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Slniečko nás už šteklí svojimi lúčmi a volá nás do prírody, do lesa, na lúku, 

k vode... No ešte treba pozbierať všetky sily na posledné školské skúšanie 

a písomky. Ak sa vám všetko vydarí, o to krajšie bude vaše leto.    

     Pre mnohých z vás bol tento rok určite veľmi úspešný, pre niektorých me-

nej úspešný, pre niektorých prvým rokom školských povinností, a pre niekto-

rých posledným na našej škole. Vyľakaní prváci sa zmenili na šantivých ne-

zbedníkov, šikovných a sebavedomých žiačikov, ktorí aj naďalej pod vedením svojich učiteľov, budú vstrebávať 

vedomosti na ceste za poznaním. 

     Obraciam sa na vás, ktorí v tomto školskom roku opúšťate brány našej školy, školy ktorá bola pre vás druhým 

domovom. Vedomosti a zručnosti, ktoré ste nadobudli v škole, nech sa vám stanú vo vašom živote veľkým bohat-

stvom a šťastím.  

      O chvíľu pre všetkých nastane čas sladkého nič nerobenia. Veru tak, už sú tu o chvíľu prázdniny a vy zase 

pôjdete oddychovať. Oddychovať, ale ako? Kde? S kým? Čo budete robiť? Také, ale aj všelijaké iné otázky trápia 

nejedného z vás?  Niekedy, keď ste bez dozoru, si myslíte, že svet je bez nástrah a vám sa nemôže nič zlého stať. 

Skutočnosť je však iná. Život  je niekedy veľmi zložitý.  Na každom kroku na vás čakajú rôzne nástrahy a lákadlá, 

ktorým sa často veľmi ťažko odoláva. Je len na vás, aby ste všetkým tým nástrahám odolali, aby ste sa poradili so 

staršími, skúsenejšími  a pamätali na všetky rady a poučenia, ktorými vás „kŕmili“ vaši učitelia počas celého škol-

ského roku. 

     Choďte von, na lúku, do lesa,  aby ste si po dlhej a únavnej zime do sýtosti užili slnka. Veď letná, farebná prí-

roda bude vašim dobrým spoločníkom. Zavedie vás do fantastickej ríše oddychu a rozjímania. Posilní to vaše 

zdravie, prinesie radosť z nových objavov.  Neradi vás poučujeme, ale predsa len na okraj, dávajte pozor na svoje 

zdravie, aby ste nebodaj neprišli k úrazu a potom budete nahnevaní nielen na seba, ale aj na celý okolitý svet.       

     Prázdniny sú krásne dva mesiace, v priebehu ktorých máte príležitosť otvoriť nové brány života, spoznávať 

biele miesta vášho napredovania. Máte veľa šancí užiť si krásnych vyše šesťdesiat dní. Máte! V tom slove je ob-

siahnuté všetko – máte! Aby ste po prázdninách mohli povedať, že boli skvelé, záleží  len od vás. Nech tú šancu  

máte – nepremrháte!  

    Poďakovanie  za úspešný školský rok 2013/2014 patrí učiteľom, školskej psychologičke, ale i všetkým  pre-

vádzkovým zamestnancom školy. Ďakujem Vám za aktívny prístup k plneniu pracovných povinností, ale najmä 

za realizáciu mimovyučovacích aktivít, reprezentáciu školy a jej pozitívnu propagáciu. 

Milí kolegovia, 

      hlboko vdychujte leto, relaxujte. Prajeme Vám veľa slnečných dní a osobnú pohodu, aby bol každý deň krajší 

a zaujímavejší.  Oddychnutých a usmiatych, plných zážitkov z prázdnin vás budú očakávať vaši žiaci v novom 

školskom roku 2014/2015.  

                                         Prajem vám krásne prázdniny! 

                                                                                                                                                                    

     Hurá,  

            leto,  

                    krásne prázdniny! 

