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Milé žiačky, milí žiaci. 
 

Prázdniny sú uţ za nami, začal sa ďalší školský rok. Oddýchnutí a plní 

záţitkov ste si posadali do školských lavíc. 

Čaká vás ďalších 10 mesiacov preţitých v škole. Budú plné nových 

kamarátstiev, získavania vedomostí a pekných záţitkov. 

Dúfam, ţe  ste prázdniny všetci preţili v plnom zdraví a nič vám nebude 

brániť v tom, aby sa vám v tomto školskom roku v škole darilo, aby ste do školy 

chodili pravidelne, nevymeškávali vyučovanie, správali sa podľa 

školskéhoporiadku a dostávali len samé dobré známky. 

 

 

 

Váš Jakubko 
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Naši najznámejší spisovatelia 

Mária Rázusová – Martáková 

( 28. 6. 1905 Vrbica – 5. 8. 1964 Bratislava ) 

 

Poetka, najmä však autorka kníh pre deti a mládeţ, prekladateľka, 

dramatička, redaktorka (matičnej edície pre deti a mládeţ Dobré slovo), 

upravovateľka textov, sestra Martina Rázusa. Redigovala časopis Slniečko. Vo 

svojej tvorbe sa inšpirovala spomienkami na vlastné detstvo, citovým vzťahom 

k blízkym ľuďom, prírode a snahou dať detskému čitateľovi radosť. Nechýbajú 

jej originálne nápady, fantázia a humor. Okrem poézie, prózy a hier pre deti, 

napísala i drámu. V autorkinom diele je skromnejšie zastúpená ľúbostná 

a reflexívna lyrika autobiografického typu. Písala literárne profily, kultúrno-

spoločenské črty, úvahy, prednášky a správy, zasahovala do odborných polemík 

o prekladateľsom umení a jazyku. Okrem detských časopisov publikovala  v  

periodikách (Politika, Národné noviny, Cirkevné listy, Slovensko, Ţivena, 

Matičné čítanie, Kultúrny ţivot, Slovenské pohľady a iné.) Prekladala z češtiny, 

francúzštiny, nemčiny a ruštiny. Jej preklady zohrali významnú úlohu v dejinách 

slovenského prekladu.  

 

BIELY OBLAK 

Vyšli mraky v čiernom rúchu, 

liali vodu na zem suchú, 

a keď mali prázdne krhličky, 

ostal z nich len mráčik maličký. 

 

Pozrie mráčik vôkol seba: 

sám je, sám v tej hĺbke neba... 

“Bratia, kde ste? Beda-prebeda, 

vetrisko mi nôţky objedá.“ 
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Keď narobil kriku mnoho,  

zlaté slnko počulo ho. 

Hneď vyslalo na zem lúčov moc, 

zavolalo paru na pomoc. 

 

Jemná ako páper samý, 

uţ je para nad horami: 

„Vezmi si ma, mráčik, na rúčky, 

stane sa z nás oblak ľahučký.“ 

 

Márne sa uţ vietor zlostí, 

márne chce hrýzť bez milosti, 

oblak si naň sadá: „Aja-hoj! 

Nes ma teraz svetom, tátoš môj!“  

 

  

STRACH MÁ VEĽKÉ OČI 

 

Myška, takto veľký šaľo, 

hrozne teraz narieka: 

do izby jej napršalo - 

čo bude z jej domčeka? 

 

„Pomoc! Pomoc, bratia rodní!“ 

búcha vedľa na dvere, 

“veď ten lejak naničhodný 

detičky mi zoberie...!“ 

Čul ju krt i hraboš malý, 

a hoc išla čierna noc, 

háky, drúky, líne vzali, 

beţia myške na pomoc. 

No kým došli do jej chyţky, 

voda krásne opadla 

a našli tam všetky myšky 

čupieť na kraj sedadla. 

Smiali sa jej potom všetci 

zo dvora i z chotára, 

vraj: keď myši pukne v peci - 

spraví vola z komára. 
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Varíme s Jakubkom 

 
Ľudové fašírky 
 

Postup: 

Mäso a navlhčenú ţemľu pomelieme, pridáme vajce a okoreníme podľa 

chuti. Navlhčenou rukou formujeme z masy guľky alebo pagáčiky s hrúbkou asi 

1.5 cm. Obaľujeme v strúhanke alebo v trojobale ako rezne (múka, vajce, 

strúhanka). Vypráţame z oboch strán asi 5 aţ 6 minút. Podávame so zemiakmi 

alebo zemiakovým pyré, so šalátmi alebo s akoukoľvek dusenou zeleninou. 

Labuţníci si môţu dať na tanier nadrobno nakrájanú cibuľu. 

