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Úvod 
Milí čitatelia! 

Je tu druhé číslo tohtoročného Dráčika. Tentokrát sme pre Vás 

pripravili aj zaujímavé úlohy z fyziky a matematiky 

a nezabudli sme ani na Neskúšačika. Chceme sa poďakovať 

všetkým, ktorí svojou tvorbou a nápadmi prispeli k vzniku 

nášho časopisu. Tešíme sa na Vaše ďalšie nápady. Ak Vás 

kopne múza, píšte nám na našu mailovú adresu.  Nech sa Vám 

dobre číta. 

                                                                   Redakčná rada 

 

Časopis vydáva:  ZŠ Požiarnická 3,  040 01 Košice 

 

Redakčná rada:   Franciska Juhászová, 6. A 

                            Sofia Vrtišová, 3. B 

Niko Mato, 3. B 

                            Daniel Šalapa, 3.B 

Kevin Balušík, 3.B 

 

                           Mgr. Bohuslava Pindrochová 

                            RNDr. Marta Števková 

 

Úprava:             Ing. Marek Kukučka, PhD. 
  

Tlač:                  Michal Fečík 

             Email: radiopoziarnik5@centrum.sk 
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Interview 

Interview s pánom  Petrom Mokrým, vedúcim krúžku  

Aqua-terra. 

 

 

Ako dlho už máte tento krúžok? 

Tento krúžok tu je 5 rokov. 

 

Aké zvieratá máte najradšej? 

Mne to je jedno, nerozlišujem zvieratá, ktoré mám najradšej, 

no samozrejme sú zvieratá, ktoré človek nemá rád. Plazy sú 

trošku jednoduchšie chovateľné a veci, ktoré chov plazov 

nesprevádzajú, ako napr. alergie, lebo práve to je najväčší 
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problém pri chove vtáčikov, mačiek, psov alebo nejakých 

hlodavcov. V prípade plazov, alergie neprichádzajú do úvahy. 

Jediná alergia, ktorá sa môže občas vyskytnúť je skôr 

z krmiva. 

 

Baví Vás práca s deťmi na tomto krúžku? 

Samozrejme. 

 

Chodia k Vám aj deti z 2. stupňa, alebo len menšie deti? 

Nie v tomto školskom roku chodia deti prvého stupňa. 

V podstate stále  to bolo tak, že chodili hlavne deti z 1. stupňa, 

ale keby chcel niekto z 2. stupňa, tak nie je problém, len musí 

počítať s tým, že sú tu väčšinou menšie deti, ktoré majú trochu 

iné potreby a ináč s nimi treba pracovať ako s tými väčšími. 

 

Majú niektoré deti strach z hadov? 

Samozrejme a nielen niektoré, väčšina detí má strach z hadov. 

Nielen deti, ale aj dospelí. Je to prirodzené, normálne pre nás. 

Had je v podstate nejakým spôsobom nebezpečenstvo, či je to 

had jedovatý alebo nejedovatý. My sme nastavení tak, že 

nerozlišujeme, či je had jedovatý alebo nejedovatý, máme 

k nim veľký odpor, svojim spôsobom strach a rešpekt. 
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A vy ste sa ich nikdy nebáli? 

No,  ako že nie, ... bál. Najprv  som choval  jaštery,  ako rôzne 

druhy gekónov, hlavne zemné druhy gekónov. A potom 

pozvoľna prišli k chovu aj hady, ale tiež som si musel 

zvyknúť. Ešte by som povedal, že moja manželka mala hada 

v ruke skôr ako ja. 

 

Aké zvieratá tu máte? 

No, máme tu hlavne hady, sú to rôzne druhy hadov, sú to 

nejedovaté hady, niektoré druhy užoviek a koráloviek. 

Korálovky sú tiež užovky, ale je to taká osobitná skupina 

užoviek, v podstate korálovky–felzumy. Ďalej hlodavce, ktoré 

slúžia na to, aby sme tieto zvieratá mohli kŕmiť, šváby 

( tropické druhy švábov ), no a kŕmny hmyz ako cvrčky, ktoré 

objednávam pre tieto felzumy. 

 

Máte aj vy doma nejaké domáce  zvieratko? 

No, máme hady, nie veľa, ale máme. A tiež psa. 

