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V mesiaci apríl sa pre chlapcov uskutočnil futbalový 

turnaj. V tomto turnaji si zmerali sily chlapci A a B variantov z 2. stupňa a chlapci 

z praktickej školy a odborného učilišťa. Súťažili v dvoch kategóriách. I. kategória A a B 

varianty, II. kategória PŠ a OU.Na turnaj sa chlapci tešili a niektoré triedy sa v rámci 

telesnej výchovy naň zodpovedne pripravovali a trénovali. Všetci hrali s veľkým 

oduševnením a nasadením a samozrejme vyhrali tí lepší. 

Na zápasy dohliadali  p. uč. Novotný a p. uč. Juhás. 

 

Víťazi:      

I. kategória:  

1. miesto  - 6.B / Marek Červeňák, Nikolas Kaleja, Dominik Holub/ 

2. miesto – 5. B / Mário Mirga, Marek Mirga, Štefan Mižikar/ 

3. miesto – 5. A / Július Holub, Erik Horvát, Róbert Horváth, Dalibor Gábor/ 

Vedeli ste, že: 

V priebehu 

jedného zápasu 

nabehajú hráči 

priemerne 11 

km. 

Gumová lopta 

bola vynájdená 

až v polovici 19. storočia a  mala tmavú farbu. S rozvojom televízorov však vyšlo 

najavo, že tmavá lopta nie je na čiernobielej obrazovke príliš dobre vidieť, preto je 

dodnes typickou farbou lopty biela. 
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Víťazi: 

II. kategória:  

1. miesto: II.PB – Cyril Horváth, Kristián Mirga, Vladmír Mirga, Dominik Horváth  

2. miesto: III.B – Radoslav Mirga, Lukáš Horvát, Roman Horvát, Maroš Horvát 

3. miesto: II.PA – Ján Holub, Boris Horvát, Koloman Mirga, Daniel Horvát 

Výhercovia na prvých troch miestach boli odmenení zástupkyňou Spojenej školy Mgr. 

Ivetou Vaškovou a koordinátorkou bezpečnosti a prevencie PaedDr. Janou Strakovou 

diplomom, sladkosťami a víťazi medailami. Sláva víťazom a česť porazeným!  

Mgr. Zuzana Madziková, 

PaedDr. Jana Straková 
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 Aj keď sa Deň Rómov slávi 8. apríla, my sme sa s 

naši žiakmi, ich rodičmi a hosťami stretli pri tejto 

príležitosti 30. apríla v areáli našej školy. Dátum 

slávenia sviatku Rómov bol určený na 4. kongrese 

vo Varšave ako pamätný deň na počesť prvého 

celosvetového stretnutia Rómov pri Londýne. Už 

štvrté desaťročie je tento deň príležitosťou na 

pripomenutie si, že hoci národ bez domova, sú 

Rómovia súčasťou histórie sveta. Práve história 

spája Rómov s ich typickými remeslami, piesňami 

a zvykmi. To všetko sme si všetci spolu chceli v 

tento deň pripomenúť a nanovo oživiť aj 

prostredníctvom jednotlivých stanovíšť. 

Záujemcovia tu mohli vidieť ukážky rómskych 

remesiel ako prútikárstvo, kováčstvo, pletenie 

šnúrok. Snažili sme sa priblížiť aj rómsku kuchyňu 

– goju, marikľu, guľáš. Rómovia tak mali možnosť 

ochutnať nami spracované špeciality a porovnať s 

ich spracovaním, poradiť našim kuchárom a 

vzájomne si vymeniť recepty. Rómovia v 

súčasnosti majú svoj jazyk, kultúru, vlajku, ale aj 

hymnu, ktorú sme si vypočuli v podaní žiačky 

praktickej školy Romany Mirgovej. Do voľného 

programu nás naladili svojím tancom žiaci 7.B 

triedy. Najväčší úspech mali hudobné kapely, ktoré 

nám počas prezentácie a ochutnávok hrali a piesne, 

na ktorých sme sa poriadne vytancovali. Sme hrdí, 

že svoje hudobné majstrovstvo odprezentovali 

práve naši žiaci a absolventi: Nikolas Jaslo, Dávid 

Mirga, Oto Horvát, Romana Mirgová a hosť 

Bučko. Veríme, že sa v takom počte a pri takej 

dobrej zábave stretneme znova o rok.  
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Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám, ako ich máme radi, čo pre nás 

znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili! Pri tejto príležitosti 

pripravili žiaci našej školy, ale aj  žiaci odborného učilišťa bohatý kultúrny program.  

