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Zima 
Od severu vietor duje, zima 

prišla, zrazu tu je. 

Prišla sem-tam poľom v 

blate a všetko je v bielom 

šate.  

 

Slnko darmo zub si brúsi 

teraz predsa sneh byť musí. 

Nakŕmime psíka, mačku, 

užijeme sánkovačku. 
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     ačiatok školského roka 2015/2016 

bol pre 35 najlepších žiakov našej 

školy výnimočný. Žiaci mali možnosť 

zúčastniť sa na nezabudnuteľnom koncerte 

plnom hviezd slovenskej a českej hudobnej 

scény - programe Integrácia 2015, ktorá sa 

uskutočnila 3. septembra v hlavnom meste 

Slovenskej republiky, v Bratislave. Hudba 

vždy predstavovala univerzálny jazyk, 

ktorý dokázal osloviť a zjednotiť ľudí.  

Integrácia 2015 svieti pre všetky deti  rovnako  

          „Hľadajme, čo nás spája!“ 

 

  aždý z účastníkov si mohol nájsť toho 

„svojho“ speváka, speváčku alebo 

vystúpenie, na ktoré sa tešil a strávil tu 

príjemné popoludnie.  

 

Koncert Integrácia sa z regionálnej úrovne 

stal medzinárodným podujatím, ktoré spája 

detí zo siedmich krajín, dokonca aj z USA. 

Žiaci s pedagógmi  mali možnosť navštíviť 

Bratislavský hrad, 

prezidentský palác, 

prístav na Dunaji.  

 

 

 

Výnimočnosťou bolo aj stretnutie 

s predsedom Národnej rady Slovenska 

Petrom Pellegrinim, 

ktorý vo výbornej 

atmosfére svojimi 

slovami priniesol 

veľa radosti do 

detských duší. 

Pobaliť sa a ide sa na výlet! 

SMER 
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Nie všetci máme v živote 

šťastie. Medzi nami žijú aj 

ľudia s rozličnými problémami, 

postihnutiami, sociálne 

odkázaní, potrebujú našu 

pomoc. Aj títo ľudia majú 

legitímne právo na svoje sny, 

na svoje uplatnenie, chcú byť 

užitoční a spokojní. Neraz som 

sa presvedčil, že práve takíto 

ľudia sú obdarovaní veľkou 

trpezlivosťou a húževnatosťou, 

a ak im podáme pomocnú ruku, 

veľmi si to vážia a dosiahnu až 

neuveriteľné výsledky. 

Na projekte „Integrácia“ mi je 

mimoriadne sympatické, že sa 

usilujete prijať svet taký, aký 

je, plný rôznorodých ľudí, 

v ktorom neexistuje žiadna 

deliaca čiara. 

Už siedmy ročník nadnárodného 

charitatívneho koncertu Integrácia 

považujem za udalosť, ktorá v sebe 

nesie silné etické posolstvo. 

Posolstvo spolupatričnosti, rešpektu 

a úcty k  ľuďom, ktorým osud 

nešťastne ovplyvnil ich život a oni 

dnes stoja pred otázkou ako ísť 

ďalej. Žijeme v uponáhľanom svete, 

častokrát uzatvorenom do seba. 

V návale bežných starostí všedného 

dňa si neuvedomujeme, že vedľa 

nás kráčajú ľudia s oveľa 

ťažším bremenom 

a potrebujú našu 

pomoc. Či už ide 

o zdravotne 

postihnutých, ľudí 

žijúcich na hranici 

životného minima, 

alebo tých, ktorých 

každodenné bytie gniavi 

ťažká choroba. 

Andrej Kiska, 

prezident Slovenskej 

republiky.  

Ivo 

Nesrovnal, primátor 

Bratislavy - hlavného 

mesta Slovenskej 

republiky. 
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V živote človeka sú chvíle, keď začne uvažovať o 

svojom živote a hodnotiť svoju životnú cestu. Na 

tvári sa strieda úsmev so slzami. Veď boli radosti a 

boli aj smútky. Dňa 22. októbra  sme pri príležitosti 

Mesiaca úcty k starším pripravili malé posedenie 

pre starších s kultúrnym programom, kde sme 

vystúpili my, žiaci Spojenej školy a Základnej školy 

v Chminianskych Jakubovanoch. Zišla sa len malá 

skupinka pozvaných, ktorých privítal starosta obce 

Chminianske Jakubovany, Bc. Jozef Lukáč, milým 

prejavom, a ktorých potešil aj kultúrny program 

žiakov a navodil príjemnú atmosféru. 
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Moji starkí ... 

