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 Prinášame Vám stručný obsah toho, čo môžete nájsť v tomto čísle Jakubka. Verí-

me, že si každý príde na svoje. Je tu veľa nápadov a zaujímavostí. 

Deň svätého Mikuláša  -  dozvieme sa niečo o sv. Mikulášovi a o tomto dni s. 3 

Zvedavček - tentoraz sa porozprávame s p. zástupcom Mgr. J. Imrichom s.4-5 

Spomínajko - zaspomíname sa na zaujímavosti minulých mesiacov s. 6-7 

Čistotníček - nová rubrika, pomocou ktorej sa učíme správnej hygiene  s. 8 

Kuchtík - prinášame nápady na hlavné jedlo, predjedlo a zákusok  s. 9 

Bystrohlav - pomôžeme nájsť darčeky a opäť si niečo vyfarbíme  s. 10-11 

Chrabromil - naučíme sa vyrobiť si Novoročnú sviecu  s. 12 

Pochválníček - zmena rubriky, kde chválime a ďakujeme  s. 13 

Poradníček - pokračujeme v našej logopédii  s. 14-15 

Nedrogáčik - nová rubrika o aktivitách drogových koordinátorov  s. 16-17 

Centrokomuňáčik - nová rubrika, v ktorej ponúkame udalosti KC s. 18 

Výhercovia - zverejníme mená tých, čo sa zapojili do súťaží s. 19 

           Váš Jakubko 

  

  

 

 

  Jakubkova schránka 
  

 Naďalej môžete prostredníctvom svojich učite-

ľov prispievať do nášho časopisu. Do Jakubkovej 

schránky vhadzujte aj správne odpovede na rôzne 

súťaže. Neváhajte, Jakubko sa určite poteší.  
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      Každoročne sa s týmto sviatkom detí i dospelých stretávame. Pritom však ani nevie-

me, kto ten sv. Mikuláš bol. Ani ja som to doteraz poriadne nevedela... 

 Z jeho života je známa epizóda, ako dal nepozorovane v noci trom chudobným 

dievčatám peniaze. Odtiaľ sa odvodzuje ľudový zvyk, že v noci pred sviatkom sv. Mi-

kuláša sa dávajú deťom darčeky tak, aby nezbadali, kto im ich dáva. 

 Podobný zvyk máme aj my doma. Každý si v predvečer sviatku musí vyčistiť svoje 

čižmy a položiť ich pod okno. A potom už len netrpezlivo čakáme, čo sa v čižmách rá-

no objaví. 

 Niekedy sa nám stávalo, že keď sme boli veľmi dobrí, zavítal k nám ozajstný Miku-

láš s čertom a anjelom. Vtedy sme museli vedieť povedať nejakú básničku, alebo pes-

ničku a zarecitovať, zaspievať ju Mikulášovi. Mikuláš nás potom odmenil mikulášskym 

balíčkom, v ktorom bolo plno dobrôt. Nielen sladkosti, ale aj ovocie, aby sme boli zdra-

ví. 

 Čo myslíte, zavíta tento rok Mikuláš aj k nám do školy? Skúste sa zamyslieť nad 

tým, akí ste boli. Ešte máte trošku času, polepšiť sa. A možno aj vy uvidíte toho pravé-

ho Mikuláša. 

 No a nakoniec môj odkaz pre vás: 

Na začiatku decembra príde opäť čas, 

keď čižmičky vyleštené v okne sú u nás. 

Kto bol dobrý, ten sa má, 

ten sladkosti dostáva. 

Kto však cez rok neposlúcha, 

tomu čertík z čižmy kuká. 

Preto milé detičky, poslúchajte mamičky. 

Aby v ten deň Mikuláša, 

bola sladkosť iba vaša. 
Mgr. L. Červenická 

 
Obrázok -  http://www.bigystranti.org/foto/svmikulas/mikulas01.jpg  
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 Na návšteve u pána zástupcu ... 
 Koľko rokov pôsobíte v školstve? 

