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Poznáme viac spôsobov, kedy máme pokoj od školy. Môže 

to byť choroba, záškoláctvo či nejaké povinnosti. Najradšej však 

máme, keď je koniec školy. Hurá, prázdniny! Dva mesiace si doma 

užívame voľnosť, slobodu a ničnerobenie do sýtosti.  

Letné prázdniny sa nesú v duchu zážitkov, poznávaní nových miest 

a kamarátov. Jedni cestujú k babke či dedkovi, iní za známymi niekde 

do Čiech. Každoročne sa niekoľko z vás zúčastní aj letného 

prázdninového tábora. Zakaždým navštívime nové miesta, spoznávame 

nových ľudí, zažijeme kopec zábavy a spoločne prežijeme krásne 

chvíle.  

O tom, kde sme boli v tomto roku a čo všetko sme tam zažili a videli 

sa dočítate v mimoriadnom vydaní prázdninového Jakubka. 

 

     Vaše táborové vedúce 

AHOJ ŽIACI!  

ČAWTE TÁBORÁCI! 

V časopise nájdeš 8 úloh. Vylúšti ich! Každá vylúštená úloha ti dá jedno písmeno 

do záverečnej tajničky na strane 21.Tajnička ti prezradí, kto nás sprevádzal 

celým táborom, dával nám úlohy, ale aj odmeny. Správnu odpoveď spolu 

s menom, priezviskom a triedou vhoď do Jakubkovej schránky. 
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Pondelok 

HURÁ! TO JE RAJ!!!  

 

Je tu letný tábor plný zábavy, úžasných zážitkov, 

nezabudnuteľných chvíľ. Prekrásna slnečná krajina, kam sa každý 

chce dostať. Je tu tábor, ktorý je jednoducho najtáborovejší. 

      

     15:00 h Poobedňajší program: 

 ZOZNÁMENIE S RAJOM – kde to sme? NÁŠ RAJ: označenie 

izieb, menovky, rozdelenie do skupín, táborová hymna a vztýčenie 

vlajky družstva. 

 

19:00 h Večerný program:  

ZOZNÁMKA: predstavovanie. Voľba hlavného zálesáka, takže 

bábovky nech sa držia bokom. Iba najlepší z najlepších môžu byť 

vodcami. Tak ukáž čo dokážeš a staň sa kapitánom! 

          

DISCOMARATÓN. Zabudni na nudu, rozprúď život a ukáž, že sa 

vieš baviť. Hudba je tvoj život, tanec tvoja reč. S hudbou si 

spriaznený, do tanca zbláznený. Tak tancuj, tancuj! 

: 

Úloha 1: Ktorý mesiac má 28 dní? Správne písmeno v zátvorke 

vpíšte do žltého rámčeka aj do tajničky pod číslo 1 na strane 21. 

Február  (P) 

Máj (K) 

Každý (Š) 
 Úloha  

1 
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A sme tu: Grand hotel Spiš Spišské 

Tomášovce. Prekrásna príroda Slovenského 

raja. Sme plní očakávaní. Obdivujeme hojdačky, 

preliezky, staviame futbalové bránky na prvý 

zápas. Tešíme sa z pekného počasia, z pekných 

izieb aj z tečúcej teplej vody. Pred sebou máme 

týždeň dobrodružstiev. 

Uf! Ale sme sa dnes natrápili: upratať izby, zvoliť si hlavného vedúceho družstva, 

vymyslieť vlajku. To dalo zabrať. Už je tu večer. Čaká nás discomaratón. To už nie 

sme unavení! Tešíme sa, veď tancovanie nás baví. Najprv však večerné 

odmeňovanie. Posúvame sa bližšie 

k pokladu a točíme kolesom odmien. 

