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Príhovor Jakubka 

MILÉ ŽIA�KY. MILÍ ŽIACI 

 

Skon�ili sa prázdniny, dni plné hier, zábavy a oddychu. 

Za�ína nový školský rok. Volám sa Jakubko a chcel by som by� vašim 

kamarátom. Prihováram sa vám prvýkrát v tomto školskom roku a budem vás 

sprevádza� stránkami tohto �asopisu. 

Pochválim vás, ak uspejete v sú�ažiach, ale aj za dobré výsledky vašej 

práce v škole. Nezabudnem pokarha� nezbedníkov, záškolákov a tých žiakov, 

ktorí si radi privlast�ujú veci iných �udí. 

Dúfam, že sa skamarátime a budete netrpezlivo o�akáva� nové �íslo tohto 

�asopisu. 

 

 

 

Váš Jakubko 
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Jakubko chváli: 

Na tejto stránke �asopisu vás budeme pravidelne informova� o výsledkoch 

v sú�aži o „NAJ“ diev�a a „NAJ“ chlapca. Myslím si, že si každý z vás pamätá, 

ako po�as celého školského roka pani u�ite�ky pravidelne chodili medzi vás, aby 

zhodnotili úpravu vašich vlasov. 

V tomto školskom roku by sme chceli túto sú�až rozšíri� o celkovú 

starostlivos� o zov�ajšok. To znamená, že budeme hodnoti� úpravu vlasov, 

�istotu nechtov a ošatenia. 

Na konci školského roka budú vyhlásený najlepší žiaci v tejto sú�aži 

a odmeníme ich peknými cenami. 

A to je len jedna z mnohých sú�aží, ktoré pre vás v tomto školskom roku 

chystáme. Verím, že sa zapojíte aj do výtvarných, športových a speváckych 

sú�aží, o ktorých vás budem v�as informova�. 
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Jakubko radí: 

Deti a rodina 

V škole sa okrem u�enia dajú robi� rôzne iné zaujímavé veci. Napríklad 

ve�mi dôležité je, rozpráva� sa. 

A o �om sa dá rozpráva�? Aj o svojej rodine. Myslím si, že každý by mal 

pozna� �lenov svojej najbližšej rodiny. Pozna� mená svojich príbuzných, po�et 

súrodencov, bratrancov a sesterníc. Samozrejme, nesmieme zabudnú� na starých 

rodi�ov. 

�o tak nakresli� si svoj rodinný rodostrom. Nie je to oby�ajný strom, rastú 

na �om zázra�né jab��ka. 

Ak poznáte svojich príbuzných, ich mená aj kedy sa narodili, poproste pani 

u�ite�ku, nech vám pomôže takýto rodostrom nakresli�. Ja som sa tiež ve�a 

dozvedel o svojej rodine a nakreslil som vám ten svoj. 

Ak budete s prácou hotoví, môžete si v triede urobi� výstavku rodostromov. 
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Jakubko varí: 

Slávnostné palacinky. 

�o budeš potrebova�: 

250g múky 

500ml mlieka 

2 vají�ka 

6 lyžíc oleja 

trocha cukru 

 lekvár 

 

Ako budeš postupova�: Zmiešaj mlieko s múkou, vají�kami a trochou 

cukru. Túto zmes dobre vymiešaj a cesto máš hotové. 

Na panvici rozpá� olej a nalej malé množstvo cesta v tenkej vrstve.  

Palacinku upe� z obidvoch strán. Hotovú palacinku natri lekvárom a urob z nej 

val�ek. 

 

Dobrú chu�! 
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Jakubko sa pýta:  

�o? Pre�o? Ako? 

 

Pre�o lastovi�ky odlietajú do Afriky? 

Na jese� vidíš poletova� len málo vtákov. Vä�šina totiž odletela na juh do 

teplých krajín. Tam vtáky aj v zime nachádzajú dostatok potravy a majú vä�šiu 

šancu na prežitie. Tieto vtáky voláme s�ahovavé. 

