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Úvod 
Vitajte už pri šiestom vydaní nášho školského 

časopisu Sobotníček. 

Ako v každom čísle aj v tomto sme pre vás 

pripravili veľa zaujímavých článkov zo 

slovenčiny, angličtiny, nemčiny, ale aj rôzne 

zaujímavosti... 

Tak sa pohodlne usaďte a želáme vám príjemné 

a ničím nerušené čítanie. 

PS:  16. marca sa v našej škole uskutočnilo 

triedne rodičovské združenie, takže dúfam, že 

naň nikto nezabudol  

(Simí) 

 



 

DOPLŇ SPRÁVNE PÍSMENKO 

NAMIESTO ? 

 ovca -> ?heep 

 myš -> m?use 

 býk -> ?ull 

 opica -> m?nkey 

 tiger -> ?iger 

 lev -> lio? 

 vták -> b?rd 

 mačka -> ?at 

 medveď -> b?ar 

 kačka -> duc?  

 

 

 

 

Ak vám vyšlo slovo  

SOBOTNICEK, doplnili 

ste správne  

(Simí) 



 

 

Chyby v slovách (nesprávne tvary): 

 Lomka, nie lomené (lomítko, lomeno) 

 Podčiarkovník, nie podtržník (podrazítko) 

 Tlačidlo, nie tlačítko 

 Slúchadlá, nie slúchatká (sluchátka) 

 Sklený, nie sklenný 

 Odbor (vedný), nie obor (obor sa môže používať 

jedine pri číslach — napr. obor rovnice) 

 Posilňovňa, nie posilovňa 

 Vírus (vírusový, zavírusovaný), nie vír (vírový, 

zavírený) a už vôbec nie výrus 

 Pamäť, nie pameť 

 Súčasne (súčasný), nie súčastne (súčastný) 

 Kamarát (kamarátsky), nie kamarád (kamarádsky) 

(Simí) 

 

♪♫•*¨*•.¸¸❤¸¸.•*¨*•♫♪♪♫•*¨*•.¸¸❤¸¸.•*¨*•♫♪ 

 



Nemecké okienko 

Ovocie- Obst 

Jahoda – Erdbeere, -n   Broskyňa – Pfirsich, -n 

Hruška – Birne, -n        Hrozno – Weintrauben  

Jablko – Apfel, -n        

Čerešňa – Kirsche, -n 

Citrón – Zitrone, -en     

Slivka – Pflaume, -n 

Zelenina- Gemüse 

Mrkva – Möhren            Cibuľa - Zwiebel 

Zemiaky - Kartoffel       Kapusta - Kohl 

Karfiol – Blumenkohl       Kaleráb - Kohlrabi 

Paradajka – Tomate, -n  Cesnak - Knoblauch 

(lili) 

   

 

 



Športové okienko 

Milí učitelia, milí žiaci! 

Aj tento mesiac sme si pre vás pripravili 

Športové okienko , v ktorom vás, ako už 

je zvykom, oboznámime so súťažami 

v mesiaci marec. Takže tu sú : 

  Volejbal staršie žiačky – 

ŽLMP 

  Gymnastický štvorboj 7.-9. 

ročník 

 Vybíjaná mladšie žiačky   

 

 

 

Obrázky zdroj. Internet 

 



Štátne okienko 
Los Angeles (L.A.) 

Mesto anjelov a filmových 

hviezd je najväčšie mesto v štáte Kalifornia a druhé 

najväčšie mesto v USA. Toto americké mesto sa skladá  

z takmer ôsmich desiatok miest. Najznámejšia z nich je 

určite továreň na sny, menom Hollywood. Obrovský nápis, 

ktorý sa hrdo týči nad mestom, má trošku kurióznu históriu. 

Pôvodne ho nechala vystavať realitná kancelária ako reklamu 

na predaj domov v tejto oblasti. No keďže sa týchto pár 

písmen tešilo tak veľkej obľube, nezlikvidovali ho a doteraz 

je najznámejším symbolom mesta. Tým ďalším sú určite kiná. 

Beverly Hills je asi tou najznámejšou štvrťou v Amerike 

obývanou hviezdami. Luxusné sídla sú pozorne strážené nie 

jedným ochrankárom. Los Angeles ako druhé najväčšie mesto 

USA je takisto centrum športu. 

Nachádza sa tu množstvo 

popredných klubov v elitných 

zámorských súťažiach. Všeobecne 

v meste nesneží, avšak na horách pri 

meste sneží každý rok. 

Nezabudnuteľnou súčasťou Los 

Angeles je aj chodník slávy. 
(nika, lili) 



 

Jar je ročné obdobie, ktoré začína práve v marci. Prvý jarný deň je 20. marca. 