Mgr. Mária Pigulová, 

riaditeľka školy 
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Pani riaditeľka Mgr. Mária Pigulová  a pani učiteľka Mgr. Gabriela Priščáková, v dňoch 2.-5. 

júna 2014, navštívili krásne rakúske mesto Graz a charitatívnu organizáciu Caritas Welthaus 

Diözese Graz ako dlhoročného sponzora našej školy.  

  V rámci tohto výjazdu sa zúčastnili stretnutia s predstaviteľmi farských charít štajerskej 

diecézy, aj s predstaviteľmi oddelenia „POMOC“. Pani riaditeľka prítomných podrobne informo-

vala o činnostiach a aktivitách školy aj komunitného centra, a zároveň podala správu o účelne 

vynakladaných finančných prostriedkoch  z Charity. Živý záujem vzbudili informácie o rómskej 

problematike a celkovej situácii Rómov na Slovensku.   

V samotnom programe navštívili ambulanciu pre nepoistených, stredisko sociálnej starostli-

vosti pre bezdomovcov a azylantov, Lernencafe – doučovaciu „kaviareň“ pre deti a charitatívne 

diecézne stredisko Welthaus.  

Nabitý pracovný program si spríjemnili aj výletmi. Graz ako hlavné mesto Štajerska 

sa rozprestiera na oboch brehoch rieky Mur. Je to druhé najväčšie mesto po Viedni, plné histo-

rických, kultúrnych aj moderných pamiatok, takže je tam čo pozerať a  obdivovať. Zaujímavá je 

nad mestom sa malebne týčiaca pevnosť Schlossberg, malebné chrámy a katedrály, historické 

aj moderné objekty a uličky mesta. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

 
Mgr. Priščáková Gabriela 
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V rámci Mesiaca knihy sa uskutočnilo školské kolo literárnej súťaže v prednese poézie 

a prózy. Žiaci  sa tu stretli s umeleckým slovom – tým slovom, prostredníctvom ktorého 

spoznávame svet, objavujeme niečo nepoznané.  Nádejní recitátori zistili a potvrdili, že 

báseň má svoju vôňu, chuť, farbu..., a to nielen majstrovskému umeniu básnika, ale aj 

vďaka svojmu prednesu, keď do básne každý z nich vdychuje svoje „srdce“, dáva do nej  

svoje „ja“. 

Keď mám peknú knižku  

v ruke, hoc aj neveľkú... 

-je to, akoby som stretol 

dobrú priateľku. 

Víťazi školského kola literárnej súťaže v 

prednese poézie a prózy. 

1. stupeň  

1. miesto - Nina Kalejová - 4.A 

2. miesto - Lukáš Mirga - 2.E 

3. miesto - Viviana Horvátová - 4.B 

2. stupeň 

Poézia 

1. miesto - Dezidéria Horvátová - 5.B 

2. miesto - Nikola Mirgová - 7.A 

3. miesto - Ján Holub - 5.F 

Na fotografii pani riaditeľka, Mgr. Mária 

Pigulová, odmeňuje  najúspešnejších reci-

tátorov z 2. stupňa. 

Čitateľský maratón „ČÍTAJME SI“, 

vyhlásený neziskovou organizáciou UNICEF 

Čitateľský maratón sa v našej 

škole uskutočnil 5.6.2014. 228 

žiakov našej školy a 36 žiakov 

základnej školy čítali knihu  

Zvieratá a zbojníci a najmenší 

druháci - Maľované čítanie od 

9:00 do 15:00 hodiny.  
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Pri príležitosti Medzinárodného Dňa Rómov pripravila naša škola niekoľko zaujíma-

vých podujatí a súťaží. Jakubko vyhlásil súťaž, v ktorej mali žiaci I. stupňa za úlohu na-

kresliť rómsku vlajku, a žiaci II. stupňa vylúštiť tajničku, ktorá ukrývala múdrosť starých 

Rómov. Znenie tajničky bolo: Kde sú Rómovia, tam je počuť pieseň. Výhercov vyžrebo-

vala p. riaditeľka Mgr. Pigulová. Sladké odmeny 

dostali triedy 6.A, 7.A a 3.PŠ a jednotlivci: Tatia-

na Holubová a Dávid Mirga 1.A, Marcela Hor-

váthová a Kvetka Horváthová 2.C, Kristína Hor-

váthová a Richard Horvát 2.E, Petra Závadská 

3.E, Ondrej Holub a Šarlota Horváthová 4.B.  

