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Úvod 

 
 
Milé žia�ky, milí žiaci. 

 

Prázdniny, chvíle plné slnka, radosti, hier a zábavy, sú už minulos�ou. 

Za�al sa nový školský rok. Opä� ste zasadli do školských lavíc, oprášili u�ebnice a perá. 

Dúfam, že ste po�as prázdnin na�erpali ve�a nových síl a pustíte sa s rados�ou do u�enia 

a získavania nových vedomostí. 

      Ja sa vám budem prihovára� aj tento školský rok. Pripravím pre vás ve�a nových sú�aží, 

budem vás oboznamova� s novými aktivitami na škole, s �innos�ou záujmových krúžkov 

a útvarov. 

Aj v tomto školskom roku bude prebieha� sú�až o NAJ diev�a a NAJ chlapca. 

S priebežnými výsledkami tejto sú�aže vás budem pravidelne informova�. 

Dopo�ul som sa, že mnohí z vás v minulom školskom roku nepre�ítali ani jednu stránku, 

ktorú som pre vás pripravil. 

Ak neviete, ako sa dosta� k nášmu �asopisu, opýtajte sa vašich u�ite�ov, alebo zájdite 

za pani u�ite�kou Tome�kovou, oni vám už poradia. 

 
 
 
 
                                                            Váš Jakubko 
 
 
 
 
                                                   
                                                     

Po prázdninách 
 
 
                                        Škola jasná je a tichá, 
                                        za�ína sa rok. 
                                        O chví�u tu budú búcha�, 
                                        stovky srdie�ok. 
 
 
                                                                             Samuel Maršak, úryvok 
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�ítaj nahlas s Jakubkom 
 
B a l ó n 
 
�i si ve�ký, a �i malý, po� si spravi� balón s nami ! 

Ni� to, ak niet v p�úcach pary, napl�me ho písmenkami. 

Písmená do� môj stroj fúka, z nich sú slová, potom vety, balón rastie 

do oblúka, azda z knihy neodletí. 

Má z papiera tenké tri�ko – fúka� treba opatrne, lebo Á�ko, Vé�ko,  

Í�ko sú písmená ako t�ne. 

POZOR! 

Viac slov nevojde do�. 

Nedajbože strelí, sp�asne- je to celkom prvý balón urobený z riadnej básne. 

 

                                                            František Roj�ek 

 

      

 

 

 

- ktorá veta sa ti najviac pá�ila? Napíš si ju na tabu�u alebo do zošita písaným písmom. 
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Recituj nahlas s Jakubkom 
 
 
J e s e � 

 
 
                Lísto�ek dubový,                                 Lísto�ek z agáta, 

                nepadaj do vody,                                 nepadaj do blata, 

                voda by �a vzala,                                 vzala by �a voda, 

                škoda by �a bola,                                 bola by �a škoda, 

                lísto�ek dubový.                                  lísto�ek z agáta. 

 

 

                                                

                                             Lísto�ek z javora, 

                                             nepadaj do dvora, 

                                             vzala by �a voda, 

                                             bola by �a škoda, 

                                             lísto�ek z javora. 

 

 

                                                                            Z �udovej tvorby 

 

 

 

- ak sa ti báse� zapá�ila, nakresli obrázok a mi ho radi uverejníme 
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Zabávaj sa s Jakubkom 
 
 
J e s e n n é  p r a n o s t i k y 

 
                                September- z po�a ber! 

                                Na Václava mráz nastáva. 

                                Michal zimou kýcha. 

 

                               Október- ke� sa v októbri blýska, zima je blízka. 

                               Valentínka- mnoho vínka. 

                               Na svätého Lukáša- hojnos� chleba, kolá�a. 

 

                              November- hrmavica v novembri, znamená rok úrodný. 

                              Katarína na �ade a Vianoce na blate. 

                              Na Martina medve� líha. 

 

 

B r ú s i m e  s i  j a z ý � k y 

 

Železo, železo, oželezilo si sa.         Koleso, koleso, okolesilo si sa. 

Vraví straka rapota�ka,                    Mäsiar, mäsiar, daj mi loja, 

rapota� je pre m�a hra�ka.               toho najlojovatejšieho! 

 

                                          Trn, trn, trn. 

                                          T��ové, v�bové, osikové, rakytové, 

                                          to sú všetko drevá dobré, 

                                          trn, trn, trn. 
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Zasmejme sa s Jakubkom 
 

Ž a r t í k y 
 
                    Petrík, ty si si poranil koleno? 

                    Áno, mami�ka. 

                    A ako, že som �a nepo�ula plaka�? 

                    Myslel som, že nie si doma! 

 

                    Pýta sa jeden chlapec druhého- 

                    Kde si sa narodil? 

                    V nemocnici. 

                    Nehovor! A �o ti bolo? 

 

                    Mama �eše syn�eka a hovorí mu- 

                    Tomáško, drž pekne hlavu, urobím ti rovnú cesti�ku. 

                    Tomáško na to- 

                    Mami�ka, ale urob mi na nej aj autí�ko. 

 
 
                                    
                                              HA, HA, HA,  HI, HI, HI 
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NAJ  diev�a a NAJ  chlapec   
celoro�né výsledky sú�aže- šk. rok 2003-2004 

 
Na našej škole v minulom školskom roku prebiehala sú�až o Naj diev�a a Naj chlapca. 

