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 Prinášame Vám stručný obsah toho, čo môžete nájsť v tomto čísle Jakubka. Verí-

me, že si každý príde na svoje. Je tu veľa nápadov a zaujímavostí. 

Deň detí -  priblížime vám tento sviatok venovaný deťom s. 3 

Deň Rómov - pozrieme sa, ako sa oslavoval tento deň  s. 4 

Zvedavček - porozprávame sa s p. zástupkyňou Mgr. D. Lažovou  s.5-6 

Návštevníček - navštívime ďalšie triedy s. 7-11 

Spomínajko - zaspomíname si na zaujímavosti minulých mesiacov s. 12-13 

Jakubovanský slávik - pozrieme sa, ako dopadol s. 14-17 

Recitačná súťaž - nájdeme tu mená výhercov s. 18  

Kuchtík - ponúkneme osviežujúce koktaily a netradičné chlebíčky s. 19 

Bystrohlav - nové rébusy, hádanky a omaľovanku s. 20-21 

Chrabromil - nápady pre šikovné ručičky - Lienka Lenka a váza s. 22-23 

Pozorníček - upozorníme na udelené pokarhania riad. školy a pochvaly s. 24  

Poradníček - poradíme v odstraňovaní ďalších chýb výslovnosti  s. 25 

Protidrogová prevencia - pozrieme sa na činnosť drogovej prevencie s. 26 

Výhercovia - zverejníme mená tých, čo sa zapojili do súťaží s. 27 

           Váš Jakubko 

  

  

 

 

  

Jakubkova schránka 
  

 Naďalej môžete prostredníctvom svojich učite-

ľov prispievať do nášho časopisu. Do Jakubkovej 

schránky vhadzujte aj správne odpovede na rôzne 

súťaže. Neváhajte, Jakubko sa určite poteší.  
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      Raz v roku je deň, kedy majú sviatok naše deti. Je to 1. jún. Deti sú to najcennejšie 

v živote ľudí a zaslúžia si, aby im bol tiež venovaný jeden deň v kalendári; i keď rodi-

čia by si to mali uvedomovať každý deň. 

 História MDD 

 Medzinárodný deň detí (skr. MDD) je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých 

krajinách sveta. 

 Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí 

(World Conference for the Wellbeing of Children) v Ženeve, v Švajčiarsku v roku 1925. 

Na tejto konferencii zástupcovia 54 krajín schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala chu-

dobou, detskou prácou, vzdelaním a inými otázkami týkajúcimi sa detí na celom svete. 

Po konferencii viacero vlád zaviedlo v svojich krajinách takýto deň, s cieľom urobiť 

deťom radosť a zároveň poukázať na problémy týkajúce sa detí vo svete. Nie je úplne 

jasné, prečo bol vybraný práve 1. jún ako MDD. Tento sviatok bol ustanovený v no-

vembri 1949 uznesením zasadnutia rady Medzinárodnej demokratickej federácie žien. 

Po prvýkrát sa oslavoval v roku 1950 v 51 krajinách sveta.  

 Deň detí, ktorý má v kalendári svoju pevnú pozíciu od nepamäti, je symbolom hra-

vosti, bezprostrednosti, úspechu i radosti zo života. Deň detí sa spája s detskou bezbran-

nosťou i potrebou ochrany zo strany nás dospelých a pomocou pri prekonávaní det-

ských ťažkostí.  

 V tento deň všetkým deťom na svete želám: 

• aby všetky deti mali šťastné detstvo 

• aby netrpeli hladom a smädom, mali domov a dobrých 

rodičov  

• aby neboli týrané a inak zneužívané dospelými 

• aby ich rodičia nenechali plakať bez toho, aby zistili príčinu  

• aby im rodičia venovali svoj čas nielen počas tohto jedného dňa v roku, ale celý rok; 

a hlavne, aby im dali lásku… 
                                                                                           M. Lyachová   

Obrázok - http://www.aupair-agentura.sk/images/deti%20a%20balony2.JPG  
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 8.apríl - Deň Rómov v Chminianskych Jakubovanoch za-

čal písať svoju históriu v roku 2007. I. ročník sa niesol pod záštitou Združenia 

Spolu Kremnica. To prišlo s myšlienkou pripraviť takéto podujatie a objasniť tak histó-

riu a znaky rómstva, teda hymnu a vlajku. Bola to súčasť, resp. vyvrcholenie projektu 

„Odstraňovanie bariér pri vzdelávaní rómskych detí“, tvorbou klímy partnerstva 

a spolupráce všetkých v našej komunite. 

 Na podnet nového progresívneho vedenia obce, p. starostu Jozefa Lukáča, realizáto-

rom II. ročníka Dňa Rómov v Chminianskych Jakubovanoch bolo Komunitné centrum 

Spolu za pomoci miestnej školy. Pozvaní boli tí rómski rodičia, ktorí nelenia a snažia sa 

prispievať svojim dielom k pozitívnemu zviditeľňovaniu obce, aktivizujú sa pri činnos-

tiach v komunitnom centre, na obecnom úrade či v škole. 

 Program otvorila p. Jaslová, aktivistka z našej  osady, členka výboru komunitného 

centra, ktorá krátko pripomenula význam Dňa Rómov ako vážny článok v procese for-

movania identity Rómov. O činnosti komunitného centra, potrebe vzdelávania róm-

skych detí, rovnako i dospelých Rómov, s dôrazom na rodinu ako základný socializač-

ný činiteľ, s príhovorom vystúpila Mgr. Pigulová, riaditeľka miestnej školy a štatutár 

komunitného centra. V krátkom príspevku p. starosta Jozef Lukáč prisľúbil všestrannú 

podporu integračným aktivitám v obci, ktoré sa za jeho krátkeho pôsobenia rozbehli 

celkom zdarne. Svojou prítomnosťou nás potešili zástupca Úradu práce sociálnych vecí 

a rodiny v Prešove p. Filipák, policajný špecialista p. Koscelník, zástupca starostu p. 

Červeňák s manželkou, programová manažérka p. Sejková s lektorkou, ktoré realizujú 

projekt obnovy ovocných sadov a spracovanie ovocia v našej obci. Správca evanjelickej 

farnosti v obci, p. ThDr. Činčurák,  pripravil s nerómskymi deťmi z obce pásmo nábo-

ženského slova a piesne za doprovodu gitary. Pod vedením učiteľov miestnej školy, 

Mgr. Porubskej a Mgr. Lančšáka, vystúpil spevácky zbor miestnej školy.  Predviedli sa 

aj  šikovné recitátorky školy. Bonbónikom bolo tanečné pásmo zmiešanej skupiny tem-

peramentných rómskych tanečníkov, pod prípravným vedením p. Jaslovej. 

