
  

  

Na Vianoce pokoj v duši,  

šťastie ktoré nič neruší, 

v novom roku veľa sily,  

by ste zdraví dlho žili. 

 

Ročník XIII., 2016/2017, 2. číslo 
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KEDY? 26.10.2016  

KDE? Parkovisko za 

obecným úradom v 

Chminianskych 

Jakubovanoch. 

ČO? Podujatie k 

Svetovému dňu úsmevu 

a duševného zdravia 

„Pochod za zdravím“. 

Akcia bola zameraná na 

odbúranie stresu 

a získanie novej energie 

zo slnka a športových 

aktivít v peknom a čistom 

prostredí. Pred samotnou 

akciou sa uskutočnili 

besedy v triedach, kde si 

žiaci pripomenuli, ako sa 

máme správať na ceste do 

a zo školy, ako predísť 

nehode.  Veľká pozornosť 

bola venovaná reflexným 

prvkom, ktoré nás 

zviditeľňujú na ceste či 

chodníku  hlavne teraz 

v zimným mesiacoch, 

keď rána sú tmavé a večer 

sa skôr stmieva. 

Pochod za zdravím, 

Deň boja proti drogám a Bezpečnosť na ceste  

      Ako triedime odpad? 

Pochvala patrí týmto najaktívnejším zberačom 

odpadu: 

Celá trieda: 

3.B  trieda p uč. Dzurjovej 

3.C   trieda p. uč. Žaloudkovej 

 

Jednotlivci: 

4.B  Alexandra Horvátová, Andrea Červeňáková   

4.C   Adrián Horváth  

5.A  Marián Pokuta, Alex Horvát 

5.B  Lucia Jaslová, Ivan Holub 

5.C  Marek Horvát, Viktória Horvátová 

5.D Lukáš Mirga, Richard Horvát 

5.E Erika Holubová, Monika Mirgová 

6.D Mária Mirgová, Peter Paločaj, Hana Žigová 

7.C  Jozef Holub 

8.E  Štefan Pecha 

Na mieste podujatia žiaci súťažili a cvičili na rôznych 

športových stanovištiach. Po skončení športovej časti  

sa žiaci pod vedením svojich učiteľov presunuli 

k škole a cestou zbierali odpad do pripravených vriec. 

Podujatie splnilo svoj cieľ a všetci sa v dobrej nálade 

rozišli. Najlepší zberači boli odmenení sladkosťami. 
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Milí žiaci, 1.12. si 

pripomíname deň boja proti 

HIV a AIDS. 

 

Červená stužka je medzinárodným 

symbolom solidarity s ľuďmi nakazenými 

HIV alebo postihnutými chorobami AIDS. 

Červená farba bola vybratá ako symbol 

krvi a života. Na svetový deň boja proti 

HIV/AIDS, ktorým sa stal prvý december, 

si ľudia na celom svete pripínajú červenú 

stužku, aby tak vyjadrili svoj postoj 

k HIV/AIDS. 

 

 

 

POSOLSTVÁ ČERVENEJ STUŽKY: 

 

1. posolstvom je ZÁUJEM 

a SOLIDARITA s ľuďmi nakazenými 

HIV alebo postihnutými chorobou AIDS, 

ktorí patria do spoločnosti napriek svojej 

chorobe. Nosením červenej stužky ľudia 

prejavujú záujem aj o tých, ktorí sa 

starajú o chorých na AIDS a pomáhajú 

priamo alebo nepriamo zabraňovať 

šíreniu HIV/AIDS. 

2. posolstvom je NÁDEJ, že boj s nákazou 

HIV a chorobou AIDS bude raz vyhratý 

a že hľadanie vakcíny a liečby na 

zastavenie bolesti a utrpenia bude 

úspešné.  

3. posolstvom je PODPORA tých, ktorí 

žijú s HIV/AIDS.  
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V tanečnej súťaži svoje tanečné kreácie predviedli žiaci  I. stupňa , II. stupňa  a žiaci „B“ a 

„C“ variantu. Súťažilo sa v kategóriách: I. jednotlivec a dvojica a II. skupina. Najviac 

tanečníkov sa predviedlo v kategórii skupina. Súťažiaci tancovali na moderné, rómske a 

Kto hodnotil? 

