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Úvod 
 

Milé žia�ky, milí žiaci. 

 

Ur�ite mnohí z vás, ktorí majú studených 

a mrazivých dní plné zuby, sa už nevedia do�ka� prvých 

jarných lú�ov, netrpezlivo o�akávajúc v posledných 

kôpkach snehu vykúka� malé hlávky snežienok. 

�ochví�a je tu jar. 

Najkrajšie ro�né obdobie, ke� sa celá príroda prebúdza zo 

zimného spánku. Pu�ia listy na stromoch, v mladej, 

zelenkavej tráve vyrastajú prvé jarné kvietky. 

Zvieratká vychádzajú zo zimných úkrytov. Všetci sú 

š�astní a veselí. 

V tomto prekrásnom období si pripomíname aj najvýznamnejší sviatok všetkých žien na svete 

- Medzinárodný de� žien. 

Dúfam, že nezabudnete vlastnoru�ne pripravi� svojim mamám malý dar�ek, alebo ich 

obdarujte knihou. Ve� niet krajšieho dar�eka, ako dobrá kniha. Nako�ko marec je aj 

mesiacom knihy, nepoznám lepší dar�ek. No sú aj také deti, ktoré nemajú dos� finan�ných 

prostriedkov na kúpu literatúry. Myslím si, že úplne posta�í, ak pozvete svoju mamu do 

knižnice a spolu si nejakú zaujímavú knihu poži�iate.  

 Marec je aj mesiacom, kedy na našej škole pravidelne, prebieha sú�až v prednese poézie 

a prózy. Dúfam a verím, že ani jedna trieda sa nedá zahanbi� a vyšle zástupcu na školské 

kolo. 

Diev�atá by už nemali otá�a� s prípravou ve�kono�ných vají�ok pre kúpa�ov 

a oblieva�ov, lebo ve�kono�né sviatky sú už za dverami. 

Chlapci ur�ite premýš�ajú o korbá�och, ktoré im ur�ite pomôžu uplies� aj ich u�itelia. 

Sta�í zájs� do lesa, tam nájdete kopu prútia. 

No dúfam, že nebudete zbyto�ne nivo�i� naše lesy- hlavne v apríli, mesiaci lesov, ale aj po�as 

celého roka budete naše lesy chráni�. 

 

                                                              Váš Jakubko 
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Sú�až o NAJ chlapca a NAJ diev�a. 
 

Ak vám mám milé deti úprimne 

napísa�, nie som vôbec spokojný. Mnohým 

z vás vôbec nezáleží na svojom zov�ajšku. 

Nedbajú o osobnú hygienu, nosia neupravené 

vlasy a špinavé a do školy nevhodné ošatenie. 

Verím, že do konca školského roka sa mnohí zlepšíte. A ako to vyzerá v našej sú�aži doteraz? 

 

Najlepšie výsledky v 1. polroku  dosiahli: 

1. ro�ník- M.Pokutová, 1.A,P.Mirgová,1.B,Z.Horváthová,1.C, 

2. ro�ník- D. �erve�áková,2.A,D.Mirgová,2.B,N.Mirgová,2.C,B.Žiga,2.D,Z.Pokuta,2.E, 

3. ro�ník- M.Horvát,3.A, D.Holub,3.B.M.Jaslo,3.C, 

4. ro�ník- D.Horvát,4.A, G.�erve�ák, 4.B, A.�urejová,4.C, 

5. ro�ník- M.Žiga,5.A, I.Jaslová,5.B, B.Jurková,5.C, V.Žiga, 5.D 

6. ro�ník-  S.Horvát,6.A, D.Mirgová,6.B, M.Horváthová, 6.C, 

7. ro�ník-  S.Holubová,7.A, S.Horváthová, 7.B,  

8. ro�ník-  I.Horváth,8.A, Z.Horváthová,8.B, 

9. ro�ník-  M.Kaleja,9.A, S.Kalejová,9.B, 

 

Zlepši� by sa mali: 

