
Pri pátraní po jakubovskom kroji sa nám na našu výzvu ozvalo pár ľudí. Pani Závorková Erika nám poskytla fotografiu (vpra-
vo), na ktorej sú dámske svadobné kroje. A takisto svadobné kroje sú na fotografii (vľavo), ktorú nám poskytol p. Polakovič. 
Originál sviatočný ženský kroj a detský kroj vlastní pani Siváková, ktorá nám prisľúbila, že po pár drobných opravách ich 
budeme môcť vidieť v plnej kráse.  Fotografie Vám prinesieme v budúcom čísle. V našom pátraní pokračujeme. Ak máte 
aj vy doma nejaké zaujímavé fotografie, alebo priamo nejakú originál súčasť kroja ozvite sa prosím ktorémukoľvek členovi 
redakčnej rady alebo na Oú. Na základe získaných informácií by sme chceli dať ušiť kópiu jakubovského kroja a ten vystaviť 
v sobášnej sieni Oú. 
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Práve v našej obci sa 2. apríla 2016 pokrstilo novučičké CD 
dychovej hudby Záhorienka s názvom „ZÁHORIENKA O ZÁ-
HORÍ“, na ktorom je 18 krásnych pesničiek, včítane tej našej 
– Jakubovské zvony. Potvrdili sa názory zainteresovaných, 
že ide o hudobný klenot presahujúci hranice regiónu. Dnes, 
keď  uplynuli necelé tri mesiace od jeho krstu, už toto CD do-
sahuje skvelé úspechy na hudobnom poli vo svojom ľudovom 
dychovkovom žánri. 
Určite všetkých Záhorákov poteší, že pesničky z tohto CD 
„Krojovaná frajírečka“  a „Každá láska ňeco stojí“ vyhrali 

ZÁHORIENKA 
ďakuje Jakubovčanom

v Jarní hitparáde Českého rozhlasu - Rádio České Budějo-
vice a počet získaných hlasov svedčí o tom, že aj českým 
poslucháčom sa páčili. 
Nové CD bolo predstavené aj v relácii RSTV rádia REGINA, 
v relácii Českého rozhlasu BRNO-JIH. Záhorienka bola hos-
ťom Televízie MARKÍZA v relácii TELERÁNO dňa 14.7.2016, 
kde boli predstavené niektoré pesničky, pre ktoré boli v me-
siacoch máj a jún natočené novučičké videoklipy pod odbor-
ným vedením Otta WAITERA a jeho štúdia.
Vedenie dychovej hudby Záhorienka a autori piesní požiadali 
našu redakciu, aby sme aj touto formou tlmočili ich vďaku za 
to, že toto unikátne dielo je na svete. Jakubovu a jeho obyva-
teľom bude už navždy patriť prvenstvo v tom, že  práve u nás 
sa v máji 2014 tento projekt odštartoval prvým krstom piesne 
Jakubovské zvony. Poďakovanie vedeniu obce a všetkým jej 
občanom radi tlmočíme...
Záverom chceme záujemcov informovať, že nové CD si 
môžete stále zakúpiť na Obecnom úrade v Jakubove alebo 
u jedného z autorov JUDr. Mariána Polakoviča, č. 340. Nene-
chajte si ujsť príležitosť a zabezpečte si krásny darček trva-
lej hodnoty pre svojich príbuzných, rodákov alebo priateľov, 
ktorý určite príjemne prekvapí a poteší hoci aj na Vianoce...                                                                                                                                       
                                                                                         m. p.

Nevesta v strede (pani Katarína Štuková, dnes naj-
staršia žena obce) a družičky, dnes už nebohé - Kačka 
Dolinová (vľavo) a Stázka Jurkáčková (vpravo)
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Po dokončení kanalizácie vo Veľkej uličke 
sme museli zrekonštruovať aj celú cestu s 
chodníkom nakoľko uvedený úsek bol abso-
lútne v dezolátnom stave. Na starú  cestu aj 
chodník bola položená nová vrstva asfaltu. 
Chodník od cesty sa oddelí vodiacimi čiarami.

