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Úvod 

 

Milé žia�ky, milí žiaci! 

 

 

Vianoce – najkrajšie sviatky roku sú už len v našich spomienkach. Dohoreli svie�ky 

a opadalo ihli�ie z viano�ných strom�ekov vo vašich príbytkoch. Skon�ili sa dni hier, zábavy, 

šantenia a veselosti  po�as zimných prázdnin. Školské lavice sú už opä� plné usmievavých a 

oddýchnutých detí.  

Želám vám, milé deti, aby sa vám aj v tomto kalendárnom roku darilo dosahova� 

v škole vynikajúce výsledky. Tým, ktorí si doteraz školu a jej neodolate�nú atmosféru 

neob�úbili a do školy chodili málo, alebo neradi želám,  nech nájdu tú správnu cestu 

k vedomostiam a ur�ite sa budú v škole cíti� ve�mi dobre. Ve� v škole sa dá robi� to�ko 

zaujímavých vecí.  

 

 

Váš Jakubko 



 

 

 

3

Ako sme oslávili Vianoce 

Aj tento školský rok sme privítali v našej škole Vianoce, ako sa patrí. D�a 16. 

decembra  2003 sa na Obecnom úrade  v Chminianskych Jakubovanoch uskuto�nila 

slávnostná viano�ná akadémia. Sponzorom tohto podujatia bola nadácia „ Hodina de�om“.  

Pri príprave  programu si navzájom pomáhali viaceré záujmové krúžky, ktoré pracujú 

na našej škole. Pripravili sme kulisy a masky  na divadelné predstavenie – Vianoce - , ktoré 

pripravil  literárno- dramatický krúžok. Spevácky krúžok zaspieval pár krásnych viano�ných 

piesní a kolied. 

Ani ostatní žiaci nezahá�ali. Zástupcovia jednotlivých ro�níkov vystúpili s krátkym 

programom. Recitovali básni�ky, zaspievali viano�nú pesni�ku, �i zavinšovali milú 

vinšova�ku. 

Bolo to milé a príjemné stretnutie, ktoré obohatilo novými zážitkami všetkých, ktorí sa 

na �om zú�astnili. 

 
 

Jakubko 
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Bol u nás Mikuláš 

Ako každý rok aj tento, medzi našich žiakov zavítal 5. decembra Mikuláš s �ertom 

a anjelom. Nevynechal ani jednu triedu školy, bol zvedavý, ktoré deti sa zlepšili v u�ení 

a v správaní. Ve�mi ve�a detí pochválil, nako�ko boli celý rok usilovné a poslušné. 

Ale jeho spolo�ník – �ert – mal tiež plné ruky práce. Vyobšíval metlou neposlušníkov, 

záškolákov, žiakov s dlhými prstami. 

Anjelik obdaroval všetky deti peknými dar�ekmi. Žiaci im zaspievali, zarecitovali, alebo 

zavinšovali. 

Ur�ite sa už všetci tešia, že o rok sa znovu stretnú. 
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Jakubko chváli: 
 

Ako pokra�uje sú�až... 

 

Ur�ite ste si povšimli, milé deti, že pani u�ite�ky chodia medzi vami s doširoka otvorenými 

o�ami a neustále vás pozorujú. Ako ste upravení, �i máte �isté šaty a na nohách prezuvky. 

Viete, pre�o to robia? 

Ve� sú�až o NAJ diev�a a NAJ chlapca je už v plnom prúde.  

Dnes vám prezradím, ako na tom ste. Ak mám by� úprimný, nemáme sa ve�mi s �ím chváli�. 

Niektorí žiaci nedbajú o svoj vzh�ad a celkovú hygienu tela. Kvôli tomu sa v škole rozšírili 

rôzne nepríjemné javy, súvisiace s dodržiavaním �istoty a hygieny.  Dúfam, že budete dba� 

o svoj zov�ajšok,  budete dba� o �istotu svojho tela a ošatenia a nebudete to robi� len kvôli 

tejto sú�aži, ale aj pre dobrý pocit zo seba samého. 

Ako to v sú�aži vyzerá doteraz ? Kto je najlepší a kto musí prida�? 

