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Už chodíme do školy, kde sa učíme nové veci. Hlavičky si môžeme precvičiť aj s Jakubkom. 

Čo nájdete v tomto čísle: 

 

  

Ahojte kamaráti, 

lístie na stromoch sa krásne za-

farbilo a vonku sa ochladilo. Sl-

nečné lúče vykúkajú a šteklia nás 

na nosoch. No aj keď slniečko 

ešte svieti, mali by sme sa oblie-

kať už teplejšie! 

 pani riaditeľka školy, Mgr. Mária 

Pigulová, slávnostne otvorí brány 

školy a ...                                         4                                               

 v spomienkach zavítame do letných 

táborov                                            6 

 pozrieme sa ako žiaci šantili na úče-

lovom cvičení                                11 

 súhlasíte s nami, že dávame červenú  

         fajčeniu?                                       12 

 

 nezabudnime, že príroda volá: Ne-

plytvať, opravovať, recyklovať!   14 

 srdce nás vystríha:  Preferuj zdravý 

spôsob života!                               15 

 pripomenieme si, že október je Me-

siac úcty k starším (precvičíme si 

naše šikovné ručičky pri výrobe dar-

čeka pre starkých)                         16 

http://www.google.sk/imgres?hl=en&biw=1440&bih=720&tbm=isch&tbnid=VKrRYw2o56duxM:&imgrefurl=http://bestclipartblog.com/17-autumn-tree-clip-art.html/autumn-tree-clipart-3&docid=cwJ2VbkQHs6jiM&imgurl=http://bestclipartblog.com/clipart-pics/autumn-tree-clipart-3
http://www.google.sk/imgres?start=75&hl=en&biw=1440&bih=720&tbm=isch&tbnid=d_7tpyTRdHDL-M:&imgrefurl=http://www.masterfile.com/stock-photography/image/400-04910648/Illustration-of-two--boys-go-to-school&docid=vZJyufzAT3x9lM&imgurl=http://image1.masterfile.com
http://www.google.sk/imgres?hl=en&biw=1440&bih=720&tbm=isch&tbnid=SIqNkZLkpUjztM:&imgrefurl=http://magnetsmarties.yolasite.com/&docid=z9Ndbqh8RpB9UM&imgurl=http://magnetsmarties.yolasite.com/resources/74222-Royalty-Free-RF-Clipart-Illustration-Of-A-Happy-Girl
http://www.google.sk/imgres?start=109&hl=en&biw=1440&bih=720&tbm=isch&tbnid=Z07BR7bZUmRDtM:&imgrefurl=http://www.i-oj.com/tag/football/page/29&docid=qLDSzrkdYS2jTM&imgurl=http://img.hotelpictures.info/medium/10/football%252520cartoon%252520girl.jpg&w=400&h=28
http://www.google.sk/imgres?start=319&hl=en&biw=1440&bih=720&tbm=isch&tbnid=TIcJMSZXfKweTM:&imgrefurl=http://www.frimley.school.nz/Site/Archive/2011/Middle_Team/Room_12/Maths.ashx&docid=s-bOoruGr4loSM&imgurl=http://www.frimley.school.nz/Cache/Pictures/1351393
http://www.google.sk/imgres?hl=en&biw=1440&bih=720&tbm=isch&tbnid=y1ecx6gwbeSTRM:&imgrefurl=http://www1.free-clipart.net/cgi-bin/clipart/directory.cgi%3Fdirect%3Dclipart/Health_And_Medical/Symbols%26img%3D30&docid=4ZLk4AmDR4lKeM&imgurl=http://www1.free-clipar
http://www.google.sk/imgres?hl=en&sa=X&biw=1440&bih=720&tbm=isch&tbnid=4dUBPd00gbm9ZM:&imgrefurl=http://pul.se/Eron-Kelly-Moving-Microsoft-to-the-Cloud-topic-windows-BPOS-Cloud-Computing-Cloud-Services-4MDZpfiezjlS&docid=V9IuJhl_-OmZYM&imgurl=http://blogs.msd
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 Klopi-klopi, brána, 

 otváraj sa zrána, 

 idú žiaci 

 k svojej práci – 

 písať, čítať 

 nech sa páči! ... 

http://www.google.sk/imgres?start=158&hl=en&biw=1440&bih=720&tbm=isch&tbnid=8Otr-Xcr6_QGzM:&imgrefurl=http://cutcaster.com/vector/100663605-Advising-school-boy-with-blackboard/&docid=lpqgdI-Rn1AnLM&imgurl=http://watermarked.cutcaster.com/cutcaster-photo-10066
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Milí žiaci, vážený pedagogický zbor, 

prevádzkoví zamestnanci, 

vážení rodičia, priatelia školy! 