 

Pýtala sa:  Franciska Juhászová 
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Kamaráti z webu 

 

Dňa 28.1. 2015 sa žiaci našej školy zo 7. A zúčastnili podujatia 

v knižnici Litpark pod názvom „Kamaráti z webu“. Podujatie 

organizovala spoločnosť „Ľudia ľudom“. 

Prostredníctvom počítača si žiaci  mohli overiť  vedomosti 

nielen zo slovenského jazyka a literatúry, ale aj z iných 

predmetov. Chlapcov zaujali testy o hokeji, dievčatá test 

o Harrym Potterovi. 
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Spomínali sme na svojich predkov 

 

 

 

Na hodine vlastivedy, v rámci témy „Zvyky a tradície“, sme si 

zaspomínali na svojich predkov. Žiaci doniesli mnoho 

zaujímavých predmetov, fotiek a rôznych vecí, čo sú pre nich 

milou spomienkou na svojich blízkych, ktorí už nie sú medzi 

nami. Aj triedna učiteľka našla na chalupe množstvo 

predmetov, ktoré však nemohla doniesť. Preto vytvorila z nich 

„mini“ fotodokumentáciu, aby si ich žiaci mohli pozrieť. 

Nájdu sa medzi nimi staré kúsky, ktoré majú aj 100 rokov – 

predchodcu dnešnej žehličky, kosačky, píly, lampy,... Krásne 

spomienky. 
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Bedminton – obvodné kolo 2014 

 

Dňa 13.11.2014 sa v bedmintonovej hale Badko uskutočnilo 

obvodné kolo v bedmintone. Súťaže sa v kategórií žiačok 

zúčastnilo šesť dvojčlenných družstiev. Naša škola sa tejto 

súťaže zúčastnila prvýkrát a hoci dievčatá (Nela Čereiová, 

Ivana Hojdová) nezaznamenali výrazný úspech, nazbierali 

cenné skúsenosti, ktoré môžu ďalej využiť  
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Poobedia s matematikou 

 

Od 9.2. do 13.2.2015 sa všetci milovníci netradičných úloh 

a hlavolamov mohli popasovať v skladaní Rubikovej kocky, 

Soma kocky, tangramoch, sudoku, maľovaných krížovkách, 

fyzikálnych úlohách a pexese. Niektorí boli raz-dva hotoví, 

niektorí si dlho lámali hlavy, ale hlavne sme sa všetci dobre 

zabavili. 
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Sudoku 
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Vtipy 

 

Hnevá sa poľovník po poľovačke:  „Nielenže som včera nič 

netrafil, ale som aj toho kúpeného zajaca stratil.“ 

 

Tigrica napomína malé tigríča, ktoré naháňa po pralese 

vydeseného lovca:  „Koľkokrát ti mám hovoriť, že s jedlom sa 

nehrá?!“ 

 

Prečo v električke zásadne spíš?  

- Nemôžem sa pozerať na to, ako babičky stoja. 

 

Doktor: „Mám pre vás zlú správu - máte rovnako ako ja -

Alzheimerovu chorobu.“ 

Pacient: „Čože to mám?“ 

Doktor: „Ktože čo má?“ 

 

Ivko vidí prvý raz páva a kričí: „Mama, aha! Rozkvitnutá 

sliepka...“ 

 

Pýta sa syn otca:  

- Prečo sa v zime solia cesty?  

- Lebo cukor je drahý. 
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Je to červené a kazí to zuby. Čo je to?  

- Tehla. 

 

Viete, čo je totálna opatrnosť? 

  - Keď slimák brzdí v zákrute... 

 

Stále mi to ukazuje, že je zle napísané meno alebo heslo 

užívateľa. 

  - Zavrite prosím okno, pani. 

  - No áno, to je pravda, vonku je fakt dosť  hluk. 

 

 

Pripravila:  Sofia Vrtišová
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Kreslená fyzika 

 

Uhádni, ktorú fyzikálnu veličinu ukrýva obrázok. Svoju 

odpoveď pošli emailom so svojím menom a triedou na  

 

 

 

 

 

 

email: informa9.ms@gmail.com  (p. Števkovej). 

