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Úvod 

 

Milé žiačky, milí žiaci.  

končili sa dni plné radosti z hier, dni bezstarostného leňošenia. Začal 

sa školský rok. Všetci uţ pracujete na plné obrátky. Dúfam, ţe 

i v tomto školskom roku načerpáte veľa nových vedomostí, ale 

dúfam, ţe do školy budete chodiť pravidelne, nebudete bezdôvodne vynechávať 

vyučovanie. 

Aj v tomto školskom roku sme v našich radoch privítali tých najmenších- ţiakov 

prípravných ročníkov- určite prichádzali medzi nás aj s trochou strachu 

z nepoznaného. Ţelám im, nech sa im v škole zapáči a ich pani učiteľkám ţelám 

veľa trpezlivosti.  

Ako aj v minulých školských rokoch aj v tomto pokračuje na našej škole súťaţ 

o NAJ dievča a NAJ chlapca. Túto súťaţ o najupravenejšieho ţiaka určite všetci 

dobre poznáte. Dúfam, ţe v tomto roku budú o čistotu svojho zovňajšku dbať 

všetci ţiaci našej školy, nielen tých pár ţiakov, u ktorých je to samozrejmosťou, 

ţe sa o seba starajú. 

S výsledkami súťaţe vás budem pravidelne informovať. 

Krúţková činnosť na našej škole sa uţ rozbehla. Ale sú medzi nami ešte ţiaci, 

ktorí sa nevedia rozhodnúť, aký krúţok majú navštevovať. Pre tých som na 

nasledujúcich stránkach nášho časopisu pripravil úplný zoznam všetkých 

krúţkov našej školy. 

Milí žiaci. 

Bol by som veľmi rád, keby sa náš časopis dostal do rúk všetkým ţiakom, ale 

potešilo by ma, keby ste mi zasielali svoje kresby a slohové práce. Rád ich 

uverejním v našom časopise, aby potešili aj ostatných ţiakov. 

Ţelám vám veľa úspechov v škole 

                                                       Váš Jakubko 

S 
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JAKUBKO  A  KRÚŢKY 
 

V tomto školskom roku na našej škole budú ţiaci mať moţnosť navštevovať 

tieto záujmové krúţky: 

  

p.uč.Andrášová- Šikovné dievča 

p.uč.Porubská,Čechová,Lanščák- Spevácky krúţok 

p.uč.Tomečková- Mladý novinárik 

p.uč.Birošová- Papierový majster 

p.uč.Marcinčinová-Nováková- Matematický 

p.uč.Gregová-Šikovné ruky 

p.uč.Beniš- Mladý ochranca prírody 

p.uč.Štábel- Počítačový I 

p.uč.Kunayová- Truhlík 

p.uč.Potočňák- Počítačový II 

p.uč.Uličný- Včelársky 

p.uč.Pospíšilová- Usilovný jazýček 

p.uč.Lyachová- Tanečný 

p.uč.Vargovčíková- Obratný jazýček 

p.uč.Gaľová- Veselá paleta 

p.uč.Semanová- Maškrtný jazýček 

p.uč.Ţaloutková - Usilovný mravček 

p.uč.Marcinčinová-Nováková- Maliarsky 

p.uč.Cibuľková- Šikovná včielka 

p.uč.Macejová- Šikovný štvrtáčik 

p.uč.Kollárová- Pilné včielky 

p.uč.Škvarková- Kríţiková výšivka 

p.uč.Lendacká- Veselý macko 

p.uč.Vašková- Múdra sova 

p.uč.Halajčíková- Náboţenský 

p.uč.Grešová- Pohybové a spoločenské hry 

p.uč.Gaľa- Mladý majster-Drevársky 

p.zást.Macková- Malý zvedavček 

p.zást.Imrich- Stolnotenisový 

 

Tak vidíte milí ţiaci, je z čoho vyberať. Ak ste sa ešte na ţiadny krúţok 

neprihlásili, tak to urobte teraz. Veľa zábavy vám ţelá  

                                                                                               JAKUBKO 
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JAKUBKO A ŠPORT 

 

 

kolský rok sa len nedávno začal a naši malí 

športovci sa dňa 23.septembra 2005 

zúčastnili ŠPORTOVEJ  OLYMPIÁDY na 

ŠZŠ vo Svinnej. 

Chlapci súťaţili v týchto disciplínách- futbal, 

štafetový beh 4x300m. Dievčatá súťaţili v prehadzovanej a v štafetovom behu 

na 4x300m. 