Poviem Vám to celkom skrátka:   

babička je kamarátka. 

Taký koláč – makovník, neupečie 

veru nik. 

A môj dedko? Nemá chyby! 

Naučil ma chytať ryby, zatĺcť kliniec, 

kopať futbal, 

- môjho dedka by som 

nedal!  

          (Viera Dobiášová)  

Bolo milé vidieť ako si pozvaní vychutnávajú tento zážitok a dúfajme, že aj 

v budúcom roku sa všetci stretnú aj vo väčšom počte a zaspomínajú si aj na toto 

príjemne strávené popoludnie. 

 Každú starkú poteší, keď pre svoje 

vnúčatko niečo uvarí a ono to bez 

vykrúcania zje. 

 O tom, že by sme sa mali vždy pekne 

každému pozdraviť, už snáď ani 

nemusíme hovoriť, pretože to už všetky 

detičky dobre vedia a určite to tak aj robia. 

 Je taktiež pekné, keď vieme poslúchať a naši 

rodičia sa tak nemusia báť, že by nás starkí nechceli 

strážiť. 

A čo je ešte dôležité? No predsa, aby sme vedeli 

pomáhať! Naši starí rodičia už nemajú veľa síl 

a určite sa potešia, keď sa pri nich motá malý 

pomocník. 
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Zdravotná výchova a zdravý životný štýl 

Ahojte deti, v tomto čísle vás chceme informovať o chorobách, ktoré sa vyskytujú 

v zimnom, ale aj v letnom období. Keďže vonku je veľmi 

chladno, je veľmi dôležité, aby sme sa dobre a teplo 

obliekali.  

je 

akútne infekčné ochorenie, 

ktoré spôsobuje vírus epidemickej 

parotitídy. Prameňom nákazy je chorý 

človek alebo zdravý nosič. 

Prenos nákazy sa uskutočňuje 

vzdušnou cestou kvapôčkami, 

vstupnou bránou infekcie sú 

horné dýchacie cesty. Inkubačný 

čas je 14 - 21 dní. Ochorenie sa 

prejavuje zvýšenou telesnou 

teplotou, bolesťami hlavy, 

svalov, celkovou slabosťou. Typické je 

postihnutie slinných žliaz, ktoré sa 

prejavujú opuchom a bolesťami 

postihnutých žliaz. 

Medzi preventívne opatrenia patrí: 

- očkovanie, 

- izolácia chorých, 

- vyhýbanie sa kontaktu s chorými osobami, 

- nezúčastňovať sa hromadných podujatí 

v uzavretých priestoroch, 

- časté umývanie rúk mydlom pod tečúcou 

vodou, 

- chránenie nosa a úst pri kašľaní a kýchaní, 

- vyhýbanie sa podávania rúk a bozkávaniu, 

- pri objavení sa príznakov ochorenia 

vyhľadať lekára. 

je infekčné kožné parazitárne ochorenie. 

Šíri sa hlavne v kolektívoch, kde žijú ľudia 

v tesnom kontakte (v rodinách, jasliach, na 

internátoch, v domovoch dôchodcov, 

nemocniciach, sociálnych ústavoch), a darí 

sa mu najmä medzi deťmi a mladými 

dospelými.  

Inkubačná doba je 3 – 6 týždňov. 

Človek sa nakazí priamym kontaktom 

s iným človekom (veľmi často pri 

pohlavnom styku), používaním spoločnej 

posteľnej bielizne (vankúšov, uterákov).  

 

 

Na liečbu sa používajú krémy, 

masti a pasty s obsahom látok, ktoré parazity zničia. Je 

nutné, aby bol pacient natretý od krku až po špičky prstov 

na nohách – teda takmer „od hlavy po päty“. 

Krém sa aplikuje denne, po dobu 3 dní. Väčšiu 

pozornosť treba venovať kožným záhybom, ale aj 

každodennému vymieňaniu bielizne, oblečenia a uterákov. 

Dúfame, že vy si budete dávať pozor a chorobám budete predchádzať 

správnym životným štýlom. 

