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Milé žiačky, milí žiaci. 

 

Nadišiel čas polročných vysvedčení. Niektorých poteší, iní sa budú 

musieť v druhom polroku veľmi snaţiť, aby koncoročné vysvedčenie bolo oveľa 

lepšie. Zima sa uţ prehupla do svojej druhej polovice, pomaly sa uţ všetci 

tešíme na príchod jari. V tomto období sa pripravujeme na obdobie fašiangov. 

Deti si chystajú masky na kaţdoročný karneval. Dievčatá rozmýšľajú, či budú 

princeznami, vílami, alebo strigami s metlou, chlapci by určite privítali kostým 

supermana, alebo klauna. 

Ak si aj vy chcete spríjemniť chvíle karnevalom, poproste pani učiteľky, či 

pánov učiteľov, určite vám s výrobou veselých masiek pomôţu. 

Aj naďalej na našej škole prebieha súťaţ o NAJ dievča a NAJ chlapca.  

Priebeţné výsledky vám prinášame aj v tomto čísle nášho školského časopisu. 

Oboznámime vás aj s činnosťou ďalších záujmových útvarov na našej škole, 

v ktorých pracuje nie jeden z vás. Môţete si prečítať zaujímavý príbeh, či naučiť 

sa peknú básničku. Ţiaci z krúţku malý novinárik pre vás pripravili príspevky 

o svojich najlepších kamarátoch. Dúfam, ţe tu nájdete veľa zaujímavého čítania. 

 

Váš Jakubko 
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Čítaj nahlas s Jakubkom  

Mačka s farebnými kamienkami.  
 

V jednej ďalekej krajine ţila raz jedna veľmi 

pekná, biela mačička, ktorá bola veľmi namyslená. 

Aby upútala na seba pozornosť všetkých okolo, 

uviazala si na krk krásny náhrdelník z farebných kamienkov. Vyšla na balkón 

a začala spievať. 

Keď uţ spievala hodnú chvíľu všetci kocúry z okolia sa prišli pozrieť pod jej 

balkón, kto to tak pekne vyspevuje. Uvideli peknú bielu mačičku s krásnymi 

farebnými kamienkami okolo krku. 

Mačka sa veľmi potešila, keď uvidela, koľkí kocúry sa prišli na ňu popozerať 

a predvádzala sa pred nimi ako pávica s farebnými kamienkami okolo krku. 

Kocúry sa snaţili upútať jej pozornosť.  Nakoniec sa všetci kocúry  kvôli 

krásnej mačičke povadili, lebo kaţdý z nich chcel, aby mačička patrila jemu. 

Veľkú hádku ukončil kocúr Muro, ktorý skočil medzi hádajúcich sa kocúrov. 

Na chvíľočku všetci stíchli. 

Nehádajte sa pre kamienkovú mačičku. Len si predstavte ten hluk, čo narobí 

s tými kamienkami. Veď odplaší všetky myši a nebudete mať čo chytať. 

Pobláznení kocúry po týchto rozumných slovách uznali, ţe sa hrozne mýlili. 

Pomaličky sa vrátili k svojej robote a mačičku s ligotavými farebnými 

kamienkami na krku nechali samú. 

Medzi pohnevanými kocúrikmi znova nastal mier, lebo zistili, ţe veci na prvý 

pohľad pekné nemusia byť najlepšie. 

 

- skúste povedať, alebo nakresliť, aké poučenie vyplýva z tohto článku aj 

pre ľudí? 

Váš Jakubko 
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Jakubko a šport 

HOKEJOVÝ TURNAJ 2006 

 

Dňa 16.1.2005 sa uskutočnil hokejový turnaj ţiakov 7., 8. a 9. ročníkov ŠZŠ 

Chminianske Jakubovany. Zúčastnilo sa na ňom 50 športovcov, ktorí boli rozdelený do 7 

druţstiev.   

Ţiaci, vo väčšine s vlastnoručne vyrobenými hokejkami, bojovali o titul najlepšie hokejové 

muţstvo v škole.  

Druţstvá boli rozdelené do dvoch skupín, z ktorých postúpili do ďalších bojov dva najlepšie 

tímy. Tie sa utkali o 1. - 2. resp. 3. - 4. miesto. 

Turnaj zorganizovali: p. uč. Kunayová, p. uč. Beniš, p. uč. Uličný a p. uč. Potočňák. 

Športové odpoludnie bolo zamerané na zmysluplné vyuţívanie voľného času, ako prevencia 

proti rôznym sociálno-patologickým javom. 

