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Úvod 

 

 

Milé žiačky, milí žiaci. 
 
 

Vianočné sviatky sú už za nami, polročné vysvedčenia niekoho potešili, iní 

boli asi sklamaní. 

Každý bol odmenený podľa toho, ako sa snažil a ako sa mu darilo. 

Veľmi ma zarmútilo, koľkí z vás v tomto polroku vymeškali veľké množstvo 

neospravedlnených vyučovacích hodín. Je mi smutno, keď si pomyslím, že miesto 

toho, aby ste v škole získavali nové vedomosti sa túlate. 

Verím, že ma v tomto polroku potešíte a tých hodín bude oveľa menej. 

 

 

 

                                                                         Váš Jakubko 
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Práca v krúžkoch 
 

 

Pilné včielky 
 

 

Sme žiaci 4.ročníka B- 

variantu a je nás dvanásť. Náš 

krúžok sa volá Pilné včielky. Na 

to, ako pracujeme sa môžete prísť 

pozrieť každý utorok o 10.00 

hodine do Komunitného centra 

v Chminianskych Jakubovanoch. 

Náš krúžok funguje už tretí rok 

pod vedením pani učiteľky Mgr. 

Zuzany Kollárovej. 

V tomto školskom roku sa oboznamujeme s novými materiálmi 

a technikami práce. 

Zaoberáme sa aj modelovaním z modelovacej hmoty, alebo 

slaného cesta. Naposledy sme vyrobili varešky a poháre. Nedajú 

sa síce používať v kuchyni, ale môžu poslúžiť ako dekorácia. 

Pracovnú atmosféru nám dotvára hudba. 

Ako to už býva, po práci nasleduje aj zábava a tou je pre nás 

pohybová chvíľka, kedy si môžeme zatancovať. 

Na krúžok sa stále tešíme, pretože nás tam čaká stále niečo 

nové a nikdy tam nie je nuda. 

 

Mgr. Zuzana Kollárová 

 

Turistický krúžok 
 
 

V tomto školskom roku začal svoju činnosť tento krúžok 
pod vedením asistentky učiteľa  
Bc. Daši Ondovčíkovej. 
Stretávame sa trikrát v mesiaci v priestoroch komunitného 
centra. 
Do činnosti krúžku sa zapojilo 10 žiakov 4.C triedy. 
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Vysvetľujeme si a pozorujeme zmeny v prírode, používame rôzne názorné pomôcky. 
Na vychádzky sa pripravujeme poznávaním dopravných značiek, oboznamujeme sa  
so zásadami bezpečnosti v cestnej premávke. Samozrejmosťou sú aj jednoduché skupinové 
súťaže. 
Veľmi sme sa potešili výrobe strašidielka z dyne. Dali sme mu meno Klok-Klok. 
Radi si zahráme aj spoločenské a kartové hry. 
Veríme, že pani zima ešte vypráši svoju perinu a my sa budeme môcť do sýtosti vyšantiť. 
 

Bc. Daša Ondovčíková 
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Usilovný jazýček 
 

 

V tomto školskom roku pracuje v tomto krúžku 10 

žiakov 1.B triedy. 

Cieľom činnosti krúžku je rozvíjať reč žiakov ale aj ich 

manuálne zručnosti. 

Oboznamujeme sa so slovenskou slovnou zásobou, nakoľko 

žiaci po príchode do školy nerozumeli slovenským slovám. 

Usporiadali sme vychádzky do okolia školy a pozorovali 

zmeny v prírode. 

Vyrobili sme si papierových šarkanov, ktorých sme si púšťali a tešili sa, keď dlho 

a vysoko leteli. 

Naučili sme sa správne obliekať v chladných dňoch a radi si zaspievali a 

zarecitovali známe ale aj nové piesne a básničky. 

Na zimné radovánky na snehu si budeme musieť ešte počkať, kým sa krajina 

zabelie snehom. 

 

Bc. Mária Pospíšilová 

 

 

Matematický krúžok 
 

 

Matematický krúžok pracuje pod vedením p. uč. 

Novákovej. Krúžok začal pracovať v tomto školskom 

roku od septembra 2006. Navštevuje ho 13 žiakov. 

Pracuje každý pondelok od 12.30 -14.00 hod. 

Stretávame sa v BD. 