Žiaci, ktorí sa najlepšie starajú o svoj zov�ajšok: 

 

1. ro�ník – Dávid Mirga 1.A                                 2. ro�ník -  Veronika Horváthová 2.A 

                     Ivan Jaslo 1.B                                                         Danka Mirgová          2.B 

                     Pavol Horvát 1.D                                                    Nikola Mirgová         2.C 

                     Nina Žigová 1.E                                                      Bohuš Žiga                2.D 

                                                                                                      Nikola �erve�áková  2.E 

 

3. ro�ník -    Matúš Horvát 3.A                               4. ro�ník -   Dalibor Horvát 4.A 

                    Jozef  �erve�ák 3.B                                                Gejza �erve�ák 4.B 

                    Dávid Horvát 3.C                                                     

 

5. ro�ník -   Františka Horváthová 5.A                    6. ro�ník  - Slavomír Horvát 6.A 

                    Iveta Jaslová 5.B                                                     Mária Horváthová 6.B 

                    Beáta Jurková 5.C                                                   Martina Horvátová 6.C 

                    Václav Žiga 5.D                                                       

 

7. ro�ník -  Milan Jaslo 7.A                                     8. ro�ník -  Ivan Horváth 8.A 

                   Marek Jurko 7.B                                                      Zuzana Horváthová 8.B 
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9. ro�ník – Miroslava Horváthová 9.A 

                   Silvia Horváthová 9.B 

 

Ale máme v škole aj žiakov, ktorí by sa mali o �istotu a úpravu svojho tela viac stara�: 

Viera Holubová 1.A, Božena Mirgová 1.B,  Marek Holub 2.B, Marek Mirga 2.C, Pavol 

Závadský 2.E, Anna Mirgová 3.A, Nikola Lacková 3.B, Mária Holubová 3.C, Peter Mirga 

4.A, �ubomír Mirga 4.B, Dávid Horvát 4.C, Ján Pokuta 5.A, František Horvát 5.B, Dušan 

Pokuta 5.C, Pavol Horvát 5.D, Zuzana Žigová 6.A, Adam Horváth 6.B, Roman Horvát 6.C, 

Monika Horváthová 7.A, Patrícia Horváthová 7.B, Rastislav Horváth 8.A, Kristián Pokuta 

8.B. 

Dúfam, že menovaní žiaci pri nasledujúcom priebežnom vyhodnocovaní sú�aže budú 

patri� už medzi najlepších. Ve� netreba ve�a. Len pravidelne používa� mydlo, nožnice, 

šampón a prací prášok. 

 

 

Jakubko 
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Jakubko sa pýta:  

�o? Pre�o? Ako? 

 
Pre�o si �istíme zuby? 

 

Zdravé zuby sú ve�mi pekné. Aby boli také krásne, musíme sa o nej dôkladne stara�. 

Mali�ké deti sa starajú o svoje mlie�ne zuby, �o je ve�mi dôležité. Ke� im neskôr mlie�ne 

zuby vypadnú za�nú sa stara� o tie nové, ktoré budú ma� celý život. 

Záleží len na každom z nás, �i nám zuby vydržia celý život krásne biele a zdravé. 

Prvé zuby narastú �u�om asi v šiestom mesiaci po narodení. Vä�šinou za�ínajú rás� od 

predných rezákov a nakoniec ich je 20.Tieto mlie�ne zuby medzi šiestym a štrnástym rokom 

vypadajú a nahradí ich 32 dospelých zubov. Pre zdravé zuby je dôležitá zdravá výživa, málo 

cukru a sladkostí, starostlivé �istenie zubov zubnou pastou a pravidelné prehliadky u zubného 

lekára. Pre zuby je vhodné �erstvé ovocie a chrumkavá zelenina, celozrné pe�ivo, mlieko, syr, 

orechy, mrkva, re�kovka, paprika, uhorky a paradajky. Nevhodné sú sladkosti, cukor, torty, 

cukríky a �okoláda. Po každom jedle by si si mal umy� zuby. Ak nemáš zubnú pastu a kefku, 

požiadaj rodi�ov, aby ti ich kúpili. 

Uvidíš, že tvoj úsmev bude ove�a krajší. 

 

 

Kde bývajú knihy? 

 

Milé deti, poznáte dom plný rozprávkových bytostí? Bývajú v �om víly a trpaslíci, 

princezné, princovia, králi a krá�ovné, ale i mnohohlaví drakovia a ježibaby. 

Okrem nich tam nájdete aj rozli�né zvieratká, kvety a vtá�iky. Sú tam i dávne tajomstvá 

a udalosti z �alekých krajín. Ukrývajú sa v knižkách �i knižo�kách a svorne ved�a seba spia. 

Šarkan spí ved�a krásnej diev�iny, ale neublíži jej. Ježibaba z medovníkovej chalúpky drží 

lopatu, na ktorej sedí Janí�ko, ale nehádže ho do pece. �o myslíte, pre�o je to tak? 