     V školstve pôsobím 10 rokov a 83 dní. Celá moja doterajšia 

pedagogická prax je na škole v Chminianskych Jakubovanoch.  

 Čo zaujímavé ste zažili počas tých rokov v praxi? 

     a) Pozitívne – Obdivujem miestnych Rómov s akým zanie-

tením a motiváciou dokázali zberať lesné plody (šípky, trnky) 

a pri zbere starého železa rozbiť sekerou betónový panel kvôli 

armatúre. 

      b) Negatívne - Zaujímavé pre mňa bolo zistenie keď jeden otec nevedel meno ani 

prezývku svojej družky. 

  Čo vás teší na tejto práci?  

 Úprimnosť detí a práca v ženskom kolektíve.  

  Čo vás trápi alebo sklamalo na tejto práci?  

 Trápi ma to, že väčšina rodičov našich žiakov je nezamestnaná a končiaci žiaci na-

šej školy rozširujú tieto rady.     

  Čo by ste chceli zmeniť?  

 Prístup štátu k riešeniu sociálne zaostalých rodín.  

  Kto bol váš najlepší žiak?  

 Mojim najlepším žiakom bola Justína Horvátová.  

  Blížia sa Vianoce, čo pre vás znamenajú Vianoce?  

 Vianoce sú pre mňa časom radosti z príchodu Božieho syna, ktorý mi ukázal zmysel 

života a radosť v očiach našich detí pri rozbaľovaní darčekov pod vianočným stromče-

kom.  

 Pamätáte si na najkrajší zážitok z Vianoc, ktorý vám utkvel v pamäti? 

 Najkrajším zážitkom Vianoc boli iste prvé Vianoce prežité v novom domčeku.  

  

 

p. zástupca Mgr. J. Imrich 
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  Čo chcete popriať svojím kolegom a kolegyniam k týmto 

sviatkom? 

 Svojim kolegom a kolegyniam by som rád poprial radostné prežitie 

vianočných sviatkov, najmä veľa zdravia, lásky, pohody a pokoja 

v rodinách, aby sme sa snažili urobiť toho druhého šťastným. Všetkým 

prajem požehnané sviatky.  
 

 Za rozhovor ďakuje Mgr. J. Rusiňák 
                                        Foto Mgr. J. Rusiňák 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázok - internet  
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 Od začiatku nového školského roka ubehlo už veľa času, v ktorom sme 

prežili veľa zaujímavostí. Tak si poďme na ne zaspomínať.  

 Otvorenie školského roka 
 Otvorenie školského roka sa nezaobišlo bez malej slávnosti. Po úvodných slovách 

pani riaditeľky sa nám piesňami predstavili žiaci školy pod vedením Mgr. Petra Vaška. 

Potom nám naše pani zástupkyne predstavili triednych učiteľov I. a II. stupňa. Dozve-

deli sme sa aj o rozmiestnení tried v jednotlivých budovách školy. Po odchode žiakov 

sa naši učitelia a ostatní zamestnanci zúčastnili slávnostnej sv. omše v rím. kat. kostole 

v Chminianskych Jakubovanoch. Sv. omšu celebroval miestny kňaz Mgr. Peter Čorba, 

ktorý poprial všetkým prítomným veľa síl do tohto nového školského roka. 

 Divadielka 
 Aj v tento školský rok nás herci rôznych divadelných súborov prišli pobaviť svojimi 

predstaveniami. Najprv sme u nás privítali Portál - komorné 

divadlo bez opony so svojím predstavením o Červenej čiapoč-

ke, ktorí hrali pre I. stupeň. II. stupeň zabávali členovia divad-

la Romathan, ktorí predstavili blížiacu sa 

novú menu hudbou a tancom. Neskôr k 

nám zavítalo kočovné divadlo Drak  s predstavením Čim - Čim. Bo-

lo to o vrabčiakovi, ktorý si zobral vrabčicu za ženu, ale nevedel sa o 

ňu postarať. Posledné divadelné predstavenie bolo o vĺčkovi a líške, 

ktorí chceli zbohatnúť. Ukradli zlaté vajce a vysedeli kohúta namies-

to sliepočky.  

