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 Prinášame Vám stručný obsah toho, čo môžete nájsť v tomto čísle Jakubka. Verí-

me, že si každý príde na svoje. Je tu veľa nápadov a zaujímavostí. 

O Veľkej noci - priblíženie sviatkov Veľkej noci  s. 3-4 

Zvedavček - boli sme na návšteve u p. zástupkyne Mgr. E. Mackovej  s. 5-6 

Návštevníček - opäť sme sa boli pozrieť v ďalších triedach  s. 7-10 

Spomínajko - zaspomínali sme si na zaujímavosti minulých mesiacov s. 11-12 

Buducníček - predstavili sme si prvé štyri učebné odbory s. 13-14 

Kuchtík - ponuka chutných receptov nielen na Veľkú noc s. 15-16 

Bystrohlav - nové rébusy, hádanky a omaľovanka s. 17-18 

Chrabromil - nápady pre šikovné ručičky - masky a sv. Valentín s.19-20 

Pozorníček - žiaci s 3 zo správania, pochvala dvoch kolegov s. 21  

Poradníček - ako odstraňovať chyby výslovnosti  s.22-25 

Výhercovia - mená tých, čo sa zapojili do súťaží s. 26 

    

  Váš Jakubko 

 

  

  

 

 

  

Jakubkova schránka 

 Predstavujeme vám Jakubkovu schránku, do 

ktorej prostredníctvom svojich učiteľov môžete 

prispievať do nášho časopisu. Do nej sa vhadzujú 

aj správne odpovede na rôzne súťaže. Tak neváhaj, 

Jakubko sa určite poteší.  
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      Sviatky Veľkej noci sa blížia ako každý rok, načo sme si 

samozrejme už zvykli. V tomto roku budú akosi skôr a vie-

me tiež, že nemajú stály termín, ako napríklad Vianoce. Po-

hyblivosť sviatkov Veľkej Noci je priamo závislá na jarnej 

rovnodennosti a lunárnom cykle. Veľkonočná nedeľa je 

vždy prvou nedeľou po mesačnom splne, ktorý sa uskutočnil po jarnej rovnodennosti - 

21. marca. Pohľad na kalendár v tomto roku nám napovedá, že prvý mesačný jarný spln 

bude v piatok 25. marca a najbližšia nedeľa bude teda Veľkonočnou. Od Veľkej noci sa 

odvíja aj záver fašiangov, ktorý býva o štyridsať dní skôr. Fašiangový čas môže byť 

dlhší až o štyri týždne, podľa časového rozpätia medzi prvým jarným dňom (jarná rov-

nodennosť) a najbližším mesačným splnom. 

 Popolcovou stredou - u nás aj Škaredou - končí obdobie zimných radovánok, vese-

lia a zábav nielen na vidieku, ale aj v mestách. Treba pripomenúť, že fašiangy slávili v 

minulých storočiach aj mešťania, pričom o ich organizovanie sa pričinili jednotlivé re-

meselnícke cechy. Mestské fašiangy možno vidieť aj v našej súčasnosti ako spojenie 

tradičných zvykov a obradov s prvkami našej prítomnosti. Podobne ako iné kresťanské 

sviatky i Veľká noc je zviazaná s mnohými zvykmi a úkonmi ľudového pôvodu. Preto-

že sa slávi v jarnom období, viažu sa i zvyky k tejto časti roka. Ide predovšetkým o 

stretnutie zimy - ako odchádzajúcej a jari - ako prichádzajúcej.  

 Na Kvetnú nedeľu dievčatá súce na vydaj si priviazali na žrď figurínu zo slamy 

oblečenú do ženských šiat a utekajúc s ňou cez dedinu vyspevovali. Za nimi si zas nôtili 

mládenci, ktorí na kratšej žrdi niesli figurínu chlapa – „dedka.“ Keď dobehli k potoku, 

posťahovali z figurín šaty a atrapy hodili do vody. Morenine šaty si oblieklo to z diev-

čat, ktoré vyvolili za kráľovnú. Na žrde si pouväzovali mašle, ale aj fľašky od pálenky a 

zaniesli ich spievajúc richtárovi, za čo dostali smažené šišky či iné dobroty, alebo aj 

obed. Niekde do vody hádzali aj Morenine šaty. Komu hodený kus najskôr voda pripla-

vila k brehu, ten mal mať svadbu ako prvý. Kúsok slamy z figuríny vložili do hniezda 

pod kvočku, aby z nej bola dobrá nosnica.  

Posledný týždeň pred Veľkou nocou je Veľký týždeň. V domácnostiach sa robilo veľké 

upratovanie a znova sa stretávame so starodávnymi zvykoslovnými úkonmi.  
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 Na Zelený štvrtok malo veľký význam využívanie vody, najmä pramenistej zo stud-

ničiek alebo tečúcej v potokoch. Gazdiné sa snažili umyť riad do východu slnka, celé ro-

diny sa umývali v potočnej vode, vyplachovali si ústa proti boleniu zubov. Na Zelený 

štvrtok sa zviazali kostolné zvony, ich zvuk nahrádzali rapkáče.  

 Veľký piatok - deň mučeníckej smrti Ježiša Krista je dňom prísneho pôstu - nemohli 

sa konzumovať mäsité pokrmy. Nemohli sa vykonávať práce súvisiace so zemou, preto-

že na Veľký piatok je zakázané hýbať s pôdou. 

 Na Bielu sobotu sa v domácnosti piekli a varili obradné jedlá. V niektorých častiach 

Slovenska to bola napríklad veľkonočná baba, ktorá sa pripravovala z údeného mäsa, va-

jec a žemlí. Tieto suroviny sa po patričnej príprave piekli v pekáčoch a výsledkom bolo 

vynikajúce jedlo, ktoré chutilo čerstvé ale i studené napríklad v pondelok pred oblievač-

kou. V sobotu sa končil pôst, bolo možné jesť i mäsité pokrmy. Pred niekoľkými desať-

ročiami chlapci trhali fialky a za pomoci starších súrodencov si varením pripravovali vo-

ňavku na Veľkonočný pondelok. Maľovali sa vajíčka pre oblievačov, plietli sa korbáče. 

Pri kostole sa pálili zvyšky starého oleja z lámp - z detstva si tento úkon pamätáme ako 

pálenie Judáša. Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista sa slávi v obrade Vzkriesenia. V tomto 

čase sa rozväzujú aj zvony, aby mohli slúžiť svojej funkcii. 

 Veľkonočná nedeľa je sviatočným dňom, ktorý sa slávi po štyridsaťdňovom pôste. 