Táto sú�až bola zameraná na udržiavanie celkovej úpravy zov�ajšku žiakov. Z výsledkami 

sú�aže nemôžeme by� celkom spokojní. Mnohým žiakom našej školy vôbec nezáleží na tom, 

ako vyzerajú, �i majú �isté ošatenie, umyté a u�esané vlasy. 

Ale našli sme aj takých žiakov, ktorí vyzerali ako zo škatu�ky. Rados� na nich pozera�. 

Najlepší boli – uvádzame triedy, do ktorých žiaci chodili minulý školský rok. 

1.A.- Mária Pokutová, 1.B.- Dominik Horváth, 1.C.- Zuzana Horváthová, 
1.D.- Oto Horváth, 1.E.- Nina Žigová. 
2.A.- Danka Mirgová, 2.B.- Danka Mirgová, 2.C.- Nikola Mirgová,  
2.D.- Bohuš Žiga. 
3.A.- Lýdia Horváthová, 3.B.- Michaela Mirgová, 3.C.- Michal Jaslo. 
4.A.- Dalibor Horváth, 4.B.- Gejza �erve�ák, 4.C.- Barbora Holubová. 
5.A.- Marek Žiga, 5.B.- Darina Horváthová-Iveta Jaslová, 5.C.- Beáta Jurková, 
5.D.- Václav Žiga 
6.A.- Marcela Horváthová-Slavomír Horváth, 6.B.- Mária Horváthová, 
6.C.- Martina Horváthová. 
7.A.- Saxona Holubová, 7.B.- Sabína Horváthová. 
8.A.- Ivan Horváth-Beáta Horváthová, 8.B.- Zuzana Horváthová. 
9.A.- Beáta Kalejová, 9.B.- Sidónia Kalejová 
 

Uverejnení žiaci boli na konci školského roka odmenení peknými vecnými cenami. 
B l a h o ž e l á m e 

 
 
 
Našli sa aj žiaci, ktorí nie ve�mi dbajú o svoj zov�ajšok- 

1.ro�ník- Viera Holubová, Božena Mirgová, Natália Lacková, Jozef Horvát,Svetlana 
Putnokyová. 
2.ro�ník- Marek Holub, Marek Mirga, Albína Mirgová. 
3.ro�ník- Anna Mirgová, Marek Mirga 
4.ro�ník- Peter Mirga, Peter Závadský, Dávid Horváth. 
5.ro�ník- Blanka Horváthová, �udovít Pokuta, Mária Lacková 
6.ro�ník- Boris Mirga, Adam Horváth, Mária Horváthová, Marián Horváth. 
7.ro�ník- Monika Horváthová, Zdeno Holub 
8.ro�ník- Gustáv Závacký, Darina Lacková   
9.ro�ník- Andrea Mirgová, Mária Horváthová 
                                                                          P o l e p š i t e  sa !            
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Deti píšu Jakubkovi 
 
Milé deti, pred prázdninami ste mi napísali, ale nemal som už �as, aby som sa s vašimi 

príspevkami podelil. Dúfam, že vám nebude prekáža�, ak si to pre�ítate až v tomto �ísle nášho 

�asopisu.  

 

Ako sme boli na prijímacích pohovoroch. 

 

Bolo to 3.mája 2004 v Prešove na Masarykovej ulici. Vošli sme do sivej brány a za 

�ou nás volali do vnútra. 

V budove sme išli do triedy na druhom poschodí. 

Bolo nás jedenás�. Boli tam aj žiaci z iných dedín. Chlapcov podelili po dvoch, diev�atá boli 

spolu. Mali sme slovenský jazyk, �ítanie, po�ítali sme príklady. Rysovali sme a rozprávali 

sme o sebe, napríklad o rodine a �o robíme vo vo�nom �ase. 

Neskôr sme išli na školský dvor, kde sme liezli na rebrík, prechádzali sme po lavi�ke 

a zat	kali klince. 

Cítil som sa tam dobre. Tešil by som sa, keby ma tam prijali. 

 

Jozef Pokuta, bývalý deviatak          

 

V pondelok 3. mája 2004 sme boli v Prešove na prijímacích skúškach. Boli sme na 

Odbornom u�ilišti na Masarykovej ulici v Prešove. 

Bolo nás jedenás�. Rozdelili nás pod�a odborov. Kuchár, murár, maliar. Boli sme v triede. 

Dali nám navlieka� korále, vystrihova� tvary, rozoznáva� chute a farby. 

Z matematiky sme mali príklady na mínus, plus, krát, delenie, slovnú úlohu a narysova� 

trojuholník a obd	žnik. 

Na slovenskom jazyku sme dop	�ali i,í,y,ý  a písali množné �íslo, napríklad brankár- brankári. 

Potom nám povedali, aby sme išli na chodbu a �akali, kým nás zavolajú po jednej. Mali sme 

pohovory. �ítali sme a hovorili obsah a odpovedali, �i chodíme do školy... 

Ja som sa tam cítila dobre, v dobrej nálade. Chcela by som, aby ma prijali. 

Teším sa na školu, lebo sa chcem vyu�i�, aby som mala výu�ný list, aby ma skôr vzali niekam 

do práce. 

Beáta Kalejová,  bývalá deviata�ka 
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Prílohy 
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