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Doplňte do obsahu  správne 

čísla strán. 

Farebná jeseň 

Chcete sa dozvedieť, čo 

znamenajú jednotlivé 

farby jesene? Čítajte na 

strane 

Zo života školy 

Zaspomínajme si na naj-

krajšie zážitky z prázd-

nin. 

Dopraváčik 

Prečítajte si ako sa sprá-

vame na ceste  a otestujte 

sa.  

Účesy, účesy.... 

Prečítajte si, aké sú moder-

né účesy a Jakubko Vám 

poradí ako sa starať o dlhé 

vlasy. Našli ste sa? 

Galéria 

Jeseň vašimi umelec-

kými očami.  

Tajnička 

Hútajte, rozmýšľajte a 

správnu odpoveď vhoď-

te do Jakubkovej 

schránky, alebo napíšte 

mailom. 

Dešifrovačka 

Skúste rozlúštiť dešif-

rovačku, Jakubková 

schránka čaká! 
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 Ahoj Jakubko, 

 

    neviem či vieš, ale stretávali sme sa dvadsať rokov. 

Je to v živote dosť veľký priestor, ktorý som dostala k tomu, aby som tu, v rodných Jakubovanoch 

mohla pomôcť položiť základy vedomostí a orientácie v živote tým, ktorí stoja na začiatku cesty 

vlastného života.  

Neviem a ani nechcem hodnotiť, či sa to podarilo alebo nie, možno sa to ani nedá, ale tak , 

ako ostatní kolegovia a kolegyne, snažila som sa pripraviť, naučiť a poukázať na to, čo si myslím, 

že je v živote najpodstatnejšie, teda na poriadok a zmysel, ktorý nám vždy umožní nezastať, 

v dobrom sa vždy sám vzdelávať a kráčať vždy ďalej k novým obzorom poznania.  

Takto je to v živote zariadené, večný poriadok nemôžeme zmeniť. Človek, ktorý zápasí, 

snaží sa o múdrosť, poznanie, zručnosťou vedie a učí tých druhých, nič si nemôže nechať pre seba, 

ale musí to predať tomu, ktorý na to nevydal ani námahy. Odmena je však krásna, to dobré, čo ho 

naučil, zostáva navždy. 

 Ako hovorí múdra Kniha života: Všetko má svoj čas a každé počínanie pod nebom má svo-

ju chvíľu ... Je tu teda čas narodiť sa, umierať, čas sadiť aj zbierať zasadené, čas plakať aj čas 

smiať sa, čas mlčať i čas hovoriť, milovať aj nenávidieť. To všetko sme v plnej miere v kolektíve 

tejto školy zažili a boli to pekné zážitky, aj veľká drina. 

Nemôžeme zabúdať na to, že v živote nemáme čas vyhradený len na prácu, ale je tu aj ná-

rok na  odpočinok. Dovŕšila som dôchodkový vek a chcela by som ho prežiť v spoločnosti mojich 

najbližších. 

Ďakujem vedeniu školy za možnosť spolupracovať a učiť, ale aj za trpezlivosť. Ďakujem 

Vám, milé kolegyne a milí kolegovia, za dobrý kolektív, za všetko dobré, čo sme spolu prežili a 

nebolo toho málo. Budem na to dlho spomínať. Všetkým Vám želám v práci 

veľa trpezlivosti, len „dobrých a poslušných žiakov“, štedré vedenie 

a pozornejších kolegov. V osobnom živote pokoj a veľa zdravia ... 

                                                         
                                                            Marta Schvarcová 

Úspešný školský rok 2013/2014 
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„Dobýjanie Zborovského 

hradu“, „Princ hľadá ženu“, 

„Rozveseľ šialené smutnú 

princeznú“, „Kráľovský ples“, 

„Rytierske turnaje“, „Hradné 

remeslá“.   