Úlohou krúžku je rozvíjať logické myslenie. 

Žiaci si nadobúdajú a dopĺňajú vedomosti 

z matematiky.: numerácia čísel do 100000, sčítanie a odčítanie 

čísel, násobenie a delenie do 100, premena jednotiek 

a riešenie slovných úloh. 

 

Mgr. Anna Nováková  
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Recituj s Jakubkom 
 

Tri čarovné slová 
 

Tri čarovné slová viem, 

vţdy sú so mnou ako tieň. 

Keď svoj sladký cukrík zjem, 

poviem: "Pekne ďakujem". 

 

Ľahké je to slovko druhé, 

podobá sa jarnej dúhe, 

neprekáţa máčny máčik, 

vravieť slušne: "Nech sa páči". 

 

Tretie slovko v ústach nosím, 

keď niečo chcem, pekne prosím. 

Za to slovko ocko hneď, 

dá mi hoc aj celý svet. 

 

 

 

 

 

Vitamíny 
 

Fúka vetrík do sveta, 

deti zvláštny deň majú. 

Vypátral on šepleta, 

ţe dobroty chystajú. 

 

Kto z tých dobrôt ochutná, 

zdravé telo bude mať. 

Veď ovocie silu má 

s bacilmi sa pasovať. 

 

Ovocie a zelenina 

v sebe dosť vitamínov má 

Ak chcete byť deti zdravé, 

dajte si ich teraz práve. 
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Čítaj si s Jakubkom 

 

O kráľovstvách DOBREBUDE a ZLEBUDE 

Kde bolo, kde nebolo, vybral sa do sveta múdry Jano, aby ešte viac zmúdrel. Ako tak 

chodil, zavítal do kraja, kde vedľa seba stáli dve kráľovstvá s divnými názvami DOBREBUDE 

a ZLEBUDE. Na pohľad ste nevideli medzi nimi ţiadne rozdiely. Ţili rovnako, králi medzi 

sebou nebojovali, kráľovské deti poslúchali, úrody sa im rovnako urodilo, ale predsa to 

nebolo rovnaké. Keď ste navštívili obe kráľovstvá, rozdiel ste spoznali hneď. Ľudia mali inú 

náladu. Kým v DOBREBUDE sa neustále usmievali, radovali a pospevovali si, v ZLEBUDE 

sa akosi mračili, lamentovali a vzdychali.  

Keď sa stretli susedia v kráľovstve 

DOBREBUDE, vyzeralo to asi takto:  

„Vitajte sused, ako sa máte?“  

„Vitajte. Dobre je. A vy ako?“  

„Veru aj mne je dobre a ešte aj dobre 

bude.“  

Lenţe rozhovor v druhom kráľovstve 

vyzeral asi takto:  

„Joj, sused, vitajte, ako sa máte?“  

„Ach, dobre uţ bolo. A zatiaľ je, nuţ ale zle bude. A vy ako?“  

„Veru pravdu máte, uţ len zle bude.“  

Nielen Janovi, ale kaţdému je hneď jasné, prečo sa kráľovstvá takto volali. Ale Jano chcel 

vedieť ešte viac. Prečo niektorí ľudia tak nariekajú, a tí druhí ţijú vo veselej nálade?  

A tak sa vybral do ZLEBUDE a začal sa vypytovať. Prvého stretol sedliaka. „Ako sa darí, s 

úrodou ste spokojný?“ pýta sa. Sedliak odpovedá: „Joj, odkiaľ si ty prišiel, keď nevieš, ţe 

horšiu úrodu sme ešte nemali. Na jar bolo veľké sucho, potom veľké daţde a ešte aj kráľovskú 

sýpku zlodeji vykradli. Nebude čo sadiť. Joj zle bude, hlad bude.“  

Ide Jano ďalej, stretol baču a hovorí:  

„Bača, aké pekné ovečky máte, iste máte veľa syra aj vlny na zimu.“  

A bača na to: „Mám veru, aj syra dosť, aj ţinčice, vlnu som uţ všetku predal. Ale zle bude.“  

„A to uţ ako vy viete?“ chce vedieť Jano.  

„A čo keď vlk napadne celé stádo, ovečky potrhá, zle mi potom bude bez stáda,“ lamentoval 

bača.  