Ľudia sa správajú uvoľnenejšie, jedlá sa môžu konzumovať bez obmedzenia. Slávnostný 

obed sa začína vajíčkami, ktoré sú symbolom nového života nielen na Veľkú noc, ale aj 

pri iných príležitostiach jarného obdobia. Po dlhom čase sa konajú znova tanečné zába-

vy, na ktoré sa tešia najmä príslušníci mladej generácie. Tieto zábavy trvali do ranných 

hodín a mali svoje pokračovanie. Tým pokračovaním bola oblievačka na Veľkonočný 

pondelok. Skupiny mládencov i jednotlivci navštevovali domy, kde boli slobodné diev-

čatá, prípadne ďalšie ženy. Týchto kúpačov obyčajne predbehol pán domu, ktorý „svoje 

baby“ pooblieval ako prvý. Za odmenu dostali oblievači vajíčka, tí menší aj nejakú ko-

runku a sladkosti, tí väčší pohárik, dva... Oblievanie sa končilo v predpoludňajších hodi-

nách - tak určovali staré tradície. Lenže výnimky potvrdzujú pravidlo a niektorí horlivci 

našli cestu domov často až potme. 
                                                                                                                   Mgr. I. Vašková 

 

 
Obrázok - http://subory.hnusta.sk/udaje/Objekty/obrazky/2007/velkonocne-vajicka.jpg  
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 Na návšteve u pani zástupkyne ... 
 Koľko rokov pôsobíte v školstve? 

     V školstve pôsobím od r. 1987 a na tejto škole od r. 1989. 

 Čo zaujímavé ste zažili počas tých rokov v praxi? 

     Človek prechádza rôznymi životnými zmenami a ináč tomu 

nie je ani v školstve. Čo sa týka detí, tu sa každým rokom mení 

ich zloženie. Záleží od postoja vyučujúceho, či sa na túto prácu 

pozerá ako na prácu, alebo ju berie ako koníček. Myslím si, že 

tí, ktorí ju neberú ako svoj koníček, nemôžu tu mať dlhú životnosť. Je to nevyhnuté pre-

to, aby sa človek určitým spôsobom naučil prijímať tieto deti také, aké sú. Bez toho to 

nejde. Títo žiaci vedia byť potom vo svojej jednoduchosti prítulní, milí a hlavne vďační 

za každú pozornosť, milé slovo. Na nich viac pôsobí milé slovo ako trest v podobe po-

karhania, zákazu.  

 Každý rok je niečo iné, niečo pekné, lebo aj sám človek sa pribúdajúcimi rokmi me-

ní. Napreduje dopredu a obohacuje sa, na niečo iné dáva dôraz a prechádza zmenami, 

ktoré potom prenáša aj do práce. 

  Čo vás tu trápi? 

 Trápi ma, že žiaci neprenášajú do domáceho prostredia to, čo sa naučia v škole,  

rôzne podnety ako tráviť svoj čas. Aj keď sa snažíme spolupracovať s rodičmi, neodrá-

ža sa to v ich spoločnom rodinnom živote. Nejde tu o vnucovanie čohosi nového do ich 

životov, ale skôr ponúkanie rôznych spôsobov, ako zmysluplne vyplniť voľné chvíle.  

 Trápi ma naťahovanie žiakov počas prestávok. Nevedia sa zamestnať a nájsť si nie-

čo užitočné. Nevedia sa zahrať a preniesť do prestávok podnety, ktoré im dávajú učite-

lia na hodinách aj na záujmových útvaroch.  

  Čo by ste chceli zmeniť? 

 Chcela by som zmeniť ich postoj k vzdelaniu ako k hodnote. Nech sa už u malých 

detí dostane vzdelanie na iný stupeň v hodnotovom rebríčku, aj napriek tomu, že im 

chýba podpora zo strany rodičov a okolia.  

p. zástupkyňa Mgr. E. Macková 
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Chcela by som, aby to nebolo niečo vynútené, ale niečo, čo je v nich sa-

mých, niečo čo chcú oni sami dosiahnuť. Byť samému sebe tým „hnacím 

motorom“ a chcieť niečo dosiahnuť, chcieť sa vzdelávať. Ako povedal raz 

jeden náš dobrý známy: „Prečo by som sa mal trápiť a pracovať manuál-

ne, keď sa dá používať aj hlava a môžem sa živiť svojím rozumom.“ 

  Kto bol váš najlepší žiak? 

 Veľa bolo dobrých žiakov a nemyslím si, že dobrý žiak je len jednotkár. Dobrý žiak 

je ten, kto má záujem o školu a vzdelanie, vie precitnúť, vie sa dobre správať, má rád 

učiteľa a chce ísť ďalej. Môže mať čisté jednotky, aj nemusí, ale má tieto vlastnosti.  

  Skončili sa fašiangy, je tu pôstne obdobie, a blíži sa Veľká noc. Čo pre vás 

znamenajú tieto sviatky? 

 Pre mňa je to vždy o rodine. Každý ten cirkevný sviatok, s ktorým sa stretávame 

počas roka, je pre mňa spojený s rodinou. Ide o môj vnútorný postoj k tomu druhému. 

Vedieť akceptovať jeden druhého, svoje nedostatky, prijímať iného takého, aký je. Vní-

mať to dobré, čo je v ňom a vedieť si vzájomne odpustiť. To je to šírenie dobra medzi 

ľuďmi, vzájomná tolerancia a nebyť uzavretý sám do seba. Nesúhlasím s tým, čo sa 

dnes preferuje – staraj sa sám o seba. Myslím si, že našou úlohou je žiť vo vzájomnom 

porozumení a záujme o toho druhého, rešpektujúc jeho vôľu.  

  Čo chcete popriať všetkým svojím zamestnancom k týmto sviatkom? 

 Chcem im popriať pevné zdravie, veľa nápadov a vzájomného porozumenia, poho-

dy na pracovisku a doma. Keď je pohoda na pracovisku, oveľa ináč sa pracuje, ako keď 

je napätie medzi zamestnancami a nezhoda. Vedieť vzájomne komunikovať a tak riešiť  

svoje konflikty. 
 

