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Hurá!!! Konečne sme sa dočkali snehu. Všetci sme sa tešili, 

že nám konečne nasnežilo, a že sa môžeme ísť vyšantiť do snehu 

a popritom postaviť toho najkrajšieho snehuliaka. Aj keď po 

víkendovom snežení sneh už nebol najlepší, predsa sme len 

vyrazili von. 

Podujatia sa zúčastnili 

žiaci popoludňajšej zmeny 

a prebiehalo v priestoroch 

školského ihriska a okolia 

školy. Každá trieda si 

vybrala miesto a priniesla 

si materiál potrebný na 

vyparádenie snehuliaka. 

Snehuliaci boli veľkí 

i malí, väčšinou pyramídového tvaru,  

ozdobení všetkým možným.  

Žiaci sa veľmi snažili a hoci im 

bola zima, mali dobrú náladu, 

vďaka ktorej postavili pekných 

snehuliakov. Žiaci, ktorí 

postavili najkrajších 

snehuliakov, boli odmenení 

sladkosťou. 

 

Koordinátorka: Mgr. Gabriela Grešová 
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I. kategória:  

1. miesto  - 3.D /trieda p. uč. Rychtárikovej/ 

2. miesto – 3.A /trieda p. uč. A. Tkáčovej/ 

3. miesto – 3.B /trieda p. uč. Šankweilerovej/ 

      V mesiacoch december a január sa pre chlapcov 

poobedňajšej zmeny uskutočnil florbalový turnaj. Turnaj 

prebiehal v dvoch kategóriách. Súperili medzi sebou žiaci 

2. a 3. ročníkov pod 

dohľadom  p. uč. 

Ščavnického a 4. ročníky 

a B, C varianty pod 

dohľadom p. uč. 

Homišana. Žiaci sa na 

turnaj veľmi tešili. 

II. kategória:  

1. miesto: 6.H, 9.C  

/trieda p. uč. Grešovej a p. uč. Homišana/ 

2. miesto: 4.C /trieda p. uč. Madzikovej/ 

3. miesto: 4.E /trieda p. uč. Lazoríkovej/ 

Florbalový 

turnaj 

Skáčme rýchlo, 

pomaly, aby naši 

vyhrali. HEJ! HEJ! 

HEJ! 

AHÓÓÓJ! Už sa tešíme 

na ďalšie zápasy. 

Koordinátorka: Mgr. Gabriela Grešová 
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       Milí čitatelia. V predchádzajúcom čísle sme vás 

oboznámili o zdraví a aktivitách školy zameraných na 

zdravie a zdravý životný štýl. V období február sme na škole                 

mali týždeň jabĺk. 

Ako tento týždeň vyzeral?  

Žiaci tvorili kresby na tému: „Jablko.“ Na 

hodinách hudobnej výchovy spievali o jabĺčku, 

aké je krásne a guľaté. Samozrejme sme 

nezabudli ani na stravovanie, preto každý deň 

žiakom nesmelo pri desiate chýbať ani jablko. 

Tým sme sa snažili podporiť hlavne zdravie na 

škole. Na vyučovacích hodinách sa učitelia snažili 

žiakom vysvetliť, aké je jablko dôležité 

v stravovaní a koľko vitamínov obsahuje.  

Prečo je jablko dôležité? 

Jablko obsahuje až 85% vody, takže sa ľahko zaženie smäd. 

Vitamín C posilňuje imunitný systém a tak chráni telo pred vírusmi, baktériami a inými 

infekciami. Odporúča sa zjesť jeden až tri kusy jablka denne. 
 

Takéto 

odtlačky 

jabĺk 

vytvorili 

žiaci 4.A 

triedy. 

 

Koordinátorky zdravotnej výchovy a prevencie zdravého životného štýlu: Mgr. J. Kalinová a D. Dulinová 
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Ocenení žiaci: 

Kráľ – Jaroslav Viater – 3.B   

1. miesto: Dávid Holub  – 4.B 

2. miesto: Dominik Holub  – 3.D 

3. miesto: Matej Horváth – 4.D 

Kráľovná – Barbora Horváthová – 4.A 

1. miesto: Anabela Holubová – 3.A 

2. miesto: Simona Horváthová – 2.C 

3. miesto: Nikola Horváthová – 3.E 

Cena poroty: Martina Mirgová - 9.C  a 

Dušan Mirga – 2.A 

Podujatie, ktorého sa zúčastnili žiaci 

I. stupňa (bez prvých ročníkov), B a 

C varianty, prebiehalo v dobrej 

nálade  pri dobrej hudbe. „Plesáčik“ 

otvorila rómskou pesničkou p. uč. 

Juhošová a na harmonike ju 

sprevádzala p. uč. Madziková. Po 

nej sa prezentovali svojim country 

tancom žiaci 4.E triedy pod vedením 

p. uč. Lazoríkovej. Neskôr 

v priebehu plesu nám žiaci 3.C  

zatancovali ľudový tanec, ktorý 

nacvičili pod vedením p. uč. 

Fečkovej a tiež žiaci 3.E triedy, 

ktorí sa predviedli moderným 

tancom pod vedením p. uč. 

Pavlíkovej.  

 

Pred záverom  plesu sa uskutočnila tombola, 

v ktorej mali žiaci možnosť získať zaujímavé 

ceny. Ceny odovzdávala prítomná porota. 

Všetkým zúčastneným sa podujatie veľmi 

páčilo.  

