
  

  

Jeseň pani bohatá, 

farbí stromy do zlata, 

premaľúva celý sad. 

Zletel vietor šiky-miky, 

hojdá všetky konáriky, 

vraj by stromy  

zobliecť rád. 

Mária Rázusová-Martáková  

Ročník XIII., 2016/2017, 1. číslo 
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Do školy 

Prázdniny nám uleteli 

ako kŕdeľ divých husí – kamsi do polí... 

Zanechali voľnú cestu  

priamo do školy. 

 

Septembrová pevná ruka veru utiecť 

nedá, 

rozvírené myšlienky nám skrotí abeceda. 

 

Stojíš trochu váhavo... Nevieš čo ťa 

čaká? 

Nemaj strach a vstúp, nemá ťa čo ľakať. 

 

 

Ako pestré šarkany v jesennom slnku 

príde k tebe pomaly písmenko po písmenku. 

 

Skladaj slová, retiazky z nich vytvoríš. 

Ukrývajú odpovede na všetky tvoje záhady. 

 

Hoci občas trochu bolí  

zdolávanie prekážok. 

Vydrž, veď to za to stojí –  

vyjsť zo spleti obrázkov. 

V Spojenej škole Chminianske Jakubovany v školskom 

roku 2016/2017 je v organizačnej zložke:  

 ŠZŠ - 292 žiakov, 

 PŠ - 40 žiakov, 

 OU - 20 žiakov. 

 1. september 2016 je v histórii našej Spojenej školy, ale aj v 

histórii obce Chminianske Jakubovany výnimočný tým, že v rámci 

Spojenej školy vznikla ďalšia organizačná zložka a to odborné učilište.  

 Vznikom odborného učilišťa sa tu, v Chminianskych 

Jakubovanoch otvára priestor pre vás deviatakov na pokračovanie v 

ďalšom štúdiu. Praktická škola a odborné učilište sú výzva na 

pokračovanie v štúdiu a je to výzva ako sa neskôr uplatniť na trhu 

práce. 

 Nech je Vaším cieľom ukončiť si vzdelanie, ktoré Vám otvorí 

dvere do života. 

  
Koľko je na našej škole žiakov? 
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Dňa 16.09.2016 sa v Spojenej škole 

v Chminianskych Jakubovanoch 

uskutočnilo účelové cvičenie, ktorého 

cieľom bolo prostredníctvom rôznych 

disciplín viesť žiakov k aktívnemu športu, 

zvýšiť povedomie žiakov o rôznych 

športových hrách, ukázať možnosti 

aktívnej rekreácie v ich voľnom čase.  

Stanovištia jednotlivých disciplín boli učiteľmi 

pripravované tak, aby sa do jednotlivých 

súťaží mohli zapojiť žiaci rôznych vekových 

kategórií. Jednotlivé stanovištia boli bodované, 

čo viedlo k zvýšenej motivácii žiakov 

a celkovej súťaživosti medzi žiakmi.  

Žiaci si okrem preverenia fyzických daností 

mohli vyskúšať prvú pomoc pri poranení a 

prevoz raneného. Celé dopoludnie sa v našej 

škole nieslo v športovom duchu a ukončené bolo 

spoločným vyhodnotením najlepších družstiev. 
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„Každý z nás matku má, Mária 

sa volá“, spieva sa v jednej piesni. 

Ježiš, keď visel na kríži pred svojou 

smrťou, daroval svoju mamku  Máriu, 

za Matku všetkým ľuďom. Vyjadril to 

slovami, keď povedal Jánovi, svojmu 

priateľovi, „Hľa tvoja matka“ (Jn 

19,27) a otočil sa k Márii, k svojej 

mamke a povedal jej: „Žena, hľa tvoj 

syn.“ (Jn 19,26) Od tej doby každý má 

dve mamky, jednu svoju, ktorej sme sa 

narodili a druhá je v nebi, ktorá nás 

chráni z hora.  

