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Príhovor Jakubka 
Ahoj deti 

 

Parky a záhrady sú plné zlatého, �erveného 

a hnedého lístia, ktoré príjemne šuchoce pod 

nohami a ponúka množstvo nápadov na dobrú 

zábavu. Dni sa však nezadržate�ne krátia, 

podchví�ou spoza rohu vyletí studený severák 

a snaží sa dosta� sa vám pod kožu. Vo vzduchu 

cíti� prvý sneh a prvé príznaky blížiacich sa 

viano�ných sviatkov.  

Ešte chví�ku to síce potrvá, kým budú naozaj tu, ale to je len dobre, lebo na 

Vianoce sa treba poriadne pripravi�. 

Najdôležitejšie je zostavi� si zoznam dar�ekov. Už vidím, ako vám 

zasvietili o�ká a za�ali ste premýš�a�, �o by ste si želali vy. Omyl ! Mám na 

mysli zoznam, kde si starostlivo zapíšete všetkých, ktorých chcete obdarova� vy. 

Nepotrebujete na to ani jednu korunu. Sta�ia vám dve šikovné ruky. Kým 

dar�eky povyrábate, akurát bude Štedrý de�. Ak sa do výroby dar�ekov bojíte 

pusti� samé, poproste vašich u�ite�ov, ur�ite vám pomôžu. 

 

 

 

Váš Jakubko 
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Jakubko a záujmové krúžky 
 

V tomto školskom roku môžete po vyu�ovaní spolu s Jakubkom 

navštevova� nieko�ko záujmových krúžkov. �i je to krúžok spevácky, tane�ný, 

výtvarný, drevársky, literárno dramatický, športový i usilovný mrav�ek, vždy je 

tam veselo a príjemne. 

 

Krúžok pod názvom „ Usilovný mrav�ek ,“ navštevuje v tomto školskom 

roku 12 žiakov  z prvého stup�a. 

Pracuje osem hodín mesa�ne, pod vedením pani u�ite�ky Murckovej 

a Žaloudkovej. Krúžok je zameraný na : 

- literárno dramatickú �as� 

- enviromentálnu �as� 

- výtvarno praktickú �as� 

- hudobnú �as� 

- telesnú �as�  

 Žiaci sa stretávajú raz týždenne a kto by chcel nazrie� do tajomstiev, ktoré tu 

odkrývajú, je srde�ne vítaný. 

 

V tomto školskom roku za�ína svoju �innos� literárno dramatický krúžok. 

Ak rád recituješ, �ítaš, hráš divadlo, prihlás sa u p. u�ite�ky Kunayovej a ni� ti 

nebráni sta� sa aspo� na chví�u niektorým z hrdinov románu �i rozprávky. 

 

Na �innos� speváckeho krúžku sme si už všetci zvykli a ob�úbili sme si 

ich vystúpenia. 

Žiaci si v tomto krúžku môžu vypestova� kladný vz�ah k hudbe, rozvíja� si 

schopnosti v oblasti rytmu, melódie a hry na hudobných nástrojoch, po�úvaním 

hudby a pohybovým prejavom vychádzajúcim z hudby. 
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P. u�ite�ky Porubská , �echová  a p. u�ite� Lanš�ák u�ia deti interpretova�  

�udové, umelé a moderné  piesne, ktoré majú uspokoji� detskú túžbu hudobne sa 

vyjadri�. 

Už teraz sa tešíme, ako zatlieskame ich bravúrnemu vystúpeniu pri príležitosti 

viano�ných sviatkov a Jakubovanského slávika.  

 

Na škole tiež pracuje športový krúžok, ktorý navštevujú diev�atá a chlapci 

z druhého stup�a. 

