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Redakcia Vám praje príjemné a ničím nerušené čítanie  

(Simí)  

 



ÚVOD 

 

Vítame Vás pri vydaní druhého čísla nášho školského časopisu 

Sobotníček. Dva mesiace ubehli ako voda. Ani sme sa nenazdali a už 

je tu november.  

Dúfame, že sa Vám minulé číslo páčilo, a že sa Vám aktuálne bude 

páčiť ešte viac. Aj dnes sa dozviete mnoho zaujímavých informácií, 

budete sa smiať na rubrike Vtipko a báť pri strašidelných 

povestiach. Precvičíte si angličtinu, nemčinu a históriu. Dozviete sa 

množstvo informácií o našej škole.  

Prajem Vám príjemné čítanie!  

 (A dúfam, že nezabúdate na škatuľu vo vestibule na Vaše výtvory 

a správne riešenia našich tajničiek). 

(Simí) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JAZYKOVÉ OKIENKO 

ANGLICKÝ JAZYK 

 

 

 
1. 

        

 
2. 

        

 
3. 

        

 
4. 

        

 
5. 

        

 
6. 

        

 
7. 

        

 
8. 

        

 

1. Sused /am.E/ 

2. Chobotnica 

3. Dedina 

4. Nepriateľ 

5. Autobusová zastávka 

6. Hudobník  (nie spevák) 

7. Anglický jazyk ......... language 

8. Dúha         SKONTROLUJ  SA  

N E I G H B O R 

O C T O P U S - 

V I L L A G E - 

E N E M Y  - - - 

B U S • S T O P 

M U S I C I A N 

E N G L I S H - 

R A I N B O W - 

(Simí)    



Nemecký jazyk 

  Laterne, Laterne 

      

Meine Familie 

Mein Vater heiβt Kuno, 

mein Opa heiβt Bruno, 

mein Bruder heiβt Friedrich, 

und ich heiβe Dietrich. 

------------------------------ 

Meine Mutti heiβt Ina, 

meine Oma heiβt Lina, 

meine Schwester heiβt Emilie, 

das ist die ganze Familie.   (Tom) 



 

Spojené štáty (USA) 

NEW YORK 

New York je americký štát. Nachádza sa na 
východnom pobreží USA. Je jedným z 13 
zakladajúcich štátov USA. Má skoro 20 miliónov  

obyvateľov a rozlohu vyše 141 tisíc km². Jeho hlavné 
mesto je Albany, ale najväčšie mesto je rovnomenný 
New York. 
 
Mesto New York (NY, NYC) bolo založené Holanďanmi v roku 1624 ako obchodné 

stredisko New Amsterdam. New York bol tiež prvým hlavným mestom Spojených štátov po prijatí 
ústavy. Je rodiskom mnohých slávnych hercov, spevákov, ale aj módneho návrhára Calvina Kleina, 
ktorý má zhodou náhod v novembri narodeniny.  
 

KALIFORNIA 

Kalifornia je štát v západnej oblasti Spojených štátov. Kalifornia 
vstúpila do únie ako 31. štát a v súčasnosti je najľudnatejším 
štátom USA. Zo severu susedí s Oregonom, z východu s Nevadou 
a s Arizonou na juhozápade Spojených štátov, navyše z juhu 
susedí s Baja California v Mexiku. Hlavné mesto Kalifornie je 
Sacramento. Jedným z najväčších miest je ale San Francisco, 
o ktorom by som Vám chcela napísať. 

San Francisco je mesto v USA. So svojimi takmer 800 000 obyvateľmi je 4. najväčšie a najľudnatejšie 
mesto v štáte Kalifornia a 14. najľudnatejšie mesto v Spojených štátoch. Radí sa medzi najhustejšie 
obývané mestá v USA. San Francisco je taktiež veľmi vyhľadávané turistami vďaka veľkému množstvu 
zaujímavostí a pamiatok, napríklad aj najznámejšiemu väzeniu Alcatraz. Alcatraz je ostrov 
nachádzajúci sa v strede Sanfranciského zálivu v Kalifornii. Kedysi bol používaný ako vojenský trestný 
tábor a neskôr ako väzenie s najvyšším strážením. Dnes je ostrov historickým areálom a múzeom. 

