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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 matiek - niečo z histórie  s. 3 

Spomínajko - zaspomíname si na minulé udalosti   s. 4-12 

Projekt - niečo o projektoch ktoré prebiehajú na škole                                        s. 13-16 

Kuchtík - pečieme srdiečka s. 17-18 

Chrabromil - ozdoby s. 19 

Vymaľuj - vymaľujeme si obrázok   s. 20 

  

           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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    Deň matiek - História Dňa matiek siaha až do ob-

dobia antiky. V starovekom Grécku oslavovali ženu ako 

darkyňu života už 250 rokov p. n. l. v podobe slávností na 

počesť matky všetkých bohov – bohyne Rhey. Oslavy tr-

vali obyčajne tri dni – od 15. do 18. marca. Starovekí Ri-

mania oslavovali sviatok Matronalia, ktorý bol zasvätený 

bohyni Juno. Za predchodcu Dňa matiek v jeho dnešnej 

podobe možno považovať tzv. Nedeľu matiek (Mothering 

Sunday), ktorú začali oslavovať 16. storočí v Anglicku. 

         V čase sviatku, ktorý bol stanovený na štvrtú nedeľu počas veľkonočného pôstu, 

sa mohlo služobníctvo žijúce v príbytkoch svojich pánov vrátiť domov k svojim mat-

kám a stráviť s nimi deň. V novodobej histórii ľudstva sa Deň matiek dostal 

do povedomia na prelome 19. a 20. storočia, a to vďaka Američanke Anne Marie Jarvi-

sovej. Po tom, ako v roku 1907 zomrela jej matka, začala viesť kampaň za vyhlásenie 

dňa venovaného matkám. Už o dva roky neskôr tento sviatok oslavovali v 45 štátoch 

USA. 8. mája 1914 iniciatíva vyústila do oficiálneho vyhlásenia druhej májovej nedele 

za Deň matiek Kongresom USA. Prezident Woodrow Wilson podpísal neskôr doku-

ment, v ktorom bol Deň matiek vyhlásený za celoamerický národný sviatok. Dátum 

druhej májovej nedele sa rozhodli prijať za svoj takmer všetky krajiny na svete.    

V Československu sa Deň matiek začal oslavovať v roku 1923, a to najmä zásluhou 

Alice Masarykovej, dcéry prezidenta T. G. Masaryka a emancipovanej predsedníčky 

Československého červeného kríža. V 50. rokoch boli oslavy Dňa matiek 

v komunistickom Československu a ostatných krajinách nahradené marcovým Medzi-

národným dňom žien. Tradícia Dňa matiek na Slovensku bola obnovená až po roku 

1989, kedy sa začal sláviť druhú májovú nedeľu v roku. 

 

Mamičkám prajeme všetko najlepšie! 

 

                                                                                                             Mgr. Iveta Vašková 
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30. výročie založenia školy 

SPOJENÁ ŠKOLA CHMINIANSKE JAKUBOVANY 

Organizácia školy 

Riaditeľka školy: Mgr. Mária Pigulová 

Zástupcovia školy: Mgr. Eva Macková 

                                 Mgr. Zdenka Porubská 

                                 Mgr. Juraj Imrich 

Predseda Rady školy: Mgr. Marcela Birošvá 

     Spojená škola Chminianske Jakubovany sa člení na 2 organizačné zložky: 

- špeciálna základná škola 

- praktická škola 

     V škole pracuje spolu 67 zamestnancov, z toho 53 pedagogických a 2 odborní  za-

mestnanci: 

Školský psychológ a školský logopéd. Činnosť školy zabezpečuje 12 stálych adminis-

tatívno-prevádzkových zamestnancov. 

     V školskom roku 2011/2012 navštevuje školu 395 žiakov. Z toho 375 žiakov sa vy-

učuje v špeciálnej základnej škole a 20 žiakov sa vyučuje v praktickej škole. 

