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Rok 2014 sa blíži k svojmu 

záveru. Pozrite si, 

čo sme v posledné 

dni tohto roka 

prežili.  

Niektoré dni v škole boli aj 

o zábave a tanci. Na strane 

22 a 23 môžete nájsť  

najlepších tanečníkov. 

Boli ste celý rok poslušní? 

Bola vaša čižmička plná 

sladkostí a odmien? Akú 

nádielku dostali deti z 

Chminianskych Jakubovian si 

pozrite na strane 11. 

Pozrite sa aj za 

hranice našej 

krajiny. O 

vianočných zvykoch a 

tradíciách v Anglicku sa 

dočítate na strane 24 a 25. 

Nové informácie o Rómskych 

reáliách si môžete prečítať aj v 

rómskom jazyku na strane 14 a 15. 
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Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je 

krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych 

vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on 

bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi." 

Milá babka, milý dedko! 

      Už tradične, pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, 

zorganizovalo Komunitné centrum Spolu v Chminianskych 

Jakubovanoch, pod záštitou obecného úradu a pána starostu      

Jozefa Lukáča, príjemné posedenie spestrené kultúrnym 

programom žiakov Spojenej školy v Chminianskych 

Jakubovanoch. 

Slávnosť sa uskutočnila 27. októbra 

2014  v priestoroch Spojenej školy.  

Spev a  tanec detí vyčaril na tvárach 

starkých veselý úsmev a milé básne 

o striebrovlasej babičke vyvolali na 

nejednej tvári aj slzy dojatia.  V 

príhovore starosta obce uviedol, že 

staroba je len jednou etapou ľudského 

života.  Pripomenul, že starí ľudia sú 

prameňom bohatstva, skúseností 

i láskyplného objatia. Po kultúrnom 

vystúpení žiakov si babky a dedkovia 

pozreli priestory školy a aktívne sa 

zúčastnili   na vyučovacom procese. 

Žiaci im ukázali ako sa učia a starkí si 

vyskúšali písať na moderných 

interaktívnych tabuliach.   

Malá pozornosť v mene obecného úradu 

aj milé darčeky, zhotovené žiakmi školy, 

budú starkým pripomínať, že na nich 

nezabúdame.  
Koordinátorka: Mgr. Gabriela Priščáková 
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Akcia Semafor pre 

chodcov bola 

zameraná pre 

žiakov 3. ročníka. 

Uskutočnila sa 

v utorok,                

14. novembra 

2014, na 

školskom 

ihrisku. 

Formou prezentácie 

žiaci boli  oboznámení 

so správaním sa na 

ceste, po nej  získavali 

praktickú zručnosť pri 

prechádzaní cez cestu 

pomocou svetelnej 

signalizácie. 

Mali k dispozícii semafor 

a priechod pre chodcov. Na 

základe osvojených 

poznatkov žiaci prechádzali 

na druhú stranu cesty, 

pričom museli sledovať 

svetelnú signalizáciu na 

semafore.   

Žiakom sa akcia páčila a verím, že nadobudnuté vedomosti a zručnosti budú vedieť využiť v praxi. 

Dopravná výchova  pripravuje žiakov  na samostatný pohyb  

v cestnej premávke.   

Viete ako 

správne  

prechádzame 

cez priechod 

pre chodcov? 

Posledný novembrový piatok sme si so žiakmi prvých ročníkov zhotovili EKOVLÁČIK- 

SEPARÁČIK. Každá trieda si pripravila 1 papierovú krabicu, farby, lepidlo, štetce, 4 ks 

rolky z toaletného papiera, chuť  tvoriť a pracovať, a samozrejme dobrú náladu. 

Nezabudni 

triediť odpad! 

Koordinátorka ENV: Mgr. Adriana Žaloudková 

Koordinátorka dopravnej výchovy: Mgr. Alena Tkáčová 
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Čo to znamená? No predsa, ak je človek 

zdravý má radosť zo života, usmieva sa, je 

plný energie. Energiu získavame 

pravidelným cvičením nielen na hodinách 

telocviku, ale aj 

na vychádzkach 

do prírody.  