Pre žiakov prvých ročníkov sa v HŠ uskutočnil Karneval. Za pomoci 

triednych  učiteliek si žiaci pripravili masky a potom sa spoločne zabávali pri 

dobrej hudbe.  
Koordinátorka: Mgr. Gabriela Grešová 



7 

  

 

      Fašiangy sú obdobím, kedy sa aj vy 

školáci môžete do sýtosti vyskákať a 

zabávať sa. Dni sú čoraz dlhšie, slniečko 

vstáva o čosi skôr. Možno aj preto je 

február čas karnevalov, maškarných bálov 

a plesov. Sú obdobím radosti, veselosti 

a veľkej fantázie pri vymýšľaní 

zaujímavých odevov, a preto sme aj my 

zorganizovali už 2. ročník Jakubkovej 

módnej show. Obdivovali sme sviatočné 

oblečenie a kreatívne účesy žiakov, na 

ktorých si dali naozaj záležať. 

Naše plesanie sme slávnostne otvorili 

valčíkom. Kým sa žiaci zabávali 

a plesali, módna polícia pracovala a 

vyberala spomedzi nich 

najkreatívnejšie modely šiat a účesov, 

kde dvadsať modelov vybrala do 

finále na predvádzacie mólo. Módna 

polícia to mala naozaj ťažké, lebo 

každý z nich bol originálny. 

Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide, 
kto nemá kožucha, zima mu bude. 
V Utekáči na Fašiangy je zvykom, 

že všetko povieme si trikom. 

KULTÚRNY DOM CHMINIANSKE JAKUBOVANY 

14. február 2015 

 

Komu ten valčík 

ide lepšie? 
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      V závere plesania boli ocenené tri najlepšie modely šiat 

a účesov, kde si  žiaci so sebou odnášali zaujímavé ceny, 

dobrú náladu a tešili sa na už tretí ročník Jakubkovej módnej 

show opäť o rok. 

      Potom sme už svoju pozornosť upriamili na 

predvádzacie mólo, 

kde módna polícia 

hodnotila vybrané 

modely. Žiaci jej 

svojimi búrlivými 

potleskami pomáhali 

pri jej neľahkej práci. 

Výsledky: 

1. miesto: Dominika Holubová 8.B  

2. miesto: Viola Horvátová 8.C 

   miesto: Miroslav Horvát II.PŠ 

3. miesto: Jozef Holub 7.B 

    miesto: Betka Mirgová 5.B 

    miesto: Dávid Mirga 9.B 

Cena za najlepší účes: Zuzana Červeňáková 8.C 

Cena za najlepšie líčenie: Justína Horváthová 7.B 

Cena sympatie: Romana Mirgová 7.C 

Cena za najlepšieho tanečníka: Marcel Mirga 6.A 

Cena za najlepšiu tanečníčku: Dominika Horvátová 6.B 

Cena šéfredaktorky časopisu Jakubko: Nina Kalejová 5.A    

Cena riaditeľky školy: Otília Žigová 8.C             

Ktorá z Vás bude 

kráľovnou plesu? 

Spracovala: Mgr. Ivana Čechová, výchovná poradkyňa 
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 8. apríl je Medzinárodný deň Rómov. Pri 

príležitosti tohto sviatku sa v  detskej knižnici P. O. 

Hviezdoslava - Slniečko  v Prešove konalo slávnostné  

uvedenie do života kníh Deti Slnka a Deti Slnka pre 

deti v predškolskom veku. Na ich spracovaní sa 

podieľala trojica autorov (na fotke zľava) 

 Doc. PaedDr. 

Bibiana Hlebová  

PhD., PaedDr. 

Stanislav Cina, 

Prof. Sue  C. 

Barfield Ph.D. 

 

Kniha ponúka rozprávku o 

rómskom chlapcovi Lavutarisovi 

a jeho ceste za Slnkom. Tento 

príbeh si môžete prečítať v troch 

jazykoch - slovenskom, rómskom, 

anglickom. 

Kedysi dávno nemali Rómovia 

ani domy. Ich domovom bol šíry 

svet, a tak cestovali z dediny do 

dediny a odnášali si pri tom len 

to, čo ich ruky uniesli, čo ich 

vozy alebo kone utiahli. Ich 

životy boli krásne a slobodné. 

  A long time ago, Roma 

people had no houses. The 

world  was their home, and 

they traveled from village to 

village, bringing only what 

they could carry, load in 

small cars, or pack on horses. 

Their lives were free and 

beautiful. 

Darekana čirla na sas le 

Romen aňi khera. Enas khere 

andre bari luma, the avka 

dromarenas gav gavestar the 

ľigenas peha ča oda, so 

lengere vasta šaj anenas, so 

lengere verdana the graja 

cirdenas. Lengero dživipen 

sas šukar the biphandlo. 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.bratrondrejko.cz%2Fromale%2F&ei=aF5KVdLHGYXxUNypgeAK&bvm=bv.92765956,d.bGQ&psig=AFQjCNFV1XXU1IBDhU2V9yGkwZTMfqKXBA&ust=1431023586708540
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fvivaglammagazine.com%2Fgeography-lesson-slovakia-2%2Fnalepka-lamin-slovenska-vlajka-26-x-38mm-1763%2F&ei=jF5KVbWMMYHhUOfIgIgL&bvm=bv.92765956,d.b
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fweheartit.com%2Fentry%2F14506726&ei=ql5KVZDDBIemU5W1gegK&bvm=bv.92765956,d.bGQ&psig=AFQjCNFvMR_MJ6MpAgMrxCzI4omHc2gsOA&ust=1431023654708343
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Všetci traja autori sa zhodli, že významným prvkom 

tejto knihy sú ilustrácie, ktoré vytvorili aj žiaci našej 

školy - SŠ Chminianske Jakubovany. Títo žiaci tvorili 

a pracovali pod vedením pani učiteliek Mgr. B. 

Tkáčovej, Mgr. I. Čechovej a PaedDr. Z. Pavlíkovej. 