No predsa preto, lebo bývajú v rozprávkovom paláci, ktorý sa volá K N I Ž N I C A . 

Všetky rozprávkové bytosti sú ukryté v bytoch, kde sú knihy v knižnici uložené vo vzornom 

poriadku. Ožijú a za�nú vám rozpráva� vtedy, ke� niektorú z nich vezmete do ruky a otvoríte 

ju. Rozprávkové bytosti však ožijú len pre toho, kto dobre pozná písmenká. �ítanie je ako 
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�arovný prútik. �ím lepšie viete �íta�, tým rýchlejšie sa dej rozprávky pred vaším zrakom 

rozvinie. 

A viete, že knihy majú svojich strážcov? Sú nimi tety a ujovia, ktorí pracujú v knižnici. 

Skúste ich navštívi� a uvidíte, ako ochotne vám tety knihovní�ky pomôžu vybra� tú najkrajšiu 

rozprávkovú knihu. Neviete, kde takú knižnicu nájs�? Poproste pani u�ite�ku, �i pána u�ite�a, 

nech s vami zájdu na obecný úrad a tam nájdete ten �arovný svet rozprávok a dobrodružstiev. 

Neveríte? Opýtajte sa žiakov, ktorí navštevujú literárno- dramatický krúžok, ako sa im 

knižnica pá�ila. Oni ju už navštívili. Verte, oplatí sa tam zájs�. 

 

Jakubko 

 

K N I Ž K A 

 

Ke� mám peknú knižku v ruke 

hoci neve�kú – 

je to, akoby som stretla 

dobrú priate�ku 

 

Kade�o mi vyrozpráva, 

�o ja nepoznám, 

zavedie ma do�aleka, 

hore ku hviezdam. 

 

Ke� mi ve�er za�ne sní�ek 

lieta� po líci, 

ja zaspávam v postie�o�ke, 

knižka v knižnici.                      ( Vladimír Reisel ) 

 

 

Ako pomáhal Varov�ík? 

 

V jednom meste, kde jazdilo prive�a áut, elektri�iek, autobusov a trolejbusov, báli sa rodi�ia 

púš�a� deti na ulicu. S najmenšími de�mi chodili do školy rodi�ia, ale o staršie deti sa rodi�ia 

strachovali. 
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Dlho sa trápili, až raz jeden šikovný otecko vymyslel Varov�íka – malý prístroj na batérie. 

Varov�ík bol menší než zápalková škatu�ka, ale ve�mi múdry. Ke� sa priblížilo auto na desa� 

metrov, spustil – pí, pí, pí...�o preložené do našej re�i znamenalo – STOJ ! 

Každé die�a v meste dostalo svojho Varov�íka a vodi�i sa �udovali, ke� im deti odrazu 

prestali vbieha� do jazdnej dráhy. 

Tam, kde nestál na ulici semafor, tam pomáhal Varov�ík. 

Rodi�ia sa uspokojili, ale nie celkom. Vedeli, že die�a si môže napríklad Varov�íka zabudnú� 

doma. Ale objavite� ich uspokojoval – uvidíte, že Varov�ík deti vychová. Onedlho ich vycvi�í 

tak, že aj bez neho sa vždy dobre pozrú najskôr v�avo a potom vpravo, kým vkro�ia na cestu. 

Odvtedy ste mohli v meste vidie�, ako deti v behu pribrzdili, alebo potiahli za rukáv 

dospelého, ktorý práve chcel vkro�i� na cestu. 

To preto, lebo im vo vrecku zapípal Varov�ík. 

 

J. Strme�ová 

 

- ktoré svetelné znamenie nám dovo�uje prechádza� cez cestu? 

 

- ktoré svetelné znamenie na semafore oznamuje  s t o j ? 

 

 

Pre�o je voda vzácna tekutina? 

 

Na zem padá dáž�, na jar sa rozpúš�a sneh. To všetko je voda. Pramienky sa spájajú 

do potô�ikov a potokov, rie�ky do riek, jazierka do jazier. 

Neraz te�ie ve�mi dlho, pokým sa dostane ku svahu alebo narazí na nepriepustnú podzemnú 

prekážku a znova vystúpi na povrch ako prame�. 

Bez vody sa nedá ži�. Preto sa už prví �udia usíd�ovali tam, kde boli pramene, potoky alebo 

rieky. Hladova� �lovek môže aj mesiac, ale bez vody vydrží najviac tak tri až pä� dní a �lovek 

umiera. 