Keď povieme, že je prvý jarný deň, znamená to, že nastáva JARNÁ 

ROVNODENNOSŤ. 

Čo to vlastne je?  

Tí starší už určite vedia, že cez zimu sú krátke dni a dlhé noci, v lete zas naopak.  

Jarná rovnodennosť znamená, že deň aj noc sú rovnako dlhé. 

Ešte inak? Od východu po západ slnka ubehne presne 12 hodín, od západu po 

východ ďalších 12.  

Jarná rovnodennosť nastáva každý rok v rovnaký deň, ale vždy v inú hodinu. 

Tento rok to vychádza presne o 23:46 h. 

Kedy jarná rovnodennosť končí?  

Končí vtedy, keď začína LETNÝ SLNOVRAT, teda približne 21. júna. Vtedy sa už 

dni zase predlžujú. 

Keď nastane jar, začínajú kvitnúť kvety, zvieratá sa opäť prebúdzajú a je to aj 

obdobie Veľkej noci, ale o nej až v ďalšom čísle  

(Simí) 

 



(lili,nika,pia)  

8.marec 

Ako vlastne vznikol?                Dejiny  

 

 

 

 

MDŽ na Slovensku 

 

 

 

Obrázky a text zdroj: internet (lili). 

  

Vznikol na Medzinárodnej ženevskej 

konferencii v roku 1910. Ako dátum tohto 

sviatku bol stanovený 8. marec na počesť 

veľkého štrajku 40 000 newyorských 

krajčírok z textilných tovární, ktorý sa konal 

v roku 1908. Tieto bojovali za zrušenie 

desaťhodinového pracovného času, proti 

nízkym mzdám a zlým pracovným 

podmienkam. 

Pred prvou svetovou vojnou vytýčili 
ţeny predovšetkým tieto poţiadavky: 

>hlasovacie právo 

>osemhodinový pracovný čas 

>zlepšenie špeciálneho zákonodarstva 

V Rakúsku, Švajčiarsku, Nemecku sa 
prvý MDŢ konal uţ v roku 1911. 
Roku 1913 ho oslavovali aj v 
cárskom Rusku. V roku 1975 bol MDŢ 
oficiálne uznaný OSN. 

 

Prvý sviatok MDŢ v ČSR sa konal v 

roku 1921 a o rok neskôr nadobudol uţ 

masový charakter. Počas druhej svetovej 

vojny bol MDŢ zrušený, posledný sa 

konal v roku 1938. Po roku 1945 bol MDŢ 

znovu obnovený. 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Rak%C3%BAsko
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0vaj%C4%8Diarsko
http://sk.wikipedia.org/wiki/Nemecko
http://sk.wikipedia.org/wiki/1911
http://sk.wikipedia.org/wiki/1913
http://sk.wikipedia.org/wiki/Rusko
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8CSR
http://sk.wikipedia.org/wiki/1921
http://sk.wikipedia.org/wiki/1938
http://sk.wikipedia.org/wiki/1945


MAREC 

 

„Nemilovať knihu, znamená nemilovať múdrosť a nemilovať múdrosť, 

znamená stávať sa hlupákom.“  

- J. A. Komenský 

Marec je v poradí tretí mesiac v kalendárnom roku. Má 31 dní. 

Zaujímavé je, že v minulosti sa v tomto mesiaci zvyčajne začínali 

vojenské výpravy, preto bol zasvätený bohovi Marsovi – bohovi vojny 

a poľných prác. 

No marec je hlavne mesiac kníh. 

Prvýkrát sa marec ako mesiac kníh oslavoval v roku 1955. 

Od rozšírenia internetu je ale marec nielen mesiacom knihy, ale práve 

aj mesiacom internetu.  

Máme pre vás 6 tipov, ako vybrať dobrú knihu na čítanie: 

1. Pozrite sa na obal. Prečítajte si názov a pozrite sa na titulnú ilustráciu. 

2. Prečítajte si prvú stránku a použite pravidlo piatich prstov. 

Pravidlo piatich prstov: Ak je na tejto prvej strane päť alebo viac slov, ktoré nepoznáte alebo 

nedokážete prečítať, kniha pravdepodobne nie je pre vás. :) 

3. Prečítajte si ďalšie knihy od  osvedčeného autora. 

4. Spýtajte sa niekoho, komu dôverujete, na jeho odporúčania. 

5. Pozrite sa na veľkosť knihy (aby sa vám dobre držala, nebola ťažká,...). 

6. Poobzerajte sa po dome. Na dobré knihy 

často ticho sadá prach vo vašom vlastnom 

dome. Možno ste zabudli na jednu knihu, 

ktorú ste dostali vlani na Vianoce alebo 

niekto, kto žije s vami, má pár dobrých 

kníh... 

