
  

  

JAR UŽ PRIŠLA 

 

Vitaj, slnko! 

Svieť, slniečko, svieť, na tie naše líčka, 

opeknie, omladne tá naša hlavička. 

Svieť, slniečko, svieť, na tie naše rúčky, 

nôžky sa rozbehnú na polia a lúčky. 

Svieť, slniečko, svieť, 

do tých našich očí, 

za toľkou nádherou,  

každý sa otočí. 

Ročník XII., 2015/2016, 3. číslo 
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Pätnásť rokov záujmového útvaru „Mladý majster“ 

prinieslo pre žiakov a vedúceho záujmového útvaru 

veľa plnohodnotných hodín voľného času. Každá 

hodina od školského roka 2001/2002 bola prínosným 

bodom pre výchovu a vzdelávanie žiakov 

s mentálnym postihnutím. Manuálna zručnosť 

a pracovná terapia v spracovaní dreva a vŕbového 

prútia priniesla žiakom mnoho poznania a aj 

usmernenia v rozhodovaní sa v akom odbore študovať 

na Odborných učilištiach. Čas strávený v priestoroch 

dielne a v prírode navodilo u chlapcov mnoho 

nápadov ako si vylepšiť život v domácnosti, v 

spoločenskom a rodinnom živote. Účel záujmového 

útvaru sa napĺňal každým rokom a bol prínosom pre 

pozitívne zmýšľanie každého účastníka. Každoročné 

počiatočné prezentačné výstavy, cez Šarišské 

osvetové stredisko zrealizované na Mestských 

slávnostiach a Remeselných trhoch, boli veľkou 

motiváciou. Taktiež prezentovanie výrobkov pri 

rôznych návštevách v našej škole priniesli pre 

chlapcov pocit sebavedomia a spokojnosti. 

Strávený čas v záujmovom útvare „Mladý 

majster“ má stále pre nich osoh, čo sami 

prezentujú svojou účasťou. Naj... výrobkom je 

výroba košíka – opálky z nelúpaného vŕbového 

prútia.  

        (fiľfas, filpas, filkaš, košalka, košiarik) 
Je to plytký kôš kruhového alebo oválneho pôdorysu s dvoma uchami. Opálky boli 

pletené z nešúpaného i ošúpaného vŕbového prútia, z lubov lieskového, klenového, 

dubového, jedľového, jaseňového, javorového dreva alebo z ľahko ohýbateľných a 

štiepateľných koreňov borovice, borievky, agátu, jedle, smreku. Opálky slúžili na 

transport plodín (napríklad zemiaky), na prenášanie sena a rôznych materiálov 

(dreva, hliny a pod.). Pletenie opálok bolo rozšírené na celom Slovensku najmä ako 

domácka výroba v rámci košikárstva. Pletením opálok z nešúpaného vŕbového 

prútia sa zaoberali Rómovia.  

Radosť zo spracovania dreva a vŕbového prútia 
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„Tento motivačný úryvok z internetového portálu je mottom do práce v záujmovom 

útvare pre mňa ako vedúceho a pokúšam sa ho preniesť aj do sŕdc žiakom.“ 

Pletenie vnáša pokoj do duše 

Ján Melich, ktorý je považovaný za posledného košikára zo Striežoviec hovorí o košikárstve 

toto: „Nemôžete byť pri tom nervózny. Ale to sa ani nedá. Pletenie vás upokojí, vnáša pokoj 

do duše. Ľudia vždy chceli poctivé výrobky z prírodného materiálu. Aj teraz chcú. 

Košikárstvo je podľa mňa dobré remeslo. Žijeme však ťažkú dobu. Neviem, či by mladý 

majster z pletenia košíkov vyžil. V Striežovciach má pletenie košíkov možno aj viac ako dvestoročnú tradíciu. 

Chcem veriť tomu, že mojim odchodom na večný odpočinok nevymrie.“  

Ak Vás zaujali myšlienky tohto zaujímavého človeka a chcete sa o košikárstve dozvedieť viac, kliknite si na 

informatickej výchove na stránku:/http://novohrad.sme.sk/c/4994824/jan-melich-sa-venuje-kosikarstvu-takmer-cely-

zivot.html#ixzz2AyBUaX1z/.  

