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Úvod 
Vítame Vás pri štvrtom vydaní nášho školského 

časopisu Sobotníček. 

Ako v každom čísle aj v aktuálnom januárovom si 

prečítate množstvo zaujímavých článkov . Nezabudnite, 

že v januári budete dostávať polročné vysvedčenie 

a potom si užijeme jeden deň polročných prázdnin. 

Prajem príjemné čítanie. (Simí)  

 

 

 



Vedomostné súťaže 
  Anjel Vianoc 

Žiačka 8.B triedy, Daniela Zemianeková, opäť vyhrala 1. miesto v celoslovenskej výtvarnej 

súťaži Anjel Vianoc 2014. Gratulujeme! 

Olympiáda v anglickom jazyku 
Veronike Hudáčovej zo 7.A sa podarilo vyhrať 1. miesto na obvodnom  

kole v Olympiáde anglického  jazyka v kategórii 1A. Srdečne 

blahoželáme. 

 

Geografická olympiáda 
V školskom kole sa uskutočnila Geografická olympiáda. Na 

prvých miestach sa v jednotlivých kategóriách umiestnili Markus 

Suchý, Erik Párička a Michal Findra. 

 

SEZAM 
V súťaži SEminár zo ZAujímavej Matematiky sa v kategórii 6. ročník umiestnil Ján Findra na 

2. mieste a Michal Findra na 4. - 5. mieste. 

 

(Simí) 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

Raz/-krát 
Tiež máte problém s pravopisom čísloviek so zakončením  -krát alebo raz? Tak 

práve pre Vás je táto rubrika   

-krát 

Číslovka končiaca sa na  -krát sa píše spolu. 

Napr.: dvakrát, trikrát, stokrát...  

 

Raz 

Číslovka končiaca sa na raz sa píše vždy oddelene. 

Napr.: jeden raz, dva razy, päť ráz 

 

Slovo raz má tri tvary: 

1 -> raz 

2 – 4 -> razy 

5,... -> ráz 

(Simí) 

 



ŠPORTOVÉ OKIENKO 
Milí učitelia, milí žiaci ! 

Aj v tomto čísle sme si pre Vás pripravili Športové 

okienko, v ktorom sa dozviete, aké súťaže sa 

uskutočnili v mesiaci január.  

  V januári 2015 sa konala súťaž v basketbale starších 

žiakov, naši chlapci zabojovali 

a postúpili na majstrovstvá 

Slovenska . Všetci im gratulujeme 

a držíme im palce v ďalšom kole. 

  

26.1.- 30.1.2015 pôjdu siedmaci na lyžiarsky výcvik. 

Prajeme im príjemný týždeň plný zážitkov. (Lili) 

 

 

 



 

 

SPIŠSKÁ SOBOTA 

Spišská Sobota bola pre svoj neporušený 

stredoveký urbanistický charakter v roku 

1950 vyhlásená za mestskú pamiatkovú 

rezerváciu.  Mestečko vzniklo na území 

slovanskej trhovej osady a na križovatke 

obchodných ciest. V 13. storočí ho osídlilo 

nemecké obyvateľstvo. Hospodársky 

rozkvet zaznamenala ako obchodné a remeselné centrum najmä v 17. storočí. 

Najväčší rozvoj dosiahla v 18. storočí, napr. v roku 1773 tu bolo 126 remeselníckych 

majstrov. Symbolom zručnosti a umenia spišských remeselníkov je sochár a rezbár 

Ján Brokoff (1652-1718). Spišská Sobota plní svoju úlohu historicko-turistického 

centra. Najvýznamnejšou pamiatkou je Kostol sv. Juraja postavený v polovici 13. 

storočia s gotickým interiérom a oltárom z 

dielne Majstra Pavla z Levoče. Prevažná časť 

meštianskych domov pochádza zo 16. a 17. 

storočia. Mnohé z nich v súčasnosti poskytujú 

reštauračné a hotelové služby, v niektorých 

sú umiestnené kultúrne a štátne 

inštitúcie.(Lili) 

Foto zdroj: Internet                         

 

 

 

 

 

  

 

 



 

Január - štátne sviatky - Slovensko 

Január 

1. Deň vzniku Slovenskej republiky - štátny sviatok 

6.  Zjavenie Pána (Traja králi) - deň pracovného pokoja 
 

Prvý deň roka sa nazýva Nový Rok. 