- p. Ľubica Macejová a 

  p. Iveta Ščerbáková, asistentka učiteľa.  

 

Takto tancovali ... 

5.C 

5.D 
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1. miesto: Lucia Jaslová /orientálny tanec/ - trieda 5.B pod vedením p. asistentky 

Ščerbákovej, 

2. miesto: dvojica /moderný tanec/ - 8.E pod vedením p. uč. Potaniecovej, 

3. miesto: Vlasta Horvátová /orientálny tanec/ - trieda 9.B pod vedením p. asistentky 

Ščerbákovej, 

 3.  miesto: dvojica /moderný tanec/ - 3.D pod vedením p. uč. Rychtárikovej. 

 

II. Skupina 

1. miesto: tanečná skupina  /rómsky 

tanec/ – trieda 5.D pod vedením p. 

uč. Pavlíkovej, 

2. miesto: tanečná skupina /latino tanec/   

– trieda 5.C pod vedením p. uč. 

Fečkovej.  

Ocenení žiaci: 

I. Jednotlivec, dvojica: 

3.D 

8.E 

5.B 
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Mikuláš sa narodil do bohatej 

kresťanskej gréckej rodiny manželom 

Epifaniovi a Loanne v meste Patara.  

Cestou z Alexandrie do Myry (grécke mesto v Mikulášovej 

rodnej Lýkii) údajne zachránil muža, ktorý padol cez 

palubu lode. Keď potom loď dorazila do Myry, v meste 

vyberali nového biskupa, nakoľko predošlý zomrel. Chceli 

vybrať muža, ktorý víťazí. Keď sa to dopočul človek, 

ktorého Mikuláš zachránil, navrhol, aby bol za biskupa 

vybratý obetavý Nikolas, ktorý nosí aj meno víťaza.  

 

Vieš odkiaľ pochádzam? 
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Ako biskup pomáhal kresťanom, 

ktorí boli prenasledovaní. Jeho 

najznámejším činom je určite 

zachránenie troch dcér. V meste 

bola totiž jedna rodina, ktorej 

otec prišiel o všetky peniaze 

a jeho tri dcéry si mali na 

živobytie a veno zarábať ako 

prostitútky. Keď sa to dozvedel 

Mikuláš, rozhodol sa im pomôcť. 

V noci dal do mešca peniaze 

a položil ich na okno domu, 

v ktorom rodina bývala. To isté 

urobil aj ďalšiu noc a majiteľ 

domu bol zvedavý, kto je ten 

dobrodinec. Na tretí deň si teda 

na Mikuláša počkal, keď dával 

mešec na okno a poďakoval sa 

mu. Mikuláš mu povedal, aby 

toto tajomstvo neprezradil. 

Každej dcére dal takto ako veno 

dokopy 100 aureov.  

Mikuláš navštívil aj naších žiakov, ktorí 
dostali sladkú odmenu.  
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Dňa 16.11.2016 

zorganizovala Spojená škola 

Pavla Sabadoša internátna, 

Prešov volejbalový turnaj pre 

učiteľov špeciálnych 

základných škôl. Turnaj sa 

konal v dvoch telocvičniach 

na SPŠ Strojníckej v Prešove. 

 

Zúčastnilo sa ho 5 škôl: SŠ P. 

Sabadoša internátna Prešov, 

SŠI Masarykova, Prešov, SŠ 

Chminianske Jakubovany, 

Spojená škola SNP 15, 

Sabinov a ŠZŠ 

Jarovnice. Hralo sa 

systémom každý 

s každým 

a o konečnom 

poradí rozhodoval 

počet získaných 

bodov.  