 Rodičovské združenie 
  Akoby to bolo keby sa do školy neprišli pozrieť aj rodičia našich žiakov. Tí boli po-

zvaní na rodičovské združenie dňa 22. septembra 2008. Stretnutie otvorila pani riaditeľ-

ka Mgr. Mária Pigulová. Oboznámila rodičov so základnými informáciami týkajúcich 

sa fungovania vzájomnej spolupráce. Potom ich pani zástupkyňa Mgr. Darina Lažová 

informovala o vnútornom poriadku školy, rozmiestnení tried a triednymi učiteľmi.  
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 Deň Eura 
 V ten istý deň ako bolo rodičovské združenie sa pre žiakov I. stupňa zor-

ganizovalo dopoludnie nazvané - Deň Eura. Pripravili nám ho naše pani uči-

teľky, aby nás oboznámili s novou menou. Zúčastnili sa ho žiaci I. stupňa, 

ktorí súťažili v troch disciplínach. Družstvá si zbierali Euro bankovky a víťa-

zom sa stalo družstvo s najväčšou sumou. Bolo to skvelé dopoludnie.  

  Kúzelník 
 V decembri k nám zavítal jeden netradičný hosť. Bol to kúzelník, ktorý nám prišiel 

predviesť svoje kúzla. Prehadzoval poradie farebných gúľ, 

rozväzoval zaviazané motúzy pomocou výstrelu z pušky, z ko-

vového valca vyrábal mince a skrýval pred nami  kocku. Naj-

viac nás očaril svojou výrobou papierových bankoviek z novi-

nového papiera. Nám deťom sa to najviac páčilo. Niektorých z týchto spomenutých kú-

ziel sme sa mohli zúčastniť aj my žiaci.  

 Mikuláš 
 Aj tohto roku na nás žiakov nezabudol pred Vianocami sv. Mikuláš. Prišiel k nám o 

deň skôr a to 5. decembra. Tento raz si zobral aj svojich dvoch po-

mocníkov - anjela a čerta. Júj to bolo ale kriku keď najprv do triedy 

vošiel čert. Potom nás sv. Mikuláš spolu s anjelom utíšili. V každej 

triede sme mu my deti zarecitovali alebo zaspievali. Keď sme mu 

sľúbili, že budeme svojich učiteľov poslúchať rozdal nám sladké 

prekvapenie. Ako sa vám darí plniť sľub? 

 Vianočná akadémia 
 Priblížil sa čas Vianoc a pani učiteľka Mgr. Čičáková spolu s ďalšími učiteľmi 

(Mgr. Vaško, Mgr. Potočňák, Mgr. Pavlíková, p. uč. Beniš a ďalší) nám za účasti vybra-

ných žiakov školy pripravili nádhernú akadémiu. Na programe sa okrem vedenia školy 

zúčastnil aj starosta obce p. Jozef Lukáč, ako aj miestny kňaz Mgr. Čorba. Predstavenie 

nám zvestovalo udalosti narodenia Pána Ježiša prostredníctvom slova, vianočných ko-

lied a premietaným obrazom. Atmosféru dotvárala aj samotná výzdoba a kostýmy žia-

kov. Myslím, že môžem za nás všetkých povedať: „Bolo to nádherné!“.  
             

Mgr. J. Rusiňák 
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  Milé deti, ale aj pani učiteľky! 

 S touto rubrikou sa v časopise stretávate prvýkrát. Táto rubrika je 

pre Vás milé deti, bude zameraná predovšetkým na hygienu 

a správnu starostlivosť o svoju čistotu. Touto cestou chcem poprosiť aj Vás milé pani 

učiteľky, aby ste žiakom túto stránku  predstavili a zapájali sa do súťaží. 

