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Úvod 
Znovu Vás vítam pri ďalšom vydaní 

nášho školského časopisu Sobotníček. 

Ako v predchádzajúcich číslach aj 

v tomto sa dozviete pre Vás možno 

nové a zaujímavé informácie.  

Keďže vo februári je sviatok 

sv.Valentína, celý časopis sa bude niesť 

v tomto štýle.  

Na úvod by to aj stačilo, prajem 

príjemné čítanie a dúfam, že ste si užili 

polročné prázdniny.  (Simí) 

 



 

London Eye 
(Londýnske koleso) 
 
Najväčšia konštrukcia takéhoto druhu na svete 
je aj najväčšou novodobou atrakciou v 
Londýne. Z jeho presklených kapsúl sa vám 
naskytne pohľad na celý Londýn. 
 
 

Tower of London 
(Londýnska veža)  

 
Malebná pevnosť, ktorá počas svojej histórie 
plnila najrôznejšie účely. Najznámejšia je ako 
kráľovské väzenie, v ktorom bola uväznená 
napr. Elizabeth I. V súčasnosti sú v nej uložené 
kráľovské klenoty*. 
 
*kráľovské klenoty = crown jewels 
 

 
Buckingham palace 
(Buckinghamský palác)  

 
Tento palác je od 19. storočia kráľovskou 
rezidenciou. Takmer každý deň o 11.30 hod. 
môžete pred hlavnou bránou sledovať výmenu 
stráží. V letných mesiacoch je možné prezrieť si 
aj časť interiéru tohto paláca.  

(Simí) 

 

Obrázky a text: zdroj internet 



 

Máme pre vás pár najčastejších chýb voči slovenskému 

jazyku, ktorým by ste sa mali vyvarovať. 

Česi, nie Češi.  

V slove Česi sa v slovenčine nepíše mäkčeň. 

Nie je a nie nieje. 

Ľudia tieto dve slová často píšu spolu, samozrejme 

nesprávne. 

Variant, nie varianta. 

Variant nie je ženského, ale mužského rodu. 

 

CHYBY V DĹŽŇOCH 

Puzdro , nie púzdro 

Sadra, nie sádra 

Vyjsť , nie výjsť 

Interpret, nie interprét 

Gél, nie gel 

(Simí) 



 

 

DOMÁCNOSŤ - HAUSHALT 

PO SLOVENSKY PO NEMECKY VÝSLOVNOSŤ 

domácnosť der Haushalt Haushalt 

dom das Haus Haus 

byt die Wohnung Vónung 

garáž die Garage Garáže 

kuchyňa die Küche Küche 

obývačka das Wohnzimmer Vónzimә 

kúpeľňa das Badezimmer, das Bad Bádezimә, Bád 

WC das WC, Die Toilette Vécé, Toalete 

záchod (domácky) das Klo Kló 

chodba der Flur Flur 

okno das Fenster Fenstә 

dvere die Tür (jednotné číslo) Tür 

dvoje dverí zwei Türen (množné číslo) cvai Türen 

balkón der Balkon Balkón 

spálňa das Schlafzimmer Šláfcimә 

pivnica der Keller Kelә 

      

 

Zuzik 

 

 



Február 
Február je podľa gregoriánskeho kalendára druhým mesiacom v 

roku. Má 28 dní, v priestupnom roku 29 dní. Trikrát v histórii mal 

február 30 dní. 

 

A ako je vlastne možné, že každé štyri roky má február 29 dní? 

Jednoducho. 

Zem sa neotočí okolo Slnka presne za 365 dní, ale za 365 dní a 6 

hodín. Tieto hodiny sa sčítavajú, a preto každý štvrtý rok z nich 

vznikne jeden celý deň. 

 

Február nie je veľmi zaujímavý, čo sa týka sviatkov. No každému 

napadne meno Valentín. 

Ak sa chcete dozvedieť o ňom viac, určite si prečítajte nasledujúci 

článok.  