Deň vzniku Slovenskej republiky 

 

Je štátnym sviatkom, a zároveň aj dňom pracovného pokoja. Oslavujeme ho od roku 1993 

na počesť vzniku samostatnej Slovenskej republiky. 30. decembra 1992 o polnoci oficiálne 

zanikla Česko-slovenská federatívna republika a od 1. januára 1993 Slovenská republika 

začala písať svoju vlastnú históriu. Vďaka pokojnému rozdeleniu federatívnej republiky si 

Slovenská republika ihneď získala medzinárodný kredit. Okamžite bola uznaná svojimi 

susedmi i medzinárodným spoločenstvom a od 19. januára 1993 sa stala členom 

Organizácie spojených národov. Pre mnohých je 1. január dňom, keď v nich doznieva 

atmosféra z predošlého dňa plného osláv a zábavy. Taktiež sú počas tohto dňa časté rodinné 

návštevy a v neposlednom rade je to deň, keď si väčšina ľudí dáva novoročné predsavzatia 

a zároveň bilancuje starý rok. 

 

(Gabčičí) foto a text: zdroj internet  

http://kalendar.azet.sk/sviatky/den/2014-1-1/
http://kalendar.azet.sk/sviatky/den/2014-1-6/
http://kalendar.azet.sk/sviatky/popis/2014-1-6/


Novoročné predsavzatia 
S príchodom nového roku už tradične rekapitulujeme ten starý. Zisťujeme, čo sa nám 

podarilo, nepodarilo a čo chceme vylepšiť alebo spraviť v novom roku. Preto si niektorí ľudia 

dávajú predsavzatia, ako napríklad: viac športovať, stravovať sa zdravšie, ráno skôr vstávať... 

Avšak dosť ľudí počas roka prestane toto predsavzatie plniť. 

Čo vlastne slovo predsavzatie znamená? 

Predsavzatie je slovo zložené z dvoch. Predsa značí naozaj, skutočne, potvrdzuje nám 

platnosť výpovede. A potom vzatie, t.j. vezmem si, beriem, vzal, vzatý... Dám si predsavzatie, 

zaumienim si, rozhodnem sa pre niečo, mám úmysel niečo vykonať, podniknúť, urobiť. To 

slovo nás smeruje k činu. Odhodlanie, úmysel a konanie. Myšlienka, slovo a čin.  

Prečo si dať predsavzatie? 

Pretože nám pomáha usmerňovať energiu, činnú silu. Je dobré vedieť, akým smerom sa 

chceme uberať. Kam ísť, po akej ceste k cieľu. Predsavzatie môže byť cieľom, ale i cestou. 

Stáva sa, že cesta je samotným cieľom. Ak máme zámer, máme dosť často i smer. 

 Na záver Vám prajem do nového roka, aby sa všetky Vaše predsavzatia aj uskutočnili!  

(nika) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázky zdroj: internet 



 

 

 

 V tento deň si kresťania po celej planéte pripomínajú sviatok 

Zjavenia Pána - Troch kráľov. Patrí k najstarším kresťanským 

sviatkom, ktorý sa slávi od 3.- 4. storočia. Je to deň, kedy sa na 

oblohe objavila hviezda oznamujúca narodenie Božieho Syna všetkým 

národom. V minulosti bol tento sviatok spojený s dňom krstu Ježiša v 

rieke Jordán, ale od roku 1969 sa tento deň oslavuje zvlášť. Viažu sa k 

nemu rôzne obyčaje. Najznámejšie sú „trojkráľové obchôdzky“, počas 

ktorých najmä mladí chlapci obchádzajú domácnosti, sú zahalení do 

dlhých bielych košieľ a na hlavách majú položené korunky. V každej 

domácnosti následne predvádzajú trojkráľovú hru – imitáciu návštevy 

Troch kráľov pri Ježišovom narodení. Vo farnostiach je známe aj 

koledovanie kňazov so sprievodom, pri ktorom kňaz napíše na dvere 

iniciálky troch biblických mudrcov - G+M+B a príslušný rok. Následne 

pokropí dom svätenou vodou a zavinšuje zdravie, šťastie a hojnosť. 