Vyhrávame sladkosti, malinovky, čipsy, 

karty či pexeso. To aby 

sme mali niečo večer v 

izbách pod zub. 
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Všetci sme boli rozdelení do 

družstiev. Cieľom každého 

družstva bolo získať poklad 

škriatka. Zvolili sme si jedného 

z nás,  ktorý bol našim vedúcim 

a ktorý nás viedol správnym 

smerom priamo k pokladu. 
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         Utorok 
 

Nesnívaj, čo všetko by si chcel zažiť toto leto, nadýchni sa, naber 

odvahu a začni sa zabávať. Nechaj sa strhnúť vírom dobrodružstiev, 

výnimočnej atmosféry a zapoj sa do súťaženia. Spoznaj svoje limity, 

hľadaj nové výzvy, získaj vytúžený poklad lesného škriatka. 

    

                   7:00 h Budíček 

                   7:30 h Ranná rozcvička Rozhýb si svoje kosti! 

                   8:00 h Raňajky Mňamky- mňam 

                   9:00 h Dopoludňajší program:  

 

V ZDRAVOM TELE ZDRAVÝ DUCH.  Spoznaj okolie. Športové 

dopoludnie. Získavaj body a získaj poklad! 

                   12:00 h Obed 

                   15:00 h Popoludňajší program:  

 

VYTVOR SI SVOJ RAJ! Si tvorivý, máš rád pekné veci?  

Tak sa zapoj do tvorivých prírodných dielní!  

                  18:00 h Večera 

                  19:00 h Večerný program:  

 

TÁBOROVA MÓDNA SHOW. MISS alias MISSÁK TÁBORA. Staň sa 

super hviezda! Staň sa táborovým idolom. Uchop túto jedinečnú 

príležitosť a ukáž, že práve TY si zaslúžiš titul: MISS – MISSÁK. 

KOLESO PLNÉ ODMIEN. 

Úloha 2: Vieš, koho je to stopa? Zviera žije v Slovenskom raji. 

Písmenko v zátvorke vlož do tajničky.                                                                                           

a/ medveď (I)                                                                                                                            

b/ orol (J)                                                                                                                  

c/ rys  (K) 

 Úloha  

2 
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 ... ako každé ráno, aj náš deň sa začal 

rozcvičkou. Nie každému sa chcelo, no aby 

sme mali sily hľadať škriatkov poklad, museli 

sme svoje telo posilniť už hneď zrána. Kosti 

sme si popreťahovali pri rozcvičke, pľúca 

naplnili čerstvým vzduchom, pokochali sa 

rannými lúčmi slnka a potom sme potešili aj 

svoje brušká výdatnými raňajkami. Takto 

posilnení sme dokázali zvládnuť športové 

prekážky a úlohy, ktoré nám pripravili 

animátorky tohto dňa Ivana a Martinka. Po 

zaslúženom obede sme oddychovali na 

hojdačkách a v našich útulných izbičkách.  

Popoludní sme zamestnali aj svoje ruky 

a predstavivosť, naučili sme sa vyrábať 

gumičkové náramky a šperky z korálikov. 

Vyrobili sme si škriatkov z drievka 

a farebných látok. Dostali sme hrnčeky, ktoré 

sme si vyzdobili podľa vlastnej fantázie.  

Po večeri sme sa pripravovali na ples. 

Dievčatá sa poobliekali do svojich najkrajších šiat, urobili si pekné účesy, chlapci si tiež dali 

záležať na svojom výzore, ako sa na ples patrí. Na záver boli ocenené tri dievčatá a traja chlapci. 

Najkrajšou miss večera sa stala Martinka Imrichová, najkrajším „missákom“ večera bol Mirko 

Horváth. A nebolo to ľahké. Porota hodnotila aj úspechy v súťažiach. Chlapci sa museli prejsť 

vo vysokých topánkach, dievčatá zase s knihou na hlave bez toho, aby im spadla. Celý tím si 

musel čo najrýchlejšie poprezliekať tričká, súťažiaci museli zaspievať pieseň, alebo zarecitovať 

báseň.  

