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Úvod 
Milé žia�ky a milí žiaci. 

 

Všetci sa ur�ite tešíte, že slnie�ko svieti �oraz teplejšie, lúky a lesy sa zazelenali prvou 

jarnou trávi�kou a pestrými, vo�avými kvetmi. 

Ale ur�ite sa najviac tešíte na to, že už mí�ovými krokmi sa blížia letné, dvojmesa�né, 

prázdniny. 

Kým sa ich však do�káme, �aká nás ešte ve�a práce a samozrejme ešte najkrajší 

sviatok deti v roku Medzinárodný de� detí, ktorý ur�ite oslávite spolu so svojimi u�ite�mi 

a rodi�mi. Nesmieme pozabudnú� ani na sviatok všetkým mám na svete -  De� matiek. 

Verím, že nezabudnete na svoje mami�ky a pripravíte im malé pozornosti, alebo im natrháte 

kyticu lú�nych kvetov. Ja sa k vám prihováram v tomto školskom roku naposledy. Prežili sme 

spolu ve�a krásnych, veselých a pou�ných chví�. Navštívili sme ríšu rozprávok, básní, 

veselých príhod . 

Varili sme, sú�ažili a objas�ovali záhady. Priznám sa, bolo mi s vami ve�mi príjemne.  

Dúfam, že aj v budúcom školskom roku ma vpustíte do svojej školy, do svojich tried, 

ale hlavne do svojich srdie�ok. 

Želám vám veselé letné prázdniny, plné hier, slnie�ka a radosti. 

 

Váš Jakubko 
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Sú�až o NAJ chlapca a NAJ diev�a 

FINIŠUJE 
 

S koncom školského roka pomaly kon�í aj tohoro�ná sú�až o Naj diev�a a Naj 

chlapca. 

Musím vám napísa�, že som ve�mi smutný a roz�arovaný. Len málo z vás sa stará o svoj 

zov�ajšok, o úpravu vlasov a nechtov a �istotu tela a ošatenia. 

Chodím potichu�ky pomedzi vás a tisnú sa mi slzy do o�í. Vidím neupravené vlasy, špinavé 

šaty. Nohy �asto bosé, bez prezúvok, alebo máte obuté zablatené topánky, �asto o pár �ísiel 

vä�šie ako potrebujete. Z toho som smutný. Ale ve�mi sa poteším, ke� vidím pekné upravené 

diev�a, �i chalana. Ale takých som videl ve�mi málo. 

Verím, že v ostávajúcom �ase ur�ite naberiete odvahu a chu� sú�aži� až do konca 

školského roka. Ve� ceny pre ví�azov sú ohromné. Želám vám ve�a chuti do sú�aženia, ale 

hlavne ve�a úspechov pri zve�a�ovaní vlastného zov�ajšku. 

Ako sú�až prebiehala v tre�om štvr�roku? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAJLEPŠÍ – M.Žiga-1.A, P.Mirgová-1.B, Z.Horváthová- 1.C, O.Horvát- 1.D,  

                      D.�erve�áková-2.A, D.Mirgová-2.B, N.Mirgová- 2.C, B.Žiga-2.D,  

                      N.Horváth-2.E, 

                      I.Horváth- 3.A, D.Holub-3.B, M.Jaslo- 3.C,  

                      D.Horvát-4.A, G.�erve�ák- 4.B, A.�urejová- 4.C, 

                      M.Žiga-5.A, I.Jaslová-5.B, B.Jurková-5.C, K.Holubová-5.D, 

                      M.Holubová-6.A, D.Gáborová-6.B, M.Horvátová-6.C, 
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                      M.Jaslo-7.A, S.Horvátová- 7.B, 

                      B.Horvátová- 8.A, Z.Horvátová- 8.B,  

                      B.Kalejová-9.A, S.Kalejová-9.B, 

 

 

 