VYHLASUJEM  SÚŤAŽ O „NAJ-DIEVČA“, „NAJ-CHLAPEC!“  

Ako bude prebiehať táto súťaž? 

Pravidelne navštívim jednotlivé triedy na I. stupni  a pridelím body naj-

lepšie upravenému, umytému a učesanému žiakovi/žiačke. Tieto body 

sa budú sčítavať a kto bude mať  najviac bodov dostane na konci šk. 

roka vecnú odmenu. A samozrejme mená aj fotografie najlepších uve-

rejníme v Jakubkovi. Ja som už niektoré triedy navštívila a bola som trošku sklamaná. 

Takže dúfam, že sa spolu naučíme ako sa správne starať o svoju čistotu.                          

 Základné zásady starostlivosti o svoju čistotu: 

1. Pravidelne si umývaj ruky pod tečúcou vodou. 

    Vždy pred jedlom si umy ruky. 

 

2. WC potrebu vykonávaj na toalete a po potrebe si musíš umyť ruky. 

 

3. Zuby si umývaj každé ráno a každý večer zubnou 

kefkou a zubnou pastou. 

 

4. Aj nechty si stále udržuj čisté. 

 

5. Chráň sa pred parazitmi. 

 

 

Skús mi napísať, nakresliť čo má byť v hygienickom vrecúšku, ktoré máš v škole. Svoje 

odpovede, ale aj pekné obrázky vhoď do Jakubkovej schránky. Už sa veľmi teším. 
 Mgr. I. Vašková 
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 Ministerské kura 
 Potrebujeme:  

1 kurča, 1 kg predsmažených hranoliek, 3 dcl ryže, 1 lečo (7 dcl), akékoľvek koreniny, 

vegeta, soľ, olej.    

 Postup:  

 Kurča pokrájame na menšie kúsky, posypeme koreninami a 

necháme v chlade odležať asi hodinu. Na dno vymasteného pe-

káča rozložíme hranolky, zasypeme ryžou, osolíme, ovegetíme, 

zalejeme lečom. Navrch poukladáme kúsky kurčaťa. Prikryté pečieme v rúre 45 min. 

 Šunková roláda 

 Potrebujeme:  

 1 lístkové cesto, 2 cibule, olej, 100 g šampiňónov, 6 vajec, soľ, 

300 g tvrdého postrúhaného syra, 200 g šunky  

 Postup:  

 Lístkové cesto rozvaľkáme natenko na pomúčenej doske. Cibuľu posekanú nadrob-

no opražíme na oleji, pridáme šampiňóny pokrájané na plátky a udusíme do mäkka. Po-

tom primiešame vajcia, osolíme a urobíme riedku praženicu. Vychladnutú praženicu 

rovnomerne rozvrstvíme na lístkové cesto, posypeme postrúhaným syrom, šunkou po-

krájanou na rezance a cesto zvinieme tak, aby praženica počas pečenia z cesta nevytiek-

la. Uložíme na vymastený plech a upečieme. Keď chceme, aby roláda mala peknú farbu, 

pred pečením ju potrieme rozšľahaným vajcom.  

 Varené pečené 
 Potrebujeme:  

400g hladkej múky, 250g Hery, 120g práškového cukru, 4 varené žĺtky, citrónovú kôru; 

 Postup: 

 Urobíme cesto, natenko rozvaľkáme a vykrajujeme kolieska a hviezdičky. Po vy-

chladnutí zlepujeme s lekvárom a obalíme vo vanilkovom cukre.  
 