Večer sme ukončili tak, ako bolo zvykom počas tábora - otáčali sme kolesom odmien, na ktorom si 

najlepšie z detí mohlo vytočiť sladkosť alebo vecnú cenu. Takto strávený deň nám rýchlo ubehol, 

ani sme sa nenazdali a už sme ležali v posteliach a snívali o ďalšom krásnom dni... 
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      Streda 
 

Raj volá. Vybehni mu v ústrety a nadýchni sa z plných pľúc 
čerstvého vzduchu. Nastupuje misia RAJ. Priprav sa na zdolávanie 
lesných prekážok. 
Priprav sa aj na špinu a pot, pretože tak to vyzerá na turistike. 
Oblačno, miestami fašírky. 

  A možno stretneme lesného škriatka ... 
       

      
     7:00 h Budíček 
     7:30 h Ranná rozcvička 
     8:00 h Raňajky 
     9:00 h Dopoludňajší program:  
 

TURISTIKA V RAJI. Obúvaj si turistické topánky, nabaľ si desiatu – 
vyrážame! Zbieráme prírodniny, bylinky, všetko, čo sa z Raja dá 
odniesť. 

      12:00 h Obed 
     15:00 h Popoludňajší program:  
 

LES V PORCELÁNE. Vyzdob si vlastný porcelánový hrnček a pochutnaj 
si na vlastnoručne nazberanom bylinkovom čaji. 

      18:00 h Večera 
      19:00 h Večerný program:  
 

VEČER ŠKRIATKOV. Stretni sa so škriatkami v karnevalovej 
škriatkománii. A že to bude veľká pecka, no to je jasné ako facka!  
KOLESO PLNÉ ODMIEN. 

 

Úloha 3: Sada čísiel vznikla podľa určitého systému. 
Vieš, aké číslo patrí do voľného políčka? 
4  8  12  16  20 
  

21 (O) 
23 (P) 
24 (R)  

 Úloha  

3 
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Vitajte v raji!  

Takýto nápis vás privíta pri vstupe do 

jedného z najkrajších kútov Slovenska 

a regiónu Spiš. Tento jedinečný kúsok 

prírody získal pomenovanie vďaka 

svojim vzácnym prírodným hodnotám 

a krásam. Tvoria ho planiny, kaňony, 

jaskyne, rokliny a tiesňavy 

s čarovnými vodopádmi. Slovenský raj 

je rajom pre milovníkov prírody, 

turistiky a športu.  

Čím ťa prekvapí Slovenský raj? 

Najvyššia koncentrácia jaskýň na Slovensku: 350 

jaskýň, 4 priepasti a 200 závrtov.  

Najväčšia ľadová jaskyňa na Slovensku – Dobšinská 

ľadová jaskyňa. 

Najvyššia koncentrácia motýľov na Slovensku. 

Najnavštevovanejšie miesto: Tomášovský výhľad. 

Ako národný park bol vyhlásený v roku 

1988. Slovenský raj tvorí: 

11 Národných prírodných 

rezervácií,prírodných rezervácií,4 prírodné pamiatky, 

Národná prírodná pamiatka – Dobšinská ľadová 

jaskyňa. 

Čo (ne)vieš o Slovenskom raji? 
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Najpopulárnejšie 

a najnavštevovanejšie miesto 

v Slovenskom raji. Tomášovský 

výhľad je skalnaté bralo neďaleko 

Spišských Tomášoviec. Je 

odtiaľ nádherný výhľad do rokliny 

Hornádu ako aj na štíty Vysokých 

Tatier. Je to tiež miesto 

horolezeckého výcviku a 

skalolezeckých pretekov. 

Tomášovský výhľad 

Úloha 4: Vyfarbi podľa legendy obrázok na strane 21: 1 – červená, 2 
– modrá, 3 – zelená, 4 – žltá, 5 – čierna, 6 – hnedá. Čo je na obrázku? 
 

Vlk v lese (G) 
Ryba v mori (H) 
Škriatok s presýpacími hodinami (I)  Úloha  

4 
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     Štvrtok  
 Exotika a raj. Výlet do ZOO a zvieratá, ktoré len tak nevidíš.  