  

Poradie: 

1. miesto 8.A ( Dávid M., Slavomír H., Juraj H., František M.) 

2. miesto 9.B ( Marek J., Dávid Ţ., Zdeno H., Adam H.) 

3. miesto 9.A ( Marcel H., Slavomír L., Milan J., Ján H.) 

 

Najlepší strelci: 

Marek JURKO   9.B 7 gólov 

Slavomír HORVÁTH 8.A  5 gólov 

 

Výsledky: 

1. skupina 

 

Poradie Trieda 9.B 7.B 7.A Počet bodov Strelci 

1. 9.B xxx 1:0 5:0 4 Marek J. 6 gólov 

2. 7.B 0:1 xxx 1:0 2 Ján M. 1 gól 

3. 7.A 0:5 0:1 xxx 0  

 

2. skupina 

 

Poradie Trieda 8.A 9.A 8.B 7.C Počet bodov Strelci 

1. 8.A xxx 1:1 1:0 1:0 5 Slavomír H. 3 góly 

2. 9.A 1:1 xxx 1:1 2:0 4 Slavomír L. 3 góly, 

Milan J. 2 góly 

3. 8.B 0:1 1:1 xxx 0:0 2 Martin H. 1 gól 

4. 7.C 0:1 0:2 0:0 xxx 1  

 

O 1. – 2. miesto 

 

8.A – 9.B 

2    :   1 

Góly: Slavomír H. 8.A 2 góly, Marek J. 9.B 1 gól 

O 3. - 4. miesto 

 

9.A – 7.B 

2    :    1 

Góly: Milan J. 2 góly, Ján M. 1 gól 

 

Mgr. Igor  Potočňák 
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Recituj s Jakubkom 

JAJBOŽE, PREBOŽE                                      ZAĽÚBENÁ  BÁSEŇ 

 

 

Jajboţe, preboţe, jačmeň,                                  Písací stroj šepol básní, 

akoţe tancovať začnem?                                    ţe je krásna ako víla. 

                                                                           Pretoţe stroj tieţ bol fešák, 

                                                                           báseň sa doň zaľúbila. 

Jajboţe, preboţe, mrva, 

akoţe tancovať prvá? 

                                                                           Nahnevaný básnik skríkol: 

                                                                           Čo je veľa, to je veľa! 

Jajboţe, preboţe, slama,                                    Veď básnička od tej lásky 

akoţe tancovať sama?                                        celkom celá sčervenela. 

 

 

Jajboţe, preboţe, rosa,                                                       František Rojček 

akoţe tancovať bosá? 

 

 

Jajboţe, prepoţe, ľadník, 

akoţe tancovať, Janík? 

 

 

Našla som vtáčiky v dube, 

čie moje srdiečko bude? 

 

             Ľudová 
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Zabávaj sa s Jakubkom 

Ţartovné hádanky 

 
 

Plná škola detí,                               Prečo kohút oči zaţmúri, 

a nevedia, kade von.                      keď spieva? 

( Makovica)                                   ( Vie to naspamäť) 

 

 

 

Čo môţe byť aj v prázdnom vreci? 

( Diera) 

 

                                                       Ktoré hodiny idú aj bez koliesok? 

                                                      ( Slnečné) 

 

 

Aká voda sa dá nosiť v site?                    

( Zamrznutá ) 

 

                                                     Ktorí hráči vţdy vyhrávajú? 

                                                     ( Muzikanti ) 



 8 

Deti píšu Jakubkovi 

Môj najlepší priateľ, moja najlepšia priateľka. 

 

 

Moja najlepšia kamarátka sa volá Marcela. Chodí so 

mnou do jednej triedy a spolu sa hráme cez prestávky. Je 

vysokej postavy, má čierne vlasy a čierne oči. 

Rada sa pekne oblieka a stará sa o to, aby bola čistá. Je 

dobrá a veselá, rada sa smeje a spieva. 

Keď máme diskotéku chodíme na ňu spolu 

a tancujeme tam. Aj sa spolu hráme na lúke, beháme 

a hráme sa s loptou. Je to dobrá kamarátka. 

 

 

 

 

                                                       Klára Holubová 

                                                       Krúţok- Malý novinárik 

 

 

 

Môj najlepší kamarát sa volá Peter. Je dosť vysoký, chudý a má čierne 

krátke vlasy a čierne oči. Je veselý a rád so mnou hrá futbal. Je to môj spoluţiak. 

V škole sa učí dobre. Vţdy všetko vie a keď ja niečo neviem, tak mi pomáha. 

