
 

 

   

 

 



 

 

Úvod 
 

 

Milé žiačky, milí žiaci. 

 

eseň sa pomaly končí, každým dňom očakávame prvé vločky snehu. Hoci 

Martin na bielom koni tohto roku k nám nezavítal, nemusíte smútiť. 

Snehu bude určite habadej. 

Ako každý rok, ak tohto roku pre vás pripravujem vianočné vydanie nášho časopisu, 

preto by som bol rád, keby ste mi napísali, vašu predstavu, ako by ste si predstavovali 

ideálne Vianoce u vás doma.  

Kto nemá chuť písať, môže mi  nakresliť pekný obrázok. Rád vaše práce uverejním. 

Aj v tomto školskom roku na našej škole pracuje viacero záujmových útvarov, 

v ktorých môžete tráviť svoj voľný čas. Postupne vás so všetkými, na stránkach nášho 

časopisu zoznámim. 

V tomto roku sa s vami stretnem ešte raz, vo vianočnom vydaní, ktoré vyjde 

začiatkom decembra 

 

                                                            

 

 

                                                     Váš Jakubko 
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Naši najznámejší spisovatelia, ktorí 

píšu pre deti 
 

Ľubomír Feldek 
 

 

 

arodil sa 9. októbra 1936 v Ţiline. Študoval slovenčinu na Vysokej škole 

pedagogickej v Bratislave. Počas štúdií začal pracovať ako redaktor vo 

vydavateľstve Mladé letá. Roku 1958 ho prepustili a tak od roku 1959 

pracoval ako pomocný robotník v tlačiarni, v rokoch 1960-1961 ako redaktor závodného 

časopisu Tesla Orava v Niţnej nad Oravou. V rokoch 1961-1973 bol spisovateľom 

v slobodnom povolaní. V rokoch 1973-1986 pracoval ako vedúci redaktor oddelenia pôvodnej 

a prekladovej poézie vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ. V rokoch 1986-1989 bol znovu 

spisovateľom v slobodnom povolaní. V novembri 1989 bol spoluzakladateľom hnutia 

Verejnosť proti násiliu a od novembra 1989 do mája 1990 pôsobil v jeho koordinačnom 

centre. Od mája 1990 do konca roku 1990 viedol týţdenník Ahoj, Európa, vychádzajúci ako 

príloha denníka Verejnosť. Od roku 1991 ţije v Prahe ako spisovateľ v slobodnom povolaní.  

Ľ. Feldek je majster všetkých literárnych ţánrov. Do literatúry vstúpil ako 

stredoškolák. V čase štúdií v Bratislave vytvoril so Stachom, Mihalkovičom, Ondrušom 

a Šimonovičom tzv. Trnavskú skupinu, ktorá do vtedajšej schematickej poézie priniesla 

zmyslovú konkrétnosť, metafóru a experiment. Aj v tvorbe pre deti priniesol nový spôsob do 

vtedajšej tradičnej, moralizátorskej poézie (Hra pre tvoje modré oči , 1959). Vydal básnické 

zbierky Jediný slaný domov (1961), Kriedový kruh (1970), Paracelsus (1973), Dvaja okolo 

stola (1976), Poznámky na epos (1980), Slovák na Mesiaci (1986), Plakať je krásne (1990) 

a výber z poézie Usmiaty otec (1991). 

Napísal tieto divadelné hry: Metafora (1977), Teta na zjedenie (1978), Jánošík podľa 

Vivaldiho (1979), Utekajte, slečna Nituš (1986), Umenie neodísť (1988), Skúška (1988), 

Smrť v ruţovom (1995) a Teta-neteta (1995). Je autorom filmového scenára k filmu 

Perinbaba (1984). 

Vyšli mu aj prózy Van Stiphout (1980), Svet je aj inde (v spolupráci s manţelkou 

Oľgou, 1998), napísal eseje Z reči do reči (1977), Homo scribens (1982).  

 

Z kníh a hier pre deti najväčšmi zaujali: Hlava, ktorú som mal vtedy (1967), O hluchej babke 

a vnúčikovi Zlatúšikovi (1967), Zelené jelene (1968), Modrá kniha rozprávok (1974), Na 

motýlích krídlach (1977), 5 x Botafogo (1977), Zelená kniha rozprávok (1983), Perinbaba 

(1987).  