Spoznávaj nové zvieratá a zahraj sa aj ty na opičky na preliezkach  

a kolotočoch.   

 

                     7:00 h Budíček 

      7:30 h Ranná rozcvička 

      8:00 h Raňajky 

      9:00 h Dopoludňajší program:  

VÝLET DO ZOO. 

      12:00 h Obed 

      15:00 h Popoludňajší program:  

TAJOMSTVO LESA. 

      18:00 h Večera 

      19:00 h Večerný program:  

DISCO ZOO KARNEVAL. 

   KOLESO PLNÉ ODMIEN.  

   

ÚLOHA 5: Uhádni hádanku. 

Kým má listy svieže, na vetvách mu sedia ježe. Keď spadne jež na 

líčko, znesie hnedé vajíčko. Čo je to? 

a) ježko (C) 

b) huba (B) 

c) gaštan (A)  
 Úloha  

5 
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Aký by to bol večer bez 

diskotéky? Tá určite nechýbala 

ani v našom tábore! A to 

nie hocijaká, ale hneď 

DISCO ZOO. Keďže 

takmer každému 

táborákovi sa v ZOO 

páčilo iné zvieratko, 

každý dostal možnosť 

stať sa takým, pre neho 

výnimočným, 

zvieratkom. Všetci 

táboráci si pomohli 

a vďaka farbám na telo sa 

navzájom pomaľovali. Zrazu bol 

medzi nami kráľ zvierat, čierny 

jaguár, veľký medveď, ale aj 

krásny motýľ a s ním celý 

zverinec. Preniesli sme sa do 

zvieracieho sveta a DISCO ZOO 

mohla začať. Bola to super 

zábava. Neveríte? Naše 

fotografie vás o tom nepochybne 

presvedčia.   

Po nádhernom slnečnom dni, 

bohatom na zážitky v krásnej 

ZOO v Spišskej 

Novej Vsi a po 

odhalení tajomstva 

škriatka lesa, nás 

čakal bohatý večerný 

program. Večernú 

zábavu odštartoval 

kvíz, ktorý preveril 

našu pozornosť 

v ZOO a zároveň aj 

náš postreh. 

„Rýchlejší vyhráva!“ To presne 

rozhodovalo u našich táborákov 

počas kvízu, ktorého 

vyhodnocovanie bolo veľmi 

náročné, keďže naši táboráci 

mali počas celého dňa oči na 

stopkách a správne odpovede im 

šli jedna radosť. Každé družstvo 

si zvolilo svojho zástupcu, ktorý 

sa snažil čo najrýchlejšie 

a hlavne správne odpovedať na 

otázky. Výhercom mohlo byť 

však len jedno družstvo, ktoré si 

za svoju šikovnosť odnieslo 

sladkú odmenu, s ktorou sa radi 

podelili so všetkými táborákmi. 
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Viete, že holuby sú aj diamantové? 

A vedeli ste, že orangutan sa rád predvádza 

a rád žuje omietku zo steny? Uhádli by ste, 

ktorý z vtákov má veľmi tenučké a dlhé nohy? 

Tohtoroční účastníci tábora to určite vedia. Je 

to predsa 

plameniak. Bolo 

veľkým zážitkom 

a zábavou pozerať 

sa na rôzne 

zvieratá v zoologickej záhrade v Spišskej 

Novej Vsi, ktoré sme navštívili počas 

tohtoročného letného tábora.  

Život zvierat je stále veľkou záhadou. 

Nerozprávajú, a predsa sú také výnimočné, 

plné života, krásy a svojského životného štýlu. 

Prechádzanie záhradou nám poskytlo veľa 

obdivuhodných zážitkov. Krásne opice 

rôzneho druhu, labute, kačky, plameniaky... 

Nevideli sme tam kráľovnú zvierat - levicu, 

ale samotného kráľa – leva, s bohatou hrivou. 

