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Vážení spoluobčania,  
blíži sa koniec roka 2021 a s ním aj obdobie 

vzácne na radosť z čara blížiacich sa vianočných 
sviatkov. Zostáva už len pár dní, kedy si sadneme 
k štedrovečernému stolu a pripomenieme si ra-
dosť z narodenia Ježiša Krista. Ľudia sa stávajú 
ľudskejšími, dokážu sa navzájom zblížiť a pre-
cítiť neopísateľnú vianočnú atmosféru pokoja 
a ticha, ktorú spoločne prežívame. Atmosféra 
týchto dní je plná spomienok i očakávaní, nič nie 
je bežné, ani všedné napriek tomu, že Vianoce sú 
každý rok, ich okúzľujúce čaro sa nedá ničím na-
hradiť ani napodobniť. 

Tíško prichádza tento zvláštny čas keď sa stre-
távajú rodiny a známi, keď si sadáme k spoločné-
mu stolu. V tento sviatočný čas chceme byť na-
vzájom k sebe dobrí, chceme každému rozdávať 
len radosť. Byť obklopení svojimi blízkymi         v 
čase Vianoc je krásny dar, ktorý si želáme všetci. 
Vytvárame si krásnu atmosféru v našich domo-
voch, v našich rodinách, keď si uvedomujeme 
silu priateľstva, lásky, úcty a obetavosti. 

Nič na tom nezmení ani súčasný stav v našej 
krajine a vo svete, keď sa všetko točí okolo pan-
démie. Aj keď sa nás to všetkých dotýka, nieko-
ho viac, niekoho menej. Každý to vnímame inak 
a každý máme svoj názor. Treba však byť naďalej 
opatrný, zodpovedný a ohľaduplný, nielen voči 
sebe, ale aj voči ostatným. Skúsme všetci spoloč-
ne prispieť k tomu, aby tieto Vianoce boli krásne 
a radostné  pre všetkých obyvateľov našej obce. 

Nezabudnime však venovať tichú spomienku 
aj tým, ktorí nás navždy opustili. 

Dovoľte mi, aby som Vám v mene svojom 
i v mene  poslancov obecného zastupiteľstva, 
ako i pracovníkov obce poprial ničím nerušené 
a krásne vianočné sviatky. 

Nech je pre Vás i pre Vašich blízkych Nový rok 
naplnený zdravím, radosťou, rodinnou pohodou, 
láskou a pokojom.  

Požehnané Vianoce v kruhu najbližších vám 
všetkým praje

Mgr. Peter Gajdár
starosta obce 

Advent v obci Jakubov
... už by sme mali nakúpené darčeky, med, trubičky, vý-
robky našich detí z MŠ a ZŠ, teda vianočné trhy, ktoré sa 
konajú vždy v prvú adventnú nedeľu a aj tradičný advent-
ný koncert. Žiaľ, situácia je stále vážna a my sme museli 
všetky plánované akcie v čase adventu zrušiť. Pracov-
níci obce umiestnili aspoň vianočnú výzdobu v podobe 
svetielok, pripravili obecný adventný veniec a drevený 
stánok, v ktorom je umiestnený historický betlehem.  
Všetci ste srdečne vítaní, príďte navštíviť toto čarovné 
miesto a nasať tú správnu vianočnú atmosféru.  

Koľko lásky 
sa zmestí do krabice od topánok...?
Niečo sladké, niečo slané, niečo voňavé, niečo mäkké, niečo 
teplé, niečo pre závavu, niečo zo srdca...to všetko sa dá zbaliť 
do krabice od topánok...Pre koho?                               (strana 3)
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INFORMÁCIE O OBECNÝCH AKTIVITÁCH
Nová konvekčná pec a kombino-
vaný sporák v kultúrnom dome
S postupnou modernizáciou kultúrneho domu pokračuje-
me. V októbri sme z vlastných zdrojov do kuchyne zakúpili 
konvekčnú pec a staré sporáky sme vymenili za kombino-
vaný plynový sporák s elektrickou rúrou. 

