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 Prinášame Vám stručný obsah toho, čo môžete nájsť v tomto mimoriadnom čísle 

Jakubka, ktorý sa zameral na aktivity konané počas letných prázdnin a voľnočasové 

aktivity podporené rôznymi nadáciami a organizáciami. Veríme, že bude pre vás inšpi-

ráciou.  

 

Odznak v akcii - tábor zameraný na protidrogovú prevenciu a kriminalitu s. 3-4 

Ja a ty ... - tábor plný kreatívnej činnosti   s. 5-6 

Cesta okolo sveta - 7. ročník tábora mimo obec v Kysaku   s.  7-8 

Deti slnka - projekt plný rôznych aktivít a divadelnej činnosti  s. 9-10 

Prsteň - divadelný tábor a jeho vystúpenie v divadle  s. 11-12 

Deň dobrovoľníctva - deň plný hier, zábavy a búrania bariér s. 13-14 

Vymaľuj - vymaľujeme si obrázok   s. 15 

  

           Váš Jakubko 

  

  

 

 

  

Jakubkova schránka 

  

 Naďalej môžete prostredníctvom svojich učite-

ľov prispievať do nášho časopisu. Do Jakubkovej 

schránky vhadzujte aj správne odpovede na rôzne 

súťaže. Neváhajte, Jakubko sa určite poteší.  



3 

  

 Denný letný prázdninový tábor podporený Ministerstvom vnútra SR sa 

uskutočnil v čase od 11. 7. – 15. 7. 201. Tábora sa zúčastnili štyria pedagó-

govia, ktorí si vytvorili tím z 10 žiakov školy. Spolu sa tu stretlo 37 detí, dvaja stredo-

školáci a jeden rodič. Do tímu sa dostali žiaci na základe odporúčania triedneho učiteľa, 

školského psychológa a výchovného poradcu. 

 Denný letný tábor prebiehal od pondelka do piatka od 8:00 hod. do 13:00 hod. Prog-

ram tábora vychádzal zo syláb, ktoré si pedagógovia zostavili v prípravnej fáze projektu. 

Každé ráno od 8:00 – 10:00 hod. sa uskutočnili spo-

ločné stretnutia detí a mládeže na tému dňa „Drogy“, 

„Kriminalita“, „Násilie“, „Vandalizmus“, kde bol 

prítomný aj príslušník PZ. Potom sa deti rozdelili 

podľa tímov. Pod vedením svojho vedúceho plnili 

rôzne úlohy a zapájali sa do pripravených aktivít, kde si oprášili  aj svoje vedomosti pri 

riešení rôznych tajničiek a rébusov. Navzájom si pomáhali pri rôznych pracovných čin-

nostiach, kde vyrábali výrobky z odpadového materiálu a svoju kreativitu predviedli pri 

výtvarných prácach. Najviac sa im však páčili zá-

bavné dopoludnia – tanečné, spevácke, športové, 

dramaticko – divadelné, pri ktorých zažili veľa 

zábavy a smiechu. Počas jedného dopoludnia nás 

navštívili aj príslušníci PZ - psovodi zo svojimi 

psami a predviedli nám ukážku ich práce pri vý-

cviku s veľkými i malými psami. Deti si tiež vyskúšali odev a ochranné pomôcky prí-

slušníka PZ, ktorý používa pri zásahoch. Zistili, že je veľmi ťažký a tí menší ho ani neu-

niesli. V tento deň deti zažili kopec zábavy a domov odchádzali v dobrej nálade. 

 Všetky aktivity boli každý deň odmeňované sladkosťami, takže deti sa radi zapájali 

do všetkých súťaži. V posledný deň (piatok) bolo vyhodnotenie aktivít celého týždňa 

a najlepší účastníci a celé družstvá boli odmenené aj vecnými cenami. 

 Uskutočnené aktivity sa stretli s veľmi pozitívnym ohlasom u detí a mládeže. Všetci 

sa podujatí  zúčastňovali veľmi radi, s veľkým nasadením a odhodlaním.  
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 Vedúci tábora: Mgr. G. Grešová, Mgr. J. Rusiňák, Mgr. A. Fečková a Mgr. J. Deme-

terová.     

Za tím Mgr. G. Grešová 

Foto: Mgr. Rusiňák, Mgr. Fečková   
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 Projekt „Ja a ty spolu prekonáme bariéry“ bol podporený Nadáciou 

otvorenej spoločnosti OSF. Uskutočnil sa v čase od 18.7 – 22.7. 2011, teda 

od pondelka do piatka. Tábor v spomínané dni od 8:00 – do 13:00 hod. v Komunitnom 

centre SPOLU a vo vestibule spojenej školy. Mali ho na starosti dvaja pedagógovia a 

zúčastnilo sa ho približne 12 detí.   

