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Na počiatku stvorenia sveta nebolo človeka, ktorý by obrábal zem. 

A vtedy „Pán, Boh, utvoril z hliny zeme človeka a vdýchol do jeho nozdier 

dych života. Tak sa stal človek živou bytosťou“ (Gn 2, 7).  

Každý človek má  

teda telo a dušu (dych života). 

 O svoje telo sa staráme, posilňujeme ho jedlom, 

vodou. No aj naša duša potrebuje pokrm, aby bola 

každým dňom posilňovaná pre večný život, ktorý nám 

daroval Pán Ježiš. A tým chlebom pre dušu je Telo 

a Krv Pána Ježiša v Najsvätejšej Eucharistii        

(porov. Jn 6,54-58).  

Osem mesiacov sa 9 žiakov našej 

školy svedomito pripravovalo na 

prijatie tohto pokrmu pre dušu. 

Pravidelne navštevovali záujmový 

útvar s názvom Plamienok a tiež 

chodili na nedeľné sväté omše, kde 

viac a viac spoznávali, kto je Pán 

Ježiš, prečo Ho potrebujeme do 

života, čo pre nás urobil.  
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Po slávnosti v kostole 

sme sa všetci usadili 

v školskej jedálni, kde 

sme si posilnili aj svoje 

telo malým 

občerstvením a vymenili 

si dojmy z krásne 

stráveného času. 

 

29. mája 2015 prvýkrát pristúpili k svätej 

spovedi, kde si uvedomovali, že všetky 

hriechy, všetky zlé skutky zobral Pán Ježiš 

a očistil im ich srdcia. A tak 31. mája 2015 

nastal pre žiakov veľký deň, na ktorý sme sa 

tešili všetci. Po prvýkrát, dievčatá v bielych 

šatách a chlapci v pekných oblekoch, mohli 

mať plnú účasť na slávení svätej omše a prijali 

Telo Pána Ježiša v podobe chleba, pokrm pre 

svoju dušu, do svojho srdca. Svätá omša sa 

niesla v slávnostnom duchu. Žiaci čítali 

čítania zo Svätého písma, prednášali prosby, 

prinášali dary. Svojim spevom a hrou na 

hudobných nástrojoch nás viedol mládežnícky 

zbor „Laudemus“ z Prešova. 

Na konci sa Mirko Horvát za všetkých 

poďakoval rodičom, že im tento deň umožnili, 

duchovnému otcovi, bez ktorého by táto 

slávnosť nebola možná a taktiež všetkým 

učiteľom Spojenej školy, ktorí svojimi darmi, 

službami, podporou pomohli, aby tento deň bol 

taký nádherný.  

 

Koordinátorka: Mgr. Andrea Fečková 
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Podujatia sa zúčastnilo 32 žiakov I. stupňa a 30 žiakov II. stupňa. Súťaž 

prebiehala v dobrej nálade za pekného počasia na ihrisku miestnej školy. 

Úlohou súťažiacich bolo urobiť za 1 minútu čo najviac preskokov – 

znožmo. Žiaci súťažili v štyroch kategóriách: I. kategória - žiaci prvých 

a druhých ročníkov, II. kategória – žiaci tretích a štvrtých ročníkov,  

III. kategória – žiaci piatych a šiestych ročníkov a  IV. kategória – žiaci 

ôsmych a deviatych ročníkov. Súťažiacich hodnotila p. učiteľka  

Mgr. Grešová, Mgr. Vašková, Mgr. Šankwailerová, p. uč. Mgr. Homišan 

a p. uč. Mgr. Pekľanský.  

Kedy to 

bolo? 

Koordinátorka: Mgr. Gabriela Grešová 
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V mesiacoch apríl a máj sa pre chlapcov poobedňajšej zmeny uskutočnil futbalový 

turnaj, ktorý prebiehal v dvoch kategóriách.  

