
 

 

 

   

 

 

   



 Úvod 
 
 
Milé žia�ky, milí žiaci! 
 

ni sme sa nenazdali 
a školský rok sa blíži 
k svojmu záveru. 

Dúfam, že ste aj v tomto 
školskom roku na�erpali ve�a 
nových poznatkov, získali 
nové zru�nosti a vedomosti. 
Ale kým poslednýkrát zazvoní 
zvonec v našej škole, �aká nás 
ešte významná udalos� pre nás všetkých. 

Za�iatkom júna naša škola opä�, ako každý školský rok, 
organizuje krajskú sú�až pre spevákov moderných, umelých 
a rómskych piesní. 
Ale nesmieme zabudnú� ani na našich maliarov a výtvarníkov. Aj oni 
radi medzi sebou súperia a radi sa pochvália peknými výtvarnými 
prácami. 

Želám Vám, milé deti, ve�a slnka, pohody a veselých hier po�as 
letných prázdnin. 
Na�erpajte ve�a nových síl a s rados�ou sa vám prihovorím opä� 
v nasledujúcom školskom roku. 
 
 
 
   
 
 
                            Váš Jakubko 
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 RECITUJ  S  JAKUBKOM 
 
 
Viete, �i neviete ?  Ela, ktorá mlela 
 
 
Viete, �i neviete?   Naša Ela     
Krásne je na svete.  mlela ve�a, 
Pekne je na svete,   nikdy však ni�  
na tejto planéte.    nenamlela. 
 
 
Tí, �o to nevedia,   Maku,  
nech doma nesedia.   ani orechov. 
Pekne je na svete,   Ale mlela 
z jari i po lete.    s potechou. 
 
 
 
Tí, �o to nevedia,   �o namelie, 
nech vyjdú z obydlia   neodvezieš vozíkom 
Krásne je na svete,  Naša Ele melie 
kam sa len pozriete.   skvele jazykom 
 
 
Z �asopisu Zorni�ka Z knihy Ryby ja, raky ty 
 



�ÍTAJ S JAKUBKOM 
 
 

� a p k a  
 
 

o dlhom prosení nám mama doniesla zvieratko. Krásneho bieleho škre�ka. 

Bolo to mlá�atko, sami�ka. 

Dali sme jej meno �apka. 

Zakrátko bola najmilším �lenom rodiny. Prišlo leto. S kamarátkami sme sa 

vybrali na školský dvor. 

Zobrali sme si deku, �apku a išli sme sa hra�. 

Mestské paneláky boli horúce. Nám však bolo v chládku na tráve dobre. 

�apka veselo behala po deke. Zrazu akoby z oblohy padol balvan. �apka zapiš�ala. 

Balvan vzlietol a �apky nikde. 

Susedia vraveli, že to bol dravý vták. 

Ve�mi som plakala. Mama vravela, že je to zákon prírody. Ten vták mal vraj mladé 

a chcel ich nak�mi�. Ale pre�o práve �apkou? 

 

 

                 

                                                                              Z detskej tvorby 

                                                                            Z �asopisu Slnie�ko 
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ZABAV SA S  JAKUBKOM 
 
 
Letné pranostiky 
 
 

Jún 
 
Netreba v JÚNI o dáž� prosi�, príde, až za�neme kosi�. 
Na svätého JÁNA otvára sa letu brána. 
Slávik len do VÍTA spieva. 
Peter a Pavol huby sejú. 
 
 

Ján 
 

Nesie malín džbán.  
Stretne Zuzku, húsku, drozda, 
Všetky maliny im rozdá. 
Vám 
Dá ten krásny džbán. 
 
 

Júl 
 

Chladný JÚL, chladné leto.         
MARGITA volá žencov do žita. 
Svätá ANNA chladná zrána. 
 
 

August 
 
Ak je na VAVRINCA slnce, budú medu plné hrnce. 
�an siaty na HELENU máva dlhé vlasy. 
 
 
 
 
 
 



DETI  PÍŠU  JAKUBKOVI 
 
 

Aké vlastnosti má ma� môj budúci partner. 

 

Aké vlastnosti by mala ma� moja budúca žena? Mala by by� dobrá, slušná, 

dobre sa stara� o deti. 

Nemala by faj�i� a pi� alkohol. Ja si predstavujem svoju partnerku tak, že to 

bude elegantná žena, pekná a bude vždy pri mne. 

Musí ma ma� rada aj naše deti. A  aj ostatných �udí. 

Chcem, aby sme sa v manželstve nehádali. Ja sa postarám o všetko. Chcem, aby 

bola slušná ako ja, dobrá, aby dala chudobným �u�om to, �o nemajú. 