Dúfam, že tieto sviatky ste prežili v šťastí. (Tami)   

obrázok a text: zdroj internet 

 

 

 



 

 

Je štátny sviatok a zároveň aj deň pracovného pokoja. 

Oslavujeme ho od roku 1993 na počesť vzniku samostatnej 

Slovenskej republiky. V rokoch 1990 až 1992 prebiehalo 

postupné rozdelenie Česka a Slovenska, ktoré predchádzalo 

množstvo stretnutí a rokovaní česko-slovenských, českých aj 

slovenských politikov a štátnych inštitúcií.  30. decembra 1992 o 24:00 

oficiálne zanikla Česko-slovenská federatívna republika trvajúca od roku 

1990. Od 1. januára 1993 Slovenská republika začala písať svoju vlastnú 

históriu a vďaka pokojnému rozdeleniu federatívnej republiky si 

Slovenská republika ihneď získala medzinárodný kredit. Samostatnosť 

SR už počas prvého dňa jej existencie diplomaticky uznalo 93 štátov 

sveta, medzi nimi aj USA, Ruská federácia, Čína, Veľká Británia, 

Nemecko a Francúzsko. Generálny nemecký konzul 30 minút po polnoci 

odovzdal 1. januára 1993 vtedajšiemu premiérovi  oficiálne dokumenty o 

nadviazaní diplomatických stykov so SR.  Slovenská republika sa v 

prvých januárových dňoch stala členom významných svetových 

organizácií a inštitúcií: napríklad Svetovej banky, Organizácie Spojených 

národov OSN a UNESCO. Pre mnohé štáty sveta je pokojné rozdelenie 

Slovenska a Česka vzorom pre mier. (Lili) obrázok a text: zdroj internet  

 

 

  



NOVOROČNÁ ANKETA 

 1.Čo si dostal/a od Ježiška ? 
Slavomír Antal 8.B- holiaci strojček, vzorky kameňov,    

oblečenie, pokladničku 

Tatiana Šabľová 3.A- plavky, oblečenie 

Gabika Vodžáková 7.A- lyže, oblečenie, voňavku 

2.Tešil/a si sa do školy? 

Slavomír Antal 8.B- nie 

Tatiana Šabľová 3.A- áno 

Gabika Vodžáková 7.A- nie 

3.Čo si robil/a cez vianočné prázdniny? 

Slavomír Antal 8.B- chodil som von a na výlety 

Tatiana Šabľová 3.A- bila som sa s bratom, chodila som plávať, 

hrala som sa so škrečkami 

Gabika Vodžáková 7.A- bola som sa lyžovať a korčuľovať 

4.Dal/a si si nejaké novoročné predsavzatia ? 

Slavomír Antal 8.B- Áno, prestať jesť v noci. 

Tatiana Šabľová 3.A- Nie. 

Gabika Vodžáková 7.A- Nie. 

(Lili, Nika) 



INTERVIEW s Mgr. IVONOU STANÍKOVOU 

1. Aké predmety ste mali na ZŠ najradšej?   

I.S.- Telesnú výchovu. 

2. Ako sa Vám páči nové školské ihrisko? 

I.S.- Je veľmi krásne. Len čakám, kedy si tam zahrám 

basketbal. 

3. Poviete nám, ako znie Pytagorova veta?  

I.S.- Obsah štvorca zostrojeného nad preponou pravouhlého 

trojuholníka sa rovná súčtu obsahu štvorcov zostrojených nad 

odvesnami tohto pravouhlého trojuholníka. 

4. Viete vymenovať aspoň 3 významných matematikov? 

I.S.- Pytagoras, Euklides, Ludolf, Eratostenos. 

5. Venovali ste sa v minulosti nejakému športu? 

I.S.- Áno, basketbalu. 

6. Aké mesto alebo krajinu by ste chceli navštíviť? Prečo?  

I.S.- Chcela by som ísť do New Yorku, hlavne kvôli tomu, aby  

som zažila multikultúrnosť tohto mesta.  

7.  Ako dlho učíte na tejto škole? 

I.S.- 20 rokov 

8. Prečo ste sa rozhodli učiť matematiku? 

I.S.- Kvôli tomu, že som chcela študovať geografiu. 