Aj lastovi�ky sa na jese� zhlukujú a vo ve�kých k�d�och odlietajú do 

Afriky. Zaujímavé je, že s istotou poznajú každú krajinu, nad ktorou už raz 

leteli. Dokonale poznajú cestu a nau�ia ju aj svoje mlá�atá. Po�as dlhej cesty 

musia aj odpo�íva�. 

Preto si sadajú na strechy domov alebo na drôty vysokého napätia. Pri lete nad 

morom využívajú na odpo�inok rahná a paluby lodí. 

 

 

Lastovi�ky majú dlhé silné krídla 

a ve�mi štíhle telo s vidlicovitým 

chvostom. Lietajú skoro tak rýchlo, 

ako jazdia autá na dialniciach. 
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Pre�o majú autá kolesá? 

 

Koleso je najúžasnejší vynález �udstva. Každý z nás sa s ním stretáva už 

po narodení, ke� rodi�ia za�nú vozi� die�a v ko�íku. 

Kolesa má trojkolka, kolobežka aj bicykel. 

Naši predkovia si už ve�mi dávno všimli, že okrúhle predmety sa �ahko 

posúvajú po zemi. Kým hranaté sa posúvajú �ažko, s ve�kou námahou. 

Preto za�ali posúva� �ažké predmety a ve�ké kamene po drevenej gu�atine. 

Neskôr sa kolesá za�ali vyrába� z odrezaných plátov kme�ov. Boli pevne 

pripevnené k ose, ktorá sa pod vozom pretá�ala. 

Ale ve�mi dôležité boli aj mlynské kolesá, ktoré pohá�ali jednoduché stroje 

a mlyny. 

Dnes majú kolesá duté pneumatiky plnené vzduchom a disky kolies sú vždy 

kovové. Vlaky a lokomotívy majú oce�ové kolesá, ktoré jazdia po ko�ajniciach. 

Vyrobte si aj vy, milí žiaci, hoci aj z papiera nejaké motorové vozidlo, ale 

nezabudnite, že potrebuje hlavne kolesá. 
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Recituj s Jakubkom: 

 

Pe�o, Líza a strašidlá v parku.  

 
Jese� krásne farbí listy, 
smetiar vietor trávu �istí. 
Lákavá je to�ká krása. 
Líza z domu ponáh�a sa. 
 
Listami chce vyzdobi� 
každé okno, celý byt. 
Ke� šla s košom po cesti�ke,  
stretla Pe�a pri bráni�ke. 
 
	ažili mu chudé plecia 
dve obrovské, chudé plecia. 
Neprezradil, �o to nesie. 
Vari zbieral šišky v lese? 
 
Povedal len: „Bu� si istá, 
prekvapenie skvele chystám! 
Ve� �oskoro uvidíš. 
Budeš zíza�, to si píš!“ 
 
Líza kývla, išla �alej a 
a Pe�o po chvíli malej 
vybral z vreca obrie dyne, 
zašiel po nôž do kuchyne. 
 
Za domom sa tajne skryl, 
tam do dyni tajne ryl 
hrôzostrašné tváre divé. 

Vyrezal im zuby krivé, 
z o�í sálal poh�ad dra�í, 
potom riekol: „To už sta�í!“ 
Už sa tešil náramne, 
ako všetko dopadne. 
 
Ke� strašiakov z tekvice 
nastokol na palice, 
zvolal chlapcov na poradu. 
Po�u� už len tichú vravu. 
 
a o chví�u chlapci milí 
do kríkov sa v parku skryli. 
A ke� Líza prišla bližšie, 
strašiak spoza kríka vyšiel. 
 
Reve ako šialený, 
zdá sa, Pe�o nelení. 
Líza zíza na tie hlavy, 
to ohromne chlapcov baví, 
 
celá bledá a bez hlasu, 
ruky, nohy sa jej trasú. 
Studený pot z �ela te�ie, 
strašidlám už neute�ie. 
 
Nech sa hanbí, komu sta�í 
dobré deti hlúpo straši�!
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�ítaj nahlas s Jakubkom: 

O jesennej víle. 