Náš tím v zložení: Mgr. Daniel Lanščák, 

Mgr. Igor Potočňák, Mgr. Peter 

Pekľanský, Mgr. Peter Homišan,  

Mgr. Peter Maček, Mgr. Zdenka Porubská, 

Mgr. Júlia Demeterová, Mgr. Lenka 

Potaniecová a Mgr. Beáta Tkáčová.  

1. miesto si vybojoval domáci tím,  

2. miesto obsadila ŠZŠ Jarovnice, 

3. miesto obsadila po dvoch výhrach 

a dvoch prehrách SŠ Chminianske 

Jakubovany. 
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        VÍŤAZI: 

I. kategória:     II. kategória 

    

1. miesto -  5.B  1. miesto – 8.F + 9.B 

2. miesto – 4.B  2. miesto – 8.E + 5.E 

3. miesto – 5.C + 5.D 3. miesto – 7.C 

V mesiacoch december 

a január sa pre chlapcov 

poobedňajšej zmeny uskutočnil 

florbalový turnaj, ktorý prebiehal v dvoch 

kategóriách: I. 4. a 5. ročníky a II. B, C varianty. 

Niektoré družstvá boli spojené a zmiešané. 

Chlapci sa na turnaj tešili a niektoré triedy sa aj 

v rámci telesnej výchovy naň zodpovedne 

pripravovali v predturnajových tréningoch.  

Na turnaji chlapci hrali s veľkým 

oduševnením a nasadením. Na zápasy dohliadali  

páni učitelia Mgr. Homišan a Mgr. Maček. 



11 

  

 

Neďaleko Betlehema –  

ovce pásli valasi. 

Ako v noci ticho spali, 

len ich strážca ohlási: 

 

Nad Betlémom jasná 

žiara. 

Vstaňte hore, pastier! 

Anjel boží zjavuje sa, 

čakajme, kam zamieri! 

 

Nad nich prišiel, 

spevom nôtil: 

„Sláva Bohu na nebi. 

Na zemi buď pokoj 

ľudu, 

čo Ho vrúcne velebí. 

 

 

 

 

 

 

Do maštaľky pozrieť 

choďte! 

Dieťatko tam 

v jasličkách, 

v chladnej zime, ovinuté 

iba v biednych 

plienočkách.“ 

 

Poďme, riekol 

honelníkom 

starý bača po čase. 

Zanesme Mu, čo len 

máme, 

nech Ho zima netrasie. 

 

Jedni vzali osla, vola, 

druhí ovcu, barana. 

Hneď sa s darmi 

ponáhľali 

ku jasličkám pred Pána. 

 

 

 

 

 

 

V maštaľke ich uvítala 

šťastná Svätá Rodina. 

Videli, jak Matka 

s láskou 

Božské dieťa objíma. 

 

Ešte v noci v celom 

kraji 

rozhlásili novinu: 

Jezuliatko na svet 

prišlo 

priam v polnočnú 

hodinu. 

 

Prišlo na svet ukázať 

nám 

lásku k Bohu, 

k blížnemu. 

Chudobné je, preto 

všetci 

dary svoje neste mu. 

Vianoce 



12 

  

 

Dar pastiera 

Anjel už dospieval 

slávnostné „glória“, 

Matička synáčka 

do plienok povila. 

 

Zima mu, trasie sa –  

chúďatko v jasličkách, 

oslíka dych málo 

teplí ho na líčkach. 

 

Počul to pastierik, 

radostne utekal 

ovečku  doniesol, 

na gajdy gajdoval. 

 

Ježiško maličký, 

teplá je halienka. 

Usmej sa trošičku, 

dám ti ju do vienka! 
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Ahojte kamaráti! Pani Jeseň vystriedala mrznúca a chladná Pani Zima. V minulom čísle 

nám ochorela Alica. Ako sa má? Tá je už dávno fit a má radosť, že nám tak krásne 

nasnežilo. Všetok svoj voľný čas strávime spolu vonku a venujeme sa rôznym zimným 

športom. Ale Alica nezabudla, že z choroby jej pomohli vitamíny. 

Pamätáte sa, kde boli ukryté? No, teraz to už viem aj ja.  

V ovocí a zelenine. 