 

Slávnosť Dňa matiek 

otvoril svojím 

príhovorom Riško 

Horvát z I.SB a Svetlana 

Holubová zo 6.A triedy. 

Prví vystúpili chlapci 

z piateho ročníka, aby 

zatancovali tanec na 

pieseň slávneho speváka 

Franka Sinatru. 

Recitačné schopnosti 

predviedli Aleš Horvát 

z I.SB, Janko Horvát zo 

6.E  a Táňa Holubová 

z 5.B triedy.  Kytičkou ľudových piesní potešili žiačky Mária Horvátová z 5.A, Kristína 

Závadská zo 6.A a Nikolas Kaleja zo 6.B triedy. Lásku a úctu k mamám vyjadrili svojím 

tancom aj najmladší žiaci „tancom so srdiečkami“. Nechýbali ani moderné, hispánske tance 

žiačok šiesteho a piateho ročníka, či umenie mažoretiek učňovských tried. Rómskymi 

piesňami potešili Jožko Závadský z 8.C, Erik Horvát z 5.A, Lucia Jaslová zo 7.B a Nikolas 

Jaslo z I.SB triedy. Humorná scénka v podaní žiakov učňovských tried rozosmiala všetkých 

prítomných. 

      Záver kultúrneho programu patril divadelnému predstaveniu Vlk a kozliatka a spoločnej 

piesni. Ďakujeme mamy, mamky, mamičky, mamulienky. 
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V sedemnásty májový deň sa uskutočnil 21. ročník krajskej speváckej súťaže 

Jakuboviansky slávik. Na pôde Obecného úradu v Chminianskych Jakubovanoch sa stretli 

spevácke talenty z 13 prešovských škôl a súťažili v speve piesní v troch kategóriách – 

rómske, ľudové a moderné piesne. Súťaž otvorila p. riaditeľka Mgr. Marcela Birošová, 

ktorá privítala hostí: starostu obce Jozefa Červeňáka, duchovného otca z farnosti Križovany 

Mgr. Miroslava Turáka a hudobnú skupinu Kolačkovci z Kolačkova. Súťažiacim popriala 

veľa úspechov a prítomným pekný zážitok. Porota pre jednotlivé kategórie pri výbere 

najlepších spevákov to nemala ľahké.  

 

Výsledky speváckej súťaže Jakuboviansky slávik 

 

Moderné piesne (1. kategória - do 12 rokov) 

1.miesto: Terézia Šándorová, ZŠ Ivana Krasku, Trebišov 

2.miesto: Martin Kukurica, SŠI sv. Klementa Hofbauera, Podolínec 

3.miesto: Dávid Bača, ŠZŠ sv. Anny, Stará Ľubovňa 

Cena riaditeľky SŠ Chminianske Jakubovany: Dávid Bača, ŠZŠ sv. Anny, Stará Ľubovňa  

Moderné piesne (2. kategória - nad 12 rokov) 

1.miesto: Dagmar Dzurková, SŠI Masarykova, Prešov 

2.miesto: Tibor Porčogoš, SŠI sv. Klementa Hofbauera, Podolínec 

               Vanesa Lejková, SŠ Matice slovenskej, Prešov  

3.miesto: Andrea Čurejová, ZŠ Podsadek, Stará Ľubovňa 
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Rómske piesne (1. kategória – do 12 rokov)  

1.miesto: Dávid Balog, ZŠ Ivana Krasku, Trebišov 

2.miesto: Seherezáde Dunková, SŠI sv. Klementa Hofbauera, Podolínec 

3.miesto: Laura Tomková, ZŠ Chminianske Jakubovany 

Rómske piesne (2. kategória – nad 12 rokov)  

1.miesto: Lucia Jaslová, SŠ Chminianske Jakubovany 

2.miesto: Adrián Kaleja, ZŠ s MŠ Svinia 

               Emília Tancošová, ZŠ Soľ 

3.miesto: Jozef Závacký, SŠ Chminianske Jakubovany 

               Adrián Horvát, ZŠ s MŠ Svinia    

Ľudové piesne (1. kategória – do 12 rokov)  

