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Kamaráti! 

Nezabúdajme na obyvateľov lesa – zvieratká a vtáčiky. Pomôžme im prežiť zimu! 

                                                                                                                                Váš Jakubko 

Vo vianočnom Jakubkovi si prečítate: 

 

  

 vianočný príhovor zástupcu 

riaditeľky školy Mgr. Juraja 

Imricha                                  4 

  v rubrike Zo života školy 

vám priblížime zaujímavé 

podujatia                               5 

  „A znovu sú tu Vianoce...“                             

                                                    12 

 dozvieme sa ako sa máme po-

starať o obyvateľov lesa 

v zime                                 23 

 v Galérii si prečítame meno 

víťaza výtvarnej súťaže 

a dozvieme sa úlohy na ďalšie 

obdobie                               26 

December – mesiac radosti 

a veselosti. Všetci ľudia 

dobrej vôle oslavujú Viano-

ce – sviatky pokoja a lásky. 

Drogám 
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      Advent 
     Advent, advent, štyri sviece, 

        prvá z nich sa zatrbliece. 

 

          Za ňou druhá, tretia zhorí, 

            prinesieme stromček z hory. 

 

              A keď štvrtá horí stíška 

                tešíme sa na Ježiška. 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sniežik 

Sniežik sype z mráčika, 

klope nám do oblôčika. 

Padá rovno z neba, 

darček nesie pre teba. 

Tým darčekom je krása 

bielučkého snehu, 

oslní, ožiari, dodá nehu  

a radosť spôsobí. 

Krása  zimy 

nemá, veru chyby! 

                                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svieť nám, stromček jagavý 
 

 Svieť nám, stromček jagavý, 

 už sme všetci zvedaví,  

 čí je ten darček a čo je v ňom,  

 cingi, lingi, cingi, lingi, bom. 

 

 Svieť nám, vločka veselá, 

 svet sa odel do biela, 

 bláznivé vrabce škriepia sa s ním, 

 čimčarara, čimčarara, čim. 

 

 Svieť nám, stromček bielučký, 

 chytíme sa za rúčky, 

 nech naším spevom znie celý dom, 

 fidli-tidli, fidli-tidli, bom. 
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     S pestrofarebným lístím jesene sa s nami rozlúčila pani jeseň a nastal 

čas dlhých mrazivých zimných večerov.  Blížia sa najkrajšie sviatky ro-

ka, na ktoré sa všetci tešíme – blížia sa Vianoce - „Čas radosti 

a veselosti“. 

     V tomto, pre väčšinu z nás, najčarovnejšom čase  roka  sa nám Boh 

predstavuje ako ten, ktorý túži po radosti a šťastí človeka. Prichádza 

k nám v malom dieťati, ktoré prebúdza na našich tvárach úsmev a v srdci 

lásku. Božia radosť sa ponúka každému človeku, ktorý má srdce pokorné, človeku túžiacemu po ra-

dosti a uvedomujúcemu si jej potrebu. Všetci cítime v srdci radosť a túto radosť chceme odovzdať aj 

svojim blízkym. Práve v tom spočíva podstata vianočných darčekov – urobiť radosť tým, ktorí sú nám 

blízki, na radosti ktorých nám záleží. Pri ich príprave sa iste každý z nás zamýšľal nad tým, ako a čím 

potešiť svojich najbližších. V tej čarovnej chvíli, keď budeme pod vianočným stromčekom rozbaľo-

vať darčeky,  iste sa potešíme každému z nich. Ten najkrajší dar sa však nedá vyjadriť jeho cenou, ale 

predovšetkým srdcom, ktoré sa v ňom skrýva. Vianoce nás učia vkladať do našich darov srdce, ktoré 

chceme ponúknuť všetkým, ktorých máme radi. Betlehemské dieťa nás učí umeniu darovania, aby 

Vianoce neboli len krátkym časom sviatkov, ale skutočným časom radosti, ktorý bude trvať celý rok. 

   Dovoľme betlehemskému dieťatku, aby presvetlil naše životy pravým svetlom a  radosťou.                                                                                 

                                                                         Mgr. Juraj Imrich, zástupca riaditeľky školy 

 

Vstupujem do príbytku vášho  

ako anjeli k pastierom betlehemským,  

keď nočnú stráž držali nad svojím stádom, 

tú radostnú novinu vtedy zvestovali:   

Narodil sa nám Spasiteľ v meste 

Dávidovom ... 

Tak aj ja, pastier od stáda, k vám prichodím 

a v tento radostný čas vám vinšujem  

a žiadam, 

aby ste ho čím najšťastlivejšie sláviť mohli. 

To vám zo srdca vinšujem! 