Zlepši� by sa mali: 1.ro�ník- V.Holubová, B.Mirgová, N.Lacková,S.Holubová 

                               2.ro�ník- M.Holub, M.Horváthová, N.Horváth     

                               3.ro�ník- A.Mirgová, M.Mirgová, M.Holub 

                               4.ro�ník- P.Mirga,  �.Mirga, D.Horváth 

                               5.ro�ník- B.Horváthová, F.Horvát, I.Horvátová, M.Lacková 

                               6.ro�ník- A.Horvátová, M.Holub, M.Mirga 

                               7.ro�ník- M.Horvátová,  B.Horvátová 

                               8.ro�ník- Š.Horváthová 

                               9.ro�ník- A.Mirgová, M.Horvát 

 

 

 

Vyhodnotenie sú�aže a odmenenie najlepších sa uskuto�ní posledný de� školského roka . 

S celkovými výsledkami sú�aže sa oboznámite v prvom �ísle �asopisu, v budúcom školskom 

roku. 
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Varíme s Jakubkom 
 

Prekvapenie pre mamu 

 

�o budeš potrebova�: 5 oby�ajných rožkov, maslo, tvrdý syr, klobásku, kyslé uhorky, 

špáradlá. 

 

 

Ako budeš postupova�: rožky nakrájaj na rovnaké kolieska, ponatieraj ich maslom. 

Na každý kúsok rohlíka daj koliesko klobásky, štvor�ek tvrdého 

syra a koliesko kyslej uhorky. 

Každý kúsok rohlíka prepichni špáradlom a poukladaj ich na 

peknú misu. 

Skús to pripravi� ako dar�ek svojej mame k jej sviatku, ur�ite ju ve�mi potešíš. 

 

 

 

 

Dobrú chu� vám želá 

 

Váš Jakubka 
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Recituj nahlas s Jakubkom 
 

MAMIN  HLAS                                               KNIŽKA  PRE  MAMI�KU 

 

Taký máš hlas, mamka moja,                                       Darujem Ti knižku. 

ako zvony na úbo�í.                                                      Knižku na pamiatku. 

Za�ujem �a znenazdania,                                              Iba takú malú, 

div mi srdce nevysko�í.                                                iba takú krátku. 

 

 

Taký máš hlas, mamka moja,                                       V tej knižke sa píše 

ako  šepot vetra v lese.                                                  o tom, �o je š�astie. 

Usmejem sa mimovo�ne,                                              Taká knižka nikdy 

ke� sa ku mne z dia�ky nesie.                                      ve�ká nenarastie. 

 

 

I ke� karhá, napomína,                                                Má len jednu stránku- 

vždy je to hlas milý, známy,                                        stránku s venovaním. 

ten jediný v celom svete,                                              Ty si sama dopíš to, 

�úbezný hlas mojej mamy.                                           �o chceš ma� za ním. 

 

 

                Elena �ep�eková                                                             Jozef Urban 
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�ítaj nahlas s Jakubkom 
 

KUKUK! 

 

V�era sa Zuzanka stratila. Celkom. Všetci sme ju h�adali. Ja, Dun�o, mama a teta 

Malíková. 

Teta Malíková ju h�adala aj u tety Samoobsluhovej. 

Spýtala sa jej: 

- Boženka, nevidela si moju Zuzanku? 

Teta Samoobsluhová povedala: 

- Vari sa ti stratila? – a h�adala Zuzanku medzi košíkmi. 

Zuzanka medzi košíkmi nebola, ani medzi keksíkmi. 

Potom ju išiel h�ada� ve�ký chlapec na bicykli až k rieke. Prišiel domov raz – dva, ale  

Zuzanku nenašiel. Aj ja som h�adal Zuzanku kade – tade. Nesedela pod ríbez�ami, ani na 

no�níku. Potom povedala mama: - Zatelefonujem mužovi! 

