
 

 

   

 

 

  



ÚVOD 
 

 

ani zima sa pomaly ukladá na dlhý spánok, jej 

vládnutie vystrieda slniečko so svojimi 

hrejivými lúčmi. 

Pomaly prichádza jar. Dni sú stále dlhšie a teplejšie. 

Malé sneţienky kde - tu uţ vystrkujú svoje hlávky spod malých fliačikov snehu, 

otáčajú hlávky za hrejivým slniečkom. V apríli oslávime sviatok Veľkej noci, 

chlapci zasa poriadne olejú a vyšibú dievčatá. Dievčatá ich za to odmenia 

krásnymi maľovanými vajíčkami. 

Deti vyťahujú lopty, naháňajú sa po zelenajúcej sa tráve. Aj v tomto prekrásnom 

období však nezabúdajte na svoje povinnosti v škole. Veď školský rok ešte 

zďaleka nekončí. 

V tomto období bude na našej škole ako kaţdý školský rok prebiehať školské 

kolo súťaţe v prednese poézie a prózy. 

Víťazi jednotlivých kategórií budú reprezentovať našu školu na krajskej súťaţi 

na ŠZŠ v Prešove. 

Pokračujeme v súťaţi o NAJ chlapca a NAJ dievča. V jednotlivých triedach sa 

uţ ţiaci pripravujú aj na triedne a školské kolo. 

Vieme, ţe marec je mesiacom knihy, tak si milé deti, nezabudnite prečítať 

nejakú zaujímavú knihu. 

 

 

                                                        Váš Jakubko 

P 



Jakubko pozýva 
 

 
j v tomto období sa môţete zapojiť do rôznych mimoškolských 

aktivít, ktoré organizuje naša škola. V mesiaci marec sa 

uskutoční školské kolo súťaţe v prednese poézie a prózy a celá 

naša škola sa aj v tomto roku pripravuje na celokrajskú spevácku súťaţ  

Jakubovanský slávik. Tohto roku sa uskutoční 17.mája 2006 ako kaţdoročne na 

Obecnom úrade v Chminianskych Jakubovanoch. Aj v tomto roku sa bude 

súťaţiť v prezentácii umelých, moderných a rómskych piesní vo viacerých 

kategóriách.  Spevácku súťaţ kaţdoročne sprevádza aj krajská výtvarná súťaţ 

pod názvom Jakubovanská paleta. Dúfam, milé ţiačky a milí ţiaci, ţe sa 

zapojíte do všetkých týchto súťaţí, veď sú organizované pre vás.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Váš Jakubko 

A 



Deti píšu Jakubkovi 
 

 

Jar je tu. 
 

 

ţ prišla jar. Je teplejšie. Tráva je uţ zelená 

a slnko pekne svieti. Deti sa hrajú na lúke. Ja 

chodím na lúku sa hrať so svojimi 

kamarátkami. 

Hráme sa s loptou a hráme amazonky. Ja mám kamarátku 

Moniku, s ňou chodím aj do lesa a na vodu do studne. Aj 

pomáhame mame. 

Keď nás pošle, ideme do obchodu a kúpime,. Čo nám mama povie. 

 

 

                                                                    Andrea Závacká - 7.C 

                                                                    Krúţok – Malý novinárik 

 

 

 

Marec mesiac knihy 
 

 našou pani učiteľkou sme sa rozprávali, ţe mesiac 

marec, je mesiac knihy. 

Hovorila nám, ţe nielen v marci máme knihy čítať, 

lebo kniha je náš dobrý priateľ. 

Ukázala nám pekné rozprávkové knihy, aj sme si jednu rozprávku 

spolu v triede prečítali – O cisárových nových šatách. 

Bola to rozprávka o tom, ţe ľudia sú niekedy veľmi hlúpi. 

Potom sme si nakreslili pekný obrázok o rozprávke. 

Ja chodím uţ od prvej triedy v marci recitovať na školské kolo recitačnej súťaţe. 