Pochválen Pán Ježiš!                                                                                                                 

http://www.google.sk/imgres?q=star+clipart&start=170&num=10&hl=en&tbo=d&biw=1440&bih=720&tbm=isch&tbnid=plG7xVpinkHYtM:&imgrefurl=http://www.christmasgifts.com/christmas-clipart-stars-modern&docid=pFJpzrdbwz-4-M&imgurl=http://www.christmasgifts.com/clipart/ch
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Dňa 15. novembra tohto roku sa 12 končiacich žiakov deviateho 

a ôsmeho ročníka v sprievode 5 pedagógov našej školy zúčastnili na 8. 

ročníku Dňa otvorených dverí Odborného učilišťa internátneho 

v Prešove. Cieľom exkurzie bolo priblížiť žiakom – budúcim adeptom 

jednotlivé odbory. V príjemnej 

atmosfére prebiehala prehliadka 

priestorov školy a internátu. Zau-

jímavá bola prezentácia jednotlivých odborov. Na odbornej  prevádzke 

kuchár sme si pochutnali na rôznych  sladkých a slaných dobrotách 

z lístkového cesta. Dobre nám padli aj všelijaké druhy teplého čaju. 

Žiaci z družobnej školy Chrustovice (Česká republika) nám ponúkli 

lahodné zeleninové šaláty, ovocné misy a koláče. Zaujali nás ukážky zámočníckych prác, maliarskych dekora-

tívnych techník, ukážky prác žiakov odboru záhradník, aranžér, inštala-

tér a murár. 

Deň otvorených dverí na OUI v Prešove sme si všetci užili  v príjemnej 

atmosfére, poniektorí sa netajili tým, že v budúcnosti by práve tu chceli 

pokračovať vzdelávať sa, a to 

aj v novovzniknutom odbore 

opatrovateľ, ktorý je určený pre dievčatá aj chlapcov. 

Teší nás, že žiaci našej školy majú istú predstavu o svojej budúcnosti, 

ktorá nekončí na úrade práce, ale uvedomujú si, že práve vzdelanie je 

tá správna cesta, ktorá im otvorí brány do nového, perspektívnejšieho 

života. 

 V minulom školskom roku štúdium na učilišti úspešne ukončilo sedem našich absolventov a v tomto školskom 

roku  v prvom ročníku sa tu vzdeláva 17 našich bývalých žiakov. 

                                                                                          

                                                                                                                  Mgr. Čechová  Ivana, výchovný poradca 
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  Druhý novembrový týždeň je venovaný 

Týždňu boja proti dogám. Aj naša škola 

sa v rámci celoslovenskej iniciatívy zapo-

jila do organizovania aktivít a v stredu 16. 

novembra pripravila pre žiakov blok akti-

vít, ktorými poukázala na škodlivé účinky 

drog. Všetko začalo tým, že v školskom rozhlase pani riaditeľka ohlásila príchod 

troch zástupcov firmy Šťastie, a to Poldecka, Dechtíka a Toluénka. Priniesli na 

školu vraj veľmi výhodnú ZMLUVU, ktorú 

by mali žiaci podpísať. Aby sa im ľahšie roz-

hodovalo, premietli si k tomu prezentáciu 

o účinkoch drog. Na základe nej mali posú-

diť, či je Zmluva pre nich až taká výhodná, 

alebo si zostavia vlastnú. Na podnietenie sú-

ťaživosti žiakov boli pripravené tajničky. Tri triedy, ktoré ich správne vylúštili, 

získali sladké odmeny. 

      Počas týždňa sa uskutočnilo aj niekoľko besied s policajtmi  

na tému „Na ceste nie si sám!“ 
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              Alkohol 

           Alkohol je často označovaný za drogu číslo jeden. Navyše je to droga legál-

na, čo je zaiste jednou z príčin jeho hromadného rozšírenia a nekritického užívania a 

zneužívania. Ešte stále zomiera na následky užitia alkoholu a rozvinutia ochorenia 

nazývaného alkoholizmus veľké množstvo ľudí. Alkohol dnes  poznajú ľudia všet-

kých vekových kategórií. Kontakt s ním majú dospelí, ale aj deti a mládež. Alkohol 

akosi patrí k nášmu každodennému životu, pije sa pri mnohých príležitostiach, spre-

vádza ľudí pri oslavách všetkých významných životných udalostí od narodenia až po 

smrť.   

Dnes už však vieme, že alkohol spôsobuje: 

spomalené reakcie na podnety okolia, spomalené reflexy, 

zhoršenú koordináciu,  

zníženú schopnosť jasne myslieť,  

zvracanie,  

nejasné videnie,  

vynechanie pamäti,  

cirhózu pečene, 

pri chronickej otrave trvalé poškodenie mozgu,  

srdcové choroby,  

dopravné nehody - kriminalitu, smrť. 

