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Úvod 

Vitajte pri aprílovom vydaní časopisu 

Sobotníček. 

Dúfam, že ste si poriadne užili 

veľkonočné prázdniny. Teraz sa pohodlne 

usaďte, lebo vás čakajú zaujímavé články 

na rôzne témy. 

Prajem príjemné čítanie   

(Simí) 

 

 

 



SLOVENSKÉ OKIENKO 

Spojovník v prídavných menách zložených  

z dvoch slov 

☼vedeckotechnický → vedecko-technický  

(lebo sa myslí vedecký a technický)  

☼cisárskokráľovský → cisársko-kráľovský  

(lebo sa myslí cisársky a kráľovský)  

☼občiansko-právny → občianskoprávny  

(lebo sa myslí týkajúci sa občianskeho práva, nie občiansky a právny)  

☼rímsko-katolícky → rímskokatolícky  

(lebo sa myslí týkajúci sa rímskych katolíkov, nie rímsky a katolícky)  

Pri farbách sa rozlišuje: 

-> čiernobiely znamená biely s odtienkami dočierna, tieňovaný (napríklad čiernobiely 

film)  

-> čierno-biely znamená čierny a biely s čiernymi a bielymi plochami ako samostatnými, 

oddelenými plochami (pruhovaný, štvorčekovaný a podobne)  

 

(Simí) 

 

 

 



Nemecké okienko 

Počasie 

slnečno - Sonnig 

horúčava – Hitze   

veterno - Winding  

zamračené – Bewolkt              

hmlisto – Neblig 

 

                                      daždivo – Regnerisch 

                                      oblačno – Wolkig 

 

zasnežený – Schneereich 

hrmieť – Donnern 

jasno – Klar  

  

 (lili) 



Anglické okienko 

LEAVE FOR alebo LEAVE TO ? 
 

Sloveso LEAVE má veľmi široké pouţitie a jeho hlavné významy sú odísť, 

odletieť, ale tieţ opustiť alebo nechať. 
 

My sa dnes zameráme práve na jeho význam 'pohybový', ktorý sa spája s jednou 

moţno 'nečakanou' predloţkou. 
 

Ak idete alebo letíte napríklad do Londýna a pouţijete sloveso LEAVE, 

nenasleduje predloţka TO, ale FOR. 

I'm leaving to London next week. 
I'm leaving for London next week. 

Podobný problém s predloţkou nastane, keď odídete alebo odletíte z nejakého 

miesta. Ak pouţijete sloveso LEAVE, nebude nasledovať predloţka FROM, ale 

sloveso pouţijete bez predloţky. 

Ak sa však nebudete rozprávať o tom, ţe odchádzate vy, ale nejaký dopravný 

prostriedok (vlak, autobus, lietadlo), potom je situácia jednoduchšia a môţete 

pouţiť normálne predloţku FROM.  

The train left from London at 12 o'clock sharp. 

 

(Simí) 

 

 

Preloţené z: http://www.helpforenglish.cz/ 

 

http://www.helpforenglish.cz/


ŠTÁTNE OKIENKO 

Taliansko 

Taliansko leží na území južnej Európy na Apeninskom polostrove.  
K jeho územiu patria aj ostrovy Sicília, Sardínia, Elba, Capri, Tremiti a 
Ischias. 

- hlavné mesto: Rím 
- je to republika 
- je to prevažne hornatý štát 
- nachádzajú sa tu sopky Vezuv (Taliansko), Etna (Sicília), 

Stromboli (Liparské ostrovy) 
 
Pamiatky v Taliansku 

        Koloseum   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                     Šikmá vež v Pise                                  
                        Forum romanum 

 
 
 
 
 
 
                    
 
 
   
 

 
                                Pantheon     

  
 
 
(Pia)  
Obrázky a text: zdroj internet 
 



PRAHA 
 

- najväčšie a hlavné mesto Česka 

- má rozlohu 496 km², ţije tu 

pribliţne 1 286 000 obyvateľov  

- mesto leţí na dolnom toku Vltavy 

pri ústí Berounky  

- Vltava má pri Karolovom moste 

šírku 320 m a je v Prahe dlhá 23 km  

- Pražský hrad, ktorý sa tu 

nachádza, patrí do zoznamu 

UNESCO 

-je tu veľa národných kultúrnych pamiatok a tisíce stavebných a 

umeleckých pamiatok  
 

 

Kam 

ísť, 

ak 

ste 

v 

Prahe? 