Žiaci sa na tejto akcii prezentovali aj literárno -  

dramatickým pásmom Deti Slnka a výtvarnými 

prácami, ktoré zdobili interiér detskej knižnice 

Slniečko. 

Sue Barfield sa venuje problematike multikultúry a chcela vytvoriť dielo, 

ktoré by potvrdilo, že ju rómska problematika oslovila. Sama  autorka 

uviedla: „Mojím snom, víziou pri vytváraní tejto knihy bolo, aby všetkým 

čitateľom a ostatným umožnila vybudovať si toleranciu a rešpekt voči 

iným kultúram.“ Vyjadrila aj túžbu, aby si kniha našla svoje miesto vo 

všetkých domácnostiach. 

My sme sa v našej škole snažili jej túžby aspoň čiastočne 

naplniť a knihu si môžu naši žiaci prezrieť aj doma u svojich 

kamarátov, ktorým ju pani riaditeľka odovzdala pri príležitosti 

Dňa Rómov. Spomínané dielo si však našlo miesto aj v našej 

školskej knižnici, kde si ju žiaci môžu vypožičať. 

Po práci, by mala nasledovať zábava. Veruže prišla! Užili sme si príjemné spoločné chvíle s 

autormi a hosťami podujatia na pripravenej recepcii plnej dobrého jedla. 
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Už roky sa 

v našej škole nechávame unášať krásou 

hovoreného slova a zažívame okamihy, 

keď sa naša duša rozjasňuje cez uši aj 

oči. Práve jarné aprílové dni boli 

sprevádzané umeleckým slovom, keď 

najlepší recitátori z jednotlivých tried 

vložili do prednesu svoje srdce 

a zároveň v sebe zapálili  ohníček, ktorý 

rozsvietil, zároveň zohrial a pohladil 

dušu všetkých poslucháčov. 

Ako prví, 15.4.2015,  prezentovali 

pred svojimi spolužiakmi svoje 

recitátorské umenie žiaci prvého 

stupňa. Súťažili v dvoch 

kategóriách. Prvú tvorili žiaci 1. a 

2. ročníka, druhú žiaci 3. a 4. 

ročníka. Porota v zložení p. 

zástupkyne Mgr. Z. Porubskej, 

Mgr. N. Čičákovej a nezávislého 

pozorovateľa a skladateľa Jaroslava Vaľka 

ocenila tých najlepších.  

V I. kategórii 1. a 2. ročník: 

1. miesto - Daniela Horvátová z 1.E  

Malá rozprávka o repke (František Hrubín) 

2. miesto - Monika Mirgová z 1.F  

Lenivec (Katarína Mikolášová) 

3. miesto - Milica Horvátová z 2.A 

 Čerešňa (Alena Balážová) 

V II. Kategórii  3. a 4. ročník: 

1. miesto - Kristína Horváthová z 3.E 

Záväzok (Krista Bendová) 

2. miesto - Barbora Horvátová zo 4.A  

Slávikov hlas (Václav Šuplata) 

3. miesto - Igor Holub zo 4.B  

Chorá žaba (Václav Šuplata) 

Kvetoslava Holubová z 3.A  

Módna prehliadka (Dagmar Vágnerová) 

    Koncom roka si pripomenieme 200 rokov od narodenia Ľudovíta 

Velislava Štúra. Viete, že ovládal okrem slovenčiny 10 ďalších jazykov, 

ako napríklad indický či hebrejčinu? Že ho spolužiak na nižšom gymnáziu 

liečil vínnou kúrou, keď ochorel? Prelistujte si písanku 14-ročného 

Ľudovíta a pozrite si, ako si precvičoval krasopis. Depozity Slovenskej 

národnej knižnice ukrývajú osobný archív tohto politika, historika, 

jazykovedca a kodifikátora spisovnej slovenčiny. Môžete si ich prezrieť aj 

cez internet na webovej stránke www.dikda.eu. 

http://www.dikda.eu
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 Dňa 22. apríla 2015 recitovali a prednášali žiaci II. stupňa 

a praktickej školy. Ich výkony hodnotila porota. v zložení: 

Mgr. Z. Porubská, Mgr. E. Macková a Mgr. N. Čičáková, 

ktorá vybrala týchto najúspešnejších recitátorov: 

5. – 6. ročníky 

POÉZIA 

1. miesto: Richard Horvát – 6.D 

2. miesto: Nikola Horvátová – 6.B 

3. miesto: Ján Holub – 6.D 

PRÓZA  

1. miesto: Aleš Horvát – 6.D 

2. miesto: Zdena Horvátová – 6.C 

3. miesto: Benjamína Mirgová – 6.D 

7. – 9. ročníky 

POÉZIA 

1. miesto: Lenka Mirgová – 8.C 

2. miesto: Viola Horvátová – 8.C 

3. miesto: Roman Mirga – 9.B 

PRAKTICKÁ ŠKOLA  

POÉZIA 

2. miesto: Viktória Horvátová – I.PŠ 

 

V ten istý deň sa uskutočnila recitačná súťaž pre 

„B“ a „C“ varianty. Súťaže sa zúčastnilo 8 

žiakov, ktorí súťažili v kategórii – poézia. Všetci 

súťažiaci sa veľmi snažili, ale porota v zložení 

Mgr. Eva Gregová a Ing. Viera Forišová ocenila 

a odmenila týchto žiakov: 