1. ro�ník- Viera Holubová, Božena Mirgová, Ondrej Kaleja 

2. ro�ník-  Marek Holub, Pavol Mirga 

3. ro�ník-  Anna Migrová, Margita Mirgová, Júlia Holubová 

4. ro�ník-  Peter Mirga, Klaudia Holubová, Dávid Horváth 

5. ro�ník-  Blanka Horváthová, František Horváth, Ivana Horváthová, Andrea Závacká 

6. ro�ník-  František Horvát, Adam Horvát, Miroslav Horvát 

7. ro�ník-  Monika Horváthová, Blanka Horváthová 

8. ro�ník-  Štefánia Horváthová 

9. ro�ník-  Andrea Mirgová, Slavomír Mirga 

Ak ste sa našli medzi najlepšími- blahoželám vám, ak medzi ostatnými, máte �o dohá�a�. 

Váš Jakubko 
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Jakubko pozýva 
 

Milé žia�ky a milí žiaci  

 

Ako každoro�ne aj tohto roku bude na našej škole 

prebieha� krajská sú�až v speve -Jakubovanský slávik. 

Táto sú�až má svoju dlhoro�nú tradíciu. Prvýkrát  sa 

konala v školskom roku 1997 – 1998 ako 0-tý ro�ník. 

V máji tohto školského roku pripravujeme už 6.ro�ník 

tejto sú�aže.  

Toto podujatie nám pomáha organizova� a zabezpe�ova� 

aj Nadácia Emílie Ková�ovej, Nadácia Milana Šime�ku, 

Komunitné centrum Spolu so sídlom v Chminianskych Jakubovanoch a tiež mnoho skvelých 

sponzorov a dobrých �udí, ktorým talent detí nie je �ahostajný. 

Sú�až bude prebieha� v 2 kategóriách. 

- umelé, moderné a populárne piesne 

- rómske piesne 

Našu školu v tejto sú�aži reprezentujú žiaci l .a II. stup�a, ktorí sú pripravovaní u�ite�mi 

tunajšej školy, ale aj vedúcimi speváckeho krúžku. Práve v�aka práci týchto pedagógov sa 

umiest�ujú na popredných miestach sú�aže .V školskom roku 2002-2003 odsadili 11 zo 16-

tich ocenených miest. 

Milé deti, dostali ste chu� vystúpi� v spomínanej sú�aži? 

Sta�í, ak to  poviete svojej pani u�ite�ke, �i pánovi u�ite�ovi, alebo zájdete za vedúcimi 

speváckeho krúžku, p. u�. Mgr. �echovou, alebo p u�. Porubskou a prihlásite sa. 

 

 

                                                      Ve�a úspechov a len tie správne tóny vám želá 

                                                                           Váš Jakubko 
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Varíme s Jakubkom 
 

Jemný cestovinový šalát 

 

�o budeš potrebova�: 

1 vrecúško cestovín, 2 biele jogurty, 3 na tvrdo uvarené vají�ka, 250 g šunky, 1 konzervu 

sterilizovaného hrášku s mrkvou, paradajku a papriku, so� a korenie 

 

 

Ako budeš postupova� 

 

Cestoviny uvaríš v slanej vode, scedíš a necháš 

odkvapka�. Ak sú cestoviny hotové pridáš hrášok 

s mrkvou, na rezance nakrájanú šunku, na kocky 

nakrájané vají�ka. Posolíš, pokoreníš a zaleješ 

jogurtmi. Všetko dobre pomiešaš, rozdelíš na taniere 

a ozdobíš plátkami paradajky a papriky. 

 

 

Tvojim hos�om aj tebe želám dobrú chu� 

 

                                    Jakubko 
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Jakubko sa pýta:  
 

Pre�o pekáre� pe�ie rýchlejšie ako stará mama? 

 

V dávnej minulosti sa �udia živili len tým, �o našli 

a ulovili v prírode. Ke� si všimli, že divorastúce zrná zasiate 

do dobrej zeme dávajú vä�šie zrná, za�ali pestova� obilie. 