 

Preto uprednostňuj zdravý životný štýl, športuj a venuj sa svojim záľubám! 
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      V mesiaci november v rámci Európskeho týždňa boja proti dro-

gám a v rámci projektu Odznak v praxi, podporeného „Radou vlády 

Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality“, 

bola vyhlásená tanečná súťaž Discodance. Do sú-

ťaže sa zapoji-

li žiaci školy, 

ktorí si sami 

alebo 

v spolupráci 

s triednym uči-

teľom pripra-

vili choreografiu k vybranej modernej piesni. Súťaž 

sa uskutočnila na OcÚ za účasti publika, ktoré tanečníkov povzbudzovalo 

a vytváralo výbornú atmosféru. Ani súťažiaci sa však nedali zahanbiť a svojím 

tancom a hudbou roztancovali všetkých prítomných. 

Najlepší tanečníci boli ocenení vecnými cenami a sladkosťou. 

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     Mgr. Grešová Gabriela 

http://www.google.sk/imgres?q=star+clipart&start=170&num=10&hl=en&tbo=d&biw=1440&bih=720&tbm=isch&tbnid=plG7xVpinkHYtM:&imgrefurl=http://www.christmasgifts.com/christmas-clipart-stars-modern&docid=pFJpzrdbwz-4-M&imgurl=http://www.christmasgifts.com/clipart/ch
http://www.google.sk/imgres?q=star+clipart&start=170&num=10&hl=en&tbo=d&biw=1440&bih=720&tbm=isch&tbnid=plG7xVpinkHYtM:&imgrefurl=http://www.christmasgifts.com/christmas-clipart-stars-modern&docid=pFJpzrdbwz-4-M&imgurl=http://www.christmasgifts.com/clipart/ch
http://www.google.sk/imgres?q=star+clipart&start=170&num=10&hl=en&tbo=d&biw=1440&bih=720&tbm=isch&tbnid=plG7xVpinkHYtM:&imgrefurl=http://www.christmasgifts.com/christmas-clipart-stars-modern&docid=pFJpzrdbwz-4-M&imgurl=http://www.christmasgifts.com/clipart/ch
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     Žiaci našej školy boli obdarovaní dvakrát. Najprv to bola návšteva Detského kočovného di-

vadla Drak s divadelným predstavením pod názvom „Fontána pre Zuzanu“. Príbeh plný lásky 

a pekných piesní vyčaroval veľkým, ale aj malým úsmev na tvári. Všetkým sa to veľmi páčilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitaj, vitaj, Mikuláš, 

čo v batohu máš? 

Cukríky i čokoládky 

a či dáky perník sladký?  
 
     Asi takto žiaci našej školy privítali vo svojich triedach Mikuláša so svojími pomocníkmi. Každá 

trieda si pre Mikuláša pripravila básničku, či pesničku. Mikuláš odmenil všetky deti, ale aj pani uči-

teľky, či pánov učiteľov a pripomenul deťom, aby aj naďalej poslúchali.  

Mikulášska návšteva plná básničiek, vianočných pesničiek a divadelný príbeh plný lásky, pohladili 

srdcia malým, veľkým aj dospelým, a u všetkých  navodili príjemnú  predvianočnú atmosféru.  

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

http://www.google.sk/imgres?q=star+clipart&start=170&num=10&hl=en&tbo=d&biw=1440&bih=720&tbm=isch&tbnid=plG7xVpinkHYtM:&imgrefurl=http://www.christmasgifts.com/christmas-clipart-stars-modern&docid=pFJpzrdbwz-4-M&imgurl=http://www.christmasgifts.com/clipart/ch
http://www.google.sk/imgres?q=star+clipart&start=170&num=10&hl=en&tbo=d&biw=1440&bih=720&tbm=isch&tbnid=plG7xVpinkHYtM:&imgrefurl=http://www.christmasgifts.com/christmas-clipart-stars-modern&docid=pFJpzrdbwz-4-M&imgurl=http://www.christmasgifts.com/clipart/ch
http://www.google.sk/imgres?q=star+clipart&start=170&num=10&hl=en&tbo=d&biw=1440&bih=720&tbm=isch&tbnid=plG7xVpinkHYtM:&imgrefurl=http://www.christmasgifts.com/christmas-clipart-stars-modern&docid=pFJpzrdbwz-4-M&imgurl=http://www.christmasgifts.com/clipart/ch
http://www.google.sk/imgres?q=star+clipart&start=170&num=10&hl=en&tbo=d&biw=1440&bih=720&tbm=isch&tbnid=plG7xVpinkHYtM:&imgrefurl=http://www.christmasgifts.com/christmas-clipart-stars-modern&docid=pFJpzrdbwz-4-M&imgurl=http://www.christmasgifts.com/clipart/ch
http://www.google.sk/imgres?q=star+clipart&start=170&num=10&hl=en&tbo=d&biw=1440&bih=720&tbm=isch&tbnid=plG7xVpinkHYtM:&imgrefurl=http://www.christmasgifts.com/christmas-clipart-stars-modern&docid=pFJpzrdbwz-4-M&imgurl=http://www.christmasgifts.com/clipart/ch
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     Vianoce patria k najkrajším sviatkom roka. Sú ob-