1.miesto: Vanesa Polšová, ŠZŠ sv. Anny, Stará Ľubovňa 

2.miesto: Martin Kukurica, SŠ sv. Klementa Hofbauera, Podolínec 

3.miesto: Laura Tomková, ZŠ Chminianske Jakubovany 

 

Ľudové piesne (2. kategória – nad 12 rokov)  

1.miesto: Kristián Bužo a Samuel Miškovič, SŠI Vranov nad Topľou 

2.miesto: Lucia Jaslová, SŠ Chminianske Jakubovany 

3.miesto: Alexandra Mišalková, SŠ sv. Klementa Hofbauera, Podolínec 
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Spestrením súťaže bola ľudová kapela Kolačkovci, tanečný program chlapcov 5. ročníka 

na pieseň Franka Sinatru, humorná scénka našich žiakov učňovských tried, či spev 

ľudových piesní v podaní p. učiteliek zo ZŠ Svinia. Všetci účinkujúci sa postarali o dobrú 

náladu.  

Ďakujeme za účasť všetkým súťažiacim, výhercom blahoželáme a tešíme sa na budúci 

ročník Jakubovianskeho slávika. 
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V piatok 14. júna sa na školskom dvore uskutočnila súťaž v účesovej tvorbe. 

Podujatia sa zúčastnili žiaci poobedňajšej zmeny, ktorí súťažili v dvoch kategóriách – 

dievčatá a chlapci. Úlohou súťažiacich bolo za určitý čas vytvoriť zaujímavý účes 

s pomôckami, ktoré si doniesli alebo mali k dispozícii. Hodnotená bola práca kaderníka. 

Žiaci sa mohli primerane k účesu aj obliecť a namaľovať. Prácu hodnotila porota v zložení: 

riaditeľka školy Mgr. Marcela Birošová a zástupkyňa školy Mgr. Ivana Stašiková a Mgr. 

Zdenka Porubská. Porota vybrala najoriginálnejšie účesy, ktoré ocenila vecnými cenami 

a sladkosťami. 

Ocenení žiaci 

I. kategória: 1. miesto  - Kvetoslava Holubová – 6. A 

                    2. miesto – Patrícia Mirgová – 6. C 

                    3. miesto  - Nikola Horvátová – 7. D 

 

II. kategória: 1. miesto - Aleš Horvát – I. SB 

                     2. miesto – Cyril Horvát – 5. A  

Zodpovední: Mgr. Z. Madziková, Mgr. Grešová  
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      Deň 26. máj 2019 sa stal pre ôsmich žiakov našej školy veľkým 

dňom. V tento deň sa viac zblížili s naším verným Priateľom, 

Ježišom Kristom, ktorého po prvýkrát mohli prijať v podobe chleba v 

kostole v Chminianskych Jakubovanoch. Počas celého školského 

roka žiaci prechádzali duchovnou formáciou a prípravou na tento 

deň v záujmovom útvare s názvom Plamienok. Taktiež sa 

zúčastňovali nedeľných svätých omší, rozpoznávali dobro od zla cez 

Desať Božích prikázaní a učili sa modliť. Na slávnostný príchod 

verného Priateľa sa pripravili svätou spoveďou.  

Nedeľnú svätú omšu celebroval o. Miroslav Turák, správca farnosti 

Križovany. Aj tento rok svojím spevom a hrou na hudobných 

nástrojoch celú svätú omšu viedol mládežnícky zbor „Laudemus“ z 

Prešova. Po slávnosti v kostole sa všetky deti a hostia posilnili 

malým občerstvením a vymenili si dojmy z krásne stráveného času. 
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      Výlet do Čičavy sa stal tradíciou. 

Preto sa aj tento rok členovia záujmových 

útvarov „Plamienok“ a „Svetielko“ 

zúčastnili krátkej duchovnej obnovy v 

Gréckokatolíckom formačnom centre pre 

Rómov v Čičave a to 6. júna 2019. Opäť 

nás privítala pracovníčka centra a zároveň 

už naša kamarátka Monika Frišničová so 

svojím tímom. Opäť pre nás pripravili 

obohacujúci program a rôzne aktivity. 

