
  

  

Ročník XII., 2015/2016, 5. číslo 



2 

  

 

Záver zrealizovaného projektu 

1. sväté prijímanie 

Deň zdravia II. stupeň 

Deň zdravia I. stupeň 

Čítajme si 2016 

Putovný pohár integrácie 2016 

Zlatý hrebeň 

„Rope skipping“ - preskok cez švihadlo 

Futbalový turnaj 2016 

Futbalové koníčky 

Študijná návšteva v Nórsku 

Výlet plný poznatkov a zážitkov 

Špeclympiáda 

Svetový deň rodiny 

Deň matiek 

Jakuboviansky slávik 

3 

7 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

19 

22 

23 

24 

25 

Týždeň modrého gombíka 21 



3 

  

  

   
 
Prijímateľ: SŠ Chminianske Jakubovany 

Termín realizácie: október 2014 – apríl 2016 

 

 

 

V rámci Programu Mladí rómski lídri pôsobila 

skupina vybraných 40 aktívnych rómskych žiakov, 

ktorí podľa svojich záujmov pracovali 

v žurnalistickej, edukačnej a kultúrnej skupine. 

Poslaním jednotlivých skupín bolo prvotné 

oboznamovanie s dejinami a kultúrou Rómov 

a príprava žiakov na vedenie aktivít, zameraných 

na priblíženie rómskych reálií a kultúry rodičom 

žiakov, Rómom aj nerómom z obce. V rámci 

práce jednotlivých skupín sa zrealizovali kultúrne 

podujatia pri príležitosti Dňa Rómov, Dňa detí,  

 

 

 

Dňa matiek, Dňa úcty k starším a Vianoc 

s aktívnym zapojením žiakov, pedagogického  

zboru školy, rodičov žiakov a nerómskych detí 

z obce.  

 

Najdôležitejším poslaním projektu bolo 

zapracovanie predmetu rómske reálie do 

školského vzdelávacieho programu pre 

II. stupeň a upravenie výučbových 

materiálov určených pre výučbu 

predmetu na I. stupni. Predmet Rómska 

kultúra a reálie sa od školského roka 2015/2016 

vyučuje vo všetkých ročníkoch na II. stupni. 

Cieľ 

Aktivity projektu: 

„Vzdelávanie Rómov, o Rómoch a pre Rómov“      

Educiation of  Roma, on Roma and for Roma 

     Cieľom projektu bolo prostredníctvom 

interkultúrneho vzdelávania rómskej kultúry 

a reálií a osvetovej činnosti posilnenie sociálnej 

inklúzie a spolupráce medzi školou, rodinami 

a verejnosťou, ako aj podpora aktívneho prístupu 

k možnosti ovplyvniť postoj spoločnosti 

prostredníctvom aktívnej participácie na zmene 

mladými rómskymi lídrami. 

Medzi podporné aktivity projektu patrilo letné 

sústredenie žiakov zapojených do projektu. Mladí 

rómski lídri sa počas prázdninových dní zúčastnili 

6-dňového letného sústredia v  Slovenskom raji. 

Pripravený program zaručoval aktívny oddych, 

plno zábavy, úžasných zážitkov 

a nezabudnuteľných chvíľ. Zrealizovala sa 

návšteva Múzea rómskej kultúry v Brne, kde sa do 

projektu zapojení pedagógovia školy zúčastnili 

pracovnej cesty za účelom návštevy Múzea 

rómskej kultúry v Brne.      

       Prostredníctvom workshopov 

múzea sa aktívne zapojili do 

poznávania rómskych dejín – 

dávnych aj súčasných, ale aj 

objavovania tradičných rómskych 

remesiel a rómskej kultúry. 

Jednodňovej Návštevy Múzea 

kultúry Rómov na Slovensku  sa zúčastnili 

členovia programu Mladí rómski lídri. 

Počas celého trvania projektu prebiehalo 

dvojjazyčné slovensko-rómske vydávanie 

školského časopisu Jakubko, ktorý informuje 

o všetkých 

aktivitách 

školy. Zvlášť 

boli venované 

rubriky 

rómskej kultúre 

a reáliám.  

Program SK04—Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie 

národných nerovností a podporu sociálnej inklúzie 
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Žurnalistická skupina 

V žurnalistickej skupine pracovali žiaci vyšších 

ročníkov. Ich úlohou bolo zúčastniť sa každej 

aktivity realizovanej v škole a perom 

a fotoaparátom zachytiť všetky zaujímavosti. 

Následne na spoločných stretnutiach s vedúcou 

skupiny napísať správu do školského časopisu 

Jakubko, niektoré preložiť aj do rómskeho jazyka 

(čo bolo veľmi ťažké) a k článkom vybrať tie 

najzaujímavejšie fotografie z akcie. Pripravovali 

sme aj rôzne rozhlasové okienka pre školský 

rozhlas a pozvánky na školské aktivity. 

 

 

 

 

  

Mladí rómski lídri 

V rámci programu „Mladí rómski lídri“ 

pracovalo 40 žiakov školy v troch skupinách: 

žurnalistickej, kultúrnej a edukačnej. 

Predstavíme Vám jednotlivé skupiny: 

Edukačná skupina, alebo Deti učia 

rodičov 

Projekt „Rómske reálie ako nástroj inklúzie“ sa 

zameriaval na žiakov školy, ako aj ich rodičov. 

