
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

   



ÚVOD  

 

Milé žiačky, milí žiaci. 

 

kolský rok je uţ v plnom prúde. Na prázdniny, dni plné oddychu 

a zábavy, môţete iba spomínať. 

Príroda sa pomaly ukladá na zimný spánok. Sťahovavé vtáky sa uţ 

dávno vybrali na svoju ďalekú púť do teplých krajín. 

Onedlho sa moţno dočkáme aj prvých snehových vločiek.  

V tomto čísle vám prinášam mnoho zaujímavého čítania. Dozviete sa 

o súťaţiach, ktoré v súčasnosti prebiehajú na našej škole, môţete si prečítať, čo 

robia deti v jednotlivých krúţkoch. 

Pripomínam vám, ţe aj v tomto roku vydám vianočné- mimoriadne číslo 

nášho časopisu. Rád uvítam vaše práce, s  ktorými poteším ostatných ţiakov 

našej školy. 

 

 

                                         Váš Jakubko 

Š 



JAKUBKO  hodnotí NAJ dievča a NAJ chlapca  

 

 

Súťaţ o NAJ chlapca a NAJ dievča je uţ v plnom prúde. Prinášam vám 

priebeţné výsledky za mesiace september a október 2005. 

 

TRIEDA                           NAJLEPŠÍ                               NAJHORŠÍ 

 

P-1.A                               Simona Mirgová 5                      Marián Mirga 0 

P-1.B                               Dominika Holubová 4                Marián Holub 0 

P-1.C                               Zuzana Červeňáková 5               Lucia Závacká-3 

P-1.D                               Nina Ćerveňáková 4                   Ondrej Horvát –3 

P-1.E                                Naďa Mirgová 5                         Roman Horvát 1   

1.ŠZŠ                               Peter Horvát 2                            Aneška Pokutová 0 

1.ZŠ                                 Sandra Ţigová 4                         Jarmila Mirgová-4 

2.ŠZŠ                               Daniela Lacková 3                     Boţena Mirgová-5 

3.A                                   Nina Ţigová 4                            Katarína Horváthová-4 

3.B                                   Hermína Gáborová 3                  Dávid Holub-2 

3.C                                   Irena Mirgová 1                          Marcel Horváth 0 

4.A                                  Veronika Horvátová 5                 Anna Mirgová-4 

4.B                                   Bohuš Ţiga 5                               Štefan Závadský-1 

4.C                                   Zdeno Pokuta 5                           Dávid Horváth-5 

4.D                                   Daniela Červeňáková 5               Pavol Mirga-5 

5.A                                   Michal Jaslo 5                             Jozef Závadský-4 

5.B                                   Michaela Mirgová 4                    Richard Horváth-4 

6.A                                   Ivana Mirgová 5                          Valéria Lacková-2 

6.B                                   Gejza Červeňák 4                        Ľubomír Mirga-3 

6.C                                   Františka Horváthová 2               Boţena Lacková-2 

7.A                                   Nikola Ţigová 5                          Marián Horváth-5 

7.B                                   Iveta Jaslová 5                             Kamil Lacko-4 

7.C                                   Klára Holubová 4                        Monika Holubová-5 

8.A                                   Slavomír Horvát 5                       Juraj Holub-3 

8.B                                   Cyril Mirga 3                               Kristián Mirga-3 

9.A                                   Saxona Holubová 4                     Marcel Horvát 0 

9.B                                   Dávid Ţiga 4                                Roman Pokuta 1 

2.B-variant                       Monika Holubová 4                    Šarlota Putnokyová-2 

3.B-variant                       Albína Mirgová 4                        Marek Holub 1 

5.B-variant                       nesúťaţil                                      nesúťaţil 

                                                         Víťazom blahoţelám 



DETI  PÍŠU JAKUBKOVI 

 

 

Dušičky 

 

Keď príde deň tohto sviatku, všetci si spomíname na našu rodinu, ktorá uţ 

zomrela. 

Mama a otec idú do mesta, kupujú sviečky a vence s kvietkami a kvety. 

Doma zapaľujeme sviečky a celá rodina sa modlíme, aby sa mŕtva rodina mala 

dobre. 

Potom ideme na cintorín a nosíme tam vence, kvety a dávame ich na hrob. 