Tri ruličky si preložíme cez seba (obr. č. 1). Vložíme vhodnú formu na opletanie (sprej, rúrka od alobalu, rúrka od kuchynských 

utierok)  a priložíme ďalšiu - fialovú ruličku (obr. č. 2). Pletieme s predchádzajúcou - žltou ruličkou ponad dve nasledujúce - ponad 

fialovú a oranžovú (obr. č. 3). Zasa pletieme s predchádzajúcou - oranžovou ponad dve nasledujúce - ponad žltú a čiernu (obr. č. 4).  

Nastriháme si pásiky z novinového papiera široké asi 5 - 6 cm. Nanesieme lepidlo na vyznačené miesta pásika, vložíme špajdľu a papier 

preložíme. Pozor - špajdľu nevkladáme na lepidlo, lebo sa nám prilepí a nebude sa dať vyťahovať. Pásik papiera postupne navíjame na 

špajdľu, ktorú si vždy povytiahneme. Lepidlo môžeme i nemusíme priebežne naniesť aj na horný okraj. Pri konci nanesieme opäť lepidlo do 

rohu a ukončíme. Špajdľu celú vytiahneme. 

Pre začiatok by sme to mohli skúsiť aj s 

papierom. Čo vy na to? Začiatočníci si 

môžu vyrobiť takýto veniec, zručnejší 

upletú možno aj košík. 

Postup stále opakujeme a formu si podľa potreby povyťahujeme a posúvame. Čiernou ponad oranžovú a červenú (obr. č. 5). Červenou 

ponad čiernu a modrú (obr. č. 6). Modrou ponad červenú a zelenú (obr. č. 7).mRuličky sa nám javia vždy dve a dve rovnobežné, vždy 

pletieme s tou, ktorá nemá rovnobežku (obr. č. 8). 

Obr. č. 1 Obr. č. 2 Obr. č. 3 Obr. č. 4 

Obr. č. 5 Obr. č. 6 Obr. č. 7 Obr. č. 8 

http://novohrad.sme.sk/c/4994824/jan-melich-sa-venuje-kosikarstvu-takmer-cely-zivot.html#ixzz2AyBUaX1z
http://novohrad.sme.sk/c/4994824/jan-melich-sa-venuje-kosikarstvu-takmer-cely-zivot.html#ixzz2AyBUaX1z
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Potom spoločne vo vestibule Obecného úradu v 

Chminianskych Jakubovanoch z vyrobených 

domčekov nainštalovali „Mestečko 

Mrakodrapovo“. Na výrobu použili krabice, 

rolky z toaletného papiera, kelímky z jogurtu, 

staré záclony, použité noviny a mnoho iného 

odpadového materiálu. 

Cestou domov vyzbierali odpadky, ktoré v obci 

rozhádzali ich nezodpovední spolužiaci. Akcia sa 

vydarila a mala veľký úspech. Žiaci pochopili 

dôležitosť ochrany životného 

prostredia, ako aj dôležitosť a význam zdravého 

životného štýlu - teda života bez drog, fajčenia 

a požívania alkoholických nápojov.  

Veríme, že 

podobných aktivít 

bude v našej škole 

čoraz viac. 

 

 

alebo ako sa dá čisto a príjemne žiť bez drog 

Dňa 12.02.2016 sa na Obecnom úrade v Chminianskych 

Jakubovanoch konala aktivita pod názvom „Mestečko Mrakodrapovo“. 

 Za jej organizáciou stáli:  

              - koordinátorka bezpečnosti a prevencie,  

              - koordinátorka dopravnej výchovy. 

Zúčastnili sa jej žiaci I. stupňa všetkých variantov spoločne so svojimi 

učiteľkami. 

Cieľom tejto aktivity bolo ukázať žiakom, že život v osade môže byť čistý, 

bez odpadkov a drog.  

Žiaci si cestou na obecný úrad v sprievode 

svojich učiteliek vyskúšali ako dokážu 

dodržiavať bezpečnostné predpisy. Na 

obecnom úrade z doneseného 

odpadového materiálu vyrobili 

domčeky potrebné na výrobu 

mestečka a plagáty s tematikou:  

„Nie, drogám“. 
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V rámci lepšieho názoru dopravnej situácie v meste i na 

vidieku sme vo februári pripravili pre B variant dopravné hry 

na dopravnom koberci. Žiaci ukazovali cestu, na nej 

vyznačovali dopravné pruhy, v ktorých jazdia autá. Vyskúšali 

si aj jazdu s malými autami, parkovali na parkovisku a naučili 

sa rozpoznávať železničné priecestie a rôzne dopravné 

značky.  

