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   Keď sa narodil Pán Ježiš, Pánov anjel oznámil pastierom: Zvestujem 

vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám 

v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán (Lk 2, 10-11). 

   Ježišovo narodenie je najväčší dar Božej lásky pre všetkých. Každé 

Vianoce si máme obnoviť vieru v túto veľkú skutočnosť. Bez tejto viery 

sa Vianoce stanú zvykovou ľudovou slávnosťou. Pre toho, kto neverí, 

Vianoce budú plné rozličných darčekov, ale bude mu chýbať DAR.  

   Skutočným tajomstvom Vianoc je vnútorný jas, ktorý pochádza od Božieho Dieťaťa. Otvorme sa pre je-

ho svetlo. Nech v našom srdci vzplanie plamienok Božej dobroty. Nedovoľme, aby vyhasol v mrazivých 

prúdoch našich čias. Prežívajme počas sviatkov Vianoc Kristovu lásku, ktorá nech je pre nás školou života, 

kde sa môžeme učiť tajomstvu pravej radosti. Tá spočíva nie vo vlastnení množstva vecí, ale v tom, že cíti-

me, ako nás Boh miluje, že sa ponúkame ako dar pre druhých a máme sa radi. 

   Tajomstvo Božej lásky, to je čaro Vianoc. Ak za všetkým krásnym doma i v prírode objavíme milujúce-

ho Boha, ktorý všetko stvoril a dal nám možnosť milovať, objavíme krásu a tajomstvo Vianoc. A tak každý 

deň, ak sa milujeme, môžu byť Vianoce. 

   Vianoce robí Vianocami láska človeka k človeku a viera v Kristov príchod. 

 

Chiara Lubichová   

Vianoce každý deň 

Sú Vianoce! 

Slovo sa stalo človekom a zažalo na zemi lásku. 

Sú Vianoce! 

A chceli by sme, aby tento deň nikdy neskončil. 

Nauč nás, Pane, ako pokračovať  

v tvojej duchovnej prítomnosti medzi ľuďmi.  

Sú Vianoce. 

Nech tvoja láska, ktorú si zapálil na zemi,  

spaľuje naše srdcia, 

aby sme sa milovali, ako chceš ty! 

Vtedy budeš medzi nami. 

A každý deň, ak sa milujeme, môžu byť Vianoce. 

                                                                                                                                    Mgr. Martina Imrichová 
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Deň otvorených dverí na OUI v Prešove. 

Čím chcem byť? Túto otázku si určite dáva každý človek za život aspoň sto-

krát alebo jednoducho sa nás to zvyčajne pýtajú rodičia, príbuzní a aj tí ľudia, 

ktorí sú zvedaví. Každý má určite predstavy o niečom inom, samozrejme niečo 

iné ho baví. Takúto otázku si kladú aj naši končiaci žiaci a preto sme sa 

24.10.2013 zúčastnili Dňa otvorených dverí na Odbornom učilišti internátnom 

v Prešove. Prehliadka priestorov školy sa niesla v halloweenskom duchu 

a cieľom bolo priblížiť žiakom jednotlivé učebné odbory, či už v obchodnej 

prevádzke, potravinárskej výrobe, ale aj v stavebnej výrobe.  

Mohli sme si prezrieť učebne a dielne a získali sme potrebné informácie 

o priebehu a možnostiach štúdia na tejto škole. Súčasťou tejto exkurzie bola 

predajná výstava výrobkov žiakov školy. 

Predajná výstava žiakov potešila nielen oči, ale aj srdcia. 
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Zaujali nás ukážky zámočníckych prác, maliarskych dekoratívnych techník, 

ukážky prác žiakov odboru záhradník, aranžér, inštalatér a murár.  

