
  

  

Ročník XIV., 2017/2018, 2. číslo 

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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Tak ako sa patrí, chystá, 

 bola jeseň dozaista,  

pre nás veľmi bohatá. 

Či farbami svojho lístia 

a či prácou žiakov práve, 

očarí nás pani Jeseň  

pri práci aj pri zábave. 
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Staroba je prirodzenou  súčasťou nášho života.  

Október je Mesiacom úcty k starším, preto sme 

si  našich seniorov uctili a dali im najavo svoju 

náklonnosť a lásku. Jesenný mesiac a jeseň života – 

dve paralely, ktoré spolu súvisia. Úcta k starším by 

mala byť hlavne spontánna, nenásilná a 

predovšetkým stála. Starší ľudia si ju zaslúžia. 

Vekom nadobudli rôzne skúsenosti, ktoré môžu 

odovzdávať mladším. Napokon, vďačíme im za svoj 

život.   

Veru, ani my sme nezabudli na našich seniorov a dňa 26.10.2017 sme pre nich 

pripravili krátky kultúrny program, v ktorom sme si spolu s našou babkou Ankou 

zaspomínali na jej mladosť. Žiak Cyril Horvát poďakoval 

starým rodičom v mene nás všetkých úvodnou básňou. 

Natrhám si kvety pod lesom na stráni, 

Vám starí rodičia, kytku dám do dlaní. 

Hoc vlas Vám šedivie a zrak sa zakalí, 

prijmite od detí najkrajšie pozdravy. 

Nech sa Vám predĺži životná vaša púť, 

želáme zo srdca, Vaša vnučka i vnuk.  

Svojim spevom a tancom spestrili vystúpenie žiaci 6.D, 6.C, 4.A, 4.D a 3.B.      

Program moderovala Martinka Kalejová z 9.A. 

babka Anka—Jozefína Holubová 

recitátor—Cyril Horvát 

speváci—Lukáš Mirga a Erik Horvát moderátorka—Martina Kalejová 

tanečníci z 3.B tanec Babička—dievčatá 6.D a 6.C 
tanec Myšky—Estera a Eva Holubove 
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26. októbra 2017 sa pre žiakov praktickej 

školy a odborného učilišťa uskutočnil 

„Pochod za zdravím a čistotou“ spojený 

s „Dňom boja proti drogám“. Aktivitu 

realizovali koordinátori boja proti drogám a 

environmentálnej výchovy, ktorí spolu s učiteľmi 

pripravili pre žiakov športové aktivity. Žiaci si zmerali 

sily v týchto činnostiach: slalom medzi kužeľmi, beh s 

pingpongovou loptičkou, hod granátom a iné. 

Cestou domov, žiaci spolu s učiteľmi vyzbierali          

do prichystaných vriec odpadky. Podujatie hodnotíme 

ako úspešné. 

Spríjemnili sme si deň 

a zároveň sme urobili 

niečo užitočné pre obec 

a pre životné 

prostredie. 

  Vo štvrtok, 2.11.2017 sa v priestoroch triedy 

II.P uskutočnila výstava zeleniny, ktorú na 

školskom pozemku vypestovali druháci 

študujúci odbor Poľnohospodárska výroba - 

záhradníctvo. Žiaci z ostatných tried sa 

oboznámili s výsledkami práce spolužiakov na 

učilišti. Vystavovaná zelenina bola, ako 

hovoria odborníci—bio 

zelenina, vypestovaná bez 

použitia chemických 

prípravkov.  

Nájdi nejaký dobrý 

recept. 
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Hneď zrána, 6.10.2017 sa pre žiakov 

poobedňajšej zmeny uskutočnilo na ihrisku 

obce „Účelové cvičenie“ .  

Cieľom účelového cvičenia bolo pomocou 

konkrétnych činností rozšíriť teoretické vedomosti a 

praktické zručnosti z oblasti zdravotníckej prípravy, 

ochrany prírody, civilnej ochrany, dopravnej 

výchovy a ekológie. 