 Napríklad:  

 ☼ Orloj, 

 ☼ ZOO, 

 ☼ Praţský hrad, 

 ☼ Národné múzeum,  

 ☼ Karlov most. 
 

 (Simí) 



Športové okienko 

Milí učitelia, milí ţiaci aj v tomto čísle sme 

si pre vás pripravili športové okienko. 

Dočítate sa v ňom, aké súťaţe sa 

uskutočnili v mesiaci apríl. 

  Vybíjaná mladšie ţiačky  

  Hádzaná starší ţiaci -> 

Majstrovstvá  okresu 

3.miesto 

  Gymnastický štvorboj -> 

Majstrovstvá kraja 

2.miesto 

  20.ročník ceny Popradu 

v plávaní 

  Basketbal ţiaci ŢLMP -> 3.miesto 

 
(lili) 



Súťaže 

Vesmír očami detí 

 

 

V okresnej kole výtvarnej súťaže Vesmír očami detí sme mali tri želiezka v ohni. Boli 

to žiačky výtvarného krúžku Anna Mária Rindošová, Daniela Zemianeková a Anna 

Chmurová, ktoré si pre túto súťaž pripravili maľované obrázky. A umiestnili sa všetky 

tri! So svojimi prácami obstáli v kategórii 6. až 9. ročníkov v konkurencii približne 80 

prác. Všetky tri postúpili do celoslovenského kola. 

 

Krídla fantázie 2015 

  

Vo výtvarnej súťaži venovanej ľuďom so svalovou dystrofiou sa umiestnila práca 

Tatiany Kormaníkovej zo 6.A triedy. Blahoželáme! 

 

 

 

 

 



Matematická olympiáda 

  

Dňa 8. 4. 2015 sa konalo okresné kolo MO ročníkov 6. až 8. Našu školu 

reprezentovali Pavol Šimkovič zo 7. A (1. miesto), Oliver Turan z 8. C (3. miesto),Ján 

Findra zo 6. A (4. miesto) a Simona Bajtošová z 8. B (13. miesto). Všetkým štyrom 

ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. 

 

Slávik Slovenska  

Výsledky školského kola súťaže v interpretácii ľudových piesní : 

1.kat. (1.-3.roč.) 1.miesto Dominika Bočkayová, 1.A 

     2.miesto  Maxim Šimko, 1.A,Peter Bukovič, 3.C 

     3.miesto Marta Kromková, 3.A 

2.kat. (4.-6.roč.) 1.miesto Tatiana Kormaníková, 6.A 

     2.miesto Ema Kubovová, 4.A, Adrián Bočkay, 4.A 

     3.miesto Sarah Skokanová, 5.A 

3.kat. (7.-9.roč.) 1.miesto - neudelené 

     2.miesto Veronika Hudáčová, 7.A 

 

 



Veľká noc 

Veľká noc je najvýznamnejší kresťanský 

sviatok, ktorý pripadá na marec alebo 

apríl.  

Počas Veľkonočného pondelka sa 

väčšina chlapcov vyberie „okúpať“ 

dievčatá a ženy vo svojom okolí 

a dostanú výslužku (dnes to sú 

najčastejšie peniaze alebo čokoláda). 

Za symboly Veľkej noci považujeme hlavne kraslice, mláďatá rôznych 

zvierat, ako napríklad, kačiatka, jahniatka, kuriatka alebo zajačiky. 

Ďalej napríklad bahniatka a korbáče.  

Ak chcete vedieť, ako si môžete vyrobiť vlastnú kraslicu, prečítajte si 

nasledujúci článok.  

