
  

  

Jakubko 

Ročník XIV., 2016/2017, 1. číslo 

Jeseň 

Fúkaj, fúkaj vetríček, 

ovievaj mi líčka, 

nech sú pekné červené, 

ako dve jabĺčka. 

Fúkaj, fúkaj vetríček, 

zaspievaj mi pieseň, 

že už lístie ožltlo, 

lebo prišla jeseň. 
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„Som tvojou ovečkou, malou a voňavou, 

čistou a radostnou, tebou ľúbenou,“ sú slová 

jednej kresťanskej piesne, ktorá hovorí o tom, 

že každý pokrstený človek je Ježišovou 

ovečkou,  na ktorú sa Ježiš pozerá v tom 

najlepšom svetle Jeho lásky. A presne táto 

pieseň sa niesla vo významný deň ôsmych 

žiakov našej školy, ktorí dňa 28. mája 2017 po 

prvýkrát prijali Pána Ježiša v podobe chleba do 

svojho života.  

Žiaci prišli v tento deň 

krásne vyobliekaní, dievčatá 

v bielych šatách, chlapci 

v oblekoch. Slávnostná svätá omša sa začala v naplánovanom čase o 

10:30 hod. v kostole v Chminianskych Jakubovanoch. Svojim spevom 

a hrou na hudobných nástrojoch nás viedol mládežnícky zbor 

„Laudemus“ z Prešova. Po homílii duchovného otca  Mareka Eliáša, 

nastal čas obnoviť si krstné sľuby pri zapálených sviečkach. A keď 

prišiel čas prijať Eucharistického Pána Ježiša, pomodlili sme sa spoločne 

modlitbu na znak, že Ho naozaj chceme prijať a veríme, že On je tam 

naozaj prítomný. Bol to veľmi vzácny čas prijatia Pána Ježiša v podobe 

chleba. Po prijatí sme opäť spoločne poďakovali Pánu Ježišovi, že prišiel 

do nášho života.  
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Na konci svätej omše sa za 

všetkých prvoprijímajúcich 

žiakov prihovorila a poďakovala 

Vlasta Horvátová. V mene 

všetkých poďakovala rodičom, 

že im tento deň umožnili, 

duchovnému otcovi, bez ktorého 

by táto slávnosť nebola možná 

a taktiež všetkým učiteľom Spojenej školy, ktorí svojimi darmi, službami, 

podporou pomohli, aby tento deň bol taký nádherný. V závere svätej omše si 

žiaci prevzali pamätné listiny a skromný darček, aby na túto chvíľu len tak 

nezabudli. 

Bol to veľmi pekný čas, nie len tým, že slniečko svietilo a bolo teplo, ale bol to čas, 

kedy Pán Ježiš naozaj vstúpil do srdiečok svojich ovečiek.  

Chcete aj vy ísť na Prvé sväté 

prijímanie? Treba splniť tieto 

podmienky: 

1. Pravidelne počas školského roka 

navštevovať krúžok „Plamienok.“ 

2. Chodiť pravidelne v nedeľu na svätú 

omšu. 

3. Snažiť sa konať dobré skutky a snažiť 

sa správať slušne.  

4. Pristúpiť k prvej svätej spovedi pred 

dňom Prvého svätého prijímania.  
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Ozbrojený konflikt na východe Ukrajiny vypukol ešte v roku 
2014. Situácia v Doneckej a Luhanskej oblasti je stále vážna a 
nestála napriek podpisu 

viacerých dohôd, v 
ktorých sa jednotlivé 

strany dohodli na 
zložení zbraní. Následky 

konfliktu sú veľmi 
citeľné aj v širokom 

páse okolo týchto dvoch 
regiónov. V súčasnosti 
kríza ovplyvňuje 3,8 
milióna obyvateľov 

krajiny, z toho 1 milión detí. Obzvlášť ťažká je táto 
situácia práve pre deti – mnohé rodiny sa stretávajú s 
obrovskými ťažkosťami, museli sa už niekoľkokrát 
sťahovať, míňajú sa im finančné zdroje a strácajú 

psychické schopnosti zvládať vzniknutú 
situáciu.  