 Snaha všetkých bola odmenená potleskom, úsmevmi, koláčikom s kávou. Úprimné 

VĎAKA tým, ktorí prispeli svojou troškou, so želaním, aby neutíchalo chcenie a chuť  

pracovať so všetkými a pre všetkých, ktorí majú záujem. Teda Spolu, tak ako sa nesie 

v názve komunitného centra.       Mgr. D. Ondovčíková  
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 Na návšteve u pani zástupkyne ... 
 Koľko rokov pôsobíte v školstve? 

     V školských službách pôsobím od r. 1972, t. j. od skončenia 

vysokej školy. Do Chminianskych Jakubovanoch som nastúpila 

v r. 1980 ako učiteľka na malú školu s málo žiakmi.  

 Čo zaujímavé ste zažili počas tých rokov v praxi? 

     Tých zaujímavých zážitkov bolo veľmi veľa. Niektoré boli 

príjemné, iné menej. Taký menej príjemný zážitok bol, keď 

som učila v dolnej budove, kde sa kúrilo ešte uhlím a umývali sme sa v lavóroch (pozri 

fotografiu z r. 1982). Ráno bolo treba poriadne zakúriť, potom sme si doniesli vodu zo 

studne a všetci žiaci sa umyli. A keď sme zabudli prikladať do pece, tak uhlie vyhorelo 

a v triede bola zima. Po uhlie sme museli ísť do drevárne. Keď to porovnáme s dnešnou 

skutočnosťou (ústredné kúrenie), tak to je veľmi veľký rozdiel. Všade máte teplo a čis-

to. V záchode a umývadle vám tečie voda, čo sa nám dnes zdá samozrejmé, ale pred 26 

rokmi to také samozrejmé nebolo.  

 Občas človek zažil aj pekné chvíle, keď žiaci boli dobrí, zvládli učivo alebo v rámci 

niektorých hodín, keď sme vybehli do okolitej júnovej prírody a vrátili sme sa s plnými 

taškami krásnych jedlých húb.  

  Čo vás tu trápi? 

 Som smutná z toho, že mnohí žiaci deviatych ročníkov nevyužijú šance, ktoré majú, 

a nepokračujú v ďalšom štúdiu, nedokončia ho, alebo aj keď ho dokončia - nepokračujú 

ďalej, nevyužívajú svoje nadobudnuté schopnosti a len tak sa v osade ponevierajú.    

  Čo by ste chceli zmeniť? 

 No práve to, čo som spomenula v predchádzajúcej otázke. Vzdelávať sa a využívať 

to vzdelanie čo najlepšie v ďalšom živote. Snažiť sa nájsť si prácu, zarobiť nejaké pe-

niaze a až potom si zakladať rodinu. Veď prečo by šestnásťroční mladí ľudia už mali 

mať po dve deti, keď ešte oni sú deťmi.   

p. zástupkyňa Mgr. D. Lažová 
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  Čo chcete popriať všetkým svojím zamestnancom ? 

 Hlavne veľa zdravia, dobrých žiakov a veľa trpezlivosti pri práci s ni-

mi.  
Za rozhovor ďakuje Mgr. J. Rusiňák 

                        Foto Mgr. J. Rusiňák 

 

 

 

 

 

 

 

 Ako to bolo kedysi  .... 

           

Za fotografiu ďakujeme p. zástupkyni Mgr. D. Lažovej   



 

 7 

 Trieda 8.A -  Mgr. Marcela Birošová 

 Naša trieda sa nachádza v hlavnej budove na poschodí. Trieda je zložená zo štyroch 

dievčat a šiestich chlapcov. Zloženie triedy je v podstate rovnaké od piateho ročníka. 

 V šiestom ročníku školskú dochádzku ukončil Martin Holub a v siedmom ročníku 

Anna Kandrová a Žaneta Kalejová. Tak ako v každej triede aj v našej sú lepší aj slabší 

žiaci. Medzi najlepších žiakov patrí: Dalibor Horvát, Cyril Horváth a Ervín Žiga. 

Chlapci navštevujú počítačový a stolnotenisový záujmový útvar a dievčatá vyšívanie. 

Chlapci radi hrajú futbal a hokej. Dievčatá pekne vyšívajú 

a kreslia. Ervín Žiga a Michaela Jurková reprezentovali našu triedu 

na školskom kole v literárnej súťaži, kde sa Ervín umiestnil na tre-

ťom mieste. Najlepšie spieva a reprezentuje našu triedu v speve 

Dušan Holub. Najlepšie správanie má Dalibor Horvát a Ivana Mir-

gová, ktorá má zároveň najlepšiu dochádzku. V triede je nám veselo, hoci niekedy vie-

me našej pani učiteľke narobiť aj starosti. Naša pani učiteľka sa volá Mgr. Marcela Bi-

rošová a je našou triednou učiteľkou od piateho ročníka. Máme ju radi. Tiež máme radi 

aj ostatných vyučujúcich, najmä pána učiteľa Mgr. Potočňáka a pána učiteľa Mgr. Lan-

ščáka. Dúfame, že sa nám spolu podarí ukončiť ôsmy a deviaty ročník a pôjdeme sa 

učiť ďalej, aby sme urobili radosť nielen naším rodičom, ale aj našej pani učiteľke 

a pani riaditeľke. 
Mgr. M. Birošová a jej žiaci 

 Trieda 8.B – Mgr. Anna Nováková 

      Túto triedu som dostala pri ich prestupe na II. stupeň. V 5. ročníku v l. polroku sme  

bojovali s disciplínou, no teraz môžem skonštatovať, že sa oplatilo. 

      Triedu tvoria 4 chlapci a 7 dievčat. Je to dosť šikovná trieda. 