Mgr. G. Grešová 
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Mgr. Z. Pavlíková 

 Pre zväz Mikulášov na Slovensku nastali krušné chvíle. Majú veľký problém. Na 

jednom z ich stretnutí sa Mikulášom pomiešali darčeky. A to práve v čase, keď sa všet-

ky deti na darčeky veľmi tešia. Pomôžte im ich roztriediť! S Vašou pomocou to do 6. 

decembra určite zvládnu vyriešiť. V mene Mikulášov ďakujeme. 
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Mg. Z. .Pavlíková 
Mgr. G. Grešová 

Kto najkrajšie vymaľuje dané obrázky.  
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 Milé deti! Čas Vianoc je za nami a pred nami je nový rok. Čas, keď si ľudia dávajú 

rôzne predsavzatia. Jednou z možností, ako si pripomenúť tieto sľuby aj vyrobiť si no-

voročnú sviecu, ktorú môžeme používať na rôzne príležitosti.  Tak neváhajte!!!  

  Potrebujeme: 

- 1 rolku z toaletného papiera 

- plastelína 

- alobal 

- temperové farby 

 Na rolke pomocou plastelíny vymodelujeme rôzne ornamenty.  

Aby nám to lepšie držalo, je potrebné vytvoriť horný a dolný okraj. 

 Hornú časť rolky vyplníme. 

 

Vyzdobenú rolku obalíme 

alobalom. 

 

Alobal poriadne popritláčame, 

aby vynikli ornamenty. 

 

 

 

Zvolíme si dvojfarebnú kombináciu 

farieb. Postupne ich nanesieme 

štetcom a pretrieme prstom. 

 

Ešte mokrú sviecu môžeme dozdobiť trblietkami. 

Nakoniec dorobíme z alobalu plamienok a pripevníme 

v hornej časti sviece. 
Mgr. Z. Pavlíková 
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 Predstavujeme vám novú rubriku - Pochválníček. Na tejto stránke 

sa budete môcť stretnúť s pochvalami a s poďakovaniami tak zo strany 

učiteľov ako aj zo strany žiakov.  Taktiež vás na tomto mieste budeme informovať o 

reprezentácii našej školy mimo nej a o udalostiach hodných ocenenia. Neváhajte sa pre-

to všetci zapojiť - učitelia, zamestnanci školy a žiaci. Svoje podnety nám vhadzujte do 

Jakubkovej schránky.  

 Jakubko chce pochváliť učiteľa Mgr. Lanščáka, ktorý so svojím tímom napísali pro-

jekt - S T-Comom do sveta informácii. Zároveň chce poblahoželať, že tento projekt aj 

uspel. Vďaka tomuto projektu sa naši žiaci naučia lepšie pracovať s PC a zariadi sa naša 

multimediálna učebňa. 

 Jakubko chce pochváliť Mgr. Dášu Ondovčíkovú a Mgr. Jána Rusiňáka, ktorí napí-

sali projekt - VLAK. Projekt je zameraný na vydávanie časopisu v novom šate a na vy-

tvorenie žiackej redakčnej rady.  Dúfajme, že budú úspešní.  

 Jakubko chce pochváliť Mgr. Gabrielu Grešovú, ktorá napísala projekt - Drogy 

(FAKT) nie. Tento projekt chce ponúknuť žiakom školy zmysluplné trávenie voľných 

chvíľ a oboznámiť ich s negatívami užívania drog. Taktiež dúfame, že bude úspešná. 

 Jakubku chce poďakovať Bc. Gabriele Priščákovej, ktorá pomáhala pri každom pro-

jekte s rozpočtom.  

 Jakubko chce pochváliť a zároveň poďakovať Mgr. Nadi Čičákovej, Mgr. Zuzane 

Pavlíkovej, Mgr. Petrovi Vaškovi,  Mgr. Igorovi Potočňákovi a ďalším učiteľom ako aj 

žiakom, ktorí sa podieľali pri príprave a realizácii Vianočnej akadémie. Bol to program, 

ktorý mal svoju vážnosť a pripomenul nám podstatu Vianoc. Srdečná vďaka! 