ŠTATISTIKA INFORMÁCIE O OBECNÝCH AKTIVITÁCH
Počet obyvateľov 
k 30.6.2016                1646

Narodili sa:
Šarközy Jozef
Mráz Michal
Krčma Jozef
Rybárová Valéria
Klímová Eliška
Blažíčková Júlia
Bernátová Nicol
Gulárová Rebeka
Hupková Zora
 
Zo sobášili sa:
Ferenčák Jaroslav
Kirthová Zlatica

Jubilanti 70. roční
Strna Jozef
Knauer Peter
Jurkáček Robert
Moravčíková Antónia

Jubilanti 80. roční
Chocholatý Oskar
Štefanovičová Jozefa
Žvachová Mária

Jubilanti 90. roční
Pálka František

Všetkým blahoželáme!

Opustili nás:
Šimek Karol
Krčmová Helena

Úprimnú sústrasť!

Dňa 25.7. 2016 sa 
náš spoluobčan Ši-
mek Jozef, Jakubov 
2, dožíva krásnych 
96 rokov, momen-
tálne je najstarší 
občan v našej obci.  
Prajeme mu všetko 
najlepšie a hlavne 
veľa zdravia!

Betónové multifunkčné
ihrisko
Bola nám pridelená dotáciu od Nafta a.s. vo 
výške 3.000€, ktorú použijeme na zakúpenie a 
montáž zadných ochranných sietí ako aj na za-
kúpenie hokejových bránok. Zároveň sa na be-
tónovú plochu nakreslia čiary ihriska.

Klub dôchodcov,
na základe zamestnaneckého grantu na dotácie 
sme prostredníctvom p. Kataríny Martincovej 
získali od Nafta a.s. dotáciu vo výške 660€, kto-
rú použije s ďalším príspevkom obce na výmenu 
podlahy v klube dôchodcov v kultúrnom dome.
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Nakoľko sa pripravuje nový dopravný projekt obce, prinášame vám predbežný návrh názvov ulíc, ku ktorému sa môžete 
vyjadriť písomne najneskôr do 3.9.2016 na adresu Oú. 

 Stretnutie sa konalo 25.07.2016 v Jakubove u Moravských Budejo-
vic. Po privítaní nasledoval spoločný obed a prehliadka obce, trakto-
rom! Oficiálne zahájenie sa uskutočnilo na futbalovo ihrisku, kde sa 
starostovia oboch Jakubovov prihovorili občanom a vymenili si upo-
mienkové predmety. Pred zápasom bolo vystúpenie jakubovských 
mažoretiek. Derby skončilo v prospech hostí (našich) stavom 4:1. 
Po skončení zápasu boli pripravené netradičné súťaže. Po večeri 
nasledovala diskotéka, ktorú prerušil až nočný dážď. V Česku sme 
strávili príjemný deň a tešíme sa na ďalšie stretnutie, ktoré sa usku-
toční v našej réžii.

Návšteva v Českom Jakubove



4 júl 2016

Dom Svitania 
na prvých priečkach cyklosúťaže
V máji prebiehala celoslovenská kampaň na podporu cyk-
lodopravy s názvom Do práce na bicykli. Cieľom bolo pou-
žívať v máji bicykel čo najčastejšie ako dopravný prostrie-
dok do práce a tým chrániť životné prostredie. Zapojili sme 
sa aj my z Domu Svitania a vytvorili sme dva cyklotímy: 
Rómeo a Júlia (Robko Bureš a Janka Hurbanová) a Tra-
ja veteráni (Ľubko Jančí, Peťo Jung a Marián Katina). Do 
Jakubova do práce jazdí z Malaciek pravidelne Ľubko, pre 
nás je tak veľkou inšpiráciou. Nie sme aktívni športovci 
s nejakým super bicyklom a extra športovým vybavením, 
ale povedali sme si, že to skúsime. A veru sme urobili dob-
re. Ušetrili sme peniaze na autobus a zároveň 281kg CO2. 
Nadýchali sme sa čerstvého vzduchu, poobdivovali sme 