Obsahové zameranie: 

 pohyb a pobyt v prírode a jej ochrana, 

 zdravotná príprava, 

 dopravná výchova, 

 výchova k bezpečnému správaniu. 
Aktivity: 

 beh vo vreci, 

 dodržiavanie pravidiel správania sa na 

ceste, 

 hod na cieľ, 

 preťahovanie lanom, 

 skoky cez švihadlo, 

 hry zamerané na precvičovanie prvej 

pomoci (praktická ukážka obväzovania, 

prenášanie raneného...). 
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Takúto cestu zažili pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc žiaci našej 
školy 23.  októbra 2017. Prechádzali rozprávkovou krajinou a na ich potulkách ich 

sprevádzali  rôzne rozprávkové postavičky. 

Žiaci v skupinách navštevovali jednotlivé triedy, kde 

ich čakali rôzne aktivity. V prvej triede si žiaci 

vypočuli rozprávky „Červená čiapočka“, 

„O pampúšikovi “, „Popoluška“ a „O troch 

prasiatkach“, ktoré im čítali deviataci a zároveň si 

pozreli krátke tieňové divadielko, pripravené staršími 

spolužiakmi. 

Svoje vedomosti žiaci ukázali pri vypracovávaní interaktívnych cvičení, pri ktorých 

si overili pochopenie deja rozprávok a svoj postreh pri skladaní obrázkov.  
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V tretej triede sa pokúsili nakresliť najkrajšie 

dojmy z rozprávok, ktoré videli. V závere ich čakal 

tanečný parket, na ktorom to spolu s učiteľmi  

poriadne roztočili. 

Najaktívnejší žiaci 

sa potom zúčastnili 

krátkeho posedenia 

s vedením školy 

a bývalou pani riaditeľkou, ktorá prijala pozvanie na toto 

podujatie.   
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Projekt 

INTEGRÁCIA 

predstavuje 

schopnosť spájať 

svet dospelých a detí. Umožňuje 

vstúpiť do ich krehkého sveta a 

ukázať cestu k vzájomnej 

tolerancii a porozumeniu. 

 

Dňa 27. októbra 2017 sa žiaci 

našej školy zúčastnili  

9. ročníka  

      Charitatívneho koncertu     

             Integrácia 2017,             

ktorý sa konal v Aréne Poprad. 

Koncertu sa zúčastnilo celkovo 

viac ako 3000 detí z celého Slovenska. Mohli tam vidieť vystúpenie osobností 

ako Monika Bagárová, Lukáš Adamec, Majk Spirit, Ego a ďalší. 

Ceníme si fotografiu s pani ministerkou    

JUDr. Mgr. Martinou Lubyovou. 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Doktor_pr%C3%A1v
https://sk.wikipedia.org/wiki/Magister_(akademick%C3%A1_hodnos%C5%A5)
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18. november - Európsky deň 

ochrany detí pred sexuálnym 

zneužívaním 

19. november - Svetový deň 

prevencie týrania detí 

Deti sú bezbranné a potrebujú veľa 

lásky. No žiaľ, nie všetky tak môžu 

žiť. Problematiku sexuálneho 

zneužívania a týrania detí sme si priblížili na 

našej škole 20. novembra akciou 

„Bubnovačka“. Žiaci si spolu so svojimi 

učiteľmi pozreli v triedach videá s 

problematikou týrania a sexuálneho 

obťažovania. Pripomenuli si práva, ktoré 

deti majú. Zvolili si rôzne materiály 

prostredníctvom ktorých bubnovali a dávali 

o sebe vedieť. Veľké spoločné 

bubnovanie sa uskutočnilo v hlavnej 

budove školy. 

20. november - Deň práv 

dieťaťa 

 

Desať zásad ľudských práv pre detí: 
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Dobrý deň, deti!  

Viete, ako je možné, že Vám v triede svieti svetlo? Viete, kto vynašiel 

žiarovku?  Odpovede na takéto a mnoho iných otázok, mohli dostať             

15. novembra žiaci Spojenej školy v Chminianskych Jakubovanoch na 

besede, ktorú pripravila pani učiteľka Mgr. Adriána Žaloudková. 

Pani učiteľka, aký bol presný názov vašej 

besedy a kto sa jej zúčastnil? 

Beseda bola spracovaná na tému 

„Šetrenie elektrickou energiou“ 

a zúčastnili sa jej žiaci II. stupňa, 

OU a PŠ. 

Čomu konkrétne ste sa venovali? 