Konečne chlapci osobne videli jaguára, po 

ktorom výrobcovia auta „jaguár“ pomenovali 

svoje tátoše. Zážitkom bolo vidieť naživo 

z tváre do tváre dvoch medveďov. Ešteže boli 

uzamknuté v klietke. Mnohí sme sa zhodli, že 

najlepší dojem na nás zanechal orangutan, 

ktorý sa celý čas predvádzal. Ukazoval sa 

spredu, zozadu, zľava, sprava. Bol 

jednoznačne modelom dňa. Našli sme tu aj 

opicu, ktorá hýrila viacerými farbami.  

Po dlhom prechádzaní sa počas 

pekného slnečného dňa, sme si dávali 

prestávky a odpočívali sme na lavičkách 

s krásnym výhľadom na jazierko a vodopád. 

A keďže záhrada bola vybavená tým čo máme 

radi, neobišli sme ani detské ihrisko. Poslúžilo 

hlavne na vyvetranie si hláv na točiacej sa 

lavičke. 

Kto by sa ešte 

vrátil do takejto 

zoologickej záhrady 

plnej zážitkov, krásy 

a výnimočných 

zvierat? Ja určite áno. 

Pridáte sa ku mne?  

                                                                        

 

Návšteva  

zoologickej  

záhrady  
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to sme sa snažili zachytiť a výtvarne zobraziť na 

tvárach našich kamarátov. Tak sa niektorí z nich 

zmenili na leva, motýľa, či iné zviera zo 

zoologickej záhrady.  

Pomocou návodu si môžete vyskúšať 

nakresliť leva. Ak sa Vám obrázok 

podarí, budeme radi, ak nám ho zašlete 

do Jakubkovej pošty. 
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      Piatok:    
 
Táborová olympiáda 

Šport a súťaže. Zábava, výhry a táborák. Zábava od rána do večera 

uprostred krásnej prírody. Tak ukáž svoju pevnú vôľu a vytrvalosť!  

 

         7:00 h Budíček 

        7:30 h Ranná rozcvička 

         8:00 h Raňajky 

         9:00 h Dopoludňajší program: 

  

TÁBOROVÝ OLYMPIJSKÝ OHEŇ. Zapálenie táborového ohňa. Priprav 

sa na tvrdý boj. Vyhrávajú iba tí najlepší. 

 

         12:00 h Obed 

         15:00 h Popoludňajší program:  

 

TÁBOROVÁ OLYMPIÁDA. Táboráci verzus učitelia.  

         18:00 h Večera 

         19:00 h Večerný program:  

 

TÁBORÁK.  Opekačka, piesne – známe aj neznáme, oheň horí, ticho, 

príroda a my.  

 

Úloha 6: Hádanka:  Ide pani do lesa, hoci nemá kolesá. Nie je silná 

v páse, les sa pred ňou trasie. Čo je to?  

Oheň (R) 

Reťaz (S) 

Sekera (T) 
 Úloha  

6 
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Táborová olympiáda je skvelá 

vec. Aj v tomto roku bola 

slávnostne zahájená. Na celé 

dopoludnie aj odpoludnie boli 

pripravené rôzne disciplíny, 

ktoré preverili akčnosť, 

disciplínu, silu aj šikovnosť každého 

jednotlivca v družstve. Športové 

aktivity boli zamerané na zlepšenie 

fyzickej kondície, ponúkali možnosť 

otestovať si pevnú vôľu a vytrvalosť. 

O tom, že to vôbec nebolo ľahké, vás 

presvedčia nasledujúce fotografie. 
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Počas pobytu sme privítali v 

našom tábore niekoľko milých 

hostí. Vedúcim tábora pomáhali 

pri príprave táborovej 

olympiády, aktívne sa zapojili do 

tvorby večerného programu 

alebo len tak súťažili 

a relaxovali.  

 

Srdečná vďaka za 

návštevu  

a  

pomoc. 

