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Dňa15. 2. 2019 sa v sále obecného úradu 

uskutočnil Plesáčik. Podujatia sa zúčastnili žiaci 

poobedňajšej zmeny a prebiehalo v dobrej nálade  pri 

dobrej hudbe. „Plesáčik“ otvorili svojím tancom dievčatá 

6.A triedy a neskôr nám žiaci 5.A zatancovali moderný 

tanec, ktorý nacvičili pod vedením p. uč. Gregovej. Na 

plese sa predviedli chlapci a dievčatá vo svojich najkrajších šatách. Počas tanca 

a následnej prezentácie plesových šiat porota v zložení - p. uč. J. Škvarková, p. 

uč. E. Petrášová a p. uč. D. Závecký, vybrala kráľa a kráľovnú plesu, ktorými sa 

stali Marcel Horvát – 6.C  a Rebeka Holubová – 6.D a tiež vybrala tri dievčatá 

a troch chlapcov, ktorých odmenila vecnými cenami a sladkosťami. 

1. miesto: Zuzana Holubová – 6.C   Jozef Holub – 9.B 

2. miesto: Olívia Holubová – 4.C   Filip Čonka - 3.A 

3. miesto:Estera Holubová - 3.A   Štefan Pecha – 9.B 

 

Porota tiež udelila cenu poroty za: 

Tanečný pár:Cyril Horvát 5.A a Alexandra Horvátová 6.C 

Tanec jednotlivcov:Alexandra Holubová 4.C 

Sympatiu:Laura Holubová 7.D 

       Paulína Mirgová 5.D 

Po prvýkrát porota udelila cenu aj učiteľom. Vybrala naj tanečníkov, ktorými sa 

stali p. asistentka I. Ščerbáková a p. uč. P. Marušák. 

Dievčatá zo 6.A          Tanečníci z 5.A 
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Kráľ a kráľovná plesu 

Marcel Horvát a Rebeka Holubová  

Ocenení žiaci, učitelia a porota  

Ocenené dievčatá  
Ocenení chlapci  

p. asistentka I. Ščerbáková, p. uč. P. Marušák  
Tanečný pár Cyril a Alexandra  
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Tradíciou plesu je TOMBOLA, ktorá nasledovala po vyhodnotení a ocenení 

súťažiacich. 

           

    Tipnete si, kto vyhral prvú cenu? 

Mgr. Zuzana Madziková, Mgr. Gabriela Grešová 



6 

  

 
 

Láske venujeme celý život značnú pozornosť, 

ale 14. februára o nej hovoria všetci, pretože je 

to deň sv. Valentína. Ľudia si pripomínajú svoju 

lásku rôznymi spôsobmi na celom svete.  

V tento deň, aj na našej škole, Valentín a Valentínka roznášali valentínsku 

poštu, ktorou potešili nejedno srdiečko žiakov aj učiteľov Spojenej školy v 

Chminianskych Jakubovanoch. Najviac listov smerovalo do zborovne, v ktorých 

žiaci vyjadrili svoju vďačnosť učiteľom a asistentom. Tento pekný deň sme si 

spríjemnili sladkosťami, ktoré boli odmenou za vynaložené úsilie pri písaní 

valentínskych listov a kreslení Valentínok.  

Ing. Eva Gregová 
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Kolégium Zelenej školy nezaháľalo ani v 

mesiaci marec a zorganizovalo ďalšiu 

zaujímavú aktivitu. Žiaci praktickej školy a 

odborného učilištia pripravili Prezentačný 

workshop o spracovaní ovocia. 

     Členovia kolégia spolu s pani učiteľkami 

prezentovali ostatným, čo všetko je možné 

pripraviť z lokálne vypestovaného ovocia 

a všetko 

spolu aj ochutnali. Žiaci ochutnávali rôzne 

kompóty, výživy, džemy, sušené ovocie či 

jablkový koláč. Mali možnosť vyskúšať si 

prípravu ovocného šalátu a kokteilu.  

