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Je to citát J' A Konenského,
ktoý sa vynÍna nad vchodon do
našej školy a nie je tan náhodou
Je tam preto' aby nám denno-den-

ne pripomínal velkého slovenského
učitela J' A. Konenského, ktoý sa
narodil 28. narca 1592 a bol jed-

ným z prvých bojovnkov za poslc'1t-

nutie vzdelania ludbm bez rozdielu
pohlavia, rasy a sociálneho posta-
venia a tieŽ hlásal, Že dobrá škola
robí človeka lepšín

Práve v Uchta dňoch, ked'pi-
chádza deň učitelov, by si nielen

učitelia, ale aj celá spoločnosť mala

uvedomiť, že za mnohými Úspech-
ni naŠich detÍ stoja práve učitelia.

Aj ked'deň učite|ov vynizol z kalen-

dárov, v našich srdciach Žije dhlej a
učitelia si určite zaslúŽia pozornosť

a Úctu nasej spoločnosti aspoň v
tento deň, lebo postavenie učttela v
nej tomu nenasvedčuje..'

28' narec je pre niekoho noŽ-
no iba jeden z prvych jarnych dní '
ale pre nás učitelov je to jeden vý-

nimočný deň' Mnohí z nás sa za-
nýš|ajú nad tim, prečo som si prá-
ve ja vybral t0t0 povolanie, či mi to
stojí za tú nánahu, neruy..' a pe-

niaze Ale nakoniec zrejme všetci
prídene k záVeru, Že práve toto po-
volanie je určWn poslanín a Že v
každom žiakovi, ktoý odchádza zo
školy je čosi z kaŽdého učitel'a , kto-

ry ho učil' A ked'su poton naši Žiaci
v Živote úspeŠní' vtedy si uvedonr
me, že naša snaha a aj neruy neboli
márne, Že t0 predsa len stálo za tÚ

námahu'
Dnes Žijene v dobe, kedy si

kaŽdy nysli, Že práve preto, Že je

demokracia, všetci nÓžu robiť všet-

ko, že všethjm je všetko dovolené.

Ziv1tne ist)ty, prívetivé úsmevy, po-
rozunenie a vzájomná ponoc lÚdiz
pred neŽnej revolúcie sÚ nenávratne
preč' Je málo práce, spoločenská
klÍna je neistá, poslanie rodiny je
naštrbené' Učitel' preto často nusÍ
riešiť aj rodinné problény, či povin-

nosti rodičov - nemÓŽe však rodinu

nahradiť, nÓŽe vŠak svljin prÍstu-
pom k Žiakovi správne ho nasmero-
vať na jeho cestu Životon

Aj učitelia našej školy sa vše-
moŽne snaŽia vyzbrojft žiakov do Žt-

vota noými vedomosťani, určit in
ten správny sner, aby boli zodpo-
vedne pripravenÍ na dálšie štÚdiun
na stredných a vysokých Školách a

následne na sanotnú pru' Son hl-

boko presvedčený, že práve dnes v
deň sviatku učitelov im patrí vdhka

za ich namáhavÚ prácu, ale rovnako

vdáka patrí aj nepedagogickýn za-
nestnancon, ktorí sa tieŽ podie|ajú

na úspešnon chode našej školy
Dakujeme tiež starost1vi obce

PhDr' JozeÍovi Dufalovi za podpo-
ru a dobrÚ spolupracu a tieŽ za kaŽ-

doročné slavnostné prijatie a oce-
nenia našin najlepšÍn učitelon pri

telto prÍležitosti' Nebude tomu ináč
ani tentl rok a pán starosta nás
prijne na obecnlm Úrade v piatok
30. marca.

P hD r. Ladi s l av Zi l e cký,
riaditel školy

Hokeiisti r maistri okresu!

| / ramci projektu Európskej únie naša škola v minulom roku zakúpila kompletnú hokejolú výstroj pre dvadsať žiakov,

Y ale vlani ju ešte nevyužili. Počasie nebolo yhodné na prípratlu l|adowj plochy. Až na prenajatom klzisku v Starej Lu-
boyni sa mohol uskutočniť medzitriedny športolý turnaj' Bol to, ako sa ukazalo' dobrý tréning pred okresným žiackym tur'
najom u Plavnici. Naši reprezentanti boli úspešní, ked'tam y dvoch kategórióch - mladší žiaci a starší žiaci - obsadili prlé
miesta. Nafebruórovom turnaji predjarnými prózdninami, ktorý bol už v Jakubanoch, sa zúčastnili družstvá' zo šiestich

škót' Výsledkoválistina: 1. |akubany, 2. Plavnica, 3. Nová Lubovňa, 4. ZŠ Komenského, Stará Lubovňa, Víťazi a najúspeš-

nejší jldnotlivci dostali diplom1 a vecné ceny. Všetci účastníci turnaja sa nasýtili gulóšom zo školskej kuchyne' (L'Ž.)



