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Úvod 
Vitajte pri poslednom vydaní školského časopisu 

Sobotníček v tomto školskom roku.  

V tomto dvojčísle sa Vás budeme snažiť 

informovať o novinkách z našej školy, precvičíte si 

angličtinu aj nemčinu. 

Pohodlne sa usaďte a prajem príjemné čítanie. 

(Simí)



   ANGLICKÉ 

OKIENKO 
 

Calvin Harris – Summer 
 

When I met you in the summer 

Took my heart a beat sound 

We fell in love 

As the leaves turned brown 

 

And we could be together baby 

Long as skies are blue 

You act so innocent now 

But you lied so soon 

When I met you in the summer 

 

When I met you in the summer 

Took my heart a beat sound 

We fell in love 

As the leaves turned brown 

 

And we could be together baby 

Long as skies are blue 

You act so innocent now 

But you lied so soon 

When I met you in the summer 

 

Summer 

 

When I met you in the summer 

 

 
 

(Simí) 

 

                                                        

 

FOTO  A TEXT: ZDROJ INTERNET 



Nemecké okienko  
 leto – der Sommer 

 pláž – der Strand 

 slnečník – der Sonnenschirm  

 opaľovací krém – die Sonnencreme  

 slnko – die Sonne  

 
 
 
 
 
 

 more – das Mehr  

 prázdniny – die Ferien  

 piesok – der Sand  

 slnečné okuliare – die Sonnenbrillen 

 tábor – das Ferienlager 
 
 
 

(lili) 



Štátne okienko 
TOKIO 

- hlavné mesto Japonska 

- jedno z najväčších miest na 

svete 

- nachádza sa v regióne Kantó a na 

východe  ostrova Honšú 

- je centrom národného školstva 

- Tokio ma veľa turistických, 

kultúrnych a športových atrakcií 
 

 
 
 

                                                                                        Čo navštíviť, keď ste v  

   Tokiu?  

       - Ginza   

       - Tokio tower 

       - Hozomon 

      
 
 
 
 
 
 
 

(lili) 

 



Športové okienko 
Znova je tu športové okienko, v ktorom sa 

dozviete, aké súťaže sa udiali v máji: 
florbal – st. žiaci 1.miesto – MS 
mini volejbal – 6.ročník - 
okresné kolo 
futbal – ml. žiačky – okresné 
kolo 

atletika - st. žiaci, st. žiačky – okresné kolo 
atletika – ml. žiaci – ŠOMP 
mix volejbal, tenis, futbal, hokej-bal – ŠOMP 
plávanie – veľká cena Bratislavy 

 

 Lili 



Medzinárodný  deň mlieka 

 

Mlieko poskytuje rad nevyhnutných živín, napríklad vápnik, 

ale aj kyselinu listovú či laktoferín.  

Kyselina listová – vitamín B9 – je nenahraditeľná v 

produkcii červených krviniek a v procese bunkového delenia.  

Bielkovina laktoferín pôsobí pozitívne na imunitný systém. 

Ideálna je konzumácia mlieka v bio kvalite, z farmy, 

čerstvého, ošetreného iba 

pasterizáciou. Takéto mlieko sa už 

bežne predáva nielen v 

biopredajniach, ale aj v 

supermarketoch. Trvanlivé mlieko 

nie je vhodné na každodennú 

konzumáciu.  

Čo je cieľom medzinárodného 

dňa mlieka? 

Podstatou tohto dňa je pripomenutie významu mlieka v 

školách. Je to spôsob, ako sa zamerať na 

pomoc deťom, zvýšiť ich povedomie, 

upozorniť na dôležitosť pitia mlieka v 

školách a na jeho zdravotné prínosy pre 

rastúce deti. 

(lili)  FOTO A TEXT: ZDROJ INTERNET 



4. máj: Medzinárodný deň hasičov 

- pripomína sa od roku 1999, 
- vznikol na podnet pripomenutia si piatich obetí, hasičov, ktorí za tragických 
okolností zomreli pri požiari v Austrálii, 
- v tento deň si ctíme obete a vyjadrujeme podporu a uznanie hasičov po celom 
svete, lebo zasvätili svoj život k ochrane bezpečnosti nás všetkých. 
 

 

Patrón hasičov - svätý Florián 
-zobrazuje sa ako rímsky vojak s prilbou na 
hlave, v ľavej ruke so zástavou, v pravej s 
nádobou na vodu, ktorou zalieva oheň na 
horiacom dome, 
- stelesňuje vlastnosti každého hasiča, ako 
je vytrvalosť, odvaha, česť, ochota nezištne 
pomôcť blížnemu a schopnosť 
sebaobetovania. 
 
 
 
 
 
 
(text a foto: internet) 

 

 

 



Deň víťazstva nad fašizmom 
Deň víťazstva nad fašizmom bol 
pomenovaný najvyšším veliteľom Červenej 
armády Josifom Vissarionovičom Stalinom 
na počesť ukončenia druhej svetovej vojny 
(8. mája). Po nástupe komunizmu v 
strednej a východnej Európe bol 
oslavovaný a bol stanovený štátnym sviatkom. Sú po 
ňom pomenované mnohé ulice a sídliská (napr. Ul. 9. 
mája). 