  Panna Mária má osobitný 

význam pre nás Slovákov. Už od 

dávnych čias, Slováci prechovávali 

veľkú úctu k Panne Márii, Ježišovej 

matke. A tak svätý otec Benedikt XIII. 

v roku 1727 povolil, aby sa Panna 

Mária uctievala ako Patrónka, teda 

ochrankyňa Slovenska. Každý rok 15. 

septembra slávime sviatok 

Sedembolestnej Panny Márie ako 

veľký národný sviatok.  Prečo práve 

pomenovali Pannu Máriu ako 

Sedembolestnú? Aj Mária prechádzala 

vo svojom živote tu na zemi mnohými 

bolesťami a trápeniami. Za hlavné 

bolesti Panny Márie patrí týchto 

sedem:  

1. Proroctvo Simeona v chráme. 

2. Útek do Egypta pred kráľom Herodesom, 

ktorý chcel zabiť malého Ježiša. 

3. Strata dvanásťročného Ježiša v chráme. 

4. Stretnutie s Ježišom na krížovej ceste. 

5. Ukrižovanie a smrť Ježiša. 

6. Snímanie z kríža. 

7. Ježišov pohreb. 

Takto sa zobrazuje 

Sedembolestná Panna Mária so 

siedmimi mečmi, ktoré 

symbolizujú sedem hlavných 

bolestí Panny Márie. 
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Najväčšou národnou svätyňou (kostolom) Sedembolestnej Panny Márie je 

u nás bazilika minor v Šaštíne. Mnoho ľudí chodí do tohto kostola, aby 

preukázali úctu našej Patrónke, a vyprosili si pomoc vo svojich trápeniach 

a bolestiach. Mnohí odchádzajú z tohto miesta povzbudení, s pokojom v srdci, 

že odovzdali svoje trápenia tej správnej osobe. No viacerí ľudia zažili priamo na 

mieste v Šaštíne svoje osobné zázraky, či už uzdravenie na tele, či uzdravenie 

na duši. No takúto dobrú my máme Mamku v nebi, ktorá nás neprestáva chrániť 

a vyprosovať nám mnoho pomoci u svojho Syna Ježiša Krista.  

A takto sa môžeme 

k Panne Márii modliť: 

Bazilika minor v Šaštíne - takto vyzerá z vonku  

Bazilika minor v Šaštíne - takto vyzerá z vnútra 
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UTOROK 

Cieľom podujatia, ktoré prebiehalo 

v týždni od 19. - 23.09.2016 bolo oboznámiť 

sa s možnosťami a spôsobmi ochrany 

prírody. Na podujatí sme si zasúťažili, 

posadili svoju rastlinku, oboznámili sa 

s pestovaním bonsajov, mohli sme nakŕmiť 

zvieratá i zahrať sa na EKO pátračov. 

Ďalekohľadom sme pozorovali slnko na 

oblohe. Žiaci sa bosí mohli prejsť po 

hmatovom chodníku, či prezrieť si hotel pre 

hmyz a vtákov. Spoločne sa tešíme na ďalšie 

ekologické aktivity, ktoré sú prínosom pre 

žiakov i učiteľov. 

V Ekoparku na Botanickej ulici v Prešove. 

   Kedy? 
  Kde? 

SEPTEMBER 

20 
UTOROK 
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Ahojte deti, v tomto čísle Vás chceme  informovať o obdarovaní a ich 

formách.  Pýtate sa čo je to dar? 

Dar je niečo cenné alebo žiaduce, 

čo sa prostredníctvom darovania 

dobrovoľne prenáša z majetku 

darcu do vlastníctva 

obdarovaného, a to bez 

protihodnoty (napr. zaplatenie). 

 Darovanie a dary sú vo všetkých ľudských spoločnostiach bežné, môžu však mať veľmi rôzne 

významy, napríklad:  

 potrebnú pomoc človeku alebo inštitúcii,  

 snaha urobiť radosť (napríklad deťom),  

 vyjadrenie lásky (dary milencom) alebo úcty (dary k slávnostným príležitostiam, k jubileu),  

 pripomenúť sa z cesty suvenírom, 

 snaha, aby sa darovaný predmet dostal do správnych rúk. 

Týmto chceme 

poďakovať Jozefovi a 

Etele Pokutovým, za ich 

sladký sponzorský dar 

pre žiakov Spojenej školy 

Chminianske 

Jakubovany. 
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„Práca býva často matkou radosti.“ V duchu tohto hesla sa 

v dňoch 05. – 06.10.2016 niesol výchovno-vzdelávací program, 

ktorý pripravil Nestville Park v Hniezdnom, pri Starej Ľubovni, 

pre žiakov základných a stredných škôl, a ktorého sme mali 

možnosť zúčastniť sa aj my, žiaci Spojenej školy Chminianske 

Jakubovany. Primárnym cieľom organizovanej akcie bolo 

oboznámiť sa s tradičnými remeslami severného Spiša a 

prostredníctvom demonštrácie zoznámiť sa s prácou remeselníkov.  