Štvrťročné posedenia boli príležitosťou na 

vzájomné stretávanie, ale hlavne na odovzdávanie 

získaných vedomostí z histórie a kultúry Rómov. 

Príjemné posedenie pri káve, či čaji žiaci svojim 

rodičom spestrili interaktívnymi prednáškami 

a cvičeniami. Rodičia takto hravou formou získali 

základné informácie, a zároveň si vyskúšali prácu 

na interaktívnych tabuliach. Rodičia boli aktívne 

zapojení aj do prípravy vianočného posedenia, či 

prípravy osláv Dňa Rómov. 

Kultúrna skupina 

Hudba, spev a tanec zaznieval na stretnutiach 

kultúrnej skupiny. Pod vedením skúsenej vedúcej 

sa vytvoril folklórny súbor z mladších aj starších 

žiakov, ktorí pripravili niekoľko vystúpení pre-

zentujúcich rómsku aj slovenskú kultúru.  

Program: 
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Ko kerel: E Spojeno škola Jakubovanate  

Kana: oktobros 2014 - aprilos 2016 

 

 

 

Andro programos Terne romane lidri has ilo 

avri 40. Aktivne romane čhave dale škola jon 

kerde peske žurnalisticke edukačne a kulturne 

skupini. Kale skupini majinde te phenel palo 

dejini he pale romani kultura predalo  roma 

he predalo ganže dalo gaf. Andro jedlotive 

skupini has kerdo kulturno prigramos 

Romano džives, čhavengre džives, le phure 

manušengro he karačon kajkerenas o čhave 

dale škola he lengre daja gadžikane čhave 

dalo gaf. 

 

 

 

 

 

 

 

Mek dvoležito has o projektos so kamenas te 

thovel maškoro sikaviben Romane realie andro 

2 stupňos a te prikerel o materiali predalo 1 

stupňos. Opredmetos kultura he realie andro 

školsko berš 2015/2016 sikavas andre savore 

ročniky pro 2 stupňos. 

Cieľos: 

Aktivity: 

„Vzdelávanie Rómov, o Rómoch a pre Rómov“      

Educiation of  Roma, on Roma and for Roma 

     Cieľos kale projektoha has te sikavel 

Romani kultura a realie osveta e inkluzia 

maškare školahe maškaro manuša he  

maškaro terne Romane lidri. 

Maškaro podporimen aktivity patrinel 

ľinajeskro viletos. 

Terne romane čhave has pro prázdniny  6 

džives andro letno taboris andro  Slovensko 

rajis. Pripravimen has predalende pherdo 

zabavi a aktivity odychas lačhe zažitky 

predalende kaj te na bisteren. Kerdžam 

navšteva andro Muzeum Romani kultura 

andro Brnos kaj pes  zapojinde o zamestnanci 

dale škola gele andro Muzeum Romani 

kultura. 

Predalo workšopi andro Muzeum pes aktivne 

zapojinde te sprindžarel o romane dejiny – 

dikhenas sar o roma kernas varekana buči he e 

romani kultura. 

Jekdživeskri navšteva andro muzeum romani 

kultura pro Slovensko pes učasninde 

o členovia terne romane lidri. 

 Očhave sikaven le dajen  

Projektos Romane realie sar nastrojos pre 

inkluzija pes zamerindža predalo čhave dale 

škola he pre dalegre daja. 

Štrvrť ročne bešenas kije priležitosť te sikavel 

lenge o vedomosti pale romani kultura 

bešenas paše kava či čajos o čhave peskre 

dajenca kerde lenge prednašky he cvičenia. O 

daja kavke pes sikade zakladne informacie 

a mek peske viskušinde biči pre interaktivno 

tabuľa. 

Odaja has aktivne zapojimem andre priprava 

kije Karačoň he kijo amaro Romano džives. 

Program SK04—Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie 

národných nerovností a podporu sociálnej inklúzie 
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Žurnalisticko skupina  

Andro žurnalisticko skupina kernas savore čhave 

dalo bare ročniky. 

Lengri buči has pes te zučastninel andre savore 

aktivity so e škola kerdža le pierkoha he le 

foťakoha te zachudel savore zaujimavosti. 

Andro spoločno arakaviben e veduca dale skupina 

mušindža te pisinel andro časopisis jakubko 

varesave veci te prethovel andre romani čhib (so 

has fejst phares) a te lel avri save mek šukareder 

fotky pale akcia. Kerdžam he rôzne školske 

rozhlasy he pozvanky pre dale školsko aktivita. 

  

Terne romane lidri  

Andro programos terne romane lidri has 40 

čhave dale škola thode andro 3 skupiny 

žurnalisticko, kulturno a edukčno. Sikavaha 

tumenge jednotlive skupiny.  

Edukačno skupina, so očhave sikaven 

le dajen  

Oprjektos Romske realie sar nastrojos pre inkluzia 

pes zamerindža pre dalo čhave dale škola he 

predalengre daja. Štvrťročne arakavibena has 

priležitosť a zikinenas buter vedomosti pale romani 

kultura. Lačhes peske bešenas paše kava či čajos 

o čhave pesre dajenca sikade lenge interaktivne 

prednašky he cvičenia. Odaja kavke peske 

viskušinde buči pre interaktivno tabuľa. Odaja has 

aktivne zapojimen andre priprava kije Karačoň he 

kije oslava Romano džives. 

Kulturno skupina 

O giľa he keľiben šundžolas pal cale skupiny. 

