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ÚVOD 
 

Milí žiaci. 

 

ima už pomaly zatvára za sebou vráta svojho paláca. Zo snehuliakov 

ostali už iba kopy roztápajúceho sa snehu, rozhádzané mrkvové 

nosy a uhlíkové gombíky môžeme pozbiera�, aby nezavadzali hrajúcim sa 

de�om. 

Spod snehových flia�ikov sa sem-tam ukazuje malá, ale krásna snežienka. 

Veselo sa usmieva a ohlasuje príchod jari. 

Slnie�ko sa na nás ráno za�ína usmieva� ove�a skôr a krúži nad našimi hlavami 

dlhšie ako v zime. 

Deti majú rados�. HURÁ- zahráme si futbal na prekrásnom zelenom trávniku. 

Nemusíme sa babuši� do �iapok, šálov a teplých kabátov. 

Diev�atá ma�ujú ve�kono�né kraslice pre oblieva�ov, ve� aj Ve�ká noc je 

sviatkom jari. 

Želám vám, milé deti, ve�a radosti z tohto krásneho ro�ného obdobia. 

 

 

                     Váš Jakubko 
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DETI A  ZÁUJMOVÉ ÚTVARY 
MALÝ ZVEDAV�EK 

 

 tomto školskom roku bola zriadená pri našej škole experimentálna 

trieda, ktorú navštevujeme my, žiaci 1.A triedy. 

Okrem toho, že sa u�íme ve�a nových vecí- �íta�, písa� a po�íta�, ako na 

základnej škole, radi oddychujeme a zabávame sa v našom záujmovom útvare- 

MALÝ ZVEDAV�EK. 

Tento krúžok pracuje pod vedením našej pani u�ite�ky. Stretávame sa 

každú stredu po vyu�ovaní a u�íme sa poznáva�, chráni� a ma� dobrý vz�ah 

k prírode. Ve�a �asu strávime vonku, v lone krásnej prírody, ktorá nás 

obklopuje. Chodíme na vychádzky, zbierame odpadky, ob�as zájdeme do lesa. 

Radi pozorujeme prírodu, hovoríme si o tom, ako sa po�as roka mení. Zbierame 

šípky, bukvice, aj iné prírodniny. 

Ak je vonku zlé po�asie, stretávame sa v triede. Rozprávame sa, kreslíme, 

modelujeme a lepíme. Aby sme neochoreli, uvarili sme si aj šípkový �aj. Chutil 

výborne, lebo šípky sme si sami nazbierali. Nezabudli sme ani na vtá�ikov, 

ktorých po�as zimných mesiacov prikrmujeme. Radi si prezeráme obrázky 

zvierat, ktoré poznávame a u�íme sa ich aj pomenova�. 

Ve�mi nás potešila snehová nádielka. Nemohli sme sa už do�ka� 

sánkova�ky, stavania snehuliakov, Už sa tešíme, že na jar a v lete sa nau�íme 

poznáva� lie�ivé rastliny, pozrieme si prírodovedný film a záver školského roka 

oslávime poriadnou diskotékou. Pani u�ite�ka nám povedala, že pre nás chystá 

ve�a príjemných prekvapení. Radi sa necháme prekvapi�. 

 

                                                Jakubka pozdravujú zvedaví prváci. 

Zdroj: Mgr.Darina Semanová- vedúca krúžku 
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KRÚŽOK KRÍŽIKOVEJ VÝŠIVKY 

 

ento krúžok za�al pracova� na našej škole v tomto školskom roku po 

prvýkrát. V krúžku pracuje 17 diev�at a 1 chlapec. Deti sa stretávajú 

jedenkrát týždenne po dve hodiny. Žiaci pristupujú k práci v krúžku ve�mi 

dobre. 

Pracujú s rados�ou, tvorivo a pozorne. Atmosféra pri práci je ve�mi 

veselá, žiaci majú kamarátske vz�ahy. Šikovnejší žiaci pomáhajú tým, ktorí sú 

menej zru�ní. 

Deti sa nau�ili základné techniky krížikovej výšivky, vyšívali pod�a predlohy. 

Najviac ich zaujalo vyšívanie písmen slovenskej abecedy. 

 

                                                            Váš Jakubko 

 

 

Zdroj: Polro�ná správa o �innosti krúžku krížikovej výšivky. 

           Mgr. Juliána Kova�ová- vedúca krúžku 
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VZNIK V�ELÁRSKEHO KRÚŽKU - pokra�ovanie 

 

edzi �u�mi sa hovorí- JE  

USILOVNÝ AKO 

V�IELKA. Je to pravda. 

Kto raz bol pri v�e�om úli videl, ako každá 

jedna v�ielka usilovne pracuje. 

Každá má svoju úlohu, nezastupite�né 

miesto, nikto nikoho nemusí nabáda� k práci.  

A veruže majú ve�a práce. Vyrábajú 

sladulinký med, starajú sa o svoje potomstvo, 

ktoré k�mia v�elou materskou kaši�kou 

a pe�om. 

Nezabúdajú ani na svoje obydlie z vosku, ktorému hovoríme dielo a má ve�mi 

presne tvary- formy. Tieto formy im slúžia na rozmnožovanie, ale aj na 

usklad�ovanie zásob. Zásob, ktoré si v�ielky pripravia je ve�mi ve�a. Preto 

v�ielky dovolili �loveku, aby si z nich zobrali aj pre svoju potrebu. 

Ale ani tieto zásoby by nemohli v�ielky nazhromaždi�, keby sa o v�ely �lovek 

nestaral. Tejto starostlivosti hovoríme- chovanie v�iel. 