Pod vedením p. u�ite�ky Marcin�ínovej a p. u�ite�a Poto��áka, majú žiaci vo 

svojom vo�nom �ase možnos� vyhra� sa do sýtosti, zasú�aži� si, aktívne si 

oddýchnu�, oboznámi� sa so športovou teóriou, zdokonali� svoje pohybové 

zru�nosti a pripravi� sa na úspešnú reprezentáciu školy v športových 

podujatiach. 

 

 

 

Ak ste sa až teraz rozhodli, že by ste radi navštívili niektorý z týchto krúžkov, 

ste vítaní. 
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Jakubko chváli: 
D�a 26.9.2003 sa vo Svinnej konala rómska olympiáda na ktorej sa 

zú�astnili aj žiaci našej školy, navštevujúci športový krúžok. Okrem našej školy 

si športovci zmerali sily aj so sú�ažiacimi zo Svinnej, Chminianskej N. Vsi, 

Hermanoviec a Jarovníc. 

Sú�ažilo sa v týchto disciplínách: 

- futbal(chlapci) 

- prehadzovaná (diev�atá) 

- �ahká atletika 

 

Výsledky našich žiakov 

Miesto 
Futbal 

chlapci 

Prehadzovaná 

diev�atá 

Štafetový beh 

chlapci 

1. Svinia Svinia Svinia 

2. Chmin. Jakubovany Hermanovce Chmin. Nová Ves 

3. Chmin. Nová Ves Chmin. Jakubovany Chmin. Jakubovany 

 

Našu školu reprezentovali: 

Diev�atá:  Chlapci:  

Beáta K. 9.A Michal H. 9.A 

Katarína L. 9.A Slavomír M. 9.B 

Sidónia K. 9.B Ervín Ž. 9.B 

Viera H. 9.B Milan J. 7.A 

Ružena M. 8.A Marek J. 7.B 

Irena H. 8.B Miroslav Ž. 7.B 

Zuzana H. 8.B   

Saxona H. 7.A   
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Jakubko pomáha: 
Koordinátorovi prevencie drogových závislostí 

 

V mesiaci november vyhlasujeme sú�až  o realizáciu nástenky s tematikou 

drogovej  problematiky vo všetkých budovách  školy. 

Túto sú�až vyhodnotíme v decembri, pred zimnými prázdninami. 

Viete o tom , aké škodlivé a nemoderné je faj�i�? Presved�íme vás o tom, ak sa 

21.11.2003 zú�astníte sú�ažného podujatia v oblasti prevencie faj�enia u detí 

a mládeže. Túto sú�až pre vás pripravujeme pri príležitosti d�a nefaj�iarov. 

 

Pre tých, ktorí sa ešte nezú�astnili našich mimoškolských aktivít 

oznamujeme, že v októbri sa uskuto�nil športový de�  žiakov 1.stup�a , 

zameraný na správne využitie vo�ného �asu. 

Ak  sa vaši rodi�ia zaujímajú o to, ako vám to v škole ide, mohli sa presved�i� 

na vlastné o�i. Pri príležitosti   Európskeho d�a  rodi�ov a škôl mohli nazrie� 

priamo do vašich tried, vidie� vás �íta�, po�íta�, ale aj spieva�, �i cvi�i�. 

Dúfam, že na budúci školský rok si viacerí rodi�ia nájdu �as, aby vás navštívili 

v škole. 

 

�ítanie, ale aj premýš�anie na pokra�ovanie 

1. �as� 

Tvoje múdre telo 

 

Tvoje telo je ve�mi múdre. Vie, �o má robi�. Ako preh�ta�, ako hýba� 

rukami a  nohami, ako vidie� a po�u�. 

�o sa vášmu telu stane, ke� ho budete plni� zlými vecami?  

F a j � e n i e :   vidíš reklamy v �asopisoch, faj�í sa v televíznych filmoch 

a seriáloch, niekde faj�ia aj rodi�ia. 
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Pre�o to robia? Vä�šina dospelých má len takýto hlúpy zvyk. Jedného d�a si 

zapália prvú cigaretu, potom druhú, tretiu a už nedokážu presta�. 