Paše veduca so has fejst lačhi kerde foklorno 

suboris le ciknenca he le bare  čhavenca so sikade 

he gadžikani kultura. 

Programos: 
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     Určite súhlasíte so mnou, že každý človek dostáva rád darčeky. 

Potešíme sa, keď nás niekto len tak obdaruje nejakou maličkosťou. Aj Pán Ježiš na 

nás nezabúda a chce nás neustále obdarovávať. A to nie obyčajným darom, ale 

sebou samým. 14 žiakov z našej obce bolo v nedeľu 22. mája 2016 obdarovaných 

Pánom Ježišom, ktorý sa im dával v podobe chleba a vína po prvýkrát v ich živote. 

Aby mohli prijať tento vzácny Dar, museli prejsť osemmesačnou prípravou. 

Každý piatok sme sa stretávali v záujmovom útvare s názvom „Plamienok“, aby sa srdcia 

žiakov zapálili pre Pána Ježiša, aby v Ňom spoznávali, že „On je ten dobrý, milujúci 

Priateľ, ktorý sa dáva ľuďom, aby každý kto v Neho uverí mal večný život“ (porov. Jn 

3,16). Taktiež sa pravidelne počas každej nedele zúčastňovali na 

slávení svätej omše. Vo štvrtok 19. mája 2016 najprv žiaci 

odovzdali všetky svoje hriechy, zlé skutky vo svätej spovedi, aby 

s čistým srdcom mohli prijať Pána Ježiša. 

Nedeľa 22. mája 2016 sa v kostole 

v Chminianskych Jakubovanoch niesla 

v slávnostnom duchu. Po prvýkrát, 

dievčatá v bielych šatách 

a chlapci v pekných 

oblekoch, mohli mať plnú 

účasť na slávení svätej omše 

a prijali Telo a Krv Pána 

Ježiša pod spôsobom chleba 

a vína. Žiaci prednášali 

čítania zo Svätého písma, čítali prosby a 

prinášali dary.  

Po homílii duchovného otca si pri 

zapálených sviečkach obnovili aj svoje 

krstné sľuby. Na konci sa za všetkých 

obdarovaných žiakov prihovorili 

a poďakovali Roman Mirga a Marcela 

Žigová. Poďakovali 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.  

„On je ten dobrý, milujúci Priateľ, ktorý sa 

dáva ľuďom, aby každý kto v Neho uverí 

mal večný život.“ (porov. Jn 3,16) 
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Po slávnosti 

v kostole sme sa všetci 

usadili v komunitnom 

centre, kde sme si 

posilnili aj svoje telo 

malým občerstvením 

a vymenili si dojmy 

z krásne stráveného 

času. 

 

Vypočuli sme si aj blahoželanie pani 

riaditeľky Mgr. Márie Pigulovej nášmu 

duchovnému otcovi Marekovi Eliášovi, ktorý 

práve v tento deň slávil svoje narodeniny.  

Svojim spevom a hrou na hudobných nástrojoch nás sprevádzal mládežnícky zbor 

„Laudemus“ z Prešova. Na svätej omši bol veľmi nápomocný aj prvý miništrant z našej školy Mirko 

Horvát. 

V závere svätej omše si žiaci prevzali pamätné 

listiny a skromný darček, aby na túto chvíľu len 

tak nezabudli. 
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Aj v duchu tohto hesla sa v našej 

škole 26. mája uskutočnil „Deň zdravia“. 

Organizátormi tohto dňa boli pedagógovia PŠ a bol 

určený pre žiakov II. 

stupňa a PŠ. Žiaci boli 

rozdelení do družstiev, 

s ktorými absolvovali 

päť stanovíšť:              

1. ovocie, 2. zelenina, 

3. bylinky, 4. mlieko, 5. med.  

Na každom stanovišti boli 

prichystané suroviny na 

ochutnávku, kde každý žiak 

musel ochutnať ingrediencie 

a za splnenú úlohu dostávali 

pridelené body vo forme 

pečiatky. Akciu 

otvorilo 

rozhlasové 

okienko 

o zdravom 

životnom štýle. 

Žiaci 

prichádzali po triedach, kde ich obslúžili študenti 

praktickej školy. K daným stanovištiam boli 

v triedach na interaktívnych tabuliach pripravené aj 

prezentácie. Žiaci vypracovali pracovný list 

k zdravému zdravotnému štýlu, vyfarbili a rozlíšili 

ovocie a zeleninu, pomenovali druhy ovocia 

a zeleniny rastúce v našom podnebnom pásme, 

vymaľovali tropické druhy ovocia a doplňovali 

chýbajúce slová do textu.  

 

Aký by to bol Deň zdravia keby sme si počas 

neho aj nezašportovali? Veru 

áno, v priebehu športovej 

časti podujatia si žiaci overili 

aj svoje zručnosti v hádzaní 

na kôš, preskok cez švihadlo, 

jazdu na kolobežke, streľbu 

na terč, bránu, 

či člnkový beh. Každý žiak 

musel absolvovať všetky 

disciplíny.  

V závere sa všetkým, ktorí sa 

podieľali na príprave Dňa 

zdravia, poďakovala  

Mgr. Beáta Tkáčová a vyhodnotila triedy, 

ktoré boli najúspešnejšie. V duchu zdravého 

životného štýlu odmenou pre všetkých žiakov 

bolo jablko.  