Zákožky sú najčastejšie na miestach, kde 

je koža jemná, mäkká, tenká a teplá: 

 medzi prstami rúk a nôh, 

 na zápästí, 

 okolo pupku, 

 na vnútornej strane stehien, 

 v podpazuší, 

 na prsných dvorcoch, 

 v oblasti pása a genitálií, 

 zriedkavo na chrbte.  

https://www.slovenskypacient.sk/clanok/2156/vsimli-sme-si:-naramky-zachrany
https://www.slovenskypacient.sk/nadmerne-potenie-ked-pot-tecie-potokom/
https://www.slovenskypacient.sk/clanok/909/dedicna-rakovina-prsnika
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TAKTO SA TO NEROBÍ !!! 

Aj o tom, čo sa na ceste smie, alebo nesmie, sa naši žiaci dozvedeli dňa 27.10.2015 na podujatí 

„Pochod za zdravím“, ktoré sa uskutočnilo k Európskemu dňu depresie. Podujatie bolo zamerané na 

odbúranie stresu a nabratie novej energie zo slnka a športových aktivít v peknom a čistom prostredí. Akciu 

pripravili a sprevádzali nás ňou: koordinátorka bezpečnosti a prevencie a koordinátorka environmentálnej 

výchovy a dopravnej výchovy.  

„Na mieste podujatia žiaci súťažili a cvičili na rôznych športových stanovištiach.“ 

„V rámci dopravnej výchovy sme pre žiakov prichystali aj 

stanovište, na ktorom si vyskúšali jazdu na kolobežke. Žiaci sa 

tiež oboznámili  s dôležitosťou používania reflexných prvkov na 

oblečení potrebných zvlášť v zimnom období, kedy sa skôr stmieva 

a boli poučení o presune skupín na určené miesto.“  

Po skončení športovej časti sa žiaci pod vedením svojich 

učiteľov presunuli ku škole a cestou zbierali odpad do 

pripravených vriec. 

2.B - trieda p. uč. Dzurjovej 

2.C - trieda p. uč. Žaloudkovej 

3.A - trieda p. uč. Dulinovej 

3.B - trieda p. uč. Múdrej 

3.C - trieda p. uč. Mádzikovej 

4.E - trieda p. uč. Pavlíkovej 

5.D - trieda p. uč. Lazoríkovej 

bez Vanesy a Viktórie 

Jednotlivec: 

2.D – Blažena Horvátová 

7.E – Andrej Horvát 

7.F – Daniel Závadský 

10.A – Ján Holub 
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Kde bolo, tam bolo,  

bolo raz  

Šípkové kráľovstvo. 

Pri príležitosti 

Medzinárodného dňa školských 

knižníc sa v SŠ Chminianske 

Jakubovany uskutočnilo zážitkové 

vyučovanie pod názvom Šípková 

Ruženka. Cieľom vyučovania bolo 

odmeniť najlepších 

a najaktívnejších čitateľov 

školskej knižnice a zároveň 

motivovať ostatných žiakov 

k čítaniu. 

26. októbra 2015 sa SŠ v Chminianskych Jakubovanoch 

premenila na kráľovstvo Šípkovej Ruženky.  

Hneď ráno vítali žiakov v škole fanfáry a kráľovský oznam, 

v ktorom sa všetci dozvedeli, že pri príležitosti pätnástych narodenín 

kráľovskej dcéry Šípkovej Ruženky sú pozvaní na kráľovský ples. Po 

kráľovskom ozname, ktorý informoval o priebehu kráľovského dňa, sa žiaci spolu so 

svojimi učiteľmi vo svojich komnatách 

oboznámili so životom Šípkovej 

Ruženky, keď si cez interaktívnu 

tabuľu prečítali alebo vypočuli vopred 

nainštalovanú rozprávku. Po rozprávke 

a mnohých ďalších interaktívnych 

úlohách, žiaci spoločne vo svojich 

triednych komnatách pripravovali dary, 

ktorými obdarovali Šípkovú Ruženku. 