Zrná za�ali drvi� dvoma kame�mi, neskôr tento primitívny 

mlyn�ek zdokonalili. 

Spodný, pevný kame� mal preh�beninu, do ktorej sa sypalo 

zrno, horný kame� bol pohyblivý a to�il sa k�ukov. 

Z múky robili posúchy a tie opekali na ohni. 

A ke�že múky potrebovali stále viac, ru�né mlyn�eky už nesta�ili. 

�udia vymysleli vä�šie mlyny, ktoré roztá�ali a pohá�ali zvieratá, vietor a voda. 

Prvý mlyn pohá�aný parným strojom postavili až roku 1786 v Londýne. 

Avšak prv ako sa mohlo zrno mlie�, museli ho �udia z klasov získa�. Dnes to robia kombajny, 

do ich korby sa sype zrno a na pole vypadávajú baly slamy. 

Predtým to bolo omnoho náro�nejšie. Zrno kosili a žali �udia ru�nými kosami, ženy zväzovali 

klasy do snopov a z nich sa stavali kríže, aby v nich obilie doschlo. Na mláte sa mlátilo. Ke� 

zrno vymlátili, odviezli ich do mlyna. Mlynár zrno pomlel na múku a gazdiná z neho pekávala 

chlieb. 

Takto  doma sa dnes chlieb už nepe�ie. Ani zrno sa nemelie v starých a malých 

mlynoch, ktoré klapotali skoro v každej dedine. Dnes už tých mlynov nie je to�ko, ale �o sú, 

sú ove�a vä�šie. Z ich brán vychádzajú autá s cisternami naplnenými múkou priamo 

k modernej pekárni. 

Tam pe�ú mnoho bochníkov chleba, rožkov, pe�iva pre ve�ké mestá aj dediny. 

Stará mama upiekla za de� chlieb pre rodinu na týžde�. Pekáre� nape�ie za taký istý �as 

ove�a viac. 

Pe�ú v nej od rána do ve�era a od ve�era do rána - nepretržite. 

Zdroj: Už viem pre�o. 
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�o nové vo výtvarnom krúžku? 

 

Výtvarný krúžok navštevujú žiaci 1. stup�a tzv. malí maliari a žiaci 2. stup�a  tzv. 

ve�kí maliari. 

Výtvarný krúžok aj na�alej pracuje pod vedením p. Mgr. D. Lažovej, p. Mgr. H. Ga�ovej a p. 

u�. A. Novákovej- Marcin�inovej. 

Žiaci v tomto záujmovom útvare rozvíjajú svoje výtvarné zru�nosti a schopnosti, prehlbujú 

svoje estetické cítenie a prehlbujú kladný vz�ah k umeniu ako takému. 

Oboznamujú sa so zaujímavými výtvarnými technikami, 

ktoré im napomáhajú k rozvíjaniu ich jemnej motoriky. 

Vo ve�kej miere sa využívajú techniky arteterapie, za 

ú�elom relaxácie a harmonizácie duševného života detí- 

maliarov. 

Žiaci, ktorí pracujú v tomto záujmovom krúžku sa radi 

zapájajú do rôznych sú�aží. 

Výtvarné zru�nosti si naši žiaci môžu už 7-krát 

porovna� s ostatnými výtvarníkmi nášho kraja v rámci 

krajského kola sú�aže- MA�OVANÝ SVET- Drogy nie. 

Táto sú�až každoro�ne prebieha súbežne s krajskou 

sú�ažou v speve- JAKUBOVANSKÝ SLÁVIK- v mesiaci máj. 

Dobré umiestnenie našich žiakov vždy ve�mi poteší, ale rados� im prináša každá výtvarná 

práca, ktorá sa im vydarí. 

 

 

 

                                                    Krásny farebný svet vám želá 

                                                            Váš Jakubko 
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Pre�o slávime ve�kono�né sviatky? 