Takéto a podobné výzvy ča-

kali na 44 detí v tábore,  

„Rozprávkové kráľovstvo“. Tábor sa uskutočnil v Škole 

v prírode Chmeľová od 2.7. - 7.7.2013 pod vedením 4 táboro-

vých vedúcich. Žiaci počas týchto dní mohli spoznávať život 

na hrade a zahrať sa na princov a princezné. Niekoľkokilo-

metrovým pochodom si najprv museli „dobyť“ Zborovský 

hrad, čo riadne preverilo ich silu a vytrvalosť. V úlohe dvora-

nov na hrade Chmeľová sa preniesli do minulosti, obývali 

hradné komnaty, vyrábali si kráľovské náramky priateľstva, 

zúčastnili sa kráľovských hodov pri ohni. Nechýbali ani špor-

tové či iné tvorivé a hravé aktivity, súťaže, prechádzky, roz-

hovory ... 

Za podporu letných táborov srdečne ďakujeme Charite 

Graz Rakúsko.  

                    Mgr. Priščáková Gabriela 
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Rytierske dobývanie hradu Zborov  
Princ hľadá ženu: Hradné dámy bojujú 

o ruku princa Dobroslava  

Princezná hľadá svojho princa: neľú-

tostný boj princov o krásnu princeznú  

Kráľovský pár  

Návšteva hradnej mliekarne  

Dvorné dámy a hradní páni  

Foto pre hradné noviny  
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 Cez prázdniny som bola u babky v Krompachoch. Veľmi 

sa mi páčila babkina izba a záhrada, ktorá bola krásna. 

V záhrade rástli kvety - ruže a tulipány.  Na to najradšej 

spomínam. Nikola Závadská, 7.A 

 Ja som bola v letnom tábore v Chmeľovej. Najviac sa 

mi páčila pani kuchárka, ktorá nám pripravovala samé 

dobroty, ale páčili sa mi aj kolotoče a všetky hry, ktoré 

sme sa hrali každý deň. Vladimíra Mirgová, 7.A                                                             

Cez prázdniny som bola v letnom tábore 

v Chmeľovej. Tam som prežila veľa zaujímavých ve-

cí, ale najväčším zážitkom pre mňa bola aktivita, na 

ktorej  sme vyrábali náramky priateľstva a navzájom 

sa nimi obdarúvali. Nikola Mirgová, 7.A 

Cez prázdniny som sa mala veľmi dobre. Bolo strašne teplo, 

stále sme sa chodili kúpať.  Boli to najkrajšie prázdniny 

v mojom živote, lebo som chodila všade tam, kde som chcela. 

Bola som v Prešove na koncerte Tiny, Rytmusa  a skupiny 

Ego. Najviac sa mi páčil Rytmus. Má prekrásny hlas. Na jeho 

piesne nemôžem zabudnúť.  Bolo teplo a ja som od rána do ve-

čera spievala a tancovala pri vode s ostatnými deťmi. Potom 

sme sa ochladili vo vode. Keby boli prázdniny už zajtra. To by 

som chcela. Margaréta Horvátová, 8.B 
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Termín: 19. 8. – 23. 8. 2013 

 

Denný letný integračný tábor prebiehal od pon-

delka do piatka v priestoroch komunitného 

centra, multifunkčnom altánku a v priestoroch 

miestnej školy /interaktívnej miestnosti/ od 

8:00 hod. do 14:00 hod. Zúčastnilo sa v ňom 

44 rómskych a nerómskych detí a mládeže, tra-

ja pedagógovia a dobrovoľníci, ktorí si vytvo-

rili tri tímy  po 10 školopovinných detí špeciál-

nej školy, základnej školy a detí z obce Chminianske Jakubovany. Do tímu sa dostali de-

ti na základe odporúčania triedneho učiteľa, školského psychológa, výchovného poradcu 

a terénnych sociálnych pracovníkov.  