(Simí) 

 



KRASLICE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K Veľkej noci neodmysliteľne patria vajíčka, či už čokoládové alebo maľované- kraslice.  
No nie je krajšie mať doma kraslice, ktoré človeku vyrazia dych svojou krásou? Čo myslíte vy? 
 
Ako sa ináč nazýva kraslica?  - písanka, veľkonočné vajíčko, maľované vajíčko, krúžľané 
vajíčko, cifrované vajíčko. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ako vyrobiť kraslicu?  

1. Vyberieme si vhodný druh vajíčka (slepačie, husacie, kačacie). 
2. Na vrchu a na spodku vajíčka urobíme MALÚ dierku. 
3. Vajce vyfúkneme. 
4. Umyjeme ho pod prúdom tečúcej a vysušíme. 
5. Zoberieme si temperu vhodnej farby a vymaľujeme vajíčko. 
6. Po vyschnutí kraslicu ešte raz natrieme tou istou farbou. 
7. Pre lesk na vajíčko nastriekame lak na vlasy. 
8. Po vysušení nalakovanej kraslice na ňu nakreslíme permanentnou fixkou vzory, aké 

chceme. 
9. A kraslica je na svete!!! 

 
 
 
 
 
(Pia) 
(Foto: zdroj internet)  



Rozprávková 

Andersenova noc 

V noci zo stredy na štvrtok (1. - 2.4.2015) sa v budove našej školy udiala  

rozprávková akcia pre žiakov 4. až 8. ročníka, ktorá sa niesla v duchu veľkého 

dánskeho spisovateľa Hansa Christiana Andersena. 

Pani učiteľky so šikovnými žiačkami pripravili program v dvoch jazykoch - slovenčine 

a angličtine: prezentáciu so zaujímavosťami o spisovateľovi, zoznamovačku, potom  

pokladovku, pri ktorej sa žiaci "zapotili" od behu i rozmýšľania. V jej závere deti  našli 

"poklad" - knihu s Andersenovými rozprávkami a sladkosť. A tak sa mohli pustiť do 

dvojjazyčného čítania známej rozprávky "Škaredé káčatko". Nasledovali pantomímy, 

pozeranie rozprávky Frozen a, samozrejme, nechýbala ani skúška odvahy. Po nej šup 

do spacákov ...... a: "Dobrú noc!" Na druhý deň bola práca jednotlivých žiackych 

skupín vyhodnotená a odmenená sladkosťami. 

Akcia dopadla na jednotku, žiaci by si ju zopakovali hneď na druhý deň. Pani učiteľky 

však nesúhlasili, lebo potrebovali dospať  vydarenú "Rozprávkovú Andersenovu noc".  

Reportáž z akcie si môžete pozrieť na stránke školy alebo v archíve TV Poprad. 

 

 

 

 

 

 



Interview 

 

S pani učiteľkou PaedDr. Annou Lavríkovou 

     1.   Ako dlho učíte výtvarnú výchovu? 

A.L.- Výtvarnú výchovu učím 30 rokov. 

    2.   Akú strednú školu ste navštevovali?  

           A.L.- Chodila som do Levoče na strednú             

Pedagogickú školu, ale až tam som zistila, že práca 

s malými deťmi ma nebaví, baví ma skôr práca s väčšími 

deťmi. 

   3.   Ako dlho učíte na tejto škole? 

A.L.-  Už 8 rokov.  

  4.  Aké boli vaše najobľúbenejšie predmety?   

A. L.-  Výtvarná výchova a slovenský jazyk, mali sme         

 dobrú pani učiteľku. 

 5.   Aký bol váš najväčší úspech v umení? 

       A.L.-  Niekedy som sa zaoberala tkaním nástenných 

gobelínov väčších rozmerov a tie som vystavovala na 

prehliadke amatérskej tvorby v PP. 

6.  Kde čerpáte námety na práce žiakov? 

      A.L.-  Na výstavách detskej tvorby.  