Ani nepriaznivé počasie nás neodradilo, aby sme 

prekročili brány krajiny remesiel Nestville Parku 

a vstúpili do kováčskej dielne majstra Bora, kde sme po 

predstavení kováčskej dielne a práce v nej mali 

možnosť priamo sa zapojiť do výroby klincov. Po 

namáhavej, ale zato zaujímavej práci v kováčskej 

dielni, nás svojím rezbárskym umením upútal majster 

Pavol a predstavil nám vyrezávanie sôch a iných 

úžitkových drevených predmetov. 

Chmin.Jakubovany 

Hniezdne 
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Hneď po rezbárskom umení sme na dvore 

u hospodára Martina obdivovali rôzne 

druhy náradia potrebného na spracovanie 

pôdy či obilia a zvlášť nás upútala 

historická mláťačka zo 17. storočia. Pri 

hrnčiarskom kolese tety Zuzanky sme so 

záujmom sledovali výrobu hlineného 

krčahu, ako aj mnoho iných už vyrobených 

zaujímavých hlinených výrobkov. Prakticky 

nám bolo predvedené aj tkanie na krosnách 

od počiatočnej výroby nití z rastlín ľanu, 

príprava prútia a vypletanie košíkov 

šikovným košikárom. 

 

Po expozícii obytných, 

poľnohospodárskych a úžitkových 

stavieb s pôvodným náradím a 

zariadením, ako aj rôznych 

poľnohospodárskych zvierat, sme si 

v rámci ochutnávky pochutnali na 

rôznych syroch a výrobkoch z mlieka. 

 

Vyvrcholením celého programu bola 

sladká dielňa tety cukrárky, kde sme sa 

oboznámili s výrobou čokolády 

a ochutnali medovníky s čokoládou, ako aj 

rôzne prírodné ovocné šťavy. V závere 

prehliadky sme boli odmenení jazdou na 

koči ťahanom poníkmi. 

Vďaka tomuto zaujímavému programu Nestville Parku sme si so sebou odniesli nielen 

nové informácie, ale aj veľa skúseností a zážitkov z ľudových remesiel a tradícií 

severného Spiša a už teraz sa tešíme na ďalšiu návštevu. 
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ÚCTA K STARŠÍM 

Nie je to náhoda, prečo sme si tento mesiac vybrali práve 

túto tému. Október je totiž mesiacom úcty k starším. 

Starších ľudí treba chrániť a pomáhať im. 

Znamená to, že si niekoho veľmi vážiš a tak sa k nemu aj 

správaš. Určite máš aj ty v okolí starších ľudí - starých 

rodičov, susedov alebo možno pani učiteľku.  

 

Urobil si aj ty niečo 

pre starších ľudí? 

Vážení a milí naši dôchodcovia! 
V mene obecného úradu Vám 

úprimne prajem, aby ste boli ešte 
dlhé roky zdraví a šťastní, aby ste 

nikdy nepocítili samotu, aby sa 
vždy našiel človek, ktorý kráča s 

Vami, a nie len vedľa Vás. 

25.10. 
2016 

Komunitné  

centrum 

Natrhám si kvety pod lesom na stráni, 

Vám starí rodičia, kytku dám do dlaní. 

Hoc vlas Vám šedivie a zrak sa zakalí, 

prijmite od detí najkrajšie pozdravy. 

Prijmite kytičku, čo slzou prevlhla 

aj mne sa tískajú slzy tiež do hrdla. 

Nech sa Vám predĺži životná vaša púť,  

želáme zo srdca, Vaša vnučka i vnuk. 
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Čo je to Zelená škola? 

Zelená škola je výchovno-vzdelávací program určený pre školy, ktoré 

chcú zmeniť seba a svoje okolie. Žiaci s pomocou učiteľov a rodičov riešia reálne 

potreby svojej školy a okolia, čím prispievajú k pozitívnej zmene.  

Školy si môžu vybrať z nasledujúcich tém: 

 voda, 

 odpad, 

 energia, 

 doprava a ovzdušie, 

 zelené obstarávanie, 

 zeleň a ochrana prírody. 