Pokračovali sme prehliadkou školského internátu a telocvične s posilňovňou, 

kde si žiaci mohli vyskúšať akí sú zdatní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento deň sme si so žiakmi užili, nakoľko sa na tento deň veľmi tešili. Sme 

radi, že žiaci si uvedomujú, aký význam má vzdelanie pre ich ďalší život a že 

týmto smerom majú vykročiť. 

V minulom školskom roku 2012/2013 štúdium na učilišti úspešne ukončili 3 

naši absolventi a v tomto školskom roku v prvom ročníku sa tu vzdelávajú 4 

naši bývalí žiaci. 

                                                                           

                                                                                   

 

 

 

                                                

                                                                                    Mgr. Čechová Ivana, výchovná poradkyňa 

Pohľad na prácu na odbornom výcviku 

a relax po práci. 

„Práca vyžaduje čím ďalej tým 

väčšie vzdelanie, vzdelanie čím 

ďalej tým viac práce.“ 

GABRIEL LAUB 
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Deň otvorených dverí v Spojenej škole Chminianske Jakubovany 

 

 

 

 

 

 

Dňa 28.11.2013 sa na našej škole konal Deň 

otvorených dverí so zameraním na využitie in-

teraktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom 

procese. 

Tento deň prebiehal v 2 častiach: 

časť: 08:00 - 11:40 hod. 

časť: 12:40 - 15:45 hod. 

Na náš deň sa prišli pozrieť kolegovia zo: 

Spojenej školy Matice Slovenskej 11, Prešov, 

Špeciálnej základnej školy internátnej, sv. Klementa 

Hofbauera, Podolínec, 

Špeciálnej základnej školy, Jarovnice, 

Špeciálnej základnej školy, Sabinov, 

Základnej školy, Uzovské Pekľany. 

 

Okrem nich nás svojou návštevou poctili aj: 

študentky PF PU v Prešove, odbor - etopédia a deti 

z tunajšej materskej školy. 
 

 
Ako sa vysporiadala naša 

škola s elektronizáciu vzde-

lávacieho procesu... 
Doba pokročila a modernizácia 

nastúpila aj do našej školy. Žiaci 

sa učia logicky myslieť, zvládajú 

základné kroky práce s počítačmi 

a interaktívnou tabuľou. 
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Jeseň je naozaj krásna, hýri pes-

trými farbami. Jeseň je dar, lebo je obdobím zbierania plodov. 

V jednom z dvanástich mesiacov – v októbri – si pripomíname 

najvzácnejšiu ľudskú cnosť: úctu k starším. 

Ako prejav vďaky a úcty 

pripravujú pedagógovia 

so žiakmi školy každo-

ročne kultúrne podujatie pre starkých z rómskej osady. Milé stret-

nutie bolo tohto roku spojené s Dňom otvorených dverí školy a tak 

si mohli babky a dedkovia pozrieť, ako sa ich vnúčatká učia. Pre-

zreli si školu, jednotlivé 

triedy a mnohí si vyskú-

šali aj písanie na interaktívnej tabuli. Pri spoločnom posedení si 

zaspomínali na svoje školské časy a (často) neľahký prežitý život. 

Spestrením posedenia bol aj krátky kultúrny program,  ktorý uvili 

žiaci školy z pesničiek, básničiek a tančeka. V príhovore pán sta-

rosta obce, Jozef Lukáč a pani riaditeľka, Mgr. Mária Pigulová, 

zaželali prítomným, aby všetky dni ich života boli naplnené zdravím, šťastím, spokojnosťou a potechou 

v najbližších. 
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Dňa 15.11.2013 sa v budove hornej školy usku-

točnila EKO - beseda pre žiakov 1. ročníkov. Deti 

si pomocou zážitkovej besedy spoločne mohli vy-

skúšať ako separujeme odpad. Naučili sme sa čo 

do akého odpadkového koša patrí, a čo všetko sa 

dá z použitého odpadu vyrobiť. Rozhodli sme sa  

z kartónov, roliek od toaletného papiera  či  starých záclon skonštruovať mesteč-

ko MRAKODRAPOVO. O tom, akí sme šikovní a čo sa nám podarilo vytvoriť  

sa presvedčte z  fotografií. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