I. kategória:  

1. miesto - 3.D /trieda Mgr. Rychtárikovej/ 

2. miesto – 3.A /trieda Mgr. A. Tkáčovej/ 

3. miesto – 2.A /trieda Mgr. Dulinovej/ 

 

II. kategória:  

1. miesto - 6.F a 9.C  

/trieda Mgr. Grešovej a  Mgr. Homišana/ 

2. miesto - 4.C /trieda Mgr. Madzikovej/ 

3. miesto - 4.B /trieda Mgr. Ščavnického/  

 

Súperili medzi sebou žiaci  
2. a  3. ročníkov pod 
dohľadom  
p. uč. Mgr. Ščavnického.  

4. ročníky a B, C varianty pod 

dohľadom p. uč.   

Mgr. Homišana. 

Hra mala aj svojich víťazov, ktorým srdečne blahoželáme a prajeme 

ďalšie športové úspechy. 

Koordinátorka: Mgr. Gabriela Grešová 
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Dňa 12.5.2015 sa uskutočnila súťaž 

v účesovej tvorbe „Zlatý hrebeň“.  

Na podujatí sa zúčastnilo 18 žiakov  

I. stupňa a 28 žiakov II. stupňa, ktorí 

súťažili v dvoch kategóriách.  

Úlohou súťažiacich bolo 

predovšetkým vytvoriť čo najkrajší, 

najzaujímavejší účes, ale zároveň ho 

aj pomenovať. Hodnotená bola 

práca kaderníka. 

Žiaci sa mohli primerane k účesu aj obliecť a namaľovať. Prácu 

hodnotila porota v zložení: p. zástupkyňa Mgr. Eva Macková,        

Mgr. Zdena Juhošová a p. psychologička Mgr. Andrea Gaľová. 

Porota vybrala najoriginálnejšie účesy, ktoré ocenila vecnými cenami 

a sladkosťami.  

Ocenení žiaci II. kategória 

1. Edita Holubová 7.A   

      1. Miroslav Horvát I.PŠ 

2. Viola Horvátová 8.C 

3. Nikola Lacková 5.C 

 

Cenu poroty v II. kategórii získali:  

Šarlota Horvátová 5.B 

Viera Horváthová 8.D 

Dana Mirgová 9.C 

Koordinátorka: Mgr. Gabriela Grešová 

Ocenení žiaci I. kategória 

1. Nikola Horváthová ml. 3.E 

      1. Štefan Pecha 4.D 

      2. Margaréta Horvátová 3.D 

      3. Barbora Horvátová 4.A 

 

Cenu poroty v I. kategórii získali:  

Mária Horváthová 1.B 

Anna-Mária Horvátová 4.B 
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Správne prechádzanie cez cestu 

V mesiaci máj sme pre žiakov B variantu pripravili dopravnú výchovu na 

školskom ihrisku. Žiaci najprv absolvovali prednášku o dopravnej 

výchove a bezpečnosti na ceste. Po nej si žiaci vyskúšali jazdu na 

kolobežke a prechádzanie cez cestu. Žiaci mali k dispozícii svetelnú 

signalizáciu a na zemi priechod pre chodcov. Sledovali farby semafora 

a nacvičovali si správne prechádzanie po priechode pre chodcov. Získavali 

praktické zručnosti pri prechádzaní cez cestu, ktoré 

využijú v každodennom živote. Žiaci boli z akcie 

nadšení. 

Mobilné dopravné ihrisko 

V mesiaci jún sme pre žiakov 3. až 6. ročníkov 

pripravili mobilné dopravné ihrisko. Žiaci najprv 

absolvovali prednášku o dopravnej výchove 

a bezpečnosti na ceste. Po nej postupne prichádzali 

k obecnému úradu, kde bolo pre nich pripravené 

mobilné dopravné ihrisko. Na niekoľko hodín sa 

stalo improvizovanou dopravnou križovatkou, kde 

si mohli vyskúšať v praxi, čo o pohybe na cestnej 

komunikácii vedia a čo sa dozvedeli na prednáške. 

Žiaci mali k dispozícii bicykle, kolobežky, 

ochranné prilby a bezpečnostné vesty. Pod vedením 

odborného pracovníka, príslušníka policajného 

zboru si prakticky nacvičovali jazdu zručnosti po 

pripravenej cestnej komunikácii. Oboznamovali sa 

s  dopravnými značkami a cestným označením. 