UNICEF je jediný fond OSN, ktorý je financovaný z čisto dobrovoľných príspevkov. 
Práca na pomoc deťom je úplne závislá od ochoty a darov jednotlivcov, spoločností 
a ďalších donorov. 

Poslaním UNICEFU je prispievať k tomu, aby mohli najviac ohrozené 
deti kdekoľvek vo svete prežiť, boli zdravé, mali 

zabezpečenú výživu, prístup k pitnej vode, 
základné vzdelanie, ochranu pred násilím, a tiež 

príležitosť naplniť v živote svoj potenciál. 

Zapojili sme sa do akcie Týždeň modrého 
gombíka, ktorý organizuje UNICEF. 
Zbierka prebiehala od 15. do 21. mája 2017. 
Počas tohto týždňa mali žiaci možnosť  
zakúpiť si za symbolickú sumu koláče, ktoré 
pripravili žiačky PŠ pod vedením Mgr. 
Cibuľkovej a zmrzlinu, ktorú sponzorovala p. 
učiteľka PaedDr. Mašlejová. Cieľom zbierky 
bolo zabezpečiť  humanitnú pomoc deťom na 
Ukrajine. Naša škola prispela sumou 49 eur 
a 15 centov.  

TÝŽDEŇ MODRÉHO  GOMBÍKA 

Za sprostredkovanie zbierky a informácie ďakujeme koordinátorke 
ľudských a detských práv Mgr. Marcele Birošovej. 
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Dňa 6. júna 2017 sme sa zúčastnili výletu do ZOO Spišská 

Nová Ves. Prezreli sme si zvieratká a vtákov. Žiakov veľmi 

zaujali pestré papagáje a divé šelmy. Naučili sa pomenovať 

zvieratá, a to nielen cudzokrajné, ale aj tie, ktoré žijú u nás. 

Pozreli si krásne jazierko, nad ktorým sa klenie krásny 

drevený most. Po prehliadke sa žiaci posilnili jedlom 

a v zábavnej časti záhrady si vyskúšali skákací hrad, 

hojdačky, preliezky a plavbu na malom jazierku. 

Triedy: 7.B, 6.A, 5.A a 8.F. 

Pedagogický dozor:  

PaedDr. Mašlejová,  

Mgr. Potaniecová,      

Mgr. Fečková a Lažová. 

Vedúca výletu:  

Mgr. Birošová 

Čo sme tam videli? 
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Kufre sme 

si pobalili  

a ide sa! 

V dňoch od 29.5. – 2.6.2017 sa žiaci 3. – 4. ročníka zúčastnili Školy v prírode 

v Palcmanskej Maši.  

Najprv sme sa zastavili 

na Spišskom hrade, z 

ktorého sme mali krásny 

výhľad na Vysoké Tatry 

a Slovenský raj, ktorý 

bol cieľom našej cesty. 
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Počas pobytu nám počasie prialo, čo 

sme využili na turistické vychádzky 

do blízkeho okolia. 

„Najprv práca, potom 

zábava!“ Táto veta neraz 

znela z úst našich 

učiteliek. A tak sme sa 

s vidinou zábavy pustili aj 

do práce. 
Pri vodne nádrži Palcmanská Maša, sme na 

vlastné oči pochopili, čo to vodná nádrž 

vlastne je. 
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 „Na Deň detí, slnko svieti!“- bolo heslom tohto dňa. 

Dopoludnia prebehla vyučovacia činnosť v hudobnej, 

výtvarnej a telesnej výchove. Popoludní sa na Deň detí 

súťažilo  a oceňovalo. Športové súťaže prebehli v  siedmich 

disciplínach a poslednou bolo preťahovanie lanom. Z troch 

skupín bola najsilnejšia skupina VODA. 

Sľúbená odmena 

prišla. Popoludnie 

sme trávili 

športovými hrami 

a súťažami.  

A zábava 

pokračovala až do 

večera. Nechýbala 

ani večerná 

diskotéka. 

