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    Či uveríš a či nie, 

    čaká ťa vysvedčenie. 

    Že sa blíži chvíľa veľká, 

    vie aj pani učiteľka. 

    Vysvedčenie ti napovie, 

    či máš pridať, alebo nie! 

    Škola ujde ako voda, 

    zakrátko nás leto volá... 

Príhovor zástupkyne školy      
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Hudba - jeden z najstarších a najkrajších prostriedkov na vyjadrenie pocitov, skúseností a 

krás. Vždy tu bola a určite aj bude. Tak ako sa od malička učíme životu, prispôsobujeme sa spoloč-

nosti v ktorej žijeme, tak sa približujeme aj hudbe. Rozvíjame jej vnímanie a prehlbujeme sa do jej 

vnútra. Je neodmysliteľnou súčasťou nášho života. V živote človeka zohráva veľmi dôležitú úlohu 

a robí náš život hodnotnejším. Môže na nás vplývať kladne, ale i záporne. Sprevádza nás v každo-

dennom živote od rána do noci, takmer všade, kam sa pohneme. Nové technické prostriedky priná-

šajú hudbu kamkoľvek, kde sa žije, baví, ba i pracuje. Má byť prameňom zážitkov a vedomostí 

a má niekoľko špecifických vlastností. Vďaka veľkému výberu rozličných žánrov a foriem, dokáže 

na nás pôsobiť veľmi účinne, intenzívne, nevtieravo a častokrát aj bez sprostredkovania. Hlboko 

ovplyvňuje naše emócie, oblasť poznávania, estetického vkusu, cítenia a konania.  

Hudba sa nás dotýka tak bytostne a hlboko, ako žiadne iné umenie. Z emocionálneho hľadi-

ska nás nič nezasiahne tak hlboko a okamžite ako hudba. Prináša do nášho života nový rozmer. 

Hudbu vnímame a preciťujeme celým svojím vnútrom a jednotlivé tóny v nás vyvolávajú určité 

nálady, pocity, afekty ako i zmeny správania a súčasne ovplyvňujú aj naše najdôležitejšie funkcie. 

Hudba oveľa hlbšie preniká do ľudskej psychiky. Hudbu máme naozaj všetci radi. Avšak záujem o 

ňu, prítulnosť a túžbu po nej nemáme rovnakú. Tu rozhoduje sila hudobných vlôh, hudobné pro-

stredie a hudobná výchova. Vlohám, keďže sú vrodené sa nedá naučiť. Každý z nás má však istý 

stupeň takých základných hudobných vlôh, že je možné hudobnú výchovu vo vhodnom hudobnom 

prostredí rozvíjať tak ďaleko, že sa naučíme spievať alebo hrať na hudobnom nástroji, naučíme sa 

hudbu rozlišovať, rozumieť jej a užívať si ju. Avšak nie z každého človeka sa môže stať hudobný 

umelec. 

V dnešnej uponáhľanej dobe je zvuk, hudba, ale aj obyčajný ľudský hlas, jeho ďalekosiahly 

vplyv na človeka, tým najlacnejším, ale zároveň aj najúčinnejším liečebným prostriedkom. Ľudský 

hlas je rozhodne najkrajší, najrozšírenejší a najnáročnejší hudobný nástroj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                                                                                                               Mgr. Zdenka Porubská 
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   V mesiaci máji sa uskutočnil 

jubilejný 15. ročník populárnej 

súťaže v speve moderných, ľu-

dových a rómskych  piesní  Jakuboviansky slávik.  Do súťaže 

sa prihlásilo 11 škôl a organizácií: Spojená škola internátna 

Masarykova Prešov. Špeciálna základná škola internátna sv. 

Klementa Hofbauera, Podolínec, Špeciálna základná škola 

Jarovnice, Spojená škola internátna Vranov nad Topľou, Spo-

jená škola Hanušovce nad Topľou, Spojená škola Matice slo-

venskej, Prešov, Súkromná základná škola s materskou ško-

lou pre žiakov a deti s autizmom Prešov, Základná škola Ivana Krasku, Trebišov, Zá-

kladná škola s materskou školou Svinia, Špeciálna základná škola Sabinov, Spojená 

škola Chminianske Jakubovany. 

     Súťaž sa začala spevom moderných piesní, pokračovala spevom ľudových 

a nakoniec rómskych piesní, z ktorých každá mala dve kategórie do 12 a od 12 rokov. 