 

     Leto je už nezabudnuteľne za nami a my už druhý školský mesiac zasadáme do školských 

lavíc, aby sme nadobudli nové a nové vedomosti, skúsenosti. 

     Každý jedinec od narodenia žije v spoločnosti iných ľudí, je členom istej spoločnosti, zo spo-

ločnosti preberá jazyk, náhľady a postoje, preberá spôsoby správania, hodnotový systém. Skú-

majúc správanie jedincov môžeme identifikovať spoločnosť, z ktorej prichádzajú. Človek sa stá-

va súčasťou spoločnosti, no zároveň sám na ňu pôsobí. 

     Najväčším problémom každej spoločnosti je nevzdelanosť. V pedagogike platí, že ak chceme 

niekoho usmerňovať, je potrebné ho aj poznať. Akí ste vy – naši žiaci? Akí sú teda Rómovia 

a aké sú ich deti? Sú to deti vetra, ohňa a slnka, slobody a voľnosti.  Rómovia dokážu všetko – 

ak sami chcú. Lenže aby chceli, k tomu je potrebná rodinná výchova a výchova školská. Ak zly-

háva výchova rodinná, ostáva len školská. To je prvý fakt, s ktorým pri edukácii Rómov treba 

počítať a z neho vychádzať. 

     To, aby deti chodili do školy, je dôležité, aby sami cítili potrebu v nej byť. Nie pre peniaze, 

ani pre sociálne dávky, ale predovšetkým pre vlastnú realizáciu. 

     Vzdelanosť a kultúra kráčajú ruka v ruke – ovplyvňujú celú spoločnosť. Ak je ich nedosta-

tok, cítime to všade. Sú rozhodujúce pre mnohé otázky dneška i budúcnosti, lebo budúcnosť sa 

vždy začína dnes. 

   Vzdelanosť je však zároveň aj kľúčom k minulosti. Veď história je učiteľkou života – aby sa 

neopakovali chyby a tragédie ľudstva, aby sme budovali na tom, čo už prežili a spoznali naši 

predkovia. 

  Vzdelanie – to je cesta pre hľadanie pravdy, prijímanie pravdy, prežívanie pravdy. 

 

p. riaditeľka Mgr. M. Pigulová 

                                                                                     

„Škola bez disciplíny, je ako mlyn bez vody.“ 

                                           

                                         J. A. Komenský 
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     Každý školský rok je pre všetkých nás niečim výnimočným. Najviac asi pre našich prváči-

kov, ktorí prvýkrát zasadli do krásnych tried, ktoré pre nich nachystali naše tety upratovačky 

a ujovia údržbári. Prišli medzi nás plní očakávaní a prekvapení, čo tu na nich čaká. Určite tu 

našli milé a usmievavé pani učiteľky,  ktoré ich naučia mnohým veciam, ktoré im budú v živote 

prospešné a nápomocné v ich ďalšej ceste za vzdelaním. O to, aby sme sa v škole cítili príjemne 

sa budú starať prevádzkoví zamestnanci, ktorých nestretnete každý deň, ale bez nich škola fun-

govať nemôže. 

Obraciam sa aj na vás, piataci. Prichádzate  na druhý stupeň s určitými obavami, ale aj očakáva-

niami. Pred vami vyvstane veľa nových podnetov. Keď sa budete snažiť, vaša vôľa a vytrvalosť 

vám prinesú očakávané dobré výsledky. 

      Aj tohto roku sa rozlúčime s našimi deviatakmi. Preto vám želám vytrvalý a zodpovedný 

prístup k práci, aby ste mohli vystupovať ako vzor pre svojich mladších spolužiakov. 

     Milí žiaci, vážení pedagógovia, prevádzkoví zamestnanci, 

      dovoľte mi zaželať vám všetkým úspešný školský rok 2012/2013. Vám,  žiakom, želám, 

aby každý školský deň bol pre vás obohacujúci a rozšíril vaše poznanie o nové dimenzie tak, 

aby sa z vás stali skutočne  vzdelaní a poctiví jedinci. 