 Počas letného denného prázdninového tábora sa žiaci venovali tvorivej činnosti. 

Formou hry sa oboznámili s úžitkovým umením, vyskúšali si rôzne tvorivé techniky, 

pracovali s farbami, látkami a papierom, prírodnými materiálmi tak, aby vynikla ich tvo-

rivosť a fantázia. Vytvorili predmety, ktoré sa nedajú kúpiť v obchode a ktorými potešia 

svojich blízkych. Naučili sa ozdobovať pred-

mety servítkovou technikou, krakelovaním, 

zhotovovali aranžmány a rôzne výrobky 

z prírodných materiálov. Oboznámili sa 

s maľbou na sklo, ktorá ich veľmi zaujala a 

taktiež ozdobovali textil servítkovou techni-

kou, ktorá sa stala tiež obľúbenou. Popri kreatívnej tvorivej činnosti nechýbal ani výlet 

do prírody. Deti tábor veľmi zaujal a jeho výsledkom sú výrobky, ktoré zhotovili.  

 Vedúcimi tábora boli Mgr. I. Čechová a Mgr. D. Lanščák.  
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Za tím Mgr. I. Čechová 

Foto: Mgr. Lanščák  
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 V dňoch od 25. júla do 30. júla 2011 sa zrealizoval už 7. ročník letného 

prázdninového tábora, ktorého sa zúčastnilo 43 žiakov školy, Mária Mirgo-

vá a Roman Horváth ako zástupcovia rómskych rodičov, 5 táborové vedúce a 1 zdravot-

ník. V prekrásnom prostredí lesov pri obci Kysak spolu prežili nevšedný týždeň, plný 

dobrodružstiev.  

 Cestuj v čase – cestuj v priestore. Svet voláááá... Jeden deň v Európe, druhý deň 

v Afrike, Austrálii, na severnom póle...Buď indiánom, vyskúšaj život v pralesoch, skáč 

s klokanmi, vystúp na vrchol nezdolanej hory....  Tak takéto a podobné výzvy čakali na 

deti v tábore, ktorý mal názov „Cesta okolo sveta“ . Pripravený bohatý program 

a rôznorodé aktivity nám táborovú veselosť 

a nadšenie neprekazilo  ani nepriaznivé  počasie. Spo-

znali sme zaujímavosti všetkých svetadielov, zatúlali 

sme sa do britského múzea s múmiami, tancovali do-

morodý austrálsky tanec, prešli krížom krážom cez 

veľký čínsky múr, vytvárali sme vlastné sochy slobody.  Každodenné hľadanie 

a rozlúštenie indícií, rôzne súťaže, bodovanie izieb, večerné aktivity ako Zmenáreň, 

Miss a Missák tábora, Partička a rôzne iniciatívy boli pravidelne odmeňované svetový-

mi táborovými dolármi, ktoré sme mohli hneď večer 

minúť v táborovom bufete. Chytanie rýb, hádzanie 

flinty do žita, streľba zo vzduchovky, lyžovanie 

v lete, demolácia, hod do koša, šípky, slalom, golf, 

popoluška, bejzbal či chodule boli disciplíny celo-

dennej táborovej olympiády. Silu, šikovnosť a vytrvalosť sme si zmerali aj v súťažiach 

s družstvom učiteľov. Za privolanie slniečka a za zdarný priebeh veľkej táborovej olym-

piády chceme poďakovať pani učiteľkám Demeterovej,  Fečkovej,  Tkáčovej, Grešovej, 

Schvarcovej, Birošovej a pánu učiteľovi Rusiňákovi, ktorí sa k nám aktívne pripoji-

li, vytvorili súťažné stanovištia a zahrali si s nami veľké táborové Človeče nehnevaj sa.       

 Za ochrannú ruku nad táborom patrí poďakovanie pani riaditeľke Mgr. Márii Pigulo-

vej a za odbornú  zdravotnú prvú pomoc našej zdravotnej sestričke M. Imrichovej.    
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 Celý tábor bol zrealizovaný a podporený vďaka podpore Nadáciou otvorenej spoloč-

nosti OSF v rámci projektu „Integrácia vo vzdelávaní“ a rakúskou charitou Caritas Graz.  

 Táborové vedúce: Mgr. G. Priščáková, Mgr. M. Šankweilerová, Mgr. L. Hadbavná, 

Mgr. I. Vašková a Mgr. V. Uličná. 