Bolo to vydarené podujatie, počas ktorého si 

žiaci prostredníctvom zážitkového učenia 

zopakovali, ako sa starať o svoje zdravie. 

„V zdravom tele, zdravý duch.“  
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ZDRAVIE je v našom živote veľmi dôležité, 

aby sme strávili každý deň v spokojnosti, 

radosti a v šťastí. Práve preto sa na našej škole 

snažíme venovať našim žiakom, aby im zdravie 

nechýbalo a to hlavne prostredníctvom telesnej 

výchovy, športovaním, ale aj stravovaním 

a uskutočňovaním podujatí, v ktorých zdravie 

podporujeme.  

Dňa 26.5.2016 sa v našej škole uskutočnil krásny Deň zdravia. Keďže 

nám počasia prialo, podujatie sa uskutočnilo v priestoroch školského 

ihriska, ktoré sme si krásne vyzdobili a následne aj v triedach našej 

školy. Tohto podujatia sa zúčastnili žiaci I. stupňa a žiaci B a C 

variantov.  

Po ukončení súťaží sa uskutočnila diskotéka 

a následne sme sa presunuli do tried, kde žiaci vypracovali a vymaľovali 

pracovné listy na tému „Zdravie.“ 

Žiakom sa podujatie veľmi páčilo, čo dali najavo aj pri dojedaní chutného 

ovocia, hlavne šťavnatého melónu. 

Pokračovali súťaže: člnkový beh, hod loptou do basketbalového 

koša a kopanie lopty do futbalovej bránky. 

Podujatie pokračovalo ochutnávkou ovocia, ktoré bolo vopred 

očistené a nakrájané v miskách. Následne sme si na ihrisku urobili 

ovocný piknik. Žiaci si posadali do kruhov 

a dojedali zvyšné ovocie.  

Najčistejší žiak I. stupňa:  

       1. Martin Horvát - 3.B,  

       2. Vlasta Horvátová – 8.C,  

       3. Michal Horvát – 4.D. 

Najčistejší žiak II. stupňa:  

1. Štefan Žiga – 7.C, 

2. Adam Holub – 7.D,  

3. Štefan Mirga – 6.C. 

Cena pani riaditeľky:  

Poukážka na úpravu nechtov:  

Romana Mirgová – 8.C,  

Viera Holubová – 5.C,  

Zdena Horvátová 7.A. 

Týždeň jabĺk:  

3.B – Mgr. Martina Múdra. 
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ňa 2. júna 2016 sa opäť v našej škole 

organizoval celoslovenský  čitateľský maratón 

„Čítajme si 2016“, ktorého organizátorom je Linka 

detskej istoty a krstnou mamou je známa 

spisovateľka, humoristka pani Oľga Feldeková. 

Cieľom podujatia je zapojiť čo najväčší počet detí 

do čítania, ktoré v posledných rokoch vytláčajú 

nové technológie.  

       Prvých čitateľov privítala a čitateľský maratón 

otvorila organizátorka pani učiteľka Ing. Eva 

Gregová. Presne o 9:00 hodine žiaci našej školy 

otvorili knihu pre deti „Stratený kľúčik“ a začali 

čítať dobrodružné príbehy  

 

zo života detí. Bolo nám cťou, že nás prišla 

podporiť pani riaditeľka Mgr. Mária Pigulová 

a dokonca aj rómsky splnomocnenec vlády            

p. Ábel Ravasz, ktorý sa prišiel pozrieť na prácu 

a život v našej škole. 

        Príbehy od Marcely Bielikovej sme prestali 

čítať o 15:00 hodine, kedy dočítal posledný, v 

poradí 184  čitateľ.  

         Dúfame, že sa opäť stretneme o rok, na už 

desiatom, jubilejnom ročníku čitateľského 

maratónu a prečítame si nové príbehy zo života 

detí. 

 
 

Čitateľov pozorne počúvali pani učiteľky Mgr. Júlia Demeterová, Ing. Eva Gregová             

a Mgr. Anna Nováková-Marcinčínová. Administratívu si vzala na starosť pracovníčka 

Komunitného centra Mgr. Antónia Balogová. 



12 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Družstvá boli rozdelené do dvoch 

skupín. Naši žiaci vo svojej A skupine 

v postupne zdolali SŠ Maticu slovenskú 

Prešov, remizovali so SŠI Masarykova Prešov 

a nakoniec zdolali ŠZŠ Jarovnice a postúpili z   

1. miesta do semifinále. V ňom nastúpili proti 

družstvu ŠZŠ Lipany, nad ktorým vyhrali 2:1. 

Vo finále sa stretli s družstvom ŠZŠ Zborov, 

ktoré presvedčivo zdolali 3:0 a zaslúžene sa stali 

víťazmi celého turnaja. Tretie napokon skončilo 

družstvo ŠZŠ Lipany, ktoré v súboji o 3. miesto 

zdolalo tím SŠI Masarykova. Ocenenie za 

najlepšieho hráča turnaja si odniesol Marek 

Pokuta z 8.A triedy. Turnaj spestril aj exhibičný 

súboj medzi učiteľmi a žiakmi, ktorý sa 

uskutočnil po skončení základnej časti. 

 

ňa 1. júna 2016 sa v hale Prešovskej univerzity v Prešove 

uskutočnil 12. ročník 

futbalového turnaja 

Putovný pohár integrácie.  