Malí kolobežkári a cyklisti sa popasovali so 

znázornenou cestou aj so železničným priecestím, 

dávali pozor na vyznačené značenia. Dopravné 

ihrisko umožnilo žiakom precvičiť si svoje 

zručnosti a poznatky v reálnej premávke. V rámci 

prevencie dostali aj pexeso s dopravnými značkami, 

ktoré si môžu opakovať  pri rôznych hrách. Žiakom 

sa akcia  páčila, boli disciplinovaní a pozorní.  

Jazdite  

bezpečne! 

Koordinátorka dopravnej výchovy: Mgr. Alena Tkáčová 
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Deti vetra   3. časť 

Obete vojny 
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Bavlajakre  čhave     3. časť 

Manuša so mule paše vojna  

Koordinátorka: Mgr. Gabriela Priščáková 

Pomožinel:  
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Stretnutie skupiny Deti učia rodičov.  

Mladí rómski lídri interaktívnou formou oboznamujú svojich 

rodičov o pravlasti Rómov, o dôvodoch sťahovania i príchode do Európy.  

Mladí žurnalisti pri oslavách Dňa matiek.  

Deň matiek sme oslávili spoločne s deťmi zo základnej školy. Pred obecným 

úradom sa rozliehali básne, spev aj tanec, ktorý potešil každú mamičku. 

V dňoch 21.5.-23.5.2015 navštívili pedagógovia školy Múzeum rómskej 

kultúry v Brne. Okrem stálej expozície sa interaktívnou formou a úvahou 

zúčastnili lektorských programov zameraných na históriu, kultúru a  

krátke zoznámenie sa s rómskym jazykom. 
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Mladí rómski lídri si v piatok 12. júna pozreli Múzeum 

slovenskej dediny a jej expozíciu venovanú histórii 

a kultúre Rómov. Aktivity boli zamerané na sebarealizáciu 

prostredníctvom pozitívnych kultúrnych vzorov cez 

významné rómske osobnosti, na spôsoby získavania obživy 

a tradičné rómske remeslá. 

Spoločné stretnutie detí z obce a rómskej osady pri príležitosti Medzinárodného 

dňa detí. Športové dopoludnie spestrené ukážkami práce Policajného zboru SR 

a Hasičského záchranného zboru SR spojilo deti v družnej a priateľskej 

atmosfére.  
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Spojená škola internátna Humenné, 

Špeciálna základná škola internátna sv. Klementa Hofbauera, 
Podolínec, 

Spojená škola Hanušovce nad Topľou,  

Spojená škola internátna Vranov nad Topľou,  

Základná škola s Materskou školou Hermanovce,  

Spojená škola internátna Masarykova, Prešov,  

Základná škola Ivana Krasku, Trebišov,  

Základná škola s Materskou školou pre deti s autizmom, Prešov, 

Základná škola Chminianske Jakubovany, 

Spojená škola Chminianske Jakubovany. 

Mesiac máj sa už tradične nesie v znamení speváckej súťaže Jakuboviansky slávik. 

Bol to už 17. ročník súťaže v speve moderných, ľudových a rómskych piesní, v 

ktorom prezentovali svoj talent  mladí speváci z celého Prešovského kraja. Jednotlivé 

výkony hodnotili renomovaní zástupcovia obce, ale aj odborná porota z akademickej 

oblasti a mimovládnych organizácií. 

Svoj spevácky talent odprezentovali žiaci týchto zúčastnených škôl: 
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      Našu súťaž poctili svojou návštevou aj 

zahraniční hostia a to študenti kanadskej 

univerzity, ktorí boli na Slovensku prvýkrát. Boli 

to študenti, ktorí sú v bakalárskom štúdiu 

v rôznych odboroch od ekonomiky po 

sociológiu a históriu. Keďže prišli na 

spevácku súťaž, tak aj my sme ich 

vyzvali, aby sa nám odprezentovali 

nejakou svojou piesňou prípadne 

tancom. Boli skvelí, rozospievali celé 

publikum. Veľmi sa im u nás páčilo 

a dúfajú, že nás niekedy v budúcnosti opäť 

navštívia. 