   

                                                                                                               

 

 

 

 

                                                                                                                    Mgr. Adriana Žaloudková, 

                                                                                                                            koordinátorka ENV 
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Úlohou dopravnej výchovy je postupne pripraviť žiakov na samostatný pohyb v cestnej 

premávke. Akcia Semafor pre chodcov bola zameraná pre žiakov 1. ročníkov. Uskutoč-

nila sa v stredu, 20.11.2013 v budove hornej ško-

ly. Formou prezentácie boli žiaci oboznámení so 

správaním sa na ceste.  Bezprostredne po nej  

získavali praktickú zručnosť pri prechádzaní cez 

cestu. Žiaci mali k dispozícii semafor a priechod 

pre chodcov. Na základe osvojených poznatkov 

prechádzali na druhú stranu cesty, pričom museli 

sledovať svetelnú signalizáciu na semafore.  Žiakom sa akcia páčila a verím, že nado-

budnuté zručnosti budú vedieť využiť aj v praxi. 

                             

 

 

 

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                           Mgr. Alena Tkáčová, 

                                                                                                                            koordinátorka dopravnej výchovy 
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Za krásneho slnečného dňa sa v piatok 29. novembra 

2013 uskutočnil „Pochod za zdravie a čistotu“, ktorý 

zorganizovali koordinátorky protidrogovej prevencie a 

environmentálnej výchovy. Zúčastnili sa ho žiaci 1. - 4. 

ročníkov. Cieľom pochodu bol obecný úrad, kde si 

mohli všetci spoločne zasúťažiť v rôznych športových 

disciplínach. Pred obecným úradom sme si spoločne zapálili fakľu zdravia a čistoty 

a vydali sa na spiatočnú cestu do školy, ktorej súčasťou bolo vyzberanie odpadkov v obci.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Koordinátor PP a koordinátor ENV 
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Zatancovali si v súťaži „Disco Dance“ 

 

Súťaže sa zúčastnilo 40 žia-

kov I. stupňa a 25 žiakov II. 

stupňa - ako  jednotlivec, dvojica, skupina. 

Súťažiaci tancovali na moderné, rómske a 

ľudové piesne a ich tanečné výkony hodno-

tila porota v zložení: terénne pracovníčky 

OcÚ Justína Horvátová a Xénia Horvátová 

a člen doprovodu žiakov Igor Paločaj. Keď-

že súťaž sa uskutočnila deň pred Mikulášom, celé podujatie sa nieslo v dobrej nálade 

a v mikulášskom duchu. Tanečníci boli odmenení sladkosťami. Na záver ako hostia vy-

stúpila tanečná skupina Romdes. 

Ocenení žiaci 

I. Kategória 

Nikolas Horvát a Justína Mirgová 1.D 

Peter Mirga a Štefan Pecha  3.D 

Tanečná skupina – trieda 2.E pod vedením p. uč. Pavlíkovej 

Tanečná skupina – trieda 2.C pod vedením p. uč. Fečkovej 

Tanečná skupina – trieda 4.B pod vedením p. uč. Sabolovej 
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II. Kategória 

1. Adrián Žiga 7.D 

2. Zuzana Červeňáková 7.C 

3. Marián Mirga 5.H 

    Xénia Holubová 

    Jana Pechová 

    Martina Mirgová 

    Simona Horvátová  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena  poroty: 

Tanečná skupina – trieda 3.B pod vedením p. uč. Múdrej 

Tanečná skupina – Zuzana Červeňáková, Ondrej Horvát, Miroslav Horvát, Miroslav 

Mirga 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Mgr. Gabriela Grešová 
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Mikuláš 

Vitaj, svätý Mikuláš, 

vitaj medzi nami. 