 

Neodmysliteľnou súčasťou Feldekových aktivít je jeho bohatá prekladateľská činnosť. 

N 



Ľubomír FELDEK 

 

Stratená princezná 

 

Rozprávková detektívka – veru aj také bývajú – nuţ teda rozprávková 

detektívka, ktorú vám chcem porozprávať, sa začína vo chvíli, keď v hlavnom 

meste kráľovstva, ktoré nebudem menovať, zvony na zámockej veţi odbíjajú 

polnoc. 

Údery zvonov prebúdzajú zo sna kráľovnú Euláliu Záhumenskú. Totiţ, aby som 

bol presný: kráľovnej Eulálii sa to, ţe ju údery zvona prebúdzajú zo sna, sníva. 

A sníva sa jej i to, čo nasleduje. 

Kráľovná Eulália si sadá na posteli. Chvíľu meravo hľadí do tmy, potom 

tichučko vykríkne: 

„Emil!“ 

Nikto jej neodpovedá. 

„Emil!“ vykríkne kráľovná Eulália ešte raz, tentoraz hlasnejšie. Vedľajšia posteľ 

zavŕzga a na nej sa posadí rozospatý kráľ Emil Záhumenský. 

„Čo buntošíš, Eulália, máš smäd?“ opýta sa nevrlo. 

„Nemám smäd, ale mám taký nepríjemný pocit, ţe sa práve stalo niečo hrozné,“ 

odpovedá kráľovná Eulália. 

„Taľafatky,“ zavrčí kráľ Emil. „Vţdy ti hovorím, aby si nejedávala na večeru 

konské párky. Mávaš po nich ťaţké sny.“ 

„Keď ja mám konské párky tak strašne rada!“ vzdychne si kráľovná Eulália. 

„Môţeš ich jedávať na obed,“ odpovie kráľ Emil a obráti sa na druhý bok. O 

chvíľu chrápe, len tak omietka opadáva. 

 

Pravdaţe – sníva sa ďalej kráľovnej Eulálii – na druhý deň sa prišlo na to, ţe v 

noci zmizla princezná Hyacinta Záhumenská i zbrojnoš Dodo Vlček, ktorý mal 

tej noci stráţ pri dverách princezninej komnaty. Kráľ Emil dal hneď príkaz 

obtiahnuť celé kráľovstvo čiernym súknom a vybubnovať, ţe dá pol kráľovstva 

za odmenu tomu, kto princeznú Hyacintu nájde. 



Deň po vybubnovaní sa dal pred kráľa Emila predviesť mladý muţ, ktorý sa 

predstavil ako detektív Popolvár. 

„Pán Popolvár,“ oslovil ho kráľ Emil naliehavo. „Ja i moja manţelka Eulália 

sme uţ o vás veľa počuli a pevne veríme, ţe sa vám podarí nájsť nielen našu 

dcéru Hyacintu, ale i toho zloducha Doda Vlčka, ktorý ju uniesol.“ 

„Videl niekto, ako ju unáša?“ opýtal sa detektív Popolvár sucho, bez toho, aby si 

vybral z úst elegantnú krátku fajočku. 

„To nie,“ povedal kráľ Emil zarazene. 

„Ale všetko nasvedčuje...“ 

„... tomu, ţe budem musieť urobiť 

dôkladnú prehliadku zámku,“ prerušil 

detektív Popolvár kráľa Emila. „Máte 

niečo proti tomu?“ 

„Akoţe by!“ zvolal kráľ Emil. „Dávam 

vám plné právo prehľadať kaţdé 

zákutie!“ 

„Ďakujem,“ povedal detektív Popolvár. 

„Vyloţte na stôl obsah svojich vrecák!“ 

„Ja?“ opýtal sa kráľ Emil s úţasom. 

„A kto teda?“ odpovedal detektív 

Popolvár. 