(Simí) 

 

 



 

Valentín je v prvom rade mužské meno, ktorý oslavuje meniny 14. februára. 

Prečo ale oslavujeme 14. 2. ako sviatok lásky? 

Rozpoviem Vám jeden príbeh. 

 

Všetko sa odohráva okolo roku 200. Vtedajší vládca Claudius II. zakázal 

vojakom, aby uzatvárali manželstvá. Biskup Valentín videl, že tento príkaz nie je 

správny, a preto ho ignoroval. Claudiusovi sa ale jeho konanie nepáčilo, a tak 

ho dal uväzniť. Valentín vo väzení liečil chorých kresťanov. 

Jeho život ukončil kat presne 14. februára 269. Preto sa sviatok svätého 

Valentína slávi práve v tento deň. 

Tento svätec je tiež patrónom zaľúbených, pocestných, včelárov a mládeže. 

 

 (Simí)  

 

Obrázky a text: zdroj internet 

 



  

Zápis deti do 1.ročníka  

Uskutočnil sa v dňoch 2. februára – 4. februára 2015. 

Naše pani učiteľky pripravili a vyzdobili triedu, v ktorej sa budúcim 

prváčikom veľmi páčilo.  

Polročné prázdniny 

V pondelok po vysvedčení boli polročné prázdniny. Jeden deň sme si 

teda oddýchli od školy  .  

Lyžiarsky výcvik 

Lyžiarsky výcvik 7. A a 7.C sa uskutočnil v termíne 26.1- 30.1. Žiakom 

sa na lyžiarskom výcviku veľmi páčilo a určite by si to zopakovali ešte 

raz. Onedlho si z neho na stránke školy môžete pozrieť fotky. 

Polročné vysvedčenie 

V piatok na 4-tej vyučovacej hodine sa rozdávali výpisy z polročného 

vysvedčenia.  

Jarné prázdniny 

Jarné prázdniny máme v termíne od 23.2- 27.2, čiže posledný 

februárový týždeň.  

(Lili) 

 

  



Interview s pani učiteľkou Alenkou Miháľovou 

1. Prečo ste sa rozhodli učiť geografiu a nemecký jazyk? 

A.M. - Krajiny vo svete sú veľmi rozmanité a spoznávať ich prírodu, 

ľudí, národné jedlá a iné osobitosti - to bola oddávna moja záľuba. Ak 

sa chceme pohybovať vo svete, slovenčina nám nestačí. Musíme 

zvládnuť aj iné jazyky. Vyskytnú sa v cudzine aj problémové situácie 

a dohovoriť sa je nevyhnutnosťou. 

2. Aké predmety ste mali na ZŠ najradšej? 

A.M. - Školu som brala vážne, všetky predmety som sa učila poctivo. 

Ktoré som mala najradšej? Geografiu! Skôr by som vedela povedať, 

ktoré som nemala rada: dejepis a výtvarnú výchovu. 

3. Ktorý predmet učíte najradšej? Prečo? 

A.M. - Budem sa opakovať, ale najradšej učím geografiu. Prečo? Ste 

mladí ľudia, máte budúcnosť pred sebou, môžete veľa cestovať, 

študovať v zahraničí, a preto sa vám snažím poskytnúť aspoň 

základné vedomosti o svete. Bude to pre vás potom jednoduchšie. 

4. Ako sa povie po nemecký Veselý Valentín? 

A.M. - Neviem, či takýto sviatok v Nemecku oslavujú. Ak áno, tak 

Frohes Valentinfest. 

5. Čo si myslíte o globálnom otepľovaní? 

A.M. - Je to celosvetový problém a dotýka sa každého z nás. Aj keď 

sa nám to zdá ako boj s veternými mlynmi, každý z nás môže predsa 

urobiť pre záchranu prírody na Zemi aspoň to najzákladnejšie (šetriť 

vodou, elektrinou, triediť odpad, atď...) 