�úbil by som ju z celého srdca a kúpil všetko, �o by chcela. Išli by sme 

oddychova� niekam k moru a vzali by sme aj naše deti. Boli by sme š�astná 

rodina a naše deti by boli radi, že majú takých rodi�ov. 

Bohuslav �ureja- 9.A. 
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Pre�o som sa rozhodla nepokra�ova� v �alšom štúdiu 
 

Rozhodla som sa nepokra�ova� v �alšom štúdiu preto, lebo som 
v druhom stave. Aj som chcela ís� študova� �alej, ale nedá sa, musím 
po�ka�. Najprv sa budem stara� o  voje die�a, ktoré nosím pod 
srdcom. Moja triedna u�ite�ka sa pýtala, pre�o nechcem ís� do školy, 
ale ja som sa hanbila poveda� jej pravdu. �o ma trápi. 
Rada by som išla do školy. Môj sen je sta� sa zdravotnou sestrou. 
Chcela som sa stara� o chorých, Nechcela som tak skoro ma� die�a, 
lebo sama som ešte die�a�om. Mám len 15 rokov. 
Otcom die�a�a je ve�mi dobrý �lovek. Bude sa tiež stara� o naše 
die�a. Viem, že je dobrý, že sa bude stara� o m	a a die�a. Viem, že ma 
�úbi, tak sa o nás postará. 
Je to múdry �lovek. Viem, že nie je zlý, lebo nie je hrubý ku mne ani 
k svojej mame. Postará sa o naše malé, kým ja budem chodi� do 
školy. 
 

 
Zuzana Horvátová- 9.B. 

 
Ako si chcem v budúcnosti zarobi� na chlieb. 
 
Ja si to predstavujem takto. Ke� vyštudujem školu v odbore kuchár- cukrár, 

pôjdem si niekam zhá	a� prácu. 

Ak si nájdem výbornú prácu, za�nem si peniaze šetri� na svoj dom. Chcem dom, 

v ktorom sa budem cíti� dobre, aby som tam bola š�astná so svojim manželom 

a de�mi. 

Budem stále chodi� do práce, lebo už teraz si tú prácu vážim. Budem si váži� aj 

�udí, s ktorými budem pracova�. 

Som ešte mladá, ale už teraz rada pe�iem a varím doma pre svojich blízkych. 

Chcem stretáva� len �udí, ktorí si ma budú váži� a ja ich. Ke� budem staršia, 

budem pomáha� starým �u�om, aby zdolávali prekážky života �ahšie. 

Budem úprimne v�a�ná aj u�ite�om, ktorí ma toho to�ko nau�ili. 

Saxona Holubová- 8.A. 



���������� � ����
������� � ���������
 
�

��� ��
� � 
� ����	��*� ���	�	��*� �&��	���� ���	�� �����	!�
" ���	��$� �����	�� ���� ��
	�	�$� ��� ������ ������*��� ����!�

-��� ���� ����
��� ���� ����	��$� ������ 
 � #�� ��� .�� � ��� �����	�	�
������
�#$��	�� ����#��������������
��������
����!�
�
 
�
��������������������������������������������������������������	����
�
'!�� � � 1 �2���*���1 ��2�� �(�� � 3������4 ����� �5(�
'!, � � � 1 ��������4 ��� ��(� � � 1 �������1 ��2�� �5(�
'!6� � � 1 ��	��7�����(� � � � ��	����8����� �5(�
'!3� � � 1 �������4 ��� ���� �(� � 9�����1 ��2�� �5(�
�
�
:!��
:!, �������������������������
:!6� � � ; �����4 ��� ���� �<�� � " �� ����7����� �5(�
�
=!�� � � 0	�������4 ��� ��� �<�� � 8�����1 ��2��5=�
=!, � � � >����4 ��� ��<� � � � % �
����1 ��2�� �5=�
=!6� � � " ������1 ��2�� �<� � � 1 ��	��1 ��2��5<�
�
<!�� � � 7&����4 ��� ���� �<� � � 3���	���8����� �5(�
<!, � � � 3�������4 ����<�� � � 1 ��� ��4 ��� ���5(�
<!6� � � 1 ������� �����(� � � � -����$���? �2�� �5<�
�
(!�� � � 3�������4 ��� ��(� � � 1 ������4 ����5:�
(!, � � � ��*����1 ��2�� �=� � � -������4 ����� �5�<�
(!6� � � @�� ����A �	�� �:� � � 8�����4 ��� ��5<�
�

