Motto Ježka:
Otvor
a daj prostredníctvom mojich stránok okoliu
vedieť, čo všetko sa dá v škole vidieť, vytvoriť, prežiť a dozvedieť.
(redakčná rada)

Rekonštrukcia ihriska – úvodné práce, foto: archív školy
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Ježkov obzor Žolík plní motivačnú funkciu.
Redakčná rada ho aj naďalej ponecháva v platnosti.
Žolík – odpúšťacia karta, platí presne 31 dní od získania
žolíka do osobného vlastníctva a je vydaná konkrétnemu
žiakovi s jeho menom. Je použiteľná len pri ústnej
odpovedi.
-rr-

Žolík

Ježko vysvetľuje Školský žiacky parlament pracuje v tomto školskom
roku pod vedením Mgr. A. Kováčikovej. Už tradične zorganizoval
zbierku Darček pod Vianočný stromček, vianočnú tombolu a vianočnú burzu.
Naša škola sa každoročne zapája do finančnej zbierky organizovanej
Slovenským červeným krížom – Darček pod Vianočný stromček. Ani tento rok
sme nezabudli na deti v Detských domovoch v Prievidzi, v Handlovej a vo
Veľkých Uherciach. Vyzbierali sme pre ne sumu 42,53 €. Veríme, že naši
rovesníci sa budú tešiť z pekných vianočných darčekov a sladkostí. Spoločne
sme tak prispeli k spríjemneniu najkrajších sviatkov roka deťom, ktoré sú
ochudobnené o prežívanie týchto chvíľ v rodinnom kruhu.
-akVianočná tombola a burza
Školský parlament uskutočnil
aktivitu pod názvom Vianočná
tombola. Žiaci si mohli denne
kúpiť tombolové lístky, ktoré sa
losovali každý pondelok. Výhra
bola veľmi pekná a hlavne chutná.
Balíček obsahoval sladkosti, ovocie
a ďalšie iné prekvapenia pre
výhercov. Nechýbali ani žolíky na
možnosť odmietnutia skúšania v
prípade nepripravenia sa na
hodinu. -Nikola Juríková, IX. A-

Po prvýkrát sa v našej škole konala
Vianočná burza. Organizoval ju
Školský parlament v spolupráci
s triedami a triednymi učiteľkami.
Myslíme si, že dopadla viac ako len
dobre. Na burzu si žiaci priniesli
rôzne koláčiky, vianočné oblátky,
malinovky a rôzne vytvorené
vianočné
dekorácie.
Nápad
Vianočnej burzy sa nám páčil.
Tešíme sa na ňu zas o rok. Výťažok
z Vianočnej tomboly a burzy
putoval na prestavbu ihriska
v škole. -Nikola Juríková, IX. A-

Blíži sa super akcia!
Školský parlament pripravuje famóznu akciu k Týždňu medzinárodného
priateľstva. Nielen žiaci, ale aj vyučujúci sa majú na čo tešiť. Podrobnosti sa
dozviete v pravý čas.
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Ježko a projekty Štvrtáci uspeli v projekte Dakujeme.sk a knihami, ktoré
získali za darované peniaze obohatili školskú knižnicu.
V minulom školskom roku sa štvrtáci s vyučujúcou slovenčiny zapojili do
projektu Dakujeme.sk. V internetovej verzii projektu boli uvedené dôvody
využitia kníh samotnými deťmi. Napr.: „darujem knihy na konci školského
roka do žiackej knižnice, nebudem sedieť pri počítači, ale z knihy sa poučím a
precvičím si mozgové bunky, pri čítaní si predstavujem, že ja žijem ten život, o
ktorom čítam, knihy ma celkom bavia, lebo obsahujú záhady, darovanú knihu
by som si vážil a čítal by
som ju každý deň,
darované knihy by nám
všetkým pomohli rozvíjať
fantáziu a stať sa
múdrejšími
a šikovnejšími, ..."
Ďakujeme
darcom,
pretože za darovanú
sumu 41 € sme dostali
v novembri 2013 knihy,
ktoré
už
tohtoroční
piataci odovzdali do
Piataci so získanými knihami, foto: archív školy
žiackej knižnice. -jhSúťaž s názvom EKOHRA. Spoločnosť
Lidl SK vyhlásila súťaž, v ktorej chce
uspieť aj naša škola, pretože môže
vyhrať vybudovanie multifunkčného
ihriska, rsp. financie na rekonštrukciu
existujúcich
športových
plôch.
Predmetom
súťaže
je
zber
prázdnych, nepoškodených, nezlisovaných plastových fliaš. Prosíme
o pomoc každého záujemcu, ktorý
chce pomôcť so zberom PET fliaš. V
období od 1. 2. do 28. 2. 2014 môže
priniesť fľaše do školy a odovzdať ich
Školskej bezpečnostnej službe na