Aj tam pálime sviečky a modlíme sa. 

Spomíname na našu rodinu, čo uţ zomrela. 

Chodíme sa pozerať aj na druhé hroby, i tam sa modlíme za všetkých, čo uţ 

zomreli, aby sa v nebi mali dobre. 

Potom ideme do kostola a i tam sa modlíme a pálime sviečky. 

 

 

                                                           Marcela Gurecká 7.C 

                                                           krúţok- Mladý novinárik 

 

 

Ako sa staráme o prírodu na jeseň 

 

Keď vonku začína jeseň, opadajú listy zo stromov a vtáky odlietajú do teplých 

krajín. Deti by mali pomáhať prírode. Mali by sme pozametať a upratovať 

opadané listy zo stromov. 

Zvieratám v lese by sme mali postaviť búdky na kŕmenie a pripraviť si veci, 

ktoré im v zime budeme dávať jesť, aby nezomreli od hladu. 



V škole vyrobíme búdky pre vtáčiky na zimu. 

Dáme ich na okno v triede a budeme tam dávať jedlo pre vtáčiky, aby keď bude 

sneh nezomreli od hladu. 

Budeme sa na nich cez okno v triede pozerať a keď všetko zjedia, tak im zas tam 

dáme jedlo a budeme šťastní, ţe majú čo jesť. 

 

 

                                                              Peter Červeňák 7.C 

                                                              krúţok- Mladý novinárik 



JAKUBKO  A  DETI  SÚŤAŢIA  

 

 

eseň sa prehupla do svojej poslednej časti, lístie zo stromov opadalo, 

vietor fúka čoraz silnejšie. V takýto čas je najlepšie si zasúťaţiť vo 

výrobe šarkanov. 

Táto súťaţ sa nesie v znamení súťaţenia 

jednotlivých tried. Kaţdá trieda si vyrobí 

jedného pestrofarebného šarkana 

z ľubovoľného materiálu a ľubovoľnej 

veľkosti. 

Hotovými výrobkami, ktoré treba odovzdať p. 

uč. M. Bombárovej a p. uč. P. Uličnému, si 

vyzdobíme chodbu v hlavnej budove našej 

školy. 

Práce jednotlivých tried budú hodnotiť- p. zást 

.D. Laţová, p. uč.  H. Gaľová, p .uč. A. 

Marcinčinová, p. uč .I. Potočňák a p. uč. I. Tomečková. 

Verte mi, ţe súťaţiť sa oplatí. 

Víťazná trieda bude odmenená hodnotnými cenami. 

Výsledky tejto súťaţe zverejníme v niektorom z nasledujúcich čísel nášho 

časopisu. Tak vám ţelám veľa elánu a trpezlivosti pri práci. 

 

 

 

                                                          Mgr. Mária Bombárová 

                                                          koordinátor drogových závislostí 

J 



JAKUBKO  A KRÚŢKY  

 

 

Maškrtný jazýček. 

 

Tento krúţok pracuje na našej škole prvý školský rok. Je 

určený pre dievčatá vyšších ročníkov. Jeho cieľom je pripraviť 

dievčatá pre budúci praktický ţivot. 

Dievčatá sa učia správne hospodáriť, pripraviť rozpočet, 

urobiť nákup, zostaviť jedálny lístok, osvojovať si 

technologické postupy na prípravu jedál. 

Uţ od dávna platí, ţe človek sa rád stravuje esteticky. Preto sa 

dievčatá zdokonaľujú pri estetickom prestieraní, slušnom stolovaní 

a v neposlednom rade sa oboznamujú s úlohou racionálneho stravovania. 

Samé si určujú a volia jedálniček. Oboznamujú sa s jedlami, ktoré ešte 

nepoznajú. Nezabúdame ani na tradičné sviatočné jedlá a jedlá rómskej 

kuchyne. Stretávame sa raz za dva týţdne na 3 hodiny, alebo podľa potreby. 

 

 

                                                               Mgr. D. Semanová 

                                                               vedúca krúţku 

 

Pilné včielky 

 

Sme ţiaci 3. ročníka B - variantu a je nás 10. 

Kaţdý piatok po štvrtej hodine navštevujeme krúţok 

PILNÉ  VČIELKY.  