Aurélia, Inga a Adriána sú dievčatá, ktoré sú veľmi snaživé vo 

všetkých predmetoch. Klaudia, Ivana, Silvia a Alžbeta za nimi za-

ostávajú. Chlapcov Daniela, Leoša a Gejzu taktiež môžem pochvá-

liť. Ivan je u nás tohto roku kvôli opakovaniu ročníka, zmena kolektívu mu veľmi pro-

spela.  
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 Pomaly sa blíži koniec roka a môžeme sa pochváliť, že Silvia a Ivan sa 

zúčastnia prijímacích pohovoroch na OU v Prešove. Všetci sa už tešíme na 

letné prázdniny a ďakujeme Jakubkovi, že nám uverejní tento článok aj fo-

tografiu.  
Mgr. Anna Nováková 

 Trieda 8.C – Mgr. Zdenka Porubská 

 Túto triedu som dostala v školskom roku 2004/2005 ako 5.C. Teraz sú z nich ôsma-

ci. V triede mám 4 dievčatá (Barbora, Alica, Blanka a Františka) 

a 6 chlapcov (Paľko, Martin, Albert, Paľo, Miro, Igor). V celku je 

to pokojná trieda. Niektorí žiaci však majú problém s dochádzkou 

do školy, čím majú veľký počet neospravedlnených hodín. Tento 

školský rok končí povinnú školskú dochádzku Miroslav Horvát. Ďalej študovať nejde, 

pretože nešiel na lekársku prehliadku. Ostatní pokračujú do 9. ročníka.  
Mgr. Z. Porubská 

 Trieda 6.C – Milan Beniš 

 Triedu navštevuje 12 žiakov, z toho 7 chlapcov a 5 dievčat. S triedou pracujem už 

druhý rok. Aj keď v matematike a v slovenskom jazyku by sme mali pridať, môžeme 

sa pochváliť krúžkovou činnosťou a dochádzkou. 

 Dievčatá pracujú v krúžku šikovných rúk, veľmi radi vyšívajú. Ich výšivky zdobia 

nástenky v triedach a na chodbách. 

 Všetci chlapci navštevujú krúžok Mladý ochranca prírody. Chodia na vychádzky, 

pozorujú prírodu. Naučili sa rozoznať jednotlivé druhy ihlična-

tých a listnatých stromov, poznajú liečivé bylinky a vedia ich vy-

užiť pri bežných ochoreniach. Okrem toho sa starajú o užitočné 

vtáky, zhotovili im kŕmidlá a prikrmujú ich, čím sa rozvíja ich 

vzťah k živej prírode a jej ochrane. 

 Medzi najlepších žiakov v dochádzke patrí Jožko Červeňák a Cilka Kalejová, ktorí 

v 1. polroku nevynechali ani jednu vyučovaciu hodinu a dostali pochvalu triednym uči-

teľom. 

 Je to živá trieda, a predsa sa mi s nimi dobre pracuje, lebo v rámci krúžkovej čin-

nosti mám možnosť lepšie spoznať ich povahové vlastnosti a rád by som s nimi praco-

val aj v budúcom školskom roku. 
M. Beniš 
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 Trieda 2 „B“ variant - Mgr. Marianna Vasiľová 

       Ja a moja trieda po polroku? Riadna fuška, musím 

povedať, ale dá sa to zvládnuť s nejakým tým potom na 

čele. Počas štúdia som prišla do styku aj s variantom C 

na ŠZŠ, ale teória a realita je iná, veď aj každé dieťa 

v triede je iné a vyžaduje individuálny prístup. 

       Mám v triede šesť detí. Je to rôznorodá trieda plná individualít v akomkoľvek sme-

re, to pochopíte. Raritou je hlavne to, že mám žiaka, ktorý je jedináčik. Sú v triede lep-

ší, ale aj slabší žiaci. Snažím sa zapájať lepších žiakov, aby pomáhali tým slabším a tak 

zoceľovať kolektív. Ak ich chcete spoznať, stačí sa zastaviť v mojej triede. Veková 

skupina je rôznorodá, najstarší je Róbert, ktorý má 12 rokov a je mojím pomocníkom. 

       A čo je dôležité: mať nielen trpezlivosť a pevné nervy, ale hlavne plné vrece tvori-

vých nápadov. Najviac obľubujú pracovné činnosti a rôzne didaktické hry, kde môžu 

realizovať svoje tajné túžby a predstavy. 

       Som vďačná za moju triedu, lebo aj keď je niekedy ťažké si to priznať, aj oni nás 

môžu naučiť niečo nové, len je potrebné aspoň trochu si otvoriť srdce. Mnohým ve-

ciam som sa práve pri nich naučila. Pred nástupom som iba teoreticky vedela, do čoho 

idem. Začiatky boli so strachom v očiach a s malou dušičkou, ale teraz už viem, čo táto 

práca obnáša.  
Mgr. M. Vasiľová 

 Trieda 3. – 4. „B“ variant - Mgr. Gabriela Grešová 

 Ako ste si iste domysleli, táto trieda je zmiešaná. Tvoria ju traja tretiaci a ôsmi štvr-

táci. Štvrtáci sú už zohratá partia, pretože sú spolu už niekoľko 

rokov, ale na prekvapenie, aj tretiaci k nim bez problémov zapad-

li. V podstate sú v tejto triede, na svoje pomery a postihnutia, ši-

kovní žiaci, ktorí chcú pracovať a ktorí sú veľmi aktívni . 

 Samozrejme nie všetkým sa rovnako darí. Čo sa týka vedomostí, každý z nich je na 

inej úrovni. Medzi najlepších žiakov patrí Michal, ktorý je však veľmi hyperaktív-

ny , neobsedí na mieste a stále vyskakuje, lebo vám chce niečo povedať. Musím ho po-

chváliť aj zato, že chodí poctivo do školy. Už druhý rok nevynechal žiadnu vyučovaciu 

hodinu. Za ním nasleduje Svetlanka, ktorá je dobré a tiché dievča a pomocníčka, na 

ktorú sa zatiaľ môžete spoľahnúť. Je dobrá recitátorka a v tomto roku vyhrala prvé 

miesto v prednese prózy.  
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 Tak by som mohla menovať a chváliť aj ďalších,  ale to by už nebol 

priestor pre ostatné triedy. 

 Čo sa týka správania, kedysi postrachom školy bol Samko. Určite mi 

dáte za pravdu, že od čias, keď som nastúpila, sa už  zmenil a ja by som ho 

chcela pochváliť za jeho snahu byť lepším. 
Mgr. G. Grešová 

 Trieda 3.A - Mgr. Jana  Macejová 

 Triedu 3.A  navštevuje 11 žiakov, 3 chlapci a 8 dievčat. Pôsobím na tejto škole 

štvrtý rok a  je to moja tretia trieda. Dostala som ich minulý školský rok v 2. ročníku. 