6. Bolo ťažké učiť sa nemecký jazyk? 

A.M. - Áno, bolo. Musím priznať, že to vzdelávanie a zdokonaľovanie 

sa v jazyku nikdy nekončí. Ak chcete byť dobrý, lepší, musíte 

študovať sústavne. 



7. Aký štát vás najviac fascinuje? 

A.M. - Bojím sa lietať lietadlom, preto navštíviť niektoré krajiny 

ostáva pre mňa iba snom. Ale ak zvládnem premôcť strach a zvládnuť 

transkontinentálny let, tak potom Brazília, ostrovy v Karibskom mori 

sú pre mňa veľkou túžbou. 

8. Aké štáty ste už navštívili? 

A.M. - To mám všetky menovať? Bolo ich veľa, okrem severnej Európy 

som navštívila skoro všetky štáty Európy. Napríklad: Francúzsko, 

Španielsko, Monako, Belgicko, Taliansko, Rusko, Belgicko, Grécko, 

Nemecko, Švajčiarsko, atď. 

9. Ako dlho ste sa učili nemecký jazyk? 

A.M. - Sedem rokov.  

10. Ako dlho učíte na tejto škole? 

A.M.- Presne si nepamätám, je to už dlho, asi 18 rokov. 

(Lili,Pia,Nika) 

 

Za rozhovor ďakujeme pani učiteľke 

Mgr. Alene Miháľovej. 
 

 

 



Valentínska anketa 

1. Máš/Máte rád/a/y Valentína? 

P.uč.Lavríková – rovnako ako Halloween považujem tento 

sviatok za implantovaný do našej slovenskej kultúry. 

Markus Suchý 6.C – Nie. 

Laura Krausová 9.C – Tak normálne, kedy ako. 

 

2. Dostal/a /Dostali si/Ste už niečo na Valentína? 

P.uč.Lavríková – Samozrejme, sladkosť. 

Markus Suchý 6.C – Nie. 

Laura Krausová  9.C – Áno, ružu. 

 

3. S kým tráviš tento sviatok? 

P.uč.Lavríková – To sa neprezrádza. 

Markus Suchý 6.C – Sám.  

Laura Krausová 9.C – S frajerom v kine. 

 

4.Čo ti ako prvé napadne, keď sa 

povie Valentín? 

P.uč.Lavríková – Červené srdce. 

Markus Suchý 6.C – Láska.  

Laura Krausová 9.C – Láska.   (Lili,Gabčičíí) 



Pravidlá slušného správania  

– Predstavme sa?! 

Ak uplynie deň, keď nestretnete človeka, je to deň akoby bez slnka.... Teda aspoň sa to tak 

hovorí. Okrem okrajových situácií, každý deň sa stretávame s inými ľuďmi. Zmyslom 

predstavovania je v podstate zbavovanie sa anonymity. Tento „úkon“ robíme niekedy 

automaticky, inokedy cielene.  

Kedy sa predstavovať? 

Samozrejmosťou je, že sa 
nepredstavujeme vo veľkej 
spoločnosti, ako napríklad susedovi vo 
vlaku, v divadle, na výstave, a pod. 
Nevyhnutne sa ale musíme predstaviť 
pri úradnom alebo pracovnom styku, 
alebo ak oslovíte verejne známu 
osobu.  

Kto  koho  predstavuje? 
 

- hostiteľ predstavuje svojich hostí, 
- nadriadený svojich podriadených. 

Na prechádzke: 

Ak ste na prechádzke a stretnete priateľa, s ktorým sa chcete porozprávať,  musíte sa najprv 
ospravedlniť svojmu spoločníkovi. Ten svoje slušné správanie dá najavo tak, že podíde ďalej. 
Samozrejme, nenecháte ho dlho čakať... Ak sa prechádza muž a žena, gentleman sa 
zastavuje s priateľmi len veľmi výnimočne. V tomto 
prípade je nevyhnutné, aby svoju partnerku 
predstavil. Je úplne vylúčené nechať ju stáť opodiaľ! 
 