Medzi jednotlivými kategóriami piesní boli aj krátke prestávky, v ktorých sa nám pred-

stavili tanečníci z Komunitného centra Spolu v Chminianskych Jakubovanoch 

a nesúťažne sa nám predstavili aj speváci z rôznych zúčastnených škôl. 

Speváci si po vyhodnotení výsledkov odnášali domov pekné ceny, zážitky a dúfame, že 

aj na budúci, už 16. ročník Jakubovianskeho slávika sa ich zúčastní v takom hojnom 

počte ako doteraz. 

                                                                                                            

                                                                                                             Mgr. Ivana Čechová 
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„Voľakedy dávno nemali Rómovia ani domy, 

ani osady, len šíry svet a v ňom cesty bez 

konca, ktorými putovali na jar, v lete 

i v zime.“ Týmito slovami začínal tohtoročný 

Deň Rómov, ktorý si interaktívnym príbe-

hom Deti slnka pripomenuli spoločne róm-

ske i nerómske deti. S malým rómskym 

chlapcom Lavutarisom putovali za slnkom a 

oboznamovali sa s rómskou históriou nielen 

ich rodičia, starí rodičia, ale aj učitelia a 

p r e d s t a v i t e l i a 

miestnej samo-

správy. Aby ich 

slnko neustále zo-

hrievalo, museli 

splniť niekoľko  úloh. Vzájomnou kooperáciou a spoluprácou 

sa im všetky úlohy podarilo splniť a tak slnko roztiahlo ťažké 

mračná a zasvietilo na každého rovnako. Na znak toho, ako nás 

má rado, všetkých pobozkalo a vložilo každému do srdca jedno 

malé horúce slniečko – khamoro – plné krásnych piesní.    

 

Priestor pre nové priateľstvá 
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Ďakujeme Obecnému úradu Chminianske Ja-

kubovany, zvlášť pánovi starostovi Jozefovi 

Lukáčovi, za finančnú podporu a všetkým 

dobrovoľníkom komunitného centra za prí-

pravu a realizáciu Dňa Rómov 2013.  

 

                                                                                                        Mgr. Gabriela Priščáková 
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 V mesiaci apríli sa v našej škole uskutočnilo školské kolo literárnej súťaže v prednese poé-

zie a prózy. Zapojili  sa do nej  milovníci umeleckého slova - žiaci 1. a 2. stupňa. 

Mladších žiakov hodnotila trojčlenná porota v zložení:  Mgr. Macková Eva, zástupkyňa 

školy, Mgr. Kuchárska Eva a Mgr. Imrichová Martina. 

Porota o výsledkoch  rozhodla takto: 

POÉZIA: 

I. kategória (1. - 2. ročník – A variant): 

1. Lukáš Mirga – 1.E 

2. Anna Mária Horváthová – 2.B 

3. Lucia Jaslová – 2.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. kategória - A variant: 

1. Viviana Horváthová - 3.B 

2. Desidéria Horvátová - 4.B  

3. Aleš Horvát - 4.D 

    Marek Pokuta - 4.E 

Zvláštna cena poroty: Ladislav Mirga - 3.A 

        Zdenka Horvátová - 4.C 
PRÓZA - A variant: 

1. Marek Horváth - 1.D 

POÉZIA/PRÓZA - B variant 

1. Erika Horvátová - 4.G 

2. Kamila Mirgová - 4.G 
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Jednotlivé recitačné výkony žiakov na 2. stupni hodnotila štvorčlenná  porota v zložení: 

 Mgr. Hadbavná Lenka, Mgr. Magerová Adriana, Mgr. Gaľová Andrea a Mgr. Čičáková Na-

ďa. Z pomedzi 15 talentovaných recitátorov sa na popredných miestach umiestnili: 

POÉZIA  (A variant 5. – 9.ročník): 

1. Sandra Žigová – 9.A 

2. Dominika Holubová – 6.B 

3. Edita Holubová – 5.A 

PRÓZA : 

1. Pamela Žigová – 8.A 

2. Natália Červeňáková – 5.C 

3. Vlasta Horvátová – 5.D 

 

Víťazi jednotlivých kategórií reprezentovali našu školu  dňa 17.04.2013 na krajskej súťaž-

nej prehliadke v prednese poézie a prózy „Gaňov literárny Prešov“ – XVII. ročník v Spoje-

nej škole Matice slovenskej 11 v Prešove. 