 

KRES	ANSKÁ TRADÍCIA- SVIATKY JARI – VE�KÁ  NOC 

 

Ve�kono�né obdobie trvá skoro tri mesiace, od marca do mája. Za�ína sa obradom 

„POPOLCA“- prvý de� pôstu a kon�í sa slávnos�ou TURÍC- zoslania Ducha svätého. 

Popol je znakom smrti a prís�ubom života. Každý �lovek musí zomrie�, ale každá smr� vedie 

k zm
tvychvstaniu. 

Pôstny �as- pä� týžd�ov- prípravy na Ve�kú noc, veriaci konajú skutky, �ítajú sa úryvky 

z Písma svätého, ktoré pomáhajú chápa� zmysel Ve�kej noci. 

Týžde� pred Ve�kou nocou voláme – VE�KÝ  TÝŽDE�- za�ína sa KVETNOU NEDE�OU- 

pripomína prí�inu Ježišovho odsúdenia na smr�: - lebo bol MESIÁŠ,PROROK A KRÁ�. 

VE�KONO�NÉ TROJDNIE- �iže tri dni , najdôležitejšie medzi celoro�nými kres�anskými 

slávnos�ami. Pripomínajú najdramatickejšie chvíle Ježišovho umu�enia, ktoré sa udialo práve 

po�as ve�kono�ných sviatkov v Jeruzaleme v 783. roku od založenia Ríma. 

ZELENÝ ŠTVRTOK- posledná ve�era s apoštolmi, umývanie nôh, eucharistia. 

VE�KÝ PIATOK- Ježišovo zajatie, proces, odsúdenie, ukrižovanie. 

BIELA SOBOTA- Ježišovo pochovanie. 

 

 

ZNAKY VE�KEJ NOCI 

 

�udia vždy h�adali okolo seba znaky života, akoby sa chceli 

po�akova� za ve�ký dar života. 

1. symbol- VE�KONO�NÉ VAJCE, je symbolom Krista, ktorý 

vychádza z hrobu a vstupuje do nového ve�ného života.  

2. symbol-  VE�KONO�NÝ BARÁNOK, pripomína symbol 

baránka, ktorého jedli Hebreji, ke� odchádzali z egyptskej 

krajiny. 

3. symbol-  VE�KONO�NÁ SVIECA- PAŠKÁL, zapa�uje sa na 

Ve�kú sobotu v noci, po�as slávnosti obradu oh�a a svetla. 

 

Zdroj: Moja kniha náboženstva-3. 
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�ítaj nahlas s Jakubkom 
 

D E D K O  

 

Dedko bol už ve�mi starý. Nedovidel, nedopo�ul, ruky, 

nohy sa mu triasli od staroby. 

Dvíhal do úst lyžicu a polievka sa mu vylievala. 

Nepá�ilo sa to dedkovmu synovi a jeho žene. Nevolali ho viac 

za stôl obedova�. Poslali ho do kúta a dávali mu starú hlinenú 

misku. 

Zatriasli sa deduškove ruky, spadla hlinená miska, rozbila sa 

na �repy. 

Nahnevali sa na neho ešte viac, dávali mu zo starého 

vahan�eka jes�. I deduškov syn mal svojho syn�eka, bol to dedkov vnuk. Volal sa Dušan. 

Sedel raz Dušanko v izbe na dlážke, z došti�ky �osi strúhal. 

- �ože to robíš, Dušanko môj?- spýtala sa ho ma�. 

On naradovaný odpovedal: - Robím vahan�ek. Ke� budem ve�ký, budete z neho jes� ako 

dedko. 

Pozreli na seba Dušankovi rodi�ia a zapýrili sa od hanby. 

Od tých �ias zas volávali dedka za stôl a pomáhali mu. 

 

 

 

Zdroj: Zorni�ka 

 

 

 

 

- �o sa prihodilo dedkovi? 

- pre�o  sa Dušanovi rodi�ia zahanbili? 