Cieľom projektu bolo pokračovať v práci 

s mládežou a viesť ju k takej činnosti, ktorá im 

prinesie radosť a nové kontakty. Každé ráno od 

8:00 – 10:00 hod. sa uskutočnili spoločné stret-

nutia  na tému dňa, neskôr pracovali podľa tí-

mov. Pod vedením svojho vedúceho plnili úlohy 

dňa a zapájali sa do pripravených aktivít. Pro-

stredníctvom prezentácií, obrázkov a rôznych videí si deti upevňovali už získané vedo-

mosti o jednotlivých drogách a o ich škodlivosti na organizmus, o kriminalite, vandaliz-

me a násilí. Zúčastňovali sa na rôznych vedomostných, výtvarných, športových, taneč-

ných a speváckych súťažiach, aktivitách a hrách, ktoré mohli neskôr využiť pri hrách 

s deťmi v  komunite. Najlepšie družstvá boli počas jednotlivých dní odmenené sladkos-

ťami a na záver letného tábora sa uskutočnilo veľké vyhodnotenie všetkých zúčastne-

ných.                                                                                                Mgr. Grešová Gabriela 
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Spomienky na tábor - “Odznak búra bariéry“ 

  

Cez prázdniny som chodil do tábora „Odznak búra 

bariéry“. Spomínam si na prvý deň, keď sme si každá 

skupina mala vybrať názov.  

Moja sa pomenovala Sila,      

 

druhá si vymyslela názov Červené jablko,  

 

a tretia boli Simpsonovci. 

 

Potom sme mali prednášku o drogách a našom tele. 

Na druhý deň každá zo skupín si mala vymyslieť voľajakú hru. Moja skupina si vybrala 

hru Húsky, húsky, poďte domov ..., Červené jablko prišlo s hrou Zlatá brána 

a Simpsonovci si vybrali hru Kalich. Páčila sa mi aj prednáška o vandalizme, kriminali-

te a násilí. Každý deň sme hrali rôzne hry, súťažili sme. Veľmi sa mi páčili aj policajti 

so psami, ktorí nám ukázali ako hľadajú drogy, veci  z krádeže. Všetko bolo super. 

Chcem poďakovať super učiteľkám a učiteľovi, že všetko rytmusoval, za krásny tábor 

a nezabudnuteľné zážitky. 

                                                              Miroslav Horvát, 8.B 

 

 

Nazreli sme aj do denníkov jednotlivých skupín. 

 

Vyberáme z denníka skupiny Červené jablko: „ Páči sa  

nám v tábore, lebo sa tu hráme rôzne hry, že je tu veselo, sú tu dobrí učitelia, že všetko 

robia pre nás. A ešte ďakujeme sponzorom, že nám pomohli zorganizovať letný tábor 

„Odznak búra bariéry.“ 
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Z denníka skupiny Sila sa dozvedáme: „Prvý deň sme mali trošku nudný, ale keď 

sme išli na ihrisko, tak sme to rozbalili. Pán učiteľ rytmusoval na rôzne hry a my 

s ním. To bolo super!!!“ 

 

O atmosfére v tábore  najviac napísali žiaci zo  skupiny Simpsonovci: 

„Je ešte len ráno a už je sranda. Dostali sme uterák a išli sme sa  

umyť. Páči sa mi to tu veľmi a vonku padá, no my máme z prostredia dobrú náladu, ktorú nám 

spríjemňuje celé naše družstvo.“                                                                 Nikola 

 

„Páčilo sa mi ako sme súťažili „O zlatý hrebeň“, kde sme vyrábali účesy na Kike. Aj keď sme 

nevyhrali, bola to super zábava.“                                                               Vaneska 

„Ráno bolo nudné, lebo pršalo, ale potom sme sa rozohriali a rozohrali. Bolo nám sveta žiť.“   

                                                                                                                    Vaneska a Kika 

 

„Vymýšľanie rozprávky bolo super, lebo sme sa pri tom veľa zabavili.“ 

                                                                                                                   Vaneska, Soňa, Kika 

 

„Na zajtrajší deň sa tešíme, lebo sa naučíme nové hry ... a na piatok, na tanček, náš „belgičák“  

bude super!“                                                                                               Soňa 

 

„Najviac z piatku sa teším na náš „belgičák“. Dúfam, že to chlapcom dá aspoň trochu zabrať. 