1. miesto : Romana Mirgová  7.C 

2. miesto: Vanesa Horvátová  4.D 

     Vlasta Kalejová 8.C 

3. miesto: Peter Mirga   6.F 

Marián Holub 9.C 

Cena poroty: Viktória Červeňáková 

Najlepší recitátori postúpili do Prešova na 20. ročník literárnej súťaže v 

prednese poézie a prózy Gaňov 

literárny Prešov, ktorá sa konala 

28. apríla na SŠ Matice 

slovenskej. Aj keď neobsadili 

popredné miesta, porovnali si 

svoje dannosti so silnou 

konkurenciou a reprezentovali 

našu školu so cťou. 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.poloniamusic.com%2FPolonia_Library.html&ei=QNRBVam0O4TyUJjsgfAO&bvm=bv.92189499,d.d2s&psig=AFQjCNFqCADkQtcxYbHGdnm06M31J34KmQ&ust=14304639216


13 

  

Aprílové dni sa niesli  v divadelnom duchu. Začiatkom mesiaca k nám zavítalo 

divadlo Clipperton z Banskej Bystrice s predstavením Zlatá rybka. Ponorili nás do 

tajov rozprávky, vďaka ktorej sme si mohli aj my niečo priať. Herci svojím výkonom pobavili mladších 

aj starších divákov. Náročné a zároveň veľmi pútavé repliky postáv oživili modernými prvkami z médií. 

Nechýbali ani tanec, spev, situačný humor, zaujímavé 

kulisy a pekní účinkujúci. Deti prejavili svoju vďaku nielen 

potleskom, ale aj výskotom, či nadšením.  

"Nemilovať knihu, znamená nemilovať múdrosť a nemilovať 

múdrosť, znamená stávať sa hlupákom."  

Prečo si Mesiac knihy pripomíname práve v 

marci? 

Mesiac knihy  si pripomíname od roku 1955. 

Podľa jednej verzie sa stal mesiacom knihy preto, 

lebo v tomto mesiaci sa narodil a zomrel Matej 

Hrebenda, významný buditeľ, ktorý sa 

podieľal na šírení slovenskej knižnej kultúry. 

Matej Hrebenda-

Hačavský národný 

buditeľ, ľudový 

básnik, zberateľ 

národných piesní, 

misionár 

slovenského 

národa, prvý 

slovenský kolportér 

kníh. 

 Keď máš peknú knižku v rukách, hoc aj neveľkú, akoby si 

stretol dobrú priateľku.... Preto ti pripomínam a prosím: 

 
  1. Zober ma do čistých rúk. 
 
  2. Som smutná, keď ma položíš na špinavé miesto. 

  3. Neohýbaj  moje  rožky. 

  4. Vložená ceruzka a pero medzi listami ma  poškodzujú  
      a znehodnocujú.   

  5. Nečítaj  ma  pri  jedení. ....a potom môžeme byť   

     skutoční priatelia! 

Spracovala: Mgr. Zdenka Juhošová 
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Dňa 21. apríla 2015 sa v Zborove 

uskutočnil 7. ročník futbalového 

turnaja Romale Cup.  

Zúčastnené družstvá:  

SŠI Vranov nad Topľou,  

SŠ Giraltovce,  

SŠ Chminianske Jakubovany,       

SŠI Masarykova - Prešov,  

SŠ Matice slovenskej – Prešov,  

SŠ Lipany,  

SŠ Bardejov a družstvo 

usporiadajúcej ŠZŠ Zborov.  

Družstvá boli rozdelené do dvoch skupín. Naši žiaci vo svojej B skupine postupne podľahli SŠ 

Masarykovej 3:4, zdolali SŠ Bardejov 8:1 a SŠ Matice slovenskej Prešov 7:0. Postúpili 

tak z 2. miesta do ďalšej fázy, v ktorej ich čakal tím zo Zborova. Domáci v ňom hladko 

podľahli našim chlapcom 0:7. Tí sa tak dostali do finále, v ktorom mali šancu vrátiť 

prehru SŠ Masarykova z úvodného zápasu. Nestalo sa tak a po rovnakom výsledku 

z úvodného zápasu naši chlapci obsadili 2. miesto. Na 3. mieste skončilo po dramatickom 

súboji a výsledku 7:6 po strelách zo značky pokutového kopu mužstvo Giraltoviec, ktoré 

zdolalo domáci tím. Aj napriek tomu, že naši chlapci nezískali víťazstvo, boli po turnaji 

s obhajobou 2. miesta, 

počtom strelených gólov 

– 28, aj s predvedenou 

hrou spokojní. 

Spracoval: Mgr. Daniel Lanščák 
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 Bezpečnosť pri zimných športoch  bola aktivita  pre žiakov 

štvrtých ročníkov. Hlavne v zimných mesiacoch  sme žiakov 

viedli k výberu vhodného oblečenia s reflexnými prvkami 

a výberu vhodného miesta na hranie. Poukázali sme na 

nebezpečenstvá klzkej vozovky a následne  sme upozornili na 

nebezpečenstvo pre všetkých na ceste. V prezentácii sme vyberali 

vhodné a bezpečné miesta na hranie. Na záver sme vytvorili 

plagát, kde sme rozdelili vhodné a nevhodné miesta na hranie 

a doplnili sme cestnú komunikáciu. Žiaci boli tvoriví a snaživí. 

Pomocou Detského  virtuálneho CD 

S Martinom na ceste  sme v B variante 

v rámci dopravnej výchovy poukázali na 

bezpečné správanie sa na ceste. Žiaci sa 

učili správne správať v meste, boli 

oboznámení so správaním sa na ceste, 

či chodníku a v dopravných 

prostriedkoch. Učili sa  rozoznávať 

svetelnú signalizáciu na železničnom 

priecestí. Poukázali sme aj na prípadné 

nebezpečenstvá.  

Venovali sme sa aj téme Môj 

bicykel. Žiaci bez problémov správne 

určovali a pomenovali jednotlivé jeho 

časti. Naučili sa vyberať vhodné 

oblečenie na bicyklovanie a porozprávali 

sme sa aj o údržbe bicykla. Žiakom sa 

akcia páčila.  