Spoločne so žiakmi sme si pozreli prezentáciu, ktorá nabádala 

k tomu, ako správne hospodáriť s elektrickou energiou. Žiaci mali 

možnosť vyjadriť sa ako šetria energiou v škole, ale aj v domácom 

prostredí. Prítomní boli vyzvaní k tomu, aby usmerňovali 

spolužiakov k šetreniu elektrickou energiou v bežnom živote. 

                Ďakujeme za rozhovor. Prajeme pekný deň a lúčime sa s heslom:  

                                         Nech nám to zbytočne nesvieti! 

VYPNUTÉ! 

Dajme veci na pravú mieru. Žiaci síce 

svietiť majú, ale na ceste vďaka 

reflexným prvkom, ktoré im boli 

zabezpečené vďaka nadácii ALLIANZ.  

V rámci dopravnej výchovy odzneli 

pokyny k dodržiavaniu pravidiel cestnej premávky, k používaniu 

reflexných pásikov, či odevu kvôli ochrane svojho života 

a vlastnej bezpečnosti na ceste. 

No neviem, neviem, ako je to s tým 

svietením. Pani učiteľka Mgr. Lazoríková 

zase chce, aby žiaci svietili. Tak ako to vlastne je? 

Tak, už máme v otázke svietenia jasno. Nezabudnite: Je dôležité, aby Vás v tme bolo na ceste vidieť!!! 
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Tento školský rok sme sa rozhodli realizovať 

FAREBNÉ DNI. 10. novembra sme zrealizovali 

prvý farebný deň a zvolili sme si      

             modrú a bielu farbu. 

V tento deň prišli učitelia aj žiaci v modro-bielom oblečení. Prostredníctvom rozhlasového 

okienka boli žiaci oboznámení s prichystanými aktivitami a začal sa deň v spoznávaní  

modro-bieleho sveta.  

Cieľom bolo podporiť zdravý životný 

štýl žiakov, viesť ich k zdravej výžive 

a vhodnej životospráve. Ochutnali sme 

modré aj biele ovocie a zeleninu, o 

ktorých sme sa zároveň porozprávali. 

Vybrali sme si jeden druh ovocia alebo 

zeleniny a vytvorili sme ho z papiera. 

Z najkrajších výrobkov sme vyhotovili 

spoločnú nástenku.  
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 a patrím medzi studené farby. Na obrazoch však pôsobím seriózne, 

zodpovedne. Ľuďom sa často spájam s oblohou a vodou. Často si ma na 

svoje logá vyberajú počítačové firmy, pretože podľa verejnej mienky 

modrá znázorňuje spoľahlivosť. Z psychologického hľadiska pôsobím 

blahodarne pri zápaloch a teplotách. 

Aj ja som modrá, ale 

nie som chladná. 

Ktoré ovocie môžeme vyfarbiť modrou? 

Priraď k modrej farbičke, všetky modré veci. 
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Svätý Mikuláš je slávený v katolíckych rodinách ako 

veľmi významný Svätý, ktorého sviatok 

pripadá na 6. decembra. Pre deti je to deň darčekov, 

na ktoré sa veľmi tešia. Aj tento rok, ako je v našej 

škole zvykom, navštívil našich žiakov Svätý 

Mikuláš osobne. Vzájomné obdarovania cez piesne, 

koledy, básne a kresby Svätý Mikuláš so svojou 

družinou prijímal a na oplátku obdarovával 

darčekmi všetkých, čo s úctou a láskou prijali jeho 

návštevu.  

         Za kresťanské sprístupnenie 

          tohto sviatku patrí  

srdečná vďaka študentom 

4. ročníka GTF PU 

v Prešove  

Patrikovi Pankulicsovi    

a Michalovi Pavliskovi. 

Mikuláš so svojimi pomocníkmi stihol navštíviť a obdarovať aj 

účastníkov stolnotenisového turnaja v ŠZŠI sv. Klementa Hofbauera v 

Podolínci.  Medzi nimi boli aj naši 6 chlapci. Tešíme sa spolu s nimi z 

dosiahnutých úspechov. V kategórii ôsmakov 2. miesto obsadil Martin 

Horváth, najlepší z deviatakov bol Marek Horvát a  3. miesto patrilo 

Gabrielovi Žigovi. Tieto pekné umiestnenia sú odmenou za aktivitu 

chlapcov v stolnotenisovom záujmovom útvare 

a na hodinách telesnej výchovy. 
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Pozrime sa, ako sa im 

darí. Podobám sa? 