Myslím si, že sa to naučia raz-dva, lebo sú veľmi šikovní.“                      Kika 

 

„Dnešok bol super, až na to, že sme dostali mínusový bod. Ale aj tak sme vo vedení. Verím 

tomu, že tento tábor vyhráme, nenecháme víťazstvo ďalším skupinám. Dáme to!!! Musíme 

držať spolu!!!“                                                                                            Soňa 

 

„Najviac sa mi páčili policajti a ich zaujímavé vystúpenie, a aj vystúpenie ich cvičených  psov  

bolo super.“                                                                                                Tatiana, Kristína 

 

„Mne sa najviac páči v tomto tábore pán učiteľ. Je veľmi srandovný a obľúbil som si ho.“      

                                                                                                                    Matej 
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Zelená tráva, hnedý dom, 

modrá obloha nad stromom, 

ak to chceš na papieri mať, 

musíš farby rozpoznať. 

Práve jeseň je známa svojou bohatou paletou farieb, 

ktorou maľuje okolitú prírodu. Každá farba v sebe aj 

niečo ukrýva. Ste zvedaví čo? Čítajte ďalej a dozviete 

sa. 

Červená: Má dráždiaci, stimulujúci účinok, má vplyv na zásobovanie orgánov 

krvou a na krvný obeh. Vyžaruje aktivitu a dynamiku. Na menších plochách, 

napríklad na predmetoch pôsobí príjemne, na veľkých plochách je však znepo-

kojujúca, človek sa stáva podráždeným, nervóznym, môže vyvolať aj agresivi-

tu. Môže zvýšiť telesnú teplotu, stimuluje krvný obeh, napomáha pri vytváraní 

adrenalínu. Znižuje pocit únavy, má schopnosť rozpustiť chronické ochorenia. 

V prehnanom množstve vyvoláva agresiu, netrpezlivosť. 

Modrá: Ukľudňuje, má priaznivý účinok na zrak, na niektoré typy zápalov, je 

užitočná proti bolestiam a tepelným návalom. Má ochladzujúci vplyv a dokáže 

vyrovnať energetickú hladinu. Je farbou pokoja, uvoľnenosti, farbou nekoneč-

ných citov, vyjadruje citlivosť, jemnosť. Je symbolom vernosti, viery a tradície. 

Vyžaruje veľké množstvo ticha a chladu, čo môže vyvolať pocit bezpečnosti. 

Znižuje krvný tlak, pulz, intenzitu dýchania a vnímanie bolesti. Jej tmavší od-

tieň na väčšej ploche pôsobí víziou vzdialenosti, hĺbky. V kombinácii s čiernou 

farbou podnecuje depresiu, vyvoláva pasívny pocit. Jej svetlejší odtieň vyvolá-

va pocit čerstvosti, sviežosti, malé miestnosti opticky rozširuje, pôsobí pocitom 

vzdušnosti. 

Zelená: Je farbou prírody, čiže obrody, nádeje, pokoja a rovnováhy. Je 

zmesou žltej a modrej farby, preto má osviežujúci a zároveň aj upokoju-

júci účinok. Vytvára harmóniu, súlad medzi telom a dušou, znižuje po-

dráždenosť, únavu, uvoľňuje, zabezpečí odpočinok, regeneráciu, nabera-

nie sily. Znižuje tlak krvi, rozťahuje žily, cievy. Jej svetlejší, žltozelený 

odtieň je vľúdny, jarný, plný života, aktívny. Jej stredný, trávovozelený 

odtieň je o niečo vážnejší, vytvára pocit bezpečnosti. Tmavší, modrozele-

ný odtieň vyžaruje sviatočnú atmosféru, pokoj, kým o niečo tmavší, sko-

ro špinavý odtieň vytvára pocit pasivity, vzbudzuje city a podnecuje 

k ospanlivosti – najmä v prostredí, kde nie je dostatok svetla. 
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Žltá: Napomáha organizmu vo vylučovaní jedovatých látok, 

zmierňuje depresiu, regeneruje vyčerpané nervy, navodzuje dobrú 

náladu. Je farbou prírody, čiže obrody, nádeje, pokoja a rovnováhy. 