Aktivity boli zamerané na tému „Moja 

viera“, aká je moja viera, čomu verím 

a čomu neverím. Ako príklad viery človeka, 

ktorý za každých okolností veril Pánu Bohu 

nám priblížili život Abraháma. On proti 

nádeji, v nádeji uveril a neochabol vo viere! 

(porov. Rim 4,18n)  

Neodchádzali sme ani hladní a 

smädní, pracovníčky centra nám pripravili 

chutný obed. Žiaci aj my učitelia sme si 

odniesli veľa pekných zážitkov a 

povzbudení. Bolo nám tam naozaj veľmi 
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Ozaj, pamätáte si ešte, ako sme na tabule písali veľkým: „Dnes je sviatok náš, 

neskúšajte nás! Päťky, štvorky nedávajte, len jednotky samé dajte!“?  

V tento deň je totiž dobrým zvykom, že sa v školách neskúša. Nielen slovenských, či 

českých. Prvý jún sa slávi v ďalších 21 krajinách celého sveta. Sviatok detí sa zvyčajne, ale 

nie všade, oslavuje 1. júna. Na Slovensku a v niektorých ďalších krajinách sa slávi od roku 

1952. 

Aj na našej škole sme oslávili tento sviatok a to športovými aktivitami. Chlapci si na 

školskom ihrisku  zmerali sily vo futbalovom turnaji a na improvizovanom ihrisku na 

parkovisku si zase dievčatá zahrali vybíjanú. Niektoré prvýkrát, ale o to s väčšou chuťou. 

Odmenou pre všetkých bol dobrý pocit z hry, z víťazstva i sladkosť od pani riaditeľky. 
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Ovocie a zelenina sú neoddeliteľnou súčasťou zdravého 

jedálneho lístka dospelých i detí.Vo výžive 

majú  nezastupiteľné miesto vďaka vysokému obsahu 

vitamínov, minerálnych látok, vlákniny a ďalších dôležitých látok priaznivo ovplyvňujúcich 

fyziologické procesy organizmu. Ovocie a zeleninu sa odporúča konzumovať 

v piatich  porciách denne, najmä v čerstvom stave. Pred každodennou konzumáciou 

nesmieme zabúdať na dôkladné umývanie ovocia a zeleniny. 

Vedeli ste, že: 

Ovocie i zelenina svojou farbou vyjadrujú, aké prospešné látky obsahujú a 

čím obohatia naše telo. Platí, že čím farebnejšia je naša strava, tým je 

zdravšia. 

Zdravie je to najdôležitejšie, čo máme a práve preto ho podporujeme aj na našej 

škole. V tomto školskom roku sa na škole uskutočnili štyri farebné dni a to modro - biely, 

zelený, žlto -  oranžový a najkrajší červený. V dané dni mohli žiaci ochutnávať ovocie 

a zeleninu v týchto farbách.  

Čo sme ochutnávali?  

V dni modrom sa ochutnávalo hrozno, slivky, kapusta. V dni zelenom paprika, jablká, 

kapusta. Počas žltého dňa jablká, pomaranče, mandarínky. V dni červenom sa ochutnával 

melón, maliny, hrozno, jahody a mnoho iného. Pred ochutnávkou si žiaci prezreli 

prezentáciu na interaktívnej tabuli a riešili rôzne úlohy. Neskôr vytvorili výtvarné práce, 

kde zhotovili ovocie a zeleninu v jednotlivých farbách.  Z výtvarných prác sme vyhotovili 

krásne nástenky. Touto aktivitou sme sa snažili podporiť  zdravie a zdravý životný štýl. 

      

Čo znamenajú farby a k čomu sú prospešné?  
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Chceš byť zdravý? Poď 

a pridaj sa k nám.

 
 

Vypracovala:  

Mgr. Dominika Dulinová 
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Dňa 24.05. sa na ihrisku školy uskutočnila súťaž v preskoku cez švihadlo: „Rope 

Skipping.“ Súťaže sa zúčastnili chlapci aj dievčatá II. stupňa, praktickej školy 

a odborného učilišťa. Úlohou súťažiacich bolo urobiť za jednu minútu  čo najviac 

preskokov na švihadle - znožmo. Žiaci boli rozdelení do troch skupín. Za dané skupiny 

súťažiacich žiakov a priebeh súťaže boli zodpovedné pani učiteľky: Mgr. J. Demeterová, 

PaedDr. Z. Pavlíková a koordinátorka bezpečnosti a prevencie: PaedDr. J. Straková. 