     Škola má 42 tried, z toho: 

35 tried s vyučovaním podľa variantu A 

4 triedy s vyučovaním podľa variantu B 

1 trieda s vyučovaním podľa variantu C 

2 triedy praktickej školy 

História školy 

 1.9.1972 – vznik dvoch alokovaných tried osobitnej školy pri základnej   škole, 

 1.9.1981 – vznik osobitnej školy, 

 1.9.1985 – zriadené riaditeľstvo v Chminianskych Jakubovanoch, 

 1.1.1997 – udelený štatút samostatného právneho subjektu, 
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 1.1.1997 – udelený štatút samostatného právneho subjektu, 

 1.9.2009 – pri špeciálnej základnej škole zriadená 1 trieda praktickej 

školy, 

 1.1.2010 – spojenie špeciálnej základnej školy a praktickej školy: 

Spojená škola Chminianske Jakubovany 
 

GEOGRAFIA 

- obec založená na zákupnom práve začiatkom 14. storočia, 

-leží v juhovýchodnom cípe Šarišskej vrchoviny, v pramennej oblasti prítoku Križo-

vianky, 22 km od Prešova, 

-za I. ČSR to bola poľnohospodársko-ovocinárska obec  
 

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

     Edukačný proces je zameraný na získavanie a osvojovanie vedomostí, na rozvoj 

schopností, zručností a komunikácie, na správny prejav a správanie sa v kontakte 

s ľuďmi, na verejnosti a na osvojenie si spoločenských noriem správania. 

     Škola okrem výchovno-vzdelávacej činnosti venuje značnú pozornosť organizova-

niu voľnočasových a záujmových aktivít. Prostredníctvom našich žiakov pôsobíme aj 

na rómsku rodinu so zámerom, aby sa vzdelanie dostalo na najvyšší hodnotový stu-

peň. 
 

AKTIVITY ŠKOLY 

voľnočasové a preventívne programy, 

  záujmová činnosť, 

  školské výlety a exkurzie, 

  prázdninové tábory, 

  spevácka súťaž Jakuboviansky slávik, 

  výtvarné súťaže, 

  športové a recitačné súťaže, 

  školský časopis: Jakubko, 

  podpora absolventov na odborných učilištiach, 

  v spolupráci s Komunitným centrom SPOLU zabezpečujeme tútoring našich 

žiakov, ktorí navštevujú učňovské školy, 

  kultúrno-spoločenské aktivity v spolupráci s obecný úradom. 
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ÚSPECHY ŠKOLY 

- rok 2000 ocenenie: malá medaila sv. Gorazda – Mgr. Mária Pigulová, 

- nominácia školy za mimoškolské aktivity na ocenenie GYPSY SPIRIT 

2009 a GYPSY SPIRIT 2010, 

- ocenenie Krajské srdce na dlani 2009 pre Mgr. Máriu Pigulovú, 

- 70 %-tná úspešnosť v umiestňovaní žiakov na učňovské školy, 

- úspechy v športových, speváckych, recitačných a výtvarných súťažiach, 

- úspechy pri predkladaní menších projektov, zameraných na voľnočasové aktivity pre 

deti a mládež. 

 

    

Oslavy 30. výročia založenia školy sa 

uskutočnili 27. októbra v Kultúrnom do-

me Obecného úradu v Chminianskych 

Jakubovanoch. Mnohopočetní hostia zablahoželali škole k jej výro-

čiu a zároveň mali možnosť obdivovať umelecké kreácie našich žiakov, ktoré pripravili 

spolu so svojimi pedagógmi. So slávnostným príhovorom z histórie vystúpila súčasná 

riaditeľka SŠ Mgr. Mária Pigulová.  
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Tanečná súťaž „DISCO DANCE“ 

Súťaže sa zúčastnilo 65 žiakov I. stupňa 

a 20 žiakov II. stupňa. Žiaci súťažili v dvoch 

kategóriách / I. a II. stupeň/ ako – jednotli-

vec, dvojica, skupina. Súťažiaci tancovali na 

moderné piesne a ich 

tanečné výkony hodnotila porota v zložení: Mgr. Farka-

šová - logopéd, Mgr. Gaľová - psychológ a pracovníčka 

OcÚ p. Švecová. Tanečníci boli odmenení vecnými ce-

nami a sladkosťami. 