Boli to títo žiaci:  

Sandra Žigová – 9.A,  

Pamela Žigová – 8.A,  

Viviána Horváthová - 3.B,  

Lukáš Mirga –1.E, 

Renáta Horvátová – 1.PŠ. 

Lukáš Mirga  z 1.E získal v súťaži Cenu poroty. 

POÉZIA/PRÓZA - variant “B“ a „C“: 

1. Adriana Putnokyová - 7.D „C“ 

2. Romana Mirgová - 5.E „B“ 

POÉZIA/PRÓZA - PŠ 

1. Renáta Horváthová  - 1.PŠ 

Zvláštnu cenu poroty získal Dominik Horvát z 5.D. 
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Dňa 07.05.2013 sa v našej škole uskutočnil 2. ročník módnej prehliadky pod názvom: 

EKO-MÓDA 2013. 
Táto módna prehliadka bola súčasťou aktivít venovaných oslave sviatku Dňa Zeme. Zú-

častnilo sa na nej 39 modelov vyrobených z odpadového materiálu. Na predvádzacom 

móle sme tak mohli vidieť Jarný vánok, Lesné žienky, Chodiacu lásku, ale aj Snehulien-

ku, Primabalerínu, či Dámu z Tokia... 

Modely boli jedinečné a kreatívne.  Naše poďakovanie patrí  vedeniu školy, všetkým ko-

legom a žiakom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Iveta Horváthová 

EDISONOVÁ NEVESTA, 2.B 

Rebeka Holubová 
ČIERNA MAČKA, 1.F 

Magdaléna Mirgová 

KVETINOVÁ VÍLA, 3.B 

Nikola Horváthová VÍLA, 1.D 
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Zvláštnu cenu poroty získali 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erika Horváthová 

MÁJOVÝ SEN, 4.G 

Martina Horváthová 
KVETINKA, 1.A 

Marcel Horváth 

CHODIACA LÁSKA, 1.C 

Jana Pechová 

EKOTÍNEDŽERKA, 4.E  

Martina Kalejová 

SNEHULIENKA, 4.B 

Klaudia Mirgová 

EKORÓBA, 6.B Darina Holubová 

JARNÁ FANTÁZIA, 6.E 

Pamela Žigová a Andrea Mirgová 

ŽIGO VERSAČ, 8.A 
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Zvláštnu cenu poroty získali 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

                                                            

 

 

                                Koordinátor ENV: Adriana Žaloudková  

Nikola Mirgová 

ROZTLIESKAVAČKA, 6.A 

Dajana Mirgová 

NOVINOVÁ MÓDA, 2.PŠ 

Nikola Mirgová  a Sandra Žigová 

EKO VÍLA, EKOŽIENKA, 9.A 

Renáta Horváthová 

PLASTOVÁ DÁMA, 1.PŠ 

Petra Horváthová 

LETNÁ BÚRKA, 9.B 
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Podujatia sa zúčastnili žiaci I. a II. stupňa a prebiehalo v dobrej nála-

de za pekného počasia na ihrisku miestnej školy. Súťaže sa zúčastnilo 52 žiakov I. stupňa a 20 

žiakov II. stupňa, medzi nimi aj chlapci. Úlohou súťažiacich bolo urobiť za 1 minútu čo naj-

viac preskokov – znožmo. Žiaci súťažili v troch kategóriách: I. kategória - žiaci prvých 

a druhých ročníkov, II. kategória – žiaci tretích a štvrtých ročníkov a 3. kategória – žiaci II. 

stupňa. Súťažiacich hodnotila p. učiteľka Mgr. Grešová a p. asistentky Ščerbáková a Mgr. 

Gargalíková. Najúspešnejší žiaci v preskoku boli odmenení vecnou cenou a sladkosťou. Žia-

kov povzbudzovala a fotila p. učiteľka Mgr. Semanová. 