8�



B!�� � � �����-������ �(� � � >����4 ��� ���5<�
B !, � � � >�	���� ����� �(�� � � -�
���7�����5<�
B !6� � � -� ���4 ����� �<� � � ,������4 ��� ��� �5(�
�
C !�� � � 1 �������4 ��� ���� �(� � D������	��1 ��2��=�
C !, � � � 3�
������A  ����� �(� � � ,��	���7����� �'�
�
E !�� � � 1 ������ �����(� � � � ���
�4 ����5=�
E !, � � � 1 ������? �2�� �(�� � � @�
���4 ��� ���'�
�
F !�!� � � ,	 ���4 ��� ��� �<� � � A 	����4 ����5�=���
F !, � � � ; �����4 ��� ��� �=� � � @G�	���1 ��2��5<�
�
0�������, �
'!� � � % �
	��1 ��2��<�� � � 1 ������8�����5<�
:!� � � 3���	���1 ��2�� �<� � � 1 ��	��4 ����'�
=!� � � � � �	��#����������
<!� � � � � �	��#����������
�
'!H ; H � � 3���	���7����� �'� � � � ��	I�4 ��� ��5(�
'!; H � � � % ������? �2�� �<�� � � 1 ���	��7�����J�<�
�



Jakubovanský slávik 2005 
 
 

 júna 2005 sa na OcÚ v Chminianskych Jakubovanoch ako 
po minulé roky konala spevácka sú•až – Jakubovanský 
slávik spolu s Nadáciou Emílie Ková•ovej, s Nadáciou 

Milana Šime•ku, OcÚ Chminianske Jakubovany a KC Spolu 
v Chminianskych Jakubovanoch. Sú•ažilo sa v speve moderných, 
umelých a rómskych piesní žiakov špeciálnych základných škôl 
prešovského kraja. 
 
Do sú•aže sa prihlásilo 10 základných škôl a 45 ú•inkujúcich. 

- ŠZŠ MasaryŠZŠ Svidník 
- ŠZŠ Svidník 
- ŠZŠ Malý Slivník 

o ŠZŠ Jarovnice 
- ŠZŠ pre telesne postihnutých Humenné- Podskalka 
- ŠZŠ Lipany 
- ZŠ  Ve•ký Šariš – špeciálne triedy 
- ZŠ   Lomni•ka 
- ZŠ Chminianska Nová Ves 
- ŠZŠ Chminianske Jakubovany 
 
Sponzormi sú•aže boli firmy - Salvator a.s. Lipovce, Stella móda Prešov, 
p. Ing. Marek Ga•a- výroba, nákup a predaj PP-PE vreciek, OP ARM- Ing. 
Gabriel Ka•uch, Nico Prešov, firma B.I.G.O a Autodoprava Miroslav 
Jochman, Prešov. 
 
Všetci ú•inkujúci podali výborné výkony. 
 
1.kategória – moderné, umelé a populárne piesne : 
1. Michal Jaslo - Chmnianske Jakubovany 
2. Svetlana Holubová – Chminianske Jakubovany 
3. Nikola Mirgová – Chminianske Jakubovany 
Mimoriadna cena poroty- Andrej Kot•ár 
 

2. 



2.kategória – moderné, umelé a populárne piesne : 
1. Martin Kaleja – PO Masarykova 
1. Dominik Hrabov•ák – Humenné – Podskalka 
2. Dušan Holub – Chminianske Jakubovany 
3. Iveta Jaslová – Chminianske Jakubovany 
 
Mimoriadna cena poroty: Dominika Michalíková a Lukáš Angelovi• 
 
3. kategória – moderné, umelé a populárne piesne : 
1. Roman Bendík – Chminianska Nová Ves 
2. Martina Gezová – Svidník 
2. Ondrej Bandy – Malý Slivník 
3. Marcela Gurecká – Chminianske Jakubovany 
 
1.kategória- rómske piesne 
1. Viera Holubová- Chminianske Jakubovany 
1. Michal Jaslo- Chminianske Jakubovany 
2. Matúš Horvát – Chminianske Jakubovany 
3. Milan Bilý – Ve•ký Šariš 
 
 
2.kategória – rómske piesne 
1.Iveta Jaslová – Chminianske Jakubovany 
2.Roman Holub – Chminianske Jakubovany 
3.Rastislav Gábor – Malý Slivník 
3.Martin Kaleja – PO Masarykova 
 
 
3. kategória- rómske piesne 
1. Branislav Ora•ko a Lukáš Ora•ko – Lomni•ka 
2. Roman Holub a Milan Jaslo – Chminianske Jakubovany 
2. Dušan Holub a Roman Holub- Chminianske Jakubovany 
3. Klára Holubová a Aurélia Mirgová – Chminianske Jakubovany 
 
 
Všetkým odmeneným ú•inkujúcim blahoželáme! 
 

 
                                                                   Mgr. Zdenka Porubská 
                                                                Vedúca speváckeho krúžku 
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