Rozlúčka s letom 
2021
Koniec prázdnin patrí 
už tradičnej Rozlúčke 
s letom, ktorá sa usku-
točnila 28. augusta 2021 
na ihrisku. Pripravené 
boli atrakcie pre deti, 
trampolína, stánky s ob-
čerstvením, o ktoré sa 
postarali futbalisti aj 
Citrónky, odohrali sa futbalové zápasy, zapálila 
sa vatra. Do tanca hral DJ Rasty a zábava bola 
do neskorej noci. V tomto čase a kvôli situácií 
s COVID-19 bola toto jedna z akcií, ktorú sme 
stihli v tých „lepších časoch“ a mohli sa tak 
stretnúť, porozprávať sa a zabaviť sa po dlhom 
čase.  
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do organi-
zácie tohto podujatia.

Mesiac  úcty k starším
Každoročne organizujeme v mesiaci október po-
dujatie pre dôchodcov, ktoré sa koná v kultúrnom 
dome. Vzhľadom k pandémií s COVID-19 sa ani ten-
to rok nemohlo uskutočniť a preto sme pre dôchod-
cov nad 65 rokov zabezpečili darček v podobe 
obecného kalendáru na rok 2022, respirátory a za-
paľovač na sviečky. Všetkým prajeme veľa zdravia 
a pevne veríme, že sa už budúci rok budeme môcť 
stretnúť pri pohári vínka a dobrej hudbe. 

Počet obyvateľov ku dňu 

30.11.2021               1757

Počet narodených:        2

Počet zomrelých:          8

Počet prihlásených:    26

Počet odhlásených:    15

P R I P R A V E N Í  
na zálohovanie?
Do nového roka vstúpime s dlho ohlasovanou novin-
kou. Od 01. januára 2022 sa totiž spustí zálohovanie 
nápojových obalov. 

Obaly sa budú musieť vracať nepo-
krčené a s vrchnákom. Za záloho-
vanie plastovej fľaše či plechovky 
budú ľudia dostávať 15 centov. Zá-
lohované fľaše a plechovky budú 
označené veľkým písmenom „Z“ 
v šípkach. 

Š TAT I S T I K A Hľadáme kro-
nikára obce.
Hľadáme šikovnú 
osobu, ktorá vie 
pekne písať písa-
ným písmom a má 
trochu voľného 
času na zapiso-
vanie udalostí do 
obecnej kroniky.
Prihláste sa na 
Oú.
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11. november – Deň vojnových veteránov  
– Deň červených makov
... je deň venovaný pamiatke vojnových veteránov, pripomína 
sa celosvetovo 11. novembra. Tento dátum bol vybraný sym-
bolicky, pretože 11.11.1918 o 11:11 hod. bolo vo Francúzsku 
podpísané prímerie, ktoré ukončilo viac ako 4 roky trvajúcu 
prvú svetovú vojnu.

Symbol červený mak
Použiť kvet maku ako sym-
bol pochádza z básne Johna 
McCrae – „Na Flámskych po-
liach“ (1915). John McCrae 
bol kanadský vojnový chi-
rurg, ktorý si nemohol zvyk-
núť na trápenia a bolesť ra-
nených vojakov na fronte. 
Písanie mu veľmi pomáhalo.  

Obec Jakubov pri tejto prí-
ležitosti každoročne pokla-
dá veniec k pomníku padlým 
v I. a II. svetovej vojne, ktorý 
sa nachádza pred kostolom. 
V uplynulých mesiacoch pre-
behla obnova kamenného pom-
níka padlým vojakom, na ktorú 
obec získala dotáciu vo výške 
5000 € z rozpočtovej rezervy 
predsedu vlády SR.