Je to smutné, pretože v tabaku je nie�o, �o škodí �udskému telu. A deti vždy 

napodob�ujú dospelých. Tak je to aj s faj�ením. Chcú sa im podoba�, tak faj�ia.  

Ale �o na to naše múdre telo:? Dozviete sa v budúcom �ísle �asopisu. 

 

 

Nesta�í po dobre túži�. 

Dobro treba chcie�! 

Nesta�í len dobro chcie�. 

Treba dobro robi�.  
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Jesenné hry s Jakubkom 
Jese� sa chce s vami hra� 

Jesenné lesy, parky a záhrady hýria tými 

najžiarivejšími  farbami maliarskej palety. Nazbierajte si 

listy, ktoré sa sa vám najviac pá�ia a potom všetku tú 

nádheru  skúste prenies� na papier. Potrebujete k tomu 

výkres, vodové farby, pastelky alebo fixky. Z obrázkov si 

môžete urobi� výstavku v triede. 

 

Jesenný vietor je najhravejší zo všetkých  druhov 

vetrov po�as celého roka. A ni� nemá radšej, ako ke� môže vynies� papierových 

šarkanov do závratnej výšky, až sa im chvost stráca v oblakoch. Urobte si 

preteky v púš�aní šarkanov. Môžete si ich kúpi�, alebo vyrobi� sami na hodine 

pracovného vyu�ovania. 

 

Ak ste si nazbierali gaštany, môžete z nich vyrobi� rôzne zvieratká. 

Potrebujete len gaštany, nalámané kúsky špajdlí  malé nožni�ky �i nožík. Potom 

závisí už len na vašej fantázii, �o z gaštanov vyrobíte. Vystavte si zvieratká 

v triede a potešia vás každý de�. 

 

Ak sa vám jese� zdá  najsmutnejším ro�ným obdobím nenechajte sa 

pomýli�. 

Jese� dokáže by� nádherne farebnou, veselou a ešte k tomu sa ve�mi rada hrá. 

Aj vám ponúka mnoho hra�iek. 

 



 

 

 

9

Jakubko radí: 
Viete aké slová skrýva v sebe slovo Jánošík  

 

ÁNO, ŠÍK. 

 

To znamená, že Jurko Jánošík nebol sám, že mal celý šík druhov. Slovom, 

bola to ich celá družina. 

Juraj Jánošík žil dávno, pradávno, ešte za poddanských �ias., ke� páni oby�ajný 

�ud ve�mi utlá�ali. 

Jánošík sa tejto krivde vzoprel, utiekol do hôr a stal sa kapitánom hôrnych 

chlapcov. Bolo ich ako mesiacov v roku- dvanás�. 

A práce mali veru vyše hlavy, aj ke� sa to dá poveda� krátko. Bohatým 

brali a chudobným dávali. A ve�mi štedro. Dukáty merali klobúkom a látky od 

buka do buka. 

Veru, páni sa pred junákom Jánošíkom triasli  ako osika. Ani blesky sa tak 

neblýskali na oblohe ako Jurkova valaška. Páni chceli zbojníka Jánošíka znies� 

zo sveta. Pandúri ho zlapali a poviazali. Na súde ho odsúdili a potom zavesili na 

hák. Odišiel v plnom rozkvete života, mal dvadsa�pä� rokov. Takto kruto 

naložili páni s Jánošíkom. No tým sa zaslúžili o jeho ve�nú slávu. 

 

�o robia zvieratká v zime? 

 

Niektoré zvieratká v zime nevidíme. Nebojte sa. 

Nestratili sa, naopak, majú sa ve�mi dobre. Mnoho 

zvieratiek  totiž chodí cez zimu spa�. Uložia sa do 

teplého, útulného brlôžka a tam si poriadne pospia, až 

kým nepríde jar a nezobudí ich hrejivé slnie�ko. 