      Vám, pedagógom, želám pri napĺňaní vašich cieľov veľa síl, entuziazmu a kreatívnych ná-

padov. 

http://www.google.sk/imgres?hl=en&biw=1440&bih=720&tbm=isch&tbnid=QkYPWu3UPgWfzM:&imgrefurl=http://parenting.leehansen.com/downloads/clipart/autumn/pages/maple-leaf.htm&docid=K4ypJfu78geKFM&imgurl=http://parenting.leehansen.com/downloads/clipart/autumn/images
http://www.google.sk/imgres?hl=en&biw=1440&bih=720&tbm=isch&tbnid=QkYPWu3UPgWfzM:&imgrefurl=http://parenting.leehansen.com/downloads/clipart/autumn/pages/maple-leaf.htm&docid=K4ypJfu78geKFM&imgurl=http://parenting.leehansen.com/downloads/clipart/autumn/images
http://www.google.sk/imgres?hl=en&biw=1440&bih=720&tbm=isch&tbnid=QkYPWu3UPgWfzM:&imgrefurl=http://parenting.leehansen.com/downloads/clipart/autumn/pages/maple-leaf.htm&docid=K4ypJfu78geKFM&imgurl=http://parenting.leehansen.com/downloads/clipart/autumn/images
http://www.google.sk/imgres?hl=en&biw=1440&bih=720&tbm=isch&tbnid=QkYPWu3UPgWfzM:&imgrefurl=http://parenting.leehansen.com/downloads/clipart/autumn/pages/maple-leaf.htm&docid=K4ypJfu78geKFM&imgurl=http://parenting.leehansen.com/downloads/clipart/autumn/images
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     Ani sa nám veriť nechce, že prázdniny sú už za nami. Čo 

nám najväčšmi pripomína jeseň, je skoré vstávanie 

a povinnosť chodiť do školy. Aj nové knihy, zošity a prvé do-

máce úlohy nás presviedčajú, že je tu nový školský rok. 

V chumáčikoch pavučín odlietajú prázdniny kamsi do nezná-

ma ... 

     No spomienky na ne nezmyjú v nás ani časté dažde, neod-

vejú severné vetriská. Zaspomínajme si spoločne! 

                                                                       

http://www.google.sk/imgres?hl=en&biw=1440&bih=720&tbm=isch&tbnid=VKrRYw2o56duxM:&imgrefurl=http://bestclipartblog.com/17-autumn-tree-clip-art.html/autumn-tree-clipart-3&docid=cwJ2VbkQHs6jiM&imgurl=http://bestclipartblog.com/clipart-pics/autumn-tree-clipart-3
http://www.google.sk/imgres?hl=en&biw=1440&bih=720&tbm=isch&tbnid=QkYPWu3UPgWfzM:&imgrefurl=http://parenting.leehansen.com/downloads/clipart/autumn/pages/maple-leaf.htm&docid=K4ypJfu78geKFM&imgurl=http://parenting.leehansen.com/downloads/clipart/autumn/images
http://www.google.sk/imgres?hl=en&biw=1440&bih=720&tbm=isch&tbnid=QkYPWu3UPgWfzM:&imgrefurl=http://parenting.leehansen.com/downloads/clipart/autumn/pages/maple-leaf.htm&docid=K4ypJfu78geKFM&imgurl=http://parenting.leehansen.com/downloads/clipart/autumn/images
http://www.google.sk/imgres?hl=en&biw=1440&bih=720&tbm=isch&tbnid=QkYPWu3UPgWfzM:&imgrefurl=http://parenting.leehansen.com/downloads/clipart/autumn/pages/maple-leaf.htm&docid=K4ypJfu78geKFM&imgurl=http://parenting.leehansen.com/downloads/clipart/autumn/images
http://www.google.sk/imgres?hl=en&biw=1440&bih=720&tbm=isch&tbnid=QkYPWu3UPgWfzM:&imgrefurl=http://parenting.leehansen.com/downloads/clipart/autumn/pages/maple-leaf.htm&docid=K4ypJfu78geKFM&imgurl=http://parenting.leehansen.com/downloads/clipart/autumn/images
http://www.google.sk/imgres?hl=en&biw=1440&bih=720&tbm=isch&tbnid=QkYPWu3UPgWfzM:&imgrefurl=http://parenting.leehansen.com/downloads/clipart/autumn/pages/maple-leaf.htm&docid=K4ypJfu78geKFM&imgurl=http://parenting.leehansen.com/downloads/clipart/autumn/images
http://www.google.sk/imgres?hl=en&biw=1440&bih=720&tbm=isch&tbnid=QkYPWu3UPgWfzM:&imgrefurl=http://parenting.leehansen.com/downloads/clipart/autumn/pages/maple-leaf.htm&docid=K4ypJfu78geKFM&imgurl=http://parenting.leehansen.com/downloads/clipart/autumn/images
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     Letný tábor podporený nadáciou pre deti Slovenska—Hodina 