 Zloženie triedy a ich vedomostná úroveň bola rôzna. Začiatky boli ťažké, ale dalo 

sa. Začínali sme v podstate od začiatku, od samotného zoznamovania sa, cez opakova-

nie, hodiny „drilu“ a učenia sa, až po samotné výsledky. Spoločnými silami sme sa pre-

bojovali do 3.ročníka. Môžem povedať, že je to pokojná a snaživá trieda, ktorá sa do-

káže samostatne zamestnať aj cez prestávky. Hviezdou triedy v učení je Bibiána Červe-

ňáková, ktorá je veľmi šikovná a má samé jednotky. Našu triedu prezentuje aj na súťa-

žiach. Na recitačnej a  športovej súťaži získala 1.miesta. Literárnej súťaže sa zúčastnili 

aj Pamela Žigová, ktorá obsadila v poézii 1.miesto a Jarmila Mirgová 

3.miesto. Pamela Žigová je tiché, ale veľmi  pekné dievča, ktoré vás 

na prvý pohľad upúta. Najlepším a najšikovnejším chlapcom triedy je 

Bohuslav Horvát. Slabším žiakom triedy je Peter Horvát, problémy 

mu robí čítanie. Eva Horvátová je spevácky talent a prezentuje nás na 

súťaži v speve. Zuzana Horvátová pekne tancuje a rada kreslí. 

V športovej súťaži získala 3. miesto. Ako trieda sa zapájame aj do výtvarných súťaží 

na škole. Vo voľných chvíľach sa hráme. V rámci vyučovania chodíme aj na počítače, 

ktoré žiaci veľmi obľubujú. Dievčatá rady kreslia, maľujú, skáču gumu a chlapci radi 

hrajú futbal. Pravidelne kontrolujeme a vyhodnocujeme hygienu. V rámci matematiky 

robíme rôzne hry a súťaže. Na slovenskom jazyku žiaci radi píšu diktáty, prepisujú tex-

ty, súťažia a učia sa básničky. Táto trieda navštevuje aj krúžok „Usilovné včielky“ pod 

vedením p. uč. Macejovej. Krúžok je zameraný na environmentálne, výtvarné, pracov-

né, športové a literárne činnosti. V rámci krúžku chodíme na vychádzky, kreslíme, 

športujeme, súťažíme, hráme sa a učíme sa básne a riekanky. 
Mgr. J. Macejová 



 

 11 

 Trieda 9.A -  Ing. Viera Forišová 

      Počet žiakov: 10, z toho 5 chlapcov a 5 dievčat. 

Triednou učiteľkou tejto triede som len tento rok. 

V triede máme  jednu nedoslýchavú žiačku, Máriu 

Lackovú, ktorú však musím pochváliť, lebo má veľmi 

dobrú dochádzku a dobre sa učí. Máme aj jednu hluchú žiačku, Moniku Holubovú, kto-

rá je však veľkou záškoláčkou. Medzi žiakov, ktorých nemôžem pochváliť, patria aj 

Klára Holubová a Dorota Holubová, z dôvodu ich tehotenstva. Chlapci sú dobrí 

a môžem ich aj pochváliť, že sa zlepšili v správaní oproti minulému školskému roku. 

Dávid Horvát reprezentoval triedu v recitovaní na školskom kole Literárnej súťaže. 

 V máji ich všetkých čakajú prijímacie pohovory. Traja žiaci sa prihlásili na OUI 

v Starej Ľubovni a 4 na OUI v Prešove. Budeme im držať palce, aby sa dobre pripravili 

a boli prijatí. 
Ing. V. Forišová 

 Trieda 9.B - Mgr. Daniel Lanščák  

 Triedu 9.B tvorí 10 žiakov, 5 chlapcov a 5 dievčat. Týchto žiakov som dostal, ešte 

keď boli žiakmi piateho ročníka. Sú to končiaci žiaci a v máji sa štyria z nich zúčastnili 

aj prijímacích pohovorov na SOU v Prešove. Boli to: Ján Mirga, 

Marek Mirga, Martin Horváth a Iveta Jaslová. Všetci boli úspešne 

prijatí. Beáta Jurková sa napriek podanej prihláške prijímacích 

pohovorov nezúčastnila a ostatní piati si prihlášky na štúdium ne-

podali vôbec. Najlepšou žiačkou triedy je Iveta Jaslová, ktorá reprezentuje školu hlav-

ne v speváckych súťažiach, kde pravidelne získava ocenenia. Inak tomu nebolo ani ten-

to rok, keď na speváckej súťaži „Jakubovanský slávik“ získala v kategórii ľudových 

piesní starších žiakov 2. miesto. Traja chlapci našej triedy, Ján Mirga, Marek Mirga 

a Dalibor Žiga sú tento rok úspešnými reprezentantmi našej školy vo futbalových súťa-

žiach. V 1. polroku dopomohli k víťazstvu nášho mužstva na turnaji vo Svinnej 

a v tomto mesiaci k 4. miestu na turnaji o Pohár integrácie v Prešove. Dalibor Žiga 

a Marek Mirga však v škole nevynikajú svojim správaním, v 1. polroku dostali znížené 

známky zo správania za poškodzovanie školského majetku. Najhoršiu dochádzku 

v triede má Darina Horvátová, najhorší prospech má Jozef Holub. 
         Mgr. D. Lanščák 

Foto Mgr. I. Potočnák, Mgr. J. Rusiňák  
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 Od posledného vydania Jakubka prešiel istý čas, v ktorom sa udialo veľa 

zaujímavého. Tak sme tu opäť, aby sme si zaspomínali na to, čo sa stalo. 

 Karneval 
 Konečne prišiel ten dlho očakávaný deň - Karneval, kde sa mohli žiaci vyšantiť. 

Boli sme sa naň pozrieť a poviem vám, bola tam skvelá zábava. 

Karneval sa konal pre naše deti z I. stupňa. Žiaci si spolu 

s triednymi učiteľmi pripravili rôzne masky od výmyslu sveta, 

z ktorých porota vybrala najkrajšie. Žiaci sa mohli zúčastniť rôz-

nych súťaži. Tie im pripravili ich šikovné učiteľky a učiteľ. Na odovzdávaní cien sa zú-

častnila aj naša pani riaditeľka, za čo jej veľmi pekne ďakujeme. 