Vieme, že si priateľ náš 

a zostávaš s nami. 

 

Pomáhaj nám v každej chvíli, 

by sme boli Bohu milí. 

By sme i pomocou teba  

dobre žili a prišli do neba. 

 

      Deň 6. december je dňom, kedy sa na tvárach detí objavuje radosť. Radosť zo 

sladkostí. V tento deň si nachádzajú deti ráno pri oknách v čižmičke množstvo slad-

kostí, ktoré im v noci priniesol sv. Mikuláš. Ani tento školský rok 2013/2014 to nebo-

lo u nás ináč. Celý deň po škole chodil a rozdával darčeky všetkým žiakom školy. 

      Deti zaspievali i zarecitovali rôzne pesničky, bás-

ničky o Vianociach, ale aj o zime alebo o Mikulášovi. 

Navštívil žiakov spojenej školy, základnej školy aj 

materskej školy. Atmosféra bola vynikajúca. Tešíme 

sa na budúci rok. 

 

Na záver odkaz od Mikuláša: 

 

 
"Počúvajte svojich rodičov, učiteľov a 

buďte dobrými deťmi, ktoré rozdáva-

jú navzájom len radosť, úsmev a spo-

kojnosť." 



14 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Vianoce sú tu—sviatky poko-

ja. Všetci už čakáme v blíz-

kosti dvier, kedy sa tajomne 

zvečera otvoria a do duše zas 

príde pokoj i mier. 

Vianoce nie sú pôvodným sviatkom Rómov, lebo v indickej kultúre Vianoce 

nemajú svoje miesto. Rómovia sa však z Indie vydali na dlhú púť smerom 

na západ do Európy už pred viac ako tisíc rokmi. Pri spolužití 

s kresťanskými národmi došlo k prelínaniu sa ich pôvodnej kultúry 

s kultúrou kresťanov. Vďaka tomu prijali Rómovia už dávno okrem iného  

aj oslavu vianočných sviatkov. 

http://www.google.sk/imgres?q=star+clipart&start=170&num=10&hl=en&tbo=d&biw=1440&bih=720&tbm=isch&tbnid=plG7xVpinkHYtM:&imgrefurl=http://www.christmasgifts.com/christmas-clipart-stars-modern&docid=pFJpzrdbwz-4-M&imgurl=http://www.christmasgifts.com/clipart/ch
http://www.google.sk/imgres?q=star+clipart&start=170&num=10&hl=en&tbo=d&biw=1440&bih=720&tbm=isch&tbnid=plG7xVpinkHYtM:&imgrefurl=http://www.christmasgifts.com/christmas-clipart-stars-modern&docid=pFJpzrdbwz-4-M&imgurl=http://www.christmasgifts.com/clipart/ch
http://www.google.sk/imgres?q=star+clipart&start=170&num=10&hl=en&tbo=d&biw=1440&bih=720&tbm=isch&tbnid=plG7xVpinkHYtM:&imgrefurl=http://www.christmasgifts.com/christmas-clipart-stars-modern&docid=pFJpzrdbwz-4-M&imgurl=http://www.christmasgifts.com/clipart/ch
http://www.google.sk/imgres?q=star+clipart&start=170&num=10&hl=en&tbo=d&biw=1440&bih=720&tbm=isch&tbnid=plG7xVpinkHYtM:&imgrefurl=http://www.christmasgifts.com/christmas-clipart-stars-modern&docid=pFJpzrdbwz-4-M&imgurl=http://www.christmasgifts.com/clipart/ch
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Vianoce sa pre Rómov stali významnými najmä z dvoch dôvodov. Prvým z nich je chví-

ľa odpúšťania a uzmierenia, ktorá sa obvykle vyjadruje slovesnými obratmi: 

O Roma penge tele muken. Rómovia si odpúšťajú. 

 

O Roma jekh avres phiren te mangen, kaj leske te od-

mukel. Rómovia sa chodia navzájom odprosovať, aby jeden druhé-

mu odpustil. 