Programom sprevádza metodika 7 

 Naše Kolégium Zelenej školy sa prvýkrát zišlo    

v mesiaci október. Na stretnutí vládla pohodová 

a uvoľnená atmosféra. Koordinátorka programu, p. 

uč. Mgr. Žaloudková, oboznámila všetkých 

s detailami programu. Živo sa diskutovalo a dohodli 

sme sa na ďalších krokoch.  

ZELENÁ ŠKOLA                   

Tešíme sa na ďalšie stretnutie :-) 
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„Maličký priatelia s tebou sa veselia, no tak sa aj ty teš s nimi....“  

Určite si túto znelku vybavíte, len čo zbadáte malých modrých škriatkov. Tak totiž začínajú veselé príbehy 

modrých škriatkov Šmolkov. 

24. október 2016 bol dňom, 

kedy sa pri príležitosti Dňa školských knižníc 

naša škola po roku opäť ponorila do 

rozprávkového sveta. Po minuloročnom 

Šípkovom kráľovstve sa premenila na 

Šmolkolániu – šmolkovskú dedinku, v ktorej sa 

veselí, priateľskí a pracovití šmolkovia 

pripravovali na Šmolkolympiádu. Cieľom 

vyučovania bolo odmeniť najlepších 

a najaktívnejších čitateľov školskej knižnice 

a zároveň motivovať ostatných žiakov k čítaniu. 

Hneď po tom ako si naši šmolkovia vo svojich šmoldomcoch prečítali úryvok z knihy „Šmolkovská 

olympiáda“, v ktorom sa dozvedeli, že poctivý tréning a správna motivácia vedú k úspechu a nepoctivosť 

sa nevypláca, si svoj postreh a vedomosti vyskúšali pri vypracovávaní interaktívnych cvičení, ktoré boli 

zamerané na témy šport a šmolkovia. Šmolkovský kvietok, ktorý si vyrobili, im poslúžil ako priepustka na 

Šmolkolympiádu, kde si zmerali svoje sily v rôznych olympijských disciplínach. Program olympijských 

hier nám slávnostne otvorili vybraní 

šmolkovia – najlepší čitatelia 

školskej knižnice v školskom roku 

2015/2016, svojim šmolkovským 

tancom, ktorý nacvičili pod vedením 

p. učiteľky Mgr. Martiny Múdrej  

a Mgr. Lenky Potaniecovej.  
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Pod dozorom prvej šmoldámy Šmolinky, ktorú úspešne reprezentovala naša p. 

riaditeľka Mgr. Mária Pigulová a šéfa dedinky Tatka Šmolka, ktorého pri 

dopoludňajšej zmene reprezentoval p. učiteľ Mgr. Peter Pekľanský a pri 

odpoludňajšej zmene p. učiteľ Mgr. Peter Maček, zdolávali rôzne disciplíny, za 

splnenie ktorých šmolkov dopoludňajšej zmeny čakala zaslúžená odmena. 

Šmolkovia odpoludňajšej zmeny Šmolinku a Tatka Šmolka svojim 

nedisciplinovaným správaním poriadne potrápili a tak po predčasnom ukončení 

Šmolkolympiády odišli bez odmeny. 

Nechýbal ani zlý, neľútostný Gargamel, ktorého 

stvárnila p. učiteľka Mgr. Jana Murcková, ktorý 

neustále pozoroval dianie v Šmolkolánii 

a odchytával lenivých šmolkov do svojho väzenia. 

Uväznení šmolkovia čakali na svoj koniec, ale 

ostatní šmolkovia na svojich kamarátov 

nezabudli. Víťazi jednotlivých olympijských 

disciplín získali od Šmolinky zázračný 

šmolkovský veniec, ktorým znehybnili Gargamela 

a takto vyslobodili uväznených šmolkov a 

odniesli si aj sladké odmeny, ktoré nám 

sponzorovala rodina Etely a Pavla Pokutových.  

Šmolkolympiádu nám opäť slávnostne uzavreli 

vybraní šmolkovia svojim šmolkovským tancom. Po 

ukončení Šmolkolympiády sa vybraní šmolkovia 

– najlepší čitatelia školskej knižnice, zúčastnili 

posedenia so Šmolinkou a Tatkom Šmolkom, na 

ktorom sa podávala úžasná šmolkovská torta, 

ktorú nám upiekla naša p. učiteľka Mgr. Janka 

Chovancová.  