      Keď už všetky piesne 

dozneli a ceny boli rozdané, 

tak nám neostávalo nič iné iba 

sa rozlúčiť a tešiť sa na 

budúci už 18. ročník 

Jakubovianskeho slávika. 

Našu školu najúspešnejšie reprezentovali a zvíťazili mladí nádejní 

speváci Dominika Mirgová z 8.B a Dávid Mirga z 9.B triedy.  

Spevácku súťaž podporili: Nadácia Emílie Kováčovej, Spojená škola Chminianske Jakubovany, 

Obecný úrad Chminianske Jakubovany a Komunitné centrum Spolu v Chminianskych 

Jakubovanoch.  

 

Spracovala: Mgr. Ivana Čechová, výchovná poradkyňa 

 



15 

  

 

Práve tomu je zasvätený 19. jún, ktorý 

je označený za Deň otcov. Pri tejto 

príležitosti zorganizovali Komunitné 

centrum Spolu, Spojená škola, 

Základná škola a Obecný úrad 

v Chminianskych Jakubovanoch 

kultúrno-športové podujatie.  

„Od 8. do 12. júna 2015 

prebiehala v Spojenej škole 

a v Základnej škole 

v Chminianskych 

Jakubovanoch literárno-výtvarná 

akcia na tému Môj otec je naj... 

pod vedením Mgr. Lenky 

Hadbavnej, Mgr. Beáty Tkáčovej 

a PaedDr. Martina  Birknera pod 

záštitou pána starostu obce 

Chminianske Jakubovany, Bc. Jozefa 

Lukáča, v spolupráci s pani riaditeľkou 

Spojenej školy, Mgr. Máriou Pigulovou.  

Celý týždeň sa žiaci realizovali vo 

výtvarných a literárnych prácach, kde 

prejavili osobné pocity k svojmu otcovi 

v kresbách, maľbách, úvahách 

a opisoch zážitkov.  Vybrané diela si 

mohla prezrieť verejnosť počas výstavy 

v priestoroch Spojenej školy a 

Základnej školy v Chminianskych 

Jakubovanoch. Výtvarné a  l iterárne 

práce mali za cieľ v  deťoch neustále 

vzbudzovať lásku a vďaku  k rodičovi, 

akým bude  opísaný alebo namaľovaný 

otec, ocino, apo,“ oznamuje PaedDr. 

Ladislav Gaľa, koordinátor akcie.  

Toto podujatie nebolo len o  umení, ale aj 

o športe. Od 15. do 17. júna 2015 si 

zmeralo svoje sily v  rodinnom 

futbalovom stretnutí 

o putovný pohár starostu 

obce, Bc. Jozefa Lukáča, desať 

rodín pod vedením Mgr. Igora 

Potočňáka a terénneho 

pracovníka Cyrila Horváta.  Po 

desaťminútových vyraďovacích 

bojoch vyhrali dve mužstvá rodín, ktoré 

si 17. júna 2015, v strhujúcom fair – play 

boji, zmerali svoje sily vo finálovom 

zápase, ktorý sa uskutočnil o  10:00 hod. 

na ihrisku Spojenej školy v 

Chminianskych Jakubovanoch.   

Na veľkom finále sa zúčastnili  starosta 

obce, Bc. Jozef Lukáč, ako otec rodiny 

a riaditeľka Spojenej školy, Mgr. Mária 

Pigulová, ako matka. Čerešničkou na 

torte bol hosť - aktívny ligový futbalista 

FC Tatran Prešov.  