Ocenení žiaci: I. kategória       Počet preskokov 

1. Barbora Horvátová 2.A   97 

1. Helena Červeňáková 2.D   97 

2. Martina Mirgová  1.D   93 

3. Nikola Horvátová  1.D   91 

Ocenení žiaci: II. kategória /3. a 4. roč./ Počet preskokov 

1. Martina Kalejová  4.B   131 

2. Nikola Horvátová  4.B   125 

3. Aneta Horvátová  4.B   116 

Ocenení žiaci: II. kategória /4. roč./ Počet preskokov 

1. Valentína Horvátová 4.D   121 

2. Nina Kalejová  4.D   115 

3. Aleš Horváth  4.D   113 

Ocenení žiaci: III. kategória   Počet preskokov 

1. Petra Horvátová  9.B   129 

2. Nikola Závacká  8.A   126 

3. Margita Mirgová  5.D   115 

                                                                                                                  Mgr. Gabriela Grešová 
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PUTOVNÝ POHÁR INTEGRÁCIE 

2013  

Dňa 12. júna 2013 sa v telocvični Spojenej školy 

Ľudmily Podjavorinskej v Prešove uskutočnil 9. 

ročník halového futbalového turnaja žiakov ZŠ a 

ŠZŠ s názvom Putovný pohár integrácie. Turnaja 

sa zúčastnilo 8 družstiev: SŠI Vranov nad Topľou, 

SŠ Matice slovenskej, Prešov, ŠZŠ Jarovnice, 1. 

ZŠ Jarovnice, SŠ Chminianske Jakubovany, ŠZŠ 

Spišská Belá, ŠZŠ Malý Slivník a družstvo uspo-

riadajúcej SŠI Masarykova - Prešov. Družstvá boli rozdelené do dvoch skupín. Naši žiaci 

vo svojej skupine postupne zdolali ŠZŠ Jarovnice 1:0, remizovali so ŠZŠ Malý Slivník 

0:0 a v boji o postup do finále zdolali napokon najtesnejším rozdielom 1:0 aj družstvo 

ŠZŠ Spišská Belá. V ňom sa stretli s víťazom B skupiny -  SŠI Masarykova - Prešov. Na-

priek bojovnému výkonu naši chlapci podľahli domácemu tímu 0:2 a obsadili pekné 2. 

miesto. Na 3. mieste napokon skončilo družstvo ŠZŠ Malý Slivník, ktoré v súboji o bron-

zové medaily zdolalo tím 1. ZŠ Jarovnice 1:0. Aj napriek tomu, že naši chlapci neobhájili 

1. miesto z minulého roka, po skončení turnaja vládla v družstve spokojnosť. Turnaj bol 

po organizačnej stránke už tradične zvládnutý veľmi dobre. Každé družstvo bolo po 

skončení odmenené vecnými cenami. Už teraz sa tešíme na jubilejný 10. ročník, na kto-

rom budú mať naši chlapci neľahkú úlohu obhájiť 2. miesto. 

 

 

 

 

                                                                                                   

       

                                                                                           Mgr. Daniel Lanščák 

Halový futbalový turnaj 
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Podujatia sa zúčastnili žiaci I. a II. stupňa a prebiehalo 

v dobrej nálade za pekného počasia v priestoroch Komunitné-

ho centra – altánok. Súťaže sa zúčastnilo 40 žiakov I. stupňa 

a 12 žiakov II. stupňa, ktorí súťažili v troch kategóriách. Úlo-

hou súťažiacich bolo za určitý čas vytvoriť zaujímavý účes s pomôckami, ktoré si do-

niesli alebo mali k dispozícii a pomenovať ho. Hodnotená bola práca kaderníka. Žiaci sa 

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

zástupkyňa Mgr. Eva Macková a Mgr. Gabriela Grešová. Porota vybrala najoriginálnej-

šie účesy, ktoré ocenila vecnými cenami 

a sladkosťami. 

Súťaže sa zúčastnil aj  p. učiteľ Mgr. Ján 

Rusiňák so svojimi žiakmi, ktorí toto 

podujatie fotografovali. 

Za organizáciu zodpovedala p. uč. Mgr. 

Iveta Vašková. 