Na známosť sa všetkým dáva, že Ruženka má 

dnes narodeniny! 
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 V kráľovskej komnate sa na žiakov tešil dvorný šašo, ktorého stvárnila p. učiteľka 

Mgr. Jana Murcková, ktorý ich uviedol pred kráľovskú rodinu. V role kráľovnej sa 

predstavila p. riaditeľka Spojenej školy Mgr. Mária Pigulová, v role kráľa p. učiteľ 

Ing. Pavol Uličný a rolu Šípkovej Ruženky výborne stvárnila žiačka 6.B triedy 

Alžbetka Mirgová. Nechýbala ani zlá sudička, ktorú stvárnila výchovná poradkyňa, 

Mgr. Ivana Stašiková.  

Po odovzdaní darov Šípkovej Ruženke sa 

všetci spoločne na čele s dvorným šašom 

a s kráľovskou družinou presunuli na 

kráľovský ples do zelenej komnaty.  

Po skončení kráľovského plesu sa pre pozvaných hostí, najlepších čitateľov školsko-

kráľovskej knižnice v školskom roku 2014/2015, uskutočnilo kráľovské posedenie v úzkom 

kruhu kráľovskej rodiny, kde bolo pripravené malé občerstvenie a kráľovská torta.  

A aké by to bolo Šípkové kráľovstvo, 

ktoré by nezachránil statočný princ? 

Veru, aj v tomto kráľovstve sa našlo 

niekoľko statočných princov, ktorí sa 

odhodlali a pokúsili zachrániť nielen 

krásnu princeznú, ale s ňou aj celé 

kráľovstvo. Odvaha a statočnosť 

víťazného princa bola odmenená 

nielen darom, ale aj kráľovským 

pozvaním do kráľovskej komnaty na 

malé občerstvenie. 
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Tanečná súťaž  už aj v Chminianskych 

Jakubovanoch! Žiaci súťažili v dvoch kategóriách: ako –  

dvojica a skupina. Najviac tanečníkov sa predviedlo 

v kategórii skupina. Súťažiaci tancovali na moderné, 

rómske a ľudové piesne. 

V komunitnom centre pod dozorom odbornej poroty. 

 Súťaže sa zúčastnilo 30 žiakov I. stupňa, 10 žiakov II. 

stupňa a praktickej školy a 15 žiakov „B“ a „C“ variantu.  

Mgr. Antónia Balogová  

Mgr.  Iveta Vašková  

Mgr. Michaela Dzurjová  

PŠ 4.D 

3.B - 3.C 

4.A 
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Ocenení žiaci: 

1. miesto - tanečná skupina /ľudový tanec/  – trieda 4.C pod vedením p. uč. Fečkovej  

2. miesto - tanečná skupina /moderný tanec/ – trieda 4.E - 4.F pod vedením p. uč. Pavlíkovej 

2. miesto – dvojica /ľudový tanec/ trieda - 2.E pod vedením p. uč. Vaškovej a p. asistentky  

        Ščerbákovej 

3. miesto – dvojica /moderný tanec/ - 2.B pod vedením p. uč. Dzurjovej 

3. miesto - dvojica /moderný tanec/ - I.A – II.A PŠ 

pod vedením p. uč. Cibuľkovej a p. uč. Murckovej 

Cena  poroty: 

Zvláštnu cenu poroty si vytancovali žiačky 4.A od p. uč. 

A. Tkáčovej a žiaci 3.B a 3.C od p. uč. Mádzikovej a p. 

uč. Múdrej. 

4.E - 4.F 

6.A2.E 
2.B 

7.F 

4.C 
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Adventný veniec je súčasťou našich katolíckych tradícií. Avšak, skutočný pôvod nie je presne 

známy. 

Adventný veniec a jeho história 

Existujú zmienky o tom, že predkresťanské 

germánske národy počas chladných a 

tmavých decembrových dní pomocou venca 

so zapálenými sviečkami vyjadrovali nádej 

túžobne očakávaných dlhších a teplejších 

jarných dní.  

Iné dôkazy naznačujú, že 

adventný veniec bol 

vynájdený až v 19. storočí. V 

čase adventu sa deti v 

hamburgskej škole Rauhes 

Haus, každý deň pýtali, či už 

sú Vianoce. V roku 1839, J. 

H. Wichern postavil veľký 

drevený kruh a položil na 

neho 19 malých červených a 4 veľké biele 

sviečky. Malú sviečku zapálil postupne 

každý všedný deň v čase adventu. V nedeľu 

rozsvietil veľkú bielu sviečku.      