 

Prišli sme na to, 

že opekačka 

spolu s hudbou 

a tancom je tiež 

super zábava. 
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Po ceste naspäť sme navštívili ZOO 

v Spišskej Novej Vsi.  

Ste pripravení 

na ďalšie 

zážitky? 

 

Hurááá! Bol to 

super zážitok. 

Radi by sme to 

zažili znova. 

Videli ste 

v ZOO aj mňa? 

         Deti si zo Školy v prírode 

odniesli domov nezabudnuteľné 

zážitky a spomienky. 
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Dňa 13.06.2017 sa žiaci ôsmych ročníkov a vybraní žiaci II. stupňa zúčastnili 

školského poznávacieho výletu do Starej Ľubovne. Výlet bol rozdelený na tri časti.  

Hneď pri príchode do mesta sme 
navštívili múzeum - Dom 

ľubovnianskeho mešťana. Tu sa 
žiaci oboznámili so stredovekými 
remeslami  a životom mešťanov v 

stredoveku.  Žiaci si mohli prezrieť 
expozíciu, ktorá im priblížila 
vtedajšie zariadenie domov a 

spôsob života mešťanov v 
minulosti. Videli sme ukážku 
výroby papiera v stredoveku, 

postupne od namáčania 
rozstrihaných handier až po sušenie 
a vznik papiera. Zaviedli nás aj do 
pivničných priestorov, v ktorých sa 

kedysi skladovali potraviny, ale 
slúžili aj na ukrývanie pokladov 
majetných mešťanov. Prehliadku 

pivničných priestorov sme ukončili 
oboznámením sa s výrobou 

modrotlače a nástrojmi, ktoré sa 
používali v tomto remesle. 
Najzaujímavejšia časť tejto 

prehliadky bola výroba - razenie 
ľubovnianskej zlatky, ktorú si 

vyskúšal každý žiak. 

Odtiaľto sme sa presunuli na 
hrad Stará Ľubovňa. Žiaci mali 
prehliadku spojenú s riešením  

rôznych hlavolamov a úloh, pri 
ktorých zbierali črepiny zlatej 
ruže. Po vyzbieraní všetkých 

úlomkov mali možnosť spoznať 
korunovačné poklady ukryté na 

tomto hrade. V priebehu 
prehliadky sa na nádvorí hradu 

konala ukážka umenia 
sokoliarov. Žiaci mohli naživo 
vidieť dravé vtáky ako sokola 
rároha, sovu a orla stepného. 

Vybraní žiaci navštívili  
najvyššiu časť hradu – vežu, z 
ktorej mali krásny výhľad na 

celé okolie hradu. 

Po skončení prehliadky sme sa 
presunuli do stredovekého 

vojenského tábora. Tu si mohli 
zajazdiť na koni, strieľať z kuše, 

luku alebo praku, skákať na trampolíne, chodiť na drevených chodúľoch, hrať stredoveké kolky a hru 

podobnú nášmu badmintonu. Žiaci sa potešili  hojdačkám, ale aj futbalu, ktorý si chlapci mohli zahrať na 
blízkej lúke. Vstupenkou na jednotlivé atrakcie bola už spomínaná ľubovnianska zlatka, ktorú si žiaci 

vyrazili v múzeu alebo zakúpili pri vstupe do tábora. 

Cesta bola veselá, preto nám ubehla veľmi rýchlo. Ani sme 
sa nenazdali a boli sme doma. Hodiny ukazovali 
neuveriteľných 17:15. Už je koniec výletu, nezmokli sme 
a... budeme na neho dlho spomínať. 
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 Všetko sa to začalo 
zaslaním e - mailu od 

združenia „Liga otcov“ 
na Spojenú školu 
v Chminianskych 

Jakubovanoch. 
Následne na to sa 

rozbehla myšlienka 
realizácie kultúrno-

športového podujatia pri 
príležitosti sviatku Dňa 
otcov. Koordinátorske 

vedenie nad touto 
akciou prevzal pán 

učiteľ PaedDr. Ladislav 
Gaľa. 

Oci, pamätáš 

si na to? 