 

O Roma, kaj save te uľahas rušte, pro Kresuno penge odmuken 

u aven pale lačhe. Rómovia, hoci boli viac menej pohádaní, počas 

Vianoc si odpúšťajú a znovu sa udobrujú. 

Druhý zvyk, ktorý je súčasťou Vianoc, je vzťah k zosnulým prí-

buzným. Kladie sa pre nich jedlo na okno, alebo do kútov izby a tam, kde sa na Štedrý 

večer jedáva pri stole (a nie na zemi na slame, na 

pamiatku toho, že Deloro-Božíček-Ježiško sa takto 

narodil), necháva sa pre nich voľná stolička 

a tanier s jedlom. Niekde uchovávajú len pamiatku 

otca, inde tých, ktorí zomreli toho roku, inde sa za-

se prideľuje jedlo aj neznámym dušičkám. Zaují-

mavé je, že bežne mulovia (príznaky mŕtvych) spô-

sobujú hrôzu a jedlo sa pre nich obetuje skôr preto, aby sa zmierili a nechodili strašiť, 

počas Vianoc sa vo vzťahu k mulom zdôrazňuje opäť láska, súcit, harmonická súdržnosť 

„rôznych svetov“ ktorých je človek sú-

časťou. 

Kresťanské Vianoce hlásajú ideu lásky 

a mieru. Pretože Rómovia túto chvíľu 

očisty, lásky, spolupatričnosti pre svoje 

bytie veľmi potrebujú, tieto hodnoty 

ľudstva znovu a znovu ožívajú práve vo vianočnom období. 

                                                                                                                      Zdroj: internet 
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Ahojte, kamaráti!  

Naposledy ste si v našej rubrike mohli pre-

čítať, čo jednotlivé farby v sebe ukrývajú.  

Dnes si povieme niečo o miešaní farieb. 

Farby v prvom kruhu (modrá, červená, žltá), 

nazývame ZÁKLADNÉ, pretože  ich nedo-

kážeme namiešať z iných farieb. 

Farby v druhom kruhu (fialová, oranžová, ze-

lená), nazývame DRUHOTNÉ, pretože  ich 

dokážeme namiešať z dvoch základných fa-

rieb. 

Farby môžeme rozdeliť aj na: 

  
Teplé farby 

pomáhajú vy-

tvoriť horúce 

a vzrušujúce 

maľby. 

Tieto farby 

p o m á h a j ú 

naopak vy-

tvoriť chlad-

nejšie, pokoj-

nejšie maľby.  

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Le_wQSjwU9WniM&tbnid=c_DOa7Hh5gjrcM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fcourtneyhouse.com%2Fkid-painting-with-fingerpaints-free-clip-art-2.html&ei=mXClUrzDFq2a0QWDm4CICQ&psig=AFQjC
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Boli sme na návšteve u Mikuláša. Pán Mi-

kuláš má však veľký problém. Viete Miku-

lášovi poradiť? Ak nie, poprosíme o radu 

odborníka, majstra Machuľku. 

„Pán Machuľka, vedeli by ste vyriešiť tento 

problém?“ 

„Chcel by som mať túto 

čižmu tmavočervenú. 

Nemám však takú farbu. 

Čo mám robiť?“ 

Žiadny problém! 

Skúste to aj vy deti! Na nasledujúcej strane máte vianočné gule. Zvoľte si jednu farbu. 