Jeho tajomná odpoveď kráľa Emila celkom zmiatla. Na nič sa uţ nepýtal. Rad-

radom vykladal zo svojich vrecák na stôl tieto veci: kráľovskú legitimáciu, 

niekoľko hlinených guliek, fotografiu filmovej herečky Claudie Cardinalovej, 

kľúč od kráľovskej pokladnice, pakľúč a lístok, na ktorom bolo napísané: Kúpiť 

1 liter obyčajného, 1 liter plnotučného, droţdie a klavír. 

Detektív Popolvár siahol do vrecka svojho kockovaného saka a vytiahol lupu. 

Potom vzal fotografiu filmovej herečky Claudie Cardinalovej a drţiac ju tak, 

aby to videl aj kráľ Emil, priloţil lupu k fotografii. Pod lupou sa ukázalo, ţe za 

riedkou záclonou jedného z okien domu, pred ktorým herečku fotografovali, je 

stolík a pri stolíku sedia traja muţi. 

„Poznáte niektorého z týchto muţov?“ opýtal sa detektív Popolvár. 

„Nie,“ pokrútil hlavou kráľ Emil. 



„Hm, hm,“ povedal detektív Popolvár, ktorému sa fotografia herečky 

mimoriadne páčila. „Túto fotografiu si s vaším láskavým dovolením ponechám, 

ostatné veci si môţete dať nazad do vrecák.“ 

 

Potom pristúpil detektív Popolvár k oknu. Z okna bol dobrý výhľad na celé 

mesto. 

„Zvyk obťahovať mesto po zmiznutiach princezien čiernym súknom je, ak sa 

nemýlim, starodávny,“ poznamenal. 

„Tak je,“ prisvedčil kráľ Emil. 

„Pozná ho teda kaţdý občan kráľovstva, aj súkenník. Koľko ste mu za čierne 

súkno vyplatili?“ 

„Stotisíc,“ priznal kráľ Emil. 

„Pekný zárobok,“ pokýval hlavou detektív Popolvár. „Oplatilo by sa preň uniesť 

princeznú!“ 

„Obdivujem váš dôvtip!“ zvolal kráľ Emil. „Na takéto čosi som ani nepomyslel! 

Ihneď dám predviesť súkenníka.“ 

„Urobil som to za vás,“ povedal detektív Popolvár 

a ukázal rukou na dvere. 

Dvere sa rozleteli a ozbrojenci vovliekli dnu 

zmietajúceho sa chlapíka. 

„Ale veď toto je spisovateľ Súkenník!“ zvolal kráľ 

Emil, ktorý poznal spisovateľa Súkenníka ešte z 

priemyslovky. „To nie je súkenník s malým ‚s‘!“ 

„Veľké ‚S‘, malé ‚s‘, ak mienite bazírovať na 

takýchto maličkostiach, nemôţem sa zaručiť za 

ďalší úspech pátrania,“ povedal detektív Popolvár 

znechutene. 

A v tej istej chvíli sa spisovateľovi Súkenníkovi 

podarilo na chvíľu sa ozbrojencom vyšmyknúť. 

Siahol do vrecka a z vrecka vytiahol dátum. 

Spisovateľ Súkenník bol totiţ známy tým, ţe pod 

kaţdé svoje dielo dával dátum, kedy to dielo 



napísal. Boli to zväčša veľmi staré dátumy, takţe vzbudzovali veľkú úctu. Ľudia 

uznanlivo pokyvovali hlavami nad dielami spisovateľa Súkenníka. 

„Predstavte si,“ hovorili, „on to dielo, ako z dátumu vyplýva, napísal v čase, keď 

ešte nikto iný podobné diela nepísal.“ 

A všetci hneď dávali pred jeho dielom dolu klobúky. A kto nemal klobúk, išiel 

si rýchlo nejaký kúpiť. 

Slovom – dátumy spisovateľa Súkenníka boli jeho silnou zbraňou. No a 

pochopiteľne teraz, keď bojoval s ozbrojencami, musel siahnuť po svojej 

najsilnejšej zbrani. A vytiahol z vrecka dátum. 1. 1. 1. Prvého prvého, roku 

prvého! Tento dátum má, ako je známe, tvar trojzubca – zbrane, ktorú pouţíva i 

Neptún, kráľ podmorských hlbín. Zamával spisovateľ Súkenník dátumom-

trojzubcom, vypustil ho z ruky a dátum letel, letel – priamo do poprsia kráľovnej 

Eulálie. A pod poprsím bolo pravdepodobne srdce! 