ZDŠ s MŠ v fakubanoch dlhodobo podporuje lyučova-
nie anglického jazyka, aj preto uzavrela pracovný pomer
s d'alšou učitelkou Mgr. Máriou Relbvskou z Kolačkova,
ktorá bola začlenená do vyrrčovania angličtiny na dru-
hom stupni. Na Katolíckej univerzite v Ružomberku, na
tamojšej Filozofickej fakulte, vyštudovala odbor učitel'-
stvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka
a literatúry. od školského rokll2Dlll2o|2 pósobí v faku-
banoch, na svojom prvom pedagogickom pracovisku.

máme na to príležitosť. Čí-
tajú a píšu texý, učia sa
správne lryslovovať sloviČ-
ka. Učebné lekcie striedame'
aby neboli stereotypné. Žiaci
naberajú jazykové zručnosti
prirodzene a hravou formou.
Ak budú mať záujem, móžu
po r,'1.učovaní navštevovať
krúžok angličtiny.

l Angličtina je povin-
ným vnrčovacím jazykom?

Patrí medzi prioriý naŠej

školy, móžu sa jej dobrovolhe
venovať lž prváci (je vhod-
né. aby uŽ na tomto stuPni
nadviazali kontakt s cudzím
jazykom), od druhej triedy je
nepovinná' a od tretej triedy
povinná pre všet\Ích žiakov.

r Čo bude vedieť učen-
lý a usilovný žiakz ang-
ličtiny' keď skončí zríklad-
nú školu?

PreČítať a porozumieť tex-
tu. ovládať gramatiku, plynu-
le komunikovať.

l Má škola dostatok od-

borníkov - angličtinárov?
Na prvom stupni sú tri

trČitelky' ktore si doplni-
li štúdium angličtiny a na

druhom stupni dve kvalifi-
kované učite\ odbornosť
pedagógov v našej škole je
zabezpečená. (4.R.)

Mária Relbvská (vlhvo) s učitelkou informatiky a hudobnej
lýchovy Móriou Knapikovou, ktoró navyše vedie školskú hu-
dobnú kapelu'

I Prečo ste sa rozhoďi
ryštudovať angličtinu?

- Na Gyrnnáziu Teré-
zie Vansovej v Starej tubov-
ni bola velmi dobrá učitelka
angličtiny, ktorá u mňavzbu-
dila záujem študovať tento
cudzí jazyk ešte dókJadnej-
šie, na r,ysokej Škole. A kedže
som chcela byt učitelkou, ly-
študovala som tento odbor
na KU v Ružomberku.

l Prečo odporúčate žia-
kom študovať angličtinu?

Je to svetoýjazý s kto
rým sa neskór, keďbudú do-
spelí, dohovoria takmer vša-
de, na letisku, na dovoienke,

móŽu pracovať v zahraničí,
kde sa zaobídu bez tlmoč-
níka.

I vy ste už vnržili ang-
ličtinu v praktickom živote?

Áno, na ýete u príbuz-
ných v Kanade'

l Aké sú v škole pod-
mienky na vnrčovanie?

Ve1mi dobré, máme ja-
zykovú učebňu' interaktír-
nu tabul'u a iné technické po-
mócl9.

r Sú jakubianski žiaci ta-
lentovaní na atdzie jazyý?

Niektorí viac, niektorí
menej' ale v podstale vŠetci

sa snaŽia komunikovať, keď

Pred jarnými prózdninami sa tridsiati žiaci zúčastnili na lyžiarskom výcviku v Novol|uboynianslcych kúpelbch' Wytolali sa y penzióne Silvia' V
krósnom prírodnom prostredí prežili príjemný týždeň. Zá'verečné preteky absollolali, čo nós velmi potešilo, aj tí žiaci, ktorý pred začatím kurzu yó-
bec neovládali lyžiarsku abecedu. Žiaci popri výcviku naýšteloyali susedný hotel Soreu, denne sa kúpali l bazéne, mali k dispozícii saunu a yírivku.