Ak máš podobné vtipné kreslené obrázky (najlepšie vlastné), 

pošli ich na vyššie uvedený email. Tie najlepšie budú vybrané 

do ďalšieho čísla nášho časopisu. 

 

Zábavná meteorológia 

 

Osemsmerovka – po vyškrtaní daných názvov v niektorom 

z 8 možných smerov zostávajú nepreškrtnuté písmená, ktoré 

čítaním po riadkoch za sebou prezradia tajničku. 

mailto:informa9.ms@gmail.com
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O B L A Č N O S Ť N Ú F J A T 

R E T E M O M E N A A Y K E Á 

R D O Z Ó N É A J E K T P Š S 

E I Y R A B O Z I N U L K Ý A 

M O N Z Ú N V Ú Á Z O A O V P 

O R O R K Á N H R T R K N F I 

K E N Í Ž E E Á A A S E Á R T 

Ž N Ň E I R S A P O G Č V O N 

Á A A S P I S N E H E Á ? N A 

R M E T E O R O G R A F N T I 

Z Ž I A R E N I E N Ó L K Y C 

 

Vánok, aneroid, tlak, sneh, inverzia, prehánky, fronty, srieň, 

níže, izobary, orkán, monzún, rosa, anemometer, uragány, 

výše, teplota, tajfún, žiarenie, cyklón, ozón, meteorograf, 

zrážkomer, antipasát, oblačnosť. 

Hádanky: 

Čo letí bez krídel?      (kalbo) 

Štípe, hryzie, ale zuby nemá. Čo je to?   (zárm) 
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Pokusy na Dni otvorených dverí 

 

Dňa 13. januára 2015 sa na našej škole uskutočnila akcia 

s názvom Deň otvorených dverí. Na to, ako (sa) u nás 

vyučujeme, prišli sa pozrieť rodičia, deti, aj ich starí rodičia. 

V dopoludňajších hodinách bol o. i. záujem o fyzikálne 

a chemické pokusy. Tu si prišli na svoje hlavne deti, ktoré 

obľubujú aktivity, pri ktorých sa niečo deje. Sami mali 

možnosť vyskúšať si poháre naplnené vodou, ktorá sa z nich 

nevyleje, ani ak ich obrátime hore dnom, kladkostroje, 

nafukovanie modelu teplovzdušného balóna, netradičné 

prelievanie kvapalín, nafukovanie balónikov, hru na pevnú 

ruku, pokusy z elektrostatiky,... Asi najväčšia pozornosť pri 

predvádzaní a vysvetľovaní pokusu sa ušla žiakovi, ktorému 

horela ruka. Niektorí odvážlivci aj z radov rodičov a detí si to 

tiež vyskúšali (odišli od nás živí a zdraví ). Žiaci - deviataci 

prejavili svoju zručnosť aj pri práci so senzormi a Elabom, teda 

PC meraním fyzikálnych veličín pomocou špeciálnych 

zariadení. 

V učebni chémie sa tiež robili pokusy so suchým 

ľadom, dokazovala sa prítomnosť kyslíka pripraveného 

chemickou reakciou a veľký aplauz zožala „výroba“ tzv. slonej 

zubnej pasty. 

Týmto ďakujem žiakom 9.B, ktorí prezentovali 

fyzikálne pokusy pod vedením p. Števkovej a žiakom 9.A, 8.A 

a 5.A, ktorí pod vedením p. Kolesárovej prezentovali chemické 

pokusy. Ďakujem aj všetkým zúčastneným rodičom, deťom, 
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starým rodičom a žiakom, ktorí nám prejavili slovom alebo 

potleskom svoje poďakovanie a uznanie za našu prácu. Tešíme 

sa na Vás aj o rok pri podobnej akcii. 
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Hókus pokus 

A pre Vás, ktorí máte chuť objavovať, pátrať, hútať nad 

vecami, mám návod, ako si vyrobiť teplovzdušný balón. 

Budeš potrebovať: veľký mikroténový sáčok na odpad (stačí 

60 litrový), lepiacu pásku, nožnice, kus tenkého drôtu, fén. 

Popis: Na sáčku zmenšíme otvor pomocou drôtika a lepiacej 

pásky. Do takto vyrobeného balóna (otočeného hore dnom) 

fúkame fénom teplý vzduch. Po nafúknutí balón vzlietne.  