hlavnej chodbe budovy našej školy
alebo môže PET fľaše odovzdať
priamo
v predajniach
Lidl
prostredníctvom automatov na
výkup vratných obalov a do školy
priniesť lístok, ktorý po odovzdaní
vydá automat. Na lístku môžu byť
zapísané iba PET fľaše (nie aj
sklenené
fľaše).
Sústreďme
pozornosť na výmenu PET fliaš za
ihrisko
a pomáhajme
týmto
spôsobom škole, sebe aj prírode. Už
teraz veľká vďaka za pomoc.
-vedenie
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Ježko informuje

Drogy sú novodobou ničivou silou mladých ľudí.
Prevenciou v škole počas Týždňa boja proti drogám - sa snažíme predchádzať
negatívnym dôsledkom a dopadom na ich životy.
Každý rok si pripomíname týždeň boja proti drogám. Prečo? Veľa detí sa
stretlo s pojmom droga. Je to prírodná alebo umelo vytvorená látka, ktorej
používanie môže viesť k drogovej závislosti. Aby sa deti dozvedeli viac o zlom
účinku drog, pani učiteľky im nachystali rôzne zaujímavé aktivity. Deviataci
mali zaujímavú besedu s predsedom Spolku abstinentov v Prievidzi, ôsmaci
vyrobili s pani učiteľkou pekný plagát s protidrogovou tematikou, takmer
všetky triedy riešili dotazníky, v ktorých vyjadrili svoj názor na nebezpečné
látky a kto má rád šport, zahral si futbal, či zacvičil aerobik. Týmto sa deti
niečo nové a zaujímavé naučili o drogách, o ich zlých účinkoch a o ľuďoch,
ktorý s týmito látkami mali skúsenosti. - Nikola Nosková a Laura Dadíková, VIII. A-

Spomienky na Vianoce - Aj z Marfuše môže byť Nasťa
Dňa 13. 12.
2013
žiaci
ukázali svoje
schopnosti a
fantáziu vo
vianočnom
vystúpení.
Všetci dlho
nacvičovali a
postarali sa o
nádhernú vianočnú atmosféru. Diváci
si mohli zakúpiť rozličné
Vianočné vystúpenie v KD, foto: archív školy
predmety,
ktoré vytvárali žiaci počas rôznych krúžkov. Nechýbala ani tombola, v ktorej
výhercovia vyhrali nádherné ceny. Pre obecenstvo boli pripravené stoly
s vynikajúcimi koláčmi a bylinkovými čajmi. Predstavenie začalo po príhovore
pána starostu a pani riaditeľky. Žiaci zahrali divadelné hry, ukážku z muzikálu,
či nie veľmi obľúbené reklamy. Zaželali vinše, zaspievali piesne, ktoré sú v
našej škole tradíciou. Dúfame, že všetci sa zabavili a predstavenie vnímali ako
spríjemnenie piatkového popoludnia.
-Lenka Nosková, VII.B 4

Posedenie pri čaji
27. 11. 2013 sa v školskej jedálni stretli fanúšikovia zdravého životného štýlu členky školského parlamentu, panie učiteľky, pán starosta obce Diviaky nad
Nitricou a členky ZO SZZP z Diviackej Novej Vsi. Prečo? Zavŕšili sme projekt
Zdravie zo školského dvora,
vďaka ktorému naša škola
získala finančné prostriedky na
zakúpenie pracovného náradia,
pomôcok na spracovanie ovocia
a zeleniny, záhradkárskych
potrieb...
Bola to posledná
aktivita spomínaného projektu.
Čaj z lipového kvetu, nátierky zo
zeleniny, ovocný šalátik nám
všetkým veľmi chutil. Dozvedeli
sme sa zaujímavosti o liečivých bylinkách a ovocí, blížiace sa Vianoce nám
pripomenuli svietničky vymaľované na výtvarnom krúžku. Ďakujeme!
-ssSúťažiť sa oplatí! Druháci sa pravidelne zapájajú do súťaží v detských
časopisoch. Boli úspešní. Získali diplom a cukríky Haribo. Dovolili si ich
ochutnať počas vyučovania čítania.
-jh-