V mesiaci február pripravila 

koordinátorka dopravnej výchovy 

besedu so žiakmi  B variantov na tému 

„Bezpečnosť na ceste“. Upozornila 

žiakov na používanie reflexných prvkov 

a poukázala  na správanie sa pri 

organizovaných presunoch, ale aj pri 

ceste domov. Žiaci boli poučení aj 

o dôležitých telefónnych číslach pri 

dopravných nehodách. 

 Ahojte deti! Zopakovali ste si 

už pravidlá cestnej premávky? 

Tak ukážte, čo už viete! 

158 

155 

150 

Úloha: Ak súhlasíš s tvrdením v 

KVÍZE, doplň do vyznačeného 

kruhu symbol           ak  nie 

Patrí vlak medzi dopravné 

prostriedky jazdiace po ceste? Ak je takéto značenie na ceste,  

je to priechod pre chodcov? 

Znamená táto značka pre vodiča, 

daj prednosť v jazde? 

Ak svieti na semafore pre autá 

zelené svetlo, môže chodec ísť? 

ÁNO 

NIE 

. 

Správne odpovede z KVÍZU označte menom a 

triedou a vhadzujte do Jakubkovej schránky.  
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Keď mám peknú knižku v ruke 

- hoci neveľkú – 

je to, akoby som stretla 

dobrú priateľku. 

 

 

 

 

 

 

Kadečo mi vyrozpráva, 

čo ja nepoznám, 

zavedie ma do ďaleka, 

hore ku hviezdam. 

  

. 

  

Mesiac marec je už od školských čias zapísaný 

v pamäti ako mesiac knihy. Možno tento 

prívlastok už nevnímame tak intenzívne ako 

kedysi, keď bolo oveľa menej možností 

vzdelávania a získavania informácií ako dnes.  

Marec sa už tradične spája nielen s mesiacom 

knihy, ale aj s príchodom jari, obdobia, kedy 

sa príroda opäť prebúdza k životu a kvitne 

v plnej kráse, ale aj s neutíchajúcim zdrojom 

vedomostí a informácií získaných práve 

z kníh.  

Prečo sa marec už roky pripomína ako mesiac 

knihy sme si pripomenuli aj so žiakmi 2.B 

triedy v priebehu čítania známej knihy „Deti 

slnka“. Žiaci sa zahrali na „malých 

ilustrátorov“ a výtvarne stvárnili titulný obal 

knihy, ktorú ilustrovali aj žiaci našej školy. 

Známy pedagóg Ján Amos Komenský raz povedal: „Nemilovať knihu znamená 

nemilovať múdrosť, a nemilovať múdrosť znamená stávať sa hlupákom.“ 

Keď mi večer začne sníček 

lietať pri líci, 

ja zaspávam v postieľočke, 

knižka v knižnici. 
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ž každoročne sa v našej 

škole nechávame unášať 

krásou umeleckého slova 

a ani tento rok nebol 

výnimkou. Práve aprílové dni 

boli v našej škole naplnené 

umeleckým slovom, do 

ktorého najlepší recitátori z 

jednotlivých tried vložili 

svoje srdce a pohladili ním 

dušu všetkým prítomným 

poslucháčom. Milovníci 

umeleckého slova našej školy 

sa v tomto roku zišli trikrát, 

aby predviedli svoje recitačné 

umenie.  

Poznáte týchto ľudí? Sú to spisovatelia a spisovateľky. A čo robia? Venujú sa literárnej tvorbe pre 

deti a mládež. Mnohé z ich diel odzneli aj v recitátorských súťažiach na 

našej škole. 

„Čítať bez rozmýšľania je ako jesť 

bez vychutnávania.“         

                              (Edmund Burke) 

Ako prví sa 

prezentovali 

žiaci B a C 

variantov, ktorí 

svoje recitátorské 

umenie predviedli 13. apríla 2016 

pod vedením p. učiteľky PaedDr. 

Jany Strakovej. Súťažilo 8 

recitátorov. Samotný prednes a 

výber básní hodnotila trojčlenná 

porota v zložení: Mgr. Dominika 

Dulinová, Mgr. Lenka Hadbavná 

a p. asistentka Iveta Ščerbáková. 

V tejto katogórii sa stala 

víťazkou Vlasta Horvátová - 8.C. 

