
  

  

 

Ročník XIV., 2017/2018 

Prázdniny 

Vysnívaný je to čas, 
má ho rád každý z nás. 

Cez zimné sa sánkujeme, 
cez letné sa vykúpeme. 

 
A potom škola volá, 

je to ale veľká smola. 
V školičke sa učíme, 

učiteľov zlostíme. 
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Farebné dni na našej škole 
Aj v tomto školskom roku pripravili naše učiteľky prvého stupňa farebné 

dni. Modro-biely, zelený, žltý a oranžový deň.  Farebné dni boli zamerané na 

podporu zdravia a zdravého životného štýlu.  

Ovocie a zelenina poskytujú živiny, 

ktoré sú základom pre udržiavanie 

nášho tela vo veľmi dobrom stave. 

Navyše chutia výborne. 

Farebný deň prebiehal v súlade s vybranou farbou. Počas modro - bieleho dňa 

si žiaci vychutnávali zo zeleniny bielu reďkovku a karfiol. Z ovocia tmavé 

hrozno a slivky. Zelené hrozno, hrušky, kiwi, ale aj  papriku, uhorku, kaleráb a 

čínsku kapustu ochutnali v priebehu zeleného dňa. Sladkú chuť jabĺk, ananásu, banánov 

ocenili v čase žltého dňa, aj napriek naozaj kyslej ochutnávke citrónov. Ako posledné boli 

prichystané pomaranče, mandarínky, grepy, mrkva a pomelo  pre oranžový deň.  

Farebný deň končil kreslením, maľovaním, lepením a počúvaním motivačného 

rozhlasového okienka. Konečným efektom boli výtvarné práce vystavené na hlavnej 

chodbe. Farebné dni poučne spestrili bežné vyučovanie našich žiakov. 
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Zapamätaj si! 

Modrá: V tomto ovocí a zelenine nájdeme silné antioxidanty, 

ktoré prispievajú k spomaľovaniu procesov starnutia. 

Zelená: Luteín je pigment, ktorý sa nachádza v listovej 

zelenine. Ovplyvňuje zdravie očí a podporuje ich starnutie. 

Biela: Zlúčeniny síry bojujú 

proti baktériám a infekciám. 

Oranžová a žltá: V týchto nájdeme betakarotén. Sú na podporu 

boja proti rakovine a podporu imunitného systému. 

Ktoré ovocie chutí tebe? 

V tejto básničke si deti podelili 

ovocie a zeleninu. Zamysli sa, 

čo máš rád ty. Veríme, že 

ovocie a zeleninu budete 

konzumovať aj mimo školy 

a tak podporíte vlastné zdravie. 

Dobrú chuť! 
Janík chrumká čerešne, 

Anke chutí hruška, 
Evka rada slivôčky 
posiela do bruška, 

Jožko má rád jabĺčka, 
Marka mrkvu sladkú, 

kalerábik narástol 
pre tú našu Katku. 

Ján Andel 
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Pre Luciu Jaslovú, Janku Mirgovú, Kvetku Horváthovú, Justínu Horvátovú, 

Vladka Žigu, Miška Horváta, Števka Pechu a Jožka Závackého sa stal 27. máj 2018 

veľkým dňom. V tento deň sa zblížili s naším verným Priateľom, Ježišom Kristom, 

ktorého po prvýkrát mohli prijať v podobe chleba a vína v kostole v Chminianskych 

Jakubovanoch. 

Otec Miroslav Turák a prvoprijímajúce deti 

Janka Mirgová po prvýkrát prijíma  

Ježiša v podobe chleba 

Hudobná skupina Laudemus 
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Žiaci prechádzali duchovnou 

formáciou a prípravou na tento deň počas 

celého školského roka prostredníctvom 

záujmového útvaru s názvom Plamienok. 

Zúčastňovali sa nedeľných svätých omší, 

rozpoznávali dobro od zla cez Desať 

Božích prikázaní a  učili sa správne 

modliť. Na slávnostný príchod verného 

Priateľa sa pripravili svätou spoveďou. V 

nej odovzdali všetky svoje hriechy, všetky 

zlé skutky. Potom už nič nebránilo, aby 

mohli mať plnú účasť na slávení svätej 

omše. Nedeľnú svätú omšu celebroval otec 

Miroslav Turák, správca farnosti 

Križovany. Aj tento rok, celú svätú omšu, 

svojim spevom a hudobným doprovodom 

viedol mládežnícky zbor „Laudemus“ 

z Prešova. A nechýbali ani prví miništranti 

z našej školy: Mirko Horvát a Roman 

Mirga.  

Na záver sa za všetkých žiakov 

prihovorili a poďakovali Justína Horvátová 

a Jožko Závacký. Poďakovali rodičom, 

duchovnému otcovi, všetkým učiteľom 

Spojenej školy, ale predovšetkým 

samotnému Pánu Ježišovi, že je taký 

dobrý, že Jeho milosrdenstvo trvá naveky 

(Ž 118,1). Osobitne Mu poďakovali 

piesňou „Milý Ježiš, Priateľ detí“. 