Na ostrove sa nachádza dnes už opustené väzenie, najstarší fungujúci maják 
na západnom pobreží Spojených štátov, staré vojenské 
opevnenia a prírodné zaujímavosti, akými sú napríklad 
jazierka v pobrežných skalách, kolónia morských 
vtákov a jedinečné výhľady na pobrežie. 

 

 

(Simí a Pia) 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Baja_California


SÚŤAŢE 

 

Olympiáda zo slovenského jazyka 

10. novembra sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského 

jazyka a literatúry, na ktorom sa zúčastnili žiaci ôsmeho a deviateho 

ročníka. Na prvom mieste sa umiestnila žiačka deviateho ročníka 

Simona Kuzmíková, ktorá postupuje do okresného kola. Držíme jej 

palce! 

 

Výtvarná súťaţ 

V rámci Týždňa vedy a techniky prebehol už deviaty ročník výtvarnej 

súťaže. Jej téma bola: "Ako veda a technika zmenila môj život?"  

Súťaž bola celoslovenská a žiačka ôsmeho ročníka Daniela 

Zemianeková sa v kategórii žiakov od 11 do 13 rokov umiestnila na 

druhom mieste.  

 

Blahoželáme k úspechom a prajeme veľa ďalších 

výhier! 

(Simí) 

 



 ŠPORTOVÉ OKIENKO 

 

 
Na našej škole sa v priebehu októbra odohrali tieto športové súťaže: 

 

 bedminton, 

 stolný tenis, 

 futbalová liga (ktorá stále prebieha). 

 
 

Počas víkendu sa v sobotu 8. 11. 2014 uskutočnilo posledné jesenné 

kolo Majstrovstiev východoslovenskej oblasti v plávaní v Humennom.  

Našim športovcom sme držali a stále držíme palce! 

(Lili, Nika) 

 



INTERVIEW s Mgr. TOMÁŠOM POTOCKÝM 

 

1. Ako ste spokojný so športovými výsledkami ţiakov našej 

školy? 

   TP: Nie som spokojný. 
2. Prečo je pre Vás šport dôleţitý? 

   TP: Lebo sa drţím hesla: “V zdravom tele zdravý duch.“ 
3. Prečo ste sa stali telocvikárom? 

   TP: Lebo šport je môj ţivot.  
4. Baví Vás učiť TV? 

   TP: Samozrejme. :-) 
5. Ktorý šport Vás baví najviac? 

   TP: Baví ma hokej, horská cyklistika, in-line korčuľovanie. 
6. Stravujete sa zdravo? 

   TP: Myslím, ţe áno. Jednoznačne. 
7. Prezraďte nám, ako sa udrţujete vo forme. 

   TP: Kaţdé ráno cvičím, veľa bicyklujem a chodím. 
8. Čo by ste odporučili deťom, ktoré chcú viesť zdravý 

ţivotný štýl? 

   TP: Aby robili všetko s mierou a drţali sa hesla:“Všetkého 
veľa škodí.“ :) 

Ďakujeme za rozhovor, pán učiteľ:-) 

 

(Pia,Lili,Nika) 

 



 

Tieto náramky uchvátili takmer celý svet. Robia ich deti, ale aj dospelí  z celého sveta. Jednoducho 

povedané, stali sa hitom. Nosia ich rôzne slovenské i svetové osobnosti. Aj naša škola podľahla tejto 

mánii. Tieto náramky a prívesky robili žiaci našej školy. 

(Naťť) 

 

 



Lampiónový sprievod 

Lampión je symbolom svetla či víťazstva. Práve preto ľudia uţ      

desaťročia povaţovali lampiónové sprievody za pochody spájané s 

radosťou a veselosťou. 

  LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD sa uskutočnil 

dňa 28.10.2014 aj v našej krásnej 

Spišskej Sobote. Samozrejme, nechýbala 

pritom ani naša škola či škôlka. 

  

Ţiaci, učitelia aj rodičia sa stretli pred 

MŠ a pokračovali na námestie Spišskej Soboty. Tu na účinkujúcich 

čakalo aj malé občerstvenie. 

(*tí*) 

 



 

 Jedno zahmlené ráno sme sa zobudili s úžasným pocitom - nejdeme do školy. 