dobím nádherných chvíľ strávených v kruhu rodiny či 

priateľov. Sú sviatkami pečenia dobrôt, pohody, obda-

rúvania, stretávania sa. 

Pravidelne vo vianočnom období usporadúva komunit-

né centrum vianočné posedenie pre deti z obce a rómskej osa-

dy. Cieľom takýchto stretnutí je vzájomné poznávanie 

a zbližovanie. Aj tohto roku sa dňa 13.12.2012 uskutočnili  

pod záštitou Obecného úradu v Chminianskych Jakubovanoch 

integračné Vianoce. Približne 

70 detí sa stretlo pri spoločnom vianočnom stromčeku 

a kapustnici. Interaktívny príbeh podaný Mgr. Jánom Ru-

siňákom vtiahol do vianočného putovania svätej rodiny 

všetky deti aj prítomných učiteľov. Vianočné koledy naži-

vo zahrala a zaspievala rómska skupina  Bend z Čičavy. 

A ako sa na pravé Vianoce patrí, každé dieťa dostalo dar-

ček.  Za  vianočné darčeky srdečne ďakujeme Apoštolskej 

cirkvi na Slovensku. 

 

http://www.google.sk/imgres?q=star+clipart&start=170&num=10&hl=en&tbo=d&biw=1440&bih=720&tbm=isch&tbnid=plG7xVpinkHYtM:&imgrefurl=http://www.christmasgifts.com/christmas-clipart-stars-modern&docid=pFJpzrdbwz-4-M&imgurl=http://www.christmasgifts.com/clipart/ch
http://www.google.sk/imgres?q=star+clipart&start=170&num=10&hl=en&tbo=d&biw=1440&bih=720&tbm=isch&tbnid=plG7xVpinkHYtM:&imgrefurl=http://www.christmasgifts.com/christmas-clipart-stars-modern&docid=pFJpzrdbwz-4-M&imgurl=http://www.christmasgifts.com/clipart/ch
http://www.google.sk/imgres?q=star+clipart&start=170&num=10&hl=en&tbo=d&biw=1440&bih=720&tbm=isch&tbnid=plG7xVpinkHYtM:&imgrefurl=http://www.christmasgifts.com/christmas-clipart-stars-modern&docid=pFJpzrdbwz-4-M&imgurl=http://www.christmasgifts.com/clipart/ch
http://www.google.sk/imgres?q=star+clipart&start=170&num=10&hl=en&tbo=d&biw=1440&bih=720&tbm=isch&tbnid=plG7xVpinkHYtM:&imgrefurl=http://www.christmasgifts.com/christmas-clipart-stars-modern&docid=pFJpzrdbwz-4-M&imgurl=http://www.christmasgifts.com/clipart/ch
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http://www.google.sk/imgres?q=star+clipart&start=170&num=10&hl=en&tbo=d&biw=1440&bih=720&tbm=isch&tbnid=plG7xVpinkHYtM:&imgrefurl=http://www.christmasgifts.com/christmas-clipart-stars-modern&docid=pFJpzrdbwz-4-M&imgurl=http://www.christmasgifts.com/clipart/ch
http://www.google.sk/imgres?q=star+clipart&start=170&num=10&hl=en&tbo=d&biw=1440&bih=720&tbm=isch&tbnid=plG7xVpinkHYtM:&imgrefurl=http://www.christmasgifts.com/christmas-clipart-stars-modern&docid=pFJpzrdbwz-4-M&imgurl=http://www.christmasgifts.com/clipart/ch
http://www.google.sk/imgres?q=star+clipart&start=170&num=10&hl=en&tbo=d&biw=1440&bih=720&tbm=isch&tbnid=plG7xVpinkHYtM:&imgrefurl=http://www.christmasgifts.com/christmas-clipart-stars-modern&docid=pFJpzrdbwz-4-M&imgurl=http://www.christmasgifts.com/clipart/ch
http://www.google.sk/imgres?q=star+clipart&start=170&num=10&hl=en&tbo=d&biw=1440&bih=720&tbm=isch&tbnid=plG7xVpinkHYtM:&imgrefurl=http://www.christmasgifts.com/christmas-clipart-stars-modern&docid=pFJpzrdbwz-4-M&imgurl=http://www.christmasgifts.com/clipart/ch