(Simí) 

 



Cieľom je vniesť problematiku boja 

proti rakovine na Slovensku bližšie 

k ľudom - do ulíc, aby sa z choroby 

nestal strašiak, ale fakt, ktorý ľudí 

spája.  

Symbolom Dňa narcisov je 

žltý narcis - kvietok jari 

a nádeje, ktorý si ľudia 

pripínajú na svoj odev, aby aj 

týmto spôsobom vyjadrili 

solidaritu s osobami 

postihnutými rakovinou. 

Deň narcisov 
Ulice miest a obcí v jediný deň v roku – 27. 

marca 2015 - zaplavia žlté narcisy. Tento 

deň organizuje každoročne Liga proti 

rakovine zbierku na boj proti tejto 

chorobe.  

Čo je cieľom ? 

  

        

 

 

 

                                        

                                              
Obrázky a text zdroj: Internet 

(lili)       symbol 



 

 

 

Pomenovanie dňa osláv je rôzne - St. Patrick´s Day, St. Paddy´s Day alebo Paddy’s Day.  Deň 

svätého Patrika sa oslavuje 17. marca. Íri na celom svete 

navštevujú kostoly, pretože tento deň bol pôvodne náboženským 

sviatkom. Deň svätého Patrika skoro vždy pripadne na obdobie 

pôstu. Ak 17. marec padne na veľkonočný týždeň, sviatok 

svätého Patrika sa posúva na ďalší možný týždeň, výnimočne 

pred veľkonočným týždňom. V Severnom Írsku a v Írsku je tento deň štátnym sviatkom, čo 

znamená, že s výnimkou reštaurácií a krčiem sú všetky inštitúcie zatvorené. Štátny sviatok je aj v 

Montserrat, čo je britská kolónia v Karibiku, ale aj v kanadskej provincii Newfoundland a v 

Labrador. Deň svätého Patrika je asociovaný so všetkým, čo sa spája s Írskom. 

Sviatok sa vyznačuje zelenou farbou. Žalúdok zapĺňajú írske jedlá a 

tmavý mok - Guinness, viac ako inokedy sa popíja írska káva, Baileys, 

alebo írska whisky. Mnohí navštevujú omše a nosia na kabátoch pripnutú 

ďatelinu. Pre tých, ktorí tento sviatok ponímajú viac duchovne, je dňom modlitieb 

za misionárov na celom svete. Najväčší pochod sa každoročne koná v NY a je sledovaný viac ako 

dvoma miliónmi ľudí. Slávnostný sprievod na počesť osláv sv. Patrika bol po prvýkrát v Bostone, 

MA, v roku 1737 organizovaný charitatívnou írskou spoločnosťou. New York oslavoval prvýkrát v 

roku 1762, keď britská armáda pochodovala cez mesto. Mesto Montreal má dokonca na svojej 

zástave v rohu írsky emblém – ďatelinu. V 

slobodnom írskom štáte sa oslava konala. 

Text a obrázky zdroj : Internet 



St. Patrick´s day v našej škole 

Dňa 17. marca sa v našej škole na hodinách anglického 

jazyka konala akcia s názvom St. Patrick´s day. Žiaci sa 

zoznámili s Írskom a jeho patrónom sv. Patrikom, s 

leprechaunmi, trojlístkami a hľadali farby dúhy a poklad. 

Dozvedeli sa množstvo zaujímavostí o tomto sviatku, 

rozšírili si slovnú zásobu o slová s ním spojené a tiež ho aj 

patrične oslávili. Program bol obohatený rôznymi súťažami a 

všetko sa nieslo v zelenom duchu. 

 

 

 



 

 

22. marec 

Bez vody sa nedá žiť 

Presne tak. Bez vody sa nedá žiť, a preto si teraz povieme niečo o vode. 

Človek sa s vodou stretáva od svojho narodenia až do posledného dňa 

nášho života. Voda nás teda sprevádza počas celého 

života, hoci si to ani neuvedomujeme. Považujeme ju za 

samozrejmosť a spravidla jej ani nevenujeme veľkú 

pozornosť. Voda je najbežnejšia kvapalina. Je doslova 

všade aj v našom tele. Asi 2/3 nášho tela tvorí voda. Každý 

deň potrebujeme viac ako 2 litre vody. Voda je 

dôležitejšia ako jedlo - väčšina ľudí prežije bez jedla 50-60 

dní, ale len 5-6 dní bez vody. V mnohých smeroch voda 

riadi náš život. Podmieňuje, kde môžeme žiť. Od nej závisí 

či môžeme siať a produkovať dostatok potravy. 