                   Za rozhovor ďakuje Mgr. J. Rusiňák 
                       Foto Mgr. J. Rusiňák 

 

 

 

 

 

 
                          Obrázok - http://svetpohladnic.sk/pohladnice/images/bra031.jpg 
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 Trieda 1.A  - Mgr. Martina Imrichová 

 Prvý polrok mojej praxe na našej škole bol pre mňa plný očakávania, rešpektu 

a nebojím sa povedať, že aj trocha strachu. Keď som sa dozvedela, že mojím pôsobi-

skom bude Horná škola netušila som kam pôjdem, avšak Horná škola urobila na mňa 

od začiatku dobrý dojem. Za svoj dobrý štart v práci chcem poďakovať učiteľkám 

z Hornej školy, ktoré ma veľmi vrelo medzi seba prijali a zasvätili do výchovno – vzde-

lávacieho procesu. 

      Som triednou učiteľkou 1.A triedy, ktorú navštevuje 8 žiakov - 

3 chlapci a 5 dievčat. Dominantu mojej triedy tvoria dvojičky – 

Vladimíra a Ivana Mirgové, ktoré sú nápadné hneď svojím zjavom 

– vždy rovnako oblečené, učesané a obuté. Tie jednoducho nepre-

hliadnete. Poviem Vám mala som problém, keď sa mi počas pre-

stávky vymenili a písali do opačných zošitov. Výmenu si všimli moji chlapci. 

V konečnom dôsledku som ich rozoznala podľa prepichnutých uší. Sú ako z rozprávky 

Danka a Janka. 

 Je to veľmi živá trieda, keďže všetci žiaci opakujú 1.ročník. Sú celkom zbehlí, ši-

kovní a pekne reagujú na pokyny učiteľa. Veľmi radi kreslia, spievajú, radi pracujú 

s lepidlom a veľmi radi strúhajú ceruzky. Je to vyrovnaná trieda s ktorou sa dobre pra-

cuje a tvorí.  

 Spočiatku mi veľmi pomohli spomienky, pesničky a riekanky, ktoré ma deti naučili, 

pretože si ich pamätali z prvého ročníka. Naučili ma, ako čaruje striga Agáta, ako sa 

rozcvičujú prsty pred písaním. Všetci žiaci mojej triedy navštevujú záujmový útvar – 

Poď sa so mnou hrať. Mojou snahou je pozitívne vplývať na  žiakov, vytvoriť im prí-

jemnú a tvorivú atmosféru, ktorú môžu zažiť len v kolektíve, kde zažívajú pocit z dobre 

vykonanej práce.  

 Myslím, že v konečnom dôsledku som so svojou prácou spokojná, veľmi ma oboha-

cuje a rovnako ako moji žiaci sa veľmi teším na každý deň strávený v našej škole.                         
            Mgr. M. Imrichová 
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 Trieda 5. B “B“ variant  a 6.“B“ variant - Mgr. Juliána Škvarková 

 Naša trieda aj keď tvorí navonok jeden celok, sa v skutočnosti od 1. 

štvrťroku delí na dve triedy a to 5.B“B“variant, ktorú  navštevujú dve diev-

čatá  Dominika a Angelika a dvaja chlapci Dávid 

a Igor. Medzi hrdých „šiestakov“ patria tiež dve diev-

čatá Anička a Danka, a dvaja chlapci Dávid a Martin. Museli sme 

si všetci na seba zvykať, lebo skoro každý bol z inej triedy, do-

konca aj ja. Zo začiatku nám chýbal malý Dávid, ktorý bol jeden mesiac v nemocnici, 

ale po jeho návrate sme po určitom čase vytvorili jeden celok. Navzájom sa celkom do-

pĺňame, dievčatá sú šikovnejšie v manuálnych zručnostiach a chlapci zase po vedo-

mostnej stránke. Najkrajšie z triedy kreslí Danka Mirgová a Anička Mirgová, ale aj 

ostatní ak sa trochu viac snažia tak vedia vytvoriť pekné „diela“. V matematike najviac 

vyniká Martin Závacký, Dávid Holub a Anička Mirgová, zlepšiť by sa mohla Angelika 

Pokutová. V správaní sú poniektoré dievčatá niekedy ako chlapci. V správaní je na tom 

najhoršie Igor Mirga, ktorý dostal na polroka dvojku zo správania, aj keď nechcem to 

zahriaknuť, ale momentálne sa v ňom niečo zlomilo a pociťujem zlepšenie v jeho sprá-

vaní. Možno aj preto, že pani učiteľka Gregová potvrdila informáciu, že čoskoro sa mi 

narodí bábätko a nesmú ma rozčuľovať.  Chcela by som ešte pochváliť za najkrajšie 

oblečené dievča triedy Danku Mirgovú, ktorá chodí do školy vždy upravená a čistá. 

Momentálne máme hlavu plnú karnevalu, ktorý sa bude konať na našej škole a my sa 

ho nevieme dočkať. Jakubko, sme veľmi radi, že si nám uverejnil tento článok s fotkou 

a že môžeme byť Tvojimi kamarátmi.   
           Mgr. J. Škvarková 
 

 Trieda 6.A - Mgr. Ladislav Gaľa 

 Naša trieda sa nachádza v západnom krídle na prízemí hlavnej budovy školy. Trie-

da je menšia, ale útlejšia a naším pričinením aj krajšia. Spolu nás je 10 žiakov, z toho 6 

chlapcov a 4 dievčatá. Každé ráno triedu otvára náš triedny učiteľ Mgr. Ladislav Gaľa. 

Vyučuje nás slovenský jazyk, matematiku, pracovné vyučovanie a telesnú výchovu. 

Vždy sa tešíme na hodiny s ním. Chuť do každodennej práce pri hľadaní a naberaní ve-

domostí nám dávajú aj ostatní učitelia. Vynikáme v maľovaní, kreslení, vyšívaní, číta-

ní, písaní a počítaní. V triede máme dve dievčatá, ktoré radi spievajú. Sú to: Daniela 

Mirgová a Svetlana Holubová, ktorých hlasy sa uplatnili už na niekoľkých súťažiach.  



 

 9 

Zároveň obidve žiačky spolu s Veronikou Horvátovou radi recitujú a paria 

medzi najlepších  žiakov v triede. Našou veľkou parád-

nicou je Brenda Horvátová, ktorá sa  pekne oblieka a je 

nápomocná svojím spolužiakom. Medzi manuálne zruč-

ných a pohybovo zdatných žiakov patria Cyril Gábor, 

Matej Horvát, Stano Jurko a Vlado Červeňák. Radi pracujú v dielni, hrajú hokej a fut-

bal. Všetci v triede obľubujeme matematiku, počas ktorej súťažíme medzi sebou i v 

družstvách. No v našej triede máme aj dvoch žiakov: Jozefa Závadského a Pavla Zá-

vadského, ktorí sú bratmi a chodia poza školu. Pre časté vymeškávanie vyučovacích 

hodín mali v 1. polroku „3“ zo správania. 