Koordinátor: PaedDr. Ladislav Gaľa 
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Žiaci našej školy pozdravili svoje mamy k ich sviatku 11. mája  vlastnoručne 

vyrobeným darčekom — kvetmi, ktoré sa najlepšie a najvrúcnejšie prihovárajú 

obdarúvanému, lebo sú tlmočníkom lásky a nehy. Odovzdali ich svojim mamičkám 

s úsmevom na tvári a láskou v srdci povedali:  
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     Súčasťou osláv MDD v našej škole bolo aj 

divadelné predstavenie. Zavítali medzi nás herci z Divadla Alexandra 

Duchnoviča v Prešove s divadelným 

predstavením PÁN KEBY. Žiakom sa páčil 

príbeh dvoch nezbedníkov, ktorí sa po jednej zo 

svojich vylomením skryjú v divadle. Tu ich 

objaví Pán Keby 

a zapojí ich do svojej 

cirkusovej estrády. 

Nájdu tam Jurko 

a Nasťka svoje 

šťastie? Zaiste áno, pretože im pomáhali aj diváci  

vzácnymi radami a burácajúcim potleskom. 

MEDZINÁRODNÝ 

DEŇ 

DETÍ 

     Sú krajiny, kde deti nezvyknú dostávať 

darčeky. Namiesto hry pomáhajú svojim 

rodičom na poli a starajú sa o mladších 

súrodencov. Niektoré dokonca chodia do 

práce, ktorá je pre nich veľmi ťažká. 

Nestíhajú chodiť do školy, a preto sa nikdy 

nenaučia písať a čítať. Potom v dospelosti 

len ťažko nájdu prácu, za ktorú dostanú 

dostatok peňazí na dobrý život.  

A pritom na dobrý život majú právo. Majú právo aj na hru a odpočinok, lásku 

a starostlivosť svojich rodičov...A veľa, veľa iných vecí. 

Aby sa zlepšil život detí na celej zemi, 

vypracovali dospelí 10 zásad na ochranu 

detí. Stalo sa to 20. novembra 1959 

v Amerike a sľúbili, že tieto zásady budú 

dodržiavať. Tento dokument sa volá 

Deklarácia práv dieťaťa. 
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sa uskutočnil 11. ročník futbalového turnaja 

Putovný pohár integrácie. Turnaja sa zúčastnilo 8 

družstiev:  

Futbalový turnaj PUTOVNÝ POHÁR INTEGRÁCIE 2015  

Kedy? 4. júna 2015 

Kde? Hala Prešovskej univerzity v Prešove SŠI Vranov nad Topľou,  

SŠ Sabinov,  

SŠ Chminianske Jakubovany, 

SŠ Matice slovenskej – Prešov,  

ZŠ Jarovnice,  

ZŠ Veľký Šariš,  

SŠ Pavla Sabadoša - Prešov,  

SŠI Masarykova - Prešov.  

Družstvá boli rozdelené do dvoch skupín. Naši žiaci vo 

svojej A skupine v postupne zdolali SŠI Masarykovu 

– Prešov, SŠ Maticu slovenskú Prešov, SŠI Vranov 

nad Topľou a postúpili z 1. miesta do semifinále. V 

ňom nastúpili proti družstvu SŠ Sabinov, nad ktorým 

vyhrali 3:0. Vo finále sa stretli s družstvom ZŠ 

Jarovnice, ktorému po vyrovnanom zápase podľahli 

2:1 a obsadili konečné 2. miesto. Tretie napokon 

skončilo družstvo SŠI Masarykova, ktoré v súboji 

o 3. miesto zdolalo tím SŠ Sabinov. Ocenenie za 

najlepšieho strelca turnaja si odniesol Nikolas 

Horvát z 9.B triedy.  

Aj napriek tomu, že naši chlapci neobhájili 

víťazstvo z minulého roka, boli s predvedenou 

hrou aj s výsledkami spokojní. 

Spracoval: Mgr. Daniel Lanščák 
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 Dňa  10. júna 2015 sa za krásneho slnečného počasia v Hornej škole 

uskutočnilo maľovanie na stenu pod názvom „Moja modrá planéta“. 