deťom, Nadáciou otvorenej spoločnosti NOS—OSF a Caritas 

Graz Rakúsko.  

     V dňoch od 2. júla do 7. júla 2012 sa v prekrásnom lesnom 

prostredí Kopytovskej doliny, neďaleko obce Šindliar, uskutoč-

nil už 8. ročník pobytového tábora mimo obce pod názvom „Zlaté kopyto 2012“. 

     V duchu táborovej hymny „Žijeme len raz, 

práve tu a teraz“ sme zabudli na nudu a rozprú-

dili týždenný bláznivý táborový život plný zába-

vy. Tvorba táborového amuletu, športové turnaje, 

turistické pochody do prírody, kreatívne aktivity, 

hľadanie talentov, módna prehliadka, táborová 

olympiáda či opekačka – to sú iba niektoré 

z aktivít, ktoré boli pripravené pre 45 detí 

z našej školy pod vedením piatich táborových 

vedúcich. A čo by to bol za tábor, keby sme sa 

po večeroch nevybláznili a nevytancovali na 

diskotékach pod nočnou hviezdnou oblohou. 

Bohatý program, rôznorodé aktivity, táborovú ve-

selosť a nadšenie nám spríjemňovalo aj 

príjemné letné počasie. Veríme, že pre deti to bol 

týždeň plný najrôznejších aktivít, ale hlavne neza-

budnuteľných zážitkov. 

                                         

                                       

                                       Mgr. Priščáková Gabriela 
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Podporený Ministerstvom vnútra SR 

9.7. – 13.7.2012 

     

     Denný letný tábor prebiehal od pondelka do 

piatka od 8.00 do 13.00 hodiny. Prichádzalo doň 

40 žiakov školy  na základe výberu triedneho 

učiteľa, školského psychológa, výchovného po-

radcu a traja stredoškoláci. Štyria pedagógovia 

pracovali s desaťčlennými tímami podľa plánu 

vychádzajúceho z prípravnej fázy projektu. 

     Každé ráno od 8.00 do 10.00 hodiny sa usku-

točnili spoločné stretnutia detí a mládeže na té-

mu dňa (Drogy, Kriminalita, Násilie, Vandaliz-

mus). Nasledovala tímová práca, kde  pod ve-

dením svojho vedúceho plnili rôzne úlohy. 

Oprášili  si svoje vedomosti pri  riešení  tajni-

čiek a rébusov. Svoju kreativitu predviedli pri 

výrobe výrobkov z odpadového materiálu a 

výtvarnej spôsobilosti. Najviac sa im však 

páčili zábavné dopoludnia – tanečné, spe-

vácke, športové, dramatické, pri ktorých sa 

do sýtosti nasmiali a vybláznili.   
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     Pamätným zostane aj dopoludnie, keď medzi účastníkov tábora zavítali príslušníci PZ. 

Psovodi s veľkými a malými psa-

mi predviedli ukážky zo svojho výcviku. 

Deti si mali možnosť vyskúšať aj odev 

a ochranné pomôcky príslušníka PZ, ktorý 

používa pri zásahoch. A tu zistili, že je ne-

uveriteľne ťažký, ba, tí menší ho ani neu-

niesli. V tento deň deti zažili kopec zábavy 

a domov odchádzali plné dojmov 

z neuveriteľných zážitkov. 

Každodenné  aktivity boli odmeňované sladkosťami, čo deti motivovalo k vysokej účasti. 

     V posledný deň pobytu v tábore sa uskutočnilo vyhodnotenie aktivít celého týždňa, kde  

najlepší účastníci, ale aj tímy boli odmenení  vecnými cenami. 