V závere svätej omše si žiaci prevzali 

pamätné listiny a skromný darček, aby na 

túto chvíľu len tak nezabudli. 

Po slávnosti v kostole sa všetky deti a hostia usadili 

v Komunitnom centre, kde sa posilnili malým 

občerstvením a vymenili si dojmy z príjemne stráveného 

času. 

Dievčatá 

Chlapci 

Jozef Závacký zo 7.C triedy 
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Tu sa začína jeho cesta. Cesta 

plná utrpenia a bolesti. Ježiš s 

odhodlanosťou dvíha mohutný 

drevený kríž, omnoho ťažší, než 

sa zdá. S odvahou, mlčky,  berie 

na seba ťažobu našich hriechov. 

Aj nás v živote stretávajú rôzne 

kríže, ktoré musíme uniesť. Často 

sa však k nim staviame neochotne 

a s nechuťou. Bojíme sa tejto 

zodpovednosti. 

Pane, prosíme Ťa  o silu, uniesť 

každý deň svoj kríž. 

Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia 

Klaniame sa ti, Kriste a dobrorečíme ti. 

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.  

V mesiaci marec, vo Veľkom 

týždni, kedy vrcholilo pôstne 

obdobie, sa uskutočnila 

Krížová cesta pre žiakov 

druhého stupňa variantu A.  

Žiaci v sprievode svojich 

učiteľov prechádzali všetkými 

štrnástimi zastaveniami 

a zamýšľali sa, ako Pán Ježiš 

veľmi trpel za to, aby sme 

boli oslobodení od hriechu 

a aby sme  mali večný 

život.  

Krížovú cestu viedol duchovný otec Miroslav Turák, správca farnosti Križovany. 
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V prvý júnový štvrtok sa konala v Mestskej galérii v Lipanoch tanečná prehliadka 

detí spojených škôl východoslovenského regiónu. Zúčastnilo sa jej 9 škôl v dvoch 

kategóriách, mladší žiaci do 12 rokov a starší žiaci nad 12 rokov.  

Našu školu reprezentovali odvážne tanečnice z piateho a šiesteho ročníka. Napriek počiatočnej tréme, 

suverénne odtancovali nacvičenú choreografiu pod vedením Mgr. Martiny Múdrej a Mgr. Andrey 

Fečkovej. 

Prekvapením pätnásteho ročníka tanečnej súťaže „Kráľ moderného tanca“ bola kráľovská tanečná 

korunka pre všetky talentované tanečné skupiny. Ocenenie potešilo aj naše tanečnice. 

 

Hip hop to je moje! 

Tancujte jak stroje! 

Rôzne druhy, rôzne 

štýly, aby sme sa 

veselili. A hlavne dlho 

žili! 

Ľudový tanec Hip hop ZUMBA Balet Spoločenský tanec 

Viete, ktorý obrázok znázorňuje, aký štýl tanca? 

Skúste priradiť obrázok k textu. 
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Vybrali by ste si účes z hornej ponuky? Evelyn dokáže vykúzliť na vašej hlave 

účes podľa vašich predstáv. Je to profesionálna kaderníčka. Farbí, strihá, češe. 

„Zlatý hrebeň“ 

Ale podľa našich informácií  v Chminianskych Jakubovanoch jej rastie konkurencia. V utorok 

05. júna sa na školskom dvore uskutočnila súťaž v účesovej tvorbe. Podujatia sa zúčastnili 

žiaci I. a II. stupňa, praktickej školy a  zastúpenie malo aj odborné učilište. Aj keď to nie sú 

profesionáli, kreativita im pri ich tvorbe nechýbala. Môžete to sami posúdiť. 

Dorazili k nám nielen nové trendy v účesovej 

tvorbe, ale aj záujem  o prácu kaderníčky a 

kaderníka. Veľký úspech mali práve výtvory z 

hrebeňa našich kaderníkov: Miroslava Horváta II.O a 

Aleša Horváta 9.B. V súťaži sa hodnotila práca 

kaderníkov, ktorí mohli svoje modely primerane k 

účesu obliecť a nalíčiť. Postup 

práce, tvorivosť a celkový dojem 

hodnotila porota, ktorú tvorili: 

zástupkyne školy Mgr. Marcela 

Birošová, Mgr. Viera Forišová 

a psychologička Mgr. Andrea 

Gaľová. Najoriginálnejšie účesy porota ocenila 

vecnými cenami, ktoré môžu súťažiaci využiť počas 

budúceho ročníka účesovej tvorby. 