 My chlapci  6.A triedy radi navštevujeme náš záujmový drevársky krúžok: „Mladý 

majster“, ktorý vedie náš triedny učiteľ Mgr. Ladislav Gaľa. Na naše stretnutia prichá-

dzame vždy v utorok o 12.30 hod. Spolu s učiteľom vyrábame z dreva rôzne hračky, 

náradia, darčeky a mnoho iných zaujímavých vecí. Pán učiteľ nám dovolí, aby  sme aj 

my mohli na tomto krúžku robiť také hračky, ktoré mu sami navrhneme. Tešíme sa, 

lebo si tak môžeme urobiť aj niečo pre seba.  
            Mgr. L. Gaľa 
 

 Trieda 6.B - Ing. Eva Gregová 

 Triedu 6.B tvorí 5 chlapcov a 6 dievčat. Túto triedu som dostala pri ich prestupe na  

II. stupeň v piatom ročníku . 

      Triedu môžeme rozdeliť na dve skupiny. Prvá je tichšia, po-

slušná, ktorá pracuje podľa pokynov, nevyrušuje, ale aj tak doplá-

ca na tú druhú, hlučnejšiu. Druhú skupinu tvoria žiaci, ktorí občas  

vyvádzajú, vyrušujú, behajú po triede aj chodbách, robia zlosť 

spolužiakom aj učiteľom. No nie je to vždy tak. Celá trieda vie aj zabrať. Vedia byť  

aktívni a usilovní. Poctivo si robia domáce úlohy. Učia sa vlastivedu, vybrané slová, ba 

aj básničky naspamäť. Dievčatá svoju zručnosť dokazujú vo vyšívaní, háčkovaní, či pri  

práci s papierom. Chlapci radi športujú. Celá trieda miluje počítače.  

 Všetci veľmi radi súťažia. Súťažíme v dochádzke, hygiene, ba aj v tom, kto má  

najviac jednotiek. Súťaž v dochádzke u nás vyhrali Nikola Červeňáková a Bohuš Žiga. 

Najhoršiu dochádzku má Martin Horvát, ktorý si za ňu vyslúžil trojku zo  správania.  

Dvakrát do týždňa bodujeme hygienu a upravenosť žiakov.   
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Neverili by ste, akou rýchlosťou sa dokážu vymaľované slečny zmeniť na 

milé a upravené žiačky s dokonalými účesmi. Vždy na konci mesiaca vyhla-

sujeme  najlepšieho chlapca a najlepšie dievča v hygiene. Doteraz víťazstvo 

dosiahli Simona Mirgová, Angelika Horvátová, Lucia Horvátová a Bohuš 

Žiga .A nesmieme  zabudnúť ani na náš graf jednotiek, ktorý za I. polrok 

vyhral Ivan Pokuta. Najlepšími žiakmi tejto triedy sú Nikola Červeňáková a  Ivan Po-

kuta. 

 Vediem krúžok „ Šikovné ruky“, ktorý je zameraný na vyšívanie. No žiaľ, dievčatá 

zo 6. B dlho váhali (alebo nemali záujem ?), a tak sa na ich miesto nahlásili dievčence 

z  iných tried. Tohto roku vyšívali kvety, ktoré dozdobovali korálkami a teraz vyšívajú  

krajinky s témou „ Zimy“. Prácu v krúžku im spríjemňuje hudba alebo rozprávky, ktoré  

počúvajú. V krúžku vládne príjemná atmosféra. Dievčatá sú šikovné a trpezlivé. Svoju  

tvorivosť a precíznosť dokazujú na svojich výšivkách. 
                    Ing. E. Gregová 

 

 Trieda 1.F – Iveta Cibuľková 

 V triede 1.F je 9 detí, z toho je 5 dievčat a 4 chlapci. Trieda je živá a neposedná, na 

udržanie disciplíny je potrebné vynaložiť značné úsilie. Najväčší 

problém je počas prestávok. Činnosť na vyučovacom procese sa 

musí sústavne striedať, aby sa udržala pozornosť. Najaktívnejší 

žiaci sú Valentín Horvát a Xénia Holubová. Ostatní žiaci sú po-

malí, ľahko unaviteľní a leniví. V matematike majú všetci problém s matematickými 

operáciami, mýlia si číslice. Čítanie je veľmi slabé, najväčšie problémy nastali, keď 

sme prešli na slabiky. Píšu v rámci možností, niektorí krajšie, iní škaredšie. 

Svoju šikovnosť dokazujú na krúžku Šikovná včielka, kde pracujeme s rôznymi techni-

kami, učíme sa básničky, čítame rozprávky. 

 Cieľom krúžku je zlepšovať motoriku, rozšíriť slovnú zásobu a odstraňovať chyby 

reči. Hoci sú veľmi živí, dokážu sa odvďačiť za každú maličkosť, ktorú im človek po-

núkne. Najkrajšie v triede kreslí Marcela Žigová, Valenín Horvát. Deti rady spievajú, 

najmä Xénia Holubová. 

 Naučili sme sa aj udržiavať poriadok v triede, zametáme za sebou a každý si stráži 

svoje miesto, aby ostalo v poriadku počas celého vyučovania. 
            I. Cibuľková 
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 A sme tu opäť, aby sme si zaspomínali na udalosti, ktoré sa udiali v na-

šej škole počas uplynulých mesiacov.  

 Mikuláš  
 Prišiel tak dlho očakávaný deň sv. Mikuláša. Aj tento rok nás prišiel navštíviť, ale 

bez svojich pomocníkov. No i napriek tomu bol k nám veľmi štedrý a doniesol nám ko-

pec sladkostí a hračiek. V niektorých triedach sv. Mikulášovi zaspie-

vali vianočné pesničky, v iných mu zas zarecitovali básničku a v ďal-

ších sa predstavili „ukazovačkou“. V každej triede mu sľúbili, že bu-

dú poslúchať celý rok a pozvali ho na nasledujúci rok.  

 Dúfam, že daný sľub sa vám darí aj plniť.  

 Vianočné prázdniny  
 Tak ako každý rok, aj teraz sme mali vianočné prázdniny. Boli dosť dlhé, čomu sme 

sa potešili najmä my, deti. Zima a sneh nám akosi meškali, takže sme sa nestihli poriad-

ne vysánkovať. Po prázdninách sme opäť zasadli do lavíc a snažili sme sa ešte čo to na-

učiť, lebo sa blížil polrok. Ťažko sa nám štartovalo. 