 

Vianoce sú sviatkami pokoja, radosti, lásky a dňami, kedy sa rodina 
a priatelia spájajú, aby prežili spoločne najkrajšie sviatky v roku. 
Niektorí však toto šťastie nemajú a z rôznych dôvodov trávia sviatky 
osamote, okrem bežných dní ostávajú sami aj na štedrý deň.
My sme si na nich 
spomenuli - na seni-
orov, ktorí žijú v do-
movoch sociálnych 
služieb.  Materská 
škola sa už tradične v 
predvianočnom čase 

zapája do zbierky ,,Koľko lásky sa zmestí do krabice 
od topánok“ a napĺňajú tak krabice láskou drogériou, 
krížovkami, sladkosťami a predmetmi na pamiatku.
Veď na Vianoce má byť každý šťastný.
Veríme, že krabičky od Vás urobia aj tieto Vianoce 
čarovnými.

Revitalizácia verejných priestranstiev s prvka-
mi vodozádržných opatrení

JAZIERKO
Obec Jakubov získala dotáciu od Bratislavského samo-
správneho kraja vo výške 9 500 €.

Vďaka dotácií a vlastným zdrojom obec vybudovala jazier-
ko s umelým potokom, kde sú umiestnené vodné rastliny a 
lekná. Zároveň sa zakúpili pyramídové kvetináče, do kto-
rých budú v jarných mesiacoch vysadené popínavé rast-
liny. Tieto budú umiestnené pred obecným úradom a pri 
kultúrnom dome.

LÁSKOU sme naplnili krabice od topánok
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Čipovanie zberných nádob  
na komunálny odpad

Posledných 5 rokov všet-
ky domácnosti v našej obci 
označovali v deň vývozu svo-
je zberné nádoby plombami. 
Od 1.januára nás čaká zme-
na v označovaní zberných 
nádob na komunálny odpad. 
Už sa nebudú používať plom-
by, ale všetky nádoby musia 
byť označené čipom. Ak ná-
doba nemá svoj čip, nebude 
vyvezená. 

Elektronický čip v sebe nesie informáciu o zbernej nádo-
be. Jej pokus o prelepenie, prípadné poškodenie má za 
to, že sa čip stáva neaktívnym a zberná nádoba nebude 
obslúžená. Nový čip Vám nainštaluje len poverený pra-
covník obce. Vďaka elektronickému čipu na zbernej ná-
dobe na komunálny odpad budeme mať lepší prehľad koľ-
ko zberných nádob v obci máme a okamžite po vývoze 
budeme vedieť, ktorý občan koľko odpadu vyprodukoval. 
Na základe tejto informácie budeme postupne prechád-
zať k vyúčtovaniu platieb za komunálny odpad podľa toho 
aké množstvo odpadu bude a koľko sa vyseparuje. Výška 
poplatku pre rok 2022 sa nezmení len elektronické čipy 
nahradia plomby.

V prípade, že potrebujete odviezť viac zmesového komu-
nálneho odpadu, ako je objem vašej nádoby, musíte si na 
obecnom úrade zakúpiť vrece na komunálny odpad, ktoré 
je označené logom spoločnosti. 

Ak Vám zostali plomby z roka 2021, musíte ich vrátiť naj-
neskôr do konca januára 2022 inak vám nebude vráte-
ná alikvotná čiastka za nepoužité plomby.

Dôsledným triedením prispievate k znižovaniu celko-
vého objemu komunálneho odpadu, a tým aj zabra-
ňovaniu zvyšovania cien za jeho likvidáciu pre našu 
obec, čo spätne pozitívne vplýva aj výšku vašich po-
platkov za komunálny odpad, ktorý máme v súčas-
nosti jeden z najnižších v okolí. 

Podrobnejšie  informácie budú zverejnené na webovej 
stránke obce po zasadnutí Obecného zastupiteľstva. 
Trieďte odpad, oplatí sa to!

Začali sme triediť BRKO
Na Slovensku vyhodí každý obyvateľ ročne asi 100 kg 
potravinového odpadu. Je to veľmi veľké množstvo, ktoré 
skončí ako zmesový komunálny odpad na skládkach. Naj-
viac sa vyhadzuje chlieb, ovocie, mliečne výrobky a zvy-
šky uvarenej stravy. Tento druh odpadu vytvára na sklád-
kach najviac skleníkových plynov. 