Hurá!!! Konečne sme sa dočkali prvého snehu. Všetci 

sme sa tešili, že nám po sviatkoch konečne nasnežilo,  že 

sa môžeme ísť vyšantiť do snehu a pritom postaviť 

najkrajšieho snehuliaka. Aj keď snehu bolo málo, predsa sme len vyrazili von. 

Podujatia sa zúčastnili žiaci popoludňajšej zmeny a prebiehalo v priestoroch ihriska 

a okolia školy. Každá trieda si vybrala miesto a priniesla si materiál, ktorým snehuliaka 

vyparádila. Snehuliaci boli  trpasličieho vzrastu, ozdobení všetkým možným. Žiaci sa 

veľmi snažili a hoci im bola zima, mali dobrú náladu a postavili pekných snehuliakov.  

Už nasnežilo? 

Tak smelo do toho! 
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Samaritan´s Purse je evanjelizačná kresťanská organizácia, ktorá zabezpečuje 

duchovnú a fyzickú pomoc zraneným ľuďom po celom svete. Zameriava svoju 

činnosť na ľudí, ktorí boli obeťami vojny, chudoby, prírodných katastrof, 

choroby a hladu.  

Príjemnú vianočnú atmosféru nám umocnili  spevom kolied a 

vinšami žiaci zo záujmového útvaru Plamienok. 

Táto organizácia pripravila 

projekt „Operácia vianočné 

dieťa“, ktorý je zameraný na 

pomoc deťom v núdzi a ich 

rodinám. Prostredníctvom 

jednoduchého darčeka 

zabaleného v krabici od 

topánok sa snažia 

organizátori prezentovať 

najväčší dar, ktorý nám bol 

daný v podobe Ježiša Krista 

a tiež preukazovať lásku a 

pomoc tým, ktorí to 

potrebujú najviac, deťom.  

Na našej škole sa realizoval 

tento projekt 18. decembra. Celým pripraveným podujatím nás sprevádzali pani 

učiteľka Mgr. Andrea Fečková a pán učiteľ PaedDr. Ladislav Gaľa. Deťom 

primeraným spôsobom priblížili život Ježiša Krista, zdôraznili význam jeho 

narodenia pre celý svet a vtiahli deti do atmosféry blížiacich sa sviatkov Vianoc.     

V závere bolo každé dieťa obdarované balíčkom. Na tvárach detí sa razom vyčaril 

úsmev a ani tí starší neutajili potešenie a radosť. Na znak vďačnosti odznela z úst 

detí modlitba obetovaná za všetkých dobrodincov. Veľké ĎAKUJEM patrí aj  

našim kolegom Mgr. Andree Gaľovej, Mgr. Beáte Tkáčovej a ostatným, ktorí sa na 

príprave tohto podujatia podieľali. 
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Noc narodenia Ježiška a hviezda, ktorá priviedla 

troch kráľov do Betlehema. Aj my sme si v decembri 

umocnili atmosféru Vianoc a prežili 

príbeh, kde sme kráčali za hviezdou  

a pre Ježiška spoločnými silami 

vytvárali skromné darčeky, ktoré sme 

spolu učitelia, žiaci a asistenti odniesli 

k Jezuliatku. Malými hviezdičkami, na ktorých boli 

napísané dobré skutky detí, sme sa snažili rozžiariť 

veľkú Betlehemsku hviezdu, aby sme potešili 

Ježiška a celú Svätú rodinu a ukázali smer za 

hviezdou aj 

ostatným.  

Nechýbali 

ani pastieri 

a anjelik. 

Napokon 

sme si od 

veľkej 

radosti z tejto 

naplnenej zvesti zaspievali.  
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Vianočné sviatky sú obdobím, na ktoré 

netrpezlivo čakáme, lebo ich čaro 

a výnimočnosť nás napĺňajú pocitmi šťastia, 

pohody a harmónie. 

Napriek tomu, že Vianoce 

sú každý rok, ich 

okúzľujúce čaro 

sa nedá ničím 

nahradiť ani 

napodobniť.  