Kto to prišiel? 
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 Stane sa to neočakávane. Ideš po lese alebo sa 

prechádzaš po ulici a zrazu je to tu. Kamarát či 

kamarátka spadne a ty jej musíš poskytnúť prvú 

pomoc, zavolať sanitku. Rýchle konanie môže rozhodnúť 

o živote alebo smrti. Tu platí, že akákoľvek poskytnutá 

pomoc je lepšia ako žiadna. Aj v letnom tábore bola 

s nami zdravotníčka, ktorá dohliadala 

na našu bezpečnosť.  Letný prázdninový tábor to nie sú iba vedúci a deti, hry 

a športy, súťaže a relax. V každom takomto tábore musí 

byť prítomný zdravotník. Jeho úlohou nie je iba starať sa 

o zranených a chorých, ale dbať aj na čistotu, hygienu, 

pitný režim, stravovanie.  

Už pred samotným odchodom do 

tábora v  Slovenskom raji táborová 

zdravotníčka dohliadala, aby  sa 

všetci podrobili lekárskej 

prehliadke a potvrdili tlačivá. A už 

len doniesť kartičku poistenca 

a hurá do tábora! 

Úlohou zdravotníčky počas celého tábora bolo sledovať 

zdravotný stav detí a osôb pracujúcich v tábore 

a poskytovať prípadnú prvú pomoc.  Zdravotnícke 

vybavenie tvorila lekárnička, ktorú bola vždy poruke 

a v pohotovosti. 

 „Cestu autobusom do tábora sme zvládli bez väčších zdravotných 

problémov. Monitorovala som zdravotný stav našich detí a riešila 

drobné zdravotné problémy. Počas pobytu v tábore som ošetrila 

niekoľko kolienok, mastila štípance a liečila zopár zakopnutí.  

Občasné bolesti hlavy 

a bruška sme liečili 

pobytom v posteli. Dievčatá a chlapci sa radi postarali 

o kamarátov a pomohli mi pri opatrovaní „pacientov“. Bez 

väčších úrazov a problémov sme sa plní spomienok, zážitkov 

a priateľstiev so slzami v očiach rozlúčili v sobotu s pocitom 

očakávania domova a čakajúcich rodičov.“ 

                        

Úloha 7:  Malým deťom sa často stáva, že im zostane cudzie teleso v nose alebo uchu. Čo by si uro-

bil v takom prípade? 

Nesnažíme sa teleso vyťahovať ani zatlačiť, privoláme pomoc dospelého a navštívime lekára.  (O) 

Dám sa mu napiť a uložím ho do postele. (P) 

Čakám, že to vyjde samo a pri tom si čítame knihu. (R)  Úloha  

7 
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     Sobota 
 

Všetko sa raz skončí. Aj ten najúžasnejší tábor. Balíme 

kufre. Ešte sme plní dojmov a zážitkov.  

  Ani sa nám nechce odchádzať. 

                           Ale:  

  O ROK DOVIDENIA V NAJÚŽASNEJŠOM TÁBORE! 

 

 

Úloha 8: Pozorne si pozr i obrázok. Čo predstavuje?  

Prsteň (J) 

Mexičan na bicykli (K) 

Ozdoba nábytku (L)  Úloha  

8 

 

Letný prázdninový tábor bol podporený z Finančného mechanizmu 

Európskeho hospodárskeho priestoru a  

štátneho rozpočtu SR. 
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Na záver 
Prázdniny skončili, začal 

školský rok a dojmy z tábora 

doznievajú. Naša škola 

organizovala už dvanásty letný 

prázdninový tábor. Zmysluplne 

zabezpečuje voľný čas deťom, 

ktoré majú rady pohyb, tanec, 

aktivity, zábavu a dobrodružstvo.  Ponúka možnosť cestovať, vidieť nové miesta, spoznať iný život, 

získať nové životné skúsenosti. 