„Zdravie je základ nášho života.“  
 

Základom je zdravá 

a vyvážená strava,  

dostatočný príjem ovocia 

a zeleniny. Samozrejme, 

ovocie a zelenina musia 

byť dôkladne  umyté 

a očistené. 

Súťaž na podporu zdravia a zdravého životného štýlu: 

„Najčistejší žiak 1. a 2. stupňa.“ Táto súťaž prebieha od začiatku decembra 

a končí sa v júni vyhodnotením najúspešnejších žiakov. Pravidelne         

jedenkrát do týždňa k žiakom prichádzajú naši asistenti, ktorí majú so sebou 

kartičky, na ktorých je obrázok rúk, vlasov a oblečenia.  

„Žiadne bohatstvo na svete sa nedá porovnať so zdravým telom.“ 

Poznáte porekadlo: „V zdravom tele, zdravý duch?“  

V neposlednom rade je 

dôležité   vhodné ošatenie, hlavne 

v zimnom období. Teplá vetrovka, 

rukavice, šál, čiapka, nohavice, 

sveter a čižmy -  základ  zimného 

oblečenia. 
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V 7.C  triede  pani asistentka kontrolovala 

čistotu a úpravu  vlasov. Poniektoré 

dievčatá boli veľmi pekne upravené. 

2.A trieda si vylosovala kontrolu rúk. 

Žiaci si vytiahnu jednu 

kartičku. Asistent 

skontroluje tú časť tela, 

ktorú si žiaci vylosovali. Ak 

je žiak čistý a upravený,  

dostane do zapisovacieho 

hárku dobrý bod, v opačnom 

prípade – zlý bod.  

Koordinátorky zdravotnej výchovy a prevencie zdravého životného štýlu: Mgr. J. Kalinová a D. Dulinová 

V súťaži o čisté ruky hlasovalo 

14 tried a rozhodli takto: 

1. miesto: Simona Mirgová, 262 bodov 

2. miesto: Alžbeta Mirgová, 225  bodov 

3. miesto: Štefan Žiga, 218 bodov 

2. miesto 
3. miesto 

Rukavičky so vzorom 

nakreslite a vyfarbite tak, 

aby tvorili pár. 
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    Ahojte deti! 

V minulom vydaní Jakubka sme si predstavili práva detí. Hádam ich už všetky poznáte.     

   Dôležité je tiež nielen poznať ich, ale správať sa tak, aby sme  tieto práva neporušovali voči       

   ostatným. Teraz sa budeme venovať iba vybraným právam a hlbšie  si ich vysvetlíme. 

 

Práva detí 

1. Právo na bezplatné vzdelávanie, hru a zotavenie 

2. Právo na zvláštnu opateru pri postihnutí 

Možno si poviete „čo je to za právo, chodiť do školy“, ale nie všetky deti 

na svete majú túto možnosť, a určite by s vami menili. Skúste si 

predstaviť, aké by to bolo, keby ste do školy nikdy 

nechodili. Vedeli by ste čítať? Poznali by ste farby? Vedeli 

by ste počítať? 

Vyskúšajte s pani učiteľkou tieto aktivity: 

Vymeňte sa so svojou pani učiteľkou. Ona nech si sadne do lavice 

ako žiak a jeden z vás nech zaujme jej miesto pred tabuľou. 

Skúste vymenovať a spísať situácie, kedy využívate schopnosť 

čítať, písať či počítať. 

Postihnutie môže byť telesné, napr. je na vozíčku, zrakové, sluchové, 

mentálne, sociálne. Dieťaťu s postihnutím treba poskytnúť zvláštnu 

opateru, výchovu a starostlivosť. Ich život je sprevádzaný mnohými 

obmedzeniami a zvláštnymi potrebami, preto im treba vyjsť v ústrety. 

Vyskúšajte s pani učiteľkou tieto aktivity: 

Napíšte svoje meno odzadu na výkres. Meno vybodkujte 

špendlíkom na mäkkej podložke. Papier otočte a nechajte 

svojho spolužiaka aby ho prečítal iba pomocou hmatu. 

Pozerajte rozprávky bez zvuku. 