kvitnúce maky, urobili pekné fotky. Zberači špargle nás po-
vzbudzovali hlasným: „Pomé!“ Ak bolo treba, pomohli sme 
si pri opravách defektov, povzbudzovali sme sa navzájom, 
ak niekto už nevládal alebo strácal chuť súťažiť. Bicyklo-
vanie je prospešné pre zdravie, aj kilečká išli dole. 
V počte najazdených kilometrov sa tím Traja veteráni 
umiestnil na treťom mieste (v Malackách bolo zaregist-
rovaných 29 tímov), Rómeo a Júlia na 11. mieste. V jed-
notlivcoch podľa najazdených kilometrov bol Ľubko na 4. 
mieste, v počte jázd 
do práce dokonca 
na 2. mieste. Spolu 
naše dva tímy najaz-
dili 1512 kilometrov. 
Sme na tento výkon 
právom hrdí. Akcia 
sa uskutoční aj na 
budúci rok. Ak sme 
Vás inšpirovali, ne-
chcete sa pridať aj 
Vy?

Janka Hurbanová   
Robert Bureš
Ľubomír Jančí
Peter Jung
Marián Katina

Deň zeme 
Dňa 23.4. 2016 sa u nás v obci konala celoobecná dob-

rovoľná brigáda. Tento rok sa nás zišlo 187, od najmenších 
škôlkarov až po najstarších seniorov, a rozdelili sme sa do 
niekoľkých partií. Robil sa poriadok okolo školy, okolo MŠ, na 
ihrisku a hlavne v blízkych lesoch a pri starej a novej šutrovni. 
Podarilo sa nám naplniť veľký kontajner, ktorý bol na túto prí-
ležitosť pripravený...Odpadu je v lesoch stále veľa, ale zhodli 
sme sa, že predsa len v niektorých lokalitách menej ako po 
iné roky.  Ak by si každý človek urobil poriadok vo svojej hlave 
a srdci, nebudeme musieť robiť poriadok v lesoch. Preto patrí 
toto veľké ĎAKUJEM všetkým, ktorým to nie je ľahostajnéa 
ktorí svojou pomocou prispeli ku krajšiemu a čistejšiemu pro-
strediu.
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Žije  medzi  nami
Na zasadnutí redakčnej rady našich 

zvestí sa mi dostali do rúk malé kniž-
ky, ktoré som videl prvý raz a bol som 
veľmi prekvapený, že ich autorom 
je človek, ktorý žije od roku 1994 
s nami v Jakubove. Mnohí ho možno 
poznáte, býva v Starom mlyne č. 337 
a užíva si tu dôchodok. Je to pán 
MUDr. Konstatntin SLAVOV, CSc.. 
Narodil sa v roku 1938 v bulharskej 
metropole Sofia. Vyštudoval medi-
cínu v Bratislave s atestáciou v od-
bore všeobecnej chirurgie. Má tiež 
atestáciu z posudkového lekárstva 
a certifikát na tropickú medicínu. Bol 
tiež lekárom záchrannej služby a celá 
jeho rodina pôsobí v zdravotníctve.
Zaujímavosťou z jeho života je, že sa 
plavil 2 roky po oceánoch ako lodný 
lekár na slovenskej námornej lodi 
Otava. Preplával tak Suezský i Pa-
namský prieliv, bol v Mexickom zálive 
a ocitol sa aj v tajomnom Bermud-
skom trojuholníku. 
A práve ten vzácny okamih prebe-

rania tejto lode od Čechov, zachytil 
v svojej krátkej básničke, ktorú Vám 
ponúkame. 
Kto bude mať záujem oboznámiť sa 
bližšie s jeho tvorbou, či už fotogra-
fickou, maliarskou alebo literárnou, 
určite Vám rád požičia niektoré jeho 
diela, napr. básnické zbierky - Zmysel 
nezmyslu, Rôzne pocity, Stalo sa, Zá-
znamník snov, alebo niektoré povied-

ky pre deti a mládež. A nepochybujem 
o tom, že jeho rozprávanie o zážitkoch 
z plavieb po moriach a oceánoch by 
bolo tiež veľmi zaujímavé...

m.p.