 

Súťaž v účesovej tvorbe láka aj chlapcov 

Ocenení žiaci: 1. kategória 

1. Nikola Horvátová 6.D 

2. Olívia Holubová  2.A 

3. Margita Kalejová 4.B 

Ocenení žiaci: 2. kategória 

1. Miroslav Horvát II.O 

2. Zdenka Horvátová 9.A 

3. Aleš Horvát  9.B  

Cenu poroty získala: 

Rebeka Holubová        5.D  
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Cuky, počula si? V Chminiaskych 

Jakubovanoch bola Eko - móda. 

Veď oni sú lepšie 

oblečené ako my! 

V rámci osláv sviatku Dňa Zeme pripravila, koordinátorka environmentálnej výchovy  na našej 

škole, Adriana Žaloudková 7. ročník módnej prehliadky pod názvom EKO - MÓDA 2018. Cieľom 

pripravenej akcie bolo poukázať na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia, znečisťovania 

prírody a potrebu chrániť poklady Zeme pre nasledujúce generácie. Módnej šhow sa zúčastnilo  19 

modelov vyrobených z odpadového materiálu. Na predvádzacom móle, ktorým sa stalo školské 

parkovisko, sme tak mohli vidieť Tanierovú vílu, Medúzu, Rockovú speváčku, Jarnú vílu či 

Spievanku... 

Modely boli jedinečné a kreatívne.  

Vyhodnotenie súťaže: 
 
1. miesto: 
Vodný svet - Olívia Holubová, 2.A 
Novinová dáma - Katarína Holubová, 
7.C 
 
2. miesto: 
Letáková lady - Adriana Mirgová, 2.B 
Šťastná nevesta - Mária Mirgová, 7.D 
 
 
3. miesto 
Včelia kráľovná - Rebeka Holubová, 
5.D 
Kvetinka - Romana Mirgová, II.B - PŠ 
 
 
Zvláštna cena za predvedenie mode-
lu: 
Vodná víla - Ľubomíra Mirgová, I.PA- 
OU 
Lekárka - Grácia Holubová, 8.D 
 

Ale nehovor, Luky! To čo je? To je 

z Viedne? Poďme sa tam kuknúť! 
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Jarný mesiac marec poznajú predovšetkým žiaci, ktorí radi 

čítajú knihy. Vďačíme zaň národnému buditeľovi Matejovi 

Hrebendovi, veď práve na jeho počesť oslavujeme marec ako 

mesiac knihy od roku 1955. 

Žiaci deviateho ročníka, pod vedením učiteľky slovenského jazyka Evy 

Gregovej, pripravili pútavú aktivitu pre najmenšie deti, deti 

z materskej školy v Chminianskych Jakubovanoch. Hlavným 

úmyslom bolo priblížiť svet kníh, svet fantázie a múdrosti. Žiaci 

samotné čítanie rozprávok  spestrili tieňovým divadlom. Deti 

počúvali a so zatajeným dychom sledovali osudy hlavných postáv 

z rozprávok Popoluška, Zlatá rybka, O Veľkej repe. 

Do slovenskej histórie sa zapísal najmä ako popredný rozširovateľ 

slovenských a českých kníh. Zachránil mnoho kníh a významnou 

mierou sa pričinil o budovanie knižníc.  
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Dnes sme pre vás vybrali knihu od Petry Nagyovej 

Džerengovej Klára a mátohy. Hlavnou hrdinkou 

príbehov je Klára, ktorá sa po prázdninách chystá do 

školy. Má však jeden veľký problém. Trápia ju mátohy v 

jej izbe.  

Zjavujú sa vždy večer, keď je tma. Preto Klára 

nevie spať sama. Ako poraziť mátohy? Ako sa 

zbaviť strachu? To je prázdninová úloha pre dedka, u 

ktorého Klára strávi prázdniny. Dedko má pre svoju vnučku vždy pochopenie. 

Prázdniny s ním sú jedno veľké dobrodružstvo. V knihe si môžete prečítať, čo 

všetko Klára u dedka zažila a koho stretla. Nebojte sa! Kniha nie je hrubá a sú 

v nej veľké písmená.  A hlavne, je pútavo napísaná. Ak ju prečítate do konca, 

zistíte, aký kamarát pomohol Kláre mátohy poraziť.  Keď na to 

prídete, môžete nám o tom napísať, alebo tajného kamaráta nakresliť. 

Budeme sa tešiť na vaše postrehy a obrázky.  

 

Projekt „Čítajme si!“ vznikol pred desiatimi rokmi s 

cieľom pritiahnuť k čítaniu viac detí a zároveň poukázať 

na význam literatúry pre detského čitateľa.  

Realizuje sa 6-hodinovým čitateľským maratónom, do ktorého 

sa zapojila desiatykrát aj  naša škola. Čitateľským dňom bol 30. 

máj 2018 a začal odbitím 9.00 hodiny. Prví čitatelia začali čítať 

z knihy „Najkrajšie filmové rozprávky“. Čas plynul a pri 

knihách sa postupne striedali žiaci z jednotlivých tried 

a ročníkov.  