Zápis do prvého roěníka
Začtatok februára je pre jaku_ nich pripravili žiaci učitelky Mgr.

bianskychpredškolákovobdobím Veroniky Plšíkovej. Váčšina de-
obáv, a]e najmá velkého očakáva- tí zaškolených v materskej ško-
nia. Vtedysa už tradične kanázá- le zvládla požíadavky zápisu bez
pis žiakov do prvého ročníka. o' problémov' No niektorí budúci
dvanástej hodine sa,,otvorila brá- rómski školáci majú problémy s
na do velkej školy" pre 34 budú- komunikáciou v slovenskom ja-

cich prvákov a ich rodičov. Zápis zyku a nemajú dostatočne qwi-
prebiehal v príjemnej atmosfére, nuté grafomotorické zručnosti.
ktorú vyvoril kolektív učite]iek Ná základe ýsledkov zápisu, ve-
1. aŽ4.ročníkovklasickýchašpe- denie školy plánuje v budúcom
ciálnych tried pod vedením Pae- školskom roku vývoriťjednu pr-
dDr. Kataríny Vasi1bvej. Na všet- vú a jednu nultú triedu.
ky deti čakal darček, ktorý pre PhDr. Nadežda Gregová



Terénna soclálna práca v róm osade

Terénna sociálna práca v obci Jakubany s podporou Európskeho sociálneho Íon-
du v rámci operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia - tahi je ná-
zov projektu, ktoryÍ sa v súčasnosti realizuje v obci Jakubany. Cielbvou skupinou
je segregovaná a separovaná rómska komunita. obec do realizácie projektu po
výberovom konaní zapojila Mgr. Máriu Raššovú a Bc. Martinu Hovancovú, ktoré
absolvovali vysokoškolské štúdium sociálnej práce a asistentky Bc. Renátu Ma-
jovskú a lvetu Muchovú' Pracujú so všeth/mi skupinami Rómov, usilujú sa ich in-
tegrovat, zapáiaÍ do civilizovanej spoločnosti. lde o veltni dóležitú prácu, na kto-
rú doteraz neboli vytvorené takéto podmienky. Projekt sa v tomto roku končí, má
však pokračovať na podobnom, nateraz presnejšie nedefinovanom princípe. Na
rekapituláciu doterajšej terénnej sociálnej práce sme si prizvali Máriu Raššovú:

o Ako ste začínali, ěo ste
urobili najprv?

Predovšetkým komplex-
ný monitoring žiVota V osade,
kde je približne tisícsto ludí.
NavštÍvili sme kďdú rodinu,
kďdé dieťa, urobili sme si
štatistiku, zhodnotili sme ak_
tuálne problémy, navrhli po-
stupnosť krokov.
o Aké sle zistili najváěšie
problémy, ak to možno po-
vedať stručne, jednou ve-
tou?

Vysoká nezamestnanosť,
ilegálne stavby, zlá hygiena
okolia, záškolácVo, ýrazná
zadÉenosť'..
. Máte v osade spolupra-
covníkov, pomocníkov pri
riešení problémov?

Ano, predovšetkým
rómskeho asistenta v ško-
le lvana Dunku, ktorý b1íva
v osade, čo je velká vyhoda,
potom uvedomelejšie ma-
mičky a aj niektoých star-
ších chlapov, ktorí cÍtia zod_

povednost za osadu.
. zaznamenali ste nejakú
mimoriadnu udalost?

Napríklad monitoroVanie
osady počas nedávnych ex-
trémnych mrazov, ktoré si
vyžadovalo opakované náv-
števy najohrozenejších ro-
dín. Našťastie sj naši občania
dokázali zabezpečit dosta-
tok dreva priebežne.
o Ako sa osvedčila nedáv-
na potravinová pomoc?

Nárok na ňu ma|i
poberatelia starobného a jn-

validného dóchodku s prt1-

mom menej než tristopáť eur
a osoby v hmotnej nÚdzi, te_

da nielen Rómovia. Potraviny
sme potom rozdelbvali obča-
nom na áklade prejaveného
záujmu. Zial|, bola to iba jed-
norazová pomoc, ktorá ne-
rieši pretrvávajÚcu nÚdzu v
niektoých rodinách.
. Ako sa osveděuje komu-
nitné centrum?