Druháci s diplomami, foto: archív školy
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Výchovný koncert ZUŠ Nováky
Dňa 3. decembra 2013 mali žiaci 1. – 4.
ročníka a deti z MŠ „anjelský“ deň.
Zúčastnili sa interaktívneho výchovného
koncertu v KC Nováky. Anjelik sprevádzal
koncertom milými, ale aj poučnými slovami
z oblasti hudby. Anjelsky predstavil
jednotlivé vystúpenia žiakov a učiteľov ZUŠ.
Predvianočnú
atmosféru
nám Bratia Iliašovci, foto: archív školy
sprostredkovali šikovní žiaci a učitelia
hudobným, literárno-dramatickým a tanečným prejavom. Veľmi nás tešilo, že
medzi vystupujúcimi bolo veľa žiakov z našej školy. Ďakujeme za pekný
zážitok!
-ah-

Exkurzia v ENO Zemianske Kostoľany
21. novembra 2013 deviataci boli pozvaní na prehliadku elektrárne v
Novákoch za ich výborné výsledky v Regionálnom kole súťaže
PlayEnergy.
Vytvorili 3 projekty v kategórii Kreativita. Získali 1. miesto s projektom
Slnečnice (model osvetlenia ulice pouličným osvetlením vo forme
slnečnice, kde elektrická energia
vzniká na základe premeny slnečnej
energie na elektrickú) a 3. miesto s
modelom mikrovlnky v tvare
pyramídy (pyramída je znakom
pozitívnej energie, kde sa energia
opäť získava zo Slnka). Práce
postúpili do národného kola. Počas
exkurzie sme si vyskúšali trenažér
nárazu. Chodili sme s okuliarmi
imitujúcimi 2 promile alkoholu. Pri
chôdzi sa nám točila hlava. Pútavé
boli ukážky výcviku psov a
samozrejme prehliadka elektrárne s odborným výkladom. Zistili sme,
kde sú kryty CO v prípade nebezpečenstva. Veľmi sa nám páčilo. -tb6

Z materskej školy Materská škola v Diviakoch chráni teplo detičkám
výmenou už
nefunkčných
nevhodných
okien za nové
plastové
okná.
Dni strávené
v materskej
škole v Diviakoch nad Nitricou
budú
pre našich naj
Budova MŠ s novými oknami, foto: archív školy
menších ešte
príjemnejšie. V dňoch 10. až 16. januára 2014 sa realizovala výmena
okien, ktorú finančne podporila obec získanou dotáciou. Za poskytnuté
peniaze bolo vymenených 26 okien. Výrobu, dovoz aj montáž okien
zabezpečila firma VEVUS s. r. o. Upratovanie zvládli zamestnanci MŠ
svojpomocne. Už ž 14. januára mohli deti nastúpiť do vynovených
priestorov MŠ. Detičky sa tešia z interaktívnej tabule, foto: archív školy
V tom
čase
pribudla
do
triedy aj nová
interaktívna
tabuľa.
-mo-
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Zo školskej jedálne

Zdravá výživa v dnešnej modernej dobe predstavuje
s potrebným a dostatočným pohybom súčasť zdravého životného štýlu.
Zdravý životný štýl ovplyvňuje
zdravie. Jednou z najdôležitejších vecí
k dobrému a dlhému životu je zdravá
výživa, na ktorú sa často zabúda.
V každom veku je vyvážená strava
veľmi dôležitá. Potrebný je dostatok
vitamínov a minerálov, pretože ich
nedostatok
môže
zapríčiniť
spomalenie
rastu,
oslabenie
imunitného systému, oslabenie kostí,
zubov a pod. Potrebné sú bielkoviny,
ktoré súvisia s rastom, výstavbou
a obnovou
telových
tkanín
a ochranou
pred
chorobami.
Dodávajú nám aj teplo a energiu.