FUTBAL V JAKUBOVE 
žije intenzívnym dianím na ihrisku i mimo neho

O súčasnom stave futbalu v našej obci poskytli pre naše 
Jakubovské zvesti aktuálne informácie členovia výboru TJ 
ZÁHORAN JAKUBOV, ktorí sú súčasne aj trénermi - Pavol 
KALAKAJ                        (trénuje prípravku) a Stanislav SLA-
NINKA (trénuje prípravku aj predprípravku). Dozvedeli sme 
sa od nich, že v  polovici júna ukončili naši futbalisti v kate-
górii seniorov, mladších žiakov a prípraviek svoje pôsobe-
nie v súťažiach a začali sa pre nich „futbalové prázdniny“. 

Jednotlivé mužstvá dosiahli pekné výsledky a v súťažiach BFZ 
sa umiestnili nasledovne :

A. družstvo mužov v IV. TIPOS lige na 8. mieste so ziskom 28 
bodov ;

Družstvo mladších žiakov v MZV lige na 3. mieste so ziskom 
49 bodov ;

Družstvo prípravky v PRMA lige na 4. mieste so ziskom 38 
bodov ;

Na konci súťažného ročníka sa výboru TJ  podarilo zorganizo-
vať turnaj mladších žiakov v domácom prostredí, na ktorom sa 
zúčastnili okrem nášho družstva aj mladí futbalisti zo Studienky, 
Šaštína – Stráží a hostí z rakúskeho Durnkrutu. Pozoruhodný 
úspech dosiahli najmladší futbalisti našej prípravky, ktorí sa zú-
častnili prestížneho turnaja v Brezovej pod Bradlom za účasti 
niekoľkých družstiev z vyšších súťaží. Napriek tomu sa našim 
mladým nádejám podarilo turnaj vyhrať, k čomu im a tiež ich 
trénerom srdečne blahoželáme !

Do nového súťažného ročníka sa s veľkou chuťou chystajú 
naši futbalisti odštartovať s A. družstvom mužov, družstvom 

mladších žiakov a družstvo prípravky v tých súťažiach, v ktorých 
pôsobili aj v uplynulej sezóne. Družstvo mladších žiakov bude 
v nadchádzajúcej súťaži spojené s družstvom Studienky (vyšli 
sme v ústrety futbalistom zo Studienky, pretože majú málo hrá-
čov), družstvo bude hrať samozrejme pod hlavičkou TJ ZÁHO-
RAN Jakubov. 

Nesmieme zabudnúť ani na družstvo predprípravky, ktoré 
s nadšením usilovne trénuje a využíva všetky možnosti odohrať 
čo najviac futbalových zápasov, pretože v súčasnej dobe nemá 
možnosť hrať v organizovanej súťaži. Je dobré, že výbor TJ sa 
venuje aj týmto najmladším futbalistom, pretože je to ten naj-
vzácnejší základ pre futbalovú budúcnosť v našej obci. 

V súčasnom nesúťažnom období rokuje výbor TJ intenzívne 
s vedením našej obce a hľadá tie najracionálnejšie a finančne 
najdostupnejšie možnosti k zabezpečeniu potrebných finanč-
ných a materiálnych zdrojov k tomu, aby družstvá mohli svoje 
súťaže bez problémov a neistoty odohrať. A o tom, že náklady na 
zabezpečenie fungovania futbalu na dedinách akou je Jakubov 
nie sú malé, sme sa presvedčili aj v našej redakčnej rade, preto-
že sme sa niektorých rokovaní zúčastnili.