Žltá farba je teplá, má oživujúci účinok, nositeľ tejto farby túži po 

slobode, po dobrej nálade, po intelektuálnych zážitkoch. Je farbou 

múdrosti, zvedavosti; odzrkadľuje túžbu po slobodnom živote bez 

prekážok, šťastí a radosti.  

Hnedá: Je farbou stromu, odzrkadľuje bezpečnosť, 

teplo a ustavičnosť. Deti ju obvykle nemajú radi, dos-

pelí, vystavaní stresu k nej však cítia náklonnosť. 

V byte pôsobí príjemne, ale aj smutne, trocha zarmútene, preto by sa 

mala kombinovať so spestrujúcimi farbami.  

Čierna: Je farbou noci, smrti, nešťastia a hriechu. Na väčšej ploche 

pôsobí skľučujúco, vyvoláva pocit odtrhnutia od prírody, od sveta, tak 

isto vyvoláva pocit uzavretosti. Na malých plochách ju môžeme kombi-

novať s každou farbou, pretože ich osvetlí. V kombinácii s bielou pôsobí 

slávnostne. Vo feng šuej nadobúda kladný význam: je farbou kontaktov, 

kariéry, je zložitou farbou, ktorá obsiahne viac významov. 

Biela: Dokáže utíšiť bolesť. Je farbou čistoty, poriadku, neu-

trality. Vnucuje nevinnosť, láskavosť, čisté city. Zo všetkých 

farieb má najväčšiu schopnosť odrážať svetlo, preto jej použitie na väčšej ploche 

môže mať negatívny vplyv na zrak. Rozťahuje priestor, čo je dané jej jasnosťou, 

medzi ostatnými farbami zohráva neutralizujúcu úlohu. Ak ju použijeme ako poza-

die, všetky veci, ktoré sa pred ňou nachádzajú, budú vyzdvihnuté, zdôraznené. 

Aj keď niektoré farby, ako čierna, biela a modrá nie sú charakteristickými farbami pre 

pani jeseň, pri maľovaní majú svoje nezastupiteľné miesto.  Ich využitie je hlavne pri 

miešaní farieb.  O téme miešanie farieb sa dozviete viac v nasledujúcom čísle. Prajeme 

Vám peknú farebnú jeseň. 
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Moje vlasy, tvoje vlasy, 

majú chybu jedinú, naše vlasy, vaše vlasy, 

dráždia školu, rodinu. 

Účesy, účesy, ach, tie účesy! 

Vaše vlasy sa každý deň nesmierne namáhajú. Preto potrebujú vašu  ochranu a láskyplnú 

starostlivosť. 

Akýkoľvek účes zvolíte, nezabudnite sa o vlasy dôkladne starať, sú predsa korunou krásy. 

Hovorí sa, že najkrajším účesom sú zdravé a čisté vlasy! 

Krátke vlasy – trend jesene. 

Svet sa túto jeseň zbláznil do chlapčenských účesov. „In“ je dlhá ofina a k tomu vystriha-

né boky aj temeno. Trúfnete si? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Účesy, účesy, ach, tie účesy! 

Starostlivosť o dlhé vlasy je komplikovanejšia. 

Zapletanie vlasov do vrkoča nie je pre vlasy škodlivé. Skôr 

naopak. Rozpustené vlasy sa mechanicky ničia trením o odev. 

Vlasy si  niekoľkokrát za deň prečešte kefou, aby sa nezamotá-

vali. Čím sú suchšie, tým vyššia je šanca, že sa zamotajú. Na 

noc ich zapleťte len zľahka. Vlasové korienky zaťažuje príliš-

né sťahovanie do gumičky a v prípade jemných to môže viesť 

k zvýšenému vypadávaniu. Raz za polrok sa dajte podstrihnúť. 
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Milé dievčatká a chlapci, máte na hlave neposlušné hniezdo alebo uhladený účes? Účesy sú také 

i onaké, niektoré aj veľmi prapodivné, ale niektoré, naopak, sú veľmi vkusné a estetické. Posúďte 

sami! 