Nachádzajú sa napr. v hydine, rybách,
ryži, orechoch a šošovici. Dostatočné
množstvo vlákniny pomáha správne
fungovať našej tráviacej sústave.
Vlákniny môžeme nájsť v cestovinách,
ovocí,
zelenine,
orechoch
a
celozrnnom chlebe. Strava musí byť z
časti zastúpená i tukmi, pomáhajú
totiž dopravovať vitamíny v krvi. K
zdravej strave nepatrí veľa mastného,
sladkého a veľa soli.
Stará ľudová múdrosť vraví: Raňajky
zjedz sám, obed si rozdeľ s priateľom
a večeru daj nepriateľovi. -mi-

Podnetom vzniku
básne (počas vyučovacej hodiny čítania) o zdravej
- II. A, J. Hatványiová
výžive bola beseda žiakov primárneho vzdelávania s odborníčkou na
výživu z poradne zdravia.
Zdravá výživa

Množstvo jednej dennej porcie

Každý z nás slastný pocit má,

do vlastnej dlane sa ukryje.

keď sladkosti vyjedá.

Tri zeleninové, dve ovocné dávky

Nahnevané zdravie kričí: „Stop! pre organizmus sú vychytávky.
Nedobrého mám už dosť.“

Ak sa pomer pravidelne zachová,

Telu treba potraviny výživné,

dobrý zdravotný stav bude odmena.
-II. A, J. Hatványiová-

bez nich - byť fit, je únavné.
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Ježko a športové aktivity

Byť dobrým športovcom znamená krok za

krokom prekonávať samého seba...
Všetko za minútu
Posledný deň pred prázdninami sa v
počas
dvoch
telocvični zišli športovci a športu
minút
museli
fandiaci žiaci na 18. ročníku
si prihrať čo
najviac
celoškolskej súťaže Všetko za
prihrávok. Medzi tým ukázali
minútu. 18. ročník bol venovaný
športovci, že nielen sú šikovní v
športom - ringo, florbal, bedminton,
športe, ale aj vedia sa naučiť
stolný tenis. Žiaci, ktorí postúpili z
pravidlá športov. Už teraz sa tešíme
triednych kôl boli rozdelení do
na 19. ročník. Športu zdar!
-mvdružstiev a aby sme ich aj my diváci
rozlíšili boli aj farebne odlíšení. V
jednotlivých
kolách
ukázali šikovnosť nôh v
preskoku cez švihadlo,
ako ovládajú raketu a
stolnotenisovú loptičku
predviedli pri behu na
prekážkovej dráhe. Pri
hre florbal museli najprv
nájsť
hokejku
s
príslušnou farbou, z
vreca vybrať florbalové
loptičky,
ktoré
boli
zmiešané
s
inými
loptičkami a potom
strieľať na bránku. V
poslednej
disciplíne
bedminton mladší žiaci
doniesli košík svojim
Prekážková dráha pri bedmintone, foto: archív školy
starším spoluhráčom a tí
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Florbal starší žiaci:

Florbal staršie žiačky:

Matúš Dodok, Milan Cebák,
Tomáš Homola - 9. A, Michal
Flimel - 8. A, Erik Mazánik, Erik
Jestrebský, Miroslav Palárik - 8. B,
Jakub Horvát, Róbert Siekel 7. A, Martin Kováč, Róbert
Žember - 7. B
Umiestnenie:
postup do okresného kola.

Radka Vajdová, Simona
Divékyová, Nikola Juríková,
Danka Juríková, Simona Plachá 9. A, Nataša Dolníková, Kristína
Vajdová - 8. A, Gabriela
Vojtková, Lesana Krausková,
Lucia Grznárová, Klára Laginová 8. B
Umiestnenie:
postup do okresného kola.

Basketbal staršie žiačky: Vajdová Radka - 9. A, Juríková Nikola 9. A, Plachá Simona - 9. A, Juríková Dana - 9. A, Vajdová Kristína 8. A, Macková Radka - 8. A, Krausková Lesana - 8. B
Umiestnenie:
2. miesto - oblastné kolo