 Jakubko sa chce poďakovať Mgr. Lacovi Gaľovi a ďalším, ktorí sa akýmkoľvek 

spôsobom zapojili do príprav a realizácie zhotovenia a posvätenia kríža umiestneného v 

osade.  

 Jakubko sa chce poďakovať všetkým učiteľom, ktorí sa zúčastnili sv. omše, pri kto-

rej naši katechéti zložili slávnostne sľub.  

 Ak Jakubko na niekoho alebo na nejakú udalosť zabudol už vopred sa ospravedlňu-

je a pozýva ťa, aby si mi to pripomenul. Uverejníme ťa v budúcom čísle.      Váš Jakubko 
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 Pokračujeme v našom cykle rád z logopédie. Aj v 

tomto čísle Jakubka vám prinášame cenné rady, ná-

cviky, cvičenia a riekanky k hláskam, ktoré u našich žiakov robia najväčší problém. 

 Hláska Š 
 Spoluhlásku š vyvodíme predĺžením hlásky č- čšššš. Konček jazyka je pritom zdvih-

nutý hore a dozadu za horné rezáky a pery zošpúlené. 

 Prípravné cvičenia: 
Rušeň syčí- ššššš. Vlak ide- ššš-ššš. Odháňanie sliepky- pš, pš, pš 

 Slová:  

šuhaj, šumí, Šumava, šumienka, šunka, šúpať, šabľa, šál, šalát, šelma, 

kôš, Miloš, voláš, náš, myš, píš 

Dáša, kaša, košík, našiel, píše, uši, ušiel, košeľa, pošta 

Škola, škoda, šmyk, špina, šteňa, šťava, švihadlo 

 Vety:  

 Máša šije šaty a košele. Šaty vešiame ne vešiaky. Myška je šedivá. Kôš je plný šu-

šiek. Miško má šál. 

 Riekanka: 

Šuchta- buchta, šušušu, 

pošuškám ti do ušú: 

Tu na tomto ušku 

Chytil som ti mušku. 

 Hláska Ž 
 Spoluhlásku ž vyvodíme z hlásky š pridaním hlasu. O znení hlasu sa dieťa môže 

presvedčiť hmatom, keď si položí chrbát ruky pod bradu a odlišuje syčanie rušňa (šššš) 

a bzučanie čmeliaka (žžžž). 

 Prípravné cvičenia:  

Čmeliak bzučí- žžžžžž. 

Slová:  

žula, župan, žuvať, žaba, žalovať, žaluď, žať, žehliť,   
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 Slová:  

žemľa, žena, žila, žihadlo, žiak, život 

beží, koža, kožuch, leží, maže, lyže, nožík, viaže 

žmýkať, žľab, žltý, 

každý 

 Vety:  

 Žaba leží v kaluží. Božena má žltý kožuch. Žofka žala žito. 

 Riekanka: 

Bežia, bežia ježe 

do vežatej veže. 

Pod vežatou vežou 

je už kopa  ježov. 

 Hláska K 
 Spoluhlásku k vyvodíme s hlásky t. Dieťa vyslovuje ta, ta, ta, to, to a súčasne mu hrot ja-

zyka ústnou lopatkou alebo prstom dolu a mierne dozadu. Namiesto ta, ta, ta, to, to sa ozve ka, 

ka, ka, ko, ko. 

 Prípravné cvičenia:  

Kukučka kuká- kuku, kuku, kuku. Prasiatko kvičí- kvik, kvik, kvik. 

 Slová: 

kameň, kopa, koleno, komín, kefa, kino, kel, káva 

múka, lúka, páka, mlieko, oko, hokej 

Danka, Janka, banka 

luk, puk, hák, vojak, mak 

pekný, okno 

kniha, klame, kľúče 

 Vety:   
Katka má pekný kabát. Janko kúpil jablká. Na lúke kvitnú kvety. Danka kúpila múku a kakao. 