 

 

2 3 

4 5 6 

7 8 9 

1 
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Pozorne si prezrite účesy vašich spolužiakov a spolužiačok. Určite budete so mnou súhlasiť, 

že sú prekrásne. Každému účesu prideľte body v číselnej škále od 1 do 5. Hodnotí celá trie-

da. Napíšte na papier, koľko bodov pridelíte jednotlivým modelom účesov.  

Napr.: model číslo 1 získava 3 body,  

           model číslo 2 získava 4 body, 

           model číslo 3 získava 1 bod. 

Aj viac modelov  môže získať rovnaký počet bodov.  

Papier s označením triedy vhoďte do Jakubkovej schránky do 22.11.2013. Vyhodnotenie 

Vám prinesieme v ďalšom čísle  Jakubka. 

Úloha pre celú triedu:  

10 11 12 

13 14 15 
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Aj keď sa ráno ponáhľaš do školy, nezabúdaj na príslovie: „Ponáhľaj sa pomaly!“ 

 

 

 

 

 

Ráno prichádzam do školy vždy so sprievodom a správam sa tak, aby som spoluchod-

com neprekážal, to znamená, že každý má chodiť po pravej strane, a tým uvoľniť dru-

hú stranu protiidúcim. Kde nie je chodník, musíš ísť čo najbližšie pri ľavom okraji 

cesty a vedľa seba môžu ísť najviac dvaja chodci. Pri prechádzaní cez cestu sa neroz-

právaj s kamarátom, ani netelefonuj z mobilu. Nikdy neprechádzaj ani nebež cez zeb-

ru, keď na semafore svieti červený panáčik. Na priechode pre chodcov sa chodí vpra-

vo.  Pred vstupom na cestu alebo na priechode pre chodcov, kde je semafor, pozri sa 

vľavo, vpravo a ak žiadne auto nejde alebo je ďaleko, môžeš prejsť. Ešte aj počas pre-

chádzania dávaj pozor, či nejde auto. 

Minitest: (správnu odpoveď zakrúžkuj) 

1. Ak je chodník súčasťou cesty, tak: 

a: idem po chodníku,  

b: nejdem po chodníku, 

c: idem po ceste. 

2. Pred prechádzaním cez cestu vždy: 

a: prechádzam tak, že bežím, 

b: najprv zastavím a pozriem sa vľavo a vpravo, 

c: najprv zastavím a pozriem sa vpravo. 

3. Cez priechod pre chodcov so svetelnou sig-

nalizáciou sa prechádza len na: 

a: červený signál, 

b: zelený signál.  

Správne odpovede na tieto 3 otázky mi pošli. Víťazov spoznáme v budúcom čísle. 

                                                                                                          Mgr. Čechová Ivana 

(Správnu odpoveď zakrúžkuj 

aj na obrázku)  

javascript:generujAll('imgcont/dopravnavychova/obrvelke/akocezprechod500.jpg','500','717','dopravn%C3%A1 v%C3%BDchova');
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Padajú listy, 

kratší je deň, 

púšťam si šarkana 

vždy 

na....................... 

      

  E      S 

  J      Ň 

Doplň namiesto zna-

kov písmená.  

Riešenie dešifrovačky 

zašli do Jakubkovej 

pošty. 

Pospájaj lístie s vrecom, do ktorého patrí. Správ-

ne riešenie dostaneš, ak správne vypočítaš prí-

klady. 

4+1 
3+2 

2+1 

2+0 

5+0 

1+2 
4+1 

0+3 

1+4 

1+1 

5 3 2 

Jesenný vietor rozfúkal slabi-

ky. Skúste ich dať do správ-

neho poradia a slová napíšte 

na čiaru.  

ze ky mia 

sliv 

ka 

le 

ka 

kan 

ka 

hruš 

hrab 

ty mo 

šar 
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          B     Á    

     R     N       

   E             

        V   C      

      K       K     

              

             

         C   E     

       Š     Y     

  Z       N     A    

Š         K        

              

Milé deti. 