Výsledný počet bol 195 žiakov našej školy a celkový počet 

čitateľských maratóncov na Slovensku bol 38 853 detí. 

Čitateľský maratón prebiehal pod vedením Ing. Evy Gregovej. 
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BÁSEŇ A MODLITBA 

Čo sa ty v básni dozvedáš: 
Keď plače oblak, to je dážď. 
Keď nebo plače, je to rosa. 

Keď plače lúka, je v tom kosa. 
 

Keď plače strom, je priskyrica. 
Keď ty plačeš - dve tvoje líca 

sa rozprávajú o duši. 
 

Modlitbička to osuší. 
A ako Božie slniečko 

zatlačí slzu pod viečko. 
 

Báseň a modlitba sú sestry. 
Pozvi ich k sebe, stôl im prestri.   

 
                                           /Milan Rúfus/ 
 

23. apríl bol dňom, kedy sa naša škola  

vďaka recitátorkám a recitátorom 

najrôznejšej poézie  

a prózy preniesla do umeleckého sveta. Sveta, 

kde panuje slovo, ktoré vie potešiť, 

rozosmiať, pohladiť dušu, ale aj rozplakať. 

Usporiadali sme školské kolo recitačnej 

súťaže, v ktorej boli ocenení títo žiaci: 

 

I. stupeň  

Poézia – mladší žiaci „A“ variant 

1. miesto: Tatiana Holubová – 4.D 

2. miesto: Mária Pokutová – 3.A 

                Cyril Horvát – 4.A 

3. miesto: Ivana Žigová – 2.A 

 

Poézia – mladší žiaci „B“, „C“ variant 

1. miesto: Vanesa Kalejová – 6.E 

2. miesto: Dušan Mirga – 5.D 

3. miesto: Annamária Pokutová – 4.D 

 

Poézia – starší žiaci „B“, „C“ variant 

1. miesto: Petra Závadská – 8.C 
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II. stupeň 
 

Poézia  

I. kategória – poézia: /5. – 6. ročník/ 

1. miesto: Jozefína Holubová - 6.D 

2. miesto: Marek Horvát – 6.B 

3. miesto: Viktória Horváthová – 6.A 

 

 

II. kategória – poézia: /7. – 8. ročník/ 

1. miesto: Zdena Horvátová – 9.A 

2. miesto: Natália Horváthová – 9.A 

3. miesto: Desideria Horvátova – 9.A 

 

 

III. kategória – próza: 

1. miesto: Richard Horvát – 9.B 

2. miesto: Aleš Horvát – 9.B 

3. miesto: Martin Horvát – 9.B 

 

PŠ - OU 

Poézia  

1. miesto: Romana Mirgová – II.B PŠ 

2. miesto: Ľubomíra Mirgová – I.PA OU 

3. miesto: Dominik Horvát – I.PA OU 
Super výkony! 

Blahoželáme! 

Najúspešnejší recitátori boli odmenení 

peknými cenami a reprezentovali našu 

školu aj na krajskej súťažnej prehliadke         

„Gaňov literárny Prešov.“ Aj keď 

neobsadili popredné miesta, porovnali si 

svoje dannosti so silnou konkurenciou a 

reprezentovali našu školu so cťou. 
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1. 

2. 

3. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

1. papuľa zvieraťa 

2. pláva vo vode 

3. stôl, stolička sú...... 

4. máme ho v ústach 

5. umývame si ním ruky 

6. otcove dieťa - chlapec 

7. loví zvieratá bez povolenia 

8. mäta je liečivá b.... 

9. kôň ma na nohe k........ 

Skúsme to spolu  

vyriešiť! 

Blíži sa koniec školského roka.  

Čakajú nás krásne slnečné dni a............................. 

Nepobalila som 

toho akosi veľa? 

Veď tie plavky 

sú mojich 

kámošiek.  

K 

A 

T K 

K 

L A 

Á 

R A 
S 

Á 

R 

A 

L 

I N 

D 
A 

4. 
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Jakubko sa už teší, že cez 

prázdniny bude mať  viac času 

na svoje záľuby. Rád trávi čas 

pred svojim 

terčíkom a snaží sa 

trafiť stred. 

Kamaráti, dopíšte 

do matematického 

terčíka chýbajúce 

číslice! 

Jakubko dostal od priateľov dobrý tip na prázdninový výlet. Poznáte mesto 

na obrázku? Nie? Dozviete sa ho po vyriešení KVÍZU. 