Aj v našej obci sa začal vykonávať zber tohto odpadu 
do nádob na to určených,preto od začiatku roku 2021 
sme doposiaľ vytriedili viac ako 5 t. 

Do nádob na BRKO patria: nespracované zvyšky su-
rovín, neskonzumované zvyšky pokrmov, šupy z ovocia 

a zeleniny, pokazené a hnilé ovocie, kávové a čajové zvy-
šky, vaječné škrupiny a potraviny po záruke. 

Do nádob na BRKO nepatria: zelený odpad zo záhrad, 
popol, nebezpečný odpad, cigaretové ohorky ani jedlé 
tuky. 

Zozbieraný kuchynský odpad je možné zhodnocovať 
v bioplynových staniciach a po následnom zhygienizova-
ní môže byť ďalej spracovaný v kompostárňach. Efektív-
nym triedením a zhodnocovaním BRKO dokážeme zvýšiť 
mieru vytriedenia odpadu a znížiť objem skládkovaného 
odpadu. 

Čo nepatrí do kanalizácie? 
Kanalizáciu môžu upchať aj vlhčené utierky, či lepidlá. Do 
toaliet a umývadiel by ste nemali vlievať ani bioodpad. Up-
chávať verejnú kanalizačnú sieť je obzvlášť nebezpečné 
a môže spôsobiť škody. 

Čo do verejnej kanalizácie nepatrí?

Vlhčené utierky, tampóny, vložky, plienky, ob-
rúsky a pod. 
Tento odpad spôsobuje upchávanie 
čerpadiel a odpadové vody sa začnú 
hromadiť v odstavenom úseku kana-
lizácie, čo môže spôsobiť vyplavenie 
nehnuteľností cez domové prípojky.

Chemické látky a ropné produkty
Ide najmä o farby, riedidlá, lieky, rozpúšťadlá, sadra, lepi-
dlá, motorové oleje a pod. 

Tento odpad v kanalizácii môže spôsobiť rôzne chemické 
reakcie sprevádzané vývojom plynov, čo môže byť vzhľa-
dom na uzavretý systém kanalizačných rúr zdraviu aj živo-
tu nebezpečné. 

Biologický odpad
Ide najmä o potraviny, neskonzumované jedlá, šupky, kos-
ti, potravinárske tuky, oleje, masti a pod.Tento druh odpa-
dov priťahuje do kanalizácie hlodavce, nie je vylúčené, že 
takto nalákaný potkan sa cez kanalizačnú prípojku môže 
objaviť až vo WC. Tuky a oleje po ich stuhnutí môžu vytvo-
riť v kanalizačnom potrubí doslova zátku. 

Uvedené veci občania často z neve-
domosti, nezodpovednosti, ľahostaj-
nosti či pohodlnosti vypúšťajú, vhad-
zujú  do kanalizácie bez toho, aby sa 
ďalej zamysleli nad dôsledkami svojho 
konania. Nielenže ohrozujú funkčnosť 
svojich kanalizačných prípojok, ale aj 
funkčnosť celej siete verejnej kanalizá-
cie. Zbytočne zvyšujú náklady na pre-
vádzku kanalizácie tým, že sa musia 
odstraňovať rôzne havarijné stavy. 

Preto Vás vyzývame, aby ste do kanalizácie vypúšťali vý-
lučne odpadové vody po použití WC, sprchy, vane, vody 
z prania, umývania riadu. Iné do kanalizácie nepatrí. 
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Slávnostné uvítanie do života
Naša obec pamätá aj na najmenších obyvateľov Jakubo-
va, každoročne organizuje ,,Slávnostné uvítanie detí do 
života.“ Tento rok bolo toto podujatie rozdelené na dve 
časti, kvôli situácií s COVID- 19 bola účasť ľudí na hro-
madných podujatiach obmedzená. Prvá časť- staršie deti, 
ktoré sme nemohli kvôli pandémií minulý rok slávnostne 
privítať do života obce sa uskutočnila v stredu 6. októbra 
doobeda a druhá časť- mladšie deti sa uskutočnila poobe-
de v kultúrnom dome.