Od 22.5.2017 do 09.6.2017 
bola vyhlásená školská 
literárno-výtvarná akcia na 
tému: „Môj otec je super“. 
Počas troch týždňov sa žiaci 
realizovali vo výtvarných 
a literárnych prácach, kde 
prejavovali osobné pocity 
k svojmu otcovi v kresbách, 
maľbách, úvahách a opisoch 
zážitkov. Odborná porota, 
Mgr. Beáta Tkáčová, Mgr. 
Lenka Gargalíková, Mgr. 
Daniel Lanščák a Mgr. 
Lenka Hadbavná, citlivo 
prehodnocovala každé 
výtvarné a literárne dielo.  

Dňa 15.6.2017 boli 
vybrané diela 
prezentované 

v Komunitnom centre 
v Chminianskych 

Jakubovanoch, kde si ich 
mohli pozrieť všetci žiaci 

a návštevníci školy.  

Hurááá! Ide 

sa na futbal! 

Od 1.6.2017 sa začala športová časť podujatia, kde si rómske rodiny zmerali 
svoje sily v rodinnom futbalovom stretnutí o vecné ceny starostu obce 
Chminianske Jakubovany, ktorý bol aj finančným donorom. V mužstvách, 
kde boli dvaja otcovia rodín a  štyri deti, si zmerali svoje umenie vo futbale. 
Po 10 - minútových vyraďovacích bojoch vyhrali dve mužstvá rodín Mirgová 
a Horvátová. O niekoľko dní,  15.6.2017 bolo dohodnuté finále 
a odovzdávanie vecných cien víťazom.  

Na prvom mieste po strhujúcom, ale fair – play boji 
vyhrala rodina Mirgová. 2. miesto obsadila rodina 

Horvátová II. a na 3. mieste  skončila rodina 
Horvátová I.  
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Školský výlet žiakov  

PŠ a OU  

v Starom Smokovci  

Starý Smokovec je najstaršia tatranská osada a 
administratívne centrum Vysokých Tatier. Spolu s 

Tatranskou Lomnicou a Štrbským Plesom patrí medzi 
najvýznamnejšie tatranské strediská cestovného 

ruchu. Populárnou atrakciou je sánkovačka po 2,5 

kilometrovej osvetlenej trati z Hrebienka do Starého 
Smokovca. Stredisko Vysoké Tatry Starý Smokovec 

je ideálnym štartom pre zimnú turistiku k 

vysokohorským chatám a vodopádom.  Unikátnosť 
prírody, netradičné zábavné atrakcie, úžasný výhľad z 

chrbtov tatranských hôr sú tým pravým dôvodom, 

prečo stráviť výlet práve v Tatrách.  

Dňa 13.06.2017sa žiaci PŠ a OU zúčastnili na školskom výlete. Cesta viedla do Vysokých 

Tatier. Keďže sme minulý rok prebádali Štrbské Pleso, ako ďalší cieľ sme si zvolili Starý 

Smokovec. Nebolo to ľahké, ale zvládli sme aj výstup na Hrebienok. Žiaci boli prekvapení, 

aké veľké kopce vidia a zaujímali sa aj o ich vznik. Počas celého výletu nás sprevádzalo na 

našej ceste slnečné počasie, ktoré tiež prispelo k celkovému pôžitku z našich veľhôr. Cestou 

späť sme únavou zaspali, ale dohodli sme sa, že aj budúci rok chceme spoznávať zaujímavý 

a krásny kút  rodného Slovenska. 
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Cieľom akcie bolo upozorniť žiakov na 

Svetový deň ochrany životného prostredia - 5. 

jún a tiež na Svetový deň oceánov - 8. jún. 

Žiaci si v učebni prostredníctvom 

interaktívnej tabule pozreli prezentáciu 

zameranú na možnosti ochrany životného 

prostredia. Koordinátorka environmentálnej 

výchovy im primeranou formou priblížila, 

ako môžu deti chrániť prírodu, separovať odpad, 

neubližovať zvieratkám, aj ako môžu šetriť vodou a 

elektrinou. Žiaci potom spoločne na školskom 

dvore maľovali farebnými kriedami  na kartóny 

život na MODREJ PLANÉTE. Po skončení 

maľovania sme si  všetci zaspievali milú detskú  

pesničku „Naša Zem je guľatá“.  