Aj u nás v škole sme si 

príchod vianočných sviatkov spestrili     

„Vianočnou akadémiou“, ktorá sa uskutočnila 

19.12.2017, v priestoroch vestibulu školy. Naši 

deviataci chceli svojimi piesňami a tancami 

prispieť k tejto slávnostnej predvianočnej 

atmosfére a rozprávkou o Snehulienke nás 

preniesli do sveta rozprávkových bytostí, kde 

dobro nakoniec zvíťazilo nad zlom. Vianočnú 

akadémiu vystupujúci žiaci ukončili spievaním 

Tichej noci, ktorá pri plamienkoch sviečok 

vykúzlila neopísateľné čaro pre všetkých 

prítomných. 

Tichá noc, svätá noc 
 

Tichá noc, svätá noc, 
všetko spí, všetko sní, 

sám len svätý bdie dôverný 
pán, stráži dieťatko, nebeský 
dar, sladký Ježiško spí, sní, 

nebeský tíško spí, sní.  
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Na Vianoce sa odjakživa najviac 

tešia deti. Najmä tie najmladšie 

majú z príprav, tajomného 

očakávania darčekov najväčšiu 

a najúprimnejšiu radosť. Veď 

vianočné dobroty, stromček, 

rozprávky a rôzne rodinné rituály 

sú natoľko silné, že sa celkom 

pochopiteľne cítia sviatočnejšie 

ako po zvyšok roka. Podobne ako na dospelých aj na deti vplýva osobitá 

atmosféra, všakovaké vône, koledy, kapor vo vani, ale aj spoločná 

prechádzka vianočnými trhmi, návštevy „starkých“, či ozdobovanie stromčeka.  

Vianočným programom, kapustnicou, koledami a 

pripomenutím si zvykov a tradícií našich predkov, ktoré 

mnohé rómske deti nepoznajú, sme sa snažili vytvoriť 

príjemnú atmosféru a pohodu. Na prvom stretnutí lídri 

pripravili vianočné pohľadnice, ktoré sme poslali 

osamelým ľuďom v domovoch pre seniorov. Na 

druhom stretnutí sme si vyzdobili priestory 

komunitného centra za pomoci dobrovoľníkov - rodičov. Pripomenuli sme si príbeh o narodení 

Ježiša Krista a vymaľovali si obrázok. Deti rozprávali, aké sú vianočne zvyky 

u nich doma, aké darčeky by chceli dostať pod stromček.  
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Pripravte sa na pohyb v rytme  

Súťaže sa zúčastnili žiaci I. a II. 

stupňa. Tanečníci súťažili v dvoch 

kategóriách: Jednotlivec a Skupina. 

Najviac bola obsadená kategória—

Skupina. Súťažiaci tancovali na 

moderné, rómske a ľudové  piesne. 

Tanečné výkony hodnotila porota 

v zložení: 

 zástupkyňa školy Mgr. Zdenka 

Porubská, výchovná poradkyňa 

Mgr. Lenka Hadbavná 

a psychologička Mgr. Andrea 

Gaľová. Pri hodnotení porota 

brala do úvahy náročnosť 

spoločnej choreografie a jej 

tanečné prevedenie. Hodnotiaci 

udelili aj tri ceny poroty.  

Ocenení žiaci – I. stupeň 

1. miesto – 4.A žiaci p. uč. Semanovej 

2. miesto – 4.D žiaci p. uč. Rychtárikovej 

3. miesto – 3.B žiaci p. uč. Šankweilerovej 
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8.C – Peter Mirga a Štefan Pecha  

a Helena Červeňáková - 7.C 

Ocenení žiaci – II. stupeň 

1. miesto – trieda 6.D pod vedením p. uč. Pavlíkovej 

2. miesto – trieda 6.A pod vedením p. uč. Fečkovej 

3. miesto – 5.A a 5.B pod vedením p. uč. Múdrej 

6.B - Lucia Jaslová  

7.D - žiaci p. uč. Lazoríkovej 
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Jakubko sa spolu so svojimi kamarátmi 

chystal na Vianoce. Ako prvé, chcel 

vyzdobiť stromček. Prial si, aby ten, 

tohtoročný bol farebný a bohato 

vyzdobený. S prípravami mu pomohla aj 

kamarátka Anka, ktorá napísala zoznam, 

čo všetko Jakubko na výzdobu potrebuje. 