Predovšetkým oceňuje-

me, že v ňom ordinuje detská
lekárka, prezrie novoroden_
cov, zaočkuje deti, poskyt-
ne odbornÚ radu. Dbáme,
aby do poradne chodili všet-
ky matky, navštevujeme ich
v osade, pripomíname, že
ked'sú tehotné musia pravi-
delne chodiť na konzultácie k
lekárke' V komunitnom cen-
tre sa okrem toho schádzajÚ
deti, ma|ujú, spievajú, najmá
Ieraz, v zimnom období or-
ganizujeme tam rÓzne zaují-
mavé prednášky v spoluprá-
ci s PZ SR a BUVZ.
. Vidíte nejah/ pokrok v ži-
vote osadníkov?

Niektorí sú uvedomelejší,
iní menej a móžete im jednu
vec povedať stokrát - a ne-
stretnete sa s porozumením.
Pre iných sme aspoň pod-
netom na zamyslenie - aha,
nemám dobré podmienky na
bývanie, takto nikdy nebudem
mať legálnu prípojku elek-
triny a Vody, ako to zmeniť?

. Má vaša práca zmysel?
lstotne áno, hoci vysled_

ky bude vidieť o desať, mož-
no až o pátnásť rokov. lde o
dlhodobÚ prácu, ktorá.je ne-
vyhnutná, ak nemáme do-
padnúť ako rómska dedina
Lomnjčka pri Podolínci, od-
kial' sa póvodné obyvatelštvo
postupne vystahovalo
o Takúto zložitú prácu s
rómskymi oběanmi nemó-
že zvládnuť jedna adminis-
tratívna pracovníěka obec-
ného úradu, ako to bolo
predým..'

Určite nie, najmá ak
niektorého problémové-
ho občana vidí raz do roka.
Nemá napokon popri svojej
práci ani potrebný časou/
priestor, aby sa každému ve-
novala. My rnÓžeme praco-
vať osobnejšie, poznáme ich
prirodzené prostredie, kaž-
dé dieta, každého občana,
vieme čo mÓžeme od neho
očakávať' prípadne čo potre-
buje Sprostredkujeme kon-
takt s úradmi, lekármi a po-
dobne. .

o Aj také dačo robíte?
Áno, taká je naša kažcio-

denná práca. Niekto potre-
buje vybaviť kartičku poisten-
ca, iný príde s listom' čo mu
poslali zo súdu a nerozumie,
čo od neho chcú, dálší má
na krku exekÚciu a chce po_

žiadať o postupné spláca-
nie. Priebežne ich upozor-
ňujeme, aby posielali deti do
školy, nech sa niečo naučia,
aby si sp|ácali podÉnosti vo-
či obci ..

o Akí majú vá'ah k osade' k

životnému prostrediu' kde
žiiú?

Váčšinou benevolentný,
preto sa snažíme naučlť ich
zodpovednosti za vlastné
okolie. organizujeme brigá-
dy, v spolupráci s Flómami
pracujúcimi formou aktivač-
ných prác upratujeme potok,
Koý preteká stredom osa-
dy, upozorňujeme na udržia-
vanie poriadku, triedenie od-
padov
o Chcú Rómovia praco-
val?

Myslím, že áno' Časť dl-
hodobo nezamestaných Ró-
mov sa zamestnala v rámci

Programu revitalizácie
krajiny a integrovaného ma-
nažmentu povodí SR. Táto
práca ich vel'mi zaujala, ho-
ci mali uzavreté len 6- me-
sačné pracovné zmluvy. Vel'-

mi by chceli v takejto práci
pokračovať' pretože sa ým
zlepšilo ich sociálne posta-
venie, zbavili sa aj dlhov vo-
či obci, zdvihlo sa ich osob-
né sebavedomie, cftia sa bl
užitoční
. Kto ie vašim nadriade-
ným, komu skladáte úěty?

Úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny v Starej Lubov-
ni. Tamojšie sociálne pra-
covníčky sledujú všetko -
adopciu či prípadné ýranie
detí, zbavovanie svojpráv-
nosti, ochranu rodičovských
práv ... Udržiavame kďdo-
denný kontakt, podávame
správy a spátne sa prijímajÚ
opatrenia, aj represívne, kto-
ré sú zvyčajne zo všetkého
na1účinnejšte. (4.R.)



občianslcy podiel na povodniach ;l1::l'"n#ffff *'o''I;

Vyhláška Ministerstva zoru, žepatrí niekomu iné' to neželané bremeno od_ 
vždy optimá1n'*u",uo.*.,

tryŽaduje vel'a námahy a ve-

rejných financií. Otázne je,

osvedčil v Novej tubovni.
Doteraz sme firme EKOS v
Starej tubovni platili ročne
asi 5000 eur, pričom pre-
beraia iba pet fl'aše. obec
vyprodukuj e vel'a q'užiteL-
ných druhotnlch surovín,
iba za )anlsár a február t'r'
tobolo4-5nákladnlch
áltLiaz. Zberajtl sa plasto-
vé flhše od stolového oleja,
šampónov, aviváže, púru,
bandasky od vody a ostre-
kovačov, pláštenky, igelito'
vé vrecká, pet flaše a pod'
občania triedia odpadky
do vriec, už nemusia byt
iba ŽIté a zelené, avšak od
obce ich už nedostanú.

(A.R.)

životného prostredia SR č. mu - obci, rieke' povodiu, mietnuť a ,,vrátiť" daždbvé
39712003 nepriamo urču- štátu... vody póvodným majitelbm.
je, že vlastníkom daždbvej Póvodne, keď bola obec Nemali by odvádzať nadby-
vody, povrchového odto- zváčša zalesnená, iba 5% točnú vodu do verejnej ka-
ku, je majitel nehnutelhos- daždh preniklo do potoka, nalízácie, a]e nasmerovaťna
tinaktorývodaspadla. Keď ostatok osta1 na území Ie- vlastné priepustné plochy,
ju zachyí a vzápátí v'1.pus- sa (obce), kde vsiakol ale- aby vsiakli v celom množ-
tí (zaústi) do verejnej ka- bo sa cez lisý l1paril. Z pó- stve.

naIízácie, musí jej majitelb- vodných 57o sa dnes odtok Každý majiteL nehnutel'-

vi (obci) zaplatiť. Vyhláška zýšil na 50 - 60%' a stále nosti je povinný sa starať o
ochrana ale nehovorí o tom, aký je stúpa! Takmer každoročne vlastnédaŽdbvévody,okrem

pred povodňami právny vzÍah' ak majitel ro- sme svedkami záplav Pó- spomínaných 5%, ktoré pó-
dinného domu dažďovú vo- vodcovia prílivoých vód si vodne zo sklonených po-

zastrešili svoju novú garáž, zemkovprirodzeneodtekali.
r7betónovali nádvorie, tak- V obciach často vidno, ako
Že prebytočné vody nemajú obywatelia, firmy a organizá-
kde vsíaknuť - odtečú. Uve- cie daŽdbvé vody v1púšťajú
domujú si svoj podiel na po- priamo na susedné, prevaŽ-
vodniach? ne obecné pozemky (po-

obciam zákon nestano- zri na fotografie) namiesto
l'uje povinnosť starať sa o toho, aby ich likvidova-
vody stekajúce zo súkrom- li a odvádza]i do vlastné-
ných striech či znečistených ho vsakovacieho zariadenia'
dvorov na ich pozemky. Ma- Obce sa roky zaobera-
jú preto teoretic19 právo to- jú daždbými vodami, čo si

;T[:-:'::ť'}l'il.TI'ť Ghodník pře p

materiálov' obec poskyt- né zastupite1'stvo uznesením níky osadia
la prácu desiatim robotní- z29. Íebnlára2112 rozhod1o, lóžka. Vmíes
kom, ak splnili podmienky že dodávatelbm odbornj'ch dvorovro
Úpsvan a odÍžke evidencie prác budú ]án Rejda a Jozef de cestný
nezamestnaných. obec sa Michňa, obaja z Jakubian' Na Firma Altrop
bude uchádzať o pokračova- zéJďadeýrvy,I<orá bola uve- dovávateL stav
nie tohto projektu. (A.R.) rejnenánainterneteaúradnej nejkanalizáci

IrcPUUsluPuJs ll!4\s rrzr-

Prvá decembrová sobota patríla v telocvični ZŠ s MŠ
športovcom, ktorí sa zúčastni]i na druhom Nohejbalovom
turnaji obce }akubany 2011. Zúčastnilo sa na ňom 6 troj-
členných družstiev - dve zo Svitu a štyri z )akubian. Pozva-
né boli aj dve družstvá z Levoče, ale na poslednú chvíl'u sa
ospravedlnili.