 V závere bol každý malý umelec odmenený 

sladkosťou a naše dielka boli 

nainštalované na oplotenie 

pred školou.  

Dňa  09. júna 2017 sa za krásneho slnečného počasia v Hornej škole uskutočnilo 

maľovanie na odpadový materiál - kartón. Aktivitu pod názvom „Moja modrá planéta“, 

realizovala koordinátorka environmentálnej výchovy na škole. Táto milá akcia sa uskutočnila 

v dopoludňajších hodinách so súhlasom riaditeľky školy, Mgr. Márie Pigulovej, ktorá zároveň 

umožnila nákup sladkých odmien pre malých maliarov. 

Naša Zem je guľatá, umta, umta, umtatá.                                                                                
Žijú na nej dievčatá, umta, umta, umtatá. 
Žijú na nej chalani, umta, umta, umtami, 
všetci sme my veselí, umta, umta, umtami. 
Naša Zem je guľatá, umta, umta, umtatá. 
Žijú na nej zvieratá, umta, umta, umtatá. 
Veselej sú povahy, umta, umta, umtami, 
kŕmime ich mandľami, umta, umta, umtami.                     
Naša Zem je guľatá, umta, umta, umtatá. 
Žijú na nej rastliny, umta, umta, umtami. 
Vodičkou ich zalievam, umta, umta, 
umtatam, veselo si zaspievam, umta, umta, 
umtatam. 
******** 
Naša Zem je guľatá, umta, umta, umtatá. 
Žijú na nej zvieratá, umta, umta, umtatá. 
Vetrík nám pofukuje, umta, umta, umtatá, 
stromami pohybuje, umta, umta, umtatá. 
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„Aké je dobré a milé, keď bratia žijú 

pospolu,“ (Ž 133,1) zažili dvanásti žiaci, 

našej školy v Gréckokatolíckom 

formačnom centre pre Rómov v Čičave 

dňa 16. júna 2017. Žiaci boli vybratí zo 

záujmových útvarov „Plamienok“ a 

„Svetielko“. Cieľom výletu bola 

exkurzia centra, ale aj spoznávanie 

životov veriacich Rómov, ktorí žijú 

podľa príkladu Pána Ježiša. Ujala sa nás 

Monika Fričničová so svojim tímom. 

Pripravili pre nás obohacujúci program, 

rôzne aktivity, pri ktorých sa žiaci zabavili, 

ale zároveň sa aj niečo dozvedeli o živote 

miestnych Rómov s Pánom Ježišom. 

Navštívili sme aj osadu, kde bývajú 

Rómovia v Čičave. Všetko bolo pre nás 

dosť zaujímavé a povzbudivé. Neodchádzali 

sme ani s prázdnymi bruchami, lebo tety v 

centre nám pripravili chutný obed. Žiaci, aj 

my učitelia, sme si odniesli veľa pekných 

zážitkov, povzbudení a tiež darčeky, 

ktorými nás obdarovala už naša kamarátka 

Monika. Zistili sme, že naozaj niektorí 

Rómovia v Čičave si žijú pospolu ako bratia 

a že posilu do života nachádzajú v živote s 

Pánom Ježišom. Bolo nám tam tak dobre, že 

by sme sa tam radi vrátili aj o rok. 
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Leto sa skončilo a privítali sme pani Jeseň. Príroda je krásne farebná 

a poľnohosporári majú plné ruky práce so zberom úrody. Ako by sme im 

mohli pomôcť? 

 

Dňa 03. októbra 2017 sa 20 

žiaci I.PA, I.PB a II.P triedy učebného 

odboru: Poľnohospodár z nášho OU v 

Chminianskych Jakubovanoch, 

zúčastnili v rámci odborného výcviku 

na zemiakovej brigáde vo firme 

FESTRA so sídlom v Širokom. Žiaci a 

pedagogický dozor sa na pole priviezli autobusom. Po príchode boli 

preškolení o dodržiavaní bezpečnostných predpisov, následne im boli 

rozdelené pracovné úseky, ktoré bolo treba vyzbierať. Práca im išla od ruky, 

čo ocenil aj majiteľ firmy. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. 

