
 

 

 

   

 

 

   



MILÉ DETI 
 
 

Vinšujem vám Nový rok- 
aby kvitlo pole žitkom, 
dvor dobytkom. 
K tomu zdravia ve�a, 
aby vás po celý rok  
hlava nebolela. 

 
 

ový kalendárny rok nám zaklopal na dvere. 

Všetci sme plný o�akávania, �o nám prinesie. 

Dúfam, že vám donesie len samé dobré známky, 

samozrejme len vtedy, ke� budete usilovne pracova� 

a u�i� sa. 

Onedlho dostanete polro�né vysved�enia. Niektorých z vás potešia, iní budú musie� prida� 

v práci. 

Ani sa nenazdáme a budú tu fašiangy. Obdobie radosti, veselosti a karnevalov. 

Neviete �o je karneval? 

�udia si vyrobia rôzne masky, prezle�ú sa za  rozprávkové bytosti - bosorky, krá�ov, 

princezné, ale aj za zvieratká. 

Všetci sa spolu veselia a tancujú. Nakoniec odmenia najlepšie masky peknými cenami. 

Ak by ste aj vy chceli zaži� �aro karnevalu poproste svojich u�ite�ov, ur�ite vám pomôžu pri 

výrobe masiek a potom vám už ni� nebráni poriadne sa zabavi�. 

A �o vám prinášame v tomto �ísle �asopisu? 

Pokra�ujeme v priebežnom vyhodnotení sú�aže o NAJ chlapca a NAJ diev�a, pre�ítate si ako 

pracujú záujmové krúžky na našej škole a ve�a iných zaujímavých veci. 

 

 

 

                                                       Jakubko 

 N 



 JAKUBKO SA PÝTA 
 
�o robíte, ke� sa neu�íte? 
 
KNIHA  JE  NÁŠ  KAMARÁT  
 

 tomto školskom roku pracuje na našej škole záujmový útvar – 

�ÍTAJ a ROZMÝŠ�AJ. 

Tento krúžok navštevujú žiaci 5.A.,5.B. a 5.C. triedy. Spolu 11 žiakov. 

Stretávajú sa dvakrát za týžde�. Deti pracujú v dvoch skupinách. 

Oboznamujú sa s detskou literatúrou, a to nielen s rozprávkami, 

detskými príbehmi, ale spoznávajú aj detské �asopisy. 

V nich �ítajú �lánky pod�a vlastného výberu Hravou formou si dop��ajú vedomosti 

z gramatiky a rozširujú si slovnú zásobu. 

Ob�úbenou �innos�ou detí je lúštenie jednoduchých tajni�iek, krížoviek a dopl�ova�iek. 

K najob�úbenejším hrám patrí – Meno, mesto, zviera a vec. Táto hra rozvíja slovnú zásobu 

a zárove� aj vedomosti žiakov. 

Pri práci v krúžku sa využíva aj dostupná audiovizuálna technika. Žiaci si radi nakreslia to, �o 

ich v krúžku najviac zaujalo. 

Tento krúžok pracuje pod vedením pani u�ite�ky M.Birošovej. 

 
 
Zdroj- M.Birošová 
           �innos� krúžku- �ítaj a rozmýš�aj. 
 
 
SVET  JE  PLNÝ  FARIEB 
 

ýtvarný krúžok má na našej škole už dlhoro�nú tradíciu.  V tomto školskom roku sa 

naší malí maliari stretávajú každú stredu v týždni v priestoroch Komunitného centra 

v Chminianskych Jakubovanoch. 

Tu majú možnos� strávi� dve hodiny v príjemnej a tvorivej atmosfére. 

Riadime sa heslom, že každé die�a má vrodené dispozície pre výtvarnú �innos�. 

Malí umelci u nás majú možnos� narába� rôznymi výtvarnými nástrojmi, ako je drievko, 

piesok, hlina, prírodný materiál, ale aj štetec, ceruza a podobne. 

V 
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Snažíme sa vybera� len tie najzaujímavejšie výtvarné techniky, pri�om sledujeme, aby každé 

naše stretnutie prinieslo všetkým- FAREBNÚ  RADOS	. 

A to všetkým, ktorí sa na práci podie�ajú. 

Povzbudením pre nás je každý úspech. Umiestnenie v sú�aži, uverejnenie našich prác 

v detských �asopisoch i uznanie spolužiakov. 

Do budúcnosti máme ve�ké plány. Chceme využíva� v našej práci aj prvky arteterapie. 

Ve� už J.W.Goethe povedal – „ Farby ú�inkujú na dušu, vyvolávajú emócie a myšlienky, 

ktoré nás uspokojujú, alebo znepokojujú, sk�u�ujú a tešia.“ 

Do tohto farebného sveta pozývame aj vás ostatných. 
 
 
Zdroj- Mgr. A. Nováková- Marcin�inová – Výtvarný krúžok 
           Mgr. H.Ga�ová 
 



U�ITELIA  PÍŠU  JAKUBKOVI 
 
Ako vznikol v�elársky krúžok 
 

merický spisovate� John Updike v románe 

Kentaurus  prerozprával starý grécky mýtus. 