 

 „Každý človek je iný, ale všetci sme 

ľudia.“ 

„Sako manuš hin aver, ale manuša 

sam savore.“ 
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8. apríla sa žiaci školy zúčastnili aj divadelného predstavenia rómskeho súboru 

Kesaj čhave z Kežmarku, ktorý nám cez hudbu, spev a tanec priblížil rómsku kultúru 

a temperament. 

 
Pod záštitou starostu obce Chminianske Jakubovany, Jozefa Lukáča, sme dňa 10. apríla 

2014 zorganizovali integračné stretnutie pre deti z obce a rómskej osady pod názvom Je-

den svet. Cez interaktívne príbehy a hry sme si priblížili putovanie Rómov z ich pravlasti 

Indie, aj voľbu vedúceho skupiny – vajdu. Pantomímou sme oživili tradičné rómske re-

meslá a šikovnosťou zasa zvíťazili nad čarami starej mamy - phuri daj. Vyhodnotili sme aj 

šikovnosť detí a 10–tich sme odmenili sladkými odmenami za nakreslené rómske 

a slovenské vlajky.  Záver patril rómskej hymne – Gelem, gelem.  

 
 

Mgr. Priščáková Gabriela 
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     Dňa 29. apríla 2014 sa v Zborove uskutočnil 7. ročník fut-

balového turnaja Romale Cup. Turnaja sa zúčastnilo 9 druž-

stiev: SŠI Vranov nad Topľou, SŠI Svidník, SŠ Giraltovce, SŠ 

Chminianske Jakubovany, SŠI Masarykova - Prešov, SŠ Mati-

ce slovenskej – Prešov, SŠ Lipany, SŠ Pod papierňou - Barde-

jov a družstvo usporiadajúcej ŠZŠ Zborov. Družstvá boli rozdelené do dvoch skupín. Naši 

žiaci vo svojej B skupine postupne zdolali SŠ Pod papierňou Bardejov 5:1, SŠI Svidník 3:0 

a SŠ Matice slovenskej Prešov 2:1. V poslednom zápase v skupinách uhrali s družstvom 

SŠ Lipany bezgólovú remízu a postúpili z 1. miesta priamo do finále. V ňom sa stretli s ví-

ťazom A skupiny -  SŠ Giraltovce. Keďže v riadnom hracom čase sa zápas skončil neroz-

hodne 2:2, na rad prišli strely zo značky pokutového kopu. Pri nich mali viac šťastia hráči 

z Giraltoviec, ktorí tak obsadili 1. miesto. Na 3. mieste napokon skončilo družstvo SŠI 

Svidník, ktoré v súboji o 3. miesto zdolalo tím SŠI Masarykova - Prešov 2:0. Aj napriek 

tomu, že naši chlapci neobhájili víťazstvo z minulého roka, môžu byť s 2. miestom, s 

predvedenou hrou a výsledkami spokojní. 

Zelená je tráva, futbal to je hra a kto 

góly dáva, ten vždy vyhráva.... 