Chobot má 

a/ ťava 

b/ slon 

2 1 3 4 5 6 7 

Dlhý krk má 

o/ žirafa 

p/ zebra 

Gorila je 

i/ vták 

j/ opica 

Vták, ktorý nelieta, 

ale výborne beží 

l/ vrabec 

i/ pštros 

Najrýchlejšie 

suchozemské zviera 

n/ gepard 

m/ slimák 

Zviera, ktoré mení 

farby 

c/ chameleón 

g/ jašterica 

Vták, ktorý sa vie 

naučiť rozprávať 

r/ sýkorka 

e/papagáj 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 

Vpíšte správne možnosti do tabuľky.  Riešenia kvízu môžete vhadzovať do 

Jakubkovej schránky, alebo poslať mailom na  adresu 

jakuboviansky.jakubko@gmail.com 

Pospájajte správne! 

. 

. 

. 
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Ahojte kamaráti! Už sa nám to v škole kráti. Neviem ako vy, ale ja sa 

už neviem dočkať prázdnin. Keď je vonku tak teplo, slniečko hreje, 

komu by sa chcelo doma učiť. Aj ja radšej chodím von s kamarátmi. 

Minule som zavolal na zmrzlinu do mesta moju anglickú kamarátku 

Alicu. Pamätáte sa ešte na ňu? Ale o vám ale bola voľba. Načakal 

som sa. Tie ženy! Vraj čo na seba? Postavila sa pred svoj obrovský 

šatník, a snáď hodinu vyberala. No posúďte sami. 

 

Ahojte kamaráti! Už sa nám to v škole kráti. Neviem ako vy, ale ja 

sa už neviem dočkať prázdnin. Komu by sa chcelo učiť, keď je 

vonku tak teplo? Aj ja radšej chodím von s kamarátmi. Minule som 

zavolal na zmrzlinu do mesta moju anglickú kamarátku Alicu. 

Pamätáte sa ešte na ňu? To Vám ale bola voľba! Načakal som sa! 

Tie ženy! Vraj, čo na seba? Postavila sa pred svoj obrovský 

šatník, a snáď hodinu vyberala. No posúďte sami. 
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[skrt] sukňa [dres] šaty [blaus] blúzka 

[tí šrt] tričko [šús] topánky [šorts] kraťasy 

Čo myslíte, že si Alica po hodine výberu zvolila? Skúste v tejto úlohe obliecť Jakubka tak, aby sa 

Alici páčil. Jednotlivé oblečenie /v angličtine/ vypíšte na papier a vhoďte do Jakubkovej schránky! 
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Tento deň je oslavou rómskej kultúry a jej vplyvov v oblasti hudby, divadla, literatúry a tanca 

európskej kultúry. Pri tejto príležitosti sa konajú rôzne kultúrne podujatia, ktorých cieľom je zvýšenie 

povedomia o ich kultúre, ochrana a podpora ľudských práv Rómov, prevencia diskriminácie a 

upozornenie na problémy, ktorým v Európe čelia.  

Medzinárodný deň Rómov si každoročne pripomíname 8. apríla pri 

príležitosti výročia prvého celosvetového stretnutia Rómov      

v Orpingtone pri Londýne v roku 1971.  

Deň Rómov sme spolu so žiakmi a ich rodičmi oslávili v 

našej škole 10. apríla kultúrnym programom. Žiaci sa 

mohli pred svojimi blízkymi odprezentovať tancom, 

spevom, ale aj recitáciou básní Rómskych spisovateľov.  
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Aj naša škola sa pridala k tohtoročnej zbierke. Spoločne sme tak pomohli deťom na Ukrajine. 

Deťom, ktoré sú priamo ovplyvnené prebiehajúcim vojnovým konfliktom. Deťom, ktoré 

museli vzhľadom na spoločenské okolnosti dospieť skôr, ako mali. Kúpou koláčika, zmrzliny 

a gombíka sme prispeli k zlepšeniu života detí na Ukrajine. 

Cieľom zbierky, ktorá sa konala 14. - 20. mája 

2018, bola humanitárna pomoc pre deti na 

Ukrajine v konfliktných oblastiach.  

Na východe tejto krajiny vypukol ozbrojený 

konflikt ešte v roku 2014, pričom situácia v 

Doneckej a Luhanskej oblasti je stále vážna. 

Následky konfliktu sú aj dnes veľmi citeľné, a to aj 

v širších oblastiach v blízkosti týchto regiónov.  

Sme radi, ak sme im aspoň z časti vrátili kúsok detstva, na ktoré majú právo. 

Slovenský výbor pre UNICEF už po   

14. raz zorganizovalo celoslovenskú 

verejnú zbierku s názvom  

Týždeň modrého gombíka. 
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   Zo života študentov 
 

Praktický výcvik získavajú naši študenti  vo firme Gazdovia vo Veľkom Šariši, kde 

pomáhajú pri zaváraní a iných činnostiach. 

 

O škole 

Praktická škola je určená pre chlapcov a dievčatá, ktorí ukončili špeciálnu základnú školu. 