     Zážitkovou formou učenia si rozšírili svoje 

vedomosti a zručnosti o rozmanitých 

možnostiach spracovania lokálne 

vyprodukovaného  ovocia. 
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      V marci, mesiaci knihy, sa žiaci 

Spojenej školy v Chminianskych 

Jakubovanoch snažili krásu našich 

rozprávok priblížiť formou čítania 

svojim najmenším kamarátom, ktorí 

si ešte nedokážu rozprávky prečítať 

sami. Škôlkari aj naši žiaci I. stupňa 

sa potešili aj hranému divadielku „ O 

vlkovi a kozliatkach“, ktorým si ešte 

viac upevnili dej čítanej rozprávky. 

Snažili sa podporiť detskú fantáziu a 

kreatívne myslenie, ktoré bude 

potrebné v ich ďalšom rozvoji. 

Divadelné predstavenie pripravila a 

so žiakmi 5.A nacvičila p.uč. Eva 

Gregová, o ozvučenie sa postaral 

p.uč. Peter Homišan a kostymérkou 

bola p. asistentka Iveta Ščerbáková. 
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Dňa 5.apríla 2019 sa v našej škole 

uskutočnil projekt „ideme hrať ping – 

poooooong“ pri príležitosti oslavy WTTD for all – 

Svetového dňa stolného tenisu pre všetkých na 

Slovensku. Organizátorkou a ambasádorkou tohto 

celoslovenského projektu bola Mgr. Alica Grofová 

– Chladeková, bývalá slovenská reprezentantka 

v stolnom tenise. Cieľom osláv bolo prezentovať 

túto krásnu hru na slovenských školách a zapojiť 

čo najviac žiakov a učiteľov do stolnotenisových 

súťaží. 

     Do osláv sa u nás zapojila celá škola. Oslavy začali  finálovými 

zápasmi prebiehajúceho stolnotenisového turnaja chlapcov a dievčat v dvojhre 

a finálovým zápasom chlapcov vo štvorhre.  

     Víťazom turnaja chlapcov v dvojhre sa napokon stal Gabriel Žiga z 

I.SA triedy. Finále dievčat ovládla Justína Horvathová z III.OP triedy. Finále 

štvorhry najlepšie zvládli chlapci z 9.A triedy. Program pokračoval kolotočom 

jednotlivých tried podľa vopred stanoveného rozpisu. 

     Prezentoval sa aj stolnotenisový záujmový útvar pod vedením Mgr. Daniela 

Lanščáka a to vo štvorhre. Dopoludňajšiu časť osláv ukončil stolnotenisový 

turnaj učiteľov, víťazom turnaja sa 

stal Mgr. Daniel Lanščák a 

spomedzi žien bola najlepšou Mgr. 

Lenka Gargalíková. Žiaci v triedach 

sa oboznámili s históriou 

a pravidlami stolného tenisu a tvorili 

rôzne výtvarné práce na túto tému. 

Oslavy pokračovali aj popoludní 

kolotočom vybraných tried. 
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 Mgr. Daniel Lanščák, Mgr. Peter Maček 
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Prvý marcový deň sa konala aktivita pod názvom "Bylinky z našej záhradky", 

ktorú pre žiakov pripravili členovia Kolégia Zelenej školy. Formou 

rovesníckeho vzdelávania žiaci OU prezentovali svojim mladším spolužiakom 

rôzne druhy byliniek a oboznámili ich so širokými možnosťami ich využitia v 

bežnom živote. Spoločne si z byliniek pripravili čaje, ktoré potom ochutnávali. 

Nakoniec si každý zhotovil vrecúško s bylinkami, ktoré si odniesol do svojej 

triedy. Aktivita prebiehala v príjemnej a uvoľnenej atmosfére a v krásne 

vyzdobenej miestnosti prevoňanej bylinkami. 
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     Prvý polrok tohto školského roka sme 

ukončili peknou akciou pod názvom Deň 

Afriky. Žiaci si pripomenuli život, školu a 

bývanie detí v tejto rozmanitej časti sveta.  

     Každá trieda si vylosovala jednu vlajku. 

Úlohou žiakov bolo s pomocou triednych 

učiteľov priradiť vlajku k štátu a následne 

vyhľadať štát na mape.  