                                                 Góóóóól! 
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Dňa 14. mája 2014 sa v Prešove v telocvični SŠ Ľudmily Podjavorinskej usku-

točnil 10. ročník futbalového turnaja Putovný pohár integrácie. Turnaja sa 

zúčastnilo 8 družstiev: SŠI Vranov nad Topľou, ŠZŠ Malý Slivník, SŠ Chmi-

nianske Jakubovany, SŠ Matice slovenskej – Prešov, ŠZŠ Jarovnice, ŠZŠ 

Zborov, Rzeszow - Poľsko a družstvo usporiadajúcej SŠI Masarykova - Pre-

šov. Družstvá boli rozdelené do dvoch skupín. Naši žiaci vo svojej A skupine 

v prvom zápase remizovali SŠI Masarykovou – Prešov 0:0, zdolali SŠ Maticu 

slovenskú Prešov 5:1, v  poslednom zápase v skupine prehrali s družstvom 

ŠZŠ Malý Slivník 3:1 a postúpili z 2. miesta do semifinále. V ňom sa stretli s 

víťazom A skupiny -  SŠI Vranov nad Topľou, nad ktorým vyhrali 3:0. Vo fi-

nále sa stretli s družstvom SŠI Masarykova – Prešov, keďže v riadnom hra-

com čase sa zápas skončil nerozhodne 0:0, na rad prišli strely zo značky po-

kutového kopu. Pri nich mali viac šťastia naši hráči, ktorí tak obsadili 1. mies-

to. Po roku sme tak odplatili prehru domácemu tímu, s ktorým sme 

v predchádzajúcom ročníku prehrali až v penaltovom rozstrele a krásny po-

hár putoval do našich rúk. Na 3. mieste napokon skončilo družstvo SŠI Vra-

nov nad Topľou, ktoré v súboji o 3. miesto zdolalo tím ŠZŠ Zborov 1:0.  

Blahoželáme! 
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Žiaci 8.A a 8.B triedy sa 

do akcie zapojili prostred-

níctvom výtvarných prác 

na tému  

„VODA PRE UGANDU.“ 

12. - 18. máj 2014 10. ročník 

Deň Modrého gombíka  

v škole:  

 

13.5.2014 

Počet žiakov 669. 

Tancovali sme s Jarom Bekrom v 

afrických rytmoch a vytancovali 

deťom z Ugandy  na pitnú vodu 

83,26 €. 

Roztancovali sme celé Slovensko! 

Pomáhame deťom v Ugande. 
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Vyberáme z emailu Barbory Hogan, koordinátorky modrý gombík: no perfektné, vy ste ši-

kovní! Sme tu na vás všetci strašne hrdí a dojali ste nás až k slzám! Ďakujeme krásne za spo-

luprácu, veľmi si vážime vašu pomoc, o to viac, že vaše podmienky nie sú tiež ani zďaleka 

ideálne. Tešíme sa znova o rok a ešte raz ďakujeme, že nám pomáhate zlepšiť životy detičiek 

v Ugande!!::) 



12 

  

 

 

 

 

 

Dňa 30.05.2014 sa v našej škole uskutočnil 3. ročník módnej prehliadky pod 

názvom : EKO-MÓDA 2014. 

Táto módna prehliadka bola súčasťou aktivít venovaných oslave sviatku Dňa 

Zeme. Zúčastnilo sa jej 17 modelov vyrobených z odpadového materiálu. Na 

predvádzacom móle sme tak mohli vidieť Jarný vánok, Noc a deň, Morskú 

pannu, Miss „Prvej pomoci, ale aj Šaša, či Vilmu Flinstonovú ... 

Modely boli jedinečné a kreatívne. Naše poďakovanie patrí  vedeniu školy, 

všetkým kolegom a žiakom. 