Ideme do Tajova!!! A to až žiaci z troch tried – z  9.C, 7.C  a nakoniec z našej - 7.A! 

V autobuse sme sa dobre bavili, aj keď sme cestovali dve hodiny tam a dve hodiny 

späť. Exkurzia bola super až na to, že pani sprievodkyňa rozoberala veci dopodrobna, 

a pritom sme museli sedieť na pôvodnej drevenej podlahe Jozefa Gregora 

Tajovského. Popri výklade o  Tajovskom sme si vypočuli fakty aj o Jozefovi 

Murgašovi – vynálezcovi bezdrôtovej telegrafie, Hane Gregorovej – manželke Jozefa 

Gregora Tajovského a spisovateľke, o ich dcére Dagmar, o dielach, ktoré napísali. 

 Spolužiaci sa pýtali pani sprievodkyne na nejasné veci a fakty: Od koľkých 

rokov býval Tajovský v tomto dome pri starých rodičoch, prečo tam býval, kde spával, 

na ktorom mieste zomrel starý otec v tomto dome? ... 

 Do našich studených popradských končín sme sa vrátili okolo 16:00 plní 

zážitkov a vedomostí. 

 

 



 

 

    

 

 



 

 

Deň vďakyvzdania je tradičný severoamerický sviatok, ktorý patrí do obdobia 
dožiniek. 
Roku 1621 si po prvý raz sadla za stôl odvážna skupinka pútnikov a ďakovala za 
to, že prežili prvý ťažký rok v Novom svete. Na začiatku nebývalej tradície bolo 
101 pútnikov, ktorí sa iba rok predtým doplavili z Anglicka na lodi Mayflower do 
Ameriky. Na druhej strane Atlantiku hľadali slobodu pre svoje protestantské, 
puritánske poňatie náboženstva. Deň vďakyvzdania však nepatrí len 
protestantom. Je to jediný spoločný sviatok všetkých Američanov bez ohľadu 
na vierovyznanie. 

 
Posádku síce tvorili skúsení muži, ale aj tak hrozilo, že napokon nedokážu v rozbúrených 

vlnách pristáť. Búrka odniesla loď ďaleko od miesta, ktoré si pútnici vyhliadli ako miesto, kde 

zakotvia po prvýkrát. Pútnici sa hneď pustili do budovania prvej osady. Z ničoho dokázali 

veľmi rýchlo vybudovať drevenú osadu. Čoskoro však drsná zima začala zabíjať. Polovica 

osadníkov sa nedožila najbližšej jari. Ostatných zachránili Indiáni z neďalekej dediny. Priniesli 

jedlo a kožušiny. Na jar prišiel k Angličanom Indián Squanto z kmeňa Wampanoag. Daroval 

im semená kukurice a poradil, ako ich zasiať. Na jeseň ich prekvapila bohatá úroda. Rýchlo sa 

naučili obchodovať s kožušinami a nájsť kvalitné drevo na stavbu lodí. Nasledujúci rok tak 

mohli dramatický príchod do Nového sveta osláviť veľkou hostinou, na ktorú pozvali aj 

Indiánov. Im, ale v prvom rade Bohu, ďakovali za prežitie. Oslavy spojené s modlitbami trvali 

až tri dni. Roku 1863 poetka Sarah Josepha Hala, autorka povestnej poémy Mary mala malé 

jahňa, presvedčila Abrahama Lincolna, aby vyhlásil „Thanksgiving Day“ za národný sviatok. 

Navrhla posledný novembrový štvrtok, aby sa nadviazalo na Washingtonovo rozhodnutie. Od 

roku 1941 sa tento najväčší americký sviatok oslavuje vo štvrtý novembrový štvrtok. (Pia) 



 

Medzinárodný deň bez fajčenia alebo tiež nefajčiarsky deň, je podporovaný Medzinárodnou úniou 

boja proti rakovine (UICC). Tento deň je venovaný prevencii, zvýšeniu informovanosti o cigaretách, o 

ich negatívnom vplyve na ľudský organizmus, o riziku ochorenia na rakovinu pľúc a vzniku        

srdcovo-cievnych chorôb. Hlavným cieľom je presvedčiť ľudí, aby sa vzdali tejto drogy a spoločne 

vyvinuli úsilie boja proti zákerným chorobám vedúcich k predčasnej smrti. 