Kedže sa hralo systémom na tri možné dopady 1opty na
palubovku a družstvá hrali každý s každým na dva víťazné
sety, boli to velmi vyrovnané zápasy. Diváci si určite prišli
na svoje, videli velmi pekné zákroky hráčov, ktoré v nejed-
nom prípade ukázali rysokú profesionalitu.

Víťazmi turnaja sa stali hosťujúce družstvá zo Svitu, kto-
ré obsadili prvé a druhé miesto' Tretia ýkonnostná priečka
patrí družstvu z Jakubian - J' Štucka st., ]. Štucka ml' a M.
orechovs\i. Víťazi boli odmenení pohármi a diplomami.
Pod'akovanie patrí starostoví obce a riaditelbvi školy, ktorí
nám poskytli telocvičňu ajedáleň, kde sa prevšetkých účast-
níkov turnaja podával chutný guláš' organizátori sa zhod-
Ii, že turnaj bude tradičný v tomto roku pripravia tretí roč-
ník, na ktorý pozvú d'alšie družstvá z okoliých miest. (J.S.)

(4.R.)



Ptacovné zručnosti - zák|ad vzdelávania rómskych žiakov
fakubiansku ma-

terskú školu, zák]ad-
nú deváťročnú školu a
strednú školu navšte-
l'rrje približne páťsto
žiakov' znichaž60o/o z
rómskych rodín. Títo
Žiaci sa radšej venujú
praxi v dielňach, ako
teórii v triedach.

Učebné plány sa
preto upravili ta\ aby
v rámci daných škol-
ských zákonov pod-
statu r.1hrčby tvorilo
získavaniepracovných
zručností. Napomóže
im to lepšie sa uplat-
niťvd'ďšom živote' na
pracovnom trhu.
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|ednou z lydarených akcií MŠ bolo privítanie divadielka Cililing na
póde našej školy. Deti sa preniesli prostredníctvom šikovných hercov do
rozpráv\, kde slávny Kocúr v čižmách zaživa| rózne nástrahy aj milé si-
tuácie.

V jedno januárové dopoludnie deti MŠ oživili svojim smiechom,
radosťou a veselosťou kopec,,Nad andrišď'. Spolu s prvákmi ZS pri ak_

cii Bláznime sa so snehom, ukázali svoje zručnosti so sánkarni, klzák-
mi a bobami. KolektívMŠ



Ptáca v záuimových útvaroch sPovnDÁun
Aj v tomto školskom roku na-

ši žiaci pracujú v róznych krúž-
koch' ktoré zastrešuje Súkromné
centrum volhého času Rosnič-
ka z KeŽmarku. IGúžlq, sú pre
žiakov ve\Ím prínosom' pre-
tože móžu robiť to' čo ich sku-
točne baví a naplňa. Niektorí
športujú, iní tvoria, mďujú, zho-
tolujú, niektorí zasa ,'kuchtiď',
iní spoznávajú prírodu a učia sa
ju chrániť. Práca v takýchto zá'
ujmoých útvaroch je pre žía-
kov vellofm prínosom, o čom
svedčí aj vzorná dochádzka.

Dvadsiaýšh'rý február,
úplne obyčajný deň, sa zme-
nil na krásny pestrý svet plný
rozprávkolých bytosti a zná-
mych postavičiek z filmov.

ANEKDOTY NASICH ZIAKOV
Ktopotrebujevzduchnadý- vé cesty?,,Mechoý me-
chanie? ;,Deti, gadžovia, rast- chúr, mechová rura, močať"
liny a živočíchy." (Simona) (BohuŠ) , ,
Napíš príklady dvoch sta- Napiš aspoň tri chránené SUDQKU NA voINU CHýILU
vovcov.,,Chrupavka, vázi- územia. ,,Slovenský raj, Slo-

venský kras, Slor.enský bar'
(Denisa)

Aké typy krajiny poznáme?

va (lakub)

,,Rómska" (Anonym)