Ako sa darí našim mladým 

poľnohospodárom? 



17 

  

 Babka Anka je spokojná. V jej záhrade a sade bola bohatá úroda. 

Tú je však potrebné spracovať. Babička 

neváhala, zavárala a zavárala. Skús vypočítať koľko zaváranín má 

v svojej komore. 

Na pravej strane v komore 

sú tri police a na každej sú 

tri zaváraniny. Na ľavej 

strane sú dve police po dve 

zaváraniny. Do dvoch nádob 

plní babička úrodu v 

kuchyni. Koľko zaváraním 

má  babka Anka spolu? 

Jeseň pani bohatá,  

farbí stromy 

do    ................................... 

       

        

        

           

            

            

           

           

           

        

       

1 

2 

2 

3 

4 

1 

5 

3 
5 

Pokračovanie básničky vyriešite, ak do 

tajničky vpíšete správne slová podľa čísel. 

4 
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hm__z m__sa 

M__chal 
om__l 

Myšiak Miško sa veľmi teší 

na maškrty. Do komôrky si 

však môže zobrať iba tie, 

kde správne doplní i/y. 

Pomôžte mu deti! Miškove 

riešenia zasielajte do 

Jakubkovej schránky. 

Ježko Dežko si vyberá to najvhodenejšie 

miesto, kde by mohol prespať zimu. 

Našiel dve kopy lístia. Obe sa mu páčia. 

Na internete však odporúčali, že 

najvhodnejšia je na prezimovanie tá, 

ktorej súčet čísel napísaných na listoch 

bude väčší. Ktorú  kôpku si má Dežko 

vybrať? Kôpku A alebo B? 

 

Riešenia všetkých úloh môžete vhadzovať 

do Jakubkovej schránky. Na 

vyžrebovaných čakajú odmeny.......Môžeš 

dať aj mailovú schránku..... 

20 

15 

5 

10 

8 

10 

30 

25 
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MENO .......................................................
......... 

                      DOPLŇ ČÍSELNÉ RADY: 
        1, ____ , _____ , ____ , ____ , ____ , 

____ , _____ ,  

21 ,  22  , ____ , ____ , ____ , ____ , ____ , ____ , 

29 , ____ 

45 , ____ , ____ ,  48  , ____ , ____ , ____ , ____ , 

                      ZORAĎ ČÍSLA OD NAJVÄČŠIEHO PO NAJMENŠIE: 

     2, 55, 78, 46, 34, 17, 100, 24, 77, 89, 23, 90, 64, 0,  

________________________________________

                  VYRIEŠ SLOVNÚ ÚLOHU: 

        Klára nazbierala 53 listov. Ľubko nazbieral  o 28 viac.  

          a) Koľko listov nazbieral Ľubko?   

           b) Koľko listov nazbierali spolu? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

____________________________________ 

_____________________________________________________

__________________ 

    VYPOČÍTAJ: 
 78 – 6 =   ____ 

 87 – 12 = ____ 

 61 – 2 =   ____ 

 32 – 8 =   ____ 

 65 – 36 = ____ 

 90 – 27 = ____ 

 33 – 11 = ____ 

 53 – 4 =   ____ 

 
VYPOČÍTAJ: 

    41 + 37 = ____ 
    81 + 11 = ____ 

    33 + 58 = ____  55 + 7 = ____ 

    13 + 19 = ____  49 + 9 = ____ 

    24 + 62 = ____ 
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Svetový deň mlieka v školách je každoročne 

medzinárodnou udalosťou podporovanou a 

propagovanou od roku 2000 Organizáciou pre 

výživu a poľnohospodárstvo. Podstatou tohto dňa je 

oslava významu mlieka v školách. Je to spôsob, ako 

sa zamerať na pomoc deťom, zvýšiť ich povedomie, 

upozorniť na dôležitosť pitia mlieka v školách a na 

jeho zdravotné prínosy pre 

rastúce deti. 27. septembra 2017 

sme Svetový deň mlieka oslávili aj v našej spojenej 

škole. Deň začal rozhlasovým okienkom, v ktorom 

sme sa dozvedeli o význame mlieka a mliečnych 

výrobkov pre udržanie a upevnenie zdravia.  