 

 

 

Hubovník 
 

Suroviny: 

500 g čerstvých húb, 3 vajcia, 

100 g masla, 300 ml mlieka, 5 

ţemlí, zelená petrţlenová vňať, 

rasca, soľ. 

 

Postup: 

Ţemle nakrájame, navlhčíme mliekom, pridáme k nim huby, ktoré sme 

udusili na masle s rascou a nadrobno nasekanú zelenú petrţlenovú vňať. Všetko 

osolíme, premiešame, dáme do vymastenej ohňovzdornej misy, zalejeme v 

mlieku rozšľahanými vajciami a v rúre upečieme. Podávame s hlávkovým 

šalátom. 
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Hry v prírode 

 
Dňa 14.9.2006 na uskutočnili hry v prírode na našej škole. Premiestnili 

sme sa na lúku  neďaleko osady, pani učiteľky a páni učitelia pripravili pre 

jednotlivé triedy rôzne úlohy a začalo sa so súťaţením. Hádzali sme loptičkami 

do cieľa, preťahovali lanom, poznávali sme rastliny a zdolávali sme veľa iných 

úloh. 

Ako to dopadlo? Pozrite si to na priloţených fotografiách. 
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Divadelné predstavenie 

 
Ako všetky deti aj ţiaci našej školy majú radi rozprávky. Preto dňa 

29.9.2006 rómske divadlo z Košíc Romatan pripravilo pre našich ţiakov 

divadelné predstavenie o Princeznej Jolanke a smelom Deţkovi, v ktorom 

bojovali proti sebe dobro a zlo. A ako to v rozprávkach býva, dobro nakoniec 

zvíťazilo. 

Ale musím sa vám s niečím priznať. Bol som veľmi smutný z toho, ako sa 

niektorí naši ţiaci na predstavení správali. Vyrušovali, rozprávali sa, dokonca 

pískali. To sa v divadle nepatrí. 

Dúfam, ţe si moje slová vezmete k srdcu a najbliţšie predstavenie ma 

presvedčíte o tom, ţe sa v divadle viete správať slušne. 

 

 

Váš Jakubko 
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Výnimočný festival rómskej piesne 

Romano Jilo   

 
ri rozhovoroch môţu 

niekedy vzniknúť 

zaujímavé projekty, 

povedal Gejza Lakatoš, po stretnutí 

so splnomocnenkyňou vlády pre 

rómske záleţitosti v SR Klárou 

Orgovánovou. Chceli urobiť nie čo 

pre rómske deti. Samozrejme, 

nechali sa inšpirovať aj inými a 

nakoniec vznikla myšlienka 

zorganizovať v Prešove festival 

rómskej piesne. Pri podujatí 

takéhoto charakteru sú najdôleţitejšie financie a teda aj sponzor. "Občianske 

zdruţenie Vyrovnávanie šancí oslovilo Nadáciu otvorenej spoločnosti Open 

Society Found v Bratislave o pomoc. Tá  bola návrhu naklonená a poskytla 

potrebný balík peňazí. A tak  sa mohlo začať so samotnou prípravou. Za pomoci 

odbornej poroty sa vybrali deti, ktoré rady spievajú," dodal otec myšlienky 

Gejza Lakatoš. Festival rómskej piesne Romano Jilo, čo znamená Rómske srdce, 

mal  svoju celoslovenskú premiéru v utorok 26. septembra 2006. Pozostával z 

dvoch častí. Prvá bola súťaţná. Na scéne Divadla A. Duchnoviča takmer 

štyridsať detí zaspievalo staré rómske piesne. Deti  sprevádzal dvanásťčlenný 

veľký ľudový orchester zloţený z prešovských hudobníkov. Reţisérom festivalu 

bol Miroslav Kerekanič, ktorý má skúsenosti s prípravou takýchto programov, 

hudobné vedenie mal na starosti pán G. Lakatoš. Na Slovensku nebol ešte takýto 

festival detskej rómskej piesne. Zazneli staré rómske piesne, dokonca aj také, 

ktoré ešte nikdy nezazneli v éteri," prezradil Gejza Lakatoš. Festival rómskej 

piesne Romano Jilo štartoval v utorok 26. septembra o 15. h súťaţnou časťou, 

večer o 18. h bol galaprogram. V utorok 26. septembra o 9.30 h bola repríza 

galaprogramu v menšom pre kamarátov. Záštitu nad festivalom prevzala 

splnomocnenkyňa vlády pre rómske záleţitosti v SR Klára Orgovanová. 

Našu školu na tejto súťaţi reprezentovali 

Klára Holubová 8.A 

Marcela Gurecká 8.A 

Iveta Jaslová 8.B 

Dušan Holub 7.A  
. 

............... 

Zdroj ( Prešovský večerník (22.9.2006) 

P 



 8 

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/