 

 

 

 

Betlehémska hviezda 

 Betlehémska hviezda je svetlo, ktoré predstavuje  narodenie Božieho syna. 21.12.2011 

sa náš školský altánok, ktorý slúži ako environmentálna 

učebňa,  premenil na živý Betlehém, kde živé ovečky zo-

hrievali svojim dychom malého Ježiška. Naše pani zá-

stupkyne a pán zástupca sa vierohodne zhostili úloh troch 

kráľov, ktorí sa prišli pokloniť Ježiškovi a odovzdať mu 

dary. Pán učiteľ Uličný a pani logopedička Farkašová stvárnili Jozefa a Máriu. Najprv 

sme si vypočuli v rozhlase príbeh o narodení Ježiška, po ktorom preň žiaci zhotovovali 

dary. Vyhotovené darčeky sme zaniesli Ježiškovi a jeho rodine.  

Po odovzdaní darov a poklonení sa svätej rodine sme si 

zaspievali Tichú noc, ktorá podporila úžasnú predvianoč-

nú atmosféru. Takto sme si umocnili čaro Vianoc.  
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Mikuláš a svätá omša v Križovanoch 

 

 Pri príležitosti dňa sv. Mikuláša sa 

konala sv. omša v Križovanoch, ktorú celeb-

roval miestny kňaz P. Čorba.  

Na sv. omši sa zúčastnili 

učitelia  Spojenej školy 

Chminianske Jakubovany. Jej 

slávenie bolo spojené s poďa-

kovaním za 30 rokov fungova-

nia školy.  

 

 

Karneval 

Podujatia sa zúčastnili žiaci I. stupňa a prebiehalo v dobrej 

nálade za sprievodu dynamickej hudby. Na karnevale sa 

predviedli žiaci v rôznych maskách vytvorených 

v spolupráci s učiteľom.  Počas tanca 

a následnej prezentácie masiek jed-

notlivých ročníkov porota vybrala 

najzaujímavejšie masky, ktoré boli odmenené vecnými cenami 

a sladkosťami. Porota vyberala z rôznych masiek a odmenila skupi-

ny a jednotlivcov. Odmeneným žiakom odovzdávala ceny p. zá-

stupkyňa Mgr. Eva Macková. Všet-

kým zúčastneným sa podujatie veľ-

mi páčilo. 

 

  

 

                               Mgr.Iveta Semanová, Mgr. Gabriela Grešová, Mgr. Ján Rusiňák 

                                                                                                           Foto: Mgr. J. Rusiňák 
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Literárna súťaž 

    Ani tento školský rok sa nezaobišiel bez recitačnej súťaže, na ktorej sa 

predviedli malí a veľkí recitátori našej školy. Školské kole recitačnej súťaž 

prebiehalo počas dvoch dní. 

Dňa 3. apríla 2012 sa predviedli žiaci druhého stupňa, a 12. apríla 2012 

predviedli svoje recitátorské umenie žiaci prvého stupňa. O víťazoch rozhodovala po-

rota, ktorú na druhom stupni zastupovali pani učiteľky: Hadbavná, Čičáková, Gregová 

a Birošová.  

Víťazi jednotlivých kategórií: 

Poézia „A“  

1. Ľubomír Mirga - IX.B 

2. Dominika Holubová - V.B  

2. Nikola Mirgová - V.E 

3. Ivan Jaslo - IX.B 

Próza „A“ 

1. Jarmila Lacková - V.C 

2. Simona Mirgová - V.B 

3. Katarína Horváthová - IX.A 

Poézia/próza "B" a "C": 

1. Marián Holub - VI.D "C" 

2. Jozef Horvát - VII.B "B" 

Poézia/próza PŠ: 

1. Renáta Horvátová - 3. PŠ 

2. porota neudelila 

3. Jozefína Lacková - 1.PŠ 

    O víťazoch na prvom stupni rozhodovali dve poroty. P. uč. Cibuľková, p. uč. Mur-

cková a p. psychologička Gaľová rozhodli o víťazovi v I. kategórii – mladší žiaci 

(žiaci prípravného, prvého a druhého ročníka). Táto porota rozhodla nasledovne: 

1. Viviána Horváthová - II.B  

2. Ivana Mirgová - I.E  

3. Božena Holubová - II.C  
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     Špeciálnu cenu poroty získali: František Lacko z I.E triedy a Peter Holub 

z prípr. B triedy. 