A zle bolo v kráľovstve všetkým: vojakom, krajčírovi, pekárovi, obuvníkovi... A dokonca aj 

kráľovi. Jeho jediná dcéra bola uţ rok chorá, smutná a ţiaden lekár jej nevedel pomôcť. 

Všetky peniaze z pokladnice sa minuli na liečbu, ale princezná bola stále bez nálady. A 

kráľovská rodina horekovala: „Čo bude s kráľovstvom, uţ len zle bude.“  
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Nešlo to múdremu Janovi do hlavy, prečo sa tí 

ľudia stále trápia, hoci im zatiaľ nič nechýba. A tak sa 

vybral do druhého kráľovstva. Aj tu stretol prvého 

sedliaka a pýta sa: „Ako sa máte? Úroda bola toho 

roku zlá, všakţe?“ A sedliak odpovedal: “Veru zlá 

bola, ale ja sa nesťaţujem, toho roku je čo jesť a aj do 

budúcna dobre bude.“ „Ale čo budete sadiť, keď úrody 

nebolo?“ pokračuje Jano. „Náš kráľ to zariadil a dal 

priviesť sadenice zo sveta.“  

Ide ďalej Jano na salaš. Bača len zazrie Jana, uţ mu 

ţinčice naberie, slaninku aj syr krája.  

„Ďakujem bača za pohostenie. A ako tu s ovečkami 

naţívate?“  

„Ja sa nesťaţujem. Dobre mi je.“  

„No nebojíte sa, ţe vám vlk stádo napadne, alebo ovce chorobu chytia a pokapú?“ pýta sa 

Jano.  

„Ja sa veru nebojím. Kráľ povedal, ţe to uţ zariadil,“ odpovedá bača.  

A tak chodil Jano kríţom-kráţom po DOBREBUDE, stretával ľudí a vypytoval sa, ako 

sa majú. A hoci sa mali rovnako, ako v kráľovstve ZLEBUDE, všetci odpovedali, ţe im nič 

nechýba a aj im v budúcnosti bude dobre. Kráľ to tak zariadil. Nedalo to Janovi pokoja, preto 

sa vybral na kráľovský dvor. Na veľké prosíkanie ho pustili za kráľom a ten mu rozpovedal 

príbeh. „Aj v mojom kráľovstve mávali ľudia obavy o seba, o svoje deti a chodili zachmúrení. 

Raz ma navštívil čarodejník Dobromyseľ, všimol si mojich poddaných a poradil mi: Daj svoje 

kráľovstvo poistiť. Nevyhneš sa síce nešťastiam, ktoré obchádzajú tvoje kráľovstvo, ale ak sa 

tebe alebo ľuďom v kráľovstve stane škoda, dostaneš peniaze na nápravu. Vtedy sa do nášho 

kráľovstva vrátila dobrá nálada a ľudia sa prestali báť. “  

Jano sa zamyslel a pousmial sa. Potom sa pobral opäť do ZLEBUDE. Zamieril si to 

rovno na kráľovský zámok. Tam kráľovi porozprával, ako vylieči ľudí zo zlej nálady. Kráľ ani 

chvíľu neváhal, zozbieral posledné peniaze v kráľovskej pokladnici a dal kráľovstvo poistiť. 

Keď sa ľudia dozvedeli, čo sa stalo, a zistili, ţe sa predsa len nemusia toľko báť, opäť sa 

začali smiať a pospevovať. A kráľovská dcéra?  

Keď okolo seba zacítila toľko dobrej nálady, usmiala sa. A komu darovala svoj prvý 

úsmev? Ako by to bolo, keby Jano nedostal za svoju radu odmenu. A nielen úsmev, ale aj 

kráľovskú dcéru za ţenu a kráľovskú korunu na hlavu. A kráľovstvo ZLEBUDE? Veru ho uţ 

nenájdete, uţ sa volá BUDEDOBRE. 
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Jednoduché recepty 

 

 

Zdravé polievky 
 
Cesnaková polievka so zemiakmi 
 
Suroviny: 
200 g zemiakov, 4 strúčiky cesnaku, mäsový vývar (instant), 1 lyžica masti (masla), pažítka, 1 
čajová lyžička mletej červenej papriky, mleté čierne korenie, soľ. 
 