Všetci žiaci sa snažili, no predsa boli medzi nimi takí, ktorí urobili najviac preskokov a 

napokon zvíťazili. Víťazi boli ocenení diplomom, sladkosťou a vecnými cenami. Víťazov 

prišla  oceniť  riaditeľka školy: Mgr. Marcela Birošová. 

Ocenení žiaci: 

miesto: Jozef Holub  II. O  147 preskokov 

miesto: Alena Holubová II. O   146 preskokov 

miesto: Aleš Horvát  I. SB  140 preskokov 

miesto: Štefan Mirga I. SB  140 preskokov 

miesto: Richard Horvát I. SB  126 preskokov 

miesto: Nikolas Horvát III. OP  128 preskokov 
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Aj v utorok  18. júna sa uskutočnila súťaž v preskoku cez švihadlo. Podujatia sa 

však zúčastnili žiaci poobedňajšej zmeny. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách: 1. kategória 

- dievčatá, 2. kategória – chlapci. Najúspešnejší žiaci v preskoku boli odmenení vecnou 

cenou a sladkosťou. 

 

Ocenení žiaci: 1. kategória  

1. miesto  Nikola Horváthová  7. D 119 preskokov 

2. miesto: Alexandra Horvátová 6. B 118 preskokov  

3. miesto: Monika Mirgová 5. A  115  preskokov 

 

Ocenení žiaci: 2. kategória 

1. miesto:Dušan Mirga  6.D 107 preskokov 

2. miesto: Filip Horvát  6. A  72  preskokov 

3. miesto: Marián Pokuta  6. A  30 preskokov 

Vedeli ste , že: 
 

Skákať cez švihadlo 

možno vo dvojiciach, 

trojiciach, ale aj v celých 

skupinkách, či už cez klasické 

krátke švihadlo alebo dlhé 

švihadlo. Existuje celý rad 

trikov a štýlov, ktoré je možné 

pri skákaní cez švihadlo využiť. 

Medzi najznámejšie patria: 

Single rope - jeden skákajúci cez 

jedno švihadlo 

Twoo in the loop - dvaja 

skákajúci cez jedno švihadlo 

Double Dutch - jeden alebo 

viacero skákajúcich cez dve 

švihadlá 

1. 2. 

3. 

Zodpovední:  

Mgr. Z. Madziková, 

Mgr. Grešová,  

Mgr. E. Petrášová 
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Dňa 06.06.2019 sme sa so žiakmi 

odborného učilišťa a praktickej školy 

zúčastnili školského výletu v Prešove. 

Absolvovali sme exkurziu na Kalvárii, 

kde si žiaci pozreli pekný výhľad na 

mesto Prešov, jeho sídliská, významné 

budovy a pamiatky. V blízkosti Kalvárie 

sme navštívili aj Ekopark, kde  žiaci 

spoznávali jednotlivé druhy domácich 

zvierat a vtákov. Po túre na Kalvárii si 

oddýchli na preliezkach a lavičkách v 

peknej prírode Ekoparku. Z Ekoparku sme 

sa presunuli autobusom do Hvezdárne a 

Planetária v Prešove. Žiaci sa oboznámili 

formou prezentácie so vznikom a 

vývojom Zeme a jej planétami. Neskôr si 

pozreli bájku „Princ Peter“, ktorá sa im 

veľmi páčila. Nakoniec sme prišli do 

Lanového centra. Žiaci boli rozdelení do 

skupín k jednotlivým animátorom, ktorí 

im pripravili program. Žiaci zdolávali 

prekážky vo vysokom teréne. Len odvážni 

a šikovní došli k cieľu, kde ich už čakalo 

osvieženie vo forme nanuku. Ostatní žiaci 

si posedeli na terase pod slnečníkmi, kde 

si dali nealko nápoje. Pri odchode domov 

z Prešova sme sa zastavili na sídlisku na 

zmrzline a trochu sme sa po horúcom dni 

osviežili. Výlet sa skutočne vydaril, 

počasie bolo fajn, žiaci boli spokojní, 

všetko sa im páčilo.  
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Ďakujeme všetkým, ktorí svojou prácou a tvorivosťou prispeli k vzniku tohto čísla! 

        mailová adresa: jakuboviansky.jakubko@gmail.com 

 