Zúčastniť sa tábora môže každý z vás. Prednosť 

majú deti s dobrou školskou dochádzkou či 

prospechom, vzorným správaním alebo 

reprezentáciou školy.   
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Vyriešili ste už všetky úlohy? Jednotlivé písmená vpíšte podľa 

označenia úloh od 1  - 8 do žltých rámčekov.  Poznáte správne 

riešenie? Napíšte ho na papier a vhoďte do Jakubkovej pošty. 

 

Časopis Jakubko vydáva SŠ Chminianske Jakubovany 

Šéfredaktor: Mgr. Čičáková Naďa 

Redakcia: Mgr. Grešová Gabr iela, Mgr . Porubská Zdenka, Mgr . Pr iščáková Gabr iela  

Táborové vydanie časopisu pripravili: Mgr. Pr iščáková, Mgr . Hadbavná, Mgr . Fečková, Mgr . Murcková,  

Mgr. Imrichová, Mgr Šankweilerová, Lažová Ivana  

Grafická úprava a tlač: PaedDr . Pavlíková Zuzana  

Jazyková úprava: Mgr. Hadbavná Lenka  

Obrázky: zdroj internet 

Ďakujeme všetkým, ktorí svojou prácou a tvorivosťou prispeli k vzniku tohto čísla! 
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„Ešte nikdy som nevidel taký prekrásny výhľad akým bol v Slovenskom raji 
Tomášovský výhľad. Nedám na neho dopustiť. Za túto možnosť ďakujem p. 

učiteľkám a p. riaditeľke SŠ.“   

„Najviac sa mi páčilo v ZOO v Spišskej Novej Vsi, kde som videla opičky, 
papagája aj tučniakov. Páčilo sa mi tam úplne všetko.“ 

„Najviac sa mi páčilo hľadanie pokladu veľkého škriatka lesa a tiež keď sme 
boli v ZOO, kde bolo veľa zvieratiek.“ 

„Najviac sa mi páčilo na túre v Slovenskom raji. Páčila sa mi aj 
naša izba lebo bola veľmi krásna. Bol to môj najúžasnejší výlet.“ 

Letný prázdninový tábor sa uskutočnil v rámci projektu "Rómske reálie ako nástroj 

inklúzie". Tento projekt bol podporený cez Úrad vlády SR prostredníctvom grantov EHP a Nórska. Cieľom 

projektu je zapracovanie predmetu rómske reálie do školského vzdelávacieho programu, osvetovou činnosťou 

a prácou Mladých rómskych lídrov   posilniť sociálnu inklúziu u mladých Rómov. 

V rámci tohto projektu sa uskutočnili tieto aktivity: 

1. Vytvorenie tímu Mladých rómskych lídrov, ktorí pracujú v edukačnej, kultúrnej a žurnalistickej skupine a 

ktorí sa aktívne podieľajú na realizácii projektu. 

2. Návšteva  Múzea rómskej kultúry v Martine, kde sa mladí rómski lídri oboznamujú s dejinami a artefaktami 

dejín Rómov vo svete. 

3. Pedagógovia školy si pozreli výstavu Múzea rómskej kultúry v Brne a prostredníctvom vzdelávacích 

programov a workshopov sa bližšie oboznámili s rómskou kultúrou, tradíciami a históriou.  

4. Letný prázdninový tábor mimo rómskej osady. Tábor sa uskutočnil v prekrásnom prostredí Slovenského 

raja a týždenný pobyt pre deti bol nabitý športovými, kultúrnymi aj vzdelávacími aktivitami.                              

5. Pre Rómov aj nerómov z obce bol zrealizovaný kultúrno-spoločenský program pri 

príležitosti Dňa Rómov. V rámci MDD bola pre všetky deti v obci usporiadaná 

"Jakubovianska olympiáda". Mamičky sme z príležitosti ich sviatku potešili blokom 

spevu, básní tanca. Deň otcov sme stvárnili v literárno - výtvarnej súťaži, aj v 

športovej súťaži rómskych družstiev. 

Desideria Horvátová, 7.B 

Miroslav Horvát, II.A PŠ 

Nikolka Horvátová, 7.B 

Viera Horvátová, 7.B 