V �íne mali už dvetisíc rokov pred našim letopo�tom dokonca trúbkové vodovody 

z bambusu. 

Aj v starovekom Ríme a Grécku mali vodovody, v ktorých voda tiekla potrubím z vypálenej 

hliny. 
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U nás postavil prvý vodovod Vladislav II. Roku 1140 dal príkaz privies� do svojho sídla na 

Vyšehrade vodu z Libušiných kúpe�ov nad dedinou Michle. Pritekala drevenými trúbkami. 

V terajšej modernej dobe majú mestá svoje vodojemy, v nich sa zhromaž�uje voda, ke� ju 

práve dole v meste nikto neodoberá. Utvorí sa zásoba a ke� ráno �udia vstanú, je vody dos� 

pre všetkých. 

Prv ako sa voda dostane do vodojemu a potrubím do kohútikov našich vodovodov, vhá�ajú 

do nej vo vodárni chlór. Svojimi ú�inkami ni�í choroboplodné zárodky. 

Pridáva sa aj fluór, aby sa nám nekazili zuby a vápno, aby voda nebola kyslá. 

Voda je vzácna tekutina. Potrebujeme ju v domácnostiach, v priemyselných aj 

po�nohospodárskych závodoch. Jej spotreba neustále vzrastá. Preto je potrebné s vodou šetri�. 

Porozprávajte sa, milí žiaci, s rodi�mi a u�ite�mi, ako by ste aj vy mohli pomôc� v šetrení  s 

touto nenahradite�nou tekutinou. 

 

Zdroj: Už viem pre�o.                       

Váš Jakubko 
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Jakubko varí: 

Fašiangové jab��ka 

 

�o potrebuješ ? – mlieko, múku, vají�ko, štipku soli a cukru, kyslasté jab��ka, olej - 

 

Ako budeš postupova� – z mlieka, múky a vají�ka vypracuj hladké hustejšie cesto. Pridaj 

štipku soli a cukru. Jab��ka ošúp, vykroj jaderníky a také deravé jab��ka nakrájaj na kolieska. 

Kolieska poriadne vykúp v cestí�ku a vyprážaj v horúcom oleji. Jab��ka po vyprážaní ulož na 

papierový obrúsok alebo cedidlo, aby z nich  odkvapkal zbyto�ný olej. Hotové jab��ka posyp 

škoricovým cukrom. 

 

 

Dobrú chu� vám želá 

 

Jakubko 
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Jakubko pomáha: 

Koordinátorovi prevencie drogových závislostí 

 
Tvoje múdre telo - 2. �as� 

Chemikálie a tvoje telo 

 

Chemikálie sú sú�as�ou  každodenného života �udí. Sú potrebné v domácnosti, na 

pracoviskách, ale aj v škole. Dôležité je, aby sme chemikálie používali len na ten ú�el, na 

ktorý boli vyrobené. 

Medzi najznámejšie chemikálie patrí lepidlo, acetón, toluén. Majú ve�a spolo�ných vlastností. 

Majú charakteristickú vô�u, vdýchnutím sa dostávajú cez nos a ústa do p�úc. 

Z p�úc putujú do mozgu. Pri vdýchnutí týchto tzv. toxických látok, �lovek zle vidí, stráca 

rovnováhu, pletie sa mu jazyk. 

�udia, ktorí dlhodobo vdychujú tieto látky, robia ve�mi ve�a neuvážených vecí. Prepadávajú 

a okrádajú iných �udí, vykrádajú obchody, rozbíjajú zariadenia bytov, škôl, autobusové 

zastávky. 

Pre�o �udia vdychujú tieto prchavé látky? Ak by ste sa ich na to opýtali, ur�ite by vám 

nevedeli odpoveda�.  

Získali návyk, ktorého je ve�mi �ažké sa zbavi�. Preto to nikdy neskúšajte! ANI  JEDEN 

JEDINÝ RAZ! 

 

Dopl� samohlásky a dozvieš sa: 

1. ktoré prchavé látky nepoškodzujú zdravie 

2. ktoré prchavé látky poškodzujú zdravie 

                                              

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A I O E Y Í U Ó 

1. M...L...N...VK...                                                  2.    ...LP... 

               1  2     3       1                                                          1     1 

 

          S...D...                                                                         L...P...DL... 