Úlohou praktickej školy je pripraviť žiakov na život v rodine - na sebaobsluhu a praktické práce 

v domácnosti. Zručnosti získavajú prostredníctvom odborno - praktických predmetov. Študenti sa v 

rámci vyučovania zúčastňujú rôznych súťažných prehliadok, športových súťaží a prezentácií 

svojich vedomostí a zručností v domácich prácach a varení. 

Príprava jedál v školskej kuchynke, príprava jednohubiek na Deň zdravia. 

Mňam. Dala 

by som si! 

 

Čistota pol 

života. 
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Iné aktivity: príprava výzdoby na ples mládeže, upratovanie, Eko - móda.  

Vyšívanie na hodinách Domáce práce a údržba domácnosti. 

Súťaž pre chlapcov deviatych ročníkov, praktickej školy a  odborného učilišťa. 

Ples mládeže 2018 pre Praktickú školu a Odborné učilište v priestoroch Komunitného 
centra. 

Ako to len 

robia? 

Smiem prosiť? 
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Mesiac máj sa už tradične nesie 

v znamení speváckej súťaže 

Jakuboviansky slávik. Bol to 

už 20. ročník súťaže v speve moderných, ľudových 

a rómskych piesní, v ktorom prezentovali svoj 

talent  mladí speváci z celého Prešovského kraja.  

 Tohtoročná spevácka súťaž bola obohatená o tanečné 

čísla, ktorými žiaci Spojenej školy Chminianske 

Jakubovany  spríjemnili  a vyplnili čas prestávky medzi 

jednotlivými kategóriami. Nádych vznešenosti a 

majestátnosti súťaže navodili svojim úvodným valčíkom 

žiaci  deviateho ročníka, rómsku kategóriu odštartovali 

energickým tancom žiaci 6.D a na ľudovú pieseň Anka, 

Anka zatancovali žiaci 3.B. 

 Porotcovia tohtoročnej súťaže mali veľmi ťažkú 

úlohu. Jednotlivé výkony hodnotili renomovaní 

zástupcovia obce, ale aj odborná porota z 

akademickej oblasti a mimovládnych organizácií. 

A teda, bolo z čoho vyberať! 
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Ľudové piesne 
1. kategória – do 12 rokov: 
1. miesto:  
Sandra Červeňáková,  
SŠI Humenné 
2. miesto:  
Adriana Lacková,  
ZŠ Chmin. Jakubovany 
3. miesto:  
Mária Holubová,  
ZŠ s MŠ Svinia 
Erik Horvát,  
SŠ Chmin. Jakubovany 

Spevácku súťaž podporili: Nadácia Emílie Kováčovej, zamestnanci Spojenej školy Chminianske 

Jakubovany, Obecný úrad Chminianske Jakubovany a Komunitné centrum v Chminianskych 

Jakubovanoch, APL plus s. r. o., DLC s. r. o., GOHR s. r. o., Ján Stašik - nákladná doprava a zemné 

práce, Zlatá studňa s. r. o., Mgr. Zuzana Schvarcová, Iveta Ščerbáková, Ing. Matúš Macko. 

Sálou zneli rôznorodé ľudové, rómske a moderné piesne. 

Najviac však svojim prejavom, ale aj inakosťou piesne 

zaujala Sandra Čeveňáková z Humenného. Počas jej chvíľky 

slávy na pódiu, publikum úplne stíchlo a nám divákom behal 

mráz po tele. Naopak, žilky sa rozihrali 

publiku pri piesni Čardáš dvoch sŕdc v podaní 

nášho žiaka Nikolasa Jasla. Počas celej súťaže 

vládla príjemná a súdržná atmosféra. 

Súťaživosť akoby šla bokom. Vládla tu radosť 

z podanej a prijímanej hudby. 

      Keď už všetky piesne dozneli a 

ceny boli rozdané, neostávalo 

nám nič iné, iba sa rozlúčiť 

a tešiť sa na budúci ročník 

Jakubovianskeho slávika. 

 
Moderné piesne 
 
1. kategória - do 12 rokov: 
1. miesto: Martin Kukurica, 
ŠZŠI Podolínec 
2. miesto: Jaroslav Husár,   
ZŠ Uzovské Pekľany 
Cena poroty za hudobný 
sprievod: Martin Giňa, ZŠ 
Uzovské Pekľany 
 
2. kategória – nad 12 
rokov: 
1. miesto: Nikolas Jaslo,      
SŠ Chminianske Jakubovany 
2. miesto: Kristína 
Porčogošová, ŠZŠI 
Podolínec 
3. miesto: Maximilián Giňa, 
ZŠ s MŠ Svinia 
 

Rómske piesne 
 
1. kategória – do 12 rokov:           
1. miesto: Estera Bužová,  
SŠI Vranov nad Topľou 
2. miesto: Vanesa Hangurbadžová, 
ŠZŠI, Podolínec 
3. miesto: Anna Giňová,  
ZŠ s MŠ Svinia 
  