Zíaci7. Atriedyv rámci turistického krúžku strávili príjem-
nú sobotu v 3D kine v Poprade. Bol to ich prr,1i záŽitok s ta-
kýmto druhom fllmu a myslím' že splni1všetky očakávania'

nnAsBsT
rota' ktorá to mala naozaj
ťažké. Po krátkej prestávke
na posilnenie, organizátorlcy

ryhodnotili anketu Žiakov
- súťaž krásy Miss a Boy ZŠ
)akubany. Titul Miss získala
Dominika Mrugová (9.A)'
l.vicemíss sa stala lvana Kri-
voňáková (9.A)' 2' vicemiss
je Zlzana Štucková (9.A).
Titul l.Boy uchmatol kon-
kurencií ]án Rybovič (9.A)'
2.Boy-om sa stal Matej Štuc
ka (9.A) a medzi starších sa
prebojoval 3' Boy Erik Fá-
ber (8.A). Miss Roma sa sta-
la Adriana Dunková (9.B)

a Boy Roma Dávid Červe-
ňák (9.A). Na záver bola su-
per diskotéka pod vedením
D) - chlapcov z 9.A. ms

Dnes sme sí zobrali na
mušku našu ,,novú" paní
učitelku Mgr. Mríriu Kna-
píkovú. Vyučuje a rycho-
váva žiakov druhého sfup-
ňa, najmá v predmetoch
Informatika a Hudobná
výchova. Toto niím o sebe

prezradTla:
Kedy ste sa narodili?

- Narodi1a som sa 7. jú-
na 1997 v Starej tubor.'ni.
Aki ste boli žiačka v ZŠ?
Ale pravdu.

- V prvom rade som
k svojim škols\rrr po-
vinnostiam pristupova-
la zodpovedne. Mala som
množstvo mimoškolslg;ch
aktivít a niekedy som všet-
ko brala možno až príliš
zodpovedne' Dnes to však
nelutujem.
Alci vysokrí školu ste ly-
šfudovďi?

- Učitel'stvo predmetov
na PF KU v RuŽomberku,
kombináciu Informatika _

Hudobná l^fchova.

Kedy ste sa rozhoďi byt
učitelkou ?

,,Nikdy som nechcela
bťučitelka, ale povedzme,
že oko]nosti to zmeni]i."
Áko dlho tu učíte?

- Iba od septembra 2011.

Čo sa vám v našej škole
páči a čo nepáči?

- Páči sa mi r,7bavenosť

tried a učební, v tomto je

naša škola na q"rríkajúcej
úrovni' Len neviem, či to
niekedy nie je na škodu.
Pretože, ak človek všetko
má, velmi rýchlo sa stane,

že si to potom neváŽi. A to
je to, čo sa mi nepáči.
Aké máte vzťahy so žiak_
mi a kolegami?

- S niektonlmi r,7chá-

dzam viac, s inými menej.
Myslím si' že je to Priro-
dzené' Len ma mrzí, že

dobrým prístupom toho
učitelvél'a nezmóže.
Ako trávite svoj vol'-
ný čas?

-Srodinouapriatelmi.
No a na konkrétn1'ch čín-
nostiach nezil,eži. Hlavné
je, že sme spolu.

Slovíčko
na úvod ...
Aj tentokrót sa yám sna-

žíme priniesť aktuality z di-
ania v našej škole. Zabavte
sa s našimi rubrikami. ok-
rem rubriky spoledáme'
vám optit' prinášame ve-
selú rubriku Naše anekdo-
ty. Presvedčte sa, čo všetko
sa dó vymyslieť na otózky
učitel'ov. Nezabudnite' že
kyalitu našich noyín móže-
te zv\lšowť aj vY VŠETCI!
Vaše príspelky a nápady
očakáyame na emailo-
vej adrese jakubianskysi-
b al@ gmail. com. Pr i spiett at'
móžete článkami, bósnič-
kami' obrázkami, fotka-
mi.. Najaktívnejších neza-
budneme oceniť' Prajeme
tlám príjemné čítanie.

Redakčná rada

Z čoho sa skladá kosť? ''Píš-
ťala' íhlíca, mozog" (Jana)

Z čo}ro sa skladajú močo-

Anketa žiakov o súthži krásy

ŽiaciZŠ, deti MŠ aj ich učite
]ia sa stret]i v telocúčni zme-
není na nepoznanie' V r1'tme
zná,nych piesní žiaci súťažili
o najkajŠiu a najnapaditej-
Šiu masktr karnevalu. oce-
nenych bolo 1l jednotlivcov
a 3 kolektívne rnasky. o ýh
najlepŠích rozhodovala po-

JAKUB|ANSKYHúSN|KSprílohouJAKUBANY,kaŽdýštvr1rokvydáva (riaditel'školy) a PhDr. Jozef DuÍala (starosta obce). Kontakt: www
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