Cieľom akcie bolo upozorniť žiakov na Svetový deň ochrany životného prostredia - 5. jún 

a tiež na Svetový deň oceánov - 8. jún.  Prváčikovia si v učebni s interaktívnou tabuľou pozreli 

prezentáciu zameranú na možnosti ochrany životného prostredia. Zároveň sa dozvedeli ako môžu  

chrániť prírodu, separovať odpad, neubližovať zvieratkám a šetriť vodou. Žiaci potom spoločne 

na školskom dvore maľovali farebnými kriedami život na MODREJ PLANÉTE. Na záver sme si  

všetci zaspievali milú detskú  pesničku „Naša Zem je guľatá“. 

Koordinátorka ENV: Mgr. Adriana Žaloudková 

8. jún 

Svetový deň oceánov  

Naša Zem je guľatá, umta, umta, umtatá. 

Žijú na nej dievčatá, umta, umta, umtatá. 

Žijú na nej chalani, umta, umta, umtami, 

všetci sme my veselí, umta, umta, umtami. 

Naša Zem je guľatá, umta, umta, umtatá. 

Žijú na nej zvieratá, umta, umta, umtatá. 

Veselej sú povahy, umta, umta, umtami, 

kŕmime ich mandľami, umta, umta, umtami.                      

Naša Zem je guľatá, umta, umta, umtatá. 

Žijú na nej rastliny, umta, umta, umtami. 

Vodičkou ich zalievam, umta, umta, umtatam, 

veselo si zaspievam, umta, umta, umtatam. 
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Právo na rovnosť bez rozdielu rasy, vierovyznania, pôvodu 

či postavenia 

„Sme deti sveta. Nie je dôležité, kto sú naši rodičia, kde bývame, alebo v čo 

veríme – správajte sa k nám ako k seberovným. Zaslúžime si to najlepšie, čo 

svet poskytuje.“ 

Vyskúšajte s pani učiteľkou: 

Budete potrebovať: obrázky detí z celého sveta, 

mapu sveta. 

Rozdajte si medzi sebou obrázky detí. Hovorte 

o detstve iných detí. Radi sa hrajú? Majú radi 

sladkosti? Boja sa keď na nich niekto kričí? 

Právo na výživu, bývanie a zdravotnícke služby 

Vyskúšajte s pani učiteľkou: 

V časopisoch pohľadajte obrázky rôznych typov 

domov. Rozdeľte domy podľa stavebného 

materiálu: tehla, drevo, hlina, ... . Porozmýšľajte 

čo je v dome, domove dôležité. Najmodernejšie 

vybavenie? Miesto na oddych? Bezpečnosť 

domu? 

„Poskytnite nám teplo a útočište. Dajte nám najesť a poskytnite nám miesto 

na hranie. Ak sme chorí, opatrujte nás a utešte nás.“ Dieťa má právo na 

primeranú výživu, bývanie, zotavenie a zdravotnícke služby. 

Všetkým deťom patria práva uvedené v Deklarácií práv dieťaťa bez rozdielu rasy, farby, 

pohlavia, reči, náboženstva, politického alebo iného presvedčenia, národného alebo sociálneho 

pôvodu, majetkového, spoločenského alebo iného 

postavenia. 

Koordinátorka: Mgr. Júlia Bodnárová 
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Aj naša škola sa v máji dobrovoľne 

aktívne zapojila do verejnej zbierky 

Týždeň modrého gombíka, ktorej 

výnos bol určený na pomoc 

ohrozeným deťom. Naša škola 

prispela sumou 111,27 eur, ktoré 

získala z predaja zákuskov, ktoré 

napiekli pani učiteľka Mgr. Birošová, 

Mgr. Bodnárová a žiačky I. PŠ pod 

vedením triednej učiteľky  

Mgr. Cibuľkovej.  

Tohtoročný Modrý gombík sa niesol 

v duchu hesla „Deti deťom“, aby sme 

poukázali na dôležitosť vedenia našich 

detí k empatii, súcitu a vôli pomáhať 

slabším a tým, čo pomoc potrebujú. 

Keďže 25. apríla postihlo Nepál 

tragické zemetrasenie, organizátori 

okamžite zareagovali na situáciu 

a rozhodli sa, že prevažnú časť výťažku 

zo zbierky pošlú na pomoc deťom z 

Nepálu. V ohrození zostalo viac ako 

1,7 milióna detí. 