Snaţíme sa usilovne pracovať, aby sme sa včielkam 



vyrovnali. Vyrábame rôzne výrobky z papiera a iných materiálov. Niektoré naše 

práce posiela naša pani učiteľka aj do časopisov. 

Ale často sa z našej triedy ozývajú aj rôzne piesne- ľudové, moderné. Ale 

aj rómske. Takto si spríjemňujeme našu prácu. Trocha si zatancujeme, ale 

niektoré z týchto piesní vieme aj zaspievať. 

Na krúţok sa vţdy veľmi tešíme, 

pretoţe nás tam stále čaká veľa 

zábavy. 

 

Deti z krúţku PILNÉ  VČIELKY 

vedúca krúţku - Mgr. Zuzana 

Kollárová 

 

 

Šikovný štvrtáčik 

 

Tento krúţok navštevuje 10 detí zo 4. ročníka našej 

školy. Stretnutia sú utorok dopoludnia v komunitnom centre.  

Na stretnutiach krúţku sa realizujú rôzne výtvarné a pracovné 

aktivity charakteristické pre dané ročné obdobie. 

Deti kreslia, maľujú, modelujú, vystrihujú, lepia a vyšívajú. 

Obľúbené sú aj hudobné, pohybové a literárne aktivity. Deti 

pracujú individuálne, alebo v skupinkách. 

Rozvíjame manuálne zručnosti, estetické cítenie a fantáziu detí. 

V relaxačnej časti stretnutia si deti radi zahrajú pexeso, počúvajú hudbu 

a súťaţia medzi sebou. 

Nezabúdame ani na zber liečivých rastlín. 

 

               Mgr.J. Macejová                               vedúca krúţku 



Mladý ochranca prírody 

 

Členovia tohto krúţku sa stretávajú kaţdý 

pondelok v priestoroch dielne v budove našej školy. 

Činnosť krúţku je zameraná na poznávanie, ochranu 

prírody a zveľaďovanie nášho okolia. Často sa 

uskutočňujú vychádzky do prírody, zber lesných 

plodov a pozorovanie lesnej zveri. 

Koncom jesene sa činnosť krúţku 

zameriava na výrobu a prípravu kŕmidiel 

pre vtáčiky a lesnú zver. 

Ak máte aj vy chuť urobiť si takéto 

kŕmidlo pre vtáčiky, pomocníkom by vám 

mal byť aj tento nákres. 

Ako materiál sa dajú pouţiť staré dosky 

a preglejky. 

Veľa elánu a trpezlivosti pri práci vám ţelajú členovia krúţku a  

 

 

 

 

 

 

 

 

          vedúci krúţku                                       M. Beniš 



 Náboţenský krúţok 

 

Krúţok sa schádza v priestoroch našej školy 

kaţdý pondelok na dve hodiny. 

Činnosť krúţku je zameraná na rozširovanie poznatkov 

a získavanie nových vedomostí. Plán činnosti krúţku je 

zameraný na tieto oblasti- Biblia, Boţie dieťa, Milujeme 

Boha, Oslava Boha, Láska medzi rodičmi a deťmi, 

Podobenstvá, Advent, Jeţišovo narodenie, Zázraky, 

Svätá omša, Posledná večera, Kríţová cesta, Veľká noc, Modlitbičky, Duchovné 

piesne. 

Krúţok navštevujú prevaţne ţiaci piateho ročníka, ktorí v tomto krúţku 

pracovali uţ v minulom školskom roku. 

Cieľom tohto krúţku je odovzdávať, vštepovať, tvoriť , upevňovať 

konkrétne vedomosti, zručnosti, spôsoby správania sa a osobné vlastnosti 

ţiakov. 

Ţiaci sa v krúţku cítia príjemne a radi ho navštevujú. 

 

                                                              Mgr. R. Halajčíková 

                                                                 vedúca krúţku 

 

 

Drevársky krúţok- Mladý majster 

 

Tento krúţok zahájil svoju činnosť v školskom roku 2000-

2001. 

Za toto obdobie sa v ňom vystriedalo veľa detí, ktoré si rozšírili 

poznanie o spracovaní a obrábaní dreva. Členovia krúţku 



sa stretávajú kaţdý pondelok v priestoroch školskej dielne. 

Ţiaci s radosťou vyrábajú drevené hračky a Betlehemskú dedinu. Námety pre 

prácu čerpáme z rôznych časopisov, internetu. 