Starosta privítal prítomných a prednieslol prejav, 
starosta odovzdal rodičom i deťom malý darček 
s pamätným listom. Nakoniec nechýbali podpisy ro-
dičov do pamätnej knihy a spoločná fotografia, ako 
spomienka na túto slávnostnú chvíľu. Spolu sme pri-
vítali 11 detičiek narodených v rokoch 2019 až 2021. 
Milí rodičia, prajeme Vám veľa úspechov vo výchove 
vašich detí. Želáme Vám, aby sa Vám i Vašim deťom 
splnili všetky túžby a želania.

O Č K O V A N I E  
v  n a š e j  o b c i

Občania našej obce mali v utorok 30.11.2021 
možnosť dať sa zaočkovať proti ochoreniu CO-
VID-19 vakcínou Comirnaty od Pfizer/BionTech. 
Očkovanie prvou, druhou ale i treťou dávkou vakcíny v 
kultúrnom dome priamo v obci zabezpečila obec pro-
stredníctvom výjazdovej jednotky Bratislavského samo-
správneho kraja. Na očkovanie bolo potrebné zaregist-
rovať  sa vopred, ale tím zaočkoval aj neregistrovaných. 
Záujem prejavilo 64 ľudí, 1. dávkou boli zaočkovaní 
17 ľudia, 2. dávkou boli zaočkovaní 2 ľudia, 3. dávkou 
bolo zaočkovaných 45 ľudí. Z toho očkovacia jednotka 
navštívila troch ležiaci a zaočkovala ich v domácnos-
ti. Zo začiatku sa nám natiahlo čakanie na príjazd oč-
kovacej jednotky, pretože mala pred sebou očkovanie 
v inej obci, kde sa zdržala a vzhľadom k nepriaznivému 
počasiu sme čakajúcim uvarili na zohriate aspoň tro-
chu teplého čaju. Hneď ako dorazili, pripravili si všetky 
potrebné veci a začali s očkovaním. Zdravotníci stih-
li všetkých záujemcov zaočkovať za cca hodinu a pol.  
Chceli by sme informovať občanov, ktorí ešte stále s oč-
kovaním váhajú, alebo budú potrebovať druhú, či tretiu 
dávku, že obec má v pláne zabezpečiť ďalšie výjazdové 
očkovanie v našej obci v priebehu mesiaca január. Vráť-
me sa spolu k normálnemu životu, vakcína je sloboda.
Viac informácií o očkovaní a vakcínach na  https://zaoc-
kujemsa.sk/ 

Od decembra 2020 fungu-
je u nás v dedine dedine 
Jakubovská knižná búd-
ka. Musím povedať, že 
sa teší, velkej popularite, 
knižky sa vymieňajú. Ale 
aj po prečítaní sa vrátia, 
tie staršie. A čo je najdôle-
žitejšie je tam vela knih A 
takto má byť!
Veď sa pozrite na porov-
nanie, ta vľavo je naša Ja-

kubovská, a ta vpravo je v Bratislave. Dozvedel som sa aj 
jednu zaujímavosť, našu knižnú búdku, chodí navštevo-
vať aj jeden pán. Príde autobusom, pozrie knižky, a potom 
čaká na ďalší autobus :)

Dokonca sme mali problém. Kapacita búdky bola plná 
kníh (72). A potreboval som vyprázdniť knižnú búdku.  
Počas darovania krvi, som ráno rozložil, knižky von.  
Dal som Vám vedieť prostredníctvom facebooku (Jaku-
bovská knižná búdka) a obecného rozhlasu. 
Večer som ich opäť vrátil na svoje miesto. A výsledok? 
21 kníh za 12 hodín bolo fuč. Mám obrovskú radosť !  A 
ďakujeme že využívate knižnú búdku.  
PS: Pri/po návšteve knižnej búdky, budem rád keď aj 
knižky za sebou pekne uložíte.  Pomôžeš tak svojmu 
susedovi, lepšie prečítať titulok a mne ušetríte čas pri 
upratovaní. 
PS2: Máte veľa kníh doma, a neviete co s nimi?