 

Vyhodnotenie výsledkov súťaže: 

 
 

1. miesto: Michaela Závadská, 
MORSKÁ PANNA, 1.D 

2. miesto: Vlasta Horvátová, 
STRIEBORNÁ, 7.D 

3. miesto:  Valentína Horváthová, 
4.B 
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Zvláštnu cenu poroty získali:  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Cenu riaditeľky školy za odvahu získal: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
                                                         
 
 
                                                           

Kristína Závacká, MISS 
„PRVÁ POMOC“, 1.F 

Nikola Horvátová, ROLKO-
LADY, 2.E 

Jarmila Mirgová, TOALETKA, 
5.A 

Mgr. Adriana Žaloudková,  

koordinátorka ENV 

Marek Horvát, ŠAŠO, 5.A 
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Dňa 15.5.2014 sa konal už 16. ročník speváckej súťaže 

v speve rómskych, moderných, umelých, populárnych a 

ľudových piesní Jakuboviansky slávik, spolu s Nadáciou 

prof. Emílie Kováčovej, Spojenou školu Chminianske Ja-

kubovany, Obecným úradom Chminianske Jakubovany 

a Komunitným centrom Spolu v Chminianskych Jakubova-

noch.  Celkovo sa do súťaže zapojilo 13 škôl a organizácií, 

aby predviedli pred publikom svoje spevácke, ale aj hu-

dobné schopnosti a talent. Tiež je to pre nich príležitosť 

nadviazať nové známosti a kontakty so svojimi rovesníkmi 

z iných škôl. Každý spev bol rozdelený na dve kategórie, 

do 12 rokov a nad 12 rokov. Hoci všetci účastníci predviedli výborné výkony, odborná 

porota mohla vybrať len tých ,,naj“, ale ani ostatní, ktorí neboli ocenení, neodišli na-

prázdno. Dúfam, že o rok sa to v našej škole opäť rozozvučí spevom a naši žiaci si 

zmerajú svoje spevácke schopnosti a predvedú svoj talent na 17. ročníku Jakubovian-

skeho slávika. 

                                                                                                             Mgr. Ivana Čechová  
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Deti sa už v školskom veku stávajú účastníkmi cestnej 

premávky. Najčastejšie ako chodci, ako cyklisti, ale aj ako cestujúci v osobnej a 

hromadnej  doprave.  Sú zraniteľné, lebo nemajú ešte dobrý odhad vzdialenos-

ti, preto by nemali  prechádzať cez cestu bez sprievodu starších a dospelých. 

Negatívom je skutočnosť, že niekedy sú svedkami antivýchovy, napr. 

v  situáciách, keď dospelí, ktorí im majú byť vzorom, prechádzajú cez frekven-

tovanú cestu na červenú.  

V utorok 25.02.2014 a vo štvrtok 27.02.2014 sa uskutočnila prezentácia, 

na ktorej sa žiaci 2. ročníkov oboznamovali s pravidlami bezpečného pre-

chádzania cez cestu, kde si mali všímať aj iných účastníkov cestnej premávky. 

Na dopravnom koberci si mohli nacvičiť bezpečnú jazdu po cestnej komuniká-

cii. Žiakom sa akcia páčila a verím, že nadobudnuté zručnosti budú vedieť vyu-

žiť v praxi. 

Mgr. Tkáčová Alena,  

koordinátorka dopravnej výchovy 

STOJ! 

POZOR! 

VOĽNO! 
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V mesiaci marec bola pre žiakov školy vy-

hlásená aktivita Kniha dopravných zna-

čiek, ktorá bola zameraná na kreslenie 

a následné zapamätanie si dopravných 

značiek. Žiaci  kreslili dopravné značky 

a poznávali  ich význam. Rozdeľovali  ich 

podľa významu: 

Výstražné: Pozor,  priechod pre chodcov;  Pozor,  chodci;  Pozor,  cyklisti.  

Zákazové: Zákaz vjazdu všetkých vozidiel.  

Príkazové: Prikázaný smer jazdy.   

Informatívne: Priechod pre chodcov,  Jednosmerná premávka,  Nemocnica.   

Svetelné signály: Signál pre cyklistov so znamením „Stoj“ (červené svetlo), 

„Pozor“ (oranžové svetlo), „Voľno“ (zelené svetlo).  