20. decembra sme si 

pripomenuli 

Medzinárodný deň 

ľudskej solidarity 

anketou „Buď solidárny 

a urob dobrý skutok.“  

Ako to dopadlo? Tu sú 

niektoré z vašich 

dobrých skutkov. 

„Keď idem do autobusu, púšťam sadnúť staršieho. 
Dobrý skutok sa robí ľahko, napr. pomôžem 
niekomu roztlačiť auto.“ Miroslav Horvát II. PŠ 

„Pomohol som Kristiánovi, 
keď ho bolela noha. Nemo-
hol na ňu stupiť lebo spa-
dol, tak som ho odprevadil  
domov.“ Adrián Horváth 

„Pomohla som 
dať tašku tete do 
autobusu.“ 
 Barbora  Horvátová    
             4.A 

„Pomáham bratovi chodiť, lebo nevidí.“ I. PŠ 

 

Koordinátorka: Mgr. Júlia Sabolová 
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MŠVVaŠ SR, Kancelária WHO na 

Slovensku, Okresný úrad - odbor 

školstva v Žiline, mesto  Žilina 

a Gymnázium sv. Františka v Žiline 

vyhlásili ôsmy ročník kampane                                                                                                             

              Červené stužky. 

1. decembra 2014 - Deň boja proti 

AIDS, sa v našej škole, pod 

patronátom pani riaditeľky Mgr. 

Márie Pigulovej, uskutočnili  

prednášky na tému AIDS 

a novodobé otroctvo ľudí. Žiaci aj 

učitelia  na II. stupni  sa  navzájom 

označili červenou stužkou, aby sa 

symbolicky  spojili s ľuďmi, ktorí 

ochoreli na túto nebezpečnú a 

nákazlivú chorobu.   

Formou prezentácie 

a prednášky sa  žiakom 

prihováral lektor Ladislav Gaľa, 

ktorý ich oboznámil s aktuálnymi 

témami.  

Tak ako pri každej nákaze, aj 

tu bola zdôrazňovaná komunikácia 

osôb a ich rozhodnutie.  

Taktiež bolo zdôraznené 

tvrdenie, že prenášanie pohlavných 

chorôb vedome a predaj ľudí  je 

trestným činom.  Na záver  

prednášky sa žiaci oboznámili 

s novodobým otroctvom v našej 

spoločnosti - predajom ľudí a  s 

prevenciou ako tomu predchádzať. 

Koordinátor: PaedDr. Ladislav Gaľa 
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Spojená škola v Chminianskych Jakubovanoch 

organizovala pre žiakov, rodičov,  učiteľov 

a priateľov školy Deň otvorených dverí, ktorý sa 

uskutočnil 12. novembra 2014 a bol zameraný 

predovšetkým na využitie interaktívnej tabule vo 

výchovno-vzdelávacom procese.  

V rámci variantu B sa  

predstavila trieda 4.D 

pod vedením pani 

učiteľky  

Zdenky Juhošovej. 

Využitím prvkov 

muzikoterapie sa predmet hudobná 

výchova stal pútavejším aj 

relaxačným. 

Vítame Vás  

v  

našej škole. 

Svojou návštevou nás prišli podporiť 

aj susedná Základná škola a Materská 

škola v Chminianskych Jakubovanoch. 

Deň otvorených dverí prebiehal 

v dvoch častiach a to: 

1. časť:  8:00 do 11:40,  

2. časť: 12:40 do 15:45. 

 

Žiaci 1.D triedy si pre záujemcov 

a návštevníkov Dňa otvorených dverí 

pripravili hodinu z  hudobnej 

výchovy. Pod vedením pani 

učiteľky Michaely Dzurjovej 

spríjemnili deň krásnym 

spevom a hrou na detských 

hudobných nástrojoch.  

Dúfame, že aj tohtoročný Deň otvorených 

dverí na našej škole Vám priniesol len 

pozitívne spomienky a už teraz sa tešíme 

na ďalšie stretnutie s Vami.  