Žiaci našej školy sa chceli pričiniť o to, aby upozornili na škodlivosť fajčenia a drog pre život a zdravie 

človeka.  

Fajčenie zabíja. Patrí medzi najčastejšie príčiny úmrtí na celom svete. Viete o tom, že ročne zomrie 

približne 3,5 milióna ľudí na následky fajčenia? 

Cigareta je zbraň, ktorá zabíja obidvomi koncami. Na pohľad neškodná, po zapálení zradná. 

Obsahuje približne 4000 chemických látok, tvoria ju rakovinotvorné chemikálie, jedy a návykové 

látky. 

Vážte si samých seba a nefajčite, pretože fajčenie spôsobuje vážne zdravotné problémy. Je 

dokázané, že fajčenie má negatívne účinky na každý jeden ľudský orgán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

(Gabčičí&Dada) 

 



DEŇ ZDRAVEJ VÝŢIVY NA NAŠEJ ŠKOLE 
Naša škola si tento významný svetový deň pripomenula na hodinách chémie 
a biológie skúmaním dvoch zdravých a prospešných potravín, ako sú jogurt 
a tvaroh. (Lili) 
Zdroj: archív redakcie 
 

 

 

 

 

 



ZDRAVÁ VÝŢIVA 

Jednou z najdôležitejších vecí prispievajúcich k dobrému a dlhému životu je zdravá 

výţiva, na ktorú sa často zabúda. Práve preto si 16. októbra pripomíname Svetový deň 

zdravej výživy.  

V našom veku je vyvážená strava veľmi dôležitá. Potrebný je dostatok:  

- vitamínov a minerálov. Ich nedostatok môže zapríčiniť spomalenie rastu, oslabenie  

imunitného systému, oslabenie kostí, zubov a pod. 

- bielkoviny sú potrebné pre rast, výstavbu a obnovu telových tkanív a tiež na ochranu 

pred chorobami. Dodávajú nám aj teplo a energiu. Nachádzajú sa napr. v hydine, 

rybách, ryži, orechoch a šošovici. 

- vlákniny pomáhajú správne fungovať našej tráviacej sústave. Vlákniny môžeme 

nájsť v cestovinách, ovocí, zelenine, orechoch a celozrnnom chlebe. 

Naša strava musí byť z časti zastúpená i tukmi, pomáhajú totiž dopravovať vitamíny v 

krvi.  

 

K zdravej strave nepatrí veľa mastného, sladkého a veľa soli. Mali by sme nášmu telu 

dopriať viac ochranných látok. V našom veku často zabúdame aj na mlieko a mliečne 

výrobky, ktoré sú v období rastu nevyhnutné. Samozrejmosťou by malo byť aj 

dodržiavanie týchto zásad:  

Nepiť!  

Nefajčiť!  

Nedrogovať!  

Vyhýbať sa stresu!  

Nezabúdať na pohyb a výdatný spánok!  
Keď totiž nie sme v duševnej pohode, naše telo nie je schopné prijať toľko dôležitých 

látok, koľko sa v našej strave nachádza. Nezabudnime však, že všetko treba jesť s 

mierou. Cieľom programu je dosiahnuť zníženie energetického príjmu, príjmu tukov, 

najmä živočíšnych, ďalej cholesterolu, sacharidov a soli v strave. Jednou z úloh 

programu je aj monitorovanie spôsobov stravovania obyvateľov SR, v ktorých stále 

pretrváva zvýšený príjem energie. Na Slovensku je ešte stále pomerne vysoká 

frekvencia požívania bravčového mäsa, naopak spotreba morských rýb u dospelej 

populácie je nedostatočná. Správna výživa sa významnou mierou podieľa na 

zdravotnom stave obyvateľstva, ovplyvňuje kvalitu a dĺžku života a je hlavnou 

podmienkou prevencie a liečby najvýznamnejších ochorení. (Lili) 

 

 

 

 

Foto zdroj: internet  



 

Dňa 12. októbra 2014 sa uskutočnila túra do Slovenského raja 

smer Kláštorisko . Do autobusu sme nastúpili  o 7.45 a túra 

začala o 8.15 hod. Bola to naozaj fuška, najviac sa nám páčilo 

šplhanie po rebríkoch :-D. Miestami to bolo aj dosť 

nebezpečné a niektorí sa teda riadne zapotili.  