Z uvedených prác sme vo vestibule školy urobili peknú výstavku. Žiaci si tieto do-

pravné značky mohli  nielen prezrieť, ale zároveň si o nich upevniť aj svoje vedo-

mosti. Nakoniec sme vytvorili detskú knihu o dopravných značkách. Cieľom aktivity 

bolo, aby žiaci poznali dopravné značky a rešpektovali ich. 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tkáčová Alena,  

koordinátorka dopravnej výchovy 
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Moje vlasy, tvoje vlasy, vaše vlasy, 

majú chybu jedinú, 

naše vlasy, vaše vlasy, 

dráždia školu, rodinu. 

 

 

 

Podujatia sa zúčastnili žiaci I. a II. 

stupňa v priestoroch Komunitného cen-

tra – altánok. Súťaže sa zúčastnilo 34 

žiakov I. stupňa a 26 žiakov II. stupňa, 

ktorí súťažili v dvoch kategóriách. Úlo-

hou súťažiacich bolo vytvoriť najkraj-

ší, najzaujímavejší účes, ale zároveň ho 

aj pomenovať. Hodnotená bola práca 

kaderníka. Žiaci sa mohli primerane 

k účesu aj obliecť a namaľovať. Prácu 

hodnotila porota v zložení: p. zástupkyňa Mgr. Eva Macková, Mgr. Gabriela  Gre-

šová a p. asistentka Mgr. Jana 

Chovancová. Porota vybrala 

najoriginálnejšie účesy, ktoré 

ocenila vecnými cenami 

a sladkosťami. Za organizáciu 

zodpovedala p. uč. Mgr. Iveta 

Vašková. 

 

 

Účesy, účesy, ach, tie účesy... 

Ocenení žiaci: I. kategória – Názov účesu: 

1. Alžbeta Mirgová 4.A - KOČKA 

2. Jozefína Holubová 2.E – DÚHA 

3. Magdaléna Mirgová 4.B – ŠÍPKOVÁ 

RUŽA 

Cenu poroty v I. kategórii získali:  

Dominika Mirgová 2.A – RUŽOVÉ ŠATY 

Michaela Závadská 1.A – PIPI PANČU-

CHA 

Ocenení žiaci: II. kategória – Názov účesu: 

1. Viera Horváthová 5.D – SNEHULIENKA 

2. Monika Mirgová 7.D – POPOLUŠKA 

3. Nikola Paločajová 5.E – POPELKA 

Cenu poroty v I. kategórii získali:  

Viktória Horvátová 8.B – TITAN 

Eva Horvátová 9.A – PLETENÝ ÚČES 

S RUŽOU 

Dominika Mirgová 9.A - STRAPAŇA 

Čisté a upravené 

vlasy - koruna na-

šej krásy! 

Dbaj o ich čistotu 

počas celého roka! 
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Kamaráti! Potrebovala by som vašu pomoc. Na krásne zakvitnutej letnej lúke som natrhala 
nádherné kvety.  Chcem z nich vytvoriť  kyticu pre moju pani učiteľku na koniec školského 

roka. Podarí sa mi to však iba vtedy, ak ich uložím podľa poradia, ako nasledujú násobky čís-
la 2. Vystrihnite kvety, zoraďte ich a pošlite do Jakubkovej pošty.  Ďakujem za vašu pomoc.   
Alica 

Milé deti, spojte rovnaké letné topánočky a ku každému číslu v tabuľke priraďte zodpovedajúce 

písmeno.  V tabuľke si prečítate, čo nás v lete čaká. 
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So štetcom a farbami dokážeme vytvoriť skvelé maľby.  Pri maľo-

vaní môžeme využívať rôzne druhy farieb. Tak si niečo o nich po-

vedzme. 

V škole najčastejšie využívame vodové 

farby. Tie sú prakticky balené, ľahko sa 

nosia a zídu sa najmä vtedy, keď potrebu-
jeme vytvoriť farebný náčrt. 