             

Adventný veniec a jeho symbolika 

dnes 

Tento zvyk sa ujal na pôde protestantskej 

cirkvi v Nemecku. Neskôr sa adventný 

veniec vyvinul do menšej podoby so štyrmi 

alebo piatimi sviečkami, ako ho poznáme 

dnes. 

Symbolika adventného venca 

je krásna. Veniec je vyrobený 

z rôznych ihličnanov, ktoré 

znamenajú trvalý život.  

Okrúhly tvar venca, nemá 

začiatok ani koniec, 

symbolizuje večnosť Boha, 

nesmrteľnosť duše a večný 

život nájdený v Kristovi.  

Štyri sviečky reprezentujú štyri týždne 

adventu. Svetlo opäť znamená Kristus, 

svetlo sveta. 
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Vianoce. Tieto najväčšie a najkrajšie kresťanské sviatky v roku sa slávia v mnohých 
krajinách po celom svete. Ľudové zvyky a tradície, ktoré sú s nimi spojené, sa líšia od národa k 

národu a sú veľmi rozmanité.  

 

Zvoní vo chvíli, keď 

 môžeme ísť k 

darčekom. 

Zvonček 

Ozdoby 

Svetielka 

No predsa koledy! 

Kapustnica 

Šalát 

Kapor 

Medovníky 

https://www.google.sk/imgres?imgurl=http://www.clipartpal.com/_thumbs/pd/holiday/christmas/Christmas_tree_decorations_large_T.png&imgrefurl=http://www.clipartpal.com/clipart_pd/holiday/christmas/holly1.html&h=500&w=460&tbnid=0_-157QHP-Hs_M:&docid=5xf9Y8l
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiM_-zU4bfKAhVGtBQKHb2aAogQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.wilsoninfo.com%2Fchristmas2.shtml&psig=AFQjCNF4T_YiFmhcGt1qu6ifCdbhuzAL5w&ust=1453357652752155
https://www.google.sk/imgres?imgurl=http://freeclipartstocks.com/wp-content/uploads/2015/12/Unique-Christmas-Clipart-1.png&imgrefurl=http://freeclipartstocks.com/unique-christmas-clipart.html&h=800&w=796&tbnid=egdyJbkaqRgZIM:&docid=Xb9y3WFIglfNfM&ei=Iymf
https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtvbGE47fKAhVBmhQKHUDfBLkQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fveronikajubi%2Fmedovniky%2F&bvm=bv.112064104,d.d24&psig=AFQjCNGTM6rnLgTxpnCHtmnFzcdZQcENzA&u
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjS1rXn4rfKAhVFtxQKHe3TDrcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fdruidova.mysteria.cz%2FZVIRATA_A_ROSTLINY%2FKAPR.htm&bvm=bv.112064104,d.d24&psig=AFQjCNFHU4fKzUyoMt7uvk_wQcj_oQ3Z-
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiq_aPH47fKAhWBQhQKHb_nBnMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fslovenskepovestikdebolotambolo.webnode.sk%2Ftypicke-jedla-pre-slovensko%2F&bvm=bv.112064104,d.d24&psig=AFQjCNFQmZF
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjnjMbc47fKAhUKOxQKHY8IA9wQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.zlacnene.sk%2Fdetail%2Fzemiakovy-salat-154748%2F&bvm=bv.112064104,d.d24&psig=AFQjCNEdz3Nr7jJCZg2Bs8gKhONuAbe8O
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Vianoce môžu mať viacero podôb. Naša 

– jakubovianska – predstava Vianoc je spojená 

so spoločným stretnutím sa a prežitím 

sviatočných chvíľ. Integračné Vianoce už 

niekoľko rokov spájajú deti z obce a z rómskej 

osady. Pod záštitou Obecného úradu 

v Chminianskych Jakubovanoch s pánom 

starostom, Bc. Jozefom Lukáčom a množstvom 

dobrovoľníkov z radov pedagógov miestnej 

Spojenej školy, bol pre deti pripravený bohatý 

program plný aktívneho tvorenia, vzájomného 

obdarovávania, spevu kolied a chutnej 

kapustnice.  

Čarovné chvíle integračných Vianoc 

prezentujú aj nasledovné fotografie. 