V spolupráci s koordinátorom bezpečnosti  a prevencie sme pre 

žiakov 8. a 9. ročníkov pripravili besedu s príslušníkom 

policajného zboru.  Žiaci boli poučení o správaní sa 

na ceste a v dopravných prostriedkoch. Oboznámili 

sa aj s pojmom ,,trestnoprávna zodpovednosť", ako aj 

sloganom ,,Pomáhať a chrániť". Beseda sa niesla v 

duchu živej diskusie.  

Pre žiakov 7. ročníkov sme pripravili kvíz dopravnej 

výchovy. Žiaci si vyskúšali riešenie rôznych dopravných 

situácií, upevnili si pojmy chodec a účastník cestnej 

premávky a zopakovali si aj niektoré 

dopravné značky.  Na záver si preverili svoje 

vedomosti pomocou otázok, na ktoré mali 

odpovedať.  

Koordinátorka dopravnej výchovy: Mgr. Alena Tkáčová 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.clipartpanda.com%2Fcategories%2Fpessimism-20clipart&ei=SKpDVe-LI8_maKrcgdAJ&psig=AFQjCNFnZB9BKqJyl6JdYyromzxMonVeyw&ust=1430584252400131
http://www.clipartlord.com/category/people-clip-art/men-in-uniform-clip-art/police-officer-clip-art/
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 Práva detí 
Právo na ochranu pred zanedbávaním, 

krutosťou a využívaním 
 
Deti treba chrániť, pretože sú bezbranné 
a zraniteľné. Dieťa má v rodine pomáhať, ale 
nesmie byť využívané na prácu neprimeranú ich 
veku. Chrániť vás majú hlavne rodičia, učitelia, či 
starší súrodenci, ale aj polícia. Ak s tebou niekto 
zle zaobchádza, vyhľadaj pomoc v rodine, škole 
alebo aj u polície. 

  Vyskúšajte si: 
Zahrajte si núdzovú 
situáciu, v ktorej vy 

potrebujete pomoc. 
Zapamätajte si dôležité číslo 
112. Nezabudnite na svoje 
základné údaje: meno, 
priezvisko a bydlisko. 

Právo na lásku, porozumenie 
a starostlivosť 

 
Všade, kde je to možné, dieťa má vyrastať 
obklopené starostlivosťou rodičov. Spoločnosť 
a úrady majú povinnosť venovať osobitnú 
starostlivosť deťom, ktoré nemajú rodinu. 

 
Vyskúšajte si: 
Nakreslite na výkres osoby, ktoré máte 
radi a ostatným 

porozprávajte, čo s týmito 
ľuďmi robíte. 

 

 
ÚLOHA: 
Skúste vymenovať a spísať situácie, kedy 
využívate schopnosť čítať, písať či počítať. 
 
Počítanie využívame napríklad v obchode, aby 
nás neoklamali pri vydávaní peňazí. Tiež si 
môžeme čítať knihy, časopisy alebo rôzne články 
na internete. Vďaka čítaniu si môžeme prečítať 
všetko, čo nás zaujíma. Ak by sme nevedeli čítať, 
nevedeli by sme ani cestovať, lebo by sme si 
nevedeli prečítať cestovný poriadok. Je dobré, že 
chodíme do školy. 

ÚLOHA: 
Napíšte svoje meno odzadu na výkres. Na 
mäkkej podložke špendlíkom vybodkujte meno. 
Papier otočte a nechajte svojho spolužiaka aby 
ho iba pomocou hmatu prečítal. 
 
So žiakmi 6.B a 6.C triedy sme si túto aktivitu 
vyskúšali. Vytváranie mien v Breillovom písme 
bolo zábavné, no čítanie bez použitia zraku bolo 
veľmi náročné. 

                      Aktivity z minulého čísla: 

1. 

2. 

Koordinátorka: Mgr. Júlia Bodnárová 
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Prvý jarný deň je dňom rovnodennosti, čo znamená, že všetci na Zemi budú mať 

rovnako dlhý deň ako noc. 

Príchod najkrajšieho ročného obdobia bol na území 

Slovenska oddávna spájaný s rôznymi ľudovými 

tradíciami.  Jednou z nich je aj vynášanie Moreny. 

Tento zvyk má korene v predkresťanskom období, 

keď ľudia verili, že prírodu ovládajú nadprirodzené 

sily, ktorých konanie možno ovplyvniť. Týmto silám 

pripisovali aj striedanie ročných období. 

Morena symbolizovala 

zimu, preto ak ľ udia 

chceli, aby prišla jar, 

museli ju zabiť, utopiť v 

potoku alebo upáliť. Mala 

podobu slamenej figuríny 

oblečenej do ženských 

šiat, ktorú niesli mladé 

devy so spevom k 

potoku. Pri brehu ju 

vyzliekli, zapálili a hodili 

do vôd rozmŕzajúcej 

rieky.  

Najčastejším termínom 

vynášania Moreny je 

Smrtná nedeľa (pôstna 

nedeľa dva týždne pred 

Veľkou nocou).  

 Zvyk rozlúčky so zimou 

a privítania jari sa na 

Slovensku uchoval aj po 

prijatí kresťanstva.  

,,Morena, Morena! Za kohos´ umrela...“ 
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Baránok —  je jedným zo symbolov Ježiša Krista, lebo 

obrazne podľa kresťanskej viery on je baránok 

obetovaný za spásu sveta. 

Kríž — je dnes najdôležitejším z kresťanských 

symbolov, pretože Kristus bol odsúdený na smrť 

ukrižovaním. Tento trest patril k trestom veľmi krutým 

a ponižujúcim. 