Temperové farby sú vynikajúce na veľké, vý-

razné maľby. Ich výhodou je, že sa ľahko mie-

šajú s inými materiálmi a spolu vytvárajú textú-
ru obrazu. Môžeme ich používať husté priamo 

z obalu alebo ich riediť vodou. 

Akrylové farby môžeme využívať na prekrytie 

rôznych povrchov. Majú dobrú kryciu schopnosť, 

rýchlejšie vysýchajú, po zaschnutí sú vodeodolné. 
Niektorí výrobcovia vyrábajú farby s rôznymi 

„efektmi“, ako sú napr. farby dúhové, svetielkujú-

ce,  s prímesami piesku alebo lesklé. 

Farby, s ktorými budeme pracovať si vyberáme aj podľa povrchu, na ktorý ich budeme  nanášať napr. ak 

chceme maľovať na látku, využívame farby na textil. Môžeme však maľovať aj na sklo. Vtedy využívame  

takzvané window colours. Poznáme aj olejové farby, ktoré využívajú maliari pri svojej práci na veľkých 

obrazoch. 

Úloha: O farbách už čo - to vieme. Skúste využiť niektoré z týchto farieb, namiešajte pekné farby a pošlite 

Jakubkovi pekný obrázok.  



22 

  

 

Pred nami sú horúce letné  prázdninové dni.  V takomto počasí nám určite dobre 

padne ľadové osvieženie. Z ľadovej krajiny pochádza aj tučniačik, ktorého si dnes 

vyrobíme. Pri jeho výrobe využijeme akrylové farby, o ktorých  ste si mohli prečí-
tať v rubrike Maľujeme. Zachováme aj proces recyklácie a použijeme vypálenú 

žiarovku, ktorú by sme za bežných podmienok vyhodili. Tak smelo do práce! 

Potrebujeme: - akrylové farby, štetce, vy-
pálenú žiarovku, kúsok červenej plastelíny, 

centrofixu. 

Fixou si naznačíme jednotlivé časti  
tučniačika – bruško a krídla. 

Pomocou akrylových farieb 
vymaľujeme vyznačené plochy 

– bruško biele, telo a krídla 
čierne. 

Zobáčik vymodelujeme z plastelíny 
alebo inej hmoty. Farebne vyznačí-

me oči a labky. A je to! 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=uRfOPIEZDCv7GM&tbnid=4LxvP1gp3c8LZM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwebclipart.about.com%2Fod%2Fhomeoriginal%2Ftp%2FSummer-Clip-Art-Header.01.htm&ei=BXuDU7mYGIbY7AaiwYD4
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Monika Gáborová 6.C 

Otília Žigová 7.C 

Sára Horvátová 8.A 

Nikolas Horvát 8.A 

Adam Pokuta 8.A 

Andrej Horvát 6.C 

Dominika Mirgová 9.A Jana Lacková 7.C 

Najkrajšie práce žiakov - výtvarníkov 

2. stupňa našej školy. 
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Leto sa blíži a lúky sú plné 
kvetov. Pozrime sa, aké  kvety 

ste nakreslili pre Jakubka. 

Pekné kvety vo váze nám poslala 

Erika Holubová z 2.D. 

Z 2.D nám prišiel ešte jeden 

obrázok od Moniky Mirgovej. 

Kytičku kvetov pre mamičku 

alebo pani učiteľku nám uvia-

zala aj Alenka Žigová z 2.C. 