      P. uč. Imrichová, p. uč. Červenická a p. logopedička Farkašová rozhodli 

o víťazovi v II. kategórii – starší žiaci (žiaci tretieho a štvrtého ročníka, A – 

variantu a B – variantu). Táto porota rozhodla takto: 

1. Aleš Horvát - III.D  

2. Zdenka Horvátová - III.C  

2. Desideria Horvatová - III.B 

3. Danka Holubová -  III.A  

Reprezentantkou v prednese prózy a zároveň víťazkou sa 

stala Alena Holubová zo IV.A triedy. 

Víťazkou v kategórii „B“-variant sa stala Erika Horvátová z III.G triedy. 

 

   Víťazí jednotlivých kategórii  reprezentovali našu školu dňa 17. apríla 2012 na kraj-

skom kole recitačnej súťaže - „Gaňov literárny Prešov“. Veľmi nás potešili umiestne-

nia dvoch žiačok, a to Renáty Horvátovej z 3 PŠ, ktorá získala cenu poroty a Jarmila 

Lacková z V.C v prednese prózy obsadila pekné 3. miesto.  

 

EKO - móda 2012 

    Dňa 18.4.2012 sa na hornej chodbe v Hlavnej 

budove našej školy konala pri príležitosti Dňa Ze-

me módna prehliadka „ EKO- móda 2012 „. 

Žiaci za pomoci svojich kreatívnych učiteľov 

a učiteliek vyrobili predvádzané modely z odpadového materiálu rôzneho druhu. 

Módnu prehliadku hodnotila päťčlenná porota, ktorej predsedom bola Mgr. Mária Pi-

gulová, riaditeľka SŠ. 
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Vyhodnotenie modelov: 

1. VII.A model pod názvom „Žigo CHANNEL“ predvádzala Pamela Žigová 

2. I.B model po názvom „DÁMA S KAMÉLIAMI“ predvádzala Anna Hor-

váthová 

3. I.D model pod názvom  „ ŠATY“ predvádzala Katarína Holubová 

4. V.E model pod názvom „RETRO MODEL“ predvádzala Vladimíra Mir-

gová 

5. IV.D model pod názvom „PRECHÁDZKA SO PSOM“ predvádzala Edita Holubová 

 

    Celkovo bolo prezentovaných 23 modelov. Módna 

prehliadka mala veľký úspech, preto dúfame, že po-

dobnú akciu zorganizujeme aj v budúcom školskom 

roku.  

Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným.  

 

                                                                      Koordinátor ENV: Mgr. Adriana Žaloudková 
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Oslavy Medzinárodného dňa Rómov 

   Dátum 8. apríl si Rómovia na celom svete pripomínajú ako svoj medziná-

rodný deň. Už štvrté desaťročie je tento deň príležitosťou na pripomenutie si, 

že hoci národ bez domova, sú Rómovia súčasťou histórie sveta. Medzinárod-

ný deň Rómov je príležitosťou hľadať, čo nás spája.  

    Obecný úrad v spolupráci so Spojenou školou a Ko-

munitným centrom Spolu v Chminianskych Jakubova-

noch pripravili 30. apríla oslavy Dňa Rómov. Tento deň 

si uctili v podobe pestrého kultúrneho programu, v kto-

rom sa predstavili žiaci SŠ a ženy  - tanečníčky z miest-

nej rómskej osady. Program nadväzoval na rómsku kul-

túru a tradície. Ponúkol možnosť prejaviť radosť i smútok bežného života, vyjadriť spe-

vom a tancom charakteristickým pre túto etnickú skupinu. Jeho cieľom bolo pripomenúť 

si staré piesne a tance spojené s rómskou kultúrou a obohacovať ich o nové, moderné 

prvky umenia či umeleckého slova. Napriek mnohým odlišnostiam nachádzať spoločné 

znaky medzi majoritnou a minoritnou spoločnosťou a na nich postaviť vzájomné spolu-

žitie a pochopenie. Snažili sme sa, aby práve umenie bolo spájacím mostom týchto 

dvoch brehov.  