Výrobky prezentujeme na rôznych výstavách a aj na Remeselnom 

jarmoku v Prešove. 

Tieto práce nadchli všetkých návštevníkov tohto podujatia. 

 

 

                                                                      Mgr. L.Gaľa 

                                                                     vedúci krúţku 

 

 

Spevácky krúţok 

 

Spevácky krúţok pracuje s školskom roku 2005-

2006 pravidelne kaţdý utorok 2 hodiny týţdenne.  

Tento krúţok navštevuje 25 ţiakov l. a ll. stupňa. 

Náplňou činnosti krúţku je nácvik piesní rôzneho 

ţánru a charakteru. Ţiaci sa pravidelne pripravujú na 

rôzne súťaţe a podujatia organizované školou ako sú – vianočná akadémia, 

súťaţ v speve moderných, umelých, populárnych a rómskych piesní. 

Aj v ďalšom období budú sa ţiaci zdokonaľovať v nácviku nových, pre 

nich nepoznaných piesní. 

 

 

                                                         Mgr.Z.Porubská 

                                                         Mgr.A.Čechová 

                                                         Mgr.D.Lanščák 



Varíme s Jakubkom  

 

Krehký jablčník 

 

Čo budeš potrebovať 

 

6 jabĺk 

1 citrón 

1 hrnček ovsených vločiek 

pol hrnčeka cukru 

pol hrnčeka múky 

1 lyţica škorice 

pol hrnčeka masla 

 

Ako budeš postupovať 

 

Jablká umyjeme, pokrájame na plátky a poukladáme na vymastený plech. 

Polejeme šťavou z citróna. 

V miske zmiešame múku, cukor, škoricu a ovsené vločky. 

Pridáme rozpustené maslo. 

Prstami urobíme mrveničku a nasypeme na jablká. 

Pečieme, kým jablká nezmäknú. 

 

 

                                                                    Dobrú chuť. 

 

                                                                               Jakubko 



Čítaj nahlas s Jakubkom  

 

 

Maľovaná písanka 

 

edysi niekde v lese sa rozkolísali lúčne kvety. Cingi- bingi!! 

Deti si ich samozrejme pomýlili so školským zvončekom. 

Utekali ako o dušu do školy. Za kríkom sa schovával zajac. Keď 

uvidel deti rozbehol sa za nimi. Uvidela ho veverička zo stromu a pridala sa 

k nemu. 

Za domom číhal malý psík. Aj tomu sa zachcelo za deťmi utekať. Tak poď ho 

v nohy.  

Všetci chceli chodiť s deťmi do školy. Keď túto spoločnosť uvidel pán školník 

aţ sa preľakol. 

„ Do školy patria deti, nie zvery“, povedal nazlostene. Ja vás zvieratká moje, do 

školy nepustím. Choďte do lesa, tam je váš domov. 

Ale zvieratá ho prosíkali, bedákali. Všetko nadarmo. 

Všetky zvieratká sa usadili na školských schodoch a náramne bedákali. V tom 

išiel okolo ujo poštár. 

Keď ich uvidel takých smutných, uľútostilo sa mu zvieratiek. 

Otvoril svoju veľkú kapsu a zvieratká sa v nej ukryli. 

Všetky prepašoval do školy. Všetky zvieratká sa náramne tešili, ţe budú ţiakmi 

ozajstnej školy. 

Len pán školník sa tváril, ţe o ničom nevie a nebadane sa usmieval popod veľké 

fúziská. 

V tom zazvonil naozajstný školský zvonec a vyučovanie sa začalo. 

                                                                           Jakubko 

 

- keď sa vám môj príbeh páčil, nakreslite mi k nemu pekný obrázok. 

K 





Jakubovanský Jakubko 

    Dvojmesačník 

    Vydáva: Špeciálna základná škola Chminianske Jakubovany 

    Náklad: 15 kusov 

    Redakcia: PhDr. Ildikó Tomečková 

    Ilustrácie: Mária Lyachová 

    Grafická úprava a tlač: Mgr. Igor Potočňák 

    On - line časopis www.szschminjak.edu.sk : Mgr. Daniel Lanščák 

    Nepredajné 

 

http://www.szschminjak.edu.sk/