http://www.google.sk/imgres?q=star+clipart&start=170&num=10&hl=en&tbo=d&biw=1440&bih=720&tbm=isch&tbnid=plG7xVpinkHYtM:&imgrefurl=http://www.christmasgifts.com/christmas-clipart-stars-modern&docid=pFJpzrdbwz-4-M&imgurl=http://www.christmasgifts.com/clipart/ch
http://www.google.sk/imgres?q=star+clipart&start=170&num=10&hl=en&tbo=d&biw=1440&bih=720&tbm=isch&tbnid=plG7xVpinkHYtM:&imgrefurl=http://www.christmasgifts.com/christmas-clipart-stars-modern&docid=pFJpzrdbwz-4-M&imgurl=http://www.christmasgifts.com/clipart/ch
http://www.google.sk/imgres?q=star+clipart&start=170&num=10&hl=en&tbo=d&biw=1440&bih=720&tbm=isch&tbnid=plG7xVpinkHYtM:&imgrefurl=http://www.christmasgifts.com/christmas-clipart-stars-modern&docid=pFJpzrdbwz-4-M&imgurl=http://www.christmasgifts.com/clipart/ch
http://www.google.sk/imgres?q=star+clipart&start=170&num=10&hl=en&tbo=d&biw=1440&bih=720&tbm=isch&tbnid=plG7xVpinkHYtM:&imgrefurl=http://www.christmasgifts.com/christmas-clipart-stars-modern&docid=pFJpzrdbwz-4-M&imgurl=http://www.christmasgifts.com/clipart/ch
http://www.google.sk/imgres?q=star+clipart&start=170&num=10&hl=en&tbo=d&biw=1440&bih=720&tbm=isch&tbnid=plG7xVpinkHYtM:&imgrefurl=http://www.christmasgifts.com/christmas-clipart-stars-modern&docid=pFJpzrdbwz-4-M&imgurl=http://www.christmasgifts.com/clipart/ch
http://www.google.sk/imgres?q=star+clipart&start=170&num=10&hl=en&tbo=d&biw=1440&bih=720&tbm=isch&tbnid=plG7xVpinkHYtM:&imgrefurl=http://www.christmasgifts.com/christmas-clipart-stars-modern&docid=pFJpzrdbwz-4-M&imgurl=http://www.christmasgifts.com/clipart/ch
http://www.google.sk/imgres?q=star+clipart&start=170&num=10&hl=en&tbo=d&biw=1440&bih=720&tbm=isch&tbnid=plG7xVpinkHYtM:&imgrefurl=http://www.christmasgifts.com/christmas-clipart-stars-modern&docid=pFJpzrdbwz-4-M&imgurl=http://www.christmasgifts.com/clipart/ch
http://www.google.sk/imgres?q=star+clipart&start=170&num=10&hl=en&tbo=d&biw=1440&bih=720&tbm=isch&tbnid=plG7xVpinkHYtM:&imgrefurl=http://www.christmasgifts.com/christmas-clipart-stars-modern&docid=pFJpzrdbwz-4-M&imgurl=http://www.christmasgifts.com/clipart/ch
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Vianočný kalendár 

2.12. – začína sa advent – čas očakávania narodenia Ježiška.  

Na adventnom venci si zapáľte prvú zo štyroch sviečok. 

4.12. – Barbora – v záhrade odrežte čerešňovú halúzku. Keď  

ju dáte do vázy s vlažnou vodou, na Vianoce Vám rozkvitne. 

6.12. – Viete, že svätý Mikuláš skutočne žil a bol známy svojou  

dobročinnosťou? Nezabudnite si vyčistiť topánky! 

13.12. – Lucia – nositeľka svetla. Ženy na dedinách sa zvyčajne  

zahalili bielou plachtou, namúčili si tvár a s husacím krídlom na  

ometanie pavučín „bielili“ steny príbytkov. 

24.12. – Štedrý večer – dnes si ho nevieme predstaviť bez ozdobe-

ného stromčeka, bohatej večere a darčekov. Voľakedy bol pre ľudí 

štedrý, ak na ňom nechýbal chlieb, cesnak, fazuľa, šošovica, hrach, 

med, jabĺčka. Prvé jabĺčko rozkrojil otec na toľko častí, koľko členov 

rodiny sedelo pri stole. Ak by v nastávajúcom roku niekto zablúdil, 

mal si spomenúť, s kým jedol vianočné jabĺčko. Spomienka mu isto 

pomôže nájsť správnu cestu. 

25.12. – Božie narodenie – narodenia Ježiška, Božieho syna. 