    Na záver starosta obce pán Jozef Lukáč odmenil najzodpovednejších a najaktívnejších 

Rómov, ktorí sa pravidelne zapájajú do aktivačných prác a svojím konaním sú vzorom 

pre ostatných obyvateľov miestnej 

rómskej osady, ale aj obce Chmi-

nianske Jakubovany.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Mgr. Naďa Čičáková 



13 

  

Ja a ty – spolu prekonáme bariéry 

Pod týmto názvom bol v roku 2011 realizovaný projekt, 

v rámci ktorého sa žiaci Spojenej školy v Chminianskych Ja-

kubovanoch zúčastňovali kurzov drôtikárstva, košikárstva, 

tkania a kurzu sociálnych zručností. Projekt podporila Nadá-

cia otvorenej spoločnosti OSF Bratislava. Partnerom 

v projekte bola aj Caritas Graz Rakúsko. 

Prvoradým cieľom projektu bol všestranný rozvoj žiakov školy, aktívne a zmysluplné 

využívanie voľného času. Všetky kurzy najprv absolvovali učitelia, ktorí  získané nové 

zručnosti mohli následne zúročiť v rámci hodín pracovného vyučovania či výtvarnej vý-

chovy so žiakmi, ktorí neboli priamo zúčastnení na pro-

jektových aktivitách.  Pre učiteľov bolo zrealizované aj 

školenie zamerané na interkultúrne poznanie. Okrem  

uvedených kurzov, zameraných na rozvoj zručnosti 

a schopnosti žiakov, sa žiaci zúčastnili aj letných táborov 

v obci i mimo rómsku osadu – v Škole v prírode Kysak.  

V  roku 2012 pokračuje projekt pod názvom Kráčajme spolu. Jeho poslaním je prehĺbiť 

zručnosti a schopnosti novovzniknutých kurzov tkania 

a košikárstva, hlavne so zameraním na spracovanie ľahko do-

stupných materiálov a to papierových roliek,  následného plete-

nia drobných úžitkových a dekoračných predmetov. Žiaci školy 

sa môžu tešiť aj na rómsky deň pri príležitosti osláv Dňa Ró-

mov, športové stretnutia pri príležitosti Medzinárodného dňa de-

tí či letný tábor v Kopytovskej doline. 

 

                                                                                                    Mgr. Gabriela Priščáková 

                                                                                                           Foto: Mgr. J. Rusiňák
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Posedenie pri vianočnom stromčeku 

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže od 3. januára 2011 

realizuje Národný projekt KomPrax – Kompetencie pre 

prax. Projekt je zameraný na podporu kvality práce s mlá-

dežou, ktorá okrem iného napomôže výchove mladej aktív-

nej generácie. Súčasťou aktivít je zadefinovanie štandardov 

kvality práce s mládežou tak, aby bolo možné overiť a uznať kľúčové kompetencie, kto-

ré mladí ľudia získali na aktivitách neformálneho vzdelávania v práci s mládežou a tým 

sa zlepšili ich šance na uplatnenie sa na trhu práce. Cieľovou skupinou projektu sú mla-

dí vedúci, mládežnícki vedúci, pracovníci s mládežou a pracovníci pracujúci v oblasti 

vzdelávania. Projekt KomPrax je podporený z Európskeho sociálneho fondu, operačný 

program Vzdelávanie. 

 V rámci tohto veľkého národného projektu KomPrax sa dňa 17.12.2011 uskutočnil 

malý projekt aj v Chminianskych Jakubovanoch pod názvom „Posedenie pri vianočnom 

stromčeku“, ktoré zorganizovalo KC Spolu Chminianske Jakubovany. Na besiedke sa 

zúčastnila rómska a nerómska mládež a deti z tunajšej  obce. Cieľom bolo stmeliť vzá-

jomné vzťahy medzi deťmi a mládežou oboch komunít, čo sa aj podarilo cez spoločné 

aktivity, ktoré boli vedené dobrovoľníkmi zo SŠ Chminianske Jakubovany 

a pracovníčky OÚ. Deti a mládež boli rozdelené do troch skupín. Jedna skupina ozdobi-

la vianočný stromček a urobila stolovanie. Druhá skupina pripravovala pre všetkých zú-

častnených občerstvenie. Tretia skupina vyrábala malé darčeky pod vianočný stromček. 