Keď sme vyšli až na Kláštorisko,  ľahli sme si asi na 30 minút 

do trávy a len tak sme leňošili. Bol to ozaj príjemný pocit. 

Potom sme pomaly zišli dole, kde sme si dali malý obed. 

Pohojdali sme sa na naozaj zábavných hojdačkách a domov sa 

nám ani veľmi nechcelo, na autobus sme museli utekať. Už 

teraz sa tešíme na ďalšiu akciu turistického krúžku.  

        

   Tami  



Guinessova kniha rekordov 

 

13. novembra je: 

 1. Svetový deň dobrosrdečnosti, 

 2. Medzinárodný deň nevidomých, 

 3. Deň Guinnessových svetových rekordov. 

 

Preto by som Vám chcela niečo povedať o Guinessovej knihe rekordov. 

Guinnessova kniha rekordov vyšla prvýkrát v roku 1954. Obsahuje zbierku 

svetových rekordov, ľudských úspechov a extrémov prírody. 12.11.2004 sa 

predalo 100 000 000 výtlačkov tejto knihy. Deň Guinnessových svetových 

rekordov sa oslavuje od roku 2005 a inšpiruje ľudí k pokusom o prekonanie 

rekordov. 
 

NAJZAUJÍMAVEJŠIE REKORDY: 
 

1. Najstaršia gymnastka je 86-ročná bývalá učiteľka z Nemecka. 
 

2. Najťaţšia športovkyňa sumo je Britka. Váţi aţ 203,2 kg (moţno uţ aj viac). 
 

3. Najmenší býk (Archie) je vysoký len 76 centimetrov. 
 

4. Najvyšším psom na svete je nemecká doga Zeus. Keď sa postaví na zadné, 
meria aţ neuveriteľných 223 centimetrov. Je to viac ako ty? :) 

 

5. Najlepšia zberateľka bábik je zase Nemka. Od malička nazbierala aţ 1500 
bábik Barbie. 

Foto zdroj: internet    (Simí) 



 
Aj v tomto čísle Vám prinášame niečo o psoch!!! (Naťť) 

 

 Austrálsky ovčiak (angl. Australian Shepherd) je stredne veľký, silný a vytrvalý 

pracovný pes, ktorý bol vyšľachtený na pasenie oviec a koní. 

 

                                            VZNIK 

 Toto plemeno vzniklo v USA v Kalifornii na začiatku 20.storočia. Bolo vyšľachtené k 
paseniu oviec dovezených z Austrálie a Nového Zélandu, kde ho využívali hlavne 
kovboji na pasenie koní v obrovských prériách a lúkach. 

                           

                                                     VYUŽITIE – DNES 

 Dnes je okrem pastierstva využívaný ako záchranársky pes a slúži taktiež ako 
spoločník, ktorý však potrebuje dostatok priestoru a pracovného využitia. Je vhodný 
aj na rôzne športy ako sú napríklad agility, frisbee a iné. 

 

                                                      SFARBENIA 
 blue merle, red merle, červená, čierna, možné biele alebo 

medené odznaky - bikolor, trikolor 

                                                    NÁZVY A SKRATKY 
 

 Anglický názov: Australian Shepherd 
 Skratka: AUO, AU 
 Slangové názvy: Australan, Australák, ... 

                                  STAVBA TELA 
 

 Hmotnosť: cca 18–28 kg 
 psy: 51–58cm 

   feny: 46–53cm 
 
 
                                                                                                               Zdroj: Natália Sýkorová 

 



Lekcia slušného 
správania 

Foto: zdroj internet 

 

Zdvorilosť, slušnosť a úcta k ľuďom sú tou správnou cestou, 

ktorou sa dá príjemne kráčať skutočne po celom svete. A ani netreba 

mať veľa peňazí, pretoţe ak ovládate čarovné slovíčka „prosím“ a 

„ďakujem“, ľudia vám radi pomôţu. Myslíte, ţe zdvorilosť vyšla z 

módy? Omyl! V záujme dobrých vzťahov treba dodrţiavať isté 

pravidlá, ktoré sa oplatí dôverne poznať, aby sa s vami ľudia radi 

stretávali. Zdvorilosť a slušnosť nie je nuda a úzkoprsosť. Je to iba 

spôsob, ako dobre vychádzať s ľuďmi. Nepochybujem o tom, ţe 

väčšinu týchto pravidiel poznáte, ale aj tak si myslím, ţe bude veľmi 

príjemné pre nás všetkých si aspoň niektoré základné pravidlá 

zopakovať.  