9. Čo sa vo Vašom živote zmenilo, keď ste sa stali zástupkyňou?   

I.S.- Viac času venujem práci. 
 

Za rozhovor ďakujeme pani zástupkyni Mgr. Ivone 

Staníkovej  

(Lili, Nika, Pia) 



Deň komplimentov 
Pripomíname si ho vždy 24. januára, aby každý z nás 

mohol vysloviť úprimný kompliment iným ľuďom, a tak 

si uvedomil potrebu slušného správania.  

 

Vznikol v roku 1998 z iniciatívy 

Američaniek Kathy 

Chamberlin a Debby Hoffman 

z New Hampshire. Kompliment, 

ako vieme, je dobromyseľné a 

priateľské vyjadrenie sa k inej 

osobe či o nej, ktorý 

vyzdvihuje niečo, čo sa nám na 

nej obzvlášť páči, čo na 

nej oceňujeme. Môže pritom ísť o 

jej osobné vlastnosti či výkony alebo vonkajšie znaky, 

napr. vkusné oblečenie, príťažlivý vzhľad.  

Všetci sa občas potrebujeme cítiť dôležitými, resp. 

potrebnými – a úprimný kompliment len tomu pomôže.  

Zamyslite sa, kedy vám naposledy úprimne, zo 

srdca povedal niekto niečo pekné. (Lili) 
 

 

 

 



Fitness cheesecake  

Dali ste si predsavzatie trošku schudnúť a zdravšie sa stravovať, ale zároveň sa nechcete 

vzdať sladkého maškrtenia? Potom vyskúšajte tento skvelý recept.  

 
 

Suroviny 

 Základ:  
  10 ks - sušené datle  

  2 hrste - pekanové 

orechy 

  2 PL - kokosový olej 

 Plnka: 
  500 g - tvaroh jemný 

  100 g - čokoláda biela 

  1/2 odmerky - proteín vanilkový 

  2 PL - olej kokosový 

 INÉ: 
  30 g - čokoláda horká min. 75 % kakaa 

  1 PL - olej kokosový 

   oriešky lieskové 

Postup prípravy receptu 

1.  Zmixujeme suroviny na základ a vystelieme ním tortovú formu. 

2. Roztopíme čokoládu s kokosovým olejom a pridáme ku tvarohu. Osladíme vanilkovým 

proteínom. Dáme na chvíľu stuhnúť do chladničky.  

3. Vrch posypeme lieskovými orieškami a polejeme horkou čokoládou s kokosovým olejom, 

polejeme horkou čokoládou s kokosovým olejom.  

   

Tento recept sme si vyskúšali a je veľmi chutný  

Zdroj: internet                                                                                                 (Gabčičí) 

http://varecha.pravda.sk/recepty/suroviny/tvaroh-jemny/
http://varecha.pravda.sk/recepty/suroviny/cokolada-biela/
http://varecha.pravda.sk/recepty/suroviny/protein-vanilkovy/
http://varecha.pravda.sk/recepty/suroviny/olej-kokosovy/
http://varecha.pravda.sk/recepty/suroviny/cokolada-horka-min-75-kakaa/
http://varecha.pravda.sk/recepty/suroviny/olej-kokosovy/
http://varecha.pravda.sk/recepty/suroviny/oriesky-lieskove/


Slušné správanie... 

 

Na verejnosti... 

 

Obraz o svojej vlastnej osobe v očiach iných nevytvárame predstieraním, ale 

tým, aké vzorce správania si naozaj je osvojíme. Nespoliehajme na anonymitu, 

svet je malý... 

Spoločenský človek má svoje vnútorné dôvody, aby sa aj „anonymne“ správal čo 

najlepšie. Niektoré nižšie uvedené pravidlá slušného správania do nás vštepovali 

od škôlky.  

Zásadne sa niekde netlačíme, neodstrkujeme ostatných lakťami, nevyžadujeme si 

hlasným „šomraním“, resp. krikom nijakú prednosť. 

Človek so spoločenským taktom, presvedčený o svojej sebaistote, ktorý pozná 

základy slušného správania, sa nikdy nepotrebuje na verejnosti domáhať svojich 

práv. Rešpektujú ho už len vďaka jeho sebaistote a výrazu jeho osobnosti. 