 

 

 ŠZŠ Zborov, ŠZŠ Lipany,  

 SŠI Vranov nad Topľou,  

 SŠ Chminianske Jakubovany,  

 SŠ Matice slovenskej – Prešov,  

 ŠZŠ Jarovnice,  

 SŠ Matica slovenská Prešov  

        a družstvo usporiadajúcej  

        SŠI Masarykova - Prešov.  

Turnaja sa zúčastnilo 8 družstiev: 
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Podujatia sa zúčastnili žiaci I. a II. stupňa a prebiehalo v dobrej nálade za 

pekného počasia v priestoroch školy – na parkovisku. Súťaže sa zúčastnilo 30 žiakov 

I. stupňa a 12 žiakov II. stupňa, ktorí súťažili v troch kategóriách. Úlohou 

súťažiacich bolo za určitý čas vytvoriť zaujímavý účes s pomôckami, ktoré si 

doniesli alebo mali k dispozícii. Výsledný účes museli aj pomenovať. Hodnotená 

bola práca kaderníka. Žiaci sa mohli primerane k účesu aj obliecť a namaľovať. 

Prácu hodnotila porota v zložení: p. psychologička Mgr. Andrea Gaľová, p. 

asistentky Iveta Ščerbáková a Monika Klimková. Porota vybrala najoriginálnejšie 

účesy, ktoré ocenila vecnými cenami. 

Čo s tými vlasmi? Aký účes by sa mi dnes hodil? Možno mi poradia na 

účesovej tvorbe v Chminianskych Jakubovanoch. 

Mrknem sa tam! 

 

Ocenení žiaci:                          Názov účesu 

II. kategória chlapci  

1. Peter Mirga 7.E  Chuan 

 

Cenu poroty získala:                   Názov účesu 

Jozefína Holubová 4.E  Motýlia víla 

Ocenení žiaci: I. kategória Názov účesu 

1. Monika Mirgová  2.C  Maričuj 

2. Kveta Holubová 4.A  Zlatá víla 

3. Nikola Horvátová 4.E  Morská víla 

Ocenení žiaci: II. kategória Názov účesu 

1. Dana Mirgová 10.A  Kvetináč 

2. Vlasta Horvátová 8.C  Modrá víla 

3. Jarmila Mirgová 6.A  Šípková Ruženka Sú tu samé super 

 nápady. 

 

Súťaž v účesovej tvorbe 
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Súťaže sa zúčastnilo 30 žiakov  

I. stupňa a 15 žiakov II. stupňa, pričom sa medzi nimi 

objavilo aj zopár chlapcov. Úlohou súťažiacich bolo urobiť za 1 

minútu čo najviac preskokov – znožmo. 

Žiaci súťažili v troch kategóriách: I. 

kategória - žiaci prvých a druhých ročníkov, 

II. kategória – žiaci tretích a štvrtých 

ročníkov a III. kategória – žiaci II. stupňa. 

Súťažiacich hodnotila p. učiteľka             

Mgr. Gabriela Grešová,  p. učiteľka         

Mgr. Iveta Vašková a p. učiteľ 

Mgr. Peter Homišan.  

Súťaž v preskoku cez švihadlo 

Tradičného podujatia sa zúčastnili žiaci I. a II. stupňa. Ako vždy prebiehalo 

v dobrej nálade, ku ktorej zaručene prispelo aj pekné počasie, na školskom 

ihrisku. 

Ocenení žiaci: I. kategória Počet preskokov 

1. Olívia Holubová 2.E 104 

2. Monika Horvátová 2.C 103 

3. Erik Horváth 2.A  97 

3. Kristína Horvátová 2.B 97 

Ocenení žiaci: II. kategória /3. a 4. roč./  Počet preskokov 

1. Anastázia Lacková 4.B   122 

2. Kristína  Horváthová 4.E   120 

3. Margaréta Horvátová 4.D   118 

Ocenení žiaci: III. kategória Počet preskokov 

1. Petra Závadská 6.D  38 

2. Xénia Holubová 8.C  120 

3. Sidónia Holubová 6.D  118 Kto z nás skáče najlepšie? 

Pozrite sa, čo ja dokážem! 
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V mesiacoch apríl a máj sa pre 

chlapcov poobedňajšej 

zmeny uskutočnil futbalový 

turnaj. Turnaj prebiehal 

v troch kategóriách: 3. 

ročníky, 4. ročníky a B, C 

varianty. Niektoré družstvá 

boli spojené a pomiešané.  

 

Na turnaji si chlapci zmerali 

svoje sily, hrali s veľkým oduševnením 

a nasadením.  Najlepším 

hráčom turnaja sa stal  

Marián Pokuta zo 4.A. 

Na turnaj sa chlapci veľmi 

tešili a niektoré triedy sa aj v rámci 

telesnej výchovy naň zodpovedne 

pripravovali predturnajovým 

tréningom.  

Na zápasy dohliadal 

rozhodca p. učiteľ 

 Mgr. Peter Homišan. 

 

 

 

Víťazi: 

I. kategória:  II. kategória III. kategória 

1. miesto  - 3.B 1. miesto -  4.A 1. miesto – 10.A 

2. miesto – 3.A 2. miesto – 4.D 2. miesto – 7.F 

3. miesto – 3.C 3. miesto – 4.B 3. miesto – 7.E 

 

3. ročníky 

4. ročníky 

B, C varianty 
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V dňoch 30.5. - 31.5.2016 sa na školskom 

ihrisku uskutočnila súťaž pre chlapcov  s 

názvom „Futbalové koníčky“. Chlapci mali 

pomocou nôh a hlavy čo najdlhšie udržať loptu vo 

vzduchu a urobiť čo najviac „koníčkov“. Súťaž 

prebiehala v troch kategóriách: I. stupeň, II. stupeň 

a triedy PŠ a B, C variantov.  