Bezpodmienečná kapitulácia nemeckých vojsk do rúk 
západných spojencov bola pôvodne podpísaná 7. mája 
1945 v Remeši. Počas podpisu aktu neboli prítomní 
oficiálni sovietski predstavitelia. Nemecké vojská 
navyše pokračovali v bojoch proti sovietskym 
jednotkám. ZSSR preto trval na opätovnom opakovaní 
aktu v Berlíne. Nemecké velenie podpísalo 
bezpodmienečnú kapituláciu do rúk všetkých 
Spojencov, vrátane ZSSR, krátko pred polnocou 8. mája 
1945. V tej dobe bol na území hlavného mesta ZSSR v 
Moskve už ďalší deň - 9. máj. 

(nika)  

text: zdroj internet 

 

8. 
máj 

http://sk.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDchodn%C3%A1_Eur%C3%B3pa
http://sk.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pa


Deň detí 
Medzinárodný deň detí (MDD) je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých 

krajinách sveta. Medzinárodný deň detí sa zvyčajne (ale nie všade) oslavuje 

každoročne 1. júna. Na Slovensku sa slávi od roku 1952. Myšlienka 

Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí v 

Ženeve, v Švajčiarsku v roku 1925. Na tejto konferencii zástupcovia 54 krajín 

schválili deklaráciu.  

V tento deň je zvykom, že 

sa v školách neskúša! 
 

Zuzik 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Krásne počasie, horúce dni, všade počuť detský smiech. To znamená, že 
prichádza leto. Všetci sa na leto tešia. Je to čas dovoleniek, zábavy a hlavne - 

nesedíme v škole . (Pia) 
  

 

 
Leto - astronomicky začína letným slnovratom okolo 21. júna na severnej 
pologuli a 21. decembra na južnej pologuli, a končí jesennou rovnodennosťou 
okolo 23. septembra na severnej pologuli a 23. marca na južnej pologuli. 

- patria doň mesiace jún, júl, august (severná pologuľa) a december, 
január, február (južná pologuľa). (Wikipedia) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(foto zdroj: internet) 

 



 

Leto sa nám blíži brutálnou rýchlosťou a ty 

ešte nevieš, čo budeš robiť? V tomto článku 

nájdeš pár typov na príjemný výlet. 

1. Letný tábor 

Oddýchneš si od rodičov, spoznáš veľa nových ľudí a prežiješ 

pár dní plných hier a zábavy. Ja osobne som bola v tábore už 6-

krát a tento rok idem zas.  

2. Kúpalisko 

Nafúkaš si bazénik na záhrade, alebo pôjdeš na kúpalisko či k 

moru, každá voda sa počíta. Je najlepší spôsob, ako sa v tom 

teple schladiť.  

3. Výlety  

Zoo, túra do Tatier, divadlo, kino či múzeum, všetky tieto 

aktivity sú v lete krásnym zážitkom. V našom meste a okolí je 

množstvo možností na takéto výlety.  

Je jedno, čo budete robiť, hlavne si leto 

užite v zdraví a naplno. Prajem vám 

príjemné prázdniny.  

(Simí) 

 



 

– Pane, nechcete si kúpiť hovoriaceho psa? 

– Vy žartujete? 

Vtom pes so slzami v očiach hovorí: 

– Pane, kúpte si ma! On mi nedá nažrať, bije ma a týra. 

– Prečo ho chcete predať, však ten pes je svetový unikát? – prekvapivo 

zvolá pán. 

-- Pretože strašne klame! 

 

Hosť si v reštaurácii pochutnáva na guláši. Pri jeho stole sedí malý pes 

a stále vrčí. Hosť konečne odloží príbor a zavolá hlavného: 

– Prečo ten pes na mňa tak vrčí? 

– To bude asi preto, že jete z jeho taniera... 
 

Mamička odíde na služobnú cestu. Ocko ráno zobudí synčeka a vedie ho do 

škôlky. V škôlke mu učiteľka hovorí, že dieťa k nim nepatrí. Tak ho 

zavedie do druhej, tretej škôlky, ale všade je to rovnaké. Keď už 

odchádzajú zo štvrtej škôlky, syn mu hovorí: 

– Ocko, ešte jedna škôlka a prídem neskoro do školy! 

 

Mama vložila do škatule s pečivom lístok s textom: TOTO 

PEČIVO NEJEDZTE! 

Po čase otvorí škatuľu, v ktorej nájde lístok: AKÉ 

PEČIVO? 



Záver 
Ďakujeme, že ste si prečítali aj posledné 

dvojčíslo. Budeme sa snažiť pokračovať 

vo vydávaní tohto časopisu aj na budúci 

školský rok. 

Užite si školské výlety, posledné dni 

povinností a hlavne letné prázdniny. 

Vidíme sa zas o dva mesiace na pôde 

školy. 

Školský časopis pre Vás pripravoval 

Krúžok školského časopisu pod 

vedením pani učiteľky Lenky Sedlákovej 

 

(Simí) 

 