Dnešnou témou je pozdrav … 

 

 



Pozdrav... 

Foto: zdroj internet 

 

Je zvykom, ţe sa prvý pozdraví muţ ţene, mladší staršiemu, podriadený 

nadriadenému.  Mladé dievča alebo mladšia ţena však prvá pozdraví starého muţa. 

Ţena sa obvykle nezdraví prvá svojmu predstavenému rovnakého veku alebo 

mladšiemu. Na verejnosti sa má nadriadený pracovník spolupracovníčke pozdraviť 

vţdy prvý. Pozdravíme sa aj vtedy, keď vstúpime do čakárne u lekára, do 

ţelezničného vozňa a podobne. 

 

Ak príde ţena do spoločnosti, ktorá uţ sedí za stolom, pozdraví sa najprv ţenám, 

potom muţom. Keď je prítomný jej manţel, pozdraví sa mu aţ poslednému. Muţ, 

ktorý prichádza do takejto spoločnosti, ukloní sa svojej manţelke - ak sedí za 

stolom - aţ vtedy, keď sa uţ pozdravil všetkým prítomným ţenám, potom sa 

pozdraví muţom. V reštaurácii, keď uţ nie sú voľné stoly a musíme si k niekomu 

prisadnúť, najprv sa pozdravíme a poţiadame o dovolenie prisadnúť si (Dobrý 

deň, dovolíte, aby sme si prisadli ? Dobrý deň. Prepáčte, máte tu voľné dve 

miesta ? Môţeme si prisadnúť?).  Keď  niekto odchádza od spoločného stola, je 

povinný pozdraviť sa. Ako pozdrav stačí ľahké kývnutie hlavou. V lóţi divadla 

alebo koncertnej siene pozdravíme sa svojim susedom skôr, neţ si sadneme. Keď 

sa osoba, s ktorou ideme po ulici, pozdraví niekomu nám neznámemu, máme sa 

tieţ pozdraviť.  (Zuzik) 



Povesť o evanjelickom kostole na 

námestí sv. Egídia 

 

Kedysi dávno bola na mieste terajšieho kostola postavená vychýrená 

krčma u sv. Egídia. Raz - jednu búrlivú noc, prišli do krčmy dvaja pocestní. 

Jeden bol vážne zranený a druhý kríval. Krčmár sa ani nepohol, lebo obidvaja 

boli otrhaní a on si myslel, že nebudú mať peniaze na nocľah. Krčmárka bola 

presný opak krčmára. Priskočila, zraneného uložila do postele a obidvom dala 

jesť. Zranený neprežil do rána. Krčmárka mu dala zhotoviť truhlu, ale musela 

ho nechať v pivnici, lebo musela ešte vybaviť miesto na cintoríne. Nič za to 

nechcela, ale pocestný sa nedal  a začal sa modliť. Zrazu krčmárka pocítila 

ťažobu v mešci a keď ho otvorila, na jej veľké prekvapenie bol plný zlatých 

mincí. Pekne sa mu poďakovala a vychystala ho na cestu. Tesne pred odchodom 

si neznámy pocestný dal dole kapucňu a vtedy to krčmárka zbadala. Niečo mu 

žiarilo nad hlavou, bola to svätožiara. A v tom zmizol. Keď to jej muž videl, 

zaumienil si, že ju zabije a zoberie si mešec. Ako si zaumienil, tak aj urobil. V 

noci ju zabil a chcel ju odniesť do pivnice, do truhly, ale keď ju otvoril, nič v nej 

nebolo. Zrazu sa vedľa neho zjavil mŕtvy pocestný. Krčmára od ľaku „šľak 

trafil“ a so ženou spadol do truhly, ktorá sa sama zavrela. Na ďalší deň prišli 

chlapi z dediny a zobrali truhlu. Keď došli na cintorín, bolo im čudné, kde je 

krčmár a krčmárka. Všade ich hľadali a nakoniec sa skúsili pozrieť do truhly. 