Vesmír uviedla do pohybu Láska. Celý jestvujúci svet je 

jej die�a�om. Slnko, Mesiac, hviezdy...Zem so svojimi 

vrchmi a riekami, stromy, rastliny a živé tvorstvo. 

Láska bol obojpohlavný, zlatokrídly a štvorhlavý. Za 

jeho vlády panoval na svete taký súlad, ako v úli. �udia 

žili bezstarostne, nemuseli pracova�. .Živili sa iba 

žalu�mi,  plánkami a medom, ktorý kvapkal zo stromov. 

Škoda, že je to len mýtus- vymyslený príbeh. 

My žijeme v sú�asnej, reálnej dobe. Pri vyslovení slova v�ela každý �lovek má vo 

svojom podvedomí zakódovaný ur�itý rešpekt. Ve� ko�kí z nás pocítili na vlastnej koži 

bolestivé bodnutie v�elou. 

Ale všetci ob�ubujeme sladký produkt- chutný med a výrobky, ktoré sa z neho vyrábajú. 

Ke� som pred nieko�kými rokmi prišiel pracova� na našu školu, ani sám som nevedel, 

že budem u�i� �udí chova� v�ely. 

Žiaci na našej škole až z 80% nevedia, že v�ela a osa nie sú tie isté živo�íchy. 

Osa dokáže tiež bolestivo bodnú�, ale nedokáže nám da� sladu�ký med. 

Žiaci nepoznali pojem v�elí ú�. Hovorili o búdke pre osy. 

Ja som však chápal, o �om hovoria. 

Mnohokrát som sa rozprával s pani riadite�kou, ako by som mohol pomôc� vyplni� 

vo�ný �as našich žiakov. Ke�že som pôvodným povolaním po�nohospodársky inžinier, chcel 

som sa ubera� týmto smerom. 

Neviete, milí žiaci, �o po�nohospodár robí? Chová a stará sa o zvieratká, obrába a zve�a�uje 

pôdu. 

Poznám mentalitu, ale aj pracovné nasadenie a zru�nosti tunajších cigánov. 

Uvažoval som, že to musí by� taká �innos�, ktorá ich bude do budúcna motivova� k práci. 

Vedel som, že to musí by� nie�o také, �o sa nedá ukradnú�, preda�, alebo zjes�. 

Chcel som spolu so žiakmi našej školy chova� hydinu. Nau�i� ich to. 

A 



Ale upustil som od tejto myšlienky. Nemali by sme možnos� neustále ju stráži� pred 

nezodpovednými cigánmi. 

Rozhodol som sa, že budeme chova� v�ely. V�ely sa pred zlodejmi dokážu ve�mi 

dobre bráni�. Bodnutím. 

Pred troma rokmi sme v spolupráci s Komunitným centrom v Chminianskych Jakubovanoch 

založili v�elársky krúžok. 

V tomto krúžku pracujú nielen žiaci našej školy, ale aj dospelí obyvatelia ne�alekej cigánskej 

osady. 

 

 

                                                                                Ing. .Pavol  Uli�ný 

                                                                                  Vedúci krúžku 

 

- ak sa chcete dozvedie� aj �alšie zaujímavé veci o tomto krúžku, pozorne sledujte �alšie 

vydania nášho �asopisu 

 

                                                                             Váš Jakubko 

 
 
 
 
 
 



�ÍTAJ NAHLAS S JAKUBKOM 
 
ŠKOLSKÉ  JEŽIBABKY  
 

e�mi dávno, ke� som veril, že ježibaby lietajú na metlách, som ešte nevedel, že sedia 

na školskej povale. 

Sedia tam, vysedávajú a �akajú, kým celý svet zahalí �ierna tma. 

Potom sa tichu�ko presunú do zborovne školy a tam h�adajú rozvrhy hodín jednotlivých tried. 

�o ich tak zaujímajú?  

No predsa chcú vedie�, kedy majú žiaci hodiny slovenského jazyka. 

Zaujímajú ich hlavne hodiny, na ktorých žiaci píšu diktáty. 

Schované v kútoch triedy �íhajú na to, kedy sa niektorý zo žiakov pomýli a budú si môc� 

uchmatnú� aspo� jedno – i -. Pre�o? Samozrejme na novú metlu. Tak dobre sa im na – i – 

lieta. 

Aj pán školník dáva ve�ký pozor, aby tieto školské ježibaby nespôsobili lietaním po chodbách 

dopravný chaos. 

Je prísny a spravodlivý. 

Ak niektorá ježibabka poruší dopravné predpisy pána školníka, už jej nedovolí lieta� po 

chodbách a zoberie jej metlu. 

A toho sa ježibabky ve�mi boja. Ve� kde by sa podeli? 

Museli by znova �aka� na povale, kým niektorý zo žiakov urobí ve�kú chybu v diktáte. 