Zopakujme si, čo sme sa už v minulom čísle naučili.  

Správne priraď pomenovanie k obrázkom. 

apple pear plum lemon orange 

Aké ovocie máš rád ty?  

Dopíš na čiaru svoje obľúbené ovocie po anglicky . 

I like a ......................... 

I like an apple. 
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carrot 
[karot] 

 mrkva 

tomato 
[tmatou] 

 paradajka 

cucumber 
[kjukmber] 

 uhorka 

onion 
[onijon] 

cibuľa 

pepper 
[pepr] 

paprika 

Pomôžte Alici a 

Jakubkovi urobiť 

poriadok. Označte 

debničku podľa 

zeleniny, ktorá sa v 

nej nachádza. 

Správne odpovede píšte a zasielajte do 

Jakubkovej schránky. 
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Princezná Elza sa stala kráľovnou Ľadového kráľovstva. Bola 

múdra a vzdelaná. Zo všetkého najviac si potrpela na pravopis. 

Zvládneš jej úlohy? Dopíš do snehových vločiek správne y/i. 

Krištof si chce kúpiť nové sane. Našetril si na ne iba 

85Eur. Cena saní je 109, 95, 99 Eur. Ktoré z nich sú 

najlacnejšie? Má Krištof dostatok peňazí a môže si ich 

kúpiť? Koľko eur musí ešte došetriť? 

Zápis: Má nasporené.............................eur  

            Najlacnejšie stoja.......................eur 

            Dosporiť.....................................eur 

Odpoveď:.................................................................................................... 

krásny b____t zdravé b____linky 

prines m______  korunku 

starožitný náb_____tok ťažká  násob______lka 

chcem b_____ť kráľovná 
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 Princezná Anna je 

veľmi živá a má rada 

všetky zimné športy.  

A vy? Ktorý je váš 

najobľúbenejší šport? 

K zimným športom potrebujeme aj príslušnú 

výbavu a pomôcky. Niektoré z nich sú aj v 

nasledujúcej úlohe. Do každého pomenovania sa 

priplietlo jedno písmeno, 

KORČUOLE 

LUYŽE 

SÁNMKY 

PALIBCE 
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Pomôžte mi! 

Kde sú tie rozdiely? 
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Aj keď vonku kruto vládne pani Zima, my chceme v našej galérii 

vyhodnotiť a oceniť najkrajšie výkresy , ktoré ste vytvorili na tému 

Jeseň. Najviac vašich hlasov získali: Mária Holubová, Peter Holub, 

Natália Horvátová. 

Čo je  

ilustrácia? 

Výtvarná výchova to nie je iba kreslenie a 

maľovanie obrázkov. Na týchto hodinách sa 

môžeme dozvedieť niečo nové o farbách a ich 
Čo je to ilustrácia? 

Ilustrácia je výtvarné stvárnenie 

myšlienky textu diela. Jednoducho 

povedané, nakreslíme obrázok o 

tom, čo sme čítali. Držíme sa pri 

tvorbe obsahu čítaného, ale 

využijeme  samozrejme aj vlastnú 

fantáziu. 

Poznáte niekoho kto kreslí takéto 

obrázky? 
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Nakreslíme si hlavu. 
Dokreslíme tvár. 

Nasleduje telo. Kreslíme konárovité ruky. 

 Na záver kreslíme nohy. 

A je to. Olaf je nakreslený.  

Ako si nakresliť Olafa. 

Postup v 7 krokoch. 

Jéj! Ale som 

krásny. 

Valentína Pokutová, 5.C 

Sebastián Horvát, 5.C 

Ferko Horvát, 8.E 

Viktória Horvátová, 5.C 

Milí kamaráti! Kreslite, maľujte a tvorte ilustrácie. Všetky 

obrázky, ktoré sa Vám podaria, smelo vhadzujte do Jakubkovej 

schránky alebo odovzdajte pani učiteľke Rychtárikovej a 

Pavlíkovej. V najbližšom období chystáme výstavu na tému 

Zima.  
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