SÚŤAŽ   Ďakujeme vám za krásne kvetinové obrázky. Veríme, 

že ani v lete vás tvorivosť neopustí a budete aj  naďalej posielať svoje výtvarné 

diela. Môžete tvoriť na tému: LETO.  Jakubko sa veľmi poteší každému  vášmu 

obrázku. Svoje práce vhadzujte do Jakubkovej schránky, prípadne ich môžete 

zasielať aj  meilom – jakuboviansky.jakubko@gmail.com 

Nikolke Horvátovej z 2.E sa  

páčia viac kvety na lúke, tak 

nám ich namaľovala. 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ZFFGtVeuqWzdJM&tbnid=yfkVby1qqJ5YYM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.clker.com%2Fclipart-15392.html&ei=l3u3UbL6I4OctQaKrIGYDQ&bvm=bv.47534661,d.bGE&psig=AFQjCNGkjFgozxMeAoqc
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ZFFGtVeuqWzdJM&tbnid=yfkVby1qqJ5YYM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.clker.com%2Fclipart-15392.html&ei=l3u3UbL6I4OctQaKrIGYDQ&bvm=bv.47534661,d.bGE&psig=AFQjCNGkjFgozxMeAoqc
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ZFFGtVeuqWzdJM&tbnid=yfkVby1qqJ5YYM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.clker.com%2Fclipart-15392.html&ei=l3u3UbL6I4OctQaKrIGYDQ&bvm=bv.47534661,d.bGE&psig=AFQjCNGkjFgozxMeAoqc
http://www.google.sk/imgres?start=182&sa=X&biw=1440&bih=743&tbm=isch&tbnid=9ZDfcrb4B_6a5M:&imgrefurl=http://www.clipartsfree.net/clipart/5524-cartoon-butterfly-cv4-clipart.html&docid=hbvmDE0aB1Ao_M&imgurl=http://www.clipartsfree.net/vector/medium/cartoon_butt
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ZFFGtVeuqWzdJM&tbnid=yfkVby1qqJ5YYM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.clker.com%2Fclipart-15392.html&ei=l3u3UbL6I4OctQaKrIGYDQ&bvm=bv.47534661,d.bGE&psig=AFQjCNGkjFgozxMeAoqc
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=aWyfJhdVSRCpDM&tbnid=NyEDA8MTWiWsFM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.dreamstime.com%2Froyalty-free-stock-image-butterfly-clipart-gold-spots-image2807066&ei=CHy3UfDLEsjptQbEy
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Ďakujeme všetkým, ktorí svojou prácou a tvorivosťou prispeli k vzniku tohto čísla! 

Milí kamaráti, školský rok sa chýli ku koncu a nastal čas zaslúženého oddychu. 

Úprimne ďakujeme za Vašu priazeň, za milé listy so slovami uznania 

a povzbudenia, za nádherné obrázky a výtvarné práce. Budeme radi, keď Ja-

kubko bude aj naďalej Vašim spoločníkom. Tešíme sa na ďalšie stretnutia 

s Vami a prajeme Vám krásne prázdniny.  Za celú redakciu Vás srdečne zdraví 

Jakubko. 

Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutia na stránkach časopisu Jakubko 

v budúcom školskom roku 2014/2015. Jakubko Vám bude opäť prinášať krás-

ne básničky, ilustrácie, súťaže, veľa poučenia, čítania a zábavy a určite pripraví 

nejaké prekvapenie. 

Prajeme Vám krásne leto a dovidenia, milí kamaráti. 

Váš Jakubko! 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=aWyfJhdVSRCpDM&tbnid=NyEDA8MTWiWsFM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.dreamstime.com%2Froyalty-free-stock-image-butterfly-clipart-gold-spots-image2807066&ei=CHy3UfDLEsjptQbEy
http://www.google.sk/imgres?start=182&sa=X&biw=1440&bih=743&tbm=isch&tbnid=9ZDfcrb4B_6a5M:&imgrefurl=http://www.clipartsfree.net/clipart/5524-cartoon-butterfly-cv4-clipart.html&docid=hbvmDE0aB1Ao_M&imgurl=http://www.clipartsfree.net/vector/medium/cartoon_butt
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ZFFGtVeuqWzdJM&tbnid=yfkVby1qqJ5YYM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.clker.com%2Fclipart-15392.html&ei=l3u3UbL6I4OctQaKrIGYDQ&bvm=bv.47534661,d.bGE&psig=AFQjCNGkjFgozxMeAoqc