Recyklujte. Z kníh 
sa dá vyrobiť: veši-
ak na šperky, polič-
ka, stolík, kvetináč, 
a veľa iného. 
          Jozef Dančík

Rok s knižnou búdkou 
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Letná škola 2021
Počas augusta od 16.8 do 27.8. 2021 prebiehal v našej 

škole Projekt Letná škola 2021.  V spolupráci s lektor-
mi Mgr. Petrovičom z FMFI UK a  p. Ing. Zelenkom z UI 
SAV Bratislava sme so žiakmi realizovali experimentálne 
pokusy na prírodovedné predmety. Žiaci experimentovali 
s teplotou rôznych povrchov na slnku aj v tieni, spozná-
vali rastliny v okolí školy. Pre prírodovedu a fyziku žiaci 
programovali na Lego robotoch prírodovedné a fyzi-
kálne javy, ktoré sa žiaci učia vo 4. a 8. ročníku– páka, 
naklonená rovina, odstredivá sila, tlak, kladkostroj, zotr-
vačnosť, ťažisko. Naprogramované javy žiaci z projektu 
demonštrovali pre svojich spolužiakov na vyučovaní v 
septembri. Projekt Letná škola 2021 bola podpore-
ná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 
SR a SK-NIC v rámci projektu IT škola 21.storočia.  
                                                                          R. Szekula

Projektové robotické aktvity 
v kocke
  Online webinár pre žiakov 2.stupňa - v októbri sa naši 
žiaci zúčastnili online webinára programovania cez apliká-
ciu MIT App Inventor na Anroid,  ktorá funguje na princí-
pe blokového programovania. Webinár viedol pán Jaroš, 
odborník zo spoločnosti Learn2Code. Aktivitu podporil 
program Techsoup Slovensko, za finančnej podpory 

spoločností SAP a Haus des Stiftens.
Turnaj „Záhorácky robot“ Na 3.ročníku online turnaja 

programovateľných LEGO robotov zvíťazil náš tím v kon-
kurencii 10 tímov. Všetkým srdečne blahoželáme a pra-
jeme veľa úspechov v ďalšej činnosti. Aktivitu podporili 
program Techsoup Slovensko, za finančnej podpory 
spoločností SAP a Haus des Stiftensa ABB s.r.o.

Workshop v priestoroch spoločnosti ABB, v rámci ich 
Dňa otvorených dverí, počas ktorého žiaci videli ako sa 
repasujú staré priemyselné roboty, ako je zabezpečená 
bezpečnosť pracovníkov v blízkosti robotických ramien, 
ako naprogramovať robotické rameno. Aktivita sa usku-
točnila v rámci projektu IT škola 21.storočia, ktorý re-
alizujeme vďaka podpore SK-NIC. 

R. Szekula

Aj vďaka Vám sme vyhrali celosloven-
skú súťaž GalaxyCodr za BA kraj

Žiaci našej školy sa pod vedením učiteľa informatiky zapojili 
do celoslovenskej programátorskej súťaže GalaxyCodr, kto-
rú vyhrala za každý kraj jedna škola. Za školy v Bratislavskom 
kraji sme ju vyhrali my 😊. GalaxyCodr je interaktívna vzdelá-
vacia hra, cieľom ktorej je zvýšiť úroveň algoritmického mysle-
nia a základných princípov programovania u detí. Žiaci sa učili 
programovať pohyb postavičky, postupnosť príkazov, vstupné 
parametre a cyklus, orientáciu na dráhe a časovanie. Viac na: 
https://galaxycodr.com/sk. Víťazné školy dostanú hlavnú cenu: 
vybavenie PC učebne. Ďakujeme všetkým pedagógom, rodi-
čom, zákonným zástupcom a našim priateľom za kódy, kto-

rými nás zásobovali. Aj vďaka vášmu, hoci jedinému kódu, 
sme súťaž GalaxyCodr mohli dotiahnuť do víťazného konca.  
                                                                                 R. Chmelová