 Kočovné divadlo Drak 
 Pred vianočnými a polročnými prázdninami k nám zavítalo kočovné divadlo Drak 

so svojimi dvoma predstaveniami. Boli veľmi zábavné a poučné. Zaujímavé je tým, že 

ho hrajú iba dvaja herci.  

 Prvé predstavenie bolo o dievčatku, ktoré malo nevlastnú sestru a macochu. Tí ju 

nútili robiť všetky práce. V jeden deň ju poslali do zakliateho mlyna, kde býval čert... 

Nakoniec to však všetko veľmi dobre dopadlo.  

     Druhé predstavenie sa odohralo pred polročnými prázdninami. 

Rozprávalo príbeh o chlapcovi a dievčatku, ktorí sa rozhodli, že 

budú snívať. Tak si snívali sen, v ktorom mali zbojníčiť pre zlého 

zbojníka. Aj tento príbeh mal šťastný koniec.  

 Jakubkovi sa podarilo urobiť rozhovor s jedným z hercov, ktorý je na nasledujúcej 

strane.  
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 Polročné hodnotenie  
 Ani sme sa nenazdali a máme za sebou už celý polrok. Naši učitelia sa 

stretli, aby zhodnotili našu polročnú prácu a ohodnotili naše výsledky. Nie-

ktorí z nás boli so svojimi výsledkami viac spokojní, iní menej. Okrem toho 

sa rozprávalo aj o našom správaní počas polroku. Tu boli niektorí pochválení 

za svoju príkladnú dochádzku a správanie, ale boli aj takí, ktorým bolo udelené pokar-

hanie a znížené známky zo správania.  

 Je to čas aj pre nás, milé deti, zamyslieť sa, v čom mám ešte pridať, aby tie výsled-

ky na konci školského roka boli omnoho lepšie, ako boli teraz. Tak smelo do toho! 

 Polročné prázdniny  
 Za svoju prácu sme dostali aj svoju odmenu. Prvou bolo odovzdávanie vysvedčení 

31.1.2008. Niektorí sa tešili, iní boli smutní. Druhou odmenou boli jednodňové prázdni-

ny. Počas nich sme si mohli trošku oddýchnuť a načerpať nové sily. Verím, že sa nám 

to mnohým aj podarilo a začali sme nasledujúci polrok naplno.       Spracoval Mgr. J. Rusiňák  
 

 Rozhovor s Jánom Karasom, hercom kočovného divadla Drak  
 Ako sa vám dnes hralo? 

 Veľmi dobre. My veľmi radi hráme pre tieto rómske deti, lebo sú oveľa spontánnej-

šie. Je veľký rozdiel medzi dieťaťom z mesta, dediny alebo osady. 

 V čom vidíte tento rozdiel? 

 Prvým rozdielom je, že u týchto detí z osád a malých dedín je menšia možnosť 

zhliadnuť divadelné umenie. A druhým rozdielom je samotná reakcia detí, ktorá je 

omnoho spontánnejšia a úprimnejšia. 

 Koľko krát ste už hrali dané predstavenie? 

 Je to už asi tisíca repríza. Myslím si, že je najobľúbenejším predstavením. 

 Koľko rokov pôsobíte v divadle? 

 Sedem rokov. 

 A koľko rokov sa hrá divadlo s Katkou Koščovou? 

 Druhú divadelnú  sezónu. 

 Koľko predstavení odohráte za jednu divadelnú sezónu? 

 Mesačne je to deväťdesiat predstavení a spolu za jednu sezónu asi tisícpäťsto. Sú tri 

divadelné skupiny s rôznymi hrami, a tieto sa hrajú súbežne v jeden deň na iných mies-

tach.               Za rozhovor ďakuje Mgr. J. Rusiňák  
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 A sme tu opäť s našou rubrikou, venovanou hlavne naším končiacim 

žiakom. Dnes vám predstavíme štyri učebné odbory, ich charakteristiky a možnosti 

uplatnenia v praxi.  
 

  1. Obchodná prevádzka - práce pri príprave jedál (chlapci a dievčatá) 

 Stručná charakteristika získaných vedomostí a zručností:  

 Pripravuje ich na práce spojené s prípravou jedál, na prípravu a ošetrenie základ-

ných druhov potravín, surovín určených na výrobu jedál teplej a studenej kuchyne, jed-

noduchých múčnikov: teplých a studených príloh a doplnkov, na umývanie riadu, upra-

tovanie kuchyne a pomocných prevádzkach.  

 Uplatnenie v praxi:  

 Absolventi sa môžu zamestnať v závodných jedálňach, vo veľkovýrobách pre stra-

vovanie a pod.  
 

  2. Služby a domáce práce (dievčatá)  .  

 Stručná charakteristika získaných vedomostí a zručností:  

 Učebný odbor pripravuje pracovníčky s kvalifikáciou robotníckeho povolania. Jeho 

absolventky zvládajú samostatné práce na šijacom stroji a samostatné pomocné práce v 

kuchyniach. Dokážu zvládnuť upratovanie izieb a spoločenských priestorov, práce pri 

prestieraní stolov ako aj pranie a žehlenie.  

 Uplatnenie v praxi:  

 Veľkú možnosť uplatnenia majú v rekreačných zariadeniach a penziónoch.  
 

  3. Opatrovateľská starostlivosť v sociálnych a zdravotníckych zariadeniach 

(chlapci, dievčatá)  

 Stručná charakteristika získaných vedomostí a zručností:  

 Žiaci sa oboznámia s prípravou jedál, základmi šitia a opravy bielizne, oboznámia 

sa s hygienou a starostlivosťou o pacienta, s čistením a dezinfekciou, so základnou pr-

vou pomocou pri úrazoch a stavoch ohrozujúcich život.  
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 Uplatnenie v praxi:  

 S výučným listom sa majú možnosť zamestnať v rôznych typoch do-

movov sociálnej starostlivosti (detské domovy, domy dôchodcov a pod.).  
 

  4. Stavebná výroba so zameraním na murárske práce 

(chlapci)  

 Stručná charakteristika získaných vedomostí a zručností:  

 Žiaci si osvoja bežné stavebné práce, ako murovanie nosných či výplňových mú-

rov, priečok, prípravu malty, vonkajších' a vnútorných omietok, základné betonárske 

práce, príprava betónu, osvoja si obsluhu jednoduchých strojov a zariadení a pod.  