Spracovali: Mgr. Z. Juhošová a Mgr. M. Dzurjová 
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Krásny piatkový deň, 6.12.2014, bol pre každého žiaka v Spojenej 

škole Chminianske Jakubovany plný prekvapení. Bol to celoročne 

očakávaný deň - Mikulášsky deň, keď svätý Mikuláš do kolektívu 

učiteľov a žiakov priniesol pravého ducha a kresťanské povedomie Mikulášskych tradícií. 

Počas celého dňa sa Mikuláš s anjelom stretával v triedach so žiakmi a učiteľmi.  

Žiaci mu s radosťou 

odovzdávali svoje pripravené 

darčeky v podobe kresieb, 

spevov a tancov. Mikuláš ich 

potešil svojou 

účasťou, darčekom - známou 

kresťanskou piesňou.  

Trieda pani učiteľky Jany  Strakovej 

sa pripravila na Mikuláša peknou 

zimnou výzdobou triedy. Žiačka Janka Pechová napísala aj 

list Ježiškovi. Prečítajte si, čo si v ňom želala. 

„Ó, ktože ctí si Mikuláša, - ó ktože prosby k nemu vznáša? 

Tomu svätý Mikuláš, - v každej tiesni pomáhaš, 

Mikuláš, Mikuláš,“ ktorú sme sa všetci  s potešením 

naučili a zaspievali.   

Koordinátor: PaedDr. Ladislav Gaľa 

Do Chminianskych Jakubovian 

rozdávať darčeky. 

Kam ideš? 

Padá sniežik, vietor fúka,  

Mikuláš nám dary núka.  

Poďte, deti, detičky,  

rozbaľte si balíčky.  

Kto poslúchal mamku, 

ocka,  

na každého darček počká.  

Kto bol samá nezbeda,  

tomu beda, prebeda. 
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Skúste vyriešiť šifrovačku a dozviete sa 

názov najkrajších sviatkov roka.  Riešenia 

posielajte do Jakubkovej pošty. 

V minulom čísle sme uverejnili tajničku s 

hygienickým zameraním. 

Riešenia nám zaslali 4 triedy. 

Vyžrebovali sme výhercov. 

Zvíťazili žiaci 3.E triedy, na 

ktorých čaká sladká odmena. 
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 Narodil sa Kristus Pán, 
veseľme sa,  

z ruže kvietok vzkvitol nám, 
radujme sa. 

Z života čistého, z rodu 
kráľovského 

nám Pán narodil sa. 

Prorokmi nám hlásaný, 
veseľme sa, 

na svet nám je poslaný, 
radujme sa.  

Z života čistého, z rodu 
kráľovského. 

Narodil sa Kristus Pán. 

Porozprávajte sa o vianočných zvykoch 

a tradíciách na Slovensku. Popíšte, ako 

ste prežili tieto sviatočné chvíle so 

svojou rodinou. Dodržiavate nejaké 

tradície, ktoré iní nepoznajú? Napíšte o 

nich aj Jakubkovi. Budeme sa tešiť na 

vaše listy. 

Vaše odpovede zasielajte do 

Jakubkovej schránky 

 alebo na mailovú adresu 

jakuboviansky.jakubko@gmail.com. 
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Úrad vlády SR cez Finančný mechanizmus      

    Európskeho hospodárskeho priestoru 

 

Urad vlady SR cez Finančné mechanizmus  

Europsko hospodarsko priestoris 

 

RÓMSKE REÁLIE AKO NÁSTROJ INKLÚZIE 

ROMALE REALIE SAR NASTROJOS E 

INKLUZIA 

Dejiny a kultúra Rómov 

Dejiny a the e kultura 

 Vedenie záujmového útvaru 

„Rómske reálie“ 

 Informácie o činnosti 

žurnalistickej, edukačnej 

a kultúrnej skupine 

 Osvetová činnosť: Kultúrne 

podujatie pre Rómov a Nerómov: 

Integračné Vianoce 

 Pripravované aktivity v rámci 

projektu 

 

 Tekerel zaujimavo utvaris 

„Romane realie“ 

 Informacia the e činnosť 

pale žurnalistika, edukačno 

a kulturno skupina 

 Osveta the č činnosť: 

Kulturno akcia pre dalo Roma 

the o gadže: Integračno 

Karačoň 

 Pripravimen aktivity hin le 

projektos 
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                       Deti vetra   1.časť 

Rómovia nemali nikdy vlastné územie, nemali vlastných 
panovníkov, neviedli vojny. 