     Touto aktivitou si prehĺbili svoje 

vedomosti o Afrike, spoznávali jednotlivé 

štáty tohto kontinentu a precvičili si 

orientáciu na mape. Vybraní jednotlivci z 

každej triedy zapichli do mapy svoju 

vlajku a tým vznikla jedna spoločná mapa 

afrického kontinentu, ktorá je vyvesená 

na hlavnej chodbe na nástenke. 

Žiaci mali vytvorený priestor aj na výtvarnú 

činnosť, počas ktorej si vytvárali mapy, 

kreslili masky, maľovali zvieratá alebo si 

inou formou stvárňovali Afriku.  

Aktivitu, ktorá zaujala žiakov tak na 

prvom, ale aj druhom stupni 

pripravila a zorganizovala p. uč. 

Martina Múdra.  
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Školské kolo recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy sa uskutočnilo 25. marca 

v priestoroch Odborného učilišťa pod vedením uč. PaedDr. Jany Strakovej.  

Umenie hovoreného slova predviedlo 11recitátorov a jednotlivé výkony pozorne 

sledovala porota v tomto zložení: riaditeľka Spojenej školy Mgr. Marcela Birošová, 

zástupkyňa pre Odborné učilište Ing. Viera Forišová a vedúca pedagogickej 

komisie pre Odborné učilište a Praktickú školu PaedDr. Darina Becová. 

Predsedníčka poroty Mgr. Marcela Birošová úspešných recitátorov odmenila 

vecnými cenami, knihou, diplomom a sladkosťami.  

Víťazom blahoželáme! 

Štvrtý aprílový deň opäť patril súťaži v prednese poézie a prózy. Stretlo sa 23 

recitátorov špeciálnej školy a súťažilo sa v týchto kategóriách:  

-        1.kategória – Poézia, variant A- I.st.  

- 2.kategória – Poézia, variant A- II.st. 

- 3.kategória –Poézia, variant B,C – I.st. 

- 4.kategória – Poézia, variant B,C- II.st. 

- 5.kategória – Próza, variant A –II.st 
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O víťazoch rozhodovala porota v tomto zložení: Ing. Viera Forišová 

(zástupkyňa pre OU), Mgr. Iveta Vašková (zástupkyňa pre I.st) 

a predsedníčkou poroty bola riaditeľka našej školy Mgr. Marcela Birošová. 

Porota nemala ľahkú úlohu. Rozhodovanie bolo o to zložitejšie, že si jej 

uvedomovali, že víťazi z jednotlivých kategórií budú našu školu reprezentovať 

na Krajskej súťaži v prednese poézie a prózy „Gaňov literárny Prešov“.  

Víťazmi v jednotlivých kategóriách sa nakoniec stali a našu školu pôjdu 

reprezentovať – Mária Pokutová (4.A), Tatiana Holubová (5.B), Monika Mirgová 

(5.A), Ján Horvát ( 6.E), Daniela Horvatová (4.B), Sára Mirgová (5.D). 

Veľká vďaka patrí každému pedagógovi, ktorý svoj čas  venoval príprave 

žiakov na túto súťaž. Víťazom blahoželáme a želáme veľa úspechov pri 

reprezentácii našej školy. 
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Trinásty februárový deň ožilo Komunitné centrum v Chminianskych Jakubovanoch 

krásou a šarmom našich dievčat. Konal sa prvý ročník súťaže krásy  NAJ dievča. 

Vyberali sa najkrajšie, najšikovnejšie dievčatá našej školy. Nechýbali ani krásavice 

z praktickej školy a odborného učilišťa. 

     Súťažiace predviedli svoje zručnosti a schopnosti v štyroch disciplínach.  

Prišívali gombíky, lúpali jablká, odpovedali 

na rôzne otázky, ale najviac sa tešili na 

voľný tanec.  

    Medzi jednotlivými disciplínami spestrili 

program vystúpenia žiakov z odborného 

učilišťa, ktorí prítomným zaspievali a 

zatancovali. 

     Porota mala veľmi ťažké rozhodovanie 

vybrať spomedzi ôsmich súťažiacich tie 

najlepšie. 
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Napokon rozhodla takto:  

Víťazkou sa stala žiačka OU odbor opatrovateľ - Martina Kalejová.  