Leto sa už skončilo a začal sa nový školský rok. Skúste vyriešiť tajničku, 

ktorej znenie sa dozviete, ak  do políčok správne doplníte tieto slová: ze-

lenina, šlabikár, zošity, lavica, ovocie, školák, aktovka, pero, šarkan. 

Správne riešenia zašlite do Jakubkovej pošty. Nezabudnite uviesť svoje 

meno, priezvisko a triedu.  

http://www.google.sk/imgres?start=368&sa=X&biw=1440&bih=743&tbm=isch&tbnid=qBA24wGAOLqmyM:&imgrefurl=http://pinterest.com/annieimagine/back-to-school-clipart/&docid=aOlC3vhCQU2SOM&imgurl=http://media-cache-ak0.pinimg.com/236x/36/ff/c1/36ffc16e3b33bcf2d25a3673
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Ahojte kamaráti! Tak ako ste prežili  horúce prázdninové dni? 

Určite ste si oddýchli a nabrali veľa síl do ďalšej práce v škole. 

So svojimi prázdninovými zážitkami sa s nami podelili aj nie-

ktorí vaši spolužiaci.  

Takto svoje prázdninové dni strávil Ma-

rek Holub z 5.D, ktorému zasielame aj 

sladkú odmenu. 

Do Jakubkovej pošty 

nám prišli aj práce 

s tematikou jesene.  

Pestrá pani Jeseň oča-

rila nejeden štetec. 

Pani Jeseň - Lukáš 

Mirga 2.E 

Jesenný strom - Nikola 

Horvátová  2.E 
Šarkan od Jožka Závackého 

z 3.A 
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Padajúce lístie zo stromu 

svojou farbičkou zachyti-

la Jozefína Holubová z 

2.E. 

 

F a r e b n o s ť  j e s e n e 

k tvorbe pestrého obráz-

ka motivovala Simonu 

Migrovú z Praktickej 

školy. 

 
Jeseň prináša pre záhrad-
károv aj povinnosti 
v záhrade. Záhradkára 
pri svojej práci nakreslil 
Martin Horvát z 5.C. 

SÚŤAŽ    Jakubko sa veľmi potešil každému  vášmu ob-

rázku.  Môžete  naďalej kresliť, maľovať obrázky. Téma na 

nasledujúce obdobie je Vianočná pohľadnica. Svoje práce 

vhadzujte do Jakubkovej schránky, prípadne ich môžete za-

sielať aj  mailom – jakuboviansky.jakubko@gmail.com. 

Ježka v tráve nám poslal 

Richard Horvát z 2.E 
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Rébusy vyriešte, odpovede za celú triedu  vhoďte do Jakubkovej schránky, alebo pošlite mailom na  

jakuboviansky.jakubko@gmail.com - Termín 22.11.2013.  

Na víťazov čaká sladká odmena. 

Výhercov vám predstavíme  v ďalšom čísle Jakubka.  

Časopis Jakubko vydáva SŠ Chminianske Jakubovany 

Šéfredaktor: Mgr. Čičáková Naďa 

Redakcia: Mgr. Grešová Gabriela, PaedDr. Pavlíková Zuzana, Mgr. Čechová Ivana, Mgr. Žaloud-

ková Adriana 

Grafická úprava: Mgr. Vašková Iveta 

Tlač: Mgr. Vašková Iveta 

Jazyková úprava: Mgr. Hadbavná Lenka 

Výtvarníčka: Mgr. Tkáčová Beáta 

Obrázky: zdroj internet 

Ďakujeme všetkým, ktorí svojou prácou a tvorivosťou prispeli k vzniku tohto čísla! 