Sme úspešní v projekte SPPravmeTo 
Projekt vyhlásila Nadácia SPP s cieľom podporiť rozši-

rovanie vzdelávacích aktivít a skvalitnenie vzdelávacieho 
procesu pre školské zariadenia, ktoré realizujú programy 
formálneho aj neformálneho vzdelávania detí a mládeže. 
Zámerom programu je povzbudiť a motivovať mladých 
ľudí k aktívnemu postoju o prostredie, v ktorom žijú, roz-
víjať ich sociálne zručnosti a podporiť vzájomné vzťahy. 
Cieľom nášho projektu pod názvom „Fotografuj kreatív-
ne, zdieľaj bezpečne“ je formou zážitkového vzdelávania 
zvýšiť úroveň mediálnej gramotnosti u žiakov 7.a 8.roční-
ka, rozvíjať ich argumentačné a kreatívne zručnosti cez 
priamu tvorbu a úpravu fotografií a prezentáciu žiakov na 
vlastnej vernisáži fotiek, zvýšenie úrovne vedomostí v ob-
lasti kyberšikany, kyberstalkingu a ochrany súkromia jed-
notlivca. Viac o projekte nájdete na našom webe. Projekt 
spoluúčasťou podporilo aj RZ pri ZŠ Jakubov. Ďakujeme.  
                                                                      R. Chmelová, 

Beseda so spisovateľkou
Dňa 24. 10. 2021 do našej školy zavítala na čitateľ-

skú besedu pani Kristína Balúchová, spisovateľka det-
skej literatúry.  Žiaci 1. stupňa mali možnosť spoznať 
nielen pani spisovateľku ale aj jej knihy pre detských 
čitateľov. Pani spisovateľka vtiahla prvostupniarov do 
deja svojich úžasných knižiek Kapitán Padák a Záha-
da knižnice na konci ulice tým, že s deťmi sa o kniž-
kách nielen rozprávala, ale im z nich aj osobne čítala.  
                                                 M. Ambrová, A. Parnicová

Ukončili sme prvú etapu  
Enviroprojektu 2021-22

V Enviroprojekte s názvom: Gretina záhrada sme riešili 
problém školy s chýbajúcim zdrojom vody, ktorý by žiaci 
mohli pouwžívať na polievanie vyvýšených záhonov v zá-
hradnej učebni a zároveň sme získali finančné prostriedky 
na zakúpenie repas kontajnerov na zachytávanie dažďo-
vej vody, ktorú budú žiaci používať na zavlažovanie škol-
skej záhrady. V ďalšej etape projektu chceme dosiahnuť 
u žiakov zvýšenie úrovne chápania problému klimatickej 
krízy v regionálnom význame. Žiaci sa na predmetoch 
pracovné vyučovanie a technika naučia význam udržania 
dažďovej vody v krajine, využitia efektu prílivových daž-
ďov na zachytenie dažďovej vody a  zabráneniu rýchleho 
odtečenia dažďovej vody z parcely školy.  Žiaci budú pes-
tovať zeleninu na vyvýšených záhonoch, ktoré postavili, 
tým zároveň zvýšia úroveň svojich zručností a návykov, 
ktoré sú nevyhnutné pre individuálny zodpovedný postoj 
k environmentálnej udržateľnosti. Projekt finančne pod-
porilo MŠVVaŠ SR. Spoluúčasťou 70€ projekt podporili aj 
RZ o.z. pri ZŠ Jakubov a Obec Jakubov. Ďakujeme. Viac 
o projekte nájdete na našom webe: http://www.zsjakubov.
sk/projekty/730-20212022-nove-a-prebiehajuce-projekty 
                                                   R. Chmelová, K. Pechová

Novinky zo základnej školy...
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Začiatok školského roka sa niesol v úsmevoch našich detí, v očakávaní nových kama-
rátov, pani učiteliek,  i nového prostredia, ktoré im naša materská škola ponúka. Počas 
letných mesiacov  v MŠ  prebehlo veľké upratovanie, dezinfekcia priestorov a maľovanie 
celého objektu 3.triedy. Vďaka šikovným rukám pána Kovára , pani upratovačiek a ochot-
ných mamičiek sa nám podarilo pripraviť triedu na ďalšie fungovanie v novom šate. 