Pridávaním bielej a čiernej farby vytvorte jej rôzne odtiene a  gule vymaľujte. Vďaka 

Vám tak vianočný stromček nebude len jednofarebný. O tom, ako sa Vám pri práci dari-

lo, nám dajte vedieť. Svoje práce môžete vhadzovať do Jakubovej pošty, prípadne ich 

môžete poslať mailom  jakuboviansky.jakubko@gmail.com . 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=sgWBPKOkWH3J4M&tbnid=-a3HQQs4VTph7M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.dreamstime.com%2Froyalty-free-stock-image-santa-boots-image16448776&ei=vnqlUuvmIeKW0AWIkYCgCQ&bvm=bv.577
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=sgWBPKOkWH3J4M&tbnid=-a3HQQs4VTph7M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.dreamstime.com%2Froyalty-free-stock-image-santa-boots-image16448776&ei=vnqlUuvmIeKW0AWIkYCgCQ&bvm=bv.577
http://www.google.sk/imgres?start=264&biw=1440&bih=743&tbm=isch&tbnid=nDAws87FC7lo_M:&imgrefurl=http://cutcaster.com/vector/902252213-Artistic-Painter-Painting-Canvas-Cartoon-Vector-Illustration/&docid=8UCXNUWbO90ZMM&imgurl=http://watermarked.cutcaster.com/90
mailto:jakuboviansky.jakubko@gmail.com
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N e z a b u d n i t e ! ! ! 

Farby zosvetlíme 

b i e l o u  f a r b o u 

a tmavší odtieň vy-

tvoríme pridaním 

čiernej farby. 

http://www.google.sk/imgres?start=264&biw=1440&bih=743&tbm=isch&tbnid=nDAws87FC7lo_M:&imgrefurl=http://cutcaster.com/vector/902252213-Artistic-Painter-Painting-Canvas-Cartoon-Vector-Illustration/&docid=8UCXNUWbO90ZMM&imgurl=http://watermarked.cutcaster.com/90
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Jakubko sa rozhodol, že uloví 

vianočného kapra. Ulovil 

však aj niekoľko iných rýb. 

Skúste ich podeliť do vedie-

rok, do ktorých patria.  Zistíte 

to po vyriešení príkladov. 

S p o j t e  č i a r o u  r y b u 

s vedierkom. 

Americký Santa Claus chce aj tento 

rok rozdať deťom čo najviac darče-

kov. Má však problém.  Nemá pripra-

vený sobí záprah. Pomôžte mu! Vy-

strihnite sobíkov a zoraďte ich od 1-6. Nezbedný čertík pomiešal písmená v menovkách na 

darčekoch. Ak chcete, aby sa  darčeky dostali 

k správnym deťom, musíte z písmen poskladať meno 

a napísať ho na čiaru. 

3 4 5 

I 

1+2 

1+4 

1+3 
2+1 

3+2 
2+2 

N M 

A L 

K I A 
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J 
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A 
A 