„Ach,“ vykríkla kráľovná Eulália – a prebudila sa. Tentoraz naozaj. 

„Čo buntošíš, Eulália, máš smäd?“ opýtal sa nevrlo kráľ Emil, ktorý sa prebudil 

na vedľajšej posteli. 

„Nemám smäd, ale mám taký nepríjemný pocit, ţe sa práve stalo niečo hrozné,“ 

odpovedala kráľovná Eulália. 

„Zase sa ti snívalo, ţe zmizla naša dcéra Hyacinta, čo?“ opýtal sa kráľ Emil. 

„Veru zase,“ odpovedala kráľovná Eulália. 

Obaja kráľovskí manţelia si utrápene vzdychli, vstali a beţali do komnaty, v 

ktorej spávala ich dcéra. Princezná vo svojej komnate nebola. Naozaj zmizla. 

Čo mal kráľ Emil robiť? Otvoril skrinku, v ktorej mávala princezná Hyacinta 

hračky, vybral bubon a vec vybubnoval. 

Len čo dobubnoval, otvorili sa dvere a na prahu stál mladý muţ v kockovanom 

saku, s elegantnou krátkou fajočkou v ústach. 

„Som detektív Popolvár,“ prehovoril mladý muţ hlbokým hlasom. „Počul som, 

čo ste vybubnovali. Vypátrať vašu dcéru, to je pre mňa maličkosť. Len by som 

vás prosil o niekoľko základných informácií. Je to jej prvé zmiznutie, všakáno?“ 

„Kdeţeby!“ zvolal kráľ Emil. „Kdeţeby prvé! Zmizla uţ, ak sa nemýlim, tisíc 

dvesto tridsaťštyri ráz! Povedzte, slečna, nie je to uţ trochu veľa?“ 



„Nie som slečna, som detektív Popolvár,“ povedal detektív Popolvár, tváriac sa 

urazene. 

„Detektívom som dnes ja!“ zvolal kráľ Emil. 

S týmito slovami vytrhol detektívovi 

Popolvárovi z úst elegantnú krátku 

fajočku. A vzápätí on i jeho ţena, 

kráľovná Eulália, zvolali: 

„Veď je to Hyacinta! No chvalabohu, 

našla sa!“ 

Tak sa skončilo tisíc 

dvestotridsiateštvrté zmiznutie 

princeznej Hyacinty. Opäť šťastne. 

„A teraz,“ povedal kráľ Emil, „teraz daj s tými zmiznutiami pár dní pokoj. Čítaj 

si detektívky a nechaj nás vládnuť.“ 

Princezná Hyacinta bola totiţ vášnivou čitateľkou detektívnych románov 

spisovateľa Súkenníka. Prečítala ich stohy a podľa ich vzoru sa takmer kaţdý 

deň strácala, vţdy iným spôsobom, a muselo sa po nej pátrať. 

Kráľovnej Eulálii sa o tom kaţdú noc snívalo. Nikto si nevie predstaviť, čo to 

boli za nádherné sny, v ktorých sa prepletalo tisíc dvesto tridsaťštyri rôznych 

príbehov. Vlastne kaţdý si to vie predstaviť. 

Zdroj - L. Feldek- Modrá kniha rozprávok, 1974 

Ilustrácie- Albin Brunovský – 1974 



Práca krúžkov v šk.roku 2006/2007 
 

 

V tomto školskom roku na našej škole pracuje ........krúţkov, pod vedením učitelov 

školy. Postupne vás s prácou jednotlivých krúţkov budeme na stránkach nášho časopisu 

informovať. 

 

 

Spevácky krúžok 

Spevácky krúžok pracuje aj v tomto školskom roku pod vedením p. uč. 

Lanščáka a p. uč. Porubskej. Krúžok pracuje každý pondelok v týždni po 2 hodiny 

v priestoroch Komunitného centra. Navštevuje ho 20 žiakov I. a II. stupňa. Žiaci 

sú aj v tomto školskom roku pripravovaní na rôzne súťaže, vystúpenia a podujatia 

ako sú napr. vianočné vystúpenie, 9. ročník speváckej súťaže Jakubovanský slávik 

… 

Žiaci nadobúdajú 

vedomosti spevom piesní rôznych 

žánrov, rozširujú si svoj hlasový 

rozsah, poznávajú hudobné 

nástroje, učia sa rôzne druhy 

piesní a skladieb.  