8 

10 

6 

9 

Dokreslite ozdoby do rámčekov tak, aby sedeli s Ankiným zoznamom. 

Vianočné gule chcel mať Jakubko uložené v 

krabici podľa poradia. Doplňte chýbajúce čísla. 

Násobky čísla 2 vymaľujte. 

1 

6 7 9 

4 2 

11 

17 

12 15 
13 

19 18 
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Tichá noc 
Tichá noc, svätá noc! 

Všetko spí, všetko sní, 

sám len svätý bdie dôverný pár, 

stráži ____________, nebeský dar. 

Sladký Ježiško spí, sní, 

nebesky ticho spí, sní. 

 

Tichá noc, svätá noc! 

Anjeli zleteli, 

najprv _____________podali zvesť, 

ktorá svetom dnes dáva sa niesť: 

Kristus, Spasiteľ je tu, 

Tešiteľ ___________ je tu! 

Tichá noc, svätá noc! 

Nežná tvár, lásky žiar 

božsky rozsieva v jasličkách tam: 

bije záchranná hodina nám 

v Tvojom zrodení, Boh Syn, 

______________, Láska, Boh Syn!  

dieťatko, pastierom, Ježiško, sveta 

Keď Jakubko zbadal 

darčeky pod 

stromčekom, veľmi sa 

potešil. Najprv však 

musel rozlúštiť, komu 

balíky patria. Rozbaliť 

si mohol len tie svoje. 

E 
V A 

R 

U

D 

O 

J U 

L 
K 

A 

J 
A 

K U 

B 

Pokúste sa z písmen poskladať mená majiteľov a na-

píšte ich na čiaru. Jakubkov darček zakrúžkujte. 

Zaspievajte si túto krásnu koledu spolu s nami. 

Najprv však doplňte do textu chýbajúce slová. 

Pomôžte si slovami pod obrázkom. 

Pomôcky: 

Vyriešené úlohy vhadzujte do Jakubkovej schránky alebo 

posielajte mailom na adresu 

jakubovianky.jakubko@gmail.com. Nezabudnite napísať 

svoje meno a triedu. Tešíme sa na vaše listy. 
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DECEMBER 

24  Nedeľa 

18 Pondelok 

19 Utorok 

20  Streda 

21 Štvrtok 

22 Piatok 

23 Sobota 

Jakubko sa už nevie 

dočkať. Stále pozerá v 

kalendári, ktorý deň budú 

už tie Vianoce. Tento rok 

chce pozvať na návštevu aj 

svoju kamarátku z 

Londýna, Alicu. Potrebuje 

sa s ňou dohodnúť, kedy 

má priletieť. 

 

Šťastné a veselé Vianoce, kamaráti! Ako ste slávili najkrajšie 

sviatky v roku? Poďme sa pozrieť, ako slávil Vianoce náš 

Jakubko. A možno sa pri tom niečo nové aj naučíme. 

Milá Alica! 

U nás sa slávia Vianoce 24. decembra. Tento 

rok to bude v nedeľu. Mohla by si priletieť už v 

piatok? Stihol by som ti toho veľa ukázať. 

S pozdravom Jakub. 
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No Jakubko si znova trápi svoju hlávku s angličtinou. V liste 

sa mu objavujú slová piatok, nedeľa a to si z hodiny nepamätá. 

Asi bude znova potrebovať radu Danky Vranky. Tá neváha a 

priletí Jakubkovi na pomoc kedykoľvek. Aj keď lietať v takom 

chladnom počasí, nie je nič príjemné. 

Pozrime sa, ako to má v kalendári Alica. 

Nedeľa 

Pondelok 

Utorok 

Streda 

Štvrtok 

Piatok 

Sobota 

Všimli ste si? Alicin kalendár sa začína nedeľou. Aj so slávením Vianoc to majú v Londýne 

inak. Vianočnými sviatkami sú v Británii Christmas Day (25. december) a Boxing Day  

(26. december). Obidva dni sú štátnymi sviatkami, kedy sa v Británii nepracuje a obchody sú 

zatvorené. Napriek týmto rozdielom sa Jakubko a Alica vďaka Danke Vranke dohodli a 

Vianoce strávili spoločne. 