Z 

Z 

U 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=QSCm6lBMlYwjCM&tbnid=-dFLscVRnkLocM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.ugglug.com%2Ffishclipart.html&ei=u_ylUqO7JPPa0QX5qoD4CA&bvm=bv.57752919,d.bGQ&psig=AFQjCNF-38GiM1MIP7YTu
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=gzm1LPrjRyOK1M&tbnid=0aZWV-jimPX25M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.canstockphoto.com%2Fchristmas-santa-claus-flying-in-sleigh-15731654.html&ei=jwKmUsSqE-mj0QXl7IDQCA&psig=
http://www.google.sk/imgres?start=103&sa=N&hl=en&biw=1440&bih=743&tbm=isch&tbnid=uu_kjKa5sz9K5M:&imgrefurl=http://www.najlacnejsiehracky.sk/woody-vedierko-na-piesok&docid=Yh3a-0SdC332BM&imgurl=http://www.najlacnejsiehracky.sk/image/cache/data/vedierko_zelen%2
http://www.google.sk/imgres?start=211&sa=N&hl=en&biw=1440&bih=743&tbm=isch&tbnid=_ztsaDHw6c5KbM:&imgrefurl=http://predskolak.eu/v/4980-zahradne-vedierko.html&docid=PuravBEmxboxyM&imgurl=http://predskolak.eu/4980-9608-thickbox/zahradne-vedierko.jpg&w=600&h=600
http://www.google.sk/imgres?start=211&sa=N&hl=en&biw=1440&bih=743&tbm=isch&tbnid=mnTezFS2WLFJvM:&imgrefurl=http://predskolak.eu/v/4980-zahradne-vedierko.html&docid=PuravBEmxboxyM&imgurl=http://predskolak.eu/4980-9607-thickbox/zahradne-vedierko.jpg&w=600&h=600
http://www.google.sk/imgres?hl=en&biw=1440&bih=743&tbm=isch&tbnid=EZncj_ZGmL6i7M:&imgrefurl=http://www.clker.com/clipart-green-present-.html&docid=CYeYrCVpLJeZ1M&imgurl=http://www.clker.com/cliparts/k/l/2/F/k/g/green-present.svg&w=793&h=1122&ei=awOmUqqfDOPiyw
http://www.google.sk/imgres?hl=en&biw=1440&bih=743&tbm=isch&tbnid=sQx3PJRkEP1DqM:&imgrefurl=http://www.i2clipart.com/clipart-red-present-512x512-d908&docid=c_NRNOGWU4yR3M&imgurl=http://www.i2clipart.com/cliparts/d/9/0/8/clipart-red-present-512x512-d908.png&w=
http://www.google.sk/imgres?hl=en&biw=1440&bih=743&tbm=isch&tbnid=S6-mBEKQHAiyMM:&imgrefurl=http://www.clker.com/clipart-4396.html&docid=NXyvlQFcBRefoM&imgurl=http://www.clker.com/cliparts/3/2/0/b/11949866071934099515gift01.svg.hi.png&w=600&h=442&ei=awOmUqqfD
http://www.google.sk/imgres?hl=en&biw=1440&bih=743&tbm=isch&tbnid=jUSH0A2qptqg5M:&imgrefurl=http://www.clipartlord.com/category/christmas-clip-art/presents-clip-art/&docid=BhZPA4dgy7AExM&imgurl=http://www.clipartlord.com/wp-content/uploads/2012/12/presents2.p
http://www.google.sk/imgres?hl=en&biw=1440&bih=743&tbm=isch&tbnid=kdhGkXEMqycMYM:&imgrefurl=http://zsadubceka.edupage.org/text2/&docid=RY6KayJWRfWpRM&imgurl=https://zsadubceka.edupage.org/files/certik.jpg&w=225&h=225&ei=fwGmUqyRJqHpywPotYLoBQ&zoom=1&ved=1t:35
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O jeseni – myšlienky žiačok 7.C  na základe internetových stránok 

 

Jeseň nás vie príjemne prekvapiť. Aj zvieratká v prírode poci-

ťujú príchod blížiacej sa zimy a preto zbierajú zásoby, aby 

prežili dlhú tuhú zimu. Dni sú čoraz kratšie, slniečka je menej 

a aj studený vietor začína vystrkovať rožky. 

Jana Lacková 

Jeseň je čarovné obdobie plné farieb, dozrievajúcich plodov, ale 

aj zmien počasia. Čaro prekrásnych farieb do nás vnáša akúsi 

dynamickú atmosféru, ktorá v nás vytvára pocit pokoja a lásky. 

Okrem ošatenia – lístia, padajú zo stromov aj plody – jablká, 

orechy, slivky... 

Dominika Mirgová 

Leto je už nenávratne za nami a po slnečných dňoch sa k nám 

ponáhľa jeseň. Jeseň prichádza vždy v rovnakom období, ale je 

vždy iná. Listy stromov najskôr zmenia farbu zo zelenej na žltú 

až na oranžovú a potom pomaly opadajú na zem. 