Dodnes žijú roztratení medzi ostatnými miestnymi 
obyvateľmi. 

Odkiaľ pochádzajú Rómovia? 

Pomôcky: Rómov, Rómovia, z Egypta, z Indie, kočovným, kováčstvom, metiel, korýt, košíkov, kone, 
hudbou, spevom, tancom, hlad, boje, suchá. 
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Balvajakre čhave   1.časť 

Le romen nahas nikdy peskre vlastné thana ani len nahas vajdy ani 

nakerenas mariben. Ži adadžives dživen roščide maškaro fori the 

maškaro manuša. 

 

 

Pomožinel: Le Romen, o Roma, andalo Egyptos, India, kočovno, kovačskym, metly, čarore, kuča, 
prutendar košiky, le grajen, giľi, gilenca, khelibnaha, čepo chaben, o vpady Arebendar,feder dživipen. 

Katar hin o roma? 
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Vianoce sú sviatkami narodenia Ježiša Krista, sviatkami 

pokoja a lásky. Sú to výnimočné sviatky, spojené 

s dodržiavaním rôznych zvykov a tradícií. Rodina sa schádza 

pri štedrovečernom stole, obdarúva sa darčekmi. Všade okolo vládne radosť 

a veselosť. 

Tradíciou našej školy sa 

stalo usporiadanie 

integračných Vianoc pre 

deti z obce a rómskej osady. 

V spolupráci s Komunitným 

centrom Spolu a Obecným 

úradom v Chminianskych 

Jakubovanoch sme 

pripravili dňa  

16. decembra 2014 

vianočné stretnutie detí plné 

aktivít, vianočných kolied, 

darčekov a krásnych 

kamarátskych vzťahov.  

Ústrednou témou bol vianočný 

príbeh stromčekov, ktoré sa išli 

pokloniť malému Ježiškovi. 

Pyšná oliva a palma niesli 

dieťatku svoje plody – olivy 

a kokosové orechy. Ale jedlička, 

smrek a borovica okrem 

pichľavého ihličia nemali nič, 

čím by obdarovali dieťa v 

jasliach. A tak deti, rozdelené do 

jednotlivých skupín, museli 

„ožiariť“ stromčeky 

hviezdičkami, pripraviť si pre 

dieťatko darčeky, nacvičiť 

a  zaspievať koledu. Iba 

vzájomnou spoluprácou, 

kreativitou a šikovnosťou sa ich 

stromčeky mohli zapáčiť 

malému Ježiškovi . 

Tvorivé popoludnie 

dopĺňali vianočné 

koledy, spoločné 

posedenie pri kapustnici 

a vzájomné obdarovania 

krásnymi darčekmi. 

Poďakovanie patrí 

všetkým, ktorí nezištne 

pripravili podujatie. 

Veď posolstvo Vianoc 

je o rozdávaní lásky. 

A láska sa nedáva iba 

tým, od ktorých tiež 

čakáš dar, ale s radosťou 

obdarúvaš práve tých, 

čo sa nemajú čím 

odplatiť.  
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A čo my ti biedni dáme? 

Darovať ti čo nemáme. 

My ti tu zahráme, piesne 

zaspievame. 

Karačoň hin sviatky so pes narodzindža 

o devloro, sviatky hin pokojne 

a pherdžade kamibnaha. Hine vinimočne 

spojimen le zvikenca. Le tradicii. Rodzina 

pes zdžal pašo Štedrovečerno skamind 

a dafkeren peske darki. Všadzik hin 

radosť.Tradicija hin amara škola tekerel 

furt Integračno  karačon predalo čhave 

dalo gaf he predalo Romane. 

Spolupracinel le 

Komunitneho centra he 

le viboriha 

v Jakubovaňatar kerdžam 16. decembra 

2014 Karačoňakre arakhibena le čhavenca 

pherdžade aktivitenca, Karačoňakre giľa 

šukar darčeky a šukar kamaratstva. 