 Uplatnenie v praxi: 

 Je možnosť zamestnať sa v rôznych (v súčasnosti najmä) súkromných firmách za-

meraných na túto profesiu.  
                      Mgr. V. Kunayová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Obrázok kuchára - http://members.fortunecity.com/agreeve/girlsbw/cook.gif  
Obrázok murára - http://www.doesgodexist.org/JanFeb01/bricklayer.gif  
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 Veľkonočný šalát 
 Potrebujeme:  

 5 vajec natvrdo, 100 g salámy Junior (môže byť aj slovenská točená alebo iná diétna 

saláma), 50 g tvrdého syra, 100 g zelenej papriky, 100 g žltej papriky, 125 g rajčín, 75 g 

sladkokyslých uhoriek, 50 g cibule, 100g majonézy (kyslej smotany), 100 g bieleho jo-

gurtu, 1 lyžička horčice, soľ, čierne korenie mleté 

 Postup prípravy:  

 Varené vajcia nahrubo posekáme, salámu, syr a papriku nakrájame na pásiky, rajči-

ny sparíme, olúpeme a nakrájame na kocky, pridáme na kocky nakrájané uhorky, na 

jemno nakrájanú cibuľu, majonézu, biely jogurt, horčicu, soľ, čierne korenie a všetko 

zľahka premiešame. Vychladíme a podávame na liste hlávkového šalátu. 
 

 Údené mäso v lístkovom ceste 
12 Porcií 

Čas prípravy: 35 MINÚT 

 Potrebujeme:  

1 kg údeného bravčového karé, 2-3 strúčiky cesnaku, nové korenie (celé), čierne korenie 

(celé), 2-3 bobkové listy, 2 lyžice masla,1 balíček lístkového cesta, 1 vajce 

 Postup prípravy:  

1. Mäso uvaríme domäkka spolu s korením, bobkovým listom a cesnakom. Po vychlad-

nutí ho vykostíme a položíme na rozvaľkané lístkové cesto. Mäso môžeme pokvapkať 

maslom a zabalíme ho do cesta.  

2. Potrieme rozšľahaným vajcom a pečieme v rúre dozlatista.  

3. Podávame teplé so zemiakovou kašou, alebo studené s čerstvým zeleninovým šalá-

tom. 
 

 Plnené vajcia 
4 Porcie 

Čas prípravy: 45 MINÚT 
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 Potrebujeme: 

6 vajec, 2 šalotky, petržlenová vňať, estragón, 6 sardel, kapary, 1 žĺtok, 

50 ml oleja, 1 lyžička horčice, žerucha alebo hlávkový šalát, mleté biele 

alebo čierne korenie, soľ 

 Postup prípravy:  

1. Vajcia uvaríme natvrdo ( asi 7-8 minút), schladíme, olúpeme, rozpolíme a vyberieme 

žĺtky.  

2. Šalotky, petržlenovú vňať, estragón a sardely nakrájame nadrobno a spolu s uvarený-

mi žĺtkami prepasírujeme cez sito na jemnú kašu.  

3. Pripravíme si majonézu (môžeme použiť i hotovú) tak, že rozšľaháme surový žĺtok a 

pomaly prilievame tenkým prúdom toľko oleja, aby nám vznikla jemná majonéza. Odlo-

žíme si z nej 2 lyžice. Zvyšok majonézy zmiešame s horčicou, osolíme, okoreníme.  

4. Do prepasírovanej žĺtkovej hmoty pridáme 2 odložené lyžice majonézy.  

5. Polovičky vajec umyjeme, osušíme a naplníme hotovou zmesou. Poukladáme ich na 

hlávkový šalát alebo žeruchu. Ozdobíme prúžkami sardel a kaparami.  

6.  Podávame s tmavým chlebom alebo bagetou. 
 

 Veľkonočný veniec 
 Potrebujeme: 
Cesto: 500 g polohrubej múky, soľ, 40 g droždia, 50 g kryštálového cukru, 2,5 dl mlieka, 

100 g masla, 2 vajcia, 1 vanilínový cukor, 3 lyžice hrozienok namočených v rume, 50 g 

mandľových lupienkov, 100 g kandizovanej citrónovej kôry, 1 žĺtok, 30 g práškového 

cukru 

 Postup prípravy:  

Do misy preosejeme múku, zmiešame so soľou, urobíme jamku, do nej rozmrvíme drož-

die, posypeme 2 lyžičkami práškového cukru, zalejeme vlažným mliekom a necháme 

kysnúť. Do vykysnutého kvásku pridáme vychladnuté rozpustené maslo, zvyšný práško-

vý cukor, vanilínový cukor, vajcia a vypracujeme hladké cesto. Nakoniec pridáme hro-

zienka, premiesime, prikryjeme utierkou a necháme asi 40 minút kysnúť. Vykysnuté ces-

to na pomúčenej doske premiesime a rozdelíme na dve časti. Z každej urobíme tri kúsky, 

ušúľame šúľky a upletieme veniec. Preložíme ho na vymastený plech, necháme chvíľu 

kysnúť, potom potrieme rozšľahaným žĺtkom, posypeme práškovým cukrom, kúskami 

citrónovej kôry, mandľovými lupienkami a upečieme vo vyhriatej rúre.       Mgr. G. Grešová 
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Mgr. G. Grešová 

Sloník, zajačik a žabka vyhrali na karnevale 

v tombole ceny. Vieš, aké? 

Čo myslíš, kto z nich  bol najspokojnejší? 

Pomôž nájsť Marienke 
cestu do jej školy. 

Mgr. Z. Kollárová 
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Mgr. G. Grešová 

1. Biely kvietok zvončekový dvierka k jari pootvorí. Na bylôčke snežná vločka vo 

vázičke mamu počká. 

2. Na halúzke z výšky pozerajú myšky. Slniečko im pošušky hladká sivé kožúšky.  

3. Namáča si fúzy v mliečku, vyhrieva sa na slniečku, dvíha hore dlhý chvost a pradie 

si popod nos. 

4. Stojí domček na dvore a v ňom strážca pozorne všetkým zvukom naslúcha, chytá 

vône na ňufák. 

5. Ako cverna štíhla v páse na hruškách sa v jeseň pasie. Sosáčikom šťavu zbiera, 

obeduje bez taniera. 

Kto najkrajšie vymaľuje včielku Maju? 
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 Podľa kalendára sa čas veselosti, zábavy a karnevalov už skončil. Lenže zabaviť sa 

môžeš kedykoľvek a môžeš si ju spestriť aj maskou. Už vieš akú masku by si pripravil? 