Vianoce sú najkrajším obdobím v roku. Všetci ich máme radi, všetci sa na nich 

tešíme. Je to čas plnenia snov a prianí, dodržiavania zvykov a tradícií, spojené s hojnosťou 

i rodinným kruhom.  
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Krásny a ničím nerušený piatkový deň 4.12.2015 bol pre každého 

žiaka v Spojenej škole v Chminianskych Jakubovanoch plný 

prekvapenia. Tento deň je už tradične celoročne 

očakávaným dňom. Mikulášsky deň sa v Spojenej škole 

v Chminianskych Jakubovanoch začal špecificky, nakoľko 

nás navštívil a potešil svojou účasťou študent 

Gréckokatolíckeho kňazského seminára v Prešove, Jozef 

Mačejovský. Jeho účasťou sa do kolektívu učiteľov a žiakov 

vniesol pravý duch a kresťanské povedomie 

Mikulášskych tradícií.  

Počas celého dňa sa Miku-

láš - Jozef Mače- jovský, 

s anjelicou, Mgr. Lenkou 

Potaniecovou,  stretával 

v triedach so žiak- mi a ich 

učiteľmi. Žiaci ho s radosťou obdarovali 

svojimi priprave- nými darčekmi v podobe 

kresieb, spevov a tancov, ktoré si pripravi-

li so svojimi uči- teľmi na spoločných hodi-

nách. Mikuláš ich zase potešil nielen svojou 

účasťou, ale aj sladkou odmenou.  

 

Zaslúžia si žiaci v 

Chminianskych 

Jakubovanoch 

odmenu? 
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Vianoce sú čas zastavenia, ticha a lásky. Čas, keď sa hluk, 

ruch, nepokoj a nervozita menia na príjemné ticho. Ticho, ktoré 

ohlási príchod kúzelného tepla Vianoc.  

Vzájomnou spolupatričnosťou a náklonnosťou 

k deťom a mládeži sme uskutočnili predvianočné 

posedenie.   

Stretnutie sme pripravili vďaka 

Nadácii Orange, ktorá nás podporila 

v projekte: „Kúzelné teplo Vianoc“  pre 

žiakov našej školy so stredným a ťažkým 

stupňom mentálneho postihnutia, pre deti a 

mládež s viacnásobným postihnutím 

pochádzajúcich z mnohopočetných a 

chudobných rodín.  

 

 

Tichá noc, svätá noc! 

Všetko spí, všetko sní, 

sám len svätý bdie dôverný pár, 

stráži dieťatko, nebeský dar. 

Sladký Ježiško spí, sní, 

nebesky ticho spí, sní. 
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Stretnutie sme ukončili spoločným 
spevom koledy: Tichá noc, svätá noc....  

Spolu sme tak naplnili štedrovečerný tanier 

vianočnou atmosférou a rozišli sme 

sa kúzelnými vianočnými spomienkami.  

Vlastným dramatizovaním vinšov, vianočných piesní a 

kolied sme si pripomínali narodenie Ježiška. Vianočný 

stromček sme spolu s deťmi  vyzdobili vlastnými 

ozdobami a tiež vyrobili darček pre svojich blízkych. 

Pochutnali sme si aj na výbornej kapustnici, po ktorej  

sme pokračovali rozhovormi o vianočných tradíciách a 

odovzdávaním darčekov - pozvané deti a mládež boli 

obdarované hygienickými potrebami a malou sladkosťou, 

čo ich veľmi 

potešilo. 
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 Vianočná zbierka UNICEF 

Podvýživou v súčasnosti 

trpí viac ako 178 

miliónov detí mladších 

ako 5 rokov (jedno zo 

štyroch detí). Ak deti 

trpia akútnou podvýživou, ich imunitný systém je veľmi oslabený, a to 

zvyšuje riziko úmrtia. V prípade chronickej podvýživy sa výrazne 

zvyšuje nebezpečenstvo poruchy celkového vývinu dieťaťa. 

UNICEF realizuje programy na liečbu podvýživy v 20 krajinách - 

predovšetkým v Afrike a Ázii, kde je percento podvýživených detí 

najvyššie. S podvýživou však bojuje aj v prípade humanitárnych kríz 

a prírodných katastrof, kedy je prístup k vode a výžive veľmi obmedzený. 