Niekedy som aj vyhrala darčeky. Na takej súťaţi sa mi veľmi páči. 

 

 

                                                                         Klára Holubová  - 7.C 

                                                                        Krúţok – Malý novinárik 
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Recituj s Jakubkom 
 

 

Pri peci                                               Jarnej zemi 
 

Spievala si babka mačka:                                     Voňavý vietor prešiel po úbočí 

- Mám peňazí dieţku,                                           zeleňou lúky nepoţatej 

do zeme sú zakopané,                                           tam hore pod hoľou 

neviem, v ktorom brieţku.                                      

  

Keď tie zlatky niekde nájdem,                              Obláčik biely sadá do topoľov, 

nový ţivot začnem,                                               dáţď padá na klasy. 

vyrastie mi z maku ovos 

a z fazule jačmeň! 

                                                                               Zem moja rodná                                                                                          

                                                                               Rastie do krásy 

Zasmial sa jej kocúr dedko:                                   v daţdi májovom. 

- Načo ti je peniaz? 

Siala by si, siala všetko, 

záhradôčky nemá.                                                  Ja nad jej nehou storakou 

                                                                               modlím sa k bielym oblakom  

    Štefan Moravčík                                                za lepšie časy. 

z knihy - Modré z neba.                                           

 

                                                                                  Máša Haľamová 

                                                                        Zo zbierky- Smrť tvoju ţijem 



Čítaj s Jakubkom 
 

 

Tatranské víly 

 
 

 mnohých tatranských plesách ţili víly. Keď ţili, museli odkiaľsi 

prísť. 

Odkiaľ? A kto to vlastne bol? 

Tu je príbeh dievčiny spod Tatier, ktorá sa premenila na to čudné stvorenie. 

Ţilo raz na Štrbe jedno chudobné dievča. Nikto si ju nevšímal. Aţ raz... 

Bola muzika a do tanca ju pozval mlynárov pomocník Šimon. Celý večer 

s ňou pretancoval. 

A keď ju vyprevádzal domov, dohovoril si schôdzku na budúcu sobotu. Odvtedy 

sa tí dvaja stretávali veľmi často. 

Prešiel rok a oni sa rozhodli, ţe po Veľkej noci si vystroja svadbu. 

Ale jedného dňa povedal Šimon svojej vyvolenej: -Majster ma posiela do 

Poľska. Musím isť, čo ako sa mi nechce! 

Budem sa však ponáhľať, skoro sa vrátim! 

A odišiel. 

Dievča ho čakalo, kaţdý večer vyzeralo na cestu, či sa uţ nevracia. 

Šimona nebolo. Neprichádzal. 

Nikdy viac sa nezjavil. Jedni dievčaťu hovorili, ţe sa zmárnil v Tatrách, druhí 

zase tvrdili, ţe si v Poľsku našiel inú. 

Ale ona nikomu neverila a čakala. Čakala rok, čakala druhý. Na tretí sa vybrala 

do Tatier. Moţno išla hľadať svojho milého, moţno pokoj vlastnej duše. 

Nikto viac ju uţ nevidel. Iba jeden lovec, ktorý sa vrátil z hôr povedal, ţe videl 

tancovať víly. A jedna bola taká. Akoby tej stratenej dievčine z oka vypadla. 

 

 

 

                                                                     Anton Marec 

V 



Varíme s Jakubkom 
 

  

Jarné obložené chlebíčky 
 

 

Čo budeš potrebovať? 
 

Chlieb, rastlinné maslo, hlávkový šalát, reďkovky, paradajku, 

tvrdý syr. 

 

 

Ako budeš postupovať? 
 

Krajce chleba rozreţeš na polovice, uloţíš ich na tácku a kaţdý krajec 

natrieš rastlinným maslom. Poumývaný hlávkový šalát rozoberieš na kúsky a na 

kaţdý krajec chleba uloţíš jeden kúsok šalátu. Potom poumývaš reďkovky 

a poreţeš ich na kolieska. Po jednom koliesku dáš na kaţdý chlieb. Nakoniec 

umyješ a poreţeš paradajku na mesiačiky a poukladáš ich na chlebíky. 