Postup: 
Očistené a na kúsky nakrájané zemiaky uvaríme v osolenej vode domäkka. Precedíme. Niekoľko 
zemiakov roztlačíme vidličkou, pridáme k nim rozotrený cesnak, mletú červenú papriku, mleté 
korenie a spolu dobre vymiešame. Zalejeme vriacim mäsovým vývarom, pridáme zvyšné zemiaky, 
masť a premiešame. Ak chceme pripraviť diétnejšiu polievku, tuk vynecháme. Namiesto 
mäsového vývaru môžeme použiť vývar zo zemiakov. Dochutíme nakrájanou pažítkou. 
 
 
Špenátová polievka 
 
Suroviny: 
400 g špenátu, 40 g masti, 30 g hladkej múky, masox, 1200 ml vody, 1 cibuľa, 1 strúčik cesnaku, 
soľ. 
 
Postup: 
Špenát nadrobno nakrájame. Na masti speníme nadrobno nakrájanú cibuľu, pridáme múku, 
opražíme, osolíme a zalejeme vodou. Pridáme špenát, masox a dovaríme. Dochutíme rozotreným 
cesnakom. 
 
 

Dobrú chuť želá Jakubko 
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Zabávaj sa s Jakubkom 
 
Príslovia a porekadlá 

Keby nebo vyplnilo detské ţelania, nezostal by naţive ţiadny učiteľ. /perzské príslovie/  

Ţena je nešťastie, ale nezbavuj boţe ţiadny dom tohto nešťastia. /perzské príslovie/  

Kto všetko všetkým prezradí, všetkým bude na obtiaţ. /perzské príslovie/  

Aj keby ťa chválilo tisíc úst naraz, nikdy medzi nimi nesmú byť tie Tvoje. /perzské príslovie/  

Aj keď nemáš rád kašu, nikdy o nej nehovor, ţe nie je dobrá. /perzské príslovie/  

Nejedno vysvetlenie je horšie ako samotná chyba. /perzské príslovie/  

Kaţdý nech si pred vlastným prahom zametie. /perzské príslovie/  

Kaţdá minca a kaţdý človek majú dve strany. /libanonské príslovie/  

Cudzie chyby máme na očiach, svoje za chrbtom. /arabské príslovie/  

Jediná vec, ktorá nezostane nikdy skrytá, je láska. /arabské príslovie/  

Keď chceš stratiť priateľa, poţičaj mu peniaze! /arabské príslovie/  

Maj s priateľmi radšej strpenie, neţ aby si ich stratil! /arabské príslovie/  

Na konskom chrbte je raj pre srdce. /arabské príslovie/  

Nehádţ všetko do jedného vreca, nezdvihneš ho. /arabské príslovie/  

Oči, ktoré plakali, vidia lepšie. /arabské príslovie/  

Ţenu môţeš zbiť kedy chceš, ona uţ bude vedieť prečo. /arabské príslovie/ 

 

 

Zasmejme sa s Jakubkom 
 

Traja chlapci sa hádajú ţe ktorý ma najmenšieho dedka.  

Prvý hovorí: môj dedko mi je po kolena.  

Druhy hovorí: môj dedko mi je po členky. Tretí hovorí :môj dedko je v nemocnici...  

A ty? dvaja sa ho pýtajú čo sa mu stalo...  

Tretí hovorí : "Môj dedko spadol s rebríka keď oberal jahody." 

 

 

Idú ľudia v autobuse . 

odrazu sa ozve chlapec s plačom . 

Mama sa ho pýta čo sa mu stalo. 

Chlapček hovorí : 

-Stratil som guličku. 

Šofér zastaví práve na stanici a vtom všetci hľadajú guličku. 

Po 10 minútach hovorí chlapček : 

-Nemusíte hľadať ja si urobím novu !!!  rebríka keď oberal jahody." 

 

Učiteľ hovorí ţiakom: "Kto je hlúpi, nech sa postaví!" Dlho sa nestavia nikto. Na koniec sa 

postaví Móric. "Prečo si sa postavil, myslíš si, ţe si hlúpi?" pýta sa učiteľ. "Nie pán učiteľ, len 

som vás nechcel nechať stáť samého." 
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Prílohy 
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Prílohy poskytol Matematický krúţok pod vedením p. uč. A. Marcinčínovej-Novákovej. 
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