II. stupeň a PŠ: 

1. Jaroslav Mirga    I.C  PŠ     147 

2. Kristián Holub     9.A            83 

3. Erik Mirga           6.C              75 

I. stupeň:   

Richard Horvát     4.E    14 

Sebastián Holub  4.C     8 

Dominik Horvát    3.A     7 

B, C varianty: 

Radoslav Mirga  8.C      63 

Matúš Holub  8.C      53 

Marek Holub  10.A    19 

Na súťaž sa 

chlapci tešili 

a niektoré triedy sa 

aj v rámci telesnej 

výchovy naň 

zodpovedne 

pripravovali a 

trénovali.  

Koníčky? Kedy? Kde? 

Nie ozajstné koníčky, ale 

futbalové! 

S kým si môžem 

zmerať sily? 
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       V dňoch 3. - 9. apríla 2016 sa uskutočnila študijná návšteva v Nórsku, ktorej sa zúčastnili 

p. učiteľky Mgr. Andrea Fečková a  Mgr. Michaela Dzurjová. Táto návšteva bola financovaná 

z projektu Inovatívne vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov základných škôl za účelom 

zvýšenia ich interkultúrnych kompetencií vo vzdelávacom procese rómskych žiakov. 

     V prvý deň sme sa ubytovali 

v internátnej ubytovni pre žiakov 

v Nansenovej akadémii, kde nám 

otvorenie a predstavenie programu 

pripravil p. Steinar Bryn. Po dlhej 

ceste do Nórska nás po občerstvení 

čakal voľný večerný program. 

tudijná návšteva mala za cieľ oboznámiť sa s nórskym vzdelávacím systémom, s prístupmi 

integrácie prostredníctvom pedagogickej praxe a oboznámiť sa so stratégiami zameranými na 

multikulturalitu v nórskej spoločnosti. 

Nansen Academy je vzdelávacia 

inštitúcia pre študentov od 18. rokov, 

ale aj pre dospelých bez obmedzenia 

veku. Vyučovanie sa uskutočňuje 

nielen v klasických predmetoch, ale aj 

na rôznych seminároch a aktivitách. 

Podmienkou vzdelávania na tejto 

akadémii je ovládať nórsky jazyk. Jedným z učiteľov v 

Nansen Academy, ktorý sa nám aj celý pobyt venoval, bol p. Steinar 

Bryn. Náš sprievodca je zároveň autorom publikácií, do ktorých 

čerpal zo svojich bohatých skúseností v oblasti mieru a zmierenia.  
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Lillehammer – návšteva Sóre Al 

školy – otvorená škola 

                                                                      

Aulestad – dom Bjornstjerna 

Ranný budíček a spoločné raňajky 

o 8:00 hod. nás pripravili na ďalší 

krásny deň. Tretí deň v Nórsku 

pokračoval návštevou otvorenej školy Sóre Al škola v Lillehammeri, kde sme sa všetci 

presunuli spoločným autobusom. Sóre Al škola – otvorená škola je plne organizovaná  

s počtom 320 žiakov. Študenti sú na rannom schádzaní organizovaní do veľkých skupín na 

javisku. Príchod žiakov na vyučovanie je o 9:00 hod. a odchod domov je o 14:00 hod.  

Štvrtý deň študijnej návštevy bol 

pre nás veľmi významný. Už o 7:00 

hod. ráno sme vyrazili do mesta 

Oslo, kde sme navštívili 

Veľvyslanectvo Slovenskej 

republiky. Veľvyslanec František 

Kašický celú našu delegáciu v rámci prezentácie 

informoval o úlohách a činnosti zastupiteľského úradu v 

politickej, ekonomickej a kultúrnej oblasti. 

Čo sa môžeme naučiť z nových 

projektov? Rola a postoje učiteľov  

vo výchovno-vzdelávacom procese 

žiakov  z rómskych komunít. 

Posledné dva dni študijnej návštevy 

sme realizovali súbor aktivít, ktoré 

boli zamerané na každodenné problémy v edukácii žiakov 

v multikultúrnom prostredí. So svojimi skúsenosťami sa 

s nami podelila aj chorvátka Nikolina Svalina, ktorá nám prezentovala príklad z praxe 

v Chorvátsku.  

Toto je aspoň malá ukážka z toho, čo sme v Nórsku 

videli, získali a zažili. No ešte veľa ďalších zážitkov 

a spomienok, ktoré sa fotografiou ani slovom vyjadriť 

nedajú si necháme v našej pamäti.  

Veľké ĎAKUJEME patrí našej p. riaditeľke Mgr. Márii 

Pigulovej, ktorá nám umožnila zúčastniť sa tejto študijnej 

návštevy! 
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Výlet plný poznatkov a zážitkov 

 Dopravné ihrisko – Prešov  Delňa - 

Planetárium 

             Na dopravné 

ihrisko sme sa išli zabaviť, 

ale aj poučiť o bezpečnosti 

v cestnej premávke, ktorá 

je nesmierne dôležitá pre 

všetkých jej účastníkov, 

teda aj pre nás. Pani 

lektorka nás rozdelila na 

dve skupiny. Prvá skupina 

získavala teoretické 

poznatky v triede. Tu sme 

sa dozvedeli o význame 

niektorých značiek, 

o pravidlách, ktoré musia 

dodržiavať chodci, cyklisti aj motoristi 

o vybavenosti bicykla, ak s ním chceme ísť na 

cestu. Svoje získané vedomosti sme si overili 

vypracovaním pracovného 

listu. 