 

 

 

Ocenení žiaci: I. kategória Názov účesu 

1. Michaela Petíková 1.C - Šeherezáda 

2. Dominika Mirgová 1.F - Copaňa 

3. Nikola Horvátová 1.E - Hírem 
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                                                                                Koordinátor: Mgr. Gabriela Grešová 

 

Ocenení žiaci: II. kategória  Názov účesu 

1. Miroslav Horvát 7.B - Moderný účes 

2. Dominika Holubová 5.C - Jasmín 

3. Darina Holubová 6.E - Púpava 

Ocenení žiaci: II. kategória  Názov účesu 

1. Nikola Paločajová   4.E - Pink ružová víla 

2. Zdenka Horváthová 4.C - Čelenka s buch-

tičkou 

3. Betka Horvátová 3.B - Mašlička 

Cenu poroty získali: 

Nikola Horvátová  4.B - Indiánka 

Nikola Mirgová 4.F - Zlatá hviezda 
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Ahojte, kamaráti! Príroda sa prebúdza a pomaly prichádza jar. A čo 

vaše šikovné ručičky? Rozcvičte ich a vytvorte si spolu s nami veselé-

ho motýlika.  Pripravte sa, pozor, začíname! 

Potrebujeme: plastovú fľašu, farby na sklo, akrylovú farbu, nožnice, tavnú pištoľ, štetec, šti-

pec na prádlo, spružinku 

Postup: 1. Na plastovú fľašu si centrofixou nakreslíme motýľa. Ak si na to netrúfate, mô-

žete pracovať s maketou. 2. Motýľa následne vystrihneme. 3. Zadnú stranu krídel vymaľu-

jeme farebnou farbou na sklo a dáme vyschnúť. Aby sme využili čas, vymaľujeme si akry-

lovou farbou štipec na prádlo, ktorý budeme potrebovať v závere práce.  4. Po vyschnutí 

zadnej strany krídel, okontúrujeme a vyzdobíme ich prednú stranu čiernou farbou na sklo. 

5. Ak sú všetky časti vyschnuté, na spodnú stranu motýľa prilepíme pomocou tavnej pišto-

le spružinku. 6. Spojené časti následne prilepíme k štipcu na prádlo, ktorý sme si v úvode 

vymaľovali.   A  JE  TO! 

3

4

5

6

1

2
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Vážené pani učiteľky, milí kamaráti. Aké ročné obdobie máme teraz? 

Áno, je už leto. Ale my si ešte trošku zaspomíname na najväčší  jarný svia-

tok - Veľkú noc.  Tak, ako mnoho mládencov, aj ja som chodieval oblievať 

a šibať dievčence. Za odmenu som dostal farebné va-

jíčka.  Ale pekné kraslice som dostal aj od svojich čita-

teliek, ktoré však ostali v anonymite. Asi sa hanbili 

a neuviedli svoje meno.  

 

 

 

 

 

 

V máji sme oslávili Deň matiek a blíži sa aj Deň otcov. Rodinu nám nakres-

lila aj Anetka Horvátová  zo 4.B. 

http://www.agelessart.org/
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=qQMSCHaMFhranM&tbnid=ew9-mffLjdt-hM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fbestclipartblog.com%2F24-bowl-clip-art.html%2Fbowl-clip-art-3&ei=Em63UeeXM8zKswb684DgBA&bvm=bv.47534661,d.bG
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ZFFGtVeuqWzdJM&tbnid=yfkVby1qqJ5YYM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.clker.com%2Fclipart-15392.html&ei=l3u3UbL6I4OctQaKrIGYDQ&bvm=bv.47534661,d.bGE&psig=AFQjCNGkjFgozxMeAoqc
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                                                                                                                         PaedDr. Pavlíková Zuzana 

Mama je pre mnohých z nás tou 

najkrajšou princeznou. Takúto 

krásnu princeznú nám namaľovala 

Zdenka Horvátová zo 4.C. 

Letnú lúku  plnú zvieratiek po-

zorovala a nakreslila Lucka 

Jaslová z 2.A. 

                                                                                      

lietadlom od Kristínky Petíkovej zo 4.E.                

Prajem Vám krásne prežitie prázdnin. 

Budem sa tešiť na každý obrázok 

s vašimi zážitkami. Najkrajšie výkresy 

odmením. 

http://www.google.sk/imgres?start=182&sa=X&biw=1440&bih=743&tbm=isch&tbnid=9ZDfcrb4B_6a5M:&imgrefurl=http://www.clipartsfree.net/clipart/5524-cartoon-butterfly-cv4-clipart.html&docid=hbvmDE0aB1Ao_M&imgurl=http://www.clipartsfree.net/vector/medium/cartoon_butt
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=aWyfJhdVSRCpDM&tbnid=NyEDA8MTWiWsFM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.dreamstime.com%2Froyalty-free-stock-image-butterfly-clipart-gold-spots-image2807066&ei=CHy3UfDLEsjptQbEy
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Milí kamaráti! 