  

  

Za tím Mgr. G. Priščáková 

Foto: členovia tímu  
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 Divadelný súbor „Deti slnka“ sa prostredníctvom nadácie Orange  za-

pojil do projektu „Kultúra bez bariér“. Táto myšlienka vznikla preto, aby 

sa aj ľudia zo sociálne znevýhodneného a menej podnetného prostredia, zastúpení vo 

väčšej miere rómskym etnikom, mohli prezentovať svo-

jim kultúrnym bohatstvom a temperamentom, ktoré kolujú v ich 

žilách od nepamäti. Divadelno-hudobno-tanečné zoskúpenie „Deti 

slnka“ združuje práve deti, mládež  a dospelých pochádzajúcich 

z charakterizovaného prostredia rómskej komunity 

v Chminianskych Jakubovanoch. Pracujú pod pedagogickým vede-

ním pani učiteliek Čičákovej a Pavlíkovej v spolupráci 

s hudobníkmi, kostymérkami a 

rekvizitármi. Iniciatívu nad amatérskym súborom 

prevzal riaditeľ DAD v Prešove Marián Marko. Ten 

umožnil členom súboru nazrieť do zákulisia divadla 

a tak spoznávať život herca aj mimo javiska. 

S cieľom lepšie pochopiť podstatu herectva, vážiť si umeleckú činnosti týchto ľudí, lep-

šie sa pripraviť na vlastné predstavenia, zúčastnili sme exkurzií v divadle Romathan, 

DAD v Prešove, bábkového divadla DRAK v Prešove. 

 Tému rómskej kultúry a tradícií spracovali členovia súboru v predstavení Deň Ró-

mov 2011 a realizovalo sa pri príležitosti sviatku tejto 

komunity v apríli 2011.  

Predstavením Rukavička, chcel súbor osloviť  hlavne 

detského diváka a ponúknuť mu túto rozprávku 

v troch spracovaniach a to vo forme bábkového pred-

stavenia pre najmenších, rozhlasové spracovanie a scénické divadelné predstavenie.  

 Tretie a najväčšie dielo tvorí muzikál PRSTEŇ, ktorý  je spracovaný na motívy roz-

právky nezabudnuteľnej spisovateľky Daniely Hivešovej Šilanovej . Múry 

a ploty...človek vidí, že ich postavila nenávisť. Snaha jedných rozhodovať, akými cesta-

mi má kráčať ten druhý, ktorí sú tí horší, podradnejší, menejcennejší... 
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 Ešte je čas to zastaviť. Ešte je čas zmeniť svet krásou, harmóniou a láskou. Práve 

toto predstavenie umožní súboru realizovať sa na doskách čo znamenajú svet, pretože 

jeho premiéra sa odohrá v Divadle Alexandra Duchnovička v Prešove pri príležitosti 30. 

výročia založenia Spojenej školy v Chminianskych Jakubovanoch. Súbor „Deti slnka“ 

sa s touto premiérou predvedie v septembri 2011. Členovia súboru chcú svojím umením 

osloviť divákov všetkých vekových kategórií a národností, ktorí majú radi divadlo 

a divadelné umenie vo všetkých jeho podobách.   

 Premiére však predchádza tvrdý tréning a príprava. Na tento muzikál sa členovia sú-

boru pripravovali aj počas týždenného prázdninového sústredenia v termíne od 15.8. – 

19. 8. 2011. 

 Cieľom systematického stretávania bolo oboznámiť sa s príbehom lásky, osvojiť si 

scenár muzikálu a nacvičiť jednotlivé tanečné prvky.  Výtvarná zložka súboru sa starala 

o prípravu rekvizít a výrobu doplnkov pre vystupujúcich. 

  Hlavnou myšlienkou a cieľom nášho projektu bolo odstrániť bariéry 

v medziľudských vzťahoch, vybudovať mosty priateľstva a lásky, nájsť spoločnú cestu 

a ľudí spájať - nie rozdeľovať.   

PaedDr. Z. Pavlíková 

Foto: autor, Mgr. Rusiňák  
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 Denný letný prázdninový tábor sa uskutočnil  ako súčasť projektu 

„Kultúra bez bariér“, ktorý finančne podporila spoločnosť Orange. Konal 

sa od 15.8. – 19.8.2011 v priestoroch Spojenej školy Chminianske Jakubovany 

a Komunitného centra SPOLU. Na starosti ho mali dvaja pedagógovia - PaedDr. Z. Pav-

líková, Mgr. N. Čičáková a navštevovalo ho 15 žiakov školy – členovia divadelného sú-

boru „Deti slnka“. 