Pravidlo, ktoré hovorí o tom, že po ulici bez chodníka chodíme vždy vľavo, je 

snáď každému známe (učili nás to už v škôlke na dopravných ihriskách), ale 

dodržiavame aj ďalšie „samozrejmé“ pravidlá?  

Na ulici...  

Preferovaná osoba (žena – muž, starší – mladší, nadriadený – podriadený) ide vždy 

po pravej strane, z čoho vyplýva, že napr. muž nesie batožinu v ľavej ruke, dáma 

svoju kabelku v pravej ruke.  

Muž preberá od ženy akúkoľvek batožinu (okrem osobnej kabelky). Je absolútne 

neprípustné, aby sa žena namáhala s taškami (nákupmi) a muž vedľa nej kráčal s 

cigaretou, resp. rukami vo vrecku...  

 

 

 



Po schodisku... 

Logicky sa zase spoločensky menej dôležitá osoba ocitá v úlohe ochrancu a je 

pripravená pomôcť: 

Po schodoch vystupuje najprv žena, muž za ňou. 

Po schodoch zostupuje dole najprv muž a potom žena. V oboch prípadoch, ak sa 

žena pošmykne, muž ju vie zachytiť. 

 

V aute... 

Nie je vhodné viesť hlasnú konverzáciu za chrbtom vodiča auta, prípadne riešiť s 

ním vážne problémy (myslené všeobecne aj v prípade rodiny). 

Taktiež je nevhodné kritizovať spôsob jazdy vodiča. V prípade, ak sa niekto bojí 

rýchlej jazdy, môže vodiča zdvorile požiadať o spomalenie – a ten by mal 

vyhovieť. 

Pri jazde po diaľnici by si spolujazdec vedľa vodiča nemal dovoliť zaspať, aby 

nepriviedol do pokušenia aj vodiča. V tomto prípade nútená konverzácia nie je 

proti pravidlám slušného správania, skôr naopak, pomáha udržať u vodiča 

pozornosť. (Zuzik) obrázky a foto: zdroj internet 

 

 

 

 

 

 



Náuka o psoch 

 

 

 

Sibírsky husky  

 
Aj v tomto čísle Vám prinášame niečo o psoch .  

 

 Sibírsky husky je pes strednej veľkosti. Hlava je primeraná k telu. Mozgová časť je mierne 

klenutá, zužuje sa smerom k očiam. Stop je výrazný. Stredne dlhý, rovný nos je ukončený ňufákom. 

Ňufák je čiernej farby. Skus je nožnicový. Má stredne veľké, trojuholníkovité uši. Oči sú modré, 

mandľového tvaru. Telo je obdĺžnikového rámu so silným, ale nie veľmi širokým hrudníkom. Chrbát je 

stredne dlhý. Hrudné končatiny sú rovné a panvové končatiny sú rovnobežné so stehnami. Labky sú 

oválne. Chvost je stredne dlhý a osrstený. Má stredne dlhú a bielo-šedú srsť. Husky sa pohybuje 

elegantne.     

 

 

         

 

Názov v krajine 

pôvodu 
 

Siberian Husky,          

Arctic Husky 

Synonymá 
 

 husky 

Zaužívaná  

skratka 

 

 

 

SH 

 

 

(Naťť) zdroj internet 

 

                  Skratky    
 



 
 

MILÍ UČITELIA, MILÍ ŽIACI! 

Určite si ešte pamätáte Vianočnú poštu. Pre jej veľký úspech 

sme sa rozhodli, že v tejto aktivite budeme pokračovať 

formou Valentínskej pošty.  

Na dolnej chodbe bude ako zvyčajne umiestnená škatuľa, do 

ktorej môžete vhadzovať svoje pozdravy a priania pre 

učiteľov, kamarátov a spolužiakov. 

Valentínska pošta sa bude rozdávať v piatok 13.2.2015 (deň 

pred Valentínom). 