Ak zoberieme do úvahy aj aktívne futbalové družstvo „ sta-
rých pánov“, ktorí odohrali veľa nesúťažných zápasov v ktorých 
predviedli aj napriek veku svoje futbalové umenie, tak TJ ZÁ-
HORAN Jakubov združuje cca 80 aktívnych futbalistov, ktorí sa 
pravidelne venujú športu. A to je dnes cenná devíza, pretože iste 
mi dáte za pravdu keď poviem, že pre zdravý a morálne správne 
orientovaný rozvoj našej mládeže je nezaplatiteľné, že sú veľmi 
často na športoviskách a nie na „ulici“...

Prajeme našim futbalistom, aby sa im v nastávajúcich súťaži-
ach darilo čo najlepšie a aby úspešne a s hrdosťou na jakubov-
ský futbalový dres, reprezentovali našu obec.   

m. p.
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Okienkom „kuk do Materskej školy“
Úspechy 
našich tanečníčok

V tomto školskom roku sme po prvý-
krát otvorili tanečný krúžok, v ktorom 
sme rozvíjali tanečný talent našich 
dievčat. Nazvali si ho jednoducho 
„Slniečko“. Počas roka nacvičovali 
tanečné kroky, vymýšľali spolu s pani 
učiteľkou Zuzanou Moravčíkovou ta-
nečné choreografie, s ktorými sa pre-
zentovali na akciách obce i Materskej 
školy. V máji sa naše Slniečko zúčast-
nilo okresnej súťaže Tanečných ta-
lentov v Malackách. Okrem pekných 
kostýmov, dievčatá predviedli aj svoj 
talent a lásku k tancu. Veríme, že sa 
k tancovaniu po prázdninách vrátia. 
Celý tanček si môžete pozrieť na Ja-
kubovskej webovej  stránke alebo na 
Facebooku.
  Moravčíková Z.

Leto volá: „Hurá voda!“
Naše detičky zo 4.a 3.triedy, sa aj tento 
rok zúčastnili plaveckého výcviku v pla-
várni Malina v Malackách. Od 30.mája 
do 3.júna sa plavárňou ozýval krik našich 
detí.
Keďže sa blíži leto a voda všetkých láka, 
treba aj našich najmenších pripraviť 
a oboznámiť  nielen s vodou, ako mož-
nosťou osviežiť sa  a zabaviť, ale aj s jej 
skrytými  nástrahami. Na plaveckom vý-
cviku sa deťom venovali skúsení plavčíci, 
ktorí im hravou formou pomohli prekonať 
strach z vody, naučili ich ponárať sa, splý-
vať a získať prvé plavecké skúsenosti. 
Na konci plaveckého výcviku si okrem 
pekných zážitkov a nových skúseností, 
odniesol aj „mokré vysvedčenie“ a sladkú 
odmenu v podobe zmrzliny.
Naučili sme sa aj pesničku, ktorú si deti 
cestou na plaváreň spievali: „Na plaváreň 
chodíme, vody sa nebojíme...“
   Kamenistá L.

Indiánsky deň
Už tretí rok sa ozývala v okolí poľov-
níckej chaty indiánska hymna našich 
malých indiánov. Nechýbal ani indián-
sky tanec. Najprv si deti spolu s rodič-
mi zhotovili farebné čelenky, pomaľo-
vali si tváre a oblečení do indiánskych 
tričiek sa pustili hľadať poklad a plniť 
rôzne úlohy. Poklad bol pre deti na-
ozaj prekvapením, boli to veľké od-
znaky s indiánom. Po namáhavom 
hľadaní ich čakalo občerstvenie, ko-
láčiky, Hot-Dog,  výborný guláš, ktorý 
nám zabezpečili poľovníci. Počas dňa 
si deti zahrali rôzne indiánske hry, há-
dzali šiškou na bizóna, chytali rybky, 
strieľali z ozajstného luku...
Atmosféru indiánskeho dňa umocnilo 
slnečné počasie a dobrá nálada.
     