Podľa Alicinho kalendára zistite a napíšte, ako mal v 

angličtine napísať Jakubko do správy slovo piatok a 

nedeľa. Svoje odpovede vhadzujte do Jakubkovej 

schránky alebo posielajte mailom na adresu 

jakubovianky.jakubko@gmail.com 
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Určite viete, že Zelená škola (Eco-Schools) je najväčší environmentálny 

vzdelávací program  určený pre školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje 

okolie. Cieľom programu je podpora školských komunít, v ktorých si ich 

členovia vyskúšajú čaro i nástrahy spolupráce. Žiaci s pomocou učiteľov a 

rodičov riešia reálne potreby svojej školy a okolia, čím pomáhajú k pozitívnej 

zmene. Zamer iava sa hlavne na 

oblasť ekológie. Pozitívne zmeny 

nastali už aj v našej škole.

Pamätáte si, čo je to      

 Zelená škola? 

Začali sa práce na oddychovej  

výchovno – vzdelávacej zóne: 

 navozenie kameňov, 

 ukladanie kameňov do gabiónov, 

 nákup materiálu: molitany, látky, farby, 

 príprava sedenia zhotoveného z drevených 

paliet /brúsenie, natieranie, montáž/, 

 príprava šitia vankúšov a sedákov, 

 priebežné plánovanie ďalších prác, 

 pravidelné informovanie žiakov školy             

o prebiehajúcich prácach. 
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V rámci tohto projektu udržiava naša škola 

vďaka koordinátorke Mgr. Žaloukovej 

pravidelný kontakt s EkoParkom Holá Hora v 

Prešove. Naši žiaci tento objekt pravidelne 

navštevujú. Je to dobrý typ aj pre iných 

učiteľov ako krátky koncoročný výlet. Žiaci 

tam môžu vidieť rôzne zvieratká a  

zamestnanci pre nich vedia pripraviť veľmi 

zaujímavé a pútavé aktivity. Nevyužívame iba 

ponúkané výhody, ale žiaci chodievajú  do 

EkoParku aj pomáhať.  

Už teraz majú naši poľnohospodári dohodnuté 

jarné práce, ako úprava záhonov a podobne. 

Zamestnanci EkoParku navštevujú našu školu 

aj osobne. Naposledy to bola Mgr. Dagmar 

Zuščáková, ktorá formou besedy priblížila 

žiakom život domácich zvierat, spôsob ich 

chovu a upozornila, že zákonom chránené 

zvieratá sa doma nechovajú. Najväčšiu radosť 

mali žiaci zo živých zvierat, ktoré im pani 

Dagmar priniesla ukázať. Je to veľmi dobrá 

osobná skúsenosť pre našich žiakov, aby sa 

učili v prítomnosti 

zvierat správať 

ticho a pokojne, aby                 

sa nesplašili. 

Zakrúžkuj domáce zvieratá. 

7. krok 

V Eko kódexe sme sa snažili 

umelecky znázorniť hodnoty našej 

školy. Náš Eko kódex je zavesený 

na hlavnej chodbe a dotvára 

nástenku Zelenej školy. 
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Ďakujeme všetkým, ktorí svojou prácou a tvorivosťou prispeli k vzniku tohto čísla! 

        mailová adresa: jakuboviansky.jakubko@gmail.com 

Sebastián Holub 6.D 

Obrázky „Vymaľuj si“ z minulého čísla časopisu pekne 

vyfarbili a do Jakubkovej schránky vhodili žiaci 6.D. 

Najkrajšie z nich si môžete pozrieť a ich autorom 

blahoželáme k malej vecnej cene. 

Zo žiakov, ktorí sa potrápili s našimi tvorivými úlohami z 

matematiky a slovenského jazyka,  Jakubko vyžreboval 

týchto dvoch riešiteľov: Lukáš Mirga, 6.D a Jozefína 

Holubová, 6.D. 

Chcete aj vy niečo vyhrať? Tak sa smelo pustite 

do riešenia úloh na stranách 14, 23-26! Svoje riešenia 

vhadzujte do Jakubkovej schránky na hlavnej chodbe, 

vedľa zborovne. Môžete však využiť aj počítače a 

výsledky úloh zaslať na mailovu stránku 

jakuboviansky.jakubko@gmail.com. 