Z vreca súťaží a olympiád Tentokrát pár slov o Komparo. Vo štvrtok
7. novembra 2013 si naši ôsmaci a deviataci dobrovoľne overili svoje
vedomosti testami firmy Exam. Je to také "mini" Testovanie 9, ktoré čaká v
marci deviatakov.
Výsledky externých meraní
opäť potešili. Naša škola to s kvalitou
vzdelávania myslí vážne. Žiaci boli testovaní z matematiky, slovenského
jazyka a literatúry, z prírodovedného bloku, zo spoločenskovedného bloku a
zo všeobecných študijných predpokladov. Výsledkami žiakov ôsmeho ročníka
v matematike, prírodovednom bloku a v spoločenskovednom bloku sa škola
zaradila medzi 25% najúspešnejších škôl. Výsledkami svojich žiakov 9. ročníka
v slovenskom jazyku a literatúre sa škola zaradila medzi 25% najúspešnejších
škôl. Gratulujem šikovným žiakom a ich vyučujúcim.
-gp10

Ježko a tvorivosť
Z ôsmakov sa stávajú redaktori. Na hodine informatiky získavajú základy
práce so zvukom, nahrávanie „podmazu“ k textu, obrázkom. Budú z nich
slávni redaktori? Možno. Uvidíme...
-gp-

Informatika a usilovní ôsmaci, foto: archív školy

Naša trieda
Šiesta „A“ trieda najlepšia je,
stále sa tam žartuje.
Chalani ráno chipsy konzumujú,
niet divu, že priberajú.
Baby cez hodiny rozprávajú,
potom päťky dostávajú.
Naša triedna učiteľka milá je,
zo šiestej „A“ triedy sa raduje!
-

Odkaz pani učiteľky:
Šiestaci sú milé deti, ale....
Učia sa len niekedy,
podaktorí sú moc veselí,
cez prestávky vykrikujú,
brblú, frflú, smejú sa.
Dokedy? To, veru, nevie sa!
- pani učiteľka VI.A -

žiaci VI.A -
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Tretiaci a šiestaci tvorili.
Skvelé veršíky, však?

I like hens,
we are friends.
I give them grain and water,
their life to be better.
Rudolf Bátora VI.A

Simonina sláva
Samo spravil slučku,
slučkou stiahol Simonu.
Simona smrkala.
Spevák smutne spieval.
Sochár spravil sochu,
stolár stoličku.
Simonin syn sypal sypký
sneh
smutným sýkorkám.
Spoločne sladko spinkajú.

My dog is very funny,
he costs a lot of Money.
He is white but is not fat,
every day he jumps on the bed.
Ema Púčiková VI.A
Gray is wolf,
doesn't play golf.
He walks in the woods,
doesn't have good boots.
Tamara Vavrová VI.A

Lagin Filip III.A

Labute ladne lietajú.
Ligot listov lipy láka lúčne
lienky.
Lienkine líčka lapajú letné
lúče.
Lenivý Laco leží.
Lucia leští lesklý luster.

Our cat is nice,
catches a lot of mice.
She has fur like silk,
and drinks white milk.
Mária Lujza Adámiková VI.A

Katka Kalfasová III.A

Lion is very big,
he isn't like a pig.
He eats a meat,
he is fit!
Ladislav Šikula VI.A

Zavítala zrazu zima,
zasypala zem.
Zasnežilo zruby zase,
zaskočilo zver.
Zazvonili zimné zvony,
zakončili zber.
Zvýskla Zdenka zdesene,
zafúkalo záveje.
Zima, zima, zimička,
zakrylo zas zrniečka.
Silvia Briatková, III. A

My dog is happy,
He isn't a puppy.
He is middle size,
He isn't like a dinosaur.
Ema Kováčová VI.A
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obrázky: internet

Ježkov kvíz Stačí, ak dôsledne prečítate číslo Ježka, odpovede na kvízové
otázky zvládnete.
???????????????
1. Do akej súťaže sa zapojili vlaňajší štvrtáci?
2. Kto odpovedal šiestakom na slová ich básne?
3. Akou udalosťou sme zavŕšili projekt Zdravie zo školského dvora?
4. Akým športom bol venovaný posledný ročník súťaže Všetko za minútu?
5. Ako dlho platí žolík – odpúšťacia karta?
6. Čo získa škola, ak bude úspešná v EKOHRE spoločnosti LIDL Slovenská
republika?
7. Z akých slov pochádza slovo geometria?
?????????
8. Aký sviatok oslavujeme 14. februára?
9. Koľko dní trvala dokopy výmena okien na materskej škole?
10. Akú sumu sme vyzbierali v zbierke Darček pod vianočný stromček?
11. Koľký ročník súťaže Všetko za minútu sa konal deň pred vianočnými
prázdninami?
12. Ako často si pripomíname Týždeň boja proti drogám?
(Správne odpovede vhoďte do pripravenej schránky Ježko na dolnej chodbe.
10. februára 2014 jedného z vás vylosujeme a odmeníme. Veľa šťastia pri
hľadaní správnych odpovedí.)