2. kategória – nad 12 rokov:       
1. miesto: Ružena Bažová,  
SŠI Vranov nad Topľou 
2. miesto: Milan Kováč Pešta,  
SŠI Masarykova, Prešov 
 Nikolas Jaslo,  
SŠ Chminianske Jakubovany 
3. miesto: Kristián Bužo,  
SŠI Vranov nad Topľou 
 Martina Kalejová,  
SŠ Chminianske Jakubovany 
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Ping– pong, inak stolný tenis, je individuálna 

sieťová športová hra. Hrá sa v krytých halách 

na stoloch pre stolný tenis. Hráči sa snažia 

zahrať raketou loptičku ponad sieťku tak, aby 

ju súper nemohol vrátiť, alebo aby mu vrátenie 

loptičky 

spôsobilo čo 

najväčšie 

ťažkosti.  

Stolný tenis je 

jednou z 

najrýchlejších 

športových hier. Učí rýchlemu odhadu hernej 

situácie, jej okamžitému riešeniu 

najvhodnejšou hernou činnosťou. Vyžaduje 

rýchlosť reakcie, vysokú úroveň pohybových 

schopností hráča.  

Predchodcom stolného tenisu bola stará 

japonská hra gossima, ktorú priniesli do 

Európy Angličania v 80. rokoch 19. storočia. 

Stolný tenis sa hral spočiatku na stoloch 

rôznych rozmerov, s gumenými alebo 

korkovými loptičkami, pergamenovými, neskôr 

drevenými raketami. 

  

Hrať stolný tenis pre zábavu, mať radosť z hry a pohybu 

bolo cieľom projektu  „Ideme hrať ping – poooooong“ 

alebo Svetový deň stolného tenisu pre všetkých na 

Slovensku. Štvrtok, 5. máj, sa stal dňom stolného tenisu aj 

v našej škole. Športovú akciu odštartovalo semifinále 

prebiehajúceho stolnotenisového turnaja chlapcov zo 

záujmového útvaru pod vedením učiteľa Petra Mačeka. 

Kým najlepší 

hráči zápasili o 

najlepšie 

umiestnenie, 

žiaci v triedach 

sa oboznámili s 

krátkou históriou športu. Pozreli si rozhovor s bývalou 

reprezentantkou a hlavnou organizátorkou Svetového dňa 

stolného tenisu na Slovensku Mgr. Alicou Chladekovou. 

Získané poznatky použili pri tvorbe výtvarných prác a 

originálnych nápadov. Najčastejšie kreslili, maľovali alebo 

zhotovovali stolnotenisovú raketu. Vznikali zaujímavé 

výtvarné práce, ale  všetci sa tešili na samotnú hru. 

Herný kolotoč ping – pongu otvorili ako prví ôsmaci a 

deviataci. Každý mal možnosť 

zahrať si hru, ktorá vyžaduje rýchlu 

reakciu a prenesenie loptičky cez 

sieť tak, aby ju súper nemohol 

vrátiť.  Pri  ping – pongovom stole 

sa vystriedali  všetci žiaci. Hra, 

ktorá rozvíja rýchlosť, obratnosť, súhru pohybov  a 

myslenie, zaujala. Vo vestibule školy bolo počuť smiech, 

povzbudzovanie, sem - tam výkrik sklamania. 

Zahanbiť sa nedali ani učitelia. Stolnotenisový turnaj 

učiteľov vyhral učiteľ Daniel Lanščák.  

 

Čo sa ide 

hrať? 

Najlepší hráči. 
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Ocenení žiaci: 2. kategória 

1. miesto: Rebeka  Holubová    5.D 113 preskokov 

2. miesto: Kristína Horváthová   6.A 111 preskokov 

3. miesto: Patrícia Žigová   5.C 110 preskokov  

         Margaréta Horvátová   6.B 110 preskokov 

Tento pojem môzeme preložiť z angličtiny ako "rope" 

- švihadlo, "skipping" - preskakovanie, skákanie, 

čiže jednoducho: skákanie cez švihadlo. 

 

Takéto skákanie cez švihadlo nie je len bežným ská-

kaním cez švihadlo, aké poznáme z telesnej výcho-

vy na základných školách alebo zo škol-

ských družín na dvore. Na celom svete sú 

športové kluby, asociácie. Rope skipping 

je nielen voľnočasová aktivita detí a mlá-

deže, ale aj súťažným športom vo svete. 

Skákať cez švihadlo možno vo dvojiciach, 

trojiciach, ale aj v celých skupinkách, či už 

cez klasické krátke švihadlo alebo dlhé 

švihadlo. Existuje celý rad trikov a štýlov, 

ktoré je možné pri skákaní cez švihadlo využiť. 