Miss sympatia získala Lucia Jaslová. Ocenené boli všetky súťažiace. Súťaže sa 

zúčastnila aj reportérka RTVS rádio Regina Košice Disart. D. Badžová. 

Poďakovanie patrí aj pracovníkom KC za spoluprácu. 
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Veľká noc patrí medzi najkrajšie kresťanské sviatky, ktoré prinášajú so 

sebou hlboké posolstvo. Pán Ježiš pred viac ako 2000 rokmi zomrel na kríži za 

naše hriechy, aby nám pomohol a vyslobodil nás z otroctva hriechu. Ale On 

tretieho dňa vstal z mŕtvych, aby nám daroval večný život v nebi (porov. Jn 

3,16).  

Počas Veľkého týždňa, 16.4.2019, pred veľkonočnými prázdninami, sa aj 

žiaci našej školy zamýšľali nad utrpením Pána Ježiša, nad ťažkým krížom, 

ktorý niesol, aby nás 

zachránil. Modlitbu Krížovej 

cesty začal o. Miroslav 

Turák, farár z farnosti 

Križovany. 

Potom žiaci rozdelení do 

siedmich skupín prechádzali 

14 zastaveniami, ktoré boli 

rozmiestnené po triedach 

našej školy. Žiaci sa 

zamýšľali nad krížovou cestou Pána Ježiša a zmyslom Jeho utrpenia za nás, 

ľudí. Zamyslenia k jednotlivým zastaveniam čítali vybraní žiaci zo záujmových 

útvarov „Plamienok“ a „Svetielko“. 
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Po vypočutí aj posledného štrnásteho zastavenia sme sa všetci zišli vo 

vestibule našej školy, kde bolo spoločné ukončenie Krížovej cesty. 

Veríme, že takouto skúsenosťou sme sa mohli viac priblížiť k zmyslu 

a významu Veľkej noci. „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho 

jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný 

život“ (Jn 3,16). 

Mgr. Andrea Fečková 
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Uplynulo päť rokov, keď prví žiaci 

našej školy pristúpili k Prvému svätému 

prijímaniu a skončili v záujmovom 

útvare „Plamienok“. Práve 

prostredníctvom záujmového útvaru sa 

venujeme príprave žiakov na Prvé 

sväté prijímanie. 

 V tomto školskom roku sme sa 

rozhodli, že zjednotíme všetkých 

účastníkov "Plamienka" pri spoločnej 

modlitbe piesňami. Na pomoc sme si 

zavolali kamarátov z Prešova, Majka a 

Ferka, ktorí nás viedli v modlitbe 

piesňami. Zahrali nám aj scénky na 

priblíženie, aký Pán Ježiš je 

a porozprávali svoje skúsenosti zo 

života s Pánom Ježišom, ako oni 

pocítili Jeho blízkosť v ich životoch. Na 

konci nášho spoločného stretnutia, 

ktoré sa uskutočnilo 15. marca 2019, 

sme sa posilnili aj telesne pri malom 

občerstvení.  

Bol to veľmi obohacujúci čas pre nás 

všetkých a tak, ak Pán Boh dá, tak 

možno o rok to zopakujeme a opäť sa 

stretneme s novými i bývalými 

účastníkmi záujmového útvaru 

„Plamienok“. Veríme, že tieto 

stretnutia sa stanú tradíciou.  
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Nájdi rovnaký obrázok, ako je na prvom mieste v riadku, zakrúžkuj ho. 
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Ďakujeme všetkým, ktorí svojou prácou a tvorivosťou prispeli k vzniku tohto čísla! 

        mailová adresa: jakuboviansky.jakubko@gmail.com 

K Veľkej noci neodmysliteľne 

patria aj veselé a pestro 

zdobené veľkonočné kraslice. 

Prinášame Vám jeden z 

originálnych nápadov na 

tohtoročné zdobenie vajíčok. 

Vyčarujete skutočne úžasné 

kúsky.  

    Neváhajte a inšpirujte sa!  