Keď každá skupina bola hotová so svojou  prácou, tak sme si všetci zasadli za vianočne 

prestretý stôl a pochutnali sme si na kapustnici, ktorú nám darovala pani riaditeľka SŠ 

Chminianske Jakubovany.  Príjemné posedenie pri vianočnom stromčeku  zavŕšilo vy-

stúpenie rómskej gospelovej skupiny Alfa z Čičavy. Skupina  svojim vystúpením upria-

mila pozornosť na Pána Ježiša, lebo sviatky Vianoc nie sú 

o darčekoch, o stromčeku, o jedle ..., ale v prvom rade 

o narodení Pána Ježiša, nášho Spasiteľa. Na záver tohto 

posedenia sme sa všetci pochytali za ruky a zaspievali sme 

si koledu „Tichá noc“. Týmto postojom veľkej spoločnej 

reťaze sme tak dali najavo, že nechceme robiť bariéry medzi majoritou a minoritou. 

                                                                                                Komunitné centrum SPOLU 
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Komunitné okienko 

     Komunitné centrum Spolu v roku 2011 oslávilo 

svoje 10-te výročie založenia a pôsobenia v obci. 

Zmyslom existencie občianskeho združenia Komunit-

né centrum Spolu Chminianske Jakubovany je  orientácia na zlepšenie vzťahov medzi 

Rómami a Nerómami v regióne a vytváranie podmienok pre zlepšenie spoločenského 

a sociálno-ekonomického postavenia rómskeho etnika v lokalite.  Naša činnosť je za-

meraná na organizovanie vzdelávacích, kultúrnych, duchovných, pracovných, telový-

chovných a športových akcií,  voľnočasových  a integračných aktivít  pre deti, mládež 

a dospelých.  

     Každoročne organizované oslavy: Deň Rómov, Deň matiek, Deň otcov, MDD či 

Deň úcty k starším majú snahu prebúdzať emancipačný proces rómskej identity, pozná-

vanie rómskej histórie, dejín, kultúry zvykov a tradícií a zároveň priblíženie života Ró-

mov aj Nerómom v obci. K vzájomnému stretávaniu, poznávaniu a zbližovaniu prispeli 

v minulom roku aj organizované dobrovoľnícke dni v obci pod názvom Jakubovianska 

olympiáda a vianočné posedenie pri stromčeku. V podobných aktivitách chceme pokra-

čovať aj v budúcnosti a dosiahnuť tak zmenu v správaní, v postojoch a vo vystupovaní 

mladých pri vzájomných stretnutiach majority i minority. Zmeniť vzájomné  názory 

a pohľady na druhú „stranu“. Uvedomiť si význam medziľudských vzťahov. Ak nie 

zbúrať celkom, tak aspoň postupnými krokmi posúvať bariéry v pozitívne spolunažíva-

nie a poznanie. 

    Činnosť komunitného centra je v prvom rade zameraná na prácu s deťmi a mládežou. 

Nízkoprahovými programami počas letných prázdnin dlhodobo znižujeme vplyv sociál-

no patologického prostredia na deti. Nabádame deti a mládež k zmysluplnému a efek-

tívnemu využívaniu voľného času. Prispeli k tomu letné tábory s dennou dochádzkou 

do komunitného centra i tábor mimo obec a rómsku osadu v Škole v prírode Kysak. Na-

šou snahou je predchádzať a odstráňovať sociálnu vylúčenosť a zmierňovať riziká so-

ciálneho vylúčenia. Okrem stálych kurzov, ako včelársky kurz, sa zrealizovali aj nové 

kurzy, ako kurz tkania, drôtikárstva, košikárstva a kurz komunikačných schopnosti. 

Niektoré kurzy  pre záujem detí pokračujú aj v roku 2012. 

   Komunitné centrum Spolu je občianskym – dobrovoľníckym združením osôb.  
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Dvere sú otvorené pre každého. Či už potrebuje pomoc, radu, alebo chce v združení 

pracovať ako dobrovoľník. Pod vedením Mgr. Pigulovej Márie pôsobí v obci nepretrži-

te už 10 rokov.  