31.12. – Silvester – posledný deň roka. Čas poprosiť a prepáčenie 

tých, ktorým sme ublížili a odpustiť tým, na ktorých sa hneváme. 

Neprenášame staré hriechy do nového roka. 
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Chcete si užiť trochu kreatívnej predvianočnej atmosféry? Vyrobte si spolu s nami Adventný 

kalendár. Nie je to ten typický Adventný kalendár s prekvapením, ale je to kalendár 

určený na to, aby ste mali predstavu o tom, koľko ešte dní zostáva do Štedrého dňa. 

Od 1. decembra do 24. decembra každý deň prilepte chumáčik vaty na patričné čís-

lo prislúchajúce dňu v kalendári. Na Štedrý deň bude Mikulášova brada hotová a 

budete vedieť, že Vianoce sú tu! 

http://www.google.sk/imgres?um=1&hl=en&tbo=d&biw=1440&bih=720&tbm=isch&tbnid=WHHD5mIQgkl6zM:&imgrefurl=http://www.fotosearch.de/clip-art/st-nikolaus.html&docid=cLwcmnk5k1-HQM&imgurl=http://cdn7.fotosearch.com/bthumb/CSP/CSP494/k4941499.jpg&w=146&h=170&ei=t_68
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Cesta pre Mikuláša 

Určite každý z nás by 

chcel dostať čo najbo-

hatšiu nádielku od Mi-

kuláša. Máte už vyčis-

tenú čižmičku? Tak eš-

te ukážte Mikulášovi 

správnu cestu k vášmu 

domčeku a ostáva už 

len čakať. 
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Dvere do duše 

Spýtal som sa anjelika,  

prečo dvere nezamyká.  

Na čele mal zrazu vrásky,  

vraj má v srdci veľa lásky.  

Nezatvára dvere preto,  

nech tá láska letí svetom. 

http://www.google.sk/imgres?q=star+clipart&start=170&num=10&hl=en&tbo=d&biw=1440&bih=720&tbm=isch&tbnid=plG7xVpinkHYtM:&imgrefurl=http://www.christmasgifts.com/christmas-clipart-stars-modern&docid=pFJpzrdbwz-4-M&imgurl=http://www.christmasgifts.com/clipart/ch
http://www.google.sk/imgres?q=star+clipart&start=170&num=10&hl=en&tbo=d&biw=1440&bih=720&tbm=isch&tbnid=plG7xVpinkHYtM:&imgrefurl=http://www.christmasgifts.com/christmas-clipart-stars-modern&docid=pFJpzrdbwz-4-M&imgurl=http://www.christmasgifts.com/clipart/ch
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http://www.google.sk/imgres?q=star+clipart&start=170&num=10&hl=en&tbo=d&biw=1440&bih=720&tbm=isch&tbnid=plG7xVpinkHYtM:&imgrefurl=http://www.christmasgifts.com/christmas-clipart-stars-modern&docid=pFJpzrdbwz-4-M&imgurl=http://www.christmasgifts.com/clipart/ch
http://www.google.sk/imgres?q=star+clipart&start=170&num=10&hl=en&tbo=d&biw=1440&bih=720&tbm=isch&tbnid=plG7xVpinkHYtM:&imgrefurl=http://www.christmasgifts.com/christmas-clipart-stars-modern&docid=pFJpzrdbwz-4-M&imgurl=http://www.christmasgifts.com/clipart/ch
http://www.google.sk/imgres?q=star+clipart&start=170&num=10&hl=en&tbo=d&biw=1440&bih=720&tbm=isch&tbnid=plG7xVpinkHYtM:&imgrefurl=http://www.christmasgifts.com/christmas-clipart-stars-modern&docid=pFJpzrdbwz-4-M&imgurl=http://www.christmasgifts.com/clipart/ch
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     Stalo sa pred mnohými rokmi, že v  istom rakúskom mestečku myši prehrýzli na orgáne mech 

a organista nemohol hrať na vianočnej omši. Polnočná omša by však bez hudby bola veľmi smutná. 

Situáciu zachránil istý mladý kaplán, ktorý cez noc zložil pieseň Tichá noc, svätá noc. Túto pieseň 

si zaspievali v  kostole so sprievodom gitary. Spočiatku ňou ľudia neboli nadšení, pretože bola iná, 

na aké boli zvyknutí. Dnes je to najznámejšia vianočná pieseň na svete. 



18 

  

 

Úloha: Dozdobte vianočný stromček. Vianočné gule môžete vyfarbiť až po ich vypočítaní. Posledný 

správny výsledok napíšte do hviezdy. Vypracovanú úlohu  spolu s kupónom, svojim menom a triedou 

vhoďte do Jakubkovej pošty.  