 

 

 

10

Medve� hnedý spí najradšej sám. Kým vonku za�ne sneži�, starostlivo si 

vyberie nedostupnú a opustenú jasky�u, ktorú by nikto neh�adal  a tam si zariadi 

svoj zimný brloh. 

Rodinka ježkov si postavila zimné hniezdo�ko z machu a slamy. Pekne sa 

schovali do krovia a len �o vonku za�ne mrznú�, sto�ia sa všetci do klbka, aby 

nezamrzli. 

Had sa ešte za teplých dní poriadne zav�tal do mäkkej  lesnej hliny. Kým pôda 

zamrzne, had už hlboko spí a vstáva� bude až na za�iatku jari. 

Pod zamrznutou hladinou rybníka pokojne odpo�ívajú vo svojom dom�eku, 

ktorý si vyh�bili  v bahnitom brehu, dve žabie kamarátky. 

 

Ak máš chu�, nakresli niektoré z týchto zvieratiek na hodine výtvarnej 

výchovy. Radi tvoj  obrázok uverejníme v nasledujúcom �ísle �asopisu. 
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Jakubko sa pýta:  
�o? Pre�o? Ako? 

Dohviezdny ve�er 

Na Štedrý de� skoro ráno za�ali ženy miesi� cesto na viano�né kolá�e. 

Niekde za�ali hne� po polnoci, aby mali �ím ráno obdarova� koledníkov 

a vinšovníkov. 

Ke� chcela gazdiná, aby na rok stromy dobre zarodili, poobtierala si o ich kme� 

ruky od cesta. 

Nechala si aj pre sliepky, aby dobre niesli vajcia. Ženy mali s chystaním štedrej 

ve�ere plné ruky práce. 

�asto až do ve�era ni� nejedli, postili sa.  

De�om s�ubovali, že ak vydržia bez jedla, uvidia na oblohe zlaté prasa alebo 

zlatý ko� aj s koníkom. 

Ke� sa na oblohe ukázala prvá hviezda, za�ala sa slávnostná ve�era. Preto 

v niektorých oblastiach hovoria Štedrému ve�eru aj Dohviezdny ve�er. 

 

Galileov  �alekoh�ad 

Galileo Galilei, talianský matematik, 

fyzik a hvezdár, ktorý žil v sedemnástom 

storo�í, bol ve�mi zvedavý. 

Zaujímal sa o všetko. Raz vložil do starej 

orgánovej píš�aly sklenné šošovky 

a objavil �alekoh�ad. 

Zvä�šoval iba tri razy, ale i to posta�ovalo, 

aby spolu s poprednými ob�anmi slávneho 

mesta Paduy pozorovali  lode plávajúce do 

prístavu. 
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Ke�že Galilei takto spoznal zázra�nú vlastnos� skla, dal si vybrúsi� ove�a 

vä�šie šošovky. 

A 7. januára  1610 sa cez ne pozrel na nebesá...To, �o uvidel, mu pritajilo 

dych. Uvidel, že mesa�ný disk nie je diskom, ale gu�ou, že nemá vlastné svetlo, 

že sú na �om  krátery, plochy pripomínajúce moria, vrchy a pohoria, z ich tie�a 

vyrátal ich výšku. 

Uvidel planétu Jupiter a jej štyri mesiace. Uvidel, že Mlie�na cesta nie sú  

nahromadené a zapálené výpary Zeme, ale nepredvídate�né zoskupenie hviezd, 

ktoré ešte nik zo Zeme nevidel. 

Galileo uvidel, že nie cirkev, ale po�ský hvezdár Koperník má pravdu.  

Zem nie je stredom vesmíru! Za mnohými prevratnými objavmi je teda sklo. 

Sklo umožnilo objav mikroskopu, ktorý nám ukázal nevidite�ný mikrosvet. Sklo 

umožnilo objav �alekoh�adu, ktorým sa �udstvo prvý raz pozrelo do vesmíru. 