  9   1                                                                             4    2      3 
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Deti Jakubkovi : 

Vianoce 

Za�al chodi� Mikuláš a nosil de�om dar�eky. S Mikulášom chodil aj �ert a anjel. �ert 

sa pýtal: „Kto je zlý a kto dobrý?“ Dobrí žiaci dostanú od Mikuláša dar�ek. Zlé deti dostanú 

od �erta palicu.  

Na Vianoce si vyzdobíme strom�ek.  Viano�ný strom�ek sme si vyzdobili aj my v našej 

triede.  

Na Vianoce si pripravujeme aj program. Divadlo a koledy. Na viano�né sviatky sa ve�mi 

tešíme a oslavujeme príchod Ježiša. Cez viano�né sviatky chodievame k našim príbuzným. 

Rok sa kon�í posledným d�om – Silvestrom. 

A zas nám za�ne Nový rok 2004. 

 

Viera Holubová 

9.B 

 

Aké chcem Vianoce 

Ja by som chcel, aby mama vyzdravela. Na Vianoce by som si želal bicykel. Chcem 

ma� krásne Vianoce. Doma budeme ma� pekný strom�ek, ozdobený gu�ami a salónkami. 

Pod strom�ekom by som rád našiel kopa�ky a moja sestra bábiku. 

Veselo budeme oslavova� Ježiškove narodenie. Oslavujeme celá rodina. Oslavujeme aj 

v škole. Chodí k nám Mikuláš, �ert a vystupujeme. 

 

Peter �erve�ák  

5.D 

 

Moje Vianoce 

Na Vianoce si doma robíme šalát a rezne. Chodíme do kostola. Do školy chodí 

Mikuláš, �ert a anjel.  

V škole vystupujeme.  

S mamou idem do obchodu a kúpi mi nové šaty. Ve�er sme celá rodina spolu. 

Sadneme si k stolu a jeme. �akáme na dar�eky od Ježiška pod strom�ekom. 
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Chcela by som ve�a dar�ekov a také dobré Vianoce. 

 

Andrea Závacká 

5.D  

 

Vianoce 

Vianoce mám rada preto, lebo sa  �udia aspo� trochu majú radi. Aj preto, lebo padá 

sneh a deti sa idú sánkova� a sú veselé. U nás moja mama pripravuje šalát, kapustnicu, rezne. 

Pe�ie zákusky, torty, kolá�e a podobne. 

A na štedrý de� sme spolu celá rodina a oslavujeme narodenie Ježiška. 

Ale ke� je po tom, je nám už smutno a slnko za�ne svieti�, sneh sa roztápa. Ja si myslím, že 

Vianoce sú tie najkrajšie sviatky, lebo máme viano�ný strom�ek, nakúpime salónky a rôzne 

ozdoby na strom�ek. 

Deti chodia vinšova�. Chcela by som, aby bolo len jedno ro�né obdobie a to zima, lebo u nás 

sa �udia správajú slušne, len ke� sú Vianoce. 

Vtedy sme všetci spolu, celá rodina a sme dobrí. Ale ke� sa skon�í zima, už nie sú takí, ako 

na Vianoce. 

Najviac sa tešia malé deti, ke� chodí Ježiško a dáva im do topánok sladkosti. Ja rada pozerám 

na Vianoce rozprávky. �udia v našej osade si neuvedomujú, že na štedrý de� sa nemá hreši� 

a neuvedomujú si, �o si o nás myslia �udia v dedine.  

V našej rodine na Vianoce oslavujeme narodeniny mojej tety. Deti sa sánkujú hlavne ve�er, 

ke� padá sneh. Aj ja so svojimi kamarátmi sa chodím sánkova� a hra� sa so snehom. Hráme 

sa aj s de�mi mojej tety, ktorá každý rok príde z �iech a jeme ryby. 

Vianoce sú najkrajšie sviatky a mne sa ve�mi pá�ia. 

 

Beáta Horváthová 

8.A 

 

Vianoce 

Na Vianociach sa mi najviac pá�i, že padá sneh. Pá�i sa mi tiež, že dostávam dar�eky. Tie 

deti �o nedostávajú, sú z toho smutné. Aj ja kúpim dar�eky. Otcovi koše�u a mame ešte 

neviem �o. 
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Na sviatky k nám chodí teta so svojou celou rodinou. Mama urobí holubienky, zemiakový 

šalát, kapustovú polievku, upe�ie kolá�e. Otec pe�ie tortu, lebo mama ju nevie urobi�. 

Viano�ný strom�ek si ozdobíme gu�ami a inými vecami. Ja budem pomáha� mame 

s prípravami. Ve�er sa pôjdem zabavi� s priate�mi. Malé deti chodia vinšova�. 