                                                                            Mgr. Grešová Gabriela 
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Podporený Nadáciou pre deti Slovenska—Hodina deťom 

 

 

 

 

      V dňoch 6.8. – 10.8.2012 každé dopoludnie žiaci našej 

školy s nadšením a s hravou iskrou v očiach prichádzali do 

letného športovo-pohybového tábora. Našim zámerom bolo 

20 žiakom hravou formou vyplniť a spríjemniť voľný čas 

prázdnin. Stretávali sme sa v priestoroch SŠ Chminianske 

Jakubovany a Obecnom komunitnom centre pod vedením  

Mgr. Petra Pekľanského a dobrovoľníka Pavla Priščáka, ale 

aj dobrovoľníkov – Mgr. Andrei Fečkovej  a Mgr. Ivety Se-

manovej, ktorých prítomnosť bola pre deti veľmi motivujú-

ca. Jednotlivé dni boli zamerané na rôzne oblasti pohybo-

vých zručností. Žiaci si tak mohli vyskúšať nie len svoju 

pohybovú obratnosť, ale aj presnosť a tímovú spoluprácu. 

Zúčastnení žiaci boli rozdelení do štyroch družstiev a ich správanie, väčšie či menšie úspechy 

a celkový zmysel pre tímovú spoluprácu, boli od prvého 

dňa bodované, čo vo veľkej miere prispelo k pokojnému 

priebehu tábora. Každý deň tábora bol zameraný na inú ob-

lasť rozvoja osobnosti žiaka. Žiaci si tak mohli vyskúšať 

svoju rýchlosť pri behu medzi kužeľkami, alebo svoju jem-

nosť pri hádzaní naplnených balónov s vodou, či presnú 

mušku pri rôznych aktivitách, ktorých cieľom bolo trafiť terč, alebo bránku. Žiaci si tu vytvorili 

nové priateľstvá a zdokonalili sa v rôznych pohybovo-športových aktivitách. 

   Vyvrcholením tábora bola opekačka, záverečné vyhodnotenie a odmenenie všetkých zúčastne-

ných detí. 

                                                                                                                           Mgr. Pekľanský Peter 
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     Tohtoročné jesenné účelové cvičenie v našej škole bolo 

zamerané na ochranu zdravia a života. Žiaci ho absolvovali 

na toto ročné obdobie v netradične teplom počasí. Počas pre-

sunu na obecné futbalové ihrisko si  zopakovali dopravné 

predpisy a bezpečný pobyt po 

cestnej premávke. Počas sln-

kom zaliateho dopoludnia si  

žiaci druhého stupňa svoje sily zmerali na deviatich stanoviš-

tiach, kde súťažili v preťahovaní lanom, skákaní vo vreci, hode 

loptičkou do vedra, preskoku 

cez švihadlo, hádzali medicimbalom a kruhom na cieľ, súťa-

žili v člnkovom behu na čas, simulovali situáciu v prenášaní 

raneného. Povzbudzovali sme aj nádejných futbalistov 

a nádejné volejbalistky. 

Žiaci na otázku, ktorá zo 

súťažných disciplín bola 

pre nich najťažšia alebo ju najťažšie zvládali, jednoznačne 

odpovedali, že to bol hod medicimbalom. Učitelia boli so 

svojimi skupinami  spo-

kojní a tešili sa z ich výkonov. Poobede v desiatich športo-

vých disciplínach sa do sýtosti vybláznili žiaci prvého stup-

ňa.  Súťažili a šantili pri skoku do diaľky, behu cez prekáž-

ky, hádzali loptičku do koša, zhadzovali kolky, kopali do 

bránky, skákali vo vreciach, preťahovali sa lanom, prenášali 

raneného, hrali sa na fúrik, dievčatá skákali cez švihadlo, 

a chlapci simulovali koníčky s loptou. 

      Žiaci sa vo všetkých disciplínach preukázali ako zdatní športovci, ktorí si uvedomujú, že 

nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa ... 