   Škuntová B.

Hurá na výlet
Poľnohospodárska farma v Plavec-
kom Štvrtku usporiadala aj tento rok 
Ďeň otvorených dverí, na ktorom sme 
nemohli chýbať. Ráno sme nasadli do 
autobusu a hurá na výlet. Na farme 
sme sa dozvedeli čo všetko pestujú 
a čo sa z úrody, ktorú pozbierajú vy-
rába, pozreli sme si poľnohospodár-
ske stroje. V malých domčekoch na 
nás čakali malé teliatka, ale videli 
sme aj veľké kravy na dojacom ko-
lotoči. Energiu sme si dobili pri slad-
kom občerstvení, po ktorom nás ča-
kalo jazdenie na koníkoch a hľadanie 

cukríkov v obilí. Pri odchode z farmy 
nás zamestnanci prekvapili pekným 
darčekom. Do škôlky sme sa vrátili 
síce unavení, ale zato plný krásnych 
zážitkov.
  Martinková K.

Než zazvoní zvonček

„Dovidenia kamaráti, my už nie sme 
malí...“, zneli slová piesne z našej škôl-
ky.
23.jún popoludní patril našim deťom zo 
4.triedy, ktorí sa lúčili so škôlkou, kama-
rátmi, pani učiteľkami, upratovačkami 
a kuchárkami. Pre rodičov a starých ro-
dičov si predškoláci pripravili rozlúčko-
vé pásmo piesní, tancov a básničiek, pri 
ktorých sa nejedno oko zarosilo slzička-
mi dojatia a šťastia. Veď z ich malých 
detí budú čo nevidieť školáci. Veľkou 
výzvou pre deti bolo pasovanie na bud-
úcich školákov, ktorého sa ujala pani 
riaditeľka a tiež  samotné predávanie 
symbolického kľúča od škôlky mladším 
kamarátom. Prekvapením pre deti bola 
slávnostná torta od rodičov, na ktorej si 
všetci pochutnali.
Všetkým budúcim prvákom prajeme vy-
kročenie tou správnou nohou a úspeš-
ný začiatok školáckeho života.
                                               I.Čermáková
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Nadácia Volks-
wagen Slova-
kia na základe 
grantového pro-
gramu „ Projekty 

zamestnancov“ podporila projekt, ktorý úspešne 
vypracovali  pedagógovia našej školy pod ná-
zvom  „Techniky sa nebojíme, záhradku si po-
stavíme“.  Prostredníctvom projektu získavame  
finančné prostriedky v hodnote 1000 € na nákup 
elektrického a  pracovného náradia. Získanie 
finančného príspevku je podmienené aktivitami 
žiakov a pedagógov, ktorí spoločne v určenom 
termíne vyrobia v školskej záhrade ekologické 
záhony a lavičky. Všetky nakúpené pracovné ná-
radia a nástroje  budú po ukončení projektu dlho-
dobo slúžiť  v školskej dielni pre potrebu žiakov 
na výučbu predmetu technika a svet práce.  O 
priebehu projektu a realizovaných aktivitách vás 
budeme informovať prostredníctvom www.zsja-
kubov.sk a fb/zsjakubov.sk

Udialo sa v ZŠ Jakubov 
Šachový turnaj v zrýchlenom šachu 
-žiaci Marek Čiljak, Mário Frimm, a Damián Marinec sa 
zúčastnili ďalšieho  šachového turnaja žiakov a žiačok 
ZŠ a osemročných gymnázií. Turnaj vyhlásilo CVČ MA. 
Naši chlapci v ňom získali spolu 44,7% úspešnosť, ktorá 
sa pribúdajúcimi turnajmi, skúsenosťami a vekom u nich  
zvyšuje. 