Samotnej propagácii mlieka a mliečnych výrobkov predchádzalo 

stretnutie mladých rómskych lídrov, ktorí si počas tohto stretnutia 

s pomocou lektorov pripravili prezentáciu o dôležitosti a význame 

mlieka, ktorú odprezentovali v priebehu Svetového dňa mlieka v 

školách na besede spojenej s ochutnávkou mlieka a mliečnych 

výrobkov. 

„Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z grantového 

programu Hodina deťom.“ 

Od 1. septembra 2017 do 31. marca 2018 v Komunitnom centre 

Spolu v Chminianskych Jakubovanoch prebieha „Projekt Slniečko“, 

ktorý podporila Nadácia pre deti Slovenska z grantového programu 

Hodina  deťom. V rámci programovej oblasti „Dieťa a jeho radosti“ 

je projekt zameraný na rozvoj vzťahov, úcty k sebe aj iným, na 

rozvoj tvorivosti aktivity detí, na motiváciu detí a mladých ľudí k 

práci na svojom rozvoji aj k práci v prospech iných ako nástroja pre 

prevenciu negatívnych javov. 

Cieľom projektu je zvýšiť šance na plnohodnotné 

zapájanie sa jedincov z marginalizovaných 

rómskych komunít do spoločenského diania, 

aktívne ho ovplyvňovať, posilňovať ich postoje a 

zručnosti smerujúce k dôvere vo vlastné schopnosti, 

meniť a ovplyvňovať svoje životné situácie. 

Cieľovou skupinou sú deti prvého a druhého 

stupňa spojenej školy pochádzajúce zo sociálne 

znevýhodneného prostredia, ktoré budú formálnym 

aj neformálnym vzdelávaním vedené k 

samostatnému organizovaniu plánovaných aktivít a 

zároveň k benefitovaniu z projektu. Sekundárne 

budú do projektu zapojení aj rodičia a starí rodičia, 

ako aj obyvatelia obce (nerómovia).  
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Ahojte 

kamaráti! 

Prázdniny sa 

skončili a je tu 

ďalší školský rok. Nezabudli ste 

počas prázdnin na Jakubka, 

Alicu a Danku Vranku? Veríme, 

že nie. My sme sa už na Vás 

veľmi tešili. Ani Alica 

nezabudne Jakubkovi občas 

zavolať. Volá mu aj práve teraz. 

Pozrite a počúvajte! 

Hello Jakubko. What 

are you doing? 

Ahoj Jakubko, čo robíš? 

I am reading my new 

book.  

Čítam moju novú knihu. 

Why? 

 Prečo? 

............ 

Zrazu ostalo na druhej strane 

linky ticho. Haló, haló kričala 

Alica. Ale Jakubko nič. Aj jej 

chcel odpovedať, že vonku prší 

a nedá sa nič iné robiť, ale 

znova nevedel ako. Ešte že má 

kamarátku Danku Vranku a tá 

mu z angličtinou vždy pomôže a 

naučí ho, čo potrebuje. 

Poďme sa s nimi niečo nové 

naučiť. 

Už letím! Ja ti 

pomôžem. 
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[its sany] 

Je slnečno. 

[its kloudy] 

Je zamračené/oblačno. 

[its rejning] 

Prší. 

[its snoving] 

Sneží. 

It´s raining. It´s sunny. It´s cloudy. It´s snowing. 

Aké počasie nevedel pomenovať Jakubko? Prečo nešiel vonku a čítal si doma knihu? Svoje riešenia 

úloh vhadzujte do Jakubkovej schránky. Tešíme sa na Vaše odpovede.  
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