Jej nadšenie, otvorenosť voči ľuďom na okraji, viera v možnosť byť lepším a energia 

začať vždy znova je hnacím motorom pre všetkých. Nemohlo by však fungovať bez 

nadšencov, väčšinou pedagógov miestnej školy, ktorí na úkor svojho voľného času 

a popri plneniu svojich pracovných povinností venujú svoje úsilie príprave a realizácií 

projektov a zabezpečeniu  prevádzky komunitného centra. 

Všetkým dobrovoľníkom preto patrí srdečná vďaka! 

                                                                                  

                                                                               Mgr. Gabriela Priščáková 
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 Gaštanové srdiečka 

Potrebujeme: 

400g hladkej múky, alebo 100g sójovej a 300g 

celozrnnej múky 

140g práškového cukru 

2 vajcia 

200g tuku (maslo, alebo margarín) 

250g gaštanového pyré 

Na dokončenie: práškový cukor, vanilkový cukor, alebo čokoládová poleva a rôzne 

ozdoby 

Postup: 

Z múky, preosiateho cukru, soli, vajec, tuku a gaštanového pyré vypracujeme cesto.  

Dáme ho aspoň na hodinku odležať. 

 

 

 

 

 

 

Potom cesto vyvaľkáme na hrúbku 0,8 cm a povykrajujeme srdiečka 

Pri 175 °C pečieme cca 10 minút. 
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Horúce obalíme v cukre, alebo potrieme čokoládovou polevou a zdobíme 

 

 

 

 

 

 

Čokoládové srdiečka a srdiečka obalené v cukre. 

 

 

 

 

 

 

Srdiečka môžeme naplniť nutelou, alebo džemom.  

Nakoniec ich ozdobíme čokoládou 

 

 

 

 

 

 

 

Dobrú chuť!  

 

                                                                                                            Mgr. Iveta Vašková 
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Chceli by ste si aj vy vyzdobiť svoju izbičku alebo triedu? Ponúkame Vám 

náš tip, ako to spraviť jednoducho a lacno. 

Čo potrebujeme: 

- hladkú múku, 

- soľ, 

- vodu, 

- akrylové alebo temperové farby. 

 

1. V mise si vymiesime  hladké cesto 

v pomere 4 hrnčeky hl. múky, 1 hrnček 

soli, 1  1/2 hrnčeka  vody. 

 

2. Cesto si na pevnom podklade vyvaľkáme pomocou valčeka. 

Hrúbka cesta závisí od toho, čo z neho budeme vyrezávať. Ak 

chceme pevnejšiu dekoráciu, cesto necháme hrubšie. 

 

 

3. S pomocou rodičov alebo pani učiteľky si vyrežeme dekorá-

cie podľa šablóny. 

 

4. Cesto môžeme zdobiť až po jeho uschnutí.  Preto máme dve 

možnosti: a) cesto necháme schnúť na vzduchu niekoľko dní, 

 b) pomôžeme si pomalým vyschýnaním  v rúre na nízkom 

stupni. 

Potom si dekoráciu vyzdobíme podľa vlastnej fantázie. 

                                                                Mgr. Zuzana Pavlíková 

http://www.google.sk/imgres?hl=sk&gbv=2&biw=1440&bih=710&tbm=isch&tbnid=6ZgsWWGeEWC0PM:&imgrefurl=http://www.clker.com/clipart-4374.html&docid=3H4PtwCQ7wU9XM&imgurl=http://www.clker.com/cliparts/e/5/7/4/1194986587157518295red_flower_raphael_seban_01.svg.med.p
http://www.google.sk/imgres?hl=sk&gbv=2&biw=1440&bih=710&tbm=isch&tbnid=6ZgsWWGeEWC0PM:&imgrefurl=http://www.clker.com/clipart-4374.html&docid=3H4PtwCQ7wU9XM&imgurl=http://www.clker.com/cliparts/e/5/7/4/1194986587157518295red_flower_raphael_seban_01.svg.med.p
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 Ďakujeme všetkým, ktorí svojou prácou a tvorivosťou prispeli k vzniku tohto čísla. 

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

Jakubkovej schránky.  

Názvy rubrík Chrabromil a Bystrohlav  boli inšpirované knihou Harry Potter.  

Foto obálka: http://www.hanulka.cz/fotos/005000/004186.JPG 

Zdroj: internet  