8 + 5 
+ 4 + 10 

- 7 

+ 30 

+ 50 

- 40 

- 30 
- 15 

- 9 

x 2 

x 2 

KUPÓN 
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Vyškrtajte všetky pomiešané písmená z nápovedného slova. Zvyšné písmeno vpíšte do               

farebného rámčeka. Riešenie tajničky spolu s kupónom, svojím menom a triedou zašlite 

do Jakubkovej pošty. 

 

KAPOR  R O S A P K   

VEČERA R E Č I E V A   

OHŇOSTROJ R J O O T S L O Ň H   

ŠAMPANSKÉ V K É A Š P M A N S   

POLNOC C O E L O P N   

TRADÍCIE I E T R A Í D C  S   

DARČEKY Č K Y E T A D R   

PREKVAPENIE R P E E V A K E N I E P   

POKOJ R O J O K P   

KUPÓN 

http://www.google.sk/imgres?start=252&um=1&hl=en&tbo=d&biw=1440&bih=720&tbm=isch&tbnid=ydDftS4tV9NumM:&imgrefurl=http://art-icio.ru/search.php%3Fid%3D120423&docid=ILQxIJcCBqyBOM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-gv5wJPYrcHc/Tv3Vsx7aT4I/AAAAAAAAAm8/NrLnFS6tuLE/
http://www.google.sk/imgres?start=209&um=1&hl=en&tbo=d&biw=1440&bih=720&tbm=isch&tbnid=9kHFsMRNciSEmM:&imgrefurl=http://www.hdwallpapersdepot.com/new-year-2013-clip-art-pictures.html&docid=SMqQB6QGPptDUM&imgurl=http://www.hdwallpapersdepot.com/wp-content/uplo
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Ahojte deti! Blížia sa Vianoce a určite ste už začali rozmýšľať 

nad darčekom pre svojich blízkych. Nie? Tak je najvyšší čas! Čo 

by to malo byť? My sme si pripravili niečo pre ženy, dievčatá, pa-

rádnice. Určite každá žena sa rada pekne oblečie, k čomu patrí aj 

pekný šperk, napríklad náušnice. Vy si dnes môžete  náušnice podľa svojej fantázie 

vytvoriť vlastnými rukami spolu s nami. 

Potrebujeme: 

stredne hrubý drôt, korálky, kliešte na 

ohýbanie drôtu, časti balíčka Gizmo –

obsahujú tieto dva komponenty. 

               
 

1. Prvú, hrubšiu kovovú časť Gizma 

v tvare písmena U si pripevníme 

k stolu tak, aby sa nám neposúvala. 

2. Na drôt si navlečieme korálky ľu-

bovoľnej farby (aby nám ladili 

k oblečeniu). Dĺžka navliekania závisí 

od toho, akú veľkú náušnicu chceme. 
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3. Začiatok drôtu si omotáme vôkol oč-

ka na druhej časti Gizma, aby sa nám 

drôt napol a nevyvliekli sa korálky. 

4. Druhú časť Gizma prevlečieme cez dierky pr-

vej časti a začneme krútiť. Najprv si vytvoríme 

pevnú, začiatočnú časť tak, že uvoľníme iba čis-

tý drôt. Potom za stáleho točenia uvoľňujeme 

korálky. Ukončíme rovnako ako sme začínali 

a to čisto drôtikovým  koncom. V závere klieš-

ťami pripevníme náušnicovú koncovku a máme 

hotovo. 

http://www.google.sk/imgres?q=gizmo+coiling&start=237&um=1&hl=en&tbo=d&biw=1440&bih=720&tbm=isch&tbnid=pmNZylYL0bJ5EM:&imgrefurl=http://www.vintagebeadblog.com/&docid=sMRdCIlzk5H2LM&imgurl=http://www.vintagebeadblog.com/.a/6a014e5f460796970c01538eea09fe970b-3
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Mnohé lesné zvieratká a vtáky nemajú v zime dostatok potravy, preto sú často odkázané na 

pomoc ľudí, aby mali väčšiu šancu na prežitie. Lesníci, ale aj poľovníci počas zimy ich prikr-

mujú lúčnym senom a jadrovým kr-

mivom. Keď napadne veľa snehu, 

odhŕňajú lesné cesty a chodníky, aby  

zvieratká mali lepší prístup ku krmi-

vu a nemuseli sa brodiť vo vysokom 

snehu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Diviak si poradí 

Diviaky majú v ňucháči takú silu, že dokážu aj z hlboko 

zamrznutej a snehom pokrytej zeme vyryť korienky, 

hľuzy a larvy hmyzu. Keby si niekedy videl diviaka 

s bielym ňucháčom, znamená to, že práve obedoval! 