(lili) 



Majstrovstvá SR starších žiakov: 

V Poprade ostali bronzové 

medaily 

 

 

V dňoch 9. až 11. apríla sa na Zimnom štadióne mesta Poprad už tradične 

konali Majstrovstvá SR starších žiakov. Organizátorom bol domáci HK Poprad 

a Slovenský zväz ľadového hokeja. Samozrejme, nesmela chýbať naša škola.  

 

Majstrovstiev sa zúčastnili štyri najlepšie tímy deviatakov – Dukla Trenčín, HC 

Slovan Bratislava, HK ŠKP Poprad a HC Košice. Prvé miesto získala Dukla 

Trenčín, striebro si vybojoval Slovan a bronz naši deviataci. 

 

 

 

 Zdroj: poprad24.sk 

        

 



       Najkrajšia   trieda 

Vyhlasujeme súťaţ o najkrajšiu triedu našej školy. V jeden deň sa 

členovia našej redakcie prejdú po všetkých triedach a vyberú tú 

najkrajšiu. 

 

  Výsledky vyhlásime   

v ďalšom čísle časopisu 

Sobotníček.  Výhercovia 

získajú sladkú odmenu. 

 

 

 

Vašou úlohou je 

udrţiavať triedu 

v čistote, pretoţe 

nikdy neviete, ktorý 

deň sa prídeme 

pozrieť. 

Zuzik:) 

 
Obrázky: zdroj internet 

 



Zber papiera 

 

Súťaţ jednotlivcov a tried v zbere papiera pokračuje v termíne od 

27. 4. do 7. 5. 2015. Aj tohto roku sa bude bojovať o pekné ceny. 

Vyhrať môţeš aj ty, áno, aj ty, ak prinesieš aspoň 5 kg. A keďţe zber 

papiera úzko súvisí s recykláciou, pripravili sme si o nej článok.  

Recyklácia 

 

Recyklácia  je proces opätovného vyuţitia predtým 

uţ pouţitých materiálov a produktov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recyklácia zabraňuje: 



 mrhaniu zdrojov 

 

 redukuje spotrebu surových prírodných  

materiálov  

 

 redukuje mnoţstvo uskladnených odpadov  

 

 redukuje spotrebu energie 

 

Odpad recyklujeme do nádob 

rozdelených podľa farieb: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázky a text zdroj: Internet   (lili) 

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


Vtipko 
 

Pacient sa pýta doktora: ,,Koľkokrát ste už robili túto operáciu?" 

Doktor odpovedá: ,,Asi už štyridsaťkrát." 

Pacient: ,,To sa mi uľavilo." 

Doktor: ,,Hej, veď raz sa to už konečne musí podariť!" 

 

     

 

Idú štyri blondínky do auta a hádajú sa, ktorá bude sedieť pri okne. 

 

 

 

Nová učiteľka sa na žiakoch snaží využiť svoje kurzy 

psychológie. Začala vyučovanie tým, že hovorí: "Každý, kto 

si myslí, že je hlúpy, vstane!" Po niekoľkých sekundách, sa 

postavil malý Janko.  

Učiteľka povie: "Myslíš, že si hlúpy?"  

"Nie, pani učiteľka, ale nepáčilo sa mi, že stojíte sama." 

 

 

    

 

Syn sa pýta otca: „Oci, ako zistím, že som opitý?“  

Otec povie:  „Vidíš tam tie dva psy? Keď si opitý, vidíš tam štyri psy.“  

A syn mu na to:  „Oci, tam je len jeden pes.“ 

 

 - Pán doktor, všetko je pripravené 

 na operáciu, ale pacient tu ešte nie je. 

- Nevadí, začneme bez neho.  

 

� 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ďakujeme, že ste si prečítali 

naše predposledné vydanie 

časopisu Sobotníček. Dúfame, že 

sa vám páčilo. Ak áno, môžete 

sa tešiť aj na dvojčíslo máj/jún. 

 

(Simí) 

 
 