Ako predstavovať? 

 
Na druhej strane, môže sa vám stať, že práve vy 
musíte niekoho predstaviť. Postup je podobný ako 
pri „samopredstavovaní“.  Pri spoločenských 
udalostiach oslovíte významnejšiu osobu: „Pán XY, 
dovoľte mi predstaviť vám....“ a predstavíte osobu 
spoločensky menej významnú. Ak má táto osoba aj 
titul, resp. funkciu uvedieme ich tiež. 
 
Zdroj: Internet (Zuzik)  
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1. Meniny má 20. októbra. 

2. Súbor geografických máp (kniha). 

3.   

4. Syr s dierami  

5.  

6.  

7.  

(Simí) 

Obrázky: zdroj internet



 

 

 

 

 

Rozdiel medzi programátorom a politikom 

Čím sa líši programátor od politika?  
- Programátorovi zaplatia len za tie programy, ktoré prinesú nejaký efekt. 

Moderná rozprávka 

- Čo je moderná rozprávka?  
- Daňové priznanie. 

Starostlivý učiteľ 

Hovorí učiteľ žiakovi pri predávaní vysvedčenia:  
- Radšej som ti dopísal na zadnú stranu vysvedčenia aj telefón na linku pomoci. 

Patológovia na Silvestra 

Rozprávajú sa dvaja patológovia:  
- Ty, počuj, Jano, otvoríme toho Huberta?  

Dvaja kozmonauti na Mesiaci 

Dvaja kozmonauti stoja pred raketoplánom na Mesiaci. Jeden pozrie na druhého a hovorí:  
- No na mňa nepozeraj, ja som nezamykal! 

Priberám na určitých miestach 

- Pán doktor, na určitých miestach stále priberám.  
- Tak na tie miesta nechoďte. 

Zlé ubytovanie pre študentov 

Študent sa sťažoval na zlé ubytovanie:  
- A čo je na tom vašom bývaní také strašné?  
- Napríklad myši.  
- To nie je možné!  
- Tak sa poďte pozrieť.  
Vošli do izby, študent zobral kúsok chleba a začal na zem sypať odrobinky. Po chvíli sa objavila 
myška, za ňou druhá, tretia... potom sa objavila rybka a po nej zase myši.  
- No, fakt sa nejako premnožili. Ale čo tá rybička?  
- Tak už mi veríte, že tu máme myši? Takže sa môžeme začať rozprávať o vlhkosti. 

Správne či nesprávne číslo 

- Haló? Prepáčte, je to číslo deväť, tri, štyri, tri, sedem, sedem, osem, päť, štyri? 
- Nie, áno, nie, áno, áno, nie, nie, áno, nie. 

Zdroj: Internet    Gabčičí  

http://vtipy.vychytane.sk/p/12448/rozdiel-medzi-programatorom-a-politikom.html
http://vtipy.vychytane.sk/p/12400/moderna-rozpravka.html
http://vtipy.vychytane.sk/p/12426/starostlivy-ucitel.html
http://vtipy.vychytane.sk/p/12405/patologovia-na-silvestra.html
http://vtipy.vychytane.sk/p/12311/dvaja-kozmonauti-na-mesiaci.html
http://vtipy.vychytane.sk/p/12484/priberam-na-urcitych-miestach.html
http://vtipy.vychytane.sk/p/12231/zle-ubytovanie-pre-studentov.html
http://vtipy.vychytane.sk/p/12308/spravne-ci-nespravne-cislo.html


Záver 

Na záver Vám chcem poďakovať, že ste si 

prečítali toto číslo Sobotníčka. 

Snažili sme sa pre Vás pripraviť čo najviac 

zaujímavých informácií, tak dúfame, že sa Vám 

páčilo.  

Uvidíme sa znova o mesiac pri ďalšom vydaní. 

Myslím, že sa máte na čo tešiť. 

(Simí) 

  

 