Sklo vytavené z  piesku a sódy, za pomoci oh�a a šikovných �udských rúk. 

 

�o v decembri nespravíš, v januári nedobehneš. 

V decembri je príroda pripravená  na zimu. Farby jesene vybledli, tráva je 

po no�ných mrazíkoch biela, ako keby bola  posypaná práškovým cukrom, 

vodnú hladinu pokrýva �adové zrkadlo. 

Vodné vtáky musia pokra�ova� v ceste na juh, alebo sa pres�ahova� k riekam 

a potokom, ktoré nezam�zajú. 

Aký december  sa nám pá�i? Ke� sa ráno zobudíme a pod�a zvukov vieme, že 

všetko vonku je inakšie.  

Pozrieme cez oblok a vonku chumelí! To budú naozajstné Vianoce! 

S kopami snehu, sánkova�kou, lyžova�kou, snehuliakom aj gu�ova�kou. Všade 

budú rozvá�a� viano�né kolá�e a jedlá, ktoré sa vo všedný de� nevaria. 

Nachystáme strom�ek, ozdoby, dar�eky, oplátky s medom a cesnakom, 

rozkvitnuté �ereš�ové halúzky odrezané na Barboru, ozdobíme medovníky. 



 

 

 

13

Viete, �o je na Vianociach najkrajšie? Že sme všetci spolu a že sa máme radi. 

Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc. 

V predve�er Lucie dospelí  aj deti jedávali cesnak, ktorý ich mal chráni� 

pred zlými duchmi. Na Orave ho  dávali aj kravám, aby im strigy neodoberali 

mlieko. Najprv však na cesnaku odštipli konce. Ke� striga cesnak zavo�ala , 

�arovala, aby vyšiel z kravy. „ Ako vyjdem z kravy, ke� nemám chvosta ani 

hlavy ,“ 

Odpovedal cesnak a striga, ktorá nemala nad kravou moc odišla. 

 

Tajuplné hniezdo 

Mnohí neviete, že imelo na viano�nom stole, �asto zlatené alebo 

postriebrené a ve�ké gu�ovité trsy v korunách stromov je tá istá rastlina. 

Pre našich predkov bolo tajomnou rastlinou a uctievali dokonca aj stromy, na 

ktorých rástlo. 

Najviac na topo�och, v�bach, ale aj jabloniach a lipách. Iba na duboch imelo 

nenájdete. 

	udia mu odpradávna prisudzovali �arovnú moc. Možno preto, lebo 

nerastie zo zeme, ale zo stromu. �i vyrastie ,�i nie závisí od vtákov, ktoré 

prenášajú lepkavé biele plody aj semená. Na jar vyrastie zo semenníka na konári 

stromu jednoduchý korienok, pod kôrou sa rozvetví a napojí sa na vodivé pletivá 

dreva, z ktorého �erpá vodu a v nej rozpustené minerálne látky. 

Pretože sú konáriky imela zelené, potrebné živiny si rastlinka vyrobí sama. 

Imelo nerobí ve�ké škody na dreve. Rastie pomaly, za rok vyrastie len jeden pár 

centimetrov dlhý �lánok rastliny. Možno preto sa dožije aj sto rokov. Pravda, ak 

ho niekto odvážny na Vianoce neodreže. 
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Jakubko varí: 
Zimné vitamínové pochú�ky 

 

Jakubkov ovocný šalát. 

 

Budete potrebova�- 

 

3 pomaran�e 

3mandarinky 

4 jablká 

2 banány 

1citrón 

vrecúško hrozienok 

 

ako budete postupova�- 

 

Ovocie umyjeme, ošúpeme, nakrájame na menšie kúsky a zmiešame ho vo 

ve�kej miske s hrozienkami. 

Pokvapkáme citrónovou š�avou. Ke� si na takomto šaláte pochutíte, ur�ite 

nebudete celú zimu chorí. 