                                                                                                                       Mgr. Čechová Ivana 



12 

  

 

 

 

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 odrazovým mostíkom 

k nej sú drogy už roky v spoločnosti všeobecne prijateľné a sociálne akceptované. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 organizované pre tento účel. Na I. a II. stupni sa preto organizujú rôzne podujatia, 

ktoré môžu vyplniť žiakom voľný čas a ukázať im ako sa dá  zmysluplne využiť.  
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Fajčenie – tabak, nikotín 

Fajčenie patrí medzi najrozšírenejšie druhy toxikománie. Fajčenie je zá-

vislosť – ochorenie, ktoré treba liečiť. Príčinou závislosti je droga - nikotín, ten 

núti fajčiara k ďalšej cigarete. Nikotín  je  jed, ktorý postihuje bunečné jadro, 

zvyšuje dráždivosť centrálneho nervstva, a potom spôsobuje jeho odumretie. 

 

 

Nebezpečenstvá fajčenia  

Cigarety ročne zabijú viac ako 11 000 ľudí. Každých 10 sekúnd na svete 

zomrie človek na následky fajčenia. Fajčenie spomaľuje rast, činnosť dýchacích 

orgánov, upchatie ciev, srdcový infarkt, nervové ťažkosti, žalúdočné vredy, 

oslabuje psychiku, vyvoláva vrásky a spôsobuje rakovinu pľúc, hltana, jazyka, 

dýchacích ciest, ústnej dutiny, pažeráka, horných partií žalúdka, močového me-

chúra, hrubého čreva, u žien spôsobuje rakovinu krčka maternice,  hrozí im sa-

movoľný potrat alebo neschopnosť otehotnieť. Fajčenie spôsobuje viac ako 24 

chorôb. Každá vyfajčená cigareta skracuje život fajčiara o 8 minút.  

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

                               Mgr. Grešová Gabriela 

http://www.google.sk/imgres?hl=en&biw=1440&bih=720&tbm=isch&tbnid=y1ecx6gwbeSTRM:&imgrefurl=http://www1.free-clipart.net/cgi-bin/clipart/directory.cgi%3Fdirect%3Dclipart/Health_And_Medical/Symbols%26img%3D30&docid=4ZLk4AmDR4lKeM&imgurl=http://www1.free-clipar
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Prešlo dlhé obdobie, kým si človek 

začal uvedomovať svoju závislosť 

od prírody a tesnú spätosť s ňou.  

Znečistený vzduch, voda, potravi-

ny, do ktorých sa dostávajú znečistené látky z pôdy a ovzdušia, negatívne 

ovplyvňujú zdravotný stav človeka. Environmentálna výchova je neustále 

hľadanie odpovedí na neustále otázky PREČO? Hľadáme rovnováhu a 

harmóniu v sebe a okolo seba. 

Environmentálna výchova poskytuje priestor a neohraničené možnosti 

na vytváranie základov zodpovedného vzťahu človeka k životnému 

prostrediu. Pri realizácii environmentálnej výchovy sa oboznamujeme s podstatou ekologic-

kých zákonitostí, rozvíjame estetické cítenie a formujeme humánny a morálny vzťah k 

ochrane a tvorbe životného prostredia. Získavame vedomosti, zručnosti a návyky, formuje-

me hodnotovú orientáciu, postoje, správanie. Pre úspešnú realizáciu environmentálnej výcho-

vy je dôležité, aby sa možnosti jej uplatnenia systematicky plánovali a spájali so životom. 

Odpad patrí sem! 

 

 

 

Vybrané z publikácie Dieťa a jeho svet.               Mgr. Adriana Žaloudková, koordinátor ENV 

http://www.skolskyportal.sk/produkt/dieta-jeho-svet
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     Svetový deň srdca (World Heart Day) je každoročným celosveto-

vým podujatím, ktoré vyhlasuje Svetová zdravotnícka organizácia spo-

lu so Svetovou federáciou srdca (World Heart Federation). Pripadá 

vždy na poslednú septembrovú nedeľu. Základnou myšlienkou Sveto-

vého dňa srdca je zvýšiť verejné povedomie o rozpoznaní prvých prí-

znakov ochorení kardiovaskulárneho systému a hlavne propagovať 

možnosti prevencie ich predčasného vzniku prostredníctvom zdravého životného štýlu. V ce-

losvetovom meradle sa hovorí o pandémii srdcovocievnych ochorení, na ktoré každoročne 

umiera približne 17,5 milióna ľudí. 