Na štedrý ve�er sme hore do polnoci, pijeme šampanské. 

Potom sa pomodlíme, ke� ideme spa�. Chodíme aj na diskotéku. Nemôžem sa už do�ka�, �o 

dostanem pod strom�ek. Pá�i sa mi, ako sa deti sánkujú, stavajú snehuliakov. 

Vianoce sa mi ve�mi pá�ia. A potom už bude rok 2004 a ja sa budem vždy mýli�. 

 

Svetlana Mirgová 

8.A 
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�ítaj nahlas s Jakubkom: 
 

Jednotka skrútená do klbka (Jozef Pavlovi�) 

 

 

Ježko bol leniv�ek, akého bolo treba h�ada� púpavovým lampášom. 

„Na�o tak �asto tú cestu mera�?“ hovoril si, lebo do školy chodil nerád. 

Vždy si doma nie�o zabudol. Raz písanku, raz pero aj šlabikár. 

V škole nikdy ni� nevedel, ale výhovoriek mal za vagón. Nebolo d�a, aby nedoniesol zo školy 

poznámku alebo zlú známku. Ke� ho mama vidí prichádza�, už vopred ju pichá pri srdci, �o 

syná�ik zasa v taške nesie. 

Nesie v nej iba žiacku knižku a v nej bruchatú pätorku. “�o to má zase znamena�?“ dupne 

otec. 

A ježko zažmurká o�i�kami gu�atými ako špendlíkové hlavi�ky a povie, akoby sa celkom ni� 

nestalo:“ To bola jednotka, ale skrútila sa do klbka.“ Otca veru nahnevalo, �o si jeho 

podarený syn ešte nevymyslí. Popozeral sa po izbe, �i sa tam niekde nepova�uje reme�. Nie, 

nepova�oval sa. V izbe bol vzorný poriadok. Pozrel sa teda aj so synom na lúku. Vyhrievala 

sa tam na slnku užovka. 

Otec zablýskal o�ami, ako ke� blesky �márajú nebo a zahrmel: „ Keby som sa nebál, že sa na 

tebe popichám, vezmem užovku a zmastím �a, ako hada.“ 

 

Ak ste , milí žiaci, niektorým slovám v tomto texte nerozumeli, poproste vašich u�ite�ov nech 

vám pomôžu pri ich rozlúštení. 

 

 

 

                                                                   Váš Jakubko 



 

 

 

17

 

Recituj nahlas s Jakubkom: 
Na návšteve 

 

Kto vraj klope, kto vraj prosí, 

tomu už len dajú �osi. 

Rozosmiati, veselí 

ku jej mamke leteli. 

 

Na konáriku, na panôžke  

ani hrad na stra�ej nôžke 

hore – dolu do výše 

chalúpka sa kolíše. 

 

Chalúpo�ka chutná, malá, 

kde sa �in – �in vychovala. 

Ta mierili v rozletu: 

Už sme, mamka, už sme tu! 

 

Na podstienku posadali, 

na okienko zaklopali. 

Však chalúpka, veru tá 

zdnuka bola zapretá. 

 

�ože je to? Ako je to? 

�i nikoho doma nieto? 

Márne klopú v dôvere 

na oblô�ik, na dvere. 

 

 

Úryvok: �.Podjavorinská, �in-�in  
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 Zabávaj sa a spievaj s Jakubkom: 
 

Smiešky 

 

Pani u�ite�ka sa pýta Jožka: 

- Povedz mi, kedy sa usadili u nás Slovania? 

Prosím, ke� ich rozboleli nohy, odpovedal Jožko. 

 

 

Diev�atko vraví predava�ke: 

- Prosím si �istý hodváb. 

�istý hodváb sme už vypredali, vraví predava�ka. 

- Tak si prosím špinavý, mama si ho vyperie. 

 

 

Nájdi správne slovo: 

 

HUS má ...................perie, srs�, šupiny. 

DROZD má .............chlpy, perie, pancier. 

KORYTNA�KA má...........pichlia�e, šupiny, pancier. 

HAD .......lieta, behá, plazí sa. 

VEVERI�KA.........lieta, ská�e, plazí sa. 

MYŠ..........behá, piští, hryzie. 

RYBA........ml�í, pláva, leskne sa. 

PES............krá�a, šteká, �viriká. 

 

 

Porekadlá: 

 

Bez práce nie sú kolá�e. 

Kto ako robí, tak sa mu vodí. 

Rýchla robota nebýva vždy osožná. 
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