Dňa 15. apríla 

2016 sa svojim 

prednesom 

predstavili aj 

žiaci I. stupňa. Ich výkony 

hodnotila porota v zložení:     

Mgr. Eva Macková, sl. asistentka 

Mgr. Lenka Gargalíková,            

p. asistentka Iveta Ščerbáková.   

V poézii obsadila 1. miesto 

Jozefína 

Holubová - 4.E a 

v kategórii próza 

Tatiana 

Holubová - 2.C . 

25. apríl 2016 patril umeleckému slovu 

žiakov II. stupňa a praktickej školy. Svojím 

prednesom sa predstavilo spolu 18 žiakov. 

Ich výkony pozorne sledovala porota 

v zložení: Mgr. Naďa Čičáková, Mgr. Eva 

Gregová, PaedDr. Zuzana Pavlíková 

a ocenenie si zo sebou odniesli títo žiaci: 

Erik Horvát – 6.C, Aleš Horvát – 7.D, 

Richard Horvát – 7.D. Zvláštnu cenu poroty 

získal Miroslav Horvát z II.A triedy. 

Tak ako po iné roky aj tento rok nás najlepší recitátori 

reprezentovali už na 21. ročníku krajskej súťažnej prehliadky 

prednesu poézie a prózy s názvom „Gaňov literárny Prešov“, ktorá sa konala 28. apríla 2016 

v SŠ Matice slovenskej v Prešove. Aj keď si naši zástupcovia neodniesli žiadne ocenenie, našu 

školu reprezentovali so cťou.  
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Čaute baby! Počuli ste?  

V Chminianskych Jakubovanoch sa 

chystá módna show. Tak šup, šup, na  

nákupy pekných šiat a šup, šup  

ku kaderníčke! 

Na Jakubkovej módnej show žiaci 

predviedli svoje spoločenské, denné, či 

športové oblečenie, ale aj kreatívne 

účesy, líčenie, či tanečné kreácie.  

Jakubkova módna show už tradične 

bola otvorená slávnostným 

valčíkom, po ktorom nasledovalo 

predstavenie módnej polície – 

poroty, ktorá počas plesania žiakov 

svojím bystrým a objektívnym okom 

vybrala 20 najoriginálnejších 

modelov, ktoré dostali príležitosť 

predviesť sa na predvádzacom móle. 

Módna porota, v zložení p. 

zástupkyne Mgr. Zdenky Porubskej, p. 

učiteľky Mgr. Júlie Demeterovej, p. 

učiteľa PaedDr. Ladislava Gaľu, Mgr. 

Antónie Balogovej – vedúcej pracovníčky 

KC a Mgr. Kataríny Juskovej – 

pracovníčky OÚ, všetkých pozorne 

sledovala a v závere Jakubkovej módnej 

show ocenila dvanásť najmódnejších, 

najkreatívnejších a najsympatickejších 

tanečníkov, ktorí v dobrej nálade si so sebou 

odniesli aj zaslúženú odmenu 

v podobe krásnych cien. Úplnou 

víťazkou show sa vďaka svojmu 

rozprávkovému modelu šiat 

a elegantnej vizáži stala Nikola 

Horvátová zo 7.B triedy. 

Takúto príležitosť mali 8. februára 2016 aj žiaci II. 

stupňa Spojenej školy Chminianske Jakubovany na už 

treťom ročníku Jakubkovej módnej show, ktorá sa 

konala pod záštitou školského časopisu Jakubko.  
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Cena za najlepší účes: Zuzana Červeňáková, I.A 

Cena za najlepšie líčenie: Zuzana Horvátová, II.A 

Cena sympatie: Monika Gáborová, I. B 

Cena za najlepšieho tanečníka: Dávid Holub, 5.A 

Cena za najlepšiu tanečníčku: Iveta Horváthová, 5.C 

Cena časopisu Jakubko: Miroslav Horvát, II.A 

 

Cena za najlepší model šiat:  

1. miesto: Nikola Horvátová, 7.B 

                                                  

2. miesto: Nina Červeňáková, I.C 

                 Štefan Žiga, 7.C 

3. miesto: Justína Horváthová, 8.B 

                 Martin Holub, 5.B 

Počuli ste baby? Zábava na Jakubovianskej 

show vraj bola ohromná! Tanec, spev, hry a 

super odmeny. Škoda, že sme to tento rok 

nestihli. Ale o rok sme tam určite! 
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 Podujatie, ktoré prebiehalo 

v dobrej nálade pri dobrej hudbe, 

sa zúčastnili žiaci I. stupňa /bez 

prvých ročníkov/. „Plesáčik“ 

otvorili svojim ľudovým tancom 

žiaci 4.C triedy pod vedením p. 

uč. Fečkovej a záver plesu patril 

žiakom 4.E, ktorí zatancovali 

moderný tanec, ktorý nacvičili 

pod vedením p. uč. Pavlíkovej.  