Temaha has pribehos pale Karačoňakre 

stromy so pes gele te pokloninel le cikne 

devloreske. O stromy e oliva he e palma 

ligenenas leske peskre plody olivy he 

kokosove orechy. Ale e jedlička he 

o smerekos he e borovica okrem e čačina 

len nahas nič, so bi denas le čhavoreske so 

pašľol pro phus. A o čhave has 

rozdzelimen andro jekhvarike skupiny, jon 

mušinde te rozšvicinel o stromy le 

hviezdičkenca, te pripravinel pre dalo 

čhavoro daršeky, te nacvičinel giľa . Ča 

vzajomnaha spolupraca ha, kamenas te 

kerel oj pes tezapačisaľol o stromy le 

cikneskse devloreske.Tvorivo arakhiben 

doplnindža Karačoňakre giľa, spoločne 

bešenas paše jarminakri zumin a vzajomne 

pes obdaruvinenas  darčekenca. 

Palikeribem patrinel savorenge so 

pripravinde kada podujatie. Karačoň hin 

palo kamiben nadel ča kolenge so užarel 

daros ale radosaha obdaruvinel kolen so 

len korkoren nane so tedel.   
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Karačoň 

Karačoň hin mek šukareder 

sviatky. Pre Karačoň oslavinas 

narodzene le devloresko so andre 

amare životy ochraninel a amen 

pes kija leste modlinas, bo jov 

hino predalamende dôležito. Andre 

amari trieda pes sako radisaľol pre Karačoň. 

Pripravindžam šukar basničky the giľa le 

čhavenaca andale 8.C. Sama ste vystupinel pro 

vyboris pre Integračno Karačoň , kaj chudľam but 

šukar darčeky. Pre Karačoň peske savore 

prajinen, oj tato andro rodziny, bo niko nadžanel 

či kajse sviatky mek oslavinaha savore aver berš. 

Karačoň pes oslavinel vašoda bo pes 

narodzindža 

o deloro. Andre  

sako rodzina by 

majinlas te avel 

stromčekos. Savore 

peske majinas te 

davkerel darčeky. 

Sako rodzina chan 

pašo jekh skamind. 

Karačoň hin oda, že pes arakhen savore 

dale rodzina. Pre Karačoň hin kajso 

zvykos kaj pes giľavel a dikhas 

o rozpravky. O Roma pre Karačoň pes 

zabavinen kavke, že giľaven a khelen. 

Karačoň 

Karačoň hin  mek šukareder sviatky, save  prindžaraf. Furt 

pre lende man tešinaf. He kada berš začindžam lačhes. Andre 

škola has amen Integračno Karačoň, kaj chudľam but 

darčeky. Aľe mušindžam te recitinel a te giľavel. Mange pes 

pačisaľolas e basnička so recitinelas amari cali trieda „V jasličkách 

na slame.“ Pre Štedrovečera samas savore pašo kamind, kaj giľavas  

the khelas. Pale Karačoň has amen prazdniny. Has amenge lačhes. 

Vianoce sú najkrajšie sviatky, aké 

poznám. Veľmi sa na nich stále 

teším. I tohto roku sa začali 

dobre. V škole sme mali Integ-

račné Vianoce, kde sme dostali 

veľa darčekov. Ale museli sme 

i recitovať a spievať. Mne sa 

veľmi páčila básnička, ktorú 

recitovala celá naša trieda 

V jasličkách na slame.  Na 

Štedrý večer sme celá rodina boli pri 

stole, kde sme spievali a tancovali. 

Po sviatkoch sme mali prázdniny. 

Bolo nám súper. 
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Názov projektu:  

„Vianoce s pocitom tepla pri srdiečku“  

Projekt podporili:  

V rýchlom behu dní nášho uponáhľaného sveta prichádzajú čarovné Vianoce. Okrem zháňania 

darčekov  a realizácie príprav pre naše rodiny, cítime vzájomnú spolupatričnosť a náklonnosť  

k deťom, ktoré takúto rodinnú atmosféru sviatočných dní neprežívajú.  