V letných mesiacoch je najpôsobivejším divadlom poča-

sia letná búrka. Jej príchod ohlasujú nielen komáre a osy 

štípaním, ale pripravujú sa na ňu aj kvety. Napríklad ďa-

telina skláňa strapce kvetov a zvinuje si listy. Keď začnú 

oblohu križovať blesky, je dôležité vedieť, ako sa zacho-

vať. 

 

Čo robiť, ak sme vonku?  

Búrka je nebezpečná ak je bližšie ako 3 

km. Najlepšie, čo môžeme pre bezpeč-

nosť urobiť, je vyhľadať najbližší úkryt - 

dom, stodolu alebo nejaký prístrešok. 

Najvýhodnejšia poloha na prečkanie búr-

ky je skrčená alebo sedacia, obidve nohy 

vedľa seba s kolenami pritiahnutými k 

telu. 

 

Čo robiť, keď sme v lese? 

Nebezpečný je najmä jeho okraj, bezpečnejšie je vo vnútri lesa. 

Riedky les s nízkymi stromami je bezpečnejší ako voľný terén. Je treba vy-

hnúť sa všetkým osamelo stojacím stromom. 

 

Čo robiť, keď sa kúpeme? 

Hneď vyliezť z vody. Počas búrky je totiž úplne najhorší nápad, ak sa ide 

človek kúpať. Voda je dobrý vodič, preto sú nebezpečné aj mokré skaly, 

rokliny, komíny, podmáčaná voda, blízkosť vodných tokov. Počas búrky sa 

nezdržujeme ani na brehu jazera či lúky. 

Z
ra

d
n

é
 p

o
ča

si
e

 v
 l

e
te

 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=CWgH3Z1Ms9IhKM&tbnid=tx0ICsQ30uyozM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.arthursclipart.org%2Fkids%2Fkidscol%2Fpage_02.htm&ei=IMK9UdXUNMLJtQbrmIDIAQ&bvm=bv.47883778,d.bGE&psig=A
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=beqh3oJNKX1mBM&tbnid=L0ZHT55fyqE99M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.pelauts.com%2Fraindrop%2Fraindrop-illustrations-and-clipart-2-175-royalty-free.html&ei=lMK9UZXaDonEsga8p
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=eLk7iVjr237BpM&tbnid=3OK8vn1K99TrwM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.zuoda.net%2Fsearch.aspx%3Fq%3Dwater%2Bsports%26offset%3D700&ei=Ucy9Ufy7NMzFtAaH1IFY&bvm=bv.47883778,d.bG
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=eLk7iVjr237BpM&tbnid=3OK8vn1K99TrwM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.zuoda.net%2Fsearch.aspx%3Fq%3Dwater%2Bsports%26offset%3D700&ei=Ucy9Ufy7NMzFtAaH1IFY&bvm=bv.47883778,d.bG
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=eLk7iVjr237BpM&tbnid=3OK8vn1K99TrwM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.zuoda.net%2Fsearch.aspx%3Fq%3Dwater%2Bsports%26offset%3D700&ei=Ucy9Ufy7NMzFtAaH1IFY&bvm=bv.47883778,d.bG
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=eLk7iVjr237BpM&tbnid=3OK8vn1K99TrwM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.zuoda.net%2Fsearch.aspx%3Fq%3Dwater%2Bsports%26offset%3D700&ei=Ucy9Ufy7NMzFtAaH1IFY&bvm=bv.47883778,d.bG
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=eLk7iVjr237BpM&tbnid=3OK8vn1K99TrwM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.zuoda.net%2Fsearch.aspx%3Fq%3Dwater%2Bsports%26offset%3D700&ei=Ucy9Ufy7NMzFtAaH1IFY&bvm=bv.47883778,d.bG
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=eLk7iVjr237BpM&tbnid=3OK8vn1K99TrwM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.zuoda.net%2Fsearch.aspx%3Fq%3Dwater%2Bsports%26offset%3D700&ei=Ucy9Ufy7NMzFtAaH1IFY&bvm=bv.47883778,d.bG
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=eLk7iVjr237BpM&tbnid=3OK8vn1K99TrwM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.zuoda.net%2Fsearch.aspx%3Fq%3Dwater%2Bsports%26offset%3D700&ei=Ucy9Ufy7NMzFtAaH1IFY&bvm=bv.47883778,d.bG
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Úloha:  

Ako sa volá letný prírodný jav, pri ktorom hrmí a blýska sa? TAJNIČKA  

Znenie tajničky zasielajte do Jakubkovej schránky. Nezabudnite napísať svo-

je meno a triedu. 