Olympiády sa zúčastnilo 6 druţstiev- ŠZŠ Svinia, Jarovnice, Červenica, 

Hermanovce „A“, Hermanovce „B“ a ţiaci našej školy. 

Dievčatá z našej školy v prehadzovanej získali palmu víťazstva. Finálový zápas, 

v ktorom dievčatá bojovali proti ŠZŠ Svinia skončil výsledkom 20 : 14 pre naše 

dievčatá.  

V štafetovom behu naše dievčatá obsadili 3. miesto, chlapci 4. miesto. Vo 

futbale chlapci našej školy musia pridať, nakoľko sa im v zápoleniach s inými 

druţstvami nedarilo a nepostúpili do skupiny, ktorá bojovala o umiestnenie. 

     Najlepšou športovkyňou z nášho druţstva bola Monika Ţigová z 9. B triedy. 

Našu školu reprezentovali- Klára Holubová 7.C, Táňa Mirgová 9.A, Dominika 

Gáborová 8.B, Marta Mirgová 8.B, Štefánia Horváthová 8.B, Dáša Mirgová 

7.A, Iveta Jaslová 7.B, Monika Ţigová 9.B, Ján Mirga 7.B., Marek Mirga 7.B, 

Michal Horváth 7.C, Peter Červeňák 7.C, Slavomír Horváth 8.A, Marek Jurko 

9.B, Roman Pokuta 9.B,. Všetkým ďakujeme za reprezentáciu školy. 

 

                                    Mgr. A. Nováková - Marcinčinová 

                                                  Mgr. I. Potočňák 

                                                   vedúci krúžku 

Š 
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ČÍTAME  NAHLAS  S JAKUBKOM 

 

le stalo sa, ţe malý princ po dlhej chôdzi po piesku, po skalách 

a po snehu našiel konečne cestu. 

A všetky cesty vedú k ľuďom. 

- Dobrý deň, - povedal. 

Bola to záhrada plná rozkvitnutých ruţí. 

- Dobrý deň, - odpovedali ruţe. 

Malý princ sa na ne zahľadel. Všetky sa podobali 

jeho kvetine. 

- Kto ste? – spýtal sa ich celý ohromený. 

- My sme ruţe, - odpovedali ruţe. 

- Ach! – vzdychol malý princ... 

A cítil sa veľmi nešťastný. Jeho kvetina mu vravela, ţe je jediná svojho druhu 

vo vesmíre. A tu ich bolo päťtisíc, všetky rovnaké, v jedinej záhrade! 

„ Veľmi by ju to urazilo,“ povedal si, keby to videla... 

Strašne by kašľala a predstierala by, ţe umiera, len aby nebola smiešna. A ja by 

som sa musel tváriť, ţe ju ošetrujem, lebo inak by si naozaj spôsobila smrť, len 

aby aj mňa poníţila.  

Potom si ešte povedal: „ Myslel som si, ţe som bohatý, ţe mám jedinečnú 

kvetinu, a mám len obyčajnú ruţu. 

Ona a moje tri sopky, čo mi siahajú po kolená, a jedna je moţno navţdy 

vyhasnutá, nerobia veru zo mňa veľmi významného princa...“ 

A ľahol si do trávy a plakal....... 

 

Úryvok- A. Exupéry: Malý princ 

 

- skús si podľa úryvku nakresliť obrázok 

A 
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RECITUJ  NAHLAS  S  JAKUBKOM 

 

Horská studnička 

 

Viem ja o čistej studničke 

hlboko v dúbrave, 

schovanej v tmavom papradí, 

v malinčí, v húšťave. 

 

 

Vtáčatá, srnky vodu piť 

chodia sem kaţdý deň, 

vtáčatá vţdy len za vidna 

a srnky za tmy len, 

 

 

ticho keď vládne okolo 

a zaspí horička 

a naplní sa hviezdami 

nebo i studnička. 

 

 

J. V. Sládek 
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ZABÁVAJ  SA  S  JAKOBKOM 

 

Žartovné hádanky 

 

Plná škola detí, a nevedia, kade von?          Prečo kohút oči zaţmúri, keď spieva? 

/ acivokam /                                                  / ťämapsan ot eiv / 

 

 

Čo môţe byť aj v prázdnom vreci?             Ktoré hodiny sú bez koliesok? 

/ areid /                                                        / énčenls/ 

 

 

Aká voda sa dá nosiť v site?                      Ktorí hráči vţdy vyhrávajú? 

/ átunzrmaz /                                              / ítnakizum/ 
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