Nezabudnite ponúknu� aj svojich kamarátov. 

 

 

Dobrú chu� vám želá 

Jakubko 
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�ítaj nahlas s Jakubkom: 
Rozprávka na obloku. 

 

Otec Mrázik si zavolal svoje deti a prísne im prikázal.. Dnes budete ma�ova�  

de�om na obloky kvety. Poznáte ich ve�a . 	alie, ruže, muškáty, tulipány, 

narcisy, chryzantémy..... A kto žiadny kvet nepozná, môže si  nejaký vymyslie�. 

A nech sú krásne! Prídem sa na vás pozrie�. 

Mrázikovi synovia ma�ovali �u�om obloky celú noc. Dýchali na sklá 

a potom dlhými nechtíkmi jemnými ako pavu�inky ma�ovali �adové kvety. 

Pri jednom obloku sedel aj najmladší Mrázikov  syn. Ale kvety ma�ova� 

nevedel. Darmo si vymýš�al jeden vzor za druhým, ma�ova� kvety sa mu 

nepodarilo. Krútil sa, nadúval lí�ka, kr�il nos a usilovne �osi ma�oval. 

A ráno, ke� sa v izbi�ke zobudila Majka, prekvapená vykríkla, že na okne je 

nakreslená rozprávka. 

Princezná, ko� aj koníky...Aká krása! 

A práve vtedy sa pri obloku objavil aj Mrázikov otec a povedal mu, že 

prikázal ma�ova� kvety, ale obrázok sa mu ve�mi zapá�il. Bol rád, že potešili 

diev�atko a syna viac už nekarhal. 

 

 

Viano�ná rozprávka 

 

Bola neskorá jese�. Modrú oblohu prepichovali divé husi. Jedného d�a sa 

z lúky za dedinou zdvihli  aj bociany, zamávali krídlami a zamierili do teplých 

krajín. Jeden  bocian však zostal v hniezde na komíne starej tehelne. Bol už starý 

a vedel, že tak �aleko nezaletí.  
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Na Štedrý de� za�ali poletova� mrazivé vlo�ky snehu. 	udia bociana 

�utovali, že zamrzne. Bociana najprv triaslo od zimy, potom už bola iba biela 

tma. Zdalo sa mu, že letí do krajiny, kde je ve�né teplo. 

Vtedy sa v dia�ke ozval zvuk požiarnického auta. Jeden  požiarnik vyliezol 

po rebríku ku hniezdu a zobral  bociana do náru�ia. V teplej izbe bocian precitol 

a prekvapene  h�adel na viano�ný strom�ek. 

Prvý raz v živote videl ligotavé gule, horiace prskavky, visiacich anjelikov. 

Zazrel diev�ence, ktoré sa na�ho milo usmievali. V tej chvíli sa jeho vtá�ie 

srdce naplnilo š�astím. 

Predsa len doletel do krajiny, kde ve�ne svieti slnko. 
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Recituj nahlas s Jakubkom: 
Hviezdi�ka 

 

Bola raz malá, malá hviezdi�ka. 

Zviedla ju Mlie�na, Mlie�na cesti�ka. 

Zvolala- Zbohom, družice, vidie� chcem svetov tisíce. 

 

V prvý de� letí, letí do sveta- pýchou sa celá, celá trblieta. 

V druhý de� hlávka zmotaná, v plame�och horí od rána. 

 

V tretí de�, na smr� znavená vpadla k  nám, ako, ako z kame�a. 

Uhli sa hrudy studené, schovali hviezdu do zeme. 

 

Bola raz malá, malá hviezdi�ka, zviedla ju Mlie�na, Mlie�na cesti�ka. 

Umrela hviezda mali�ká, kon�í sa o nej pesni�ka. 