(Lili) 

 

 

 

 



 

 

 

Tak, už sa blíži polrok, už sa krúžkujú známky a prvá časť školského 

roku je preč. Dnes som štýl kúsok pozmenil a urobil som tajničku pre 

všetky ročníky. Táto tajnička bude o štátoch. Poprosil by som tých 

starších, aby si to sťažili tak, že urobia spamäti čo najviac štátov. Tí 

mladší nech použijú atlas/internet. Dúfam, že sa vám moje tajničky 

páčia. Ďakujem. (: Majky684 

1. Na akom polostrove leží Rím. 

2. Hlavné mesto Ruska. 

3. Aký štát ma hlavné mesto Brusel. 

4. Hlavné mesto Poľska. 

5. Hlavné mesto Talianska v angličtine. 

6. Hlavné mesto Číny. 

 

 Tajničkár 



 

Ste zvedaví, čo Vás čaká a neminie v roku 2015? Tak si stačí nájsť svoje znamenie  

Baran – môžete sa tešiť na rok plný príjemných prekvapení, avšak nebude to také jednoduché 

a bez vašej snahy to nepôjde. Takže šup-šup učiť sa . 

Býk – Je viac ako nevyhnutné udržiavať si pozitívny prístup aj v tých najneradostnejších chvíľkach. 

Zasiahne vás hneď na začiatku roka nejaká tá päťka dve, ale nič nie je stratené.  

Blíženci – Čaká vás pokojné obdobie, kedy si budete užívať výsledky vašej práce. Ale pozor! 

Školský rok ešte zďaleka neskončil, stačí vám udržiavať váš štandard. 

Rak – Na konci roka budete na seba právom pyšní. Tak držíme palce!     

Lev – Uznanie a podpora od ostatných budú pre vás veľmi dôležité, čakajú vás zmeny . 

Panna – Pozor na chyby z nepozornosti! Inak všetko OK . 

Váhy – Na jar príde to pravé prebudenie aj k vám . 

Škorpión – Odhodlajte sa už konečne a povedzte si vlastný názor. Tento rok určite s davom 

nesplyniete.  

Strelec – Čaká vás krásny rok. Stačí si len užívať radosti bežného života.  

Kozorožec – Veľa pokory a tvrdej práce vás nakoniec privedie k vytúženému cieľu.  

Vodnár – Pomaly, ale isto je tým, čím by ste sa mali v tomto roku riadiť. A všetko pôjde tak, ako 

má.   

Ryby – Začnite sa rozhodovať konečne sami za seba. To je to najlepšie, čo pre seba môžete tento 

rok urobiť.  

Zdroj: internet  

 



Vtipko 

K slonovi prídu dva mravce a hovoria mu:  

"Hej slon, poď sa s nami biť."  

"No určite, dvaja na jedného."  

 

Tehotná blondínka stojí pred zrkadlom, hladká si bruško a hovorí:  

"Dúfam, že je to moje.“ 

 

Príde zamestnanec za svojím šéfom a pýta sa ho: "Pán riaditeľ, mohli by 

ste mi dať voľno? Manželka chce, aby som jej pomohol pri upratovaní."  

Riaditeľ: "Nie."  

A zamestnanec mu hovorí: "Ďakujem, pán riaditeľ, ja som vedel, že sa na 

vás dá spoľahnúť." 

 

Letia dve stíhačky a jedna nestíha. 

 

Mami, kúp mi psa...  

- Nie.  

- Mami, kúp mi psa...  

- ... už som ti povedala, že nie, šteká to, robí to neporiadok a naviac ešte 

smrdí. Vyber si hocičo iné...  

Syn porozmýšľa a hovorí:  

- Tak sa poďme hrať na mamu a otca.  

- To nie a daj mi už pokoj, som ti už povedala, že si vyber niečo iné...  

- Si povedala, že hocičo, tak ja sa chcem hrať na mamu a otca.  

Po chvíli presviedčania matka nakoniec sľúbi synovi, že sa budú hrať na 

mamu a otca.  

Syn sa v kúpeľni osprchuje, oholí, celý sa navonia, nahodí košeľu a po 

chvíli vyjde von a hovorí:  

- Žena, VSTÁVAJ, IDEME KÚPIŤ MLADÉMU PSA!!!  

 

 (murderrr) 

 



ZÁVER 

 
Dúfame, že sa Vám aj januárové 

číslo páčilo. 

Na záver Vám chcem všetkým 

popriať všetko dobré do nového 

roku, veľa úspechov a príjemných 

zážitkov. Ďalej veľa dobrých 

známok, pretože sa blíži polročné 

vysvedčenie. :) 
(Simí) 

 

 

 