Pravidelným konzumovaním zdravej a vyváženej stravy, pravidelnou fyzickou aktivitou a vy-

hýbaním sa aktívnemu aj pasívnemu fajčeniu by sa však väčšine týchto úmrtí dalo predísť. 

http://www.google.sk/imgres?hl=en&biw=1440&bih=720&tbm=isch&tbnid=-Asr92Ssl3khKM:&imgrefurl=http://www.hittoon.com/clipart/40046-healthy-red-heart-running-past&docid=FXG3Vo6zgG6t-M&imgurl=http://www.hittoon.com/450/40046-clipart-illustration-of-a-healthy-red-
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                                                                                                      PaedDr. Pavlíková Zuzana 

 

                

                 

                  

                

               

                

                 

javascript:edit(3982)
http://www.google.sk/imgres?q=nuts+clipart&hl=en&biw=1440&bih=720&tbm=isch&tbnid=7vgBtQ5YiAloHM:&imgrefurl=http://www.graphicsfactory.com/search/nuts_P2.html&docid=aPPhlmEFgSNoQM&imgurl=http://www.graphicsfactory.com/clip-art/image_files/tn_image/9/655149-tn_
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Natrhám si kvety pod lesom na stráni, 

vám starí rodičia, kytku dám do dlaní.  

Nech sa vám predĺži životná vaša púť, 

želáme zo srdca, vaša vnučka i vnuk. 

Na výrobu srdiečka potrebuje-

me: sadru, igelitové vrecúško, 

vodu, sviečku, akrylové farby. 

Do nádoby s vodou pomaly sy-

peme bielu sadru. 
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                                                                                                                 PaedDr. Pavlíková Zuzana 

Zmes miešame do zhustnutia. 

Hustú zmes vlejeme do igelitové-

ho vrecúška a zaviažeme.  

Hmotu  formujeme do  tvaru srdca. 

Do stredu vtlačíme sviečku 

a necháme vyschnúť. 

Po vyschnutí odstránime igelit 

a vymaľujeme podľa vlastnej fantá-

zie. Môžeme prelakovať 

a dozdobiť trblietkami. 
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„Ústna dutina je zrkadlom zdravia a celého organizmu.“ 

 

 

 Naučte sa správne umývať zuby! 

 Krásny úsmev je devízou budúcej úspešnosti! 

 Dbaj na zdravú stravu (ryby, zelenina, mliečne výrobky, 

          nesladené nápoje)! 

              

 

        

    

 

 

 

J
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"Čistý zub ne-

môže ochorieť! 
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Aj vaše ručičky, môžu vytvoriť 

pekné vecičky. Preto vyhlasuje-

me výtvarnú súťaž s vianočnou 

tematikou o najkrajšiu vianočnú 

ozdobu. Formát, technika spra-

covania sú na vašej fantázii. Va-

še výkresy a výrobky môžete 

odovzdávať pani učiteľke Pavlí-

kovej. 

http://www.google.sk/imgres?q=hands+clipart&start=339&num=10&hl=en&biw=1440&bih=720&addh=36&tbm=isch&tbnid=foDBZNkxFchyHM:&imgrefurl=http://www.clipartsfree.net/svg/16005-hands-on-clay-vector.html&docid=UANmz1uWhCTofM&imgurl=http://www.clipartsfree.net/svg/ha
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    Mnohí z vás v sebe skrývate veľký talent, ale neviete, ako ho dostať na svetlo sveta. Nuž, jed-

noducho, vhoďte do schránky nášho Jakubka  svoje literárne diela, postrehy, námety či dojmy 

z bežného života, obrázky, kresby, maľby... O pomoc môžete požiadať aj svojich učiteľov. 

Neváhajte! Jakubko sa iste poteší. 

 

Časopis Jakubko vydáva SŠ Chminianske Jakubovany 
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Grafická úprava: Mgr. Vašková Iveta 
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Ďakujeme všetkým, ktorí svojou prácou a tvorivosťou prispeli k vzniku tohto čísla! 

 

Píšte, maľujte ! 

http://www.google.sk/imgres?start=75&hl=en&biw=1440&bih=720&tbm=isch&tbnid=d_7tpyTRdHDL-M:&imgrefurl=http://www.masterfile.com/stock-photography/image/400-04910648/Illustration-of-two--boys-go-to-school&docid=vZJyufzAT3x9lM&imgurl=http://image1.masterfile.com