Oheň — Veľkonočná bohoslužba sa začína zapálením 

veľkonočného ohňa, ktorý symbolizuje víťazstvo Ježiša 

Krista nad temnotou a smrťou. Od tohto ohňa sa 

potom zapaľujú veľkonočné sviečky. 

Každý rok na jar sa odohráva zápas života so 

smrťou. Zo zamrznutej zeme vyrastá tráva, rozkvitá 

zasnežená lúka, na zamrznutom strome vypučia 

listy. Raz na jar pred 2000 rokmi na Veľkú noc sa 

však odohral aj iný zápas so smrťou. Veľká noc nie je 

len sviatkom jari. Ježiš Kristus, ktorý bol mŕtvy, 

prekonal smrť a vstal k novému životu. „Neostal v 

hrobe, pretože Ho Boh vzkriesil. Po Jeho smrti Ho 

stovky ľudí opäť videli živého. Mnohí s Ním hovorili, 

dotýkali sa Ho a dokonca s Ním jedli a pili. Ježiš 

Kristus nebol obyčajným človekom, ale bol Božím 

Synom.“  

Zima je nenávratne za nami a po dlhých, chladných a tmavých nociach prináša so sebou jar 

sladučké teplo. Jar je nádherná. Prináša so sebou aj svet plný farieb. Vtáčiky sa vracajú do svojich 

domčekov po zimnej dovolenke. Všade počuť ten očarujúci spev lietajúcich speváčikov. Pohľad na 

toľkú krásu nás donúti vybrať sa von a nadýchnuť sa konečne aspoň trošku slnkom prehriateho 

vzduchu.  

Sviečka — je v mnohých kultúrach chápaná ako znamenie života. 

Veľkonočná sviečka symbolizuje vzkrieseného Krista - tento 

symbol pochádza zo starovekých osláv Veľkej noci.  

Vajíčko — pretože obsahuje zárodok života, bolo v mnohých 

kultúrach symbolom plodnosti, života a vzkriesenia. 

Zajačik — má pravdepodobne pôvod v pohanských rituáloch 

oslavujúcich príchod jari. 

Korbáč — má tiež pôvod v starých pohanských zvykoch, mládenci 

s ním chodia po šibačke. 

http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Bar%C3%A1nok&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A1sa
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%AD%C5%BE
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ohe%C5%88
http://sk.wikipedia.org/wiki/Svie%C4%8Dka
http://sk.wikipedia.org/wiki/Vajce
http://sk.wikipedia.org/wiki/Zajac
http://sk.wikipedia.org/wiki/Korb%C3%A1%C4%8D
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11. februára 2015 sme sa s našimi 

prváčikmi  z hornej školy v rámci EKO 

aktivít rozhodli vyrobiť  kŕmidlá a takto  

spríjemniť vtáčikom dlhú zimu. 

 

 

Potrebovali sme na to: 

 kartón a špagát, 

 slnečnicu, ovsené vločky, rôzne semená, 

 med, 

 dobrú náladu a pracovité ruky. 

Bolo že to radosti...posúďte sami. 

Deti! Nezabudli ste, čo 

Vás o recyklovaní 

naučil Vláčik 

Separáčik? 

Pozrite sa, čo všetko sa dá vyrobiť z odpadového 

materiálu, ktorý by už dávno skončil v koši. 
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Vyhodnotenie súťaže: 

I. stupeň 

1. miesto: Margaréta 

Horvátová, Nákupná 

EKOMANIAČKA, 3.D 

1. miesto: Már ia 

Holubová, TEEKANEE 

lady, 3.E 

2. miesto: Mar tina Kalejová, Motýlia víla, 

1.A 

2. miesto: Monika Mirgová, Šéfka 

vydavateľstva, 1.F 

3. miesto: Michaela Závadská, Novinárka 

z Paríža, 1.D 

Dňa 29. apríla 2015 sa v našej škole uskutočnil  4. ročník módnej prehliadky pod 

názvom: 

  

 

Táto módna prehliadka bola súčasťou aktivít venovaných oslave sviatku Dňa Zeme. 

Zúčastnilo sa jej 26 modelov vyrobených z odpadového materiálu. Na predvádzacom 

móle sme tak mohli vidieť Rozkvitnutú lúku, Motýliu vílu, Májový dážď, ale aj 

Čertíka - Bertíka, či Vilmu Flinstonovú... 
Mimoriadnu  cenu poroty získali:  

1. Najkrajší chlapčenský ekomodel - Čertík- Bertík – Oskar 

Horvát, 1.B 

2. Zastupovanie rozprávkovej krajiny – 

Červená čiapočka - Rebeka Holubová, 

3.A 

3. Za zdravú výživu - Lady zo SABI – 

Jana Mirgová, 3.C 

4. Za ochranu lesov - Papierová lady- 

Ivana Mirgová, 4.A 

5. Za jarnú atmosféru – Májový dážď – 

Petra Závadská, 4.E 

6. Za čistotu ovzdušia – Krištáľové  

krídlo - Erika Horvátová, 4.D 

7. Za prototyp manželky – Wilma Flinstonová- 
 Emília Horvátová, 1.E 

II.stupeň 

1. miesto: Mar tina Mirgová, Rozkvitnu-

tá lúka, 5.D 

1. miesto: Jarmila Lacková, Dolly Gir ls, 

8.B 

2. miesto: Jana Pecho-

vá, Vodný svet, 5.D 

2. miesto: Marcela Ži-

gová, Jarný vánok, 8.A 

3. miesto: Lenka Mir-

gová, Malé svadobné 

šaty, 8.C 

3. miesto: Alžbeta Mir -

gová a Viviana Horváto-

vá, Školská uniforma, 

5.B 

Mimoriadnu cenu poroty získali: 