 Riekanka: 

Kukulienka kuká. 

Odkiaľ kuká? Z buka. 

Kuká z lesa ponad lúku: 

Kuku-kuku-kuku-kuku. 
Bc. M. Lyachová 
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DROGÁM 
 Drogy sa stali súčasťou našej spoločnosti, aj keď pod týmto pojmom 

máme na mysli skôr tvrdú drogu – heroín a kokaín. Málokto si však uvedomuje, že od-

razovým mostíkom k nej sú drogy už roky v spoločnosti všeobecne prijateľné 

a sociálne akceptované: alkohol, cigarety, čierna káva, tabletky. Keďže vo svete i na 

Slovensku sa neustále znižuje veková hranica prvého kontaktu s drogou, je dôležité 

začať s primárnou prevenciou čím skôr a zapájať sa do rôznych podujatí, ktoré sú or-

ganizované pre tento účel.  

 Na I. stupni sa od začiatku šk. roka žiaci mohli zapojiť do týchto podujatí: 

September: 

• V rámci výtvarnej  výchovy namaľovali výkres  k Európskemu dňu bez áut 

• Zúčastnili sa športovej aktivity zameranej  ku Dňu Eura 

Október: 

• V rámci výtvarnej a pracovnej výchovy zhotovili plagát k Svetovému 

dňu výživy 

• V rámci triednických hodín sa oboznámili  so školskou protidrogovou  nástenkou 

• Od októbra prebieha súťaž v zbere hliníkovej fólie z kelimkov od jogurtov o tri naj-

lepšie triedy / súťaž bude ukončená v mesiaci máj/ 

November: 

• V rámci triednických hodín učitelia uskutočnili besedu 

k Medzinárodnému dňu bez fajčenia 

• V rámci Európskeho týždňa boja proti drogám sa uskutočnil hokejový turnaj /

florbal/, ktorý bude prebiehať aj v mesiaci december 

December: 

• V rámci triednických hodín sa uskutočnila beseda k Svetovému dňu boja proti 

AIDS 

• V rámci výtvarnej a pracovnej výchovy  žiaci zhotovovali výrobok  

k sviatku sv. Mikuláša a k Vianociam 
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 Na II. stupni sa organizovali tieto podujatia: 

September: 

• Oboznámenie žiakov a rodičov s aktivitami školy 

a s krúžkovou činnosťou 

 

Október: 

• V rámci triednických hodín žiaci zhotovili nástenku k Svetovému dňu zdravej výži-

vy 

• V rámci triednických hodín sa uskutočnili besedy na témy: 

 „Využívanie voľného času“ /5. ročníky/ 

 „Staráme sa o svoje zdravie“ /II. stupeň/ 

• Od októbra prebieha súťaž v zbere hliníkovej fólie z jogurtov o tri najlepšie triedy  

 /súťaž bude ukončená v mesiaci máj/ 

November: 

• V rámci triednických hodín sa uskutočnila beseda ku Dňu tolerancie 

December: 

• V rámci Medzinárodného dňa bez fajčenia sa žiaci  zúčastnili  besedy 

s detskou lekárkou  na tému „ Ako nepriaznivo vplýva fajčenie 

na zdravie“   

 

 

  

 

  

 

 Prehľad o podujatiach môžete získať aj z nástenky,  ktorú nájdete na chodbe hlav-

nej budovy. Obsahuje informácie, ktoré vás oboznámia s akciami, ktoré sa už uskutoč-

nili, alebo do ktorých sa ešte môžete zapojiť. Tiež sa dozviete o účinkoch drog na or-

ganizmus a o tom, čo robiť, aby ste boli zdraví. 

 
 

Mgr. G. Grešová  
Ing. P. Uličny 
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 Predstavujeme vám novú stránku časopisu, ktorá je pre Komu-

nitné centrum Spolu. Tu sa budeme oboznamovať s aktivitami cen-

tra a životom rómskej komunity. Veríme, že nás to všetkých obohatí a pomôže nám sa 

vzájomne pochopiť a prijať svoje odlišnosti.  