Podvýživeným deťom pomáha v špeciálnych liečebných centrách, kde 

dostávajú terapeutickú liečbu - kombináciu obohateného mlieka a špeciálnu 

arašidovú pastu. Táto pasta si 

nevyžaduje žiadnu prípravu a deti ju 

môžu konzumovať ihneď priamo 

z obalu, čo zjednodušuje liečbu 

v náročných podmienkach. 

Vianoce sú obdobím pokoja a radosti, obdobím, ktoré trávime s rodinou, priateľmi 

a našimi najbližšími. Je taktiež obdobím, kedy pociťujeme ešte väčšiu túžbu 

pomáhať tým, ktorí nemajú toľko šťastia ako my. UNICEF nie je výnimkou. 

Prostredníctvom vianočnej zbierky UNICEF tento rok pomáhal deťom, ktoré 

trpia podvýživou.  

Ako UNICEF pomáha v oblasti podvýživy ? 
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Zbierka trvala od 9. do 22. decembra a do tejto zbierky sa zapojila aj naša 

škola. Žiačky praktickej školy pod vedením Mgr. Ivety Cibuľkovej napiekli 

koláče, ktoré následne v škole predávali.  

Ako  sme pomohli my na našej škole? 

Finančný výťažok z predaja koláčov, výťažok 

z predaja výrobkov zhotovených na hodinách 

PVC, ktoré tiež predávali žiaci PŠ na 

Vianočných trhoch v PF UPJŠ v Prešove, sme 

venovali tejto vianočnej zbierke. Finančnými 

príspevkami do zbierky prispeli aj zamestnanci 

SŠ Chminianske 

Jakubovany. Celkove sme 

do Vianočnej zbierky 

prispeli sumou 101,39 eur. 

Aby všetky deti na svete mali úsmev na tvári. 
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Kompliment je priateľské, 

dobromyseľné a úprimné vyjadrenie sa k druhej osobe.  

Sú to pekné a milé slová, ktoré by sme mali používať 

denne, aby bol náš život krajší a lepší. 

Ako používať komplimenty? 

 Ak ma niekto pochváli za dobré správa-

nie, poteším sa a poďakujem. 

 Ak mi niekto pochváli pekný účes, či 

oblečenie, poteším sa a poďakujem. 

 Ak mi niekto daruje drobnosť, poteším sa 

a prijmem ju s vďakou. 

Čo je to  

KOMPLIMENT? 

A ako sa používa? 

NEZABUDNI: Koľko pekných slov povieš, toľko pekných slov dostaneš naspäť. 

 

 

Ďakujem 

Prosím 

Dve zázračné slová viem, pri sebe ich nosím, 

to prvé je  ĎAKUJEM 

a to druhé PROSÍM. 

 

Keď poprosíš, tak pre teba 

každý všetko urobí,  

slovko „prosím“ ako kvietok 

každú žiadosť ozdobí. 

 

Ak nám niečo niekto dáva, 

ak si pre nás nájde čas, 

poďakujem, urobí to 

určite aj druhý raz. 

Úloha: Vyjadr ite v tento deň kompliment aspoň piatim ľuďom, a  tak 
vyzdvihnete to, čo na osobe oceňujete.  

https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWrM7qvKvKAhUH0xoKHUguC5cQjRwIBw&url=http://www.csfd.cz/film/156329-bambulkine-dobrodruzstva/prehled/&bvm=bv.112064104,d.d2s&psig=AFQjCNFmJ8oXK4Ai3XyifkVkJnPmUr6GLw&ust
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Detské práva   
Detské právo? 
Zvládneme to hravo. 
Právo smiať sa. 
Právo hrať sa. 
Deti majú právo na všeličo. 
Aj rodičia im doprajú hocičo. 
Niekedy im zakážu, 
inokedy prikážu. 
Deti nerady to počujú. 
Hneď svoje právo využijú. 
Právo na hranie. 
Právo na nepočúvanie?! 

                                   Lenka Pončáková 

Všetky deti sú si rovné! 

Máte rovnaké práva bez ohľadu na farbu pleti, pohlavia, jazyka, vierovyznania a postavenia. 
Máte právo byť vychovávané v duchu porozumenia, znášanlivosti, priateľstva medzi národmi, 
mieru a bratstva všetkých ľudí.  
Neubližuj iným, nevysmievaj sa im, neurážaj ich slovami len preto, že vyzerajú inak ako ty. 