KEĎ SA V OKTÓBRI BLÝSKA, ZIMA JE BLÍZKA 

SÚŤAŽ o najkrajší opis jesene. Svoje 

slohové práce nám zasielajte do Ja-

kubkovej pošty, prípadne mailom na 

jakuboviansky.jakubko@gmail.com. 

Slnko nehreje, tak ako v lete, 

nemôžte hrať sa už, koľko len chcete. 

September otočil v kalendári nový list,  

musíme všetci poslušne do školy ísť. 

 

Bez listu stromy a lesy farebné, 

pohľady na stráne krásne sú malebné. 

Aj keď už učenie teraz vás morí, 

skúste nám napísať jesennú story. 

http://www.google.sk/imgres?hl=en&biw=1440&bih=720&tbm=isch&tbnid=QkYPWu3UPgWfzM:&imgrefurl=http://parenting.leehansen.com/downloads/clipart/autumn/pages/maple-leaf.htm&docid=K4ypJfu78geKFM&imgurl=http://parenting.leehansen.com/downloads/clipart/autumn/images
http://www.google.sk/imgres?hl=en&biw=1440&bih=720&tbm=isch&tbnid=QkYPWu3UPgWfzM:&imgrefurl=http://parenting.leehansen.com/downloads/clipart/autumn/pages/maple-leaf.htm&docid=K4ypJfu78geKFM&imgurl=http://parenting.leehansen.com/downloads/clipart/autumn/images
http://www.google.sk/imgres?hl=en&biw=1440&bih=720&tbm=isch&tbnid=QkYPWu3UPgWfzM:&imgrefurl=http://parenting.leehansen.com/downloads/clipart/autumn/pages/maple-leaf.htm&docid=K4ypJfu78geKFM&imgurl=http://parenting.leehansen.com/downloads/clipart/autumn/images
http://www.google.sk/imgres?hl=en&biw=1440&bih=720&tbm=isch&tbnid=QkYPWu3UPgWfzM:&imgrefurl=http://parenting.leehansen.com/downloads/clipart/autumn/pages/maple-leaf.htm&docid=K4ypJfu78geKFM&imgurl=http://parenting.leehansen.com/downloads/clipart/autumn/images
http://www.google.sk/imgres?hl=en&biw=1440&bih=720&tbm=isch&tbnid=QkYPWu3UPgWfzM:&imgrefurl=http://parenting.leehansen.com/downloads/clipart/autumn/pages/maple-leaf.htm&docid=K4ypJfu78geKFM&imgurl=http://parenting.leehansen.com/downloads/clipart/autumn/images
http://www.google.sk/imgres?hl=en&biw=1440&bih=720&tbm=isch&tbnid=QkYPWu3UPgWfzM:&imgrefurl=http://parenting.leehansen.com/downloads/clipart/autumn/pages/maple-leaf.htm&docid=K4ypJfu78geKFM&imgurl=http://parenting.leehansen.com/downloads/clipart/autumn/images
http://www.google.sk/imgres?hl=en&biw=1440&bih=720&tbm=isch&tbnid=QkYPWu3UPgWfzM:&imgrefurl=http://parenting.leehansen.com/downloads/clipart/autumn/pages/maple-leaf.htm&docid=K4ypJfu78geKFM&imgurl=http://parenting.leehansen.com/downloads/clipart/autumn/images
http://www.google.sk/imgres?hl=en&biw=1440&bih=720&tbm=isch&tbnid=QkYPWu3UPgWfzM:&imgrefurl=http://parenting.leehansen.com/downloads/clipart/autumn/pages/maple-leaf.htm&docid=K4ypJfu78geKFM&imgurl=http://parenting.leehansen.com/downloads/clipart/autumn/images
http://www.google.sk/imgres?hl=en&biw=1440&bih=720&tbm=isch&tbnid=QkYPWu3UPgWfzM:&imgrefurl=http://parenting.leehansen.com/downloads/clipart/autumn/pages/maple-leaf.htm&docid=K4ypJfu78geKFM&imgurl=http://parenting.leehansen.com/downloads/clipart/autumn/images