HURÁÁÁ!  TO JE ZÁBAVA! 
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Ceny poroty:  

Romana Mirgová  - 8.C  

Dušan Holub – 3.D 

Alena Žigová – 4.C 

Štefan Holub – 4.D 

Simona Horvátová – 3.B 

  

Pred záverom plesu sa uskutočnila tombola, v ktorej mali žiaci 

možnosť získať zaujímavé ceny. Ceny odovzdávala p. zástupkyňa Mgr. Eva 

Macková a Mgr. Antónia Balogová. Všetkým zúčastneným sa podujatie 

veľmi páčilo. 

Pre žiakov prvých ročníkov sa v HŠ uskutočnil Karneval. Za pomoci triednych  

učiteliek si žiaci pripravili masky a potom sa spoločne zabávali pri 

dobrej hudbe.  

32 

5 

 Maroš Horvát – 8.C   

Vlasta Horvátová – 8.C   

Ocenení chlapci:    

1. miesto: Jaroslav Viater  – 4.B 

2. miesto: Cyril Horvát  – 2.A 

3. miesto: Patrik Mirga  – 7.E 

Ocenené dievčatá:  

1. miesto: Martina Mirgová – 7.E 

2. miesto: Margaréta Horváthová – 4.D 

3. miesto: Iveta Holubová – 8.C 
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Organizovanie Dňa Rómov je v obci tradíciou, ktorou chce obec, aj vzdelávacie 

inštitúcie obce, upozorniť Rómov – deti aj dospelých, na národnostnú hrdosť Rómov 

a v krátkosti priblížiť hlavné fakty a udalosti z dejín rómskeho národa. 

V predvečer sviatku, 7. apríla, 

organizovalo komunitné centrum pod 

záštitou Obecného úradu 

v Chminianskych Jakubovanoch a starostu 

obce, Bc. Jozefa Lukáča, kultúrno-

spoločenské podujatie, na ktorom 

vystúpili žiaci Spojenej školy a Základnej 

školy v Chminianskych Jakubovanoch. 

Slávnostné podujatie, sprevádzané 

bohatým hudobným programom, zavŕšila 

bohatá tombola, v ktorej mohli 

vyžrebovaní šťastlivci získať praktické 

veci do domácnosti. 

Je tu jar a s ňou prichádza i Medzinárodný deň Rómov. Je to pomerne 

mladý sviatok všetkých Rómov, ktorý sa slávi po celom svete. Tohto 

roku Rómovia slávia svoj deň už po 26. krát. Pripomínajú si tým 

historicky prvý kongres Medzinárodnej rómskej únie, ktorý sa konal 

práve 8. apríla v roku 1971 neďaleko Londýna. Významným 

rozhodnutím kongresu bolo uznanie slova Róm za dôstojné 

a preferované označenie príslušníka tohto etnika. 

Deň Rómov je každoročne 

príležitosťou na stretnutie Rómov 

i nerómov v obci Chminianske 

Jakubovany.  
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Podujatia sa zúčastnili žiaci 

popoludňajšej zmeny a prebiehalo 

v priestoroch ihriska a okolia školy. 

Každá trieda si vybrala miesto 

a priniesla si materiál, ktorým 

snehuliaka vyparádila. Snehuliaci boli 

veľkí i malí, ozdobení všetkým 

možným. Žiaci sa veľmi snažili a hoci 

im bola zima, mali dobrú náladu 

a postavili pekných snehuliakov. 

Dokonca sa podaril aj veľkonočný 

zajo. 

Ocenené triedy: 

3.B – trieda p. uč. Múdrej 

4.E - trieda p. uč. Pavlíkovej 

4.B – trieda p. uč. Šankweilerovej 

Postavme si snehuliaka! 

Huráááá!!! Konečne sme sa dočkali 

akéhosi snehu. Všetci sme sa tešili, že nám 

konečne nasnežilo, a že sa môžeme ísť 

vyšantiť do snehu a pritom postaviť čo 

najkrajšieho snehuliaka. Aj keď po rannom 

snežení čerstvý sneh už nebol najlepší, bol 

mokrý a nebolo ho veľa, predsa sme len 

vyrazili von. 