1. Indiánka - Sidónia Holubová, 5.D 

2. Večerné plesové šaty - Xénia Holubová, 8.D 

3. Roztlieskavačka – Barbora Horvátová, 9.A 

4. Modelka - Lucia Závacká, 9.A 

5. Brušná tanečnica - Naďa Mirgová, 9.A 

Cenu  nezávislej poroty získali: 

1. Nákupná EKOMANIAČKA- 

Margaréta Horvátová, 3.D  - I. stupeň 

2. Dolly Girls - Jarmila Lacková, 8.D  – 

II. stupeň 

Absolútna víťazka v kategórii, 

PRAKTICKÁ ŠKOLA,  

1. miesto: Zuzana Horvátová, Ľadová 

kráľovná, 1.A - PŠ 

 
Koordinátorka ENV: Mgr. Adriana Žaloudková 
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 K 

K 

A 

T A 

E 
T 

K 

B 
A 

V 

E 
I 

R 

K A 

K B 
V Z 

Kamaráti, privoňajte 

si k našim kvetom a 

vyriešte ich úlohu. 

Nájdite dvojice 

rovnakých kvetov a 

ku každému číslu v 

tabuľke priraďte 

zodpovedajúce 

písmeno. V tabuľke 

si prečítate aktuálne 

ročné obdobie. 

1. 

3. 

2. 

J 

A 

R 

1.

2.

3.

 

Prišla k nám jar. Prebudila sa príroda a v nej aj včielky.  

Niektoré však po dlhej zime zabudli, ako sa volá ich Matka včela 

a kde je ich úľ. Skúste z písmen v úli poskladať jej meno a podľa prvého písmena priraďte k nemu správnu 

včielku. 

Porovnajte obrázky a nájdite 

9 rozdielov. 
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V Jakubkovej záhrade vyrástlo 15 tulipánov. 

Jakubko odtrhol 3 červené a 2 žlté tulipány pre 

svoju mamičku k jej sviatku. Koľko tulipánov 

ostalo v záhrade? 

V záhrade ostalo ______ tulipánov. 

              

               

               

               

                   

               

               

                       

                

                

                   

                     

               

                    

               

              

 

Pomôcky: snežienka, fialka, tulipán, kaška, ruža, nevädza, skorocel, ľalia  

1. 

1. 

2. 

2 

3. 

3. 

4. 

4. 

5. 

5. 

6. 

6. 

7. 

7. 

8. 

8. 

Úloha:  Poznáte kvety na obrázku? Pomenujte  

ich a z vyznačených slov poskladajte najväčší 

jarný sviatok.  

Vaše odpovede zasielajte do 

Jakubkovej schránky 

 alebo na mailovú adresu 

jakuboviansky.jakubko@gmail.com. 
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8. apríl  Medzinárodný deň Rómov 

 

 Rómovia na celom 

svete si 

pripomínajú               

Medzinárodný 

deň Rómov a je 

tomu už 44 rokov, 

čo sa Rómovia 

z celého sveta 

zišli 8.-10. apríla 1971 v Londýne na 1. 

medzinárodnom rómskom kongrese. 

Zúčastnení Rómovia zo 14 krajín sveta sa 

dohodli na založení Svetovej rómskej 

únie. Odmietli označenie Cigán a požiadali 

svetové spoločenstvá, aby rešpektovali 

etnické pomenovanie Róm. Prihlásili sa na 

stranu boja proti rasizmu, prijali program 

vzdelávania 

a pravidelného stretávania. 

Dlho sa tvrdilo, že Rómovia pochádzajú z 

Egypta. 

  

Na druhom kongrese v Ženeve bola 

určená ako pravlasť Rómov India. 

Rómovia tu patrili k chudobnej vrstve 

obyvateľstva, ktorá žila kočovným 

spôsobom: živobytie si zaobstarávali 

kováčstvom, spracúvaním kože, hliny, 

dreva a prútia, výrobou metiel a košíkov, 

chovom a predajom koní, alebo ostatných 

zabávali hudbou a tancom. Vedci sa 

domnievajú, že v Indii patrili ku skupine 

Dómov, ktorí tam žijú dodnes.     

Na Kongrese bola prijatá aj rómska 

hymna, ktorú poznáme pod mnohými 

názvami: Gelem – gelem, Dželem – dželem,  

Opre Roma,  Romale čavale. Melódia 

rómskej hymny vychádza zo starobylej 

balkánskej melódie. Dodnes ju rómski 

interpréti  zaraďujú do svojho 

repertoáru, aj keď často menia slová, 

melódiu  či tempo.    

 

Rómska vlajka pozostáva z dvoch 

pruhov – spodného zeleného, 

symbolizujúceho prírodu, trávu, po ktorej 

Rómovia kráčali a horného modrého, 

predstavujúceho oblohu. V strede sa 

nachádza červené vozové koleso so 

šestnástimi špicami, také isté, aké je na 

vlajke Indie.  
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Pri príležitosti Dňa Rómov 

pripravuje už tradične naša 

škola pod záštitou starostu 

obce pána Jozefa Lukáča 

a obecného zastupiteľstva 

rôzne spoločné podujatia pre 

Rómov aj Nerómov z obce. 

Tohtoročné oslavy sa konali   

14. apríla 2015 a začali 

predstavením tradičných 

rómskych remesiel. Žiaci 

spojenej a základnej školy 

predstavili prácu prútikárov, 

košikárov, tkanie 

z nepotrebných látok či 

novodobé pletenie 

z papierových ruličiek. 

Záujemcovia si všetky remeslá 

mohli aj prakticky vyskúšať. 