Zvierací gurmáni 

Skutočnými labužníkmi medzi zvieratami sú srnky. V lete si vyberajú tú 

najšťavnatejšiu trávičku, bylinky a listy. V zime sa síce musia 

uskromniť, ale napriek tomu stále hľadajú niečo dobré na zjede-

nie. A keď nájdu snehom zapadnutú trávu, kopýtkami si ju vy-

hrabú a s chuťou zjedia. 

http://www.google.sk/imgres?hl=en&tbo=d&biw=1440&bih=720&tbm=isch&tbnid=H2wiB03ORy42iM:&imgrefurl=http://www.clker.com/clipart-187444.html&docid=uTafAJimjPMzYM&imgurl=http://www.clker.com/cliparts/3/4/d/e/1331659884312274936Resting%20Baby%20Deer.svg.med.png&w
http://www.google.sk/imgres?start=312&hl=en&tbo=d&biw=1440&bih=720&tbm=isch&tbnid=t47FTZW-6UIPPM:&imgrefurl=http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-images-squirrel-animal-image8896659&docid=xn_BaJ0HT2_UfM&imgurl=http://www.dreamstime.com/squirrel-animal-
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Ihličnaté stromy veľmi dobre znášajú zimu a mráz. Ma-

jú tu svoj domov rysy, kuny, vretenice, vlci, veveričky, 

medvede a tetrovy. Tam, kde sa podarí preniknúť sl-

niečku, rastú borievky, mach, hríby, tráva a lišajníky. 

Kožovité a tvrdé ihličie zvieratkám, hmyzu či húseni-

ciam nechutí. 

 

 

 

Ak pôjdeš v zime na lesnú prechádzku, zober so sebou 

maškrtu aj pre lesných obyvateľov, napríklad jabĺčka, 

mrkvu, kukuricu, seno, zemiaky, semienka, orechy ... 

Zvieratká ti budú určite vďačné ... 

 

 

 

Obed vo dvojici 

   Zajace sa v zime uspokoja s púčikmi a kôrou 

kríkov a nízkych stromov alebo so suchou trá-

vou. Kamarátsky zajac sa podelí s jedlom 

aj s ostatnými zvieratkami. 

http://www.google.sk/imgres?hl=en&tbo=d&biw=1440&bih=720&tbm=isch&tbnid=sIYuowHE9gpo6M:&imgrefurl=http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photography-kid-vector-illustration-image6657907&docid=qg1pz32S8plNyM&imgurl=http://www.dreamstime.com/kid-vector-il
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Kamaráti! 

Nezabúdajme na obyvateľov lesa – zvieratká a vtáčiky. Pomôžme im prežiť zimu! 

                                                                                                                                Váš Jakubko 

Vyfarbi zvieratká, ktoré žijú 

v ihličnatom lese.  

Úloha 1: Vyfarbi zvieratá 

žijúce v ihličnatom lese. 

Úloha 2: Čo myslíš, žijú 

v ihličnatom lese ešte aj iné 

zvieratá? 
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Pozrime sa, čo vytvorili šikovné ru-

čičky našich žiakov. 

Na Mikuláša sa tešia aj žiaci 2. A 

triedy. Takúto čižmičku     

     pripravil Dávid Holub. 

Keďže sa nám ochladilo, musíme sa 

už teplejšie obliekať. Na to myslel aj 

Marek Pokuta zo 4.E a spravil ruka-

vičku pre dámy. 

V minulom čísle sme vyhlásili výtvar-

nú súťaž s vianočnou tematikou 

o najkrajšiu vianočnú ozdobu.  Vecnú 

cenu za svoj obrázok získava   

Nikola Paločajová –  4.E. 

 

Blahoželáme! 

 

Ak chceš vidieť na stránkach časopisu 

aj svoj obrázok, môžeš kresliť a tvoriť 

na tému Zima. 

http://www.google.sk/imgres?q=hands+clipart&start=339&num=10&hl=en&biw=1440&bih=720&addh=36&tbm=isch&tbnid=foDBZNkxFchyHM:&imgrefurl=http://www.clipartsfree.net/svg/16005-hands-on-clay-vector.html&docid=UANmz1uWhCTofM&imgurl=http://www.clipartsfree.net/svg/ha
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Mnohí z vás v sebe skrývate veľký talent, ale neviete, ako ho dostať na svetlo sveta. Nuž, jednoducho, vhoď-

te do schránky nášho Jakubka  svoje literárne diela, postrehy, námety či dojmy z bežného života, obrázky, 

kresby, maľby... O pomoc môžete požiadať aj svojich učiteľov. 

Neváhajte! Jakubko sa iste poteší. 

 

     Pokoj ľuďom dobrej vôle! 

Nech sú vaše Vianoce pokojné a bohaté, nech je Silvester blázni-

vý a veselý a nový rok 2013 šťastný a zdravý. 
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