15 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyčisti si lesy 

Dňa 27. apríla 2016 sa žiaci 

I.A a II.A PŠ a s ich pani učiteľkami 

zúčastnili v EKOPARK-u Prešov 

 na Botanickej ul. akcie:              

„Vyčisti si lesy“. 

Z dôvodu veterného počasia bol pre nás pripravený 

náhradný program. Pri vstupe do areálu nás privítala vedúca 

EKOPARK-u Prešov Ing. Klusová, ktorá nás previedla celým 

areálom lesoparku. Spoločne sme si prezreli voliéry 

s vtáctvom, výbehy s poníkmi, kozičkami a ovečkami ako aj 

aquaterárium s plazmi.  

Oboznámili sme sa s dôležitosťou separácie 

odpadu ako aj s tým, aký význam má pre ľudstvo ochrana 

prírody. Naši žiaci pomohli v areáli s úpravou záhonov, 

ktoré okopali a vypleli. Ďalšou aktivitou bolo zapojenie 

zmyslov pri hádaní ekologických hádaniek, ako aj 

kreatívna výtvarná tvorba s využitím prírodnín.  

Pred odchodom z EKOPARKU sme sa 

zastavili na detskom ihrisku, kde sa mohli 

všetci vyšantiť na preliezkach, hojdačkách a 

šmýkačkách. 

Túto akciu hodnotíme ako náučnú, zaujímavú a prínosnú. 

Veríme, že sa do EKOPARKU čoskoro vrátime.  

Lesy čistia vzduch, 

pohlcujú prach a 

vyrábajú kyslík, 

ktorý dýchame. 

Bez neho by nebol 

na Zemi život. Les nám poskytuje drevo, lesné 

plody aj liečivé rastliny. Je domovom aj mnohých 

zvierat. 



16 

  

 

Dňa 22. apríla 2016 sa v našej 

škole uskutočnil  5. ročník módnej 

prehliadky pod názvom: 

  

Táto módna prehliadka bola 

súčasťou aktivít venovaných oslave 

sviatku Dňa Zeme. Zúčastnilo sa jej 

20 modelov vyrobených 

z odpadového materiálu. Na 

predvádzacom móle sme tak mohli 

vidieť Poštovú známku, Rímskeho 

vojaka, Letný dážď i Pani dúhu 

či EKO gentlemana... 

Modely boli jedinečné 

a kreatívne.  

Často to vyzerá v našom okolí asi takto. 

Veľké množstvo nepotriedeného odpadu. 

Pozrite deti! Nebolo by to krajšie,  

ak by sme odpad podelili podľa druhu? Fľaše 

predsa patria ku sklu, plechovky ku kovom a 

svoje miesto má aj plastový odpad.  

Viete si prestaviť, čo všetko by sa dalo ešte z takého-  

to odpadu a zbytočných vecí vyrobiť?  

Poďme nakuknúť na módnu prehliadku v našej 

škole.  

Budete sa čudovať! 

1. miesto  

Olívia Holubová,  
Stromožienka, 2.E 

1. miesto 

Lenka Mirgová,  
Svadobná róba, 9.A 

2. miesto 
Grácia Holubová,  

Letný dážď, 3.D 

2. miesto 
Štefan Pecha, 
EKO gentleman, 7.E 

3. miesto 
Michaela Závadská,  
Miss Červená čiapočka, 2.C 
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Ahojte kamaráti! Pani zima sa už s nami rozlúčila a 

prišla k nám jar. Príroda sa prebudila a hýri rôznymi 

farbami. My sa dnes tie farby naučíme pomenovať aj 

po anglicky. 