Muž je môj ocko a býva s nami. Ve�mi ho mám rád. Vie opravi� vodu, aby nekvapkala,  

aj elektriku, aby nesvietila. 

Nie aby nesvietila! Aby svietila! 

Mama kri�ala ockovi. Vždy kri�í, ke� telefonuje. 

- �o máme robi�? Zuzanka sa stratila! 

Potom sme všetci plakali. Ja som plakal najlepšie. Aby ma Zuzanka po�ula. Dobre, že som 

plakal najlepšie. Zuzanka ma po�ula.  

Vystr�ila hlavu z Dun�ovej búdy a povedala: 

- KUKUK! 

Potom sme my už neplakali. Zuzanka plakala sama. Teta Malíková ju postavila do kúta. 

NO! 

Ke� prišiel ocko, Zuzanka už neplakala. Oblizovala f�ašku z malinového lekváru. 

Hana Zelinová – Dovidenia, Zuzanka! 

- porozprávajte sa, �o sa stalo Zuzanke 

- vysvetlite si slová, ktorým nerozumiete 

- aj vy ste sa už stratili? 



 9 

Zaspievaj si s Jakubkom 
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Jakubko sa pýta 
 

Pre�o máme - DE�  SLNKA? 

 

V de� nazvaný DE� SLNKA 

schádzajú sa �udia na to isté mesto, �i už 

bývajú v mestách, alebo  na vidieku. Tu sa 

�ítajú pamäti apoštolov alebo spisy prorokov, 

pokia� �as dovolí. 

Ke� �itate� skon�í, ujíma sa slova 

predstavený. Napomína a povzbudzuje 

všetkých, aby nasledovali takéto nádherné 

veci. 

Potom všetci naraz vstanú a modlia sa. Po modlitbe sa donesie chlieb, víno a voda. 

Predstavený sa s ve�kou vrúcnos�ou modlí a vzdáva v�aku a ostatní zvolajú – AMEN –. 

Potom sa rozdajú dary, nad ktorými sa vzdáva v�aka, a prítomní prijímajú. 

Tí, �o majú dostatok, slobodne darujú pod�a svojho úsudku, �o kto chce. To, �o sa zozbiera, 

uloží sa u predstaveného. On potom z toho podporuje siroty a vdovy a tých, �o sú pre chorobu 

alebo z inej prí�iny v núdzi, ako aj pocestných, �o prichádzajú z�aleka. 

V DE� SLNKA sa všetci schádzajú jednak preto, že je to prvý de�, ke� BOH 

premenil tmu a hmotu a stvoril svet, jednak preto, že JEŽIŠ ten de� vstal z m	tvych. 

V tých �asoch bolo ešte len málo kres�anov a okrem toho ich rímski cisári prenasledovali. 

Obžalúvali ich, že nie sú dobrými ob�anmi a dopúš�ajú sa ve�kých zlo�inov. 

Vtedy sv. Justín napísal knihu, aby všetkým povedal, ako kres�ania žijú, v �o veria a aká je 

ich viera. 

Už vtedy slávili – DE� SLNKA. 

Aj dnes v niektorých re�iach – nem�ine a angli�tine- majú DE� SLNKA. 

 

 

 

 

Zdroj: Moja kniha náboženstva. 
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PRE�O OPICE OBJAVILI �OKOLÁDU ? 

 

�okoláda je z kakaovej hmoty a tá hmota to sú zasa rozomleté kakaové bôby. 

Rastú na strome, ktorý sa volá kakaovník, v Južnej Amerike a v Afrike. Tam, kde žijú aj 

opice. 

Európania sa po prvýkrát stretli s kakaovými jadrami, ke� Krištof Kolumbus objavil 

Ameriku. 

Nápoj zvaný chocolati sa v tých �asoch vyrábal tak, že kakaové bôby sa sušili na slnku, 

potom sa pražili v hlinených nádobách, odstránil sa z nich obal aj jadrá a napokon sa drvili 

a zjem�ovali medzi dvoma kame�mi. 