 

–-táto báse� bola aj zhudobnená, zaspievajte si ju na hodine hudobnej výchovy–

- 

Viano�ná vlo�ka 

 

Najkrajšie je uprostred Vianoc, ke� ti zrazu sadne na nos malá vlo�ka. 

Poštípe �a  ako fr�ka do nosa. 

 

Svet sa zrazu s tebou to�í, 

Vysko�ia ti slzy z o�í. 

Prepá�, nepla�! 

Stalo sa. 
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 Zabávaj sa a spievaj s Jakubkom: 
Prekrúcanka 

Ke� som išiel cez to hrachovo kmotrovisko, šteky na m�a psali, gagy husotali. 

Ja plot cez ten skok! 

Celá trha sa mi rozkoše�ovala. 

 

Oprav vety tak, aby zneli správne. 

 

 

Chytro povedz 

 

Juro Jura ruje, ujo fujaruje. 

Pred potokom, za potokom, pä� kôp konopí. 

V našej peci myši piš�ia, v našej peci psík spí. 

 

 

Žartíky z detského života 

 

U�ite� žia�ikovi- Mama ti dala štyri jablká a kázala ti, aby si sa rozdelil 

s bratom. 

Ko�ko jab�k budeš ma� ? 

Žia�ik – tri.  

U�ite�- Ako to? Nevieš po�íta�? 

Žia�ik- Ja viem, ale môj brat  nie. 

 

 

Mama – Marienka, pre�o sa nepomeríš s Katkou? 

Marienka- Lebo nevieme, pre�o sme sa pohnevali. 
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Mami�ka nesiem ti prekvapenie. 

Aké? 

Kúpila som cukríky, lebo chlieb nemali. 

 

 

Brúsime si jazyk 

 

A tie vrabce z toho t�nia – štrng brng do toho t�nia. 

A tie vrabce z toho t�nia – štrng brng von z toho t�nia. 

 

 

Z �udovej múdrosti 

  

Ko�ko sa ukáže prvý sneh pred Vianocami, to�ko bude trva� po Vianociach. 

Biele Vianoce, zelená Ve�ká noc. 

Ke� je na Štedrý de� ve�a hviezdi�iek, na budúci rok bude ve�a kureniec. 

Ak chceš spa� sladko, ve�eraj krátko. 

Kam nechodí slnko, tam chodí lekár. 

Chrá� si svoje zdravie ,ako oko v hlave. 

To ani voda nevezme, ani ohe� nespáli, �o sa �lovek nau�í. 

Na múdrych stojí svet. 

U�ený nikto z neba nespadol. 
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Záver 
Milé žia�ky, milí žiaci. 

 

Ur�ite ešte stále spomínate na teplé slnie�ko, dni plné hier, zábavy 

a bezstarostného šantenia po�as letných prázdnin. Ale �as sa nedá zastavi�, 

ubieha rýchlo, ako voda v potô�iku. Máte za sebou prvé dva mesiace školy. 

Dúfam, že ste na�erpali nové vedomosti, máte samé dobré známky a v škole sa 

správate slušne.  

Myslím si, že netrpezlivo �akáte, keby Perinbabka prikryje našu krajinu 

ve�kými snehovými perinami, aby ste sa mohli do sýtosti vyšanti� na sánkach, 

gu�ova�ke a pri stavbe snehuliakov. 

Ale dúfam, že nezabúdate ani na prípravu viano�ných dar�ekov pre svojich 

blízkych. �asu už nemáte ve�a. Tak sa poponáh�ajte a hlavne obdarujte 

všetkých, ktorých nosíte vo svojich srdie�kach. 

Želám vám ve�a snehu, krásne viano�né sviatky, cez zimné prázdniny 

na�erpajte mnoho nových síl. Ja k vám znovu zavítam až v novom kalendárnom 

roku. Netrpezlivo �akám na vaše výtvarné, slohové a básnické príspevky. Rád 

ich v budúcom �ísle uverejním 

 

 

 

Váš Jakubko 

 