Ak si povieme- JE  USILOVNÝ  AKO  V�ELA - dá sa to poveda� o každom 

�loveku? 

Dá sa to poveda� o každom cigánovi, ktorý žije v tomto cigánskom 

spolo�enstve? 

Je pracovitý len ten �lovek, ktorý pracuje lopatou, iným náradím, alebo je 

pracovitý aj ten, kto študuje, u�í sa a chce sa nau�i� ve�a nových vecí? 

Je smutné, že cigáni z miestnej cigánskej osady si myslia, že pracuje iba ten, kto 

má v ruke lopatu. Ale, aby mohli dobre pracova�, potrebujú vedie� ve�a 

dôležitých veci, ktoré sa môžu nau�i� len v škole. 

M 
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Sú aj takí, ktorí už na základnej škole neboli leniví, radi sa u�ili a už vtedy boli 

pracovití a usilovní ako v�ely. 

Tí ostali usilovnými aj ke� už do školy nechodili. Ale tých je ve�mi málo. 

Myslíte si, milé deti, že vás vaši rodi�ia vedú k usilovnosti, aby ste boli usilovní 

ako v�ielky? Myslím si, že im je to jedno.  

Preto si berte príklad od pracovitých v�iel. Ke� budete pracovití a usilovní, 

nebudete od nikoho závislí a aj život vo vašej cigánskej osade bude pre vás 

krajší a zaujímavejší a nikto vás už nebude oslovova� hanlivým oslovením- 

špinavý, lenivý cigán. 

 

                                          Ing. Pavol Uli�ný- vedúci krúžku 
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SLÁVIK PRILETEL AJ K NÁM 
JAKUBOVANSKÝ SLÁVIK 2005 

 

akubovanský slávik- sú�až v speve moderných, umelých 

a populárnych piesní má na našej škole už dlhoro�nú tradíciu. 

Tohto školského roku nás �aká v poradí už 8. ro�ník, na ktorom sa 

znova majú možnos� predvies� žiaci špeciálnych základných škôl z nášho kraja. 

Žiaci sa na túto sú�až pripravujú ve�mi dlho. 

Pomáhajú im triedni u�itelia a vedúci speváckych krúžkov. 

Speváci najprv absolvujú triedne a školské kolá tejto sú�aže, ktoré sa konajú 

v mesiacoch marec a apríl.  

Na týchto kolách sa vyberú postupujúci žiaci, ktorí budú reprezentova� svoju 

školu na samotnej sú�aži, ktorá sa každoro�ne koná v MÁJI- v našej obci. 

Sú�až je rozdelená do 2 �astí - spev moderných, umelých a populárnych piesní 

- spev rómskych piesní 

Tieto �asti sú rozdelené na jednotlivé vekové kategórie. 

Každoro�ne sa tejto sú�aže zú�ast�uje ve�a žiakov so slávikom v hrdle. 

Sú�aženie majú ve�mi radi, stretávajú sa tu so svojimi kamarátmi a vrstovníkmi, 

s ktorými sa môžu – popasova�- a navzájom si s nimi zmera� sily. 

 

 

 

 

                                                      Mgr. Zdenka Porubská 

                                                    vedúca speváckeho krúžku 

J 
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DETI PÍŠU JAKUBKOVI 
ZDRAVIE 

 

by sme boli zdraví, 

musíme sp��a� isté 

pravidlá. Zdravo sa 

stravova�, jes� vitamíny, teplo sa oblieka�. 

Musíme jes� ve�a ovocia a zeleniny 

a hlavne ži� v �istote. 

Lebo ako sa hovorí- �istota je pol života. 

Je ve�a chorôb, ktoré sú chyt�avé a môžete 

na tie choroby aj zomrie�. Sú aj také 

choroby, ktoré môžete dosta� aj vy. 

Žlta�ka, tuberkulóza, AIDS a ve�a �alších. 

Také choroby majú hlavne mladí �udia. 

Prenášajú sa rôzne- dotykom, dýchaním, pohlavným stykom. Sú aj takí �udia, 

ktorí si pichajú drogy, fetujú, pijú alkohol, faj�ia cigarety a marihuanu a ve�a 

�alších drog. 

Títo �udia, ktorí používajú drogy a chceli by by� zdraví, tak by sa z toho ur�ite 

nedostali �ahko. 

Museli by podstúpi� rôzne vyšetrenia a lie�ili by sa ve�mi dlho.  

Neviem si predstavi�, ko�ko �udí je chorých na celom svete. To si naozaj 

neviem ani predstavi�. 

Ja by som ur�ite také nie�o neurobila, pretože mohlo by to uškodi� môjmu 

zdraviu a zni�ila by som si svoj život. 

Skúsila som faj�i�, ale hnusilo sa mi to a zistila som, že je to hnusné a nie je to 

dobré. Nikdy by som sa už neodvážila faj�i�. 

                                                              Beáta Horvátová- 9.A 

A 
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RECITUJ NAHLAS S JAKUBKOM 
 

     Mária Hašková 

    SNEŽIENKA 

 

nežienô�ka drobu�ká 

utiahnutá v krí�ku. 

Pre�ože máš ru�ní�ek 

na bo�avom lí�ku? 

 

Juj, zima je veliká 

a ja kvietok malý. 

Juj, bojím sa, 

že mi mráz  

biele lí�ka spáli. 

 

Len sa neboj snežienka, 

že �a zima zdrví. 

Už je po nej, 

jar je tu 

a ty si kvet prvý. 

 

Hne� za tebou, 

plno ich, na lú�inku príde. 

Zaho�, zaho� ru�ní�ek, 

ve� už teplo bude. 

 

S 
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NAJ diev�a a NAJ chlapec 
j 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 

A 
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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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