Stretnutie sme pripravili vďaka Nadácii Orange, ktorá nás podporila v projekte: „Vianoce s pocitom 

tepla pri srdiečku“  pre žiakov našej školy vzdelávaných podľa variantu B, C a Individuálneho 

výchovno-vzdelávacieho plánu. 

Stretnutie sa uskutočnilo v utorok, 16.12.2014, v sále kultúrneho domu. 
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Imitáciou a dramatizovaním sme všetci putovali za hviezdičkou, ktorá nám ukázala miesto narodenia 

Ježiška. Dané miesto sme si vyzdobili v podobe vianočného stromčeka, vyrábali sme darček pre 

blízkeho, deti sa tiež realizovali v prednese vinšov, vianočných piesní, ktorými ich viedla naša 

výborná moderátorka. Koledy si vypočuli od našej kolegyne učiteľky, ku ktorej sa pridali ak koledu 

poznali, ukazované piesne sme realizovali spevom a pohybom. Na kapustnici sme si pochutnali, 

niektorí aj zdupľovali, keďže bola výborná. Pokračovali sme rozhovormi o vianočných tradíciách 

a odovzdávaní darčekov - pozvané deti boli obdarované praktickým darčekom - ponožkami, 

rukavicami a čokoládou.  
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Pokračovali sme spoločným spevom koledy: Tichá noc, svätá noc.... a rozišli sme sa s pocitom tepla pri 

srdiečku. Najväčšmi nás potešilo, že stretnutie bolo fantastické, dopadlo nad naše očakávania, spokojní 

sme boli všetci - žiaci aj dobrovoľníci. Každý sa do aktivít zapájal, rovnako to zaujalo dievčatá aj 

chlapcov rôznych vekových rozdielov, spievali, 

zabávali sa. Naše snaženie sa stalo pravou 

radosťou z práce. Myslíme, že predvianočné 

zažité teplo v srdciach nás všetkých zúčastnených 

hrialo celé Vianoce a spoločné fotografie nám ho 

budú neustále pripomínať.  

 „Ďakujeme  

 Nadácii Orange!“ 



22 

  

 

 

 

15. januára 2015 sa uskutočnila tanečná súťaž 

„DISCO DANCE“, na ktorej sa zúčastnilo 25 

žiakov I. stupňa, 15 žiakov II. stupňa a praktickej 

školy a 11 žiakov „B“ a „C“ variantu. Žiaci súťažili 

v dvoch kategóriách: ako – jednotlivec a dvojica, 

skupina. Najviac tanečníkov sa predviedlo 

v kategórii skupina.  

Vy ste SUPER! 

A čo ja? 
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Kategória - skupina 

Tanečná skupina /ľudový tanec/:       

trieda 3.C pod vedením p. uč. Fečkovej  

Tanečná skupina /moderný tanec/:  

 trieda 3.E pod vedením p. uč. Pavlíkovej 

Tanečná skupina /country tanec/:    

 trieda 4.E pod vedením p. uč. Lazoríkovej 

     Cena  poroty: 

 Cenu poroty získala Dana Mirgová 

a Martina Mirgová z 9.C za rómsky tanec. 

Súťažiaci tancovali na moderné, rómske, 

ľudové  a country piesne. Ich tanečné 

výkony hodnotila porota v zložení: Mgr. 

Eva Macková a p. Ľubica Macejová. Pri 

hodnotení  porota zohľadňovala náročnosť 

spoločnej choreografie a jej tanečné 

prevedenie.  

 

Celé podujatie sa nieslo v dobrej nálade. Na 

záver si súťažiaci   spoločne zatancovali. 

Najlepší tanečníci boli odmenení vecnými 

cenami a sladkosťami. 
Koordinátorka: Mgr. Gabriela Grešová 
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Ahojte 

kamaráti! 

 

V minulom čísle sme spoznali 

Danku Vranku. Prezradila nám 

niečo o Londýne a naučila nás 

anglický pozdrav Ahoj. Pamätáte si 

ho? Hello [helou]. Dnes Jakubka 

Danka Vranka zoznámila s novou 

kamarátkou Alicou. 