Ovplyvňuje počasie, ktoré máme. Významnou špecifickou 

vlastnosťou je jej obnoviteľnosť, ktorá je podmienená kolobehom vody 

v prírode. (Lili) 

Zdroj: Internet 

Kolobeh  
vody : 
 

 

 



Interview s RNDr. Ildikó 

Takáčovou 

1. Bavila Vás chémia aj na ZŠ? 

I.T.- Na základnej ani nie, pretože som sa jej veľmi 

nevenovala. Obľúbila som si ju až na strednej 

škole, pretože sme mali viac hodín a laboratórium. 

   2.  Aké predmety ste mali na ZŠ najradšej? 

       I.T.- Najviac ma bavila telesná výchova a biológia. 

  3. Ako dlho učíte v tejto škole? 

       I.T.-  Učím tu už 14 rokov. 

 4.  Aký štát by ste chceli navštíviť? 

I.T.- Chcela by som navštíviť veľa štátov, 

hlavne tie, v ktorých je stále teplo. Jednoducho tie, 

v ktorých je more, pokoj, usmievaví ľudia. Chcela by 

som spoznať to, čo my tu nemáme. Išla by som 

napríklad do Karibiku, na Nový Zéland, do Galapág. 

A išla by som rada aj na Island, kde by som sa chcela 

pozrieť na gejzíry a celkovo si myslím, že Island je 

výnimočná krajina. 

5. Aké sú Vaše koníčky? 



   I.T.- Moje záľuby sú môj psík, rada chodím na 

turistiku a rada čítam. Čítam aj životopisy, pretože si 

myslím, že život každého človeka bol niečím 

zaujímavý. 

6.Viac Vás baví učiť chémiu alebo biológiu? 

   I.T.- Tak na túto otázku je veľmi ťažké odpovedať, 

pretože učím rada obidva predmety, ale keby som si 

mala vybrať, tak asi biológiu, pretože som si ju obľúbila 

hneď na prvej hodine. 

7. Ako dlho ste sa učili chémiu? 

   I.T.- Na základnej škole 2 roky, na 

strednej 4 roky a na vysokej škole 3 roky. 

8.Vždy ste chceli byť učiteľkou? 

   I.T.- Keď som bola malá, tak áno, ale potom som 

chcela ísť na medicínu. No neprijali ma na vysokú 

školu, a tak som šla pracovať do laboratória. Po 10 

rokoch v laboratóriu som išla učiť detičky, pretože ja 

mám deti veľmi rada.  

(Lili,Nika,Pia,Zuzik) 

Za rozhovor ďakujeme pani učiteľke RNDr. Ildikó 

Takáčovej. 

 



Mobilné telefóny 

V dnešnej dobre má už skoro každý človek vlastný telefón. 

Čo to ale mobilný telefón je a kedy vznikol? 

Mobilný telefón alebo hovorovo mobil je prenosné elektronické 

zariadenie, určené na hlasovú, textovú, obrazovú a dátovú 

komunikáciu. Zariadenie je rádiovo prepojené s telefónnou sieťou, a 

preto je na komunikáciu použiteľný len v oblasti pokrytej danou 

mobilnou sieťou. 

Vznikol v roku 1908, keď bol vydaný patent na bezdrôtový telefón pre 

Nathana B. Stubblefielda z Kentucky. Jednotlivé časti pre základné 

mobilné telefónne stanice boli vynájdené v roku 1947 v Bellových 

laboratóriách AT&T a ďalej sa rozvíjali až do roku 1960. 

Mobily prešli dlhým vývojom a dnes už existujú aj takzvané 

„smartphony“, teda chytré telefóny s rôznymi funkciami, ako 

napríklad fotoaparát, hry a podobne. 

 

(Simí) 

 



Práce  žiakov 

        

        

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Priateľka mi našla vo vrecku rúž.  

Povedal som jej, že ju podvádzam s inou.  

Cítil by som sa trápne, keby som jej mal povedať, že predávam AVON. 

 
Príde Škót k doktorovi a hovorí: „Pán doktor, zadrela 

sa mi trieska do jazyka." 
„Do jazyka? A ako sa vám to preboha stalo?" 

 „No, nalieval som si whiskey a trochu mi kvaplo na 
podlahu." 

 
Pýta sa syn matky: 
„Mama, vieš, koľko zubnej pasty je v jednej tube?" 
„Nemám ani tušenia Janko." 
„Ale ja to viem! Od televízora až ku gauču!" 

 

 Dve babky sa rozprávajú: 
- Môj manžel je hrozný. Včera volal susedom, aké majú číslo telefónu. 

- No, môj je ešte horší. Predal auto, aby mal na benzín! 

 

(Simí)  

 

 



Záver 

Sme veľmi radi, že ste si 

prečítali marcové vydanie 

časopisu Sobotníček  

Dúfame, že sa Vám páčilo, a že 

ste sa dozvedeli nové 

informácie. 

Uvidíme sa o mesiac  

(Simí) 

 