 

 Slávnosť Požehnania kríža  
 Slávnosť Požehnania kríža bola zavŕšením snáh miestnej školy, ktorá prostredníc-

tvom aktivít  v Komunitnom centre Spolu, mobilizovala rodičov k záujmu  o život 

v komunite,  pre komunitu, a hlavne pre svoju vlastnú rodinu a deti. 

 Rómska púť v Gaboltove bola miestom, kde sa zrodila myšlienka Rómov 

z Chminianskych Jakubovan, vlastnoručne si zhotoviť a postaviť kríž. Iniciátorom bol  

miestny Róm Milan  Jaslo. Za pomoci p. učiteľa Mgr. L. Gaľu, vedúceho drevárskeho 

krúžku, žiakov miestnej školy, ktorí trpezlivo pracovali 

podľa pokynov pána učiteľa a Ing. Leška, miestneho dar-

cu dreva, práca pomaly, ale isto, napredovala. Pod vede-

ním p. starostu obce chlapi v rámci aktivačných prác do-

končili prípravu terénu na umiestnenie kríža. Spojenie síl 

a vytrvalosť doviedli dielo do zdárneho  konca. Cirkevná slávnosť požehnania kríža sa 

premenila vďaka všetkým zúčastneným na udalosť spoločenskú v duchu spolupráce, 

ekumenizmu, multikultúrnosti a radosti. Nech slnečný jas, ktorý zalial krajinu a ľudí 

v tento deň, nie je iba symbolom, ale i reálnym krokom, osvietenia. 

 Smutné je, že  média neprejavili záujem o takúto pozitívnu  akciu. Pokoj, slová 

chvály  zúčastnených domácich i hostí, hojná účasť a záverečný spev  Silvie Jaslovej 

(po vyzvaní p. farára) nádhernej rómskej piesne, ku ktorej sa pridali viacerí odvážni 

z davu, to sú sily, ktoré aktivizujú i napriek čiernej nálepke nad Chminianskymi Jaku-

bovanmi.  

 

 
Mgr. D. Ondovčíková 
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 Darina Holubová        Mária Horváthová          Erika Mirgová               Marek Horvát 
   4. „B“ variant             6. A „B“variant                     2.C                       6. A „B“variant 

     

     

 

 

 

 Martinka Kalejová 0.B                                        Deti J. a M.Imrichových  
 

Milé deti, aj v tomto čísle sa nachádzajú rôzne súťaže. Nebojte sa zapojiť a pomocou 

svojich učiteľov vhadzujte správne odpovede a riešenia do Jakubkovej schránky. Uzá-

vierka súťaží a postrehov je do 22.02.2009.  Čakajú na vás zaujímavé odmeny. 

Časopis Jakubko vydáva ŠZŠ Chminianske Jakubovany 
Redakcia:  

   

 

 

 

 

Mgr. Ján Rusiňák       Mgr. Gabriela Grešová     Mgr. Zuzana Pavlíková     Bc. Mária Lyachová 

Spolupracovníci: Mgr. Nika Kunayová – výchovný poradca , p. Milan Beniš - väzba 

Jazyková úprava: Mgr. Daniel Lanščák  

Ilustrácie: Bc. Mária Lyachová 

Ďakujeme tým, ktorí prispeli svojou prácou a tvorivosťou pri vzniku tohto čísla. 

Milí kolegovia, nebojte sa prispievať a svoje nápady, postrehy a pochvaly vhadzujte do 

Jakubkovej schránky. Uzávierka vašich príspevkov je do 22.02.2009.  
Názvy rubrík: Chrabromil a Bystrohlav boli inšpirované knihou Harry Potter. Foto obálka Mgr. J. Rusiňák. 