Deň Zeme -v projektovom vyučovaní sme o globál-
nych problémoch hovorili na viacerých vyučovacích hodi-
nách. Spracovávali sme druhotné suroviny, plietli sme ko-
šíky, koberčeky a viazali nákupné tašky zo starých tričiek 
a papiera. Naši najmladší kreslili a vyrábali rôzne 2D a 3D 
projekty o ŽP, učili sa viac o triedení odpadov. Zvládli sme 
aj zber starého papiera. Motivácia naplniť kontajner bola 
obrovská, pretože za získané peniaze sme si kúpili nové 
reproduktory do tried, ktoré budú slúžiť na skvalitnenie vy-
učovania. Ďakujeme za pomoc všetkým obyvateľom Jaku-
bova, ktorí nás zberom podporili.

3D tlačiareň v LAB-café v Bratislave navštívili žiaci 
9.A a žiaci navštevujúci krúžok programovania. V rámci 
uč.osnov predmetu informatika sa oboznámili s princípom 
fungovania a využitia 3D tlačiarní a vyskúšali si prácu pro-
gramovania. Navrhli a pozorovali vytvorenie 3D predme-
tov - figúrky  a laserovo vytlačenej fotografie.

Noc v knižnici s 8. a 9-viatakmi. Čítali sme kla-
sický príbeh o Červenej karkulke v podaní franc. autora 
Ch. Perraulta zo 17.storočia a nemec. autorov bratov Gri-
mmovcov z 19.storočia. Obidva príbehy sme porovnávali 

v IKTprezentácií, hľadali sme rozdiely medzi príbehmi a 
vypracovali sme profily jednotlivých postáv-akými by boli 
v súčasnom živote. Aktívna časť Noci v knižnici sa končila 
hľadaním indícií lesa kde sa obidva príbehy odohrávali.  
Na záver sme si pozreli netradičné spracovanie príbehu, 
fantasy-rozprávky a uložili sme sa na rozprávkové noco-
vanie v skutočných spacích vakoch. Noc v knižnici sa opäť 
vydarila.

Mobilné planetárium- prvé na Slovensku  hra-
vou a zábavnou formou vzdelávalo naše deti a to priamo 
u nás v telocvični. MP je digitálny prístroj, pomocou ktoré-
ho bola  našim žiakom od 1.-9 triedu demonštrovaná  hvi-
ezdna obloha, lety do vesmíru či trebárs krajina na Mar-
se. Skutočne sme si užili sférické premietanie  filmov tzv. 
fulldome show o hviezdach a vesmíre.  A navyše sme pri 
projekcii hviezdnej 3D oblohy mohli pohodlne ležať.

Matematický klokan- súťaž, v ktorej si naše deti 
zmerali matematické vedomosti s ostatnými žiakmi z celej 
SR. Piati naši žiaci sa umiestnili medzi 20% najúspešnej-
šími riešiteľmi z celej republiky: Maxim Zemko, Julien Van-
derpoorten 1.A, Samuel Szabó 3.A, Martin Antala 3.A a 
Matej Kovalík 6.A. Skvelý výkon!

Na Deň detí  Jakubovský les ožil rozprávkovými by-
tosťami. Ôsmaci a deviataci skvele zvládli oživiť rozpráv-
kové  postavy pre svojich mladších spolužiakov. Užili sme 
si rôzne súťaže aj zábavné rozprávkové postavičky. Vý-
borný Deň detí pripravili pre svojich malých aj pani vycho-
vávateľky v  ŠKD.  Deti čakali súťaže, bublifuk, sladkosti aj 
pizza.  Deň detí v ŠKD aj  Rozprávkový les sa ako tradične 
super podarili.