2.septembra sa začal ďalší školský rok plný COVIDových opatrení a usmernení. Pevne 
veríme, že pomocou zodpovedného prístupu rodičov k tejto situácii sa nám podarí toto 
obdobie obmedzení zvládnuť. 

Život v MŠ sa však nezastavil, deti nechcú počúvať len o chorobe a nástrahách tejto 
doby, preto sa snažíme pokračovať v zaujímavých aktivitách, ktoré deti zabavia  a 
zároveň poučia.

Prvou aktivitou bol „Deň svetlonosov“. Tentokrát však samotnú výrobu museli rodičia 
s deťmi zvládnuť doma a hotové výrobky priniesli na školský dvor, kde nás tekvičkoví 
strašiaci každý deň vítali s úsmevom. K jeseni neodmysliteľne patria jabĺčka . Rôzne ja-
blčné dobroty deti vyrábali počas „Dňa jablka“. Škôlkou sa šírila vôňa jablčných koláčov 
a  jablčného kompótu . Tieto aktivity majú deti veľmi radi. Hrať sa na veľkých kuchárov ich 
nesmierne baví. Už teraz sa tešia na vianočné pečenie medovníkov.

Po dlhom období zákazu návštev do škôl, sme sa konečne dočkali a privítali sme v škôl-
ke divadielko. Rozprávku O kocúrovi v čižmách a hudobné vystúpenie Farebný semafór 
si deti krásne užili.

Od septembra je pre našich predškolákov vzdelávanie v MŠ povinné. Všetky deti, ktoré 
k septembru dosiahli vek 5 rokov, navštevujú 4.triedu a plnia si povinné predprimárne 
vzdelávanie. Počas neho sa aktívne pripravujú na vstup do základnej školy. Ich vedo-
mosti, schopnosti a zručnosti budú preverené počas testovania školskej zrelosti, ktoré 
prebehne v januári.

V tomto školskom roku navštevuje materskú školu 73 detí. Veríme, že im naša škôlka 
bude druhým domovom, že tu spolu so svojimi kamarátmi prežijú veselé chvíle, počas 
ktorých získajú nové vedomosti a zručnosti. Veď veľa vecí, ktoré sa naučia v materskej 
škole, ich budú sprevádzať po celý život.

Inštalácia klimatizačného zariadenia  
v materskej škole
Vzhľadom na neustále sa meniacu klímu a prehrievanie ovzdušia sa ná-
sledne neúmerne zvyšuje teplota v triedach našej materskej školy, čo ne-
gatívne vplýva na organizmus detí- prehrievanie, zhoršujú sa podmienky 
pre vyučovací proces ako i popoludňajší povinný oddych. 

Na základe toho obec požiadala a získala od Bratislavského samospráv-
neho kraja dotáciu vo výške 4500 € na inštaláciu klimatizačného zariade-
nia v materskej škole. Vďaka klimatizovanému priestoru bude prebiehať 
edukačný proces v teplých dňoch efektívnejšie a podmienky pre detičky ako i pedagógov a zamestnancov MŠ budú 
príjemnejšie.

Radosť a smiech v materskej škole neutícha.. .
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Milé deti,
Vianoce sú predo dverami, všetko je upratané, 
vyzdobený stromček svieti, sviečky blikajú, me-
dovníčky rozvoniavajú, rodičia ešte dokončujú 
posledné prípravy...a vy už čakáte na zvonenie 
zvončeka, ktorý vás zavolá pod stromček...
Aby sme vám tú chvíľu skrátili, skúste vylúštiť 
našu vianočnú hrebeňovku a nájdite v nej, čo ne-
smie chýbať nikomu z nás...či už v rodine, v ško-
le...v našom srdci.