Žiaci druhej skupiny si pravidlá cestnej 

premávky overili v praxi. Najprv sme si spolu 

s lektorom prešli značky, vysvetlili križovatky, 

a potom to mohlo začať. Každý žiak dostal 

bicykel a prilbu na hlavu kvôli bezpečnosti. Aj 

keď nám na začiatku prilba vadila, časom sme 

si na ňu zvykli a pri bicyklovaní sme si ani 

neuvedomovali, že ju máme. Jazdiť podľa 

značiek a  pravidiel nie je vôbec jednoduché, 

ale časom sme zistili, že je to oveľa 

bezpečnejšie ako keď si jazdí každý ako chce. 

Po 

desiatovej 

prestávke 

sa skupiny 

vymenili. 

Dňa 25. mája 2016 sa žiaci 6.A, 7.B, 7.C, 7.D a 8.B vybrali na výlet. Plní očakávania ako dnešný 

deň dopadne sme čakali na autobus, ktorý nás odviezol na dopravné ihrisko. 

Delňa Prešov 
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o poučnom dopoludní sme sa vybrali do 

planetária. Najprv nás uviedli do kinosály, kde nám 

pustili prezentáciu „Potulky oblohou“. Tu sme sa 

veľa dozvedeli o planétach, o vzniku súhvezdí aj 

o znameniach. Dobre nám padla aj rozprávka „Maša 

a medveď“, ktorá na kinovom plátne vyznela inak ako 

v televízii. Potom sme sa premiestnili do samotného 

planetária, kde sme mali z pohodlných kresiel pozorovať 

hviezdnatú oblohu. A potom to prišlo. V planetáriu sa 

všetko zotmelo a nad nami sa rozžiarilo nebo s tisícami 

hviezd. Na nebi sme videli ako putuje slniečko po 

oblohe, ako sa pohybujú planéty, ako padajú 

hviezdy. Bol to neopakovateľný zážitok a zanechal 

v nás silný dojem. 

áš výlet sme ukončili zmrzlinou v centre mesta, kde sme 

si oddýchli na lavičkách na pešej zóne. Už teraz sa tešíme na 

ďalší výlet o rok, na nové zážitky a na nové miesta, ktoré 

navštívime. 

Dopravné značky už 

poznáme, môžeme 

pokračovať v ceste. 
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Cieľom kampane je, aby sa o situácii detí, ktoré napriek všetkým ťažkostiam túžia chodiť do 

školy, dozvedelo čo najviac detí v našej krajine. Aby sa zamysleli nad tým, ako tieto deti žijú, 

s čím sa stretávajú, s akými problémami sa boria.  

Ako sme kampaň zrealizovali na našej škole? 

 

Stalo sa už tradíciou, že naša škola sa každý rok zapá-

ja do kampane Týždeň modrého gombíka, ktorú orga-

nizuje UNICEF Svetová vzdelávacia kampaň.  

Kampaň sa začala 16. mája 2016. V našej škole sme ju začali  čítaním príbehu Malaly – 

najmladšej laureátky Nobelovej ceny za mier, bojovníčky za právo dievčat na vzdelanie. Príbeh 

sme čítali v školskom rozhlase od pondelka do stredy.  

Po zahájení TMG ,,náš“ Modrý gombík rozniesol po 

triedach zadanie, ktoré mali žiaci vypracovať. Úlohou 

bolo vymaľovať a vypísať zvieratá, ktoré žijú v Afrike. 

Žiaci z B-variantu a C-variantu nakreslili s pani 

učiteľkami krásne výkresy afrických zvieratiek. Tieto 

práce žiakov si všetci mohli pozrieť na nástenke na 

školskej chodbe.  

Počas TMG učitelia a žiaci prispievali aj finančnými 

čiastkami. Týždeň modrého gombíka bol ukončený 

20. mája 2016 a za našu školu sme poslali na 

UNICEF účet 51,91 eur. 
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 Každá disciplína 

mala aj víťazov. 

Najlepší boli ocenení medailami 

ktoré pripravili učitelia B a C 

variantov. Nechýbala ani sladká 

odmena. Ocenení boli 

aj učitelia a to 

medailami, ktoré 

pripravila asistentka 

Mgr. Lenka 

Gargalíková.  Tento 

krásny a slnečný deň sa 

niesol v duchu dobrej nálady. 

Každý z nás si vychutnával 

príjemnú športovú atmosféru. 

Veríme, že  akciu zopakujeme 

aj o rok.  

Kolektív učiteľov 

Spojenej školy 

v Chminianskych Jakubovanoch 

pripravil pre žiakov B a C variantov 

športové dopoludnie pod názvom 

„Špeclympiáda“. Zúčastnilo 

sa ho okolo 90 žiakov, ktorí 

boli rozdelení do družstiev 

v dvoch  kategóriách: I. 

stupeň, II. stupeň.  Žiaci si 

mali možnosť vyskúšať svoje 

schopnosti a zručnosti. 