Lenka Mirgová 

Jeseň je ročné obdobie, ktoré k nám prichádza vždy v rovnakom 

čase, ako švihnutím čarovného prútika. Chladnejšie počasie pri-

náša aj začiatok školského roka. Čaro jesene dokážu oceniť naj-

mä detičky. Rána bývajú zahalené rúškom hustej a tajuplnej 

hmly. Slnko zmenilo svoje pôsobisko. Stromy hrajú farbami ako 

pestrofarebné kvety. Toto kúzelné obdobie je podľa mňa nielen 

zaujímavé, ale aj najkrajšie ročné obdobie. 

Monika Horvátová 
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Moje vlasy, tvoje vlasy, 

majú chybu jedinú, naše vlasy, vaše vlasy, 

dráždia školu, rodinu. 

 

 

 

 

 

 

 

Účesy, účesy, ach tie účesy... 
Predstavujeme vám víťazov: 

Účesy, účesy, ach, tie účesy! 

Do našej súťaže sa zapojili 

žiaci z 9 tried, ktorí určili 3 

najkrajšie účesy z minulého  

čísla. 

 

Pamela Žigová 9.A 

Erika Horváthová 4.C 

Lenka Pokutová 7.C 

1 

2 

3 
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Pokračovanie súťaže 

Čisté, krásne, zdravé a lesklé vlasy  na našej hlave sú korunou krásy. Svojim 

vlasom doprajte zvýšenú starostlivosť. Každý by si ich mal držať vi čistote. 

Potom aj ich úprava bude jednoduchšie. 

Každá dievčina či mládenec by sa mal naučiť upravovať si vlasy podľa seba. 

Ak si zvolíte správny štýl a vhodné stylingové výrobky, ľahko potom sami 

vytvoríte pekný, osobitý účes, ktorý bude dokonale vystihovať vašu osob-

nosť. Výsledok by vám mal priniesť radosť, ale aj pozdvihnúť sebavedomie. 

1 2 3 

4 5 6 
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7 8 9 

10 11 12 

13 14 15 
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Súťaž na tému:  

„Návrh na  pohľadnicu“ 

1 

5 4 

3 2 

6 
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Úloha na ďalšie obdobie!!! 

Nastal čas vianočný a prázdninový. Zaiste sa tešíte na voľné chví-

le, ktoré strávite pri obľúbených rozprávkach. Podeľte sa s nami 

so zážitkami z nich prostredníctvom vašich obrázkov. Jakubkova 

schránka čaká! Mailová stránka zíva prázdnotou! 

Každému námetu prideľte body v číselnej škále od 1 do 5. 

Hodnotí celá trieda. Napíšte na papier, koľko bodov pride-

ľujete jednotlivým výkresom. Vyhodnotenie  vhoďte do Ja-

kubkovej schránky, prípadne ich môžete zasielať aj mai-

lom—jakuboviansky.jakubko@gmail.com 

7 8 9 

10 11 
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Vyhodnotenie tajničky:  

Správne vyriešenie tajničky znie: „Škola volá“ 

Víťazi: žiaci 2.C triedy 

Vyhodnotenie Dopraváčika:  

Výhercovia  Dopraváčika z minulého čísla: Marek Horvát 6.A, Nikolas Horvát 8.A, 

Eva Horvátová 9.A. 

Vyhodnotenie dešifrovačky: 

Výhercom sa stala trieda 4.C. 

 

Mnohí z vás v sebe skrývate veľký talent, ale neviete, ako ho dostať na svetlo sveta. Nuž, jednoducho, vhoďte 

do schránky nášho Jakubka  svoje literárne diela, postrehy, námety či dojmy z bežného života, obrázky, kres-

by, maľby... O pomoc môžete požiadať aj svojich učiteľov. 

Neváhajte! Jakubko sa iste poteší. 

 

 

 

 

 

Pekné Vianoce a veľa úspechov v roku 2014 Vám želá Jakubko a 

jeho realizačný tím.  

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

 Deti sú tu Vianoce, všetko sa 

už ligoce. Nech zažiaria všetky 

očká, nech sa každý šťastia 

dočká. 