 Hokejový turnaj 
 Chlapci z II. stupňa si počas krátkej zimy stihli zahrať hokej. Viac nám o tom povie 

Mgr. Igor Potočňák: Zimný hokejový turnaj žiakov II. stupňa začal v novembri 2007. 

Do bojov o atraktívne ceny sa zapojilo všetkých 13 tried druhého stupňa spolu so 7.“B“ 

variantom. Systém turnaja bol vyraďovací, v poli hrali traja hráči a brankár.  

 V 1. kole hrali proti sebe paralelné triedy v jednotlivých ročníkoch. Do 2. kola po-

stúpili triedy 5.B, 6.A, 7.A, 7.“B“, 8.A a 9.B. Z tohto kola postúpili do finále tri triedy 

6.A, 7.A 9.B.  

 Finále sa hralo vo februári 2008. Víťazom celého turnaja sa stali chlapci z 9.B trie-

dy v zložení Marek M., Ján M., Dalibor Ž., Martin H., na druhom mieste skončila 7.A 

trieda - Michal J., Roman H., Matúš K., Ondrej , Mário L., Marián a na treťom mieste 

6.A trieda - Vlado Č., Matej H. Stano J., Cyril. Odohralo sa 48 zápasov, padlo 120 gó-

lov. Najlepším strelcom sa stal Marek Mirga, ktorý zaťažil konto brankárov 19 gólmi.  

 Deň učiteľov 
 Naši učitelia mali 27.3. svoj veľký sviatok – Deň učiteľov. Rozhodli sa, že to pôjdu 

osláviť do jednej reštaurácie. Mali tam skvelý obed a veľmi chutné koláče, ktoré na-

piekli naše šikovné asistentky. Hneď si mnohí pýtali aj recepty. Pani riaditeľka spolu so 

svojimi zástupcami rozdala svojim zamestnancom malú pozornosť. Pozvanie prijali aj tí 

učitelia, ktorí už oddychujú na dôchodku.  
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 Deň Rómov 
 Aj Rómovia mali svoj veľký deň – 8.4. Z tejto príležitosti sa 11.4. pripra-

vil program pre miestnu komunitu Rómov. Organizátorom bol Obecný úrad, 

Komunitné centrum Spolu a aj naša škola. Viac o tomto dni nás informovala 

Mgr. Dáša Ondovčíkova na s. 4. 

 Recitačná súťaž 
 Dlho sa naši učitelia trápili s nami, žiakmi, aby sme sa pekne naučili recitovať poé-

ziu alebo prózu. Ich snaha nebola márna, a tak sa 15.4. mohla konať Recitačná súťaž 

v prednese poézie a prózy (školské kolo). Súťaž bola zvlášť pre I. a II. stupeň. Mali ste 

tam byť! Bolo to niečo nádherné počúvať, ako jednotliví žiaci pekne recitovali. Niektorí 

sa síce zmýlili, ale to nevadí. Len tak ďalej.  

 Divadielka 

 Ani v tomto polroku na nás nezabudli naši herci s rôznymi nádhernými predstave-

niami. Navštívili nás dvakrát. Prvé predstavenie bolo o Jankovi a Marienke, ktorí zablú-

dili v lese. Stretli tam ježibabu, ktorá však hovorila zvláštnym jazykom – rozprávala po 

anglicky. Tak sme sa trošku mohli učiť aj my. Druhé divadielko bolo o Pačmage. Pred-

stavili nám krásu slovenských ľudových piesní a krojov.  

 Jakubovanský slávik 

 Už po jedenásty raz sa konalo na našej škole krajské kolo „Jakubovanský slávik“. 

Tomu však predchádzalo školské kolo. Tu sa spomedzi žiakov vybrali tí najlepší, aby 

mohli úspešne reprezentovať našu školu. A naozaj boli úspešní. Podrobne nás o tom 

informuje Mgr. Porubská v rubrike „Jakubovanský slávik“ (s.14– 17). 

 Futbalový turnaj - Pohár integrácie 

 Dňa 5.6. 2008 zorganizovala ŠZŠ s materskou školou Masarykova 20/c v Prešove 

futbalový turnaj o Pohár integrácie. Tento rok prijalo pozvanie 10 mužstiev špeciálnych 

aj základných škôl z Prešovského aj Košického kraja. Naše mužstvo cestovalo na turnaj 

s chlapcami II. stupňa pod vedením Mgr. Igora Potočňáka a Mgr. Daniela Lanščáka. 

Atmosféra na turnaji bola už tradične výborná, o peknú divácku kulisu sa postarali žiaci 

aj učitelia usporiadajúcej školy. Naši chlapci obsadili na turnaji po dobrých zápasoch 

pekné 4. miesto.  
Mgr. J. Rusiňák, Mgr. I. Potočňák, Mgr. Daniel Lanščák  

Foto Mgr. Z. Kollárová 
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 Krajskému kolu „Jakubovanský slávik“ predchádzalo školské kolo. Na ňom sa zú-

častnili žiaci našej školy, aby sa spomedzi nich vybrali tí, ktorí budú reprezentovať ško-

lu. Školské kolo sa uskutočnilo dňa 16.5.2008 a tu sú výsledky v jednotlivých kategó-

riách:  

 Moderné piesne: 1. kategória – do 11 rokov 

1. miesto: Dominika Holubová a Jarmila Lacková – 1.C 

2. miesto: Pavlína Mirgová – 4.“B“ variant 

3. miesto: Jana Lacková – 1.E 

  2. kategória – od 12 rokov 

1. miesto: Daniela Mirgová – 6.A 

2. miesto: Michal Jaslo – 7.A 

3. miesto: Radoslav Lacko – 9.A 

 Rómske piesne: 1. kategória – do 11 rokov 

1. miesto: neudelené 

2. miesto: Božena Mirgová – 4.A 

3. miesto: Erik Horvát – 2.D 

    2. kategória – od 12 rokov 

1. miesto: Michal Jaslo – 7.A 

2. miesto: Daniela Mirgová – 6.A 

3. miesto: Dušan Holub – 8.A 

 Ľudové piesne: 1. kategória – do 11 rokov 

1. miesto: Katarína Mirgová – 2.E 

2. miesto: Mária Holubová – 2.C 

3. miesto: Martina Mirgová – 0.A 

    2. kategória – od 12 rokov 

1. miesto : Nikola Mirgová – 6.C 

2. miesto : Iveta Jaslová – 9.B 

3. miesto : Viera Holubová – 5.C 
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 Dňa 22.5.2008 o 9.00 hod. sa na Obecnom úrade 

v Chminianskych Jakubovanoch konal 11. ročník krajskej spe-

váckej súťaže  „Jakubovanský slávik“. Tento deň sa niesol 

v duchu zábavy a oddychu. Veď vidieť úsmev, šibalské ohníky v očiach a spokojnosť 

na tvárach detí je tým najväčším ocenením a hlavnou ideou takýchto podujatí.  

 Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili aj o takéto nežné pohladenie detských duší. 

Veď predsa rozdávať radosť, šťastie, vytvárať atmosféru pohody je poslaním človeka. 

 Naša vďaka patrí týmto sponzorom: 

• Nadácia Emílie Kováčovej 

• Nadácia Milana Šimečku 

• Komunitné centrum Spolu v Chminianskych Jakubovanoch 

• Salvator – minerálne vody, a. s. Lipovce 

• Ing. Marek Gaľa – výroba, nákup a predaj PE a PVC vreciek 

• 3b – reklamná a športová agentúra Košice 

• Jedáleň Mirka 

• Obecný úrad Chminianske Jakubovany 

• zamestnanci ŠZŠ Chminianske Jakubovany. 

 Speváckej súťaže sa zúčastnilo spolu s usporiadajúcou školou 14 škôl: 

  1.ŠZŠ s MŠI Masarykova 20/c, Prešov 

  2. ZŠ Chminianska Nová Ves 

  3. Špeciálne triedy pri ZŠ Veľký Šariš 

  4. ŠZŠ Jarovnice 

  5. Spojená škola internátna Humenné 

  6. ŠZŠI sv. Klementa Hofbauera, Podolínec 

  7. Spojená škola Matice slovenskej, Prešov 

  8. ŠZŠ Stará Ľubovňa 

  9. ŠZŠ Lipany 

10. ŠZŠ Vranov nad Topľou 

11. ŠZŠ Malý Slivník 

12. ŠZŠ Humenné 

13. ZŠ Lomnička 

14. ŠZŠ Chminianske Jakubovany – usporiadateľ  
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 Žiaci vystúpili s ľudovými, rómskymi a modernými piesňa-

mi v 2. kategóriách, do 11 rokov a od 12 rokov. Svoj talent 

predviedli celkovo v 63. vystúpeniach. Cteným hosťom spevác-

kej súťaže bola aj prvá slovenská Superstar Katka Koščová, ktorá zaspievala 3 piesne 

a zároveň bola pasovaná za Jakubovanskú slávicu. 

 Výsledky krajského kola „Jakubovanský slávik“: 

  Ľudové piesne: 1. kategória – do 11 rokov 

1. miesto: Katarína Mirgová (ŠZŠ Ch. Jakubovany) 

2. miesto: Mária Holubová (ŠZŠ Ch. Jakubovany) 

3. miesto: Božena Mirgová (ŠZŠ Ch. Jakubovany) 

Cena poroty za muzikálny prejav : Barbora Červenobradová (ZŠ Veľký Šariš) 

     2. kategória – od 12 rokov 

1. miesto: Peter Bilý (ŠZŠI sv. Klementa Hofbauera, Podolínec) 

2. miesto: Iveta Jaslová (ŠZŠ Ch. Jakubovany) 

3. miesto: Angelika Horvátová a Nikola Červeňáková (ŠZŠ Ch. Jakubovany) 

Cena poroty za hlasovú kultúru: Anna Tyrpáková (ŠZŠ Stará Ľubovňa) 
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 Rómske piesne: 1. kategória – do 11 rokov: 

1. miesto: Angela Oráčková (ZŠ Lomnička) 

2. miesto: Ľubomír Mirga (ŠZŠ Ch. Jakubovany) 

3. miesto: Božena Mirgová (ŠZŠ Ch. Jakubovany) 

    2. kategória – od 12 rokov: 

1. miesto: Michal Jaslo (ŠZŠ Ch. Jakubovany) 

2. miesto: Adriana Dudová (ZŠ Chminianska Nová Ves) 

3. miesto: Dušan Holub (ŠZŠ Ch. Jakubovany) 

Zvláštna cena poroty : Miroslav Balog a Marek Bužo (ŠZŠ Vranov nad Topľou) 

 Moderné, umelé a populárne piesne:1. kategória – do 11 rokov: 

1. miesto: Ivan Horvát (ŠZŠ Ch. Jakubovany) 

2. miesto: Dominika Holubová a Jarmila Lacková (ŠZŠ Ch. Jakubovany) 

3. miesto: Lukáš Holub (ŠZŠ Ch. Jakubovany) 

     2. kategória – od 12 rokov: 

1. miesto: Adriana Dudová (ZŠ Chminianska Nová Ves) 

2. miesto: Michal Jaslo (ŠZŠ Ch. Jakubovany) 

3. miesto: Radoslav Lacko (ŠZŠ Ch. Jakubovany) 

Cena za kultivovaný dvojhlas: Miroslav Balog a Marek Bužo (ŠZŠ Vranov nad Top-

ľou) 

 Zvláštna cena poroty : Katarína Bačová a Tadeáš Vavrenec 

             Matúš Hovanec a Dominika Michalíková 
Mgr. Z. Porubská  

                      Foto Mgr. I. Potočňák  
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 Dňa 15.4.2008 sa konala Recitačná súťaž v prednese poézie a prózy. Prinášame  

vám z nej výsledky. 