Orange   /orindž/   oranžová 

Yellow    /jelov/    žltá 

Pink    /pink/    ružová 

Green    /grín/     zelená 

Blue     /blú/     modrá 

Red   /red/   červená 

ORANGE 

YELLOW 

PINK 

GREEN 

BLUE 

RED 

https://www.bing.com/images/search?q=grass+clipart&view=detailv2&&id=CD9275AB0BA64D0A3E48B60182700E636E8C01B6&selectedIndex=0&ccid=VQoRjTZ%2b&simid=608017767798605505&thid=OIP.M550a118d367e0685db411f02580fcb30H0
https://www.bing.com/images/search?q=apple+clipart&view=detailv2&&id=A3ED2EFEA3E2350A686286E8D9B7F78F3C960724&selectedIndex=8&ccid=0GbHJpXl&simid=608002387524846535&thid=OIP.Md066c72695e5c366ecfb63025bb85c75o0
https://www.bing.com/images/search?q=orange+clipart&view=detailv2&&id=145D538AA7D8ABAAEDD83EC88C2EE9E9248C2B84&selectedIndex=6&ccid=0X5npYaQ&simid=608041647809365559&thid=OIP.Md17e67a58690f83f9a9b88f469c0a73eo0
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Vo Veľkej Británii sa počas Veľkej noci usporadúvajú hony na vajíčka. 

Zajačik má pripravené pre deti čokoládové vajíčka i hračky, ale musia ich 

nájsť, pretože sú schované v dome i v záhrade. Kto ich nájde, ten ich má 

právo aj zjesť. 

Na Slovenku, u nás, je najväčším sviatkom jari Veľká noc. O jej zvykoch 

a tradíciách ako je šibačka a maľovanie kraslíc ste sa určite v škole 

rozprávali. 

Úloha: Vyfarbite 

obrázok podľa 

farieb priradených 

k číslam. Pri 

preklade nových 

farieb si pomôžte 

slovníkom. Farebný 

obrázok vhoďte do 

Jakubkovej 

schránky. 

Zabojujete tak o 

sladkú odmenu. 

pink green yellow blue red orange 

 Úloha: Každý zajačik chcel mať tr ičko tej najkrajšej farby. Skoro sa o nich pobili. Tak sa 

ponáhľali, až si tričká a farby pomiešali. Priraďte správne farbu k zajačikovmu tričku.  S vyriešenou 

úlohou sa môžete pochváliť aj Jakubkovi a vhoďte ju do Jakubkovej schránky. 
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V mesiacoch december a január sa pre chlapcov 

poobedňajšej zmeny uskutočnil florbalový turnaj. 

Turnaj prebiehal v troch kategóriách: 3. ročníky, 4. 

ročníky a B, C varianty. Niektoré družstvá boli 

spojené a pomiešané. Na turnaj sa chlapci tešili 

a niektoré triedy sa aj v rámci telesnej výchovy naň zodpovedne pripravovali 

predturnajovým tréningom.  

Na turnaji si chlapci zmerali svoje sily, hrali s veľkým oduševnením a nasadením. 

Na zápasy dohliadal rozhodca p. učiteľ Mgr. Peter Homišan. 

 

Florbalový turnaj 

Víťazi: 

I. kategória:     II. kategória    III. kategória 

1. miesto – 3.A   1. miesto – 4.B   1. miesto – 8.C 

2. miesto – 3.B   2. miesto – 4.C   2. miesto – 7.F 

3. miesto – 3.C   3. miesto – 4.A 

3. miesto – 10.A 

Nezabúdajte na 

pravidlá chlapci! 
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     Keď sa budeš na jar túlať po lúkach, nezabudni si všimnúť, aké krásne kvietky tu rastú. 

Niektoré majú v sebe takú silu, že dokážu vyliečiť rôzne choroby. Preto ich voláme liečivé rastliny. 

Básničky sú o známych liečivých rastlinách. Porozmýšľaj, správne riešenie napíš a vhoď do 

Jakubkovej schránky. Už teraz sa teším na vaše odpovede. Vyžrebovaných čaká aj sladká 

odmena. 

Deti, viete o tom, že púpava patrí medzi liečivé rastlinky? Pomáha pri bolestiach 

bruška, chorobách pečene aj ochoreniach kože. Robí sa z nej aj výborný liečivý 

púpavový med alebo sirup. 

Kde ich nájdeš? 

Na hriadke, 

na medzi aj v záhradke. 

Keď ťa hlava, bruško trápi, 

čaj ti zdravie prinavráti.  

Zdravší ako dáky liek  

je čaj z dobrých   

Doďaleka rozvoniava, 

vôňu medu v sebe máva. 

V lete si ju nazbieraj, 

v zime uvar dobrý čaj. 

Motýľom tajomstvo šušká, 

sladká  

V tráve leží dukát zlatý, 

slniečko mu dalo šaty. 

Zuzka, Betka, neváhajte, 

slniečka si natrhajte. 

A s venčekmi na hlávkach 

podobné ste  
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