Súťažili  v štyroch 

disciplínach.  V prvej disciplíne si mali 

možnosť vyskúšať skladanie puzzle, 

ktorého výsledkom boli olympijské 

kruhy. V druhej disciplíne si vyskúšali 

zručnosť na kolobežke. Cieľom tretej 

disciplíny bolo získať čo najviac bodov, 

pričom každý žiak mal tri hody do tzv. 

bodovej steny. V poslednej štvrtej 

disciplíne si vyskúšali slalom cez 

prekážky. V tejto  disciplíne žiaci 

prekonávali prekážky, ale zároveň 

mali udržať loptičku na lyžičke.  
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 Všetci členovia rodiny by mali držať spolu. 

 Život v rodine nás učí úcte k iným ľuďom. 

 Nezabúdajme aj na starých rodičov, ktorí majú pre nás vždy 

dobrú radu a čas na vyriešenie každučkého problému. 

 So súrodencami sa snažme vychádzať čo najlepšie, aj keď sa 

práve s nimi hádame najčastejšie. 

 Rodičia svoje deti milujú. Chcú im dať všetko, čo potrebujú – 

a tiež ich pochopiť. 

 Vo svojej rodine spoznávaš pravidlá správania a zvyklosti. 

Pomocou nich si v živote lepšie poradíš a sám ich potom odo-

vzdáš svojim deťom. 

 Vážte si teplo domova a ľudí, ktorí tam na vás čakajú! Lebo 

mnohí o tom len snívajú. 

V každej rodine je to iné. Niekde je viac, inde menej detí. Deti sú 

rozdielne. Líšia sa zovňajškom, farbou kože, s čím sa hrajú a čo jedia.  

Žiaci 2. a 3. ročníkov 

spoznávali a vytvorili 

originálne tváre detí, 

ktoré žijú na našej Zemi. 

Rozprávali v čom sú deti 

rozdielne a čo majú 

spoločné, kde bývajú 

a ako sa deti na celom 

svete hrajú.  

Zároveň majú všetky deti niečo spoločné. Všetky deti túžia byť 

šťastné. Všetky potrebujú domov a milujúcu rodinu. 

 Nie sme rovnakí, ale sme si rovní! 

Adam Lacko 3.C 

Kristína Holubová 3.C 
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Vždy pri mne si stála,  

keď bola som malá, 

a tak si sa bála, 

čo dá mi svet... 

Keď hovoríme o láske, každý z nás si predstavuje niečo iné. Všetci ju však nosíme v srdci – 

lásku k našim najbližším, k vlasti, k zvieratkám, k prírode... 

Je však láska, ktorá svieti nad všetkými. Toto žiarivé slniečko sa volá materinská láska. 

...Tvoja dlaň to je krídlo, 

láskou vonia a mydlom, 

mňa tisícky ciest lákajú do 

neznáma, 

chcem ísť po stopách 

svojich, 

nemaj strach, keď sa bojíš, 

ja vždy sa ti vrátim tvoj hlas 

zavolá ma... 

17. mája sme si v našej škole 

pripomenuli Deň matiek – 

sviatok, ktorý sa slávi na celom 

svete.  Pri tejto príležitosti žiaci 

našej školy  uvili venček z piesní 

a tancov a tak potešili  srdcia 

svojich mám. Na tvári úsmev, 

v očiach slzy radosti a šťastia – 

také bolo  stretnutie detí s ich 

najbližšími – mamami. 
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Do súťaže sa každoročne zapojí viacero škôl 

Prešovského kraja a nebolo tomu inak ani tento rok. 

Celkovo sa do súťaže zapojilo 13 škôl a organizácií, 

aby predviedli pred publikom svoje spevácke, ale aj 

hudobné schopnosti a talent. Tiež je to pre nich 

príležitosť nadviazať nové známosti a kontakty so 

svojimi rovesníkmi z iných škôl. Každý spev bol 

rozdelený na dve kategórie, do  a nad 12 rokov.  

Dňa 12.5.2016 sa konal už 18. ročník speváckej súťaže 

v speve rómskych, moderných, umelých, populárnych a 

ľudových piesní Jakuboviansky slávik, spolu s Nadáciou prof. Emílie 

Kováčovej, Spojenou školu Chminianske Jakubovany, Obecným úradom 

Chminianske Jakubovany a Komunitným centrom Spolu v Chminianskych 

Jakubovanoch.  

Ľudové piesne 
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Hoci všetci účastníci predviedli výborné 

výkony, odborná porota mohla vybrať len tých ,,naj“, ale ani 

ostatní, ktorí neboli ocenení, neodišli naprázdno.  

Dúfam, že o rok sa to v našej škole opäť rozozvučí spevom a 

naši žiaci si zmerajú svoje spevácke schopnosti a predvedú svoj 

talent na 19. ročníku Jakubovianskeho slávika. 

Moderné piesne 

Rómske  piesne 
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mailová adresa: jakuboviansky.jakubko@gmail.com 

 

 

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. 

Naša Jakubkova schránka prehovorila. Našli sme v nej odpovede na súťažné 

otázky z predchádzajúceho čísla – aké liečivé rastliny majú v sebe takú silu, že dokážu 

vyliečiť rôzne choroby. Správna odpove: kamilka, materinská dúška, púpava. 

Srdečne blahoželáme víťazom – žiakom 4.F, 3.A, 8.A, 8.B, I.C a II.A triedy. 