Hotové chlebíčky môţeš ozdobiť postrúhaným tvrdým syrom. 

 

 

 

 

                                     Dobrú chuť ţelá 

                                             

                                                      Jakubko 

 

 



NAJ dievča a NAJ chlapec 
 

 

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

Prinášame vám ďalšie priebeţné výsledky súťaţe. 

 

1.A-príp. Simona Mirgová 5     Apolólia Horváthová 0 

1.B-príp. Dominika Holubová 5    Marián Holub 0 

1.C-príp. Zuzana Červeňáková 4    Lucia Závadská -3 

1.D-príp. Marcel Horvát 2     Viera Horváthová -3    

1.E-príp. Roman Horvát -2      Naďa Mirgová -4 

 

1.ŠZŠ     neodovzdali výsledky 

2.ŠZŠ     neodovzdali výsledky 

 

2.B-var. Monika Holubová 5    Šarlota Putnokyová -3 

3.B-var Angela Pokutová 4    Marek Holub 1 

4.B-var. Monika Holubová 5    Nikola Putnokyová -5 

3.A  Nina Ţigová 3     Igor Mirga -4 

3.B  Dajana Mirgová 2     Dávid Holub -4 

3.C     neodovzdali výsledky 

 

4.A     neodovzdali výsledky 

4.B  Simona Mirgová 4     Štefan Závadský -4 

4.C  Nikola Mirgová 4     Nikolas Horvát 0 

4.D  Nataša Horváthová 5 

 

5.A  Mário Lacko 3     Jozef Závadský -5  

5.B  Michaela Mirgová 3    Mária Holubová -5  

6.A  Ivana Mirgová 5     Roman Horvát -3 

6.B  Gejza Červeňák 4     Klaudia Holubová -4 

6.C  Barbora Holubová 2    Pavol Horvát -4 

7.A  Nikola Ţigová 5     Dušan Holub -1 

7.B  Iveta Jaslová 5     Kamil Lacko -4 

7.C  Václav Ţiga 4     Boţena Lacková -4 

8.A     neodovzdali výsledky 

8.B      neodovzdali výsledky 

9.A  Saxona Holubová  3    Libuša Holubová -4 

9.B     neodovzdali výsledky           

 

                                                                              Váš Jakubko 



Jakubko a krúžky 
 

 

Šikovné ruky 
 

Tento krúţok navštevujú ţiačky 6.aţ 9.ročníka. Dievčatá sa schádzajú raz 

do týţdňa, vţdy v pondelok v hlavnej budove školy. Ţiačky sa zdokonaľujú 

v ručných prácach, zo zvyškov látok si samé ušili bábiky, prišili im očká, z vlny 

vyrobili vlásky. Ak nám občas zvýši čas, dievčatá sa rady s bábikami aj pohrajú 

a neničia ich, nakoľko je to výsledok ich práce. 

V krúţku dievčatá uţitočne vyuţívajú svoj voľný čas, rozvíjajú svoju tvorivosť , 

zručnosť a cibria fantáziu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Ing.Eva Gregová 

                                                                Ing. Viera Forišová 

                                                                 vedúce krúţku 

 

Počítačový krúžok 
 

Aj v tomto školskom roku pracuje na našej škole 

počítačový krúţok .V tomto krúţku pracuje 9 ţiakov z 5. a 9. 

ročníka. 

Ţiaci v tomto krúţku sa priebeţne oboznamujú s prácou na PC, 

precvičujú  si spúšťanie a inštalácie programov, pouţívanie 

diskety, ukladanie súborov a prehrávanie hudby na CD. Ţiakov 

najviac zaujali motivačné hry. Ţiaci sa stretávajú pravidelne raz týţdenne. 

 

 

                                                                               Peter Štábel 

                                                                             vedúci krúţku 



Usilovný mravček 
 

 

Tento krúţok navštevuje 12 ţiakov 3.A a 3.C triedy našej školy. 