UNICEF Slovensko už po 11-krát zorganizovalo celoslovenskú kampaň na pomoc deťom, 

ktoré to najviac potrebujú.  
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Od 17. februára do 4. apríla pod takýmto 

heslom prebiehala v našej škole verejná 

zbierka Tehlička. Vyzbierané finančné 

prostriedky budú použité na vybavenie tried 

lavicami, kúpu kníh a školských pomôcok či 

podporu vzdelávacích, voľnočasových 

i športových aktivít. Aj takýmto spôsobom 

sme podporili 

myšlienku, aby 

deti ulice mohli 

postupovať 

v školskom 

vzdelávaní čo 

najdlhšie. 

Na projekt Tehlička najviac 

prispeli: 

Zuzana Červeňáková z 8.C – 13 eur, 

Nikolas Horvát z 9.B – 9 eur, 

Ondrej Holub z 5.B – 6,20 eur. 

 

Škola prispela sumou 141,50 eur. 

 

Pomôžte deťom v Stredoafrickej 

republike vrátiť sa do normálneho života. 

BEZ VZDELANIA SÚ BEZBRANNÉ 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLDompDxkMYCFUlXFAodZz4AWA&url=http%3A%2F%2Fwww.savio.sk%2Fprojekty%2F74&ei=dVd-VfDZJsmuUef8gMAF&psig=AFQjCNE2xE9DIKWdrStsA-7x6WXNWAcerA&ust=1434429666751668
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Milí žiaci, je to tu!   

Máme pre vás vyhodnotenie súťaže o najčistejšieho 

žiaka.  

Ste zvedaví na výsledky? 

Správne  

stravovanie 

K zdravému 

životnému štýlu 

patria viaceré 

činnosti, o ktorých ste 

si mohli prečítať v 

predchádzajúcich 

číslach Jakubka. 

Pohyb  

a šport 

Oddych a relax 

Hygiena 

Práve hodnoteniu hygieny a čistote nechtov, vlasov, odevu, sme sa venovali od decembra do 

júna. Za najčistejších žiakov našej školy vyhlasujeme: 

Koordinátorky zdravotnej výchovy a prevencie zdravého životného štýlu: Mgr. J. Kalinová a Mgr. D. Dulinová 
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Praktická škola pripravuje žiakov pre 

život, praktické práce v domácnosti, 

vedie žiakov k sebaobsluhe, 

zacvičuje ich v  činnostiach tak, aby 

mohli vykonávať zmysluplnú prácu 

v chránených pracoviskách – 

dielňach. 

Dňa 27. mája 2015 sa v našej 

škole uskutočnil 6. ročník prezentácie       

odborno-praktických zručností žiakov 

praktických škôl Prešovského kraja  

„Škola života“. Družstvo  tvorili dvaja 

žiaci a jeden pedagóg. 

1. Zdravotná výchova – poskytnúť prvú pomoc pri poraneniach nohy, ruky, 

hlavy. 

2. Ručné práce – prišívanie rôznych druhov  

gombíkov na látku. 

3. Domáce práce a údržba domácnosti – vyžehliť detskú 

posteľnú bielizeň, vyžehliť posteľnú bielizeň. 

4. Pomocné práce v kuchyni – stolovanie – pripraviť 

slávnostnú tabuľu, prichystať taniere, uložiť príbor, ozdobné 

obrúsky, naaranžovať kvety do vázy. 

5. Príprava jedál a výživa – pripraviť obložený šunkový chlebík, 

naservírovať chlebík na tanier, uvariť čaj alebo pripraviť vodu so 

sirupom. 

Na 6. ročníku odborno – praktických zručností 

sa zúčastnili tieto školy: 

1. ŠZŠ – Lipany, 

2. SŠ Matice Slovenskej - Prešov, 

3. SŠ Internátna – Vranov nad Topľou, 

4. SŠ Hanušovce nad Topľou, 

5. SŠ Internátna  Masarykova - Prešov, 

6. SŠ Giraltovce, 

7. SŠ Chminianske Jakubovany. 
Spracovala: Mgr. Mária Pospíšilová 
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Sami dobre vieme, že málokto z nás by si nerád pochutil na dobrom 

jedle. A jedlo je dobré, keď je správne dochutené.  