 Mladí – nádejní herci si počas piatich dní spríjemnili letné prázdniny nácvikom mu-

zikálu  - príbehu o láske Prsteň.  Samotný nácvik si každý deň obohatili rôznymi didak-

tickými hrami, vyrábaním  rekvizít- kulís na predstavenie ako aj korálok a rôznych 

ozdôb... Vyvrcholením tvorivej päťdennej činnosti bola dlho očakávaná opekačka, ktorú 

si spríjemnili spevom a tancom. Členovia súboru Deti slnka so spomínaným muzikálom 

vystúpili v septembri na doskách, čo znamenajú svet v Divadle A. Duchnoviča 

v Prešove, kedy si naša škola pripomenula 30. výročie svojho založenia. 

  



12 

  

  

Za tím Mgr. N. Čičáková 

Foto: Mgr. Lanščák  

Vystúpenie v Divadle Alexandra  

Duchnoviča v Prešove  
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 Na podporu a posilnenie práce dobrovoľníkov vyhlásila Európska ko-

misia rok 2011 za Európsky rok dobrovoľníctva. Jednou z aktivít bolo aj 

vyhlásenie dní 23. – 24. september 2011 ako dní dobrovoľníctva. Počas týchto dvoch 

dní sa mohli ľudia z celého Slovenska zapojiť do dobrovoľníckych aktivít a pomôcť tak 

nezištne iným ľuďom, prírode či organizáciám.  

 Komunitné centrum Spolu v Chminianskych Jakubovanoch sa tejto akcie oficiálne 

zúčastnilo v sobotu 24. septembra. Napriek tomu, že bola sobota, zišlo sa 24 dobrovoľ-

níkov miestnej školy, obecného úradu a sympatizantov komunit-

ného centra a spoločne pripravili a zrealizovali veľkú 

„Jakuboviansku olympiádu“.  Pre cca 140 rómskych i nerómskych 

deti obce Chminianske Jakubovany pripravili množstvo zábav-

ných, kondičných i oddychových súťažných disciplín. Deti boli 

rozdelené do družstiev a v súťažiach ako hádzanie flinty do žita, 

Popoluška, chytanie rýb, lyžovanie, skákanie vo vreci, hod bej-

zbalkou, hádzanie šípok, koníčky či skok cez švihadlo, mohli star-

šie, ale aj tie mladšie deti ukázať svoju šikovnosť, odvahu aj vynaliezavosť. Odmenou 

im boli „jakubovianske doláre“, za ktoré si mohli kupovať sladkosti či občerstvenie 

v olympijskom bufete.  O tom, že námaha dobrovoľníkov nevyšla nazmar, svedčilo sú-

ťažné nadšenie, radosť, a  rozžiarené očí detí. 

 A dobrovoľníci? Z ohlasov zneli iba samé pozitíva: bolo super, mám dobrý pocit 

z vykonanej práce, vyšli zo stereotypu, bol to nádherný deň, stmelilo nás to, lepšie sme 

sa spoznali, mali sme neopakovateľný zážitok, určite sa 

zapojíme aj nabudúce.... A ako vidí najväčšie pozitívum 

Inga Švecová, sociálna pracovníčka obce: „Nehľadelo sa 

na to, kto má akú farbu pleti, kde býva, či je chudobný, ale 

aké má srdce. Tento deň proste spojil všetkých dobrých ľudí. Čo ma najviac teší,   deti 

z obce prekonali bariéry  a dokázali bez akýchkoľvek zábran prijať nerómske deti, chy-

tiť ich za ruky, spolu sa hrať a aspoň na jeden deň sa zabudlo na to, že obec sa delí na 

„dva tábory“. To bolo neopísateľne krásne.“ 
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 Čo dodať na záver? Ďakujem ešte raz všetkým, ktorí sa zapojili do dobrovoľníckych 

dní a prispeli k realizácii „Jakubovianskej olympiády“.  Za podporu akcie srdečne ďaku-

jeme Obecnému úradu v Chminianskych Jakubovanoch - pánu starostovi Jozefovi Luká-

čovi; Potravinovej banke Slovenska - pánu Urdzikovi; Zlatej studni - pani Šofrankovej 

Veronike; a firme Izostrop – pánu Martinovi Magerovi. 

 Nezištná pomoc hreje pri srdci... 

  

Za tím Mgr. G. Priščáková 

Foto: Mgr. Rusiňák  
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Milí kolegovia, nebojte sa prispievať a svoje nápady, postrehy a pochvaly vhadzujte do 

Jakubkovej schránky.  

Názvy rubrík Chrabromil a Bystrohlav boli inšpirované knihou Harry Potter.  
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