 

Pri zoznamovaní nás ako prvé zaujíma 

meno nového človeka. V angličtine sa 

opýtame:  

What is your name? [ Vot is jor nejm?]  

Ako sa voláš? 

Na túto otázku odpovedáme:  

My name is ... . [ Maj nejm is...] .  

Volám sa ...  . 

alebo I am ... .[ Aj em...]  . Ja som..... 

Nezabúdajte na rozdielnosť vo výslovnosti  

a v písaní.   

Pozrite sa, ako zvládol predstavovanie 

Jakubko. 

Hello. 

What is your 

name? 

Hello. 

My name is Alica. 

Alica je priamo z Londýna. Počas svojej návštevy poriadne s 

Jakubkom precvičovali anglické frázy a slovíčka. Keďže v čase jej 

pobytu boli práve Vianoce, prezradila nám, ako ich  slávi ona doma 

so svojou rodinou. Pozorne si text prečítajte. V závere Vás čaká 

súťažná úloha. 
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24. december - Christmas Eve 

Angličania sa v tento deň ešte len pripravujú na tú najväčšiu slávu. Spievajú koledy, balia 

darčeky a deti si večer pred spaním vešajú na koniec postele, alebo na rímsu kozuba vianočné 

pančuchy = Christmas stocking.  

Na slovensku darčeky nosí Ježiško.  V Anglicku ich nosí 

Father Christmas =  otec Vianoc, ktorý sa v noci z 24. na 

25. decembra spustí cez komín do domu a odloží im 

darčeky do pančúch na kozube alebo posteli. Čo sa do nich 

nevmestí, dá pod vianočný stromček. 

 Samozrejme, len ak boli deti celý rok 

poslušné! 

25. december – Christmas Day 

Tento deň je v Anglicku vianočný deň. Oslavovať sa začína hneď ráno, keď sa všetci 

zídu pri vianočnom stromčeku a rozbaľujú si 

darčeky. 

Hlavným jedlom slávnostného dňa je Christmas 

dinner (vianočná večera). Podľa názvu by to mala 

byť vianočná večera, ale toto jedlo sa začína jesť 

už okolo obeda. Tvorí ho pečený moriak 

s pečenými zemiakmi a zeleninou, plnkou a brusnicovou omáčkou.  

Po moriakovi nasleduje tradičný Christmas puding. Je to  niečo ako 

ovocný koláč s hrozienkami, čerešňami 

a orieškami. Tento 

koláč sa jedáva 

poliaty skutočným pudingom.  

Pre nás sú Vianoce, 24. december,  najväčším sviatkom v roku.  

A ako to prežívajú ľudia vo Veľkej Británii? 

Skúste v texte vyhľadať, ako sa po anglicky povedia 

najkrajšie sviatky v roku – Vianoce. Správne odpovede 

vhadzujte do Jakubkovej pošty alebo posielajte mailom 

na adresu: jakuboviansky.jakubko@gmail.com. 
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Ďakujeme všetkým, ktorí svojou prácou a tvorivosťou prispeli 

k vzniku tohto čísla! 

 

 

Všetko krásne v novom 

roku, dobrých ľudí popri 

boku. Veľa šťastia, veľa 

zdravia, nech sa všetky 

plány zdaria. To Vám praje 

Jakubko a celá redakcia 

časopisu. 

Vyhodnotenie úloh a 

súťaží: 

Literárna úloha Jakubko: 

Jakubko vyžreboval 6.B triedu. 

Cilka: 

Výherná trieda 8.B 

Tajnička Zdravie: 3.E 

Jesenné úlohy: 3.D 

Ruky, ruky, čisté ruky:  

Simona Mirgová, Alžbeta 

Horvátová, Štefan Žiga 

Výhercom blahoželáme! Jakubko 

Jakubko vyhlasuje 

celoročnú výtvarnú 

súťaž „Ročné obdobia“. 

Ako prvá je téma Zima. 

Výtvarné práce môžete 

odovzdávať p. uč. 

Tkáčovej a Pavlíkovej. 

Z tých najkrajších prác 

bude zrealizovaná 

výstava. Už teraz sa 

tešíme na vaše diela. 