V lese na okraji mesta stál dom, kde bývala Katka s rodi�mi. 

Každé ráno chodila do školy cez les a vravela si, aké by to bolo fajn, keby mala 

bicykel a nemusela by tu dlhú cestu chodi� pešo. Lenže jej rodi�ia boli chudobní 

a na bicykel im peniaze neostávali. Katke sa každú noc snívalo o krásnom 

modrom bicykli, na ktorom sa prehá�ala po lesných chodní�koch. 

Ale, ako sa hovorí, sen je sen, prebudíš sa a je de�. A tak sa Katka každé 

ráno znova a znova vybrala pešo na dlhú cestu do mesta. Raz v noci, ke� sa jej 

zasa snívalo o nablýskanom novom bicykli, ju �osi slabo udrelo do hlavy. 

Prebudila sa, rozsvietila lampi�ku a na perine zbadala �ervenú pali�ku s malou 

hviezdi�kou na konci. 

Katka vzala pali�ku do ruky, a v tom sa z pootvoreného okna ozval tenký 

hlások: „Tu som, tu hore. Otvor mi, prosím, potrebujem pomoc!“ Katka otvorila 

okno dokorán a do izby vletela malá bábika v krásnych žiarivých šatách. Bábika 

sa poklonila a povedala: „Ja som jesenná víla. Ke� som letela ponad vašu 

strechu, vyšmykla sa mi z ruky moja kúzelná pali�ka. Kým som ju stihla 

zachyti�, spadla cez oblok do tvojej izby. Vrátiš mi ju?“ 

„Pravdaže vrátim. Práve som ju našla,“ povedalo diev�atko. Víla sa zaradovala 

a veselo odletela. Katka ešte dlho nemohla zaspa�. 

Len �o sa ráno zobudila, otvorila okno a pozerala sa von. To vám bola 

krása! Jesenné lístie žiarilo všetkými farbami. Jeden z konárov siahal až 

k okennému rámu. Katka si ho k sebe pritiahla bližšie a v ruke jej zostali tri 

�ažké ligotavé listy. Boli zo zlata. Chudoba už nebola hos�om v ich dome. 

Katka dostala nový bicykel a to všetko za to, že pomohla kúzelnej víle 

a neulakomila sa na jej zázra�nú pali�ku. 
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Zabávaj sa s Jakubkom: 

Prehadzova�ka 

Poprehadzuj písmená tak, aby si v každom slove dostal názov športu. 

1. MONINBTED 
2. BBSTELAAK 
3. LETTAAIK 

 

Potrápme si hlavi�ky 

V nasledujúcich vetách som ukryl tri kvety. 

Nájdi ich. (d�žne neplatia) 

1. Bol to takmer neprekonate�ný problém a nevedela si s ním rady. 

Nakoniec ho s poriadnym sebazaprením - a s trampotami - vyriešila. 

2. Zdalo sa nám, že rieka je prihlboká a nemáme šancu ju zdola�. A odrazu, 

h�a, Liana – najmladšia z nás – do nej odvážne sko�ila. 

3. Hoci Niagarské vodopády patrili k našim najvä�ším zážitkom, Zhodne 
sme skonštatovali, že �udia žijúci v tejto oblasti sú rovnako zaujímaví. 

 
Veselá matematika 
a+e+d+f = 13 

a+a+f+f = 12 

f+f+d+d = 18 

a+a+b+a = 5 

a=? b=? c=? d=? e=? f=? 

Zasmejme sa 

„Pán doktor, okamžite potrebujem okuliare. To vidím, toto je stánok 

s hranolkami.“ 

„Tak �o, zvykol si váš syn na okuliare? Zvykol, ale aby si neublížil, vybrali sme 

mu na nich sklá.“ 
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Záver 

A to je koniec nášho prvého �ísla. Dúfam, že vás náš �asopis zaujal a už 

netrpezlivo �akáte na jeho pokra�ovanie. Prídem medzi Vás za�iatkom 

novembra so zimným vydaním. Teším sa na �alšie stretnutie s vami. 

 

 

Váš Jakubko 

 