 I. stupeň (29 žiakov) 

 1.kategória - poézia (0.-2. ročník a 1. ZŠ (experiment): 

1. miesto: Magdaléna Mirgová 0.C, Nikola Mirgová 1.B, Naďa Mirgová 2.A 

2. miesto: Pavol Závacký 0.D, Sidónia Horvátová 1.C, Katarína Mirgová 2.E 

3. miesto: Lukáš Holub 0.B, Dominika Horvátová 1.E, Lenka Mirgová 1.Ex 

 2. kategória - poézia (3. – 4. ročník): 

1.miesto: Pamela Žigová 3.A,  

2. miesto: Sandra Žigová 4.A 

3. miesto: Jarmila Mirgová 3.A 

 3.kategória - próza:  

1.miesto: Bibiána Červeňáková 3.A, Svetlana Putnokyová 4.„B“ 

 4.kategória – variant „C“: 

Celá trieda – cena poroty 

 II. Stupeň  
 Kategória 5.-6. ročník - poézia: 

1. miesto : Daniela Mirgová 6.A 

2. miesto : Marek Mirga 5.A 

3. miesto : Viera Holubová 5.C 

 Kategória 5.-6. ročník - próza: 

1. miesto : Mária Horvátová 6.C 

2. miesto : Božena Mirgová 6.B 

3. miesto : Ivan Horvát 6.B 

 Varianty „B“ 

1. miesto : Albína Mirgová 5.A „B“ 

2. miesto : Dávid Mirga 5.B „B“ 

3. miesto : Mária Horváthová 5.A „B“            

4. miesto: Danka Mirgová  5.B „B“  

 Kategória 7.-9. ročník - poézia 

1. miesto : Aurélia Mirgová 8.B 

2. miesto : Adriána Lacková 8.B 

             Michal Jaslo 7.A 

3. miesto : Ervín Žiga 8.A 

             Beáta Jurková 9.B 

 Kategória 7.-9. ročník - próza: 

1. miesto : Michaela Mirgová 7.B 

Mgr. J. Macejová 

   Mgr. Z. Porubská  
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 Čokoládový koktail  
 Potrebujeme:  
 2 kopčeky čokoládovej zmrzliny, 1 lyžička granka alebo iného čokoládového nápo-

ja, 1lyžička instantnej kávy, cukor, sóda, 1dl mlieka 

 Postup:  

 1 kopček rozmixujeme s kávou, kakaom, mliekom, primiešame só-

du, navrch dáme druhý kopček zmrzliny 

 Vanilkový koktail  
 Potrebujeme:  
 2 kopčeky vanilkovej zmrzliny, 2 dl mlieka, plátky pomaranča na ozdobu 

 Postup:  

 1 kopček zmrzliny rozmixujeme s mliekom, môžeme pridať 1 banán, nalejeme do 

pohára, navrch položíme druhý kopček zmrzliny, dozdobíme plátkami pomaranča 

 1 kopček vanilkovej zmrzliny, 1 lyžička pomarančového likéra, 2 dl mlieka rozmi-

xujeme, nalejeme do pohára, navrch dáme druhý kopček zmrzliny, zdobíme pomaran-

čom 

 Chlebíčky trochu inak 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. G. Grešová 
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 Pospájaj bodky čiarou a vyma-

ľuj. Pritom sa môžeš učiť túto bás-

ničku: 

Sporím si korunky, 

už ich mám päť, 

kúpim dnes mamičke 

červený kvet. 

 

Taký kvet ako lienka, 

ľúbim ťa, ľúbim ťa 

- mamulienka!  

Spočítaj  

Nájdi cestu 

Mgr. G. Grešová 
Mgr. Z. Pavlíková 
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Mgr. G. Grešová 

1. Na jar potešenie, v lete ochladenie, v jeseni obživenie, v zime oteplenie. 

2. Je to tvoje, ale iní to používajú viac než ty sám. 

3. Berieme ho, ťaháme ho za uši a predsa sa nehnevá.  

4. Nie som človek, predsa žijem, stále veľa vody pijem. 

5. Keď je vidno, nevidí ma nikto, keď je tma, vidieť ma dobre.  

Kto najkrajšie vymaľuje Snehulienku? 
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 Príroda sa prebudila, na lúkach môžeš nájsť pekné kvety a vidieť poletovať aj lien-

ky. Tá naša, ktorú si dnes vyrobíme sa volá Lenka. Nevidel si ju náhodou na vašej lúke? 

Na tej našej sa už dlho neukázala. 

 Potrebujeme:  

1 ks malý hlinený kvetináčik, 1 ks polystyrénová hlava 

 2 ks čierny plyšový drôtik, 2 ks oči, 2 ks drevené guľôčky, 

temperové farby, čierna fixa, vosková pištoľ 

1. Podľa kvetináčika si obkreslíme kruh a 

vystrihneme ho. Ten nám bude slúžiť ako 

krídla. 

2. Kvetináčik a kruh (krídla) namaľujeme 

červenou temperovou farbou a urobíme 

na ne čierne bodky. 

Kruh mierne nastrihneme na polovicu. 

3. Môžeme sa pustiť do postupného lepe-

nia. Na polystyrénovú hlavu nalepíme oči 

a vlasy. Tie môžu byť z rôzneho materiá-

lu. Potom nasledujú tykadlá, ktoré si uro-

bíme odstrihnutím plyšového drôtika a na 

vrch navlečieme drevenú guľôčku. 

4. Postupne dolepíme ruky a nohy taktiež 

z plyšového drôtika a môžeme ich ľubo-

voľne vytvarovať. 
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      Ak nazbieraš nejaké tie kvety pre mamu ale-

bo pani učiteľku, je potrebné ich dať do vázy 

s vodou. Čo povieš na túto? Páči sa ti? Ak ju pekne farebne vy-

zdobíš, určite sa hodí aj do vašej triedy. Tak šup do práce! 

      Potrebujeme:  

bielu sadru, sklenenú nádobu 

(sklíčko), plastovú nádobu s vodou, 

temperové farby 

 

1. V plastovej nádobe si rozpracujeme sadru. Najprv 

dáme vodu a postupne pridávame sadru pokiaľ sa nám 

nespraví kopček. Potom zmes poriadne zamiešame. 

 

 

  

2. Sadru postupne nanášame rukou na sklenenú 

nádobu formou ťapkania tak, aby nám ostávali 

útvary pripínajúce cencúle. 

3. Takto natretú nádobu necháme poriadne vyschnúť. 

 

4. Po vyschnutí vázu farebne dozdobíme podľa vlastné-

ho vkusu. 

 

 

 

 

Mgr. Z. Pavlíková 

Vyhlasujem  súťaž 
o najkrajší kvet. 
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 Po 3/4-ročnej porade prinášame mená tých, ktorí svojím nevhodným 

správaním porušovali poriadok školy, a preto im bolo udelené pokarhanie riaditeľkou 

školy: 

Adriana P. – 0.E – dochádzka 

Michal M. – 1.C – dochádzka 

Cecil Č. – 2.D – dochádzka 

Ondrej H. – 2.“B“ – ničenie majetku 

Matúš H. - 2.“B“ – ničenie majetku 

Marián M. - 2.“B“ – ničenie majetku 

Pavlína M. – 4.“B“ – dochádzka 

Šarlota P. - 4.“B“ – dochádzka 

Marek H. – 5.A“B“ – dochádzka 

Albína M. - 5.A“B“ – dochádzka 

Daniel H. - 5.A“B“ – dochádzka 

Marek M.– 5.B – dochádzka 

Štefan Z. – 5.C – dochádzka 

Jozef Z. – 6.A – dochádzka 
 

Mgr. N. Kunayová 

 

 

 

 Jakubko chce pochváliť všetkých učiteľov, ktorí pripravovali žiakov našej školy na 

Recitačnú súťaž v prednese poézie a prózy, na školské a krajské kolo „Jakubovanský 

slávik“, ako aj na ďalšie súťaže.  