Táto hmota sa miesila s vanilkou, farbami a sladila sa medom. 

Prvá továre� na �okoládu bola založená roku 1815 v Holandsku. Holan�ania za�ali vyrába� aj 

kakaový prášok, ktorý dnes poznáme pod menom – KAKAO - . 

�okoládu si môžete vyrobi� aj vy sami doma. Potrebujete kakaový prášok, cukor, maslo. 

Ak to všetko spolu vymiešate, necháte stuhnú� na chladnom mieste, vyrobili ste nie�o 

podobné �okoláde. 

Ale ur�ite chu� vašej �okolády bude iná, ako tá, ktorú si kupujete v obchode. 

Ale dajte si ve�ký pozor! 

Aj ke� �okoláda má vynikajúcu chu� a málokto jej odolá, je to ve�ký nepriate� vašich 

zúbkov. 

Preto po každom ochutnaní tejto pochú�ky si nezabudnite dobre umy� svoje zúbky! 

 

Zdroj: Už viem pre�o- 1.�as� 
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PRE�O SA AJ U�ITELIA A RODI�IA U�IA ? 

 

Myslíte si milí žiaci, že vaši u�itelia a rodi�ia sa už nemusia 

u�i�? 

To ste na ve�kom omyle. Ani oni nevedia všetko na svete. Ak sa 

chcú zdokona�ova� a nadobúda� nové vedomosti, musia 

navštevova� rôzne kurzy a školenia. 

Jeden takýto kurz sa uskuto�nil 31.3.2004 na našej škole. 

Organizátorom tohto kurzu bolo Komunitné centrum Spolu v našej dedine a naša škola. Na 

tomto košikárskom kurze sa zú�astnili u�itelia školy a obyvatelia rómskej osady. 

Pod vedením lektora kurzu  p. Mgr. L. Ga�u- u�ite�a na tunajšej škole, na ú�astníci kurzu 

oboznámili s technikou spracovania prútia a výrobou prútených výrobkov. 

U�itelia a rodi�ia si sami vyskúšali vyplies� košíky. 

Niektorým sa darilo viac, iným menej. Ale všetci boli radi, že sa opä� nie�o nové nau�ili. 

Ak by ste, milí žiaci, chceli tieto výrobky vidie�, sta�í ak v máji tohto roku navštívite 

obecný úrad. Tieto výrobky tam budú vystavené v rámci krajskej sú�aže v speve 

Jakubovanský slávik. 

 

 

 

 

 

 

Šikovné ruky a ve�a trpezlivosti Vám aj dospelým želá 

 

Váš Jakubko 

 

 

 

 

 

 Zdroj: Mgr.M. Škvarková- Správa o vykonaní košikárskeho kurzu... 



 13 

Moje múdre telo - závere�ná �as� 
 

�o si myslíš o �u�och, ktorí si ni�ia telo tak, 

ako sme písali v predošlých �astiach? 

Sú hlúpi - �i smutní? 

Niektorí sú naozaj hlúpi a všetci sú smutní. 

�o by mali robi� �udia, ke� sa cítia zle, alebo ich 

nie�o trápi? 

Ur�ite by sa mali so svojimi problémami s niekym 

podeli� a porozpráva�. 

Ke� vás nie�o trápi, nie je dobré uzatvára� sa do seba 

a trápi� sa. Treba sa porozpráva� s blízkou osobou- 

mamou, otcom �i kamarátom. V škole sa môžeš 

poradi� s pani u�ite�kou, �i spolužiakom. 

Nikdy sa nesnaž rieši� svoje problémy alkoholom, 

cigaretami alebo drogami. 

NENI� SI SVOJE TELO!!! – chrá� si svoje zdravie. 

 

 

 

 

Mgr. V.Kunayová 

Koordinátor DZ 
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PRÍLOHY 
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