Na školu v prírode sme sa vybrali do malebného prostre-
dia Malej Fatry v regióne Terchová. Navštívili sme múze-
um Jánošíka, jeho sochu, skanzen vo Vychylovke, hrad 
Strečno aj  historické mesto Martin. Večery na penzióne 
nám spríjemňovali súťaže. Pobyt sme si užili a domov sa 
vrátili s nezabudnuteľnými zážitkami.



8 júl 2016

Jakubovské zvesti  ◆ štvrťročník ◆ vydáva: Obec Jakubov č.191, 900 63 Jakubov ◆ IČO: 00304816 ◆ EV č.3845/09 ◆ ISSN: 1339-0546 
náklad: 550ks tlač: IMPRESS ◆ zadarmo do každej domácnosti  Redakčná rada: Petrášová Anna, JUDr. Polakovič Marián, Moravčíková Denisa 
kontakt: zvesti@jakubov.sk ◆ Neprešlo jazykovou korektúrou, nezodpovedáme za obsahy článkov 3. osôb

PRÁZDNINOVÝ ROHÁČIK
Milé deti,
ani ste sa nenazdali a skončil sa vám školský rok. Učitelia zhodnotili vaše výsledky, vašu snahu a svedomitosť a odo-
vzdali vám vysvedčenia, ktoré ste spolu s rodičmi doma prehodnotili, boli ste pochválení, alebo ste museli prisľúbiť 
zlepšenie v prípade, že sa na vysvedčení objavili aj horšie známky...
Teraz sú však prázdniny a na učenie treba aspoň na chvíľu zabudnúť. Mnohí z vás pôjdu a rodičmi na dovolenku doma, 
či do zahraničia, mnohí navštívia starých rodičov a prežijú u nich nezabudnuteľné chvíle. Každý z vás si trochu oddých-
ne od každodenných školských povinností.
Ak by ste náhodou mali počas prázdnin dlhú chvíľku a nudili by ste sa, tak zoberte do rúk naše Jakubovské zvesti a sk-
úste vylúštiť tajničku z nášho roháčika, ktorá ukrýva niečo, čo v lete určite uvidíte na našich poliach. Tento krát, však 
nebude vaša úloha taká jednoduchá. Pretože máte cez prázdniny veľa času, musíte k tajničke pripojiť aj tajné heslo, 
ktoré nájdete v článku o našom spoluobčanovi MUDr. Konstantinovi Slavovovi. Heslom je názov slovenskej zaoceán-
skej lode, na ktorej sa plavil. 
Skúste roháčik vylúštiť a tajničku spolu s heslom nám pošlite v obálke, možno vás postretne šťastie a získate pekné 
a zaujímavé knižky. Prajeme Vám pri lúštení veľa úspechov ...!

1. Malá makovica ;
2. Pracoval v záhrade ;
3. Vraj prináša šťastie ;
4. Veľké biele vtáky ;
5. Časť tela ; 
6. Neprijíma stravu ; 
7. Iba ;
8. Daruje ;
9. Rímskych 50 ;

Kto úspešne rozlúšti prázdninového roháčika a nájde 
tajné heslo, môže tajničku a heslo napísať na papier, 
pripísať svoje meno a adresu, vložiť do obálky s hes-
lom „Prázdninový roháčik“  a obálku bez známky 
vhodiť do schránky na Obecnom úrade v Jakubove. 
Traja úspešní lúštitelia budú odmenení vecnými 
cenami.

Do redakcie nám poslali viaceré deti aj rozlúštenie veľ-
konočnej hrebeňovky. Tajnička znela – „ZELENÝ ŠTVR-
TOK“. Zo všetkých správnych odpovedí sme vylosovali 
troch úspešných lúštiteľov, ktorí nám poslali aj pekné 
veršované veľkonočné vinše – Cyrila SIRONKU (č.251) 
ktorý nám namaľoval aj krásny korbáč s kraslicou, Leu 
AMBROVÚ (č.531) a Jakuba REDENKOVIČA (č.32). 
Všetkých troch odmeníme peknou knihou. Blahoželáme! 
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