 

Dúfame, že z tohto dňa 

si všetci zoberieme 

ponaučenie a snáď o rok 

sa stretneme v ďalšej 

rozprávke.  
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Máša sa so svojím kamarátom medveďom Mišom  boli 

pozrieť, ako vyzerá jeseň v parku, v sade, či v záhrade. Listy 

opadávajú, je potrebné pozbierať úrodu zeleniny zo záhrady a 

obrať posledné ovocie v sade. Ľuďom prináša pani Jeseň krásne 

vyfarbenú prírodu, ale aj nemálo práce s upratávaním lístia a 

uskladnením ovocia a zeleniny. Pre Mášu a jej kamaráta si prichystala 

jesenné úlohy.  Riešte ich spolu s nimi. 

5 

2 

8 

3 
7 

10 

Máša s Mišom urobili poriadok v záhrade a každý z nich nahrabal 

svoju kôpku lístia. V každej  kope urč a vymaľuj lístok s najväčším 

číslom. Následne  ich navzájom porovnaj. Znamienko nerovnosti 

zapíš do rámčeka. 
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Máša sa rozhodla pre 

medvedíka navariť z čerstvej 

zeleniny polievku. Potrebuje 

vybrať z komory najväčší 

hrniec, pretože Mišo je 

veľký a potrebuje veľa jesť. 

Spočítajte čísla v hrnci a 

výsledok napíšte na 

pokrievku. Hrniec s najvyšším 

číslom vymaľujte. Ten si Máša 

vyberie na varenie. 
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Máša a Mišo pomiešali v košíku 

rôzne odrody jabĺk  a potrebujú 

ich naspäť roztriediť. Červenou 

farbičkou vymaľujte samohlásky 

a zelenou spoluhlásky.  

dz 

Čo teraz? Ako to spraviť? 

No jednoducho milá Máška. 

Deti ti pomôžu. Však deti! 

Dovidenia! Tešíme 

sa na  ďalšie úlohy. 
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Ahojte kamaráti! Vonku sa nám už ochladilo, skôr sa stmieva a 

počasie je premenlivé. PRIŠLA JESEŇ.  A viete, čo sa stalo? Alica ochorela. Poprosila 

Jakubka o pomoc. Požiadala ho o „tea with lemon“. Čo to znamená? Ani Jakubko to 

nevedel. Preto zobral slovník a dal sa do práce. 

„Tea with lemon.   

Please!“ 

Ahááá! Už to 

mám. 

Jakubko našiel  riešenie v kategórii ovocie. Rozhodol sa, že 

naučí základné pomenovania po anglicky aj Vás. 

apple 

pear 
plum 

[epl] 

[pér] 
[plam] 

 jablko 

 hruška 
 slivka 
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lemon 
[lemn] 

bananas 

[banánas] 

orange 
[orindž] 

 pomaranč 

citrón 

 banány 

Alica sa už cíti oveľa lepšie. Prísun vitamínov jej pomohol. Vymaľujte ovocie, ktoré viete 

pomenovať po anglicky. Zakrúžkujte, čo potrebovala Alica do čaju. Na vyfarbené obrázky 

napíšte svoje meno, priezvisko a triedu. Potom ho smelo vhoďte do 

Jakubkovej schránky. Tešíme sa na vaše práce.  



19 

  

 
 

 

Odišiel prvý prezident Slovenskej republiky Michal Kováč.  

 

Narodil sa 5. augusta 1930 v Ľubiši pri Humennom, zomrel  

5. októbra 2016. Vo funkcii prezidenta pôsobil v rokoch 1993 -1998. 

 

Žil tak, aby sa každé nové ráno na seba dokázal pozrieť do zrkadla. 

 

V osobe Michala Kováča odišla ľudská 

bytosť, ktorá milovala svoju krajinu 

a snažila sa o jej dobro v čase, keď sme 

boli naozaj len novým malým fliačikom 

na mape sveta. Malá krajina, ktorú vtedy 

čakali veľké zmeny a ktorá bola 

pripravená zapísať sa do veľkých dejín. 

Jeho spolupracovníci o ňom hovoria ako 

o vzore cnosti a morálnych hodnôt, od 

ktorého by sa dnešní politici mali čo 

učiť, a to vo všetkých smeroch. Nuž, čas 

ukáže, či sa napokon priučia a či sa na 

nich bude spomínať s láskou a úctou. Lebo politikov a štátnikov hodnotia až dejiny. 
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