Boli v nej krčmár aj krčmárka a neznámy pocestný. A čo bolo najhoršie, mali 

pocit, že krčmárka žmurká a keď jej chceli nahmatať pulz, nemala ho. Preto ich 

rýchlo pochovali hlboko do zeme. Krčma po úmrtí krčmára a krčmárky išla dole 

vodou. Nakoniec ju zbúrali a na jej mieste postavili evanjelický kostol. Niektorí 
ľudia, ktorí išli do kostola sami, videli ducha krčmárky s prebodnutým hrdlom. 
 

                                                                                 Ján Findra, 6.A 

 

 

 

 

 

 

 

 



 KDE SÍDLI SOBOTSKÁ BIELA PANI? 

 

Každé poriadne mesto má svoju bielu paniu! Tá má svoje hodiny, kedy prichádza tam, 

kde sa jej stalo príkorie či kde stratila život. A ani Spišská Sobota nie je výnimkou. Ibaže jej 

biela pani sa nemá kde vrátiť. Prečo? To sa dozviete, ak si prečítate tento príbeh.   

Biela pani nevie nájsť pokoj, a tak blúdi Spišskosobotským námestím a hľadá svoj 

príbytok. Kedysi .... jej dom stál takmer hneď pri Matejovskej bráne. Sobotská biela pani sa 

volala Herta.  Mala manžela Martina, s ktorým si nažívali v dome na námestí. Mali sa veľmi 

radi, ale osud im veľa času na šťastný spoločný život nedoprial. Ich rodiny totiž oddávna 

viedli spory o pozemky. Hertiným rodičom sa nepáčilo, že sa dcéra vydala za Martina 

a bývali v jej dome. Preto sa rozhodli, že po svojej smrti Hertu vydedia. A tak sa aj stalo! Na 

smrteľnej posteli vyriekol jej otec kruté slová: „Keďže si sa vzpierala našej vôli a zostala si 

s Martinom, sľúbené dedičstvo - dom, ti beriem!“ Onedlho zomrela aj Hertina matka a 

rodičovský testament pripravil mladý pár o strechu nad hlavou i o postavenie.  Herta 

s Martinom boli vydaní napospas osudu. Nezostalo im nič iné, ako sa túlať mestami, 

dedinami, ulicami. Herta sa nemohla zmieriť s neľútostnosťou vlastných rodičov, stály hnev 

ňou lomcoval, odpustiť nedokázala. Práve naopak, preklínala. Nie raz sa jej vydralo z úst: 

„Preklínam dom, v ktorom som bola niekedy šťastná, aj ľudí, čo v ňom budú kedy žiť!“ 

Napokon ju a milovaného Martina nedostatok jedla, pitia a stály pocit nešťastia dohnal 

k smrti.  

Od tej doby sa každý rok na výročie prečítania testamentu Hertiných rodičov v dome 

pri Matejovskej bráne diali zvláštne veci! Ľudia hovorievali, že sa tam presne o polnoci 

zjavovala pani v bielom, ktorá nezniesla prítomnosť nikoho v dome, kričala i kvílila, 

prechádzala sa izbami, pohládzala každý kus nábytku a rozhadzovala rukami.  

Kto by takýto dom ešte chcel?! Ostal teda chátrať. O tri storočia neskôr tento dom 

zbúrali. A Herta, teraz známa ako  sobotská biela pani, chodí popri námestí a stále hľadá svoj 

príbytok - svoje vlastníctvo.   

Ale kde ho dnes už nájde?!  