NIKDY NEROBTE !!! 

 neschovávajte sa pod osamelé stromy 

 nezostávajte na kraji lesa, ale choďte 

hlbšie do hory 

 nelíhajte si na zem 

 nepoužívajte mobil, rádio 

IHNEĎ ODLOŽTE, ZAHOĎTE   

(aspoň 2 metre od seba) 

mobil, bicykel, termosku, dáždnik, kovové vedro, 

čakan, hrable, lopatu. 

BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLO „30 – 30“ hovorí, že nebezpečen-

stvo úderu blesku je vysoké ak medzi bleskom a hrmením je čas kratší 

ako 30 sekúnd a najskôr 30 minút od posledného blesku alebo hromu  

môžeme opustiť bezpečný úkryt.  

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=qU0utEmV0V0eMM&tbnid=sv1CEz_yRwSJGM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.clipartlogo.com%2Ffree%2Fbiohazard-warning.html&ei=8si9UZe3AorQtAb3o4G4Dw&bvm=bv.47883778,d.bGE&psig=AFQ
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=-oRXxQ8mS47o6M&tbnid=ybFOdZkMBYAaSM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.clipartof.com%2Fgallery%2Fclipart%2Flightning_storm.html&ei=Vc69UaP_Jo_0sgaDyIDwDw&bvm=bv.47883778,d.bGE
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=eLk7iVjr237BpM&tbnid=3OK8vn1K99TrwM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.zuoda.net%2Fsearch.aspx%3Fq%3Dwater%2Bsports%26offset%3D700&ei=Ucy9Ufy7NMzFtAaH1IFY&bvm=bv.47883778,d.bG
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=eLk7iVjr237BpM&tbnid=3OK8vn1K99TrwM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.zuoda.net%2Fsearch.aspx%3Fq%3Dwater%2Bsports%26offset%3D700&ei=Ucy9Ufy7NMzFtAaH1IFY&bvm=bv.47883778,d.bG
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=eLk7iVjr237BpM&tbnid=3OK8vn1K99TrwM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.zuoda.net%2Fsearch.aspx%3Fq%3Dwater%2Bsports%26offset%3D700&ei=Ucy9Ufy7NMzFtAaH1IFY&bvm=bv.47883778,d.bG
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=eLk7iVjr237BpM&tbnid=3OK8vn1K99TrwM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.zuoda.net%2Fsearch.aspx%3Fq%3Dwater%2Bsports%26offset%3D700&ei=Ucy9Ufy7NMzFtAaH1IFY&bvm=bv.47883778,d.bG
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=eLk7iVjr237BpM&tbnid=3OK8vn1K99TrwM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.zuoda.net%2Fsearch.aspx%3Fq%3Dwater%2Bsports%26offset%3D700&ei=Ucy9Ufy7NMzFtAaH1IFY&bvm=bv.47883778,d.bG
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=eLk7iVjr237BpM&tbnid=3OK8vn1K99TrwM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.zuoda.net%2Fsearch.aspx%3Fq%3Dwater%2Bsports%26offset%3D700&ei=Ucy9Ufy7NMzFtAaH1IFY&bvm=bv.47883778,d.bG
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=eLk7iVjr237BpM&tbnid=3OK8vn1K99TrwM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.zuoda.net%2Fsearch.aspx%3Fq%3Dwater%2Bsports%26offset%3D700&ei=Ucy9Ufy7NMzFtAaH1IFY&bvm=bv.47883778,d.bG
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http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=MznMGm8T2rZLhM&tbnid=RPajpXa5iu4aBM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.wikyhracky.sk%2Fplavajuce-koleso-ferdo-60-cm-1310.html&ei=k6a4Uf61G8jLswbay4CIBg&bvm=bv.47810305,d.bGE&psig=AFQjCNEE9
http://www.google.sk/imgres?q=tent+clipart&hl=en&biw=1440&bih=743&tbm=isch&tbnid=DHJFn1pAhQyXoM:&imgrefurl=http://www.clker.com/clipart-orange-tent.html&docid=EmMFOVSckR3T2M&imgurl=http://www.clker.com/cliparts/M/E/J/j/4/k/orange-tent-hi.png&w=600&h=284&ei=Fq