- ako sa máme správa� k starým �u�om? 
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Recituj nahlas s Jakubkom 
 

POPOD BU�KY                                    POD DUBÁKOM 

 

V lese popod bu�ky                                 Ne�aleko dubáka 

�ervené klobú�ky.                                   stretol  slimák chrobáka. 

A sukni�ky v páse.                                  Po�kaj, chrobák,  

To tam v plnej kráse                               predám dubák. 

muchotrávky  stoja.                                Na dubák ti 

Slimáka sa boja.                                     chuti nemám. 

Slimák iba                                              Ja mám �osi 

mrkne na ne                                           iné rád. 

a pomaly, nebadane                               Dovidenia, kamarát! 

tiahne k hnedým 

hríbikom, 

ktoré �upia 

pod kríkom. 

Ján Andel 
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Moje múdre telo- 3. �as� 
 

Pred miliónmi rokov, ešte skôr, ako sa za�ali písa� dejiny �udstva, našiel nejaký 

pra�lovek zhnité ovocie. Pretože bol ve�mi hladný, zjedol ho a tak objavil alkohol. 

ALKOHOL  JE  JED! 

Ak ho �lovek vypije ve�a, zomiera, ale ak ho vypije iba trochu, môže ma� rôzne pocity- 

smeje sa bez akejko�vek prí�iny, je ospalý, môže by� aj agresívny. 

Svoje nálady nedokáže ovplyv�ova�. Reaguje spontánne a bez uváženia. 

Alkohol ubližuje celému nášmu telu. 

Mnohí mladí �udia si myslia, že ke� budú pi� alkohol, budú skôr dospelí. Nie je to pravda. 

Zabúdajú na to, o �om im v škole hovorili ich u�itelia, ako ich doma vychovávali rodi�ia. 

A �o vy? Aký máte vz�ah a skúsenosti s alkoholom? 

Porozprávajte sa na túto tému so svojimi u�ite�mi, nakreslite obrázok, alebo napíšte esej. 

Rád vaše práce uverejním v nasledujúcom �ísle �asopisu. 

 

 

Váš Jakubko 

 

 

 

Pripravila: Mgr. V. Kunayová 

              Koordinátor  

      drogových závislostí. 
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Zabávaj sa s Jakubkom 
 

�O K SEBE PATRÍ:  

 

Hus 

Ma�ka 

Pes 

Ka�ica 

Ovca 

Krava 

Kô� 

Mor�a 

Ma�iatko 

Húsatko 

Žriebätko 

Teliatko 

Šteniatko 

Jahniatko 

Ká�atko 

Mor�iatko 

 

 

 

KTORÉ  SLOVÁ  MAJÚ  ROVNAKÝ  VÝZNAM? 

 

roztápa sa, rozlieva sa, topí sa, 

horúco, teplo, chladno, 

horúci, chladný, studený, 

rozpráva sa, �uší, hovorí, 

dvojitá porcia, dve porcie, 

dve kôpky v kornútku, mokro, 

sucho, vlhko 
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Môžeme by� krá�mi tanca. 
 

�lenovia tane�ného krúžku, ktorý pracuje na našej škole pod vedením p. u�. M. 

Lyachovej, sa už nevedia do�ka� mája. Sú totiž pozvaní na 1. ro�ník sú�aže o KRÁ�A  

MODERNÉHO  TANCA. 

Túto krajskú sú�až organizuje Špeciálna základná škola, Tehelná 3, v Lipanoch v spolupráci 

s Komunitnou nadáciou Modrá Torysa. 

Podujatie je ur�ené de�om, ktorým osud nedoprial plné zdravie, ale je ur�ené aj  

rodi�om a pedagógom, ktorí s týmito de�mi pracujú, aby aj oni mohli pocíti� chu� ví�azstva, 

ocenenia dlhoro�nej obetavej práce s de�mi, ktoré si bežná spolo�nos� nie ve�mi všíma. 

Všetkým našim tane�níkom želáme ve�a sily a radosti pri tancovaní. 

 

 

 

                                                        Nech vás nôžky poslúchajú 

                                                                     Váš Jakubko 
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