Že nie? Možno ťa motivujú práve naše nápady. Tak šup do práce a nezabúdaj: Dve ši-

kovné ručičky spravia pekné vecičky. 

Potrebujeme: 

výkresy, temperové farby, 

nožnice, motúz, dierkovač, 

starú hubku, trblietavé flitre, 

rôzne doplnky  

 
1. Obkreslíme si tvar masky podľa ma-

kety. 

2. Pomocou hubky otláčame temperové 

farby na oblasť tváre. Volíme farby 

charakteristické pre dané ročné obdobie 

3. Vymaľujeme aj detailné časti masky. 

Do oblasti očí volíme výraznejšie farby 

a dozdobíme flitrami. 

4. Po zaschnutí farieb masku vystrihne-

me. 

5. Na bočných stranách masky spraví-

me dierky a prevlečieme nimi motúz 

alebo klobúkovú gumičku. 
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Láska, ach ako krásne to  slovo znie, 

 no dúfam, že to nie je len blúznenie. 
 Je to len par písmen, 

 čo však menia svet,  

stačí pri tom, ak len niekomu pošleš kvet. 

 

 

 

Potrebujeme: 

4 šálky múky /my sme použili  

polohrubú, ale môže byť aj hladká/ 

1 šálka soli 

1 ½ šálky vody 

Všetky spomínané ingrediencie  si v miske spojíme a vypracujeme  

hladké cesto, ktoré si rozdelíme na  3 rovnaké časti. 

  

 

Jednotlivé časti upravíme do valčekov. Tieto 3 pekné, hladké a rovnomerné 

valčeky spojíme a pletieme ako pletenku resp. ako vrkoč. Ak sa ti valček v 

niektorej časti počas pletenia rozpadne nezúfaj. Pekne ho pomocou vlhkých 

prstov spoj a pokračuj v práci. 

 

Hotový pletenec jemne vytvaruj do tvaru srdca a vo vrchnej časti spoj 

pritlčením. Pri tvarovaní a konečnej úprave si môžeš pomôcť vodou. Ak 

si chceš srdce neskôr zavesiť, nezabudni spraviť dierku. Takto vytvaro-

vané srdce môžeš upraviť dvoma spôsobmi: 

      a/ nechať vyschnúť na vzduchu a nakoniec namaľovať temperovou 

farbou. Pre lepší vzhľad odporúčame prelakovať. 

 b/ preložiť na plech, pretrieť žĺtkom a v mierne predhriatej rúre piecť. Rúra musí 

skôr sušiť ako piecť na 30°C. Po vysušení v rúre chytí pekný žltkastý odtieň. Taktiež  

odporúčame prelakovať. 

Mgr. Z. Kollárová 

 
Vyhlasujem  súťaž 

o najkrajší povalentínsky 
darček alebo pozdrav.  
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 Po polročnej porade prinášame mená tých, ktorí svojím nevhodným 

správaním porušovali poriadok školy a tak im bola udelená 3 zo správa-

nia:  

Trieda: 4. "B" - Šarlota P.   

 5.B - Marek M.   

 6.A - Jozef Z.  

  - Pavol Z.  

 6.B - Martin H.  

  7. "B" - Jozef H.  

   - Milan H.  

  - Marcel H.  

  - Peter M. ml.   

  - Peter M. st.   

  - Kristína M.   

  - Marcela P.  

  - Nikola P.   

  8.C  - Pavol H.  

  9.A  - Klára H.   

    -Dávid  H. 

    - Andrea Z.   

 9.B  - Dalibor Ž.   
           Mgr. N. Kunayová 

 

 Jakubko chce pochváliť kolegyňu Mgr. R. Halajčíkovú, ktorá sa zapojila s triedou 

2.B do súťaže časopisu  Zornička (November 2007). V tom istom časopise jej v Janu-

ári zverejnili jeden z obrázkov. 

 Jakubko chce pochváliť kolegu Ing. P. Uličného, ktorý reprezentoval našu školu a 

Včelársky krúžok rozhovorom v regionálnom rádiu Regina, ktorý bol odvysielaný 

27.12.2007.                 redakcia časopisu 



 

22  

 V dnešnej rubrike Poradníčka Vám chcem pora-

diť a pomôcť pri komunikácii so žiakmi na našej škole. Väčšina žiakov má okrem ko-

munikačných problémov, ako sú neovládanie slovenského jazyka a slabá a chudobná 

slovná zásoba, aj výslovnostné problémy mnohých hlások. Keďže na našej škole nepra-

cuje logopéd, ktorý by bol učiteľom a hlavne žiakom v tejto oblasti nápomocný, musia 

si učitelia pri vyvodzovaní a čítaní hlások pomôcť sami. Preto som sa rozhodla poradiť 

Vám ako uľahčiť nácvik správnej výslovnosti hlások, ktoré u našich žiakov robia naj-

väčší problém pomocou rôznych cvičení, riekaniek. 

NEPOSLUŠNÝ  JAZÝČEK 

 
 

 Hláska R 

 Dieťa necháme hovoriť opakovane za sebou ddd s následným predĺžením d, ku kto-

rému pripojíme hlásku n (ddd, d-n). Pri tom mu ústnou lopatkou zatlačíme na spodnú 

plochu jazyka a lopatku rýchle vytiahneme; d-n sa mení drrn. Toto cvičenie si môže 

dieťa aj samo urobiť ukazovákom alebo malíčkom. 

 Prípravné cvičenia:  

ttttttttttt, Zvuk motora tdddtdddtddd; tdtdtdtdtd, medveď bručí  bdum bdum bdum 

 Náhrada hlásky R: 

TD: tdn, tdnka, Tdnava, tdpí, tdčí, tdéma, tdetí 

DD: ddnka, ddví, ddží, ddak, ddevo, dduhý 

FD: fdk, fdnk, fdka, fdčí, fdak, Fdantišek, 

PD: pdv, pdvák, pdvok, pdší, 

BD: bdnká, Bdno, Bdezno, bducho, 

KD: kdk, kdb, kdava, kdoj, kdúti 

CD: cdk,cdkot 

SD: sdna, sdce, 

R-: duka, dodina, daketa, dyba, demeň 

-R: Peted, meted, sveted, papied  
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 Vety:  

 Na stráni sa modrejú trnky. Traja chlapci ich trha-

jú. František cestuje do Afriky. Praha je väčšia ako 

Brno. V záhrade dozrieva hrášok. Rybár chytá v rieke 

ryby. V kroví reve lev. 

 Riekanka: Na Petríka Jurko kričí: 

  pozri, ako tráva klíči. 