Spoločensko-kultúrne podujatie 

otvorili melódie rómskej hymny 

Gelem, gelem. Text hymny sme 

si vypočuli aj v preklade 

v slovenskom jazyku. Kultúrny 

program otvorilo hudobno-

dramatické pásmo DETI 

SLNKA, kde sa predstavili žiaci 

spojenej školy pod vedením 

svojich pedagógov. Spevom, 

tancom i recitáciou k programu 

prispeli  aj žiaci zo základnej 

školy.  

 

 

Záver podujatia patril neformálnym rozhovorom pri káve 

a koláčiku. Veľký úspech mala aj tombola, kde prítomní 

mohli vyhrať rôzne potreby pre domácnosť. Veríme, že sa 

nám darí vytvárať peknú tradíciu a že sa aj v budúcom 

roku sa stretneme na takejto vydarenej akcii. 

Deň Rómov v obci Chminianske Jakubovany 

Koordinátorka: Mgr. Gabriela Priščáková 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.dreamstime.com%2Fstock-image-violin-musical-stave-image12652111&ei=N_RMVZj_IovuUqDigbAJ&psig=AFQjCNGjyEPU-e4GInk9SjqsICe3dGx47A&ust=143119300
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.deviantart.com%2Fmorelikethis%2Fcollections%2F347561707%3Fview_mode%3D2&ei=yfVMVdKkDsjzUqv9gdgI&psig=AFQjCNFzR8CjWD1AUVqjtWavfb7CUq8aQg&ust=1
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Deti vetra   2.časť 

Pomôcky: Európe, Grécku, čarovaniu, vešteniu, priateľsky, Slovensko, Spiš, koňom, 

Mária Terézia, Jozef II., pracovať, do školy, v Boha, domy. 

. 
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 Balvajakre čhave   2.časť 

Koordinátorka: Mgr. Gabriela Priščáková 
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Danka Vranka s Alicou 

spomínali na slovenské a 

anglické Vianoce, o ktorých 

sme si písali v minulom čísle. 

Alica sa chcela pochváliť,  aké 

pekné darčeky dostala. 

Alica sa s darčekmi chcela pochváliť aj Jakubkovi, ale pozná len ich anglické pomenovania. 

Danka Vranka jej s tým však pomohla. Pri pomenovaní jednotlivých hračiek Vám pomôže 

tento krátky obrázkový slovník: 

[ból]  lopta 

[tedy bŕ:]  medvedík 

[dól]  bábika 

[kár]  auto 

one 

two 

three 

four five 

1 

2 

3 

4 5 

Koľko darčekov mala Alica? Skúsme počítať po anglicky! 
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Jakubko bol trošku smutný, 

že nedostal toľko darčekov a 

hračiek. Danka Vranka ho 

chcela potešiť. Poradila mu, 

aby si spočítal, koľko kraslíc 

vyšibal počas veľkonočných 

sviatkov. Aby to bolo 

zaujímavejšie, naučila  ho  to po 

anglicky. Skúste  počítať spolu s 

nimi. 

1        2  3   4   5 

one   two     three      four        five 
[van]                    [tú]                       [thri]                              [fór:]                      [fajf] 

 ÚLOHA:  Tak, kto mal viac vecí? 

Alica alebo Jakubko? Skúste ich ešte raz po anglicky spočítať. Napíšte 

nám v angličtine, koľko hračiek mala Alica a koľko kraslíc vyšibal 

Jakubko. Vaše odpovede zasielajte do Jakubkovej schránky 

 alebo na mailovú adresu jakuboviansky.jakubko@gmail.com. 
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a) Z Egypta. 

b) Z Ázie. 

c) Z Európy. 

Napíš aspoň 3 remeslá, ktorými sa Rómovia živili v pravlasti Indii: 

a) Chceli vidieť Európu. 

b) Mali radi dobrodružstvá. 

c) Príčinou bol hlad, suchá. 

a) Autami značky Fabia.  

b) Na koči – kočovali. 

c) Letecky. 

Správne vyfarbi 

 rómsku vlajku. 

Prečo Rómovia odchádzajú z Indie?  Zakrúžkuj správnu odpoveď: 

Z ktorej krajiny si ľudia mysleli, že Rómovia prišli? Za  

krúžkuj správnu odpoveď: 

Akým spôsobom odchádzajú Rómovia z Európy? Zakrúžkuj správnu odpoveď: 

Doplň, čo symbolizujú farby na rómskej vlajke. 

Modrá predstavuje:.............................................................................. 

Zelená predstavuje:.................................................................................. 

Červené koleso predstavuje:..................................................................... 

Čo je 

správne? 

A 

B 

C 

Úloha: Správne odpovede vhadzujte do schránky časopisu Jakubko. Desiati správne 

odpovedajúci získajú zaujímavé ceny. Nezabudni napísať meno, priezvisko a triedu! 
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Žiaci, ktorí sa 

zapojili do riešenia 

Jakubkových úloh a 

padol na nich 

výherný žreb, boli 

aj ocenení. 

Jakubkova celoročná výtvarná 

súťaž „Ročné obdobia“ 

pokračuje. Spracovanie a výstavu na 

tému Zima ste si mohli pozrieť v 

apríli vo vestibule našej školy. Do 

hodnotenia  a hlasovania sa 

prostredníctvom hlasovacieho 

hárku mohla zapojiť každá trieda.  

 

Vyhodnotenie: 1. miesto - kolektív 8.B, 2. miesto – Mirka Holubová 1.C, 3. miesto - Ivana Mirgová 4.A 

Výtvarné práce  tentoraz na 

tému Jar môžete odovzdávať     

p. uč. Tkáčovej a Pavlíkovej. Z 

tých najkrajších prác bude opäť 

zrealizovaná výstava. Už teraz sa 

tešíme na vaše diela. 
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