Ježko sa usmieva

nad novými pojmami, ktoré sa podarilo vymyslieť

deťom priamo vo vyučovacom procese.
 - Aká je číslovka „zo siedmich“? - Tvrdá. (SJL - správne - je to základná
číslovka)
 Slovenskú republiku chránia zábrany. (VLA - správne - hranice)
 V slove jedny nožnice píšeme obojaké i/y. (SJL - správne - tvrdé y )
 Kresťanský lečopočet sa počíta od narodenia Krista. (DEJ - správne letopočet)
 - Čo je to rytmus? - Rytmus je spevák. (HUV - správne - Rytmus je
pravidelné striedanie prízvučných a neprízvučných dôb.)
 Cez Bratislavu preteká rieka Váh. (VLA - správne - Dunaj)
 V Bratislave sídli Trnava. ( VLA - správne - prezident)
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Ježko a zaujímavosti Matematiku ako vyučovaciu hodinu väčšina
žiakov nenávidí, iní tvrdia, že matematiku sa netreba učiť, stačí
rozmýšľať.
 Názov matematika pochádza z gréckeho slova mathéma
(veda).
 Názov aritmetika je z gréckeho slova arithmos (číslo)
a geometria zo slov geo (zem) a metrein (merať).
 Slovo milión vymyslel taliansky cestovateľ, slávny Marco Polo,
ktorému nestačili „obyčajné“ čísla pri rozprávaní o obrovskom
množstve ľudí v Číne.
 Výraz cifra pochádza z arabského slova sifr. Slovo označuje
nulu, ktorá nepredstavovala číslo, ale vyjadrovala prázdnotu,
nič. -rr-

Ježko a zábava Vyfarbite zimný obrázok a skúste vytvoriť čo najviac slov
zo slova SNEHULIAK tak, že každé písmenko použijete v novom slove len raz.
sneh, liek, neha, ...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------zdroj: http://www.omalovanky.sk/detske-omalovanky
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Nájdite motýľovi cestu ku kvetom.

zdroj: internet

Ježko a pozvánky

Základná škola organizuje rôzne podujatia, ktorými

prezentuje prepojenie školy s verejným životom.
Pozývame:
 žiakov na karneval do KD v Diviakoch nad Nitricou, ktorý organizuje
kultúrna komisia dňa 22. 2. 2014 o 16.00 h, vstup pre masky zdarma, pre
ostatných 0,50 €
 na zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2014/2015 dňa 6. februára
2014 od 13:30 do 16:00 h v priestoroch II. A a IV. A triedy ZŠ
 v mene RZ pri ZŠ s MŠ na 12. reprezentačný ples, ktorý sa uskutoční
14. 02. 2014 v KD Diviaky nad Nitricou. Predaj vstupeniek zabezpečujú
ekonómky ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou. T. č. : 54 64 097.
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Ježko a priania
Valentín je sviatok krásny,
tak prežite ho v láske, šťastí.
Žiadne slzy, blízkych ľudí veľa,
nielen v tento deň zo srdca želá
redakčná rada.

Ježko 2 - občasník školy. Január 2014.
Vychádza štyrikrát v školskom roku.
Adresa: ZŠ s MŠ, Diviaky nad Nitricou č. 121,
972 25 Diviaky nad Nitricou.
Web školy: www.zsdini.edu.sk
Facebook: ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou.
Redakčná rada: Šéfredaktor: Klára Laginová.
Predseda redakčnej rady: Lucia Grznárová.
Ďalší členovia: Lesana Krausková, Stela
Obertová, Jessica Kucejová, Lenka Nosková.
Pedagogická asistencia: PaedDr. J. Hatványiová.
Foto: archív školy. Motív Ježka – Klára Laginová.
©Uverejnené príspevky sú chránené autorským
zákonom a fotografie sú použité
so súhlasom dotknutých osôb.
Tlač: Tlačiareň LIPOPRINT Prievidza.

Obrázok - zdroj: internet

zdroj: internet 1
.
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