Keď na ihrisku hráme futbal, tak ja vţdy hrám spolu s ním. Potom vţdy 

vyhráme a tešíme sa. 

Je to dobrý kamarát. 

 

 

                                                      Václav Ţiga 

                                                      Krúţok- Malý novinárik 
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Čo ma trápi? 

 

 

Ja chcem od môjho ţivota, aby som bola dobrá. Ísť niekam 

ďaleko, tu sa mi nepáči lebo som počula čo sa stalo a preto sa mi 

chce zomrieť. Bola by som veľmi rada, keby sa to všetko zmenilo.  

Mne je veľmi ľúto za tým človekom čo ho zabili aj za tými dvoma 

deťmi, lebo to je strašné čo sa stalo. A jeho ţena ostala sama 

s deťmi, to je mi veľmi ľúto. Keď som to počula, tak mi srdce bilo, aţ som sa 

rozplakala. Nechcem , aby sa to stalo mojej rodine, lebo by som sa sama zabila. 

Keď som videla v správach ako to tam robili a tie dve deti..... Je to 

katastrofa čo sa stalo. Neviem čo si mám myslieť o tom, aké srdce mal ten vrah, 

ţe ho zabil? 

 

 

      Blanka Horvátová 

       9.B 

 

 

Čo očakávam od ţivota 

 

 

Ja od svojho ţivota nečakám nič, lebo nikdy neviem, čo sa mi môţe stať. 

Najradšej by som uţ v Chminianskych Jakubovanoch nechcela bývať. Chcela by 

som vyštudovať strednú a vysokú školu, nájsť si prácu a zaloţiť rodinu. Keď 

budem mať 27 rokov chcela by som len 3 deti. Naučila by som ich ţiť tak, ako si 

to predstavujem ja. Dúfam ţe budú múdre a nebudú papuľovať. 

Chcela by som, aby boli iné ako cigáni v osade, aby sa mali v ţivote lepšie. 

 

     

      Monika Ţigová 

       9.B 
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Jakubko a práca záujmových krúžkov 

Múdra sova 
 

Tento krúţok pracuje na našej škole druhý školský rok. Navštevuje ho 11 

detí z prípravného ročníka 1.E triedy. 

Stretávame sa v utorok, štvrtok a piatok dopoludnia v budove hornej školy. 

Činnosť krúţku je zameraná predovšetkým na rozvoj reči, vychádzky do 

prírody, hry v prírode, spoznávanie rozprávok, výrobu ozdôb do triedy 

a vyzdobovanie triedy. 

 

Iveta Vašková 

vedúca krúţku 

 

 

Usilovný jazýček 
 

V tomto krúţku pracuje v tomto školskom roku 10 detí prípravného 

ročníka z 1.B triedy.  

Cieľom činnosti krúţku je rozvíjanie reči detí rozvoj manuálnych zručností. 

Nakoľko deti nenavštevujú materskú školu, majú slabú slovnú zásobu, ktorú sa 

snaţíme rozvíjať. 

V jesenných mesiacoch sme sa oboznamovali s okolím školy, uskutočnili 

sme vychádzky do okolia školy a rozprávali sme sa o význame vitamínov pre 

naše zdravie. Nakoľko jesenné počasie je sychravé, naučili sme sa správne 

a vhodne obliekať a zdravo stravovať. 

Naučili sme sa aj pekné pesničky. 

S príchodom zimy sme sa začali pripravovať na vianočné sviatky. 

Naučili sme sa vianočnú pieseň a básničku. Oboznámili sme sa 

s významom vianočných sviatkov. Vyrobili sme si pekné vianočné ozdoby. 

Nakoniec sme si postavili pekného snehuliaka, z ktorého smer sa všetci veľmi 

tešili. 

 

Bc. Mária Pospíšilová 

vedúca krúţku 
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Obratný jazýček          
 

V tomto školskom roku pracuje v tomto krúţku 8 detí z 3.B triedy. 

Stretávame sa v párnom týţdni v utorok a piatok popoludní s v nepárnom týţdni 

v piatok dopoludnia. 

Pracujeme na správnej výslovnosti, rozvoji reči a slovnej reči a slovnej 

zásobe. Brúsime si jazýčky. 

 

Mgr. Viktória Vargovčíková 

vedúca krúţku      

 

 

Veselý macko 
 

Tento krúţok navštevuje 11 ţiakov z prípravného 

ročníka 1.D triedy. 

Stretávame sa dopoludnia utorok, štvrtok, piatok po 

vyučovaní v budove hornej školy. 