 

 

- zopakujte si vybrané slová, ktoré už poznáte 

- vymyslite si pekné vety na tieto slová 

 

                                                                                Váš Jakubko 
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RECITUJ  NAHLAS  S JAKUBKOM 
 
Kde a �o som si kúpil 
 
 
Ke� som išiel cez Trnavu,                                        Ke� som išiel cez Košice, 

kúpil som si vestu tmavú.                                          kúpil som si rukavice. 

 

Ke� som išiel cez Lužianky,                                    Ke� som prišiel do Popradu, 

kúpil som si poltopánky.                                           dávali mi radu takú, 

                                                                                  aby som šiel do Levo�e, 

                                                                                  že ma naspä� zvezú ko�e. 

Ke� som išiel cez Levice, 

kúpil som si nohavice. 

                                                                                  Ke� ma zviezli do Trnavy, 

                                                                                  mal som kúpy vyše hlavy. 

Ke� som išiel cez Bystricu, 

kúpil som si baranicu. 

 

 

Zdroj- P.Štefánik -  Kde a �o som kúpil 

 
 
 
- Aké mestá ešte poznáte? 
- Ktoré ste už navštívili? 
- Vymyslite verš na niektoré iné mesto v našej vlasti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VARÍME  s JAKUBKOM 
 
Zemiakové placky so zeleninou 
 
�o budeš potrebova�-  zemiaky, vají�ko, múku, olej, kapustu, mrkvu, cibu�u, so� a korenie. 

 

Ako budeš postupova�- zemiaky ošúpeme, umyjeme a nastrúhame. Pridáme vají�ko, múku, 

so� a korenie. 

Vypracujeme jemné cesto, z ktorého na panvici vypekáme zemiakové placky. 

Ke� sú hotové, uložíme ich na teplé miesto. 

Zeleninu umyjeme, o�istime a nakrájame na rovnako ve�ké kúsky. 

Cibu�u opražíme na oleji, pridáme ostatnú zeleninu, osolíme, okoreníme a udusíme do mäkka. 

Potom zeleninu položíme na jednu placku a druhou zmes zakryjeme. 

 

 

                                                  

 

                                                              Dobrú chu� vám želá Jakubko 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NAJ  diev�a a NAJ chlapec 
 
Aj v mesiacoch november a december sme nezabudli na našu celoro�nú sú�až. 

Ako to dopadlo?  

 
                              Najlepší-body                             Najhorší-body 
 
1.A              Marek Horváth, 4                               Darina Holubová,-4 
1.B              Mária Horváthová, 4                          Martina Mirgová,-4 
1.C              Dominika Holubová, 4                       Peter Horváth,-4 
1.D              Margaréta Horvátová, 4                     Dávid Závacký,-4 
 
1.EZŠ         Bibiána �erve�áková, 4                     Zuzana Horváthová,-3 
1.ŠZŠ         Margita Holubová, 3                          Jozef Horváth,-5 
 
2.A             Nina Žigová, 4                                    Katarína Horváthová,-3 
2.B              Ivan Jaslo, 4                                       Božena Mirgová,-5 
2.C              Zuzana Horváthová, 5                        Marcel Horváth,-2 
 
3.A               Veronika Horvátová, 3                     Pavol Mirga,-3 
3.B                Bohuš Žiga, 4                                  Martin Horváth,-2 
3.C                Nikola Mirgová, 4                           Nikolas Horvát,-4 
 
4.A               Lýdia Horváthová, 5                        Ondrej Holub,-5 
4.B                Nikola Lacková, 4                           Marián Horváth,-5 
4.C                Michal Jaslo, 4                                Kristína Mirgová,-3 
 
5.A               Michaela Jurková, 3                         Žaneta Kalejová,0 
5.B               Aurélia Mirgová, 4                            Peter Závacký,-4 
5.C               Barbora Holubová, 4                         Mária Holubová,-3 
 
6.A               Beáta Jurková, 4                               Dušan Holub,-4 
6.B               Iveta Jaslová, 4                                 František Horváth,-4 
6.C               Klára Holubová, 4                            Blanka Horvátová,-5 
 
7.A                   
7.B 
 
8.A                  Saxona Holubová, 4                     Štefánia Horváthová,-4 
8.B                   Miroslav Žiga, 4                          Darina Lacková,-4 
 
9.A                 Beáta Horvátová, 4                       Gejza Holub,-3 
9.B                 Zuzana Horvátová, 3                    Vasi� Mirga,-4 
 
 
 
 



Variant B. 
 
1.                       Monika Holubová, 4                     Šarlota Putnokyová,-5 
2.                       Danka Mirgová, 5                         Marek Horvát,-1 
3.                        Jozef �erve�ák, 5                         Dávid Horváth,-2 
4.                       nezapojili sa                                   nezapojili sa  
 
 
 
Tým najlepším blahoželám. 

Ostatní sa �astejšie pozrite do zrkadla.  

 
 
                                                                Váš Jakubko  
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