Stretávame sa v priestoroch budovy hornej školy, kaţdý nepárny týţdeň 

v stredu, štvrtok a v piatok. 

Naša činnosť je zameraná na všestranný rozvoj detí. 

Nádherná zima priala rozličným zimným radovánkam. Vo februári sme si 

vypočuli peknú rómsku rozprávku, vyrobili sme si rozličné karnevalové masky 

a pri tanci sa zabavili na našom karnevale. 

Všetci sa tešíme na ďalšie hry. 

 

                                                               Adriana Ţaloudková 

                                                               Daša Ondovčíková 

                                                                vedúce krúţku 

 

 

Stolnotenisový krúžok 
 

 

Tento krúţok navštevuje 11 chlapcov z 3. a 4.ročníkov. Stolný tenis, ako 

šport, nie je v rómskej osade, kde ţijú naši ţiaci rozšírený pre materiálnu 

náročnosť. 

Ţiaci sa stretávajú vţdy v stredu od 13. do 15. hodiny na chodbe v hlavnej 

budove našej školy. 

Práca v krúţku začala rozvíjaním jemnej motoriky ţiakov, ktorí pracovali 

s futbalovou loptou, ktorú dobre poznajú a to hlavne pohybom na rovine a po 

schodoch. Postupne sme loptu zmenšovali na úroveň stolnotenisovej loptičky. 

V tejto prípravnej fáze sme začali pouţívať stolnotenisové pomôcky. 

V tomto období nás čaká najťaţšia etapa, v ktorej si budeme osvojovať pravidlá 

hry. Stolný tenis je rýchla hra, čo je prekáţkou pochopiť a osvojiť si jej pravidlá 

pre mentálne postihnutých ţiakov našej školy. Skúšame to spomalením hry a to 

tak, ţe chlapci prehadzujú loptičku rukou po stole bez pouţitia rakety. 

Po osvojení si základných pravidiel budeme hru zrýchľovať s postupným 

zapájaním rakiet. 

Práca v krúţku je pre chlapcov zaujímavá, radi súťaţia o čom svedčí aj ich 

dochádzka na krúţok. 

 

 

                                                                   Mgr. Juraj Imrich 

                                                                   vedúci krúţku 
 

 



Malý novinárik 
 

 

Tento krúţok pracuje na našej škole prvý školský rok. Navštevuje ho 13 

ţiakov  7.C triedy. Práca v krúţku je zameraná hlavne na rozvíjanie slovného 

a písomného prejavu ţiakov. Ţiaci pravidelne pracujú s detskými časopismi, 

z ktorých si sami vyberú text, ktorý sa im najviac páči, text čítajú, zhovárajú sa 

o ňom, aj si k nemu nakreslia obrázok. Nezabúdame ani na pobyt na čerstvom 

vzduchu, chodíme na prechádzky do okolia školy, kde si všímame zmeny 

v prírode, okolie školy a na nasledujúcom stretnutí, ţiaci o svojich záţitkoch 

napíšu slohovú prácu. S týmito prácami sa ţiaci prezentujú aj na stránkach tohto 

časopisu. Stretávame sa jedenkrát týţdenne. 

 

                                                           PhDr .Ildikó Tomečková 

                                                             vedúca krúţku 
 

 

 

 

Matematický krúžok 
 

 

Tento krúţok pracuje na našej škole kaţdú stredu, 

navštevuje ho 11 ţiakov. Činnosť krúţku je zameraná na 

zdokonaľovanie a upevňovanie numerácie čísiel v obore do 1 000, 

sčítanie a odčítanie v obore do 1 000, násobenie a delenie v obore 

do 100. Nezabúdame ani na geometriu, vytváranie obrázkov a ich 

vyfarbovanie. Radi sa zahráme s pexesom a spoločenskými hrami. 

Jednu matematickú úlohu sme pripravili aj pre vás, pripájame ju v prílohe. 

 

                                                               Mgr. Anna Nováková – Marcinčinová 

                                                                                vedúca krúţku 
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