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=rain+clipart&source=images&cd=&cad=rja&docid=CWgH3Z1Ms9IhKM&tbnid=tx0ICsQ30uyozM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.arthursclipart.org%2Fkids%2Fkidscol%2Fpage_02.htm&ei=LKm4UaHSOYHdswbf7oFA&bvm=bv.47810305,d.bGE&psig=AFQj
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=XROu1EgE7YhXSM&tbnid=hmBLh_hHG-0vTM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.bike123.com%2F&ei=pKW4UYyaDMTgtQaCjoHwAw&bvm=bv.47810305,d.bGE&psig=AFQjCNEQ_iOZ_uJ9lnY4bPd98QAjSNVOig&ust=1371141913
http://www.google.sk/imgres?q=umbrella+clipart&start=323&hl=en&biw=1440&bih=743&tbm=isch&tbnid=zGayi1wkMyMQ6M:&imgrefurl=http://www.polyvore.com/umbrella_beach_ball_clipart/thing%3Fid%3D51637054&docid=12T9Z1WW1YyrGM&imgurl=http://www.polyvore.com/cgi/img-thin
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=meadow+clipart&source=images&cd=&cad=rja&docid=BZD_q8bZMwEO4M&tbnid=Wlej_3A191J_zM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.gograph.com%2Fstock-illustration%2Fmeadow.html&ei=8au4UcODD8ndsgbty4D4Aw&bvm=bv.47810305,d.bGE&psig=AFQ
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=flower+clipart&source=images&cd=&cad=rja&docid=ZBzvg7yOzib4NM&tbnid=0DLtFAUgkbKotM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.myjdl.com%2Fnode%2F11418&ei=pKu4UaPkO4mKtAb81IGACw&bvm=bv.47810305,d.bGE&psig=AFQjCNEBP738C43p4_m-PDlGV
http://www.google.sk/imgres?q=glasses+clipart&biw=1440&bih=743&tbm=isch&tbnid=AW_SHRTRF2fRxM:&imgrefurl=http://www.clipartsfree.net/svg/12-sun-glasses-vector-vector.html&docid=MxIMujfTvMG1uM&imgurl=http://www.clipartsfree.net/svg/sunglasses_Clipart_svg_File.s
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=hat+clipart&source=images&cd=&cad=rja&docid=nqHoKUeSX6JvuM&tbnid=9gRZr1PL0ZYs9M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fen.clipart-fr.com%2Fsearch_clipart.php%3Fkeyword%3Dhat%26page%3D2&ei=Haa4UbCFC83ltQa6zIDgDg&bvm=bv.47810305,d.
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=ant+clipart&source=images&cd=&cad=rja&docid=x8EY9V2fChWJvM&tbnid=NwGQmhPV3ttrlM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fbestclipartblog.com%2F18-ant-clipart.html%2Fant-clipart-9&ei=Z6y4UbG6OsfZswaBtoGwAw&bvm=bv.47810305,d.bGE&psig
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Konečne je tu posledný mesiac školského roka. Prežijeme posledné písomky a skúšanie, 

vytešíme sa z výletov a začnú sa dvojmesačné prázdniny! 

 

Všetkým mojim kamarátom, učiteľom ďakujeme za listy a námety, za to, že ma čítali. Že-

lám Vám všetkým krásne prázdniny plné oddychu, zábavy a dobrodružstva. Nezabudnite, 

že Jakubko je tu opäť v novom školskom roku. 

 

Časopis Jakubko vydáva SŠ Chminianske Jakubovany 

Šéfredaktor: Mgr. Čičáková Naďa 

Redakcia: Mgr. Grešová Gabriela, PaedDr. Pavlíková Zuzana, Mgr. Čechová Ivana, Mgr. Žaloudková 

Adriana 

Grafická úprava: Mgr. Vašková Iveta 

Tlač: Mgr. Rusiňák Ján 

Jazyková úprava: Mgr. Hadbavná Lenka 

Obálka časopisu: Mgr. Tkáčová Beáta 

Obrázky: zdroj internet 

Ďakujeme všetkým, ktorí svojou prácou a tvorivosťou prispeli k vzniku tohto čísla! 

Prajem vám krásne dni 

plné teplého slniečka! 

Váš Jakubko 