 Jakubko chce pochváliť všetkých, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali pri prí-

prave a realizácii krajského kola „Jakubovanský slávik“.  
              redakcia časopisu 

Pavol Z. - 6.A – dochádzka 

Martin H. – 6.B – dochádzka 

Martin M. – 7..B – dochádzka 

Richard H. – 7.B – dochádzka 

Jozef H. – 7.A“B“ – dochádzka 

Milan H. - 7.A“B“ – dochádzka 

Margita M. - 7.A“B“ – dochádzka 

Nikola P. - 7.A“B“ – dochádzka 

Marcela P. - 7.A“B“ – dochádzka 

Miroslav H. – 8.C – dochádzka 

Pavol H. – 8.C – dochádzka 

Monika H. – 9.A – dochádzka 

Klára H. – 9.A – predčasná gravidita 

Dorota H.- 9.A – predčasná gravidita 
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 Aj v tomto čísle Jakubka budem rozoberať ďalšie 

hlásky, s ktorými majú žiaci výslovnostné problémy. Opäť vám prinášam nácvik správ-

nej výslovnosti hlások, ktoré u našich žiakov robia najväčší problém pomocou rôznych 

cvičení, riekaniek.  

 

 

 

 

 

 Hláska Č 
 Dieťa necháme vyslovovať hlásku c, pričom mu vysúvame pery do špúlenia. Jazyk 

posúvame mierne dozadu a nahor. Potom spájame hlásku č so samohláskou- ča čo ču... 

 Prípravné cvičenia:  

 Voláme na kačičky- kač, kač, kač. Vrabec volá- čim, čim, čim. 

 Slová: 

 fuč, kľúč, toč, koláč, plač, uteč, meč 

 babička, Evička, kačka, lačný, mačka, očko, polička, vajíčko 

 čudák, čudný, čulý, čupí, čuch, čuť, čaj, čokoláda 

 bača, počuť, mača, plače, háčik, lečo, pečie 

 čkať, článok, človek, členok 

 Vety: 

 Mamička pečie koláče. Kolotoč sa točí. Anička plače. Evička čaká na mamičku. 

Anička má červené líčka. 

 Riekanka: Kačičky, kačičky, 

  nekaľte vodičky, 

  kým si naša Anka 

  umyje ručičky. 
Bc. M. Lyachová 
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 Na tejto strane vám Jakubko prináša podujatia, ktoré organizoval koordinátor dro-

gových závislosti pre I. stupeň - Mgr. Gabriela Grešová a pre II. stupeň - Ing. Pavol 

Uličný. 

 I. stupeň 
 Výtvarné súťaže: 

 Moje múdre telo                                 

Ocenení žiaci : Igor Mirga - 0.A, Zuzana Horvátová - 3. A, Viera Holubová - 4. "B" 

 Najkrajší výrobok k Veľkej noci 

Ocenení žiaci:  Kristína Závadská - 1. F, Róbert Holub - 2. "B", Margaréta Horvátová 

- 2. E, Dominika Mirgová - 3. A, Dominika Lacková - 4. A, Darina Holubová - 3. "B" 

 Športové podujatia: 

 Rope skipping / preskok cez švihadlo/  

Ocenení žiaci: Petra Horvátová - 2. A, Ivana Holubová - 2. D, Adriana Mirgová - 2. B, 

Bibiana Červeňaková - 3. A, Angela Pokutová - 5.B "B", Zuzana Horvátová - 3. A 

 Futbalový turnaj 

1. miesto - 2. B 

2. miesto - 2. D + jeden žiak z 2. A 

3. miesto - 5. A"B" + 5. B"B" 

Ocenení žiaci boli odmenení vecnou cenou a diplomom. Pochvala patrí všetkým, ktorí 

sa do týchto podujatí zapojili!  

 II. stupeň 
 Hokejový turnaj 

1. miesto - 9.B 

2. miesto - 7.A  

3. miesto - 6.A  

Najlepší strelec - Marek Mirga.  

 
Mgr. G. Grešová  
Mgr. I. Potočňák 
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 Do našich súťaží z minulého čísla sa zapojili nasledujúce triedy: 3.„B“, 4.„B“, 5.A 

„B“, 2.A, 2.D a 8.C - ďakujeme.  

 Z odpovedí na hádanky sme vyžrebovali: Alica Mirgová 8.C 

   Daniel Holub 5.A „B“ 

   Erik Horvat 2.D 

Hoci všetky obrázky a pozdravy sa nám páčili, ocenili sme nasledujúcich žiakov: 

Pozdravy: Katarína Horvátová 5.A „B“ 

  Anežka Pokutová 3.„B“  

   

Výhercom srdečne blahoželáme a čaká na nich sladká odmena.  

  
 Milé deti, aj v tomto čísle sa nachádzajú rôzne súťaže. Nebojte sa zapojiť a 

pomocou svojich učiteľov vhadzujte správne odpovede a riešenia do Jakubkovej 

schránky. Uzávierka súťaží, hádaniek a postrehov je do 17.10.2008. Na výhercov 

čakajú sladké odmeny. 

Časopis Jakubko vydáva ŠZŠ Chminianske Jakubovany 
Redakcia:  
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Ďakujeme tým, ktorí prispeli svojou prácou a tvorivosťou pri vzniku tohto čísla. 

Milí kolegovia, nebojte sa prispievať a svoje nápady, postrehy a pochvaly vhadzujte do 

Jakubkovej schránky. Uzávierka vašich príspevkov je do 17.10.2008.  
Názvy rubrík: Chrabromil a Bystrohlav boli inšpirované knihou Harry Potter. Foto obálka Mgr. J. Rusiňák. 

Včielka Maja: Monika Holubová 4.„B“ 

  Albína Mirgová 5.A „B“ 

  Petra Horvátová 2.A 