Činnosť krúţku je zameraná na rozvíjanie motorických 

a komunikačných schopností  ţiakov, na dodrţiavanie 

bezpečnosti na cestách a spoznávanie prírody. 

Deti veľmi radi kreslia, hrajú sa, obľubujú hudbu, 

spev, tanec. Radi počúvajú aj pozerajú rozprávky. 

Deti sa v krúţku cítia dobre. 

 

Bc. Renáta Lendacká          

vedúca krúţku                 

 

 

Šikovná včielka 
 

Tento krúţok v tomto školskom roku navštevuje 

11 detí z prípravného ročníka 1.C triedy. Plán práce 

tohto krúţku bol prispôsobený deťom, ktoré ho 

navštevujú, ich schopnostiam a moţnostiam. 

V septembri sme zhotovili šarkana, boli sme na 

vychádzke v okolí školy. V októbri sme zhotovili 

nástenku, kde vystavujeme naše práce, v novembri sme 

sa oboznámili s ročnými obdobiami, so zmenami 

počasia a vhodným obliekaním sa. Naučili sme sa pesničku a porozprávali sme 

sa o zdravom stravovaní. 
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December bol výnimočný, zhotovovali sme výzdobu našej triedy, zdobili 

sme okná, pracovali sme s rôznymi materiálmi a technikou. 

Snahou krúţku je rozvíjať u detí motorické zručnosti, fantáziu, predstavivosť 

a vzbudzovať u detí záujem o všetko nové. Deti na krúţok chodia veľmi radi, 

pracujú usilovne a zaujíma ich všetko nové a nepoznané. 

 

Iveta Cibuľková 

vedúca krúţku 

 

 

Počítačový II 

 
Krúţok začal pracovať v tomto školskom roku od 

septembra 2005. Navštevovalo ho 8 ţiakov. Pracoval kaţdú 

stredu, od 13,00 - 14,30 hod. Stretávali sme sa v počítačovej 

učebni. 

Oboznámili sme sa s hlavnými časťami počítača, 

zapínaním a vypínaním počítača, spúšťaním jednoduchých 

programov, diskiet, CD a DVD. Podrobnejšie sme sa učili pracovať v programe 

skicár. 

 

       Mgr. Igor Potočňák 

       vedúci krúţku 
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NAJ dievča a NAJ chlapec 

Naďalej na našej škole prebieha súťaţ o NAJ dievča a NAJ chlapca. 

Prinášame vám ďalšie priebeţné výsledky súťaţe. 

 

 

 

  Najlepší    Najhorší 

1.A-príp. Simona Mirgová  4  Apolónia Horvátová 0 

1.B-príp. Dominika Holubová 4  Marián Holub  0 

1.C-príp. Zuzana Červeňáková 4  Ľudmila Horváthová  -4 

1.D-príp. Dominik Horvát 3   Viera Horváthová  -3 

1.E-príp Ivan Pokuta 2   Roman Horvát  -3 

 

1.ŠZŠ  Petra Horvátová  3   Jozef Horvát 1 

2.ŠZŠ  Daniela Lacková -3  Viktória Mirgová -5 

 

2.B-var. Monika Holubová 5  Šarlota Putnokyová 1 

3.B-var. Katarína Holubová 4  Marek Holub 1 

4.B-var.   Neodovzdal výsledky 

 

3.A  Nina Ţigová    Igor Mirga 

3.B  Jozef Lacko    Dávid Holub 

3.C  Viera Holubová   Marcel Horvát 

 

4.A  Veronika Horvátová 5  Anna Mirgová -4 

4.B  Marián Horvát  5   Dominika Holubová -1 

4.C  Nikola Mirgová 4    Kristína Mirgová -4 

4.D  Mária Horvátová 5  Pavol Mirga -4 

 

5.A  Michal Jaslo 5   Jozef Závadský -5 

5.B  Michaela Mirgová 4  Mária Holubová -5 

 

6.A  Ivana Mirgová 4   Roman Horvát -4 

6.B  Gejza Červeňák 4   Ľubomír Mirga -4 

6.C  Barbora Holubová 3  Pavol Horvát -3 

 

7.A  Dáša Mirgová 5   Marián Horváth 2 

7.B  Iveta Jaslová 5   Kamil Lacko -4 

7.C  Klára Holubová 4   Boţena Lacková -4 
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8.A  Martina Horváthová 2  Slavomír Horvát -2 

8.B  Dominika Gáborová 5  Marek Mirga -3 

 

9.A  Milan Jaslo 4   Mária Horváthová -4 

9.B    neodovzdala výsledky 

 

 

 

Váš Jakubko 
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