     Našu prácu a vynaložené úsilie počas školského roka 

potrebujeme správne „dochutiť“ oddychom. Keďže pomaly a isto 

nám na dvere klopú prázdniny, dovoľte mi, aby som vám ponúkla 

niekoľko rád ako si môžete oddýchnuť nie len počas prázdnin. 

Jedným častokrát nedoceneným spôsobom oddychu je spánok. 

Súhlasíte so mnou? Ak nie, skúsim vám o tom napísať niečo viac. 

     Spánok – jeden z najvhodnejších spôsobov ako si oddýchnete. Možno ste ani nevedeli, že sa 

počas  spánku v našom tele deje množstvo dôležitých vecí. Telo rastie a regeneruje sa, to 

znamená, že oddychujete a naberáte nové sily. Denne by 

ste mali spať 10 až 11 hodín denne. Okrem dĺžky spánku je 

dôležitá aj jeho kvalita. Aby váš spánok bol kvalitný, nemali 

by ste pred spaním pozerať hororové a iné nevhodné filmy, 

mali by ste sa vyhnúť konfliktom, hádkam a v pokojnej 

atmosfére sa uložiť do postele. Ak si dostatočne 

neoddýchnete, počas dňa môžete byť náladový, 

nepozorný, hyperaktívny a ospalý, čo má potom vplyv aj 

na výsledky v škole. Tak, čo poviete teraz? Je spánok 

vhodný spôsob oddychu? 
     Okrem spánku môžete svoj voľný čas 

stráviť pri vode, v lese, pri športe a venovať 

sa činnostiam, na ktoré ste počas školy 

nemali čas. Viem, že pre tých, ktorí sa počas 

školského roka snažili a dosiahli dobré 

výsledky v učení a správaní je pripravený 

letný tábor a rôzne iné prázdninové aktivity. 

 Hurá na prázdniny a šťastlivý návrat do lavíc v septembri! 
 Mgr. Andrea Gaľová, školská psychologička 
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Milí čitatelia! 

Ďakujeme Vám za spoluprácu. 

Teší nás, že Jakubko má toľko spokojných čitateľov a veríme, že bude 

Vašim spoločníkom aj v budúcom školskom roku. Želáme Vám pekné 

leto s krásnymi a nezabudnuteľnými zážitkami a tešíme sa na stretnutie 

s Vami v budúcom školskom roku. Za celú      

     redakciu Váš Jakubko. 

Ahoj! Cítite vo vzduchu vôňu prázdnin?  

Len niekoľkokrát sa vyspíte a sú už tie 

vytúžené prázdniny. 

Ahoj, deti, smejte sa, 

koniec roka blíži sa. 

Ja vám prajem, moji milí, 

veľa slnka, veľa vody,  

užite si v lone krásnej 

prírody.  

V septembri vás čaká 

znova,  

vaša milovaná škola. 

Váš Jakubko 
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Šéfredaktor: Mgr. Čičáková Naďa 

Redakcia: Mgr. Grešová Gabr iela, Mgr . Porubská 
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Ďakujeme všetkým, ktorí svojou prácou a tvorivosťou 

prispeli k vzniku tohto čísla! 

 

Jakubkova celoročná výtvarná súťaž „Ročné obdobia“ pokračuje.  

V uplynulých dňoch ste si mohli prezrieť výstavu na tému JAR. 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do hlasovania. Prajeme Vám 

tvorivého ducha pri spracovaní témy LETO. 

Tešíme sa na Vaše výtvarné diela. 

Chceme sa poďakovať aj riešiteľom 

Jakubkových úloh a tajničiek. Ceny 

od Jakubka získavajú triedy 4.A  

p. uč. Mgr. Čekonovej a  

2.B p. uč. Mgr. Múdrej. 

1. miesto 

2. miesto 

3. miesto 