  Hurá, rastie tráva, 

  Ferko vyvoláva. 

 Hláska L 

 Spoluhlásku l vyvodzujeme pred zrkadlom, kde dieťa odzerá artikulačnú polohu ja-

zyka, t, j. zdvihnutie hrotu jazyka pri otvorených ústach za horné rezáky a napodobňuje. 

Potom spájame so samohláskami- a- la, o- lo...; lalalala, lolololo.... 

 Slová: 

labuť, Labe, lak, láme, lampa, Laco, lavica, los, luk, lúka, lupa, lyžica 

dal, kopal, kotol, tunel, videl,, bál, motal, bicykel, sokol 

delo, balón, čelo, celý, saláma, sila, šalát 

blato, blúzka, hladný, chlapec, kladivo, plávať, plot, klopať, vlak 

člnky, vlnky, vlna, vlk 

 Vety: 

 Laco dal Milanovi balón. Pavol hodil malú loptu. Alenka stále plače. Po Labe plávajú 

lode. Kolo, kolo mlynské. Kolo sa nám polámalo. 

 Riekanka: Táňa plačky na breh sadla, 

  do riečky jej lopta spadla. 

  Tíško, Táňa, neplač nie! 

  Tvoja lopta plávať vie. 

 Hláska S  
 Spoluhlásku s vyvodíme  z predĺženého c až do sykavého zvuku cccssss-s. 

 Prípravné artikulačné cvičenia:  

Zuby dáme spolu a fúkame na stolnotenisovú loptičku. Had syčí- sssssss. Postupne pri-

dávame samohlásku- sssa, ssso, sssu...; sa, so ,su, si 
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 Slová:  

les, pes, nes, pás, hus, kus 

sila, sito, sype, sedí, sedlo, seká, sem, semeno, so-

bota, sova, 

husi, musí, nesie, bosý, báseň, misa, koleso, kosa, osa 

list, most, mosty, vesta, ústa, píska, posteľ 

skala, slama, slon, sladký, slávik, sliepka, slanina 

suseda, sosna, syseľ 

 Vety: 

 Stano pasie husi. Na skale sedí sova a spí. Sused kosí ovos. Slnko svieti. Deti stava-

jú snehuliaka. Samo má sane. Sypký sneh sa sype. 

 Riekanka: Na svahu sa husi pasú, 

  husi pasú sivasté, 

  tam sa husi moje sivé, 

  do sýtosti napaste. 

 Hláska C 
 Pri vyvodzovaní spoluhlásky c sa kútiky úst zaostria, čeľuste zostávajú 

v prirodzenej polohe, medzi dolnými a hornými rezákmi zostáva malá medzera. Hrot 

jazyka je za dolnými rezákmi. Pri tom to postavení hovoridiel sa šeptom, jemne vyslo-

vuje opakovane ttttt až sa ozve šum podobný hláske c. Vyvodené c precvičujeme 

v slabikách ( ic, ec, ac, ca, co, ci..). 

 Prípravné cvičenia:  

 Volanie na mačku- cccccccc. Hlas zvončeka- cin, cin, cin. 

 Slová: 

bác, pec, vec, kopec, otec, palec, valec, tanec, moc, chlapec 

decko, facka, kocka, macko, placka, piecka 

cibuľa, Cíti, celý, cena, cement, cap, cumlík, colník 

chlapci, letci, plavci, vajce, ovce 

cencúľ, cica, cicať 

 Vety:  

 Malá pec je piecka. Kupec kupuje kapce. Ovocie je na polici. Laco cmúľa palec. 

Vojaci idú po ulici.  
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 Riekanka:  Tancovali víly v noci, 

   tancovali do polnoci. 

   O polnoci víly 

   tance unavili 

 Hláska Z 
 Spoluhlásku z vyvodíme z hlásky s pridaním hlasu. 

Dieťa sa o znení hlasu môže presvedčiť nielen sluchom, ale i hmatom, keď si položí 

chrbát ruky pod bradu a odlišuje syčania (ssssss) a bzučanie (zzzzzz). 

 Prípravné cvičenia:  

 Včela bzučí- bzzzzzz. Striedame bzukot včely so sykotom hada, husi- ssssss. 

 Slová:  

zima, zem, zemiaky, zelenina, zelený, zábava, zámok, zápal, zajko, zobák 

vezie, jazyk, vozík, lezie, koza, váza, Jozef 

jazda, uzlík, hvízda 

zbaliť, zdobiť, zlato, zlomiť, zlý, zmena, známky, zvony 

Zuza, Zuzana 

 Vety: 

 Koza je za vozom. Jozef vozí Zuzu na vozíku. V zime je zajkovi zima. 

 Riekanka:  V izbe je váza, 

  vo váze báza. 

  Zuza ju z lúky vzala, 

  do vázy v izbe ju dala. 
               M. Lyachová 

  

 

 Prajeme Vám nádherné sviatky Veľkej noci v kruhu rodiny. Nech sú pre Vás všet-

kých časom radosti a pokoja, plné Božích milostí. Nech sa láska nevytráca z Vašich 

sŕdc.  

 Nech Vám Boh dá radosť z jeho zmŕtvychvstania a záchrany.   

           Váš Jakubko 
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 Do našich súťaží z minulého čísla sa zapojili nasledujúce triedy: 4.„B“, 5.A „B“, 

2.D a 9.A - ďakujeme.  

 Vyžrebovali sme týchto výhercov: Ľudovít Pokuta 9.A 

  Trieda 5.A „B“ 

  Samuel Mirga 4.„B“ 

  Annamária Jurková 2.D 

Výhercom srdečne blahoželáme a čaká na nich sladká odmena.  

  

 
 

 Milé deti aj v tomto čísle sa nachádzajú rôzne súťaže. Nebojte sa zapojiť a pomo-

cou svojich učiteľov vhadzujte správne odpovede a riešenia do Jakubkovej schránky. 

Uzávierka súťaží, hádaniek a postrehov je do 25.04.2008. Na výhercov čakajú 

sladké odmeny. 

Časopis Jakubko vydáva ŠZŠ Chminianske Jakubovany 
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Ďakujeme tým, ktorí prispeli svojou prácou a tvorivosťou pri vzniku tohto čísla. 

 Nebojte sa, milí kolegovia, prispievať a svoje nápady, postrehy a pochvaly vha-

dzujte do Jakubkovej schránky. Uzávierka vašich príspevkov je do 25.04.2008.  
Názvy rubrík: Chrabromil a Bystrohlav boli inšpirované knihou Harry Potter. 