 

Súťaž v preskoku cez švihadlo 

Pri realizácii pohybovej súťaže v preskoku cez 

švihadlo na našej škole /31. mája a 8. júna/ sme 

ostali verní klasickému znožnému preskoku a 

prvky akrobacie sme z bezpečnostných dôvodov  

zatiaľ vynechali. 

Úlohou 

súťažiacich bolo 

v časovom 

limite 1 minúta 

urobiť čo najviac 

preskokov znožmo. 

Ocenení žiaci: 3. kategória 

1. miesto: Aleš Horvát   9.B 138 preskokov 

2. miesto: Martina Kalejová 9.A 117 preskokov 

3. miesto: Barbora Horvátová 7.A 112 preskokov 

Cena poroty :  Adriana Mirgová   2.B  60 preskokov 

Ocenení žiaci: 1. kategória  

1. miesto:  Monika Mirgová   4.A 104 preskokov 

2. miesto: Róbert Horváth   4.A 100 preskokov  

. 
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Víťazstvo nášho družstva 

Prebratie pohára za 1. miesto 

Prvým miestom a takýmto krásnym zlatým 

pohárom  sa môžu pochváliť chlapci našej školy: 

Marek Červeňák, Oliver Holub, Marek Holub, Daniel 

Závadský, Erik Mirga, Martin Horváth, Milan Horvát a 

Alex Horvát, ktor í sa 24. mája zúčastnili v Prešove 

futbalového 

turnaja. 

Najlepší strelec turnaja 

Cesta za víťazstvom nebola ľahká. Najprv v 

základnej skupine A, chlapci zvíťazili nad tromi 

súpermi, Spojenou školou z Lipian, Spojenou 

školou internátnou z Vranova nad Topľou a 

Spojenou školou Matice Slovenskej Prešov. Zápas so Špeciálnou základnou školou zo Sabinova 

mal rozhodnúť o postupe do semifinále. A podarilo sa! Chlapci vyhrali 5:0 a vo finále sa stretli s 

družstvom Základnej školy s materskou školou Hermanovce. Zápas sa skončil tesným rozdielom 

1:0 v náš prospech. Chlapcom patrí veľká vďaka za ich zodpovedný a bojovný výkon, ktorý 

predviedli vo všetkých  turnajových zápasoch. 

Víťazné mužstvo 

Chcem dávať góly 

ako on! 
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Riešenie úloh na interaktívnej tabuli 5.A 

Ako tvorcovia časopisu sa 

spolu s Jakubkom tešíme aj 

z úspechov v oblasti 

výtvarnej tvorby. Počas 

celého školského roka sa 

zapájame do rôznych 

výtvarných súťaží. Posielame 

výtvarné práce do Kežmarku, 

Vranova nad Topľov... Najčastejšie  

sú však výtvarné diela našich žiakov 

uverejnené v časopise Vrabček. 

Chceme sa poďakovať všetkým 

usilovným žiakom, učiteľom a 

koordinátorom výtvarnej výchovy za 

prezentáciu školy a šírenie 

umeleckého cítenia v našej komunite. 

  Časopis Jakubko vydáva SŠ Chminianske Jakubovany. 
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Ďakujeme všetkým, ktorí svojou prácou a tvorivosťou prispeli k vzniku tohto čísla! 

        mailová adresa: jakuboviansky.jakubko@gmail.com 

Aj ja by som chcel nakresliť 

niečo také pekné! 

Milí kamaráti! Ďakujem Vám, že ste sa vo 

veľkom množstve zapojili do riešenia mojich 

tvorivých úloh, ako aj úloh z angličtiny. Verím, 

že ste sa pri riešení pobavili a za vašu prácu 

Vás chcem aj odmeniť. Vecnú cenu získavajú: 

Alex Horvát 9.B, Cyril Horvát 4.A, Valentína 

Pokutová 6.A, Mária Holubová 6.C. 

Kolektívne ocenenie patrí triede 5.A, 

ktorá nám poslala aj foto dôkaz. 
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6 – modrá 

7 – čierna 

8 – fialová 

9 – žltá 

Počas teplých letných dní, dobre padne oddych a malé osvieženie v bazéne. Takto si vychutnáva 

prázdninový čas náš tučniačik. Zabavte sa aj vy! Vypočítajte príklady a podľa návodu vymaľujte 

obrázok. 

ŠARKAN, VÁZA, ŽENA, SEM, 
VÝŤAH, HLAVA, DEŇ,DVA, SOVA, 
MISA, MUŽ, SUD, KLAS, HLAD, 
KOSŤ, LOŽ, VEĽA, BEŽÍ, ŽABA 

Pomôžte nájsť 

Jakubkovi správnu 

cestu. 

Osemsmerovku vyriešite tak, že 

v nej vyškrtáte všetky zadané 

slová. Písmená, ktoré ostanú    

v riadkoch tvoria TAJNIČKU.  