Právo na meno od narodenia a právo 
na štátnu príslušnosť 

Máte právo na meno a krajinu, ktorú môžete 
volať svojou, a v ktorej môžete spokojne 
bývať.  Máte právo poznať svojich rodičov a 
právo na ich starostlivosť. 

Právo na meno od narodenia a 

právo na štátnu príslušnosť. 

Všetky deti sú si rovné. 

Aké meno sa 

ti najviac 

páči? 

Kde by si 

chcel bývať? 

Žiaci tretích a štvrtých ročníkov mali 

besedu o ľudských právach a vytvorili 

takýto plagát. 

Nakresli, alebo napíš, aké mená sa 

ti páčia, alebo kde by si chcel 

bývať. Potom to smelo vhoď do 

Jakubkovej schránky. 
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FAMILY = RODINA 

Kto patrí do rodiny?  

Pomôže Vám táto básnička:   Kreslím, kreslím malý dom, 

                                                ktože bude bývať v ňom? 

                                                Otecko i mamička 

                                                ja a moja sestrička. 

Milí žiaci, chceli by ste sa naučiť 

niečo nové po anglicky? 

Verím, že áno. 

V tomto čísle nášho obľúbeného Jakubka sa naučíme nové 

anglické slovíčka o rodine. 
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A teraz ľahká úloha pre každého. Skús napísať sám členov rodiny. Vyber si svoj 

pracovný list – pre chlapca alebo pre dievča a vyrieš ho. Jakubko sa teší na tvoje 

správne odpovede.  

mother, father, sister, brother, grandfather, grandmother SLOVNÍK  

1 2 3 4 5 6 

      

Mama sa po anglicky 

povie mother. 

Otec sa po anglicky  

povie sister. 

Brat sa po anglicky 

povie brother. 

Dedko sa po anglicky 

povie father. 

Babka sa po anglicky 

povie grandmother. 

Sestra sa po anglicky 

povie brother. 

PRAVDA NEPRAVDA 

PRAVDA 

PRAVDA 

PRAVDA 

PRAVDA 

PRAVDA NEPRAVDA 

NEPRAVDA 

NEPRAVDA 

NEPRAVDA 

NEPRAVDA 

F 

A 

M 

I 
L 

Y 
H 

K 

F 

M 
S 

Z 

T 

Zopakujte si slovíčka z angličtiny. Určite pre vás 

nebude ťažké rozhodnúť, či nasledujúce tvrdenia budú 

pravdivé alebo nepravdivé. Do tabuľky vpíšte správne 

písmená. 

1 
2 

3 

4 
5 

6 
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Ďakujeme všetkým, ktorí svojou prácou a tvorivosťou prispeli k vzniku tohto čísla! 

mailová adresa 

jakuboviansky.jakubko@gmail.com 

                                                                                                                      Úloha pre vás: 

Namaľujte obrázky, alebo vytvorte kreatívne výrobky z rôznych materiálov, prípadne pripravte výšivky na tému: Veľká 

noc. Nezabudnite, že kreativite sa medze nekladú. Hotové výkresy, výrobky odfoťte a farebné fotografie 

vhoďte do Jakubkovej schránky. Jednotlivé práce posúdime a najlepšie aj odmeníme. 

 
Možno nevieš, čo znamená slovo kreativita. Je to 

tvorivosť. Niekto napríklad krásne kreslí, 

maľuje, iný píše rozprávky či básne, niekto 

dokáže z rôznych materiálov vytvoriť zaujímavé 

veci. Niekto rád šije alebo vyšíva, niekomu 

učarovali  kvety  a z nich aranžujú čarokrásne 

kytice... 

Aj to patrí medzi tvorivosť. Ale na svete je toho 

oveľa, oveľa viac. V každom z nás  drieme 

tvorivosť, ktorá sa u niekoho prejaví vo väčšej 

miere, u iného  v menšej, prichádza len pomaly,  

sporadicky. 

     Kreatívni ľudia sú zväčša dynamickí jedinci 

a ich okolie nemusí mať pre nich vždy 

pochopenie. Kreatívci majú väčšiu šancu uspieť 

v povolaniach v reklamnej a mediálnej sfére. 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.clker.com%2Fclipart-orange-and-yellow-splat-2.html&psig=AFQjCNEcgWEitoWY1A9np474he3Lq1LQIg&ust=1453642952499431