  

 

Mgr. Zdenka Porubská 

vedúca krúžku 



Obratný jazýček 

 

 Aj v školskom roku 20062007 pracuje krúţok Obratný jazýček. Krúţok navštevuje 10 

ţiakov prípravného ročníka 0.D pod vedením pani učiteľky Viktórie Vargovičovej. 

Stretávame sa v pondelok 5. vyučovaciu hodinu poobede a v utorok 5. vyučovaciu hodinu 

poobede. 

Venujeme sa najmä rozvoju slovnej zásoby, odstráneniu alebo zmierneniu výslovnosti 

jednotlivých hlások. 

Pouţívame rôzne obrázky, cvičenia, Kolotoč. Pracujeme podľa plánu. 

 

       Mgr. Viktória Vargovičová 

        vedúca krúţku 

 

Šantivé zajačiky 

 

 Krúţok pracuje na našej škole prvý rok. Navštevuje ho 10 ţiakov z prípravného 

ročníka 0.A pod vedením pani učiteľky Lyachovej. Jeho program je zameraný na adaptáciu 

ţiakov na školské prostredie. Úlohou krúţku je zlepšiť priateľské vzťahy medzi ţiakmi 

formou vzájomnej spolupráce a pomoci, rozvíjať reč ţiakov a obohacovať slovnú zásobu, 

rozvíjať fantáziu a myslenie detí, spresniť hrubú motoriku a rozvíjať jemnú motoriku, upevniť 

pamäť a rozvíjať hudobné cítenie a rytmus. 

Ţiaci pracujú v tomto krúţku dva mesiace a je viditeľný pokrok ţiakov. Je veľkou 

výpomocou v edukačnom procese. Ţiaci navštevujú tento krúţok s radosťou a tešia sa na 

kaţdé stretnutie. 

 

       Mária Lyachová 

       vedúca krúţku 



Krúžok – Šikovná včielka 

V školskom roku 2006/2007 navštevuje krúžok 10 žiakov 1.C triedy. 

Jednotlivé aktivity krúžku sú rozpracované v celoročnom pláne práce. 

V mesiaci september sme sa oboznámili 

s okolím školy, pozorovali sme zmeny 

v prírode, v októbri sme zhotovili 

šarkanov. V ďalších mesiacoch sa 

budeme venovať prácam s jesennými 

plodmi, prípravou vianočných ozdôb, 

dopravnou výchovou, ako sa správať pri 

ceste domov, prípravou prác na Jakubovanského slávika a rôznymi inými 

aktivitami. 

Deti na krúžok chodia veľmi radi, chodia pravidelne a majú veľký 

záujem v krúžku pracovať. 

 

Iveta Cibuľková 

vedúca krúžku 

 

Počítačový II 

Krúžok začal pracovať v tomto školskom roku od septembra 2006 

Navštevuje ho 10 žiakov. Pracuje každý pondelok, od 12,30 - 14,00 hod. 

Stretávame sa v počítačovej učebni. 

Oboznámili sme sa s hlavnými časťami počítača, 

zapínaním a vypínaním počítača, spúšťaním 

jednoduchých programov, diskiet, CD a DVD. 

Podrobnejšie sa budeme zaoberať programom Word 

a vyhľadávaním informácii na internete. 

       Mgr. Igor Potočňák 

       vedúci krúžku 



Vystúpenie divadla Romathan 
 

 

ňa 30.10.2006 na obecnom úrade v Chminianskych 

Jakubovanoch vystúpili pre ţiakov našej školy členovia 

rómskeho divadla Romathan s pásmom rómskych piesní.  
Doprevádzala ich cimbalová muzika pod vedením 

riaditeľa divadla pána G. Adama. Zahrali známe aj menej známe rómske piesne. 

Ţiakom sa toto vystúpenie veľmi páčilo, zaspievali a aj zatancovali si 

spolu s účinkujúcimi. 

D 
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