                                                           Natália Kušniráková, 7.A a kolektív krúžku Mladí autori  

 



 

Deň boja za slobodu a demokraciu 

 

Od roku 2001 oslavujeme 17. november ako štátny sviatok - Deň boja za 

slobodu a demokraciu. V novembri 1989 zohrali najmä v Prahe a v Bratislave 

významnú úlohu študenti vysokých škôl. Stali sa katalyzátormi všetkých 

neskôr nasledujúcich zmien. Pád komunizmu v Československu je spájaný 

najmä s demonštráciami, ktoré sa konali od 16. novembra v Bratislave a od 

17. novembra 1989 v Prahe. Hoci sa tieto prvé dve demonštrácie konali pri 

príležitosti Medzinárodného dňa študentstva a teda 50. výročia nacistických 

razií na Pražských vysokoškolských internátoch, ich účastníci demonštrovali 

slovne aj transparentmi proti komunizmu. Po zásahu bezpečnostných zložiek 

voči demonštrujúcim študentom a zapojení sa širokej verejnosti do ďalších 

demonštrácií spomienka na nacistické represie symbolicky vyústila do pádu 

komunistického režimu. Nenásilná zmena režimu s prvkami dohody a reformy 

dostala pomenovanie „Nežná“ alebo „Zamatová revolúcia“. (Nika) 

                      
 

obrázky zdroj: internet 

 

 

 



 

_____(tajnička) nám klope na dvere už dva mesiace, ale občas máme pocit, že klope leto. 
Preto využite ešte tých pár teplých dní a trávte čas vonku alebo so svojimi najbližšími. 
1. Je to ovocie, ktoré sa trhá na leto a jeseň. 
2. Zviera, ktoré ma pichliače. 
3. Svieti to cez deň. 
4. Jeden po nemecky.  
5. My máme nos a pes má.... 

1-5 ročník 

__________(tajnička) je vnútrozemský štát v strednej Európe. Má rozlohu 49 036 km² a žije 
tu približne 5,43 milióna obyvateľov. 
1. Keď je tma, zapálime si ...... . 
2. Svetlo po anglicky. 
3. Orgán zraku. 
4. Vták vo vybraných slovách. 
5. Vajce po anglicky. 
6. Nie po nemecky. 
7. Veštica z Harryho Pottera. 
8. Kto dáva mlieko? 
9. Cena za super film. 

6.-8. ročník (Majky684, murderrr) 
Správne riešenia tajničiek môžete vhadzovať do škatule nášho časopisu na dolnej chodbe 
školy. Zo správnych odpovedí sa bude žrebovať výherca, ktorého odmena neminie  

http://sk.wikipedia.org/wiki/�t�t
http://sk.wikipedia.org/wiki/Eur�pa


Vtipko 

 

Obrovská výletná loď, v kajute na smrť vystrašená blondínka telefonuje na recepciu: 

- Pomóc!!! Neviem sa dostať von z kajuty. Som tu uväznená, prosím, pomôžte mi! 

- Pani, upokojte sa, prosím a pomaly mi vysvetlite, čo sa stalo. 

- Som tu uväznená. Jedny dvere vedú do kúpeľne a na druhých visí kartička s nápisom: 

"Nerušte, prosím!"  

 

Pani učiteľka ukáže na obrázku zebru. Pýta sa detí: „Aké je to zvieratko?“ Nikto nevie, a preto 

napovedá: 

- Z... 

Nikto nevie. 

- Ze... 

Stále sa nikto nehlási. 

- Zeb... 

Prihlási sa malý Móricko a hovorí: 

- Zeby to bol tiger?  

 

Pred domom stojí svokra a zvoní zaťovi. Keď jej otvorí, pýta sa ho: 

- Môžem u vás na pár dní ostať? 

- Ale iste, - odpovie zať a zatvorí dvere.  

 

Mamička oznamuje synčekovi: 

-Jožinko, budúci rok už budeš v druhej triede a to už budeš môcť utierať riad... 

-Tak to radšej prepadnem ...  

 

(murderrr, majky684) 

Stretne babka Móricka a 

pýta sa ho: 

-Ešte šušleš, Móricko? 

-AAAAle šem tam 

Anička pije po prvýkrát  

kyslé mlieko a mamičke 

hovorí.  

"Mami, tá krava bola asi po 

záruke!” 

 



Záver  

Ďakujeme, ţe ste si 

prečítali ďalšie číslo 

časopisu Sobotníček  

Dúfam, ţe ste sa pobavili a naučili niečo 

nové. O mesiac sa znova vidíme. 

Nezabudnite na škatuľu, ktorá je 

umiestnená na veľkej chodbe pri 

červených sedačkách. Stále môţete 

vhadzovať svoje články, kresby, správne 

riešenia kríţoviek alebo námety, ktoré 

v ďalšom čísle uverejníme.  

(Simí) 

 