Fyzikálne zdôvodnenie: Teplý vzduch je ľahší ako studený. 

Ten spôsobí vzlietnutie balóna (hmotnosť balóna je malá, 

objem dostatočný na to, aby vztlaková sila bola väčšia ako tiaž 

balóna). 

 

 

Pripravila:  RNDr. Marta Števková
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Moje najobľúbenejšie zvieratko – Delfín  

Delfíny sú jedným z najzaujímavejších vodných živočíchov. 

Ľudia ich veľmi obľubujú najmä pre ich inteligenciu a hravosť. 

Na svete žije približne 40 druhov rôznych veľkostí a 

hmotností. O delfínoch existuje mnoho zaujímavostí: 

 Delfíny majú len málo nepriateľov v zvieracej ríši. Ich 

najväčšou hrozbou sú ľudia najmä tým, že znečisťujú vody, 

v ktorých žijú a lovia ich. 

 Delfíny skákavé volajú na seba menom, ktoré si dokážu 

zapamätať až 20 rokov.  

 Mladé delfíny zostávajú so svojou matkou po dobu 2-och až 

3-och rokov. 

 Delfín je schopný ponoriť sa do hĺbky až 1000 metrov. 

 Chrbtová plutva delfínov je unikátna, slúži sa na to, aby sa 

od seba tieto zvieratá odlišovali. 

 Delfíny dokážu plávať rýchlosťou až do 55 kilometrov za 

hodinu. 

 Koža delfína je veľmi krehká a môže sa ľahko poškodiť. 

 Keď delfín spí, odpočíva iba jedna strana jeho mozgu. To 

im umožňuje, aby spali a zároveň dávali pozor na možné 

nebezpečenstvo. 

 Delfíny sa dorozumievajú zvukmi s frekvenciou 250 

Hertzov až po ultrazvuky v rozsahu 80 až 220 kilohertzov. 

 Najvyšší vek, ktorého sa môžu delfíny dožiť, sa pohybuje 

medzi 40 a 50 rokmi. 

 Delfíny sú veľmi sociálne tvory. Žijú v skupinách 

a vzájomne spolupracujú na obstaraní si potravy. 
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 Vedeli ste, že Kosatka dravá je vlastne delfín?  

 Delfíny sú medzi ľuďmi obľúbené najmä pre ich hravé 

správanie a inteligenciu. S človekom má delfín spoločného až 

98 % myslenia.  

 Delfín skákavý dokáže vyskočiť do výšky 3 až 4 metrov, 

pričom dĺžka skoku môže byť až 10 metrov. 
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Tajnička: Ako sa volá najväčší delfín? 

 

Odpoveď nájdeš v tajničke. 

1. Chytá myši. 

 
2. dravý vták 

 

3. časť tváre 

 

4. cestovný doklad 

 
5. nábytok v spálni 

 
6. teplá prikrývka 

 

7. plynné skupenstvo 

vody 
 

8. opak hlúpeho 
 

9. rozprávková bytosť – 

viachlavá 
 

10. meniny má 21.8. 
 

11. vyrába papier 

 
12.  5. mesiac v roku  

 

Spracoval:  Daniel Šalapa 
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Anketa 

Pýtali sme sa:  Máš doma nejaké zvieratko? Ako sa o neho  

staráš? 

Áno, mám psa. Dávam mu žrať ráno a večer, češem ho, 

chodím ho venčiť, cvičím ho. Môj pes je plemeno Bradáč 

Stredný. 

Filip Kováč 

Áno psa. Dávam mu žrať,  hádžem mu kosti.  

Aďko Vinca 

Ja mám škrečka. Starám sa oňho tak, že mu každý týždeň 

mením piliny, denne mu dávam jesť a dávam vodu. 

Kevin Balušík 

Mením mu vodu, dávam mu jesť, mením mu piliny v klietke. 

Miška 

Áno, rybky.   

Mením im vodu a dávam im jesť.  

Niko Mato 

 

Áno, mám psíka. Volá sa Missy. Starám sa o neho tak, že 

s ním chodím na prechádzky, dávam mu jesť. 

Ema Kocúrová 

 

Mám psa. Dobre sa o neho starám, kŕmim ho, hrám sa s ním. 

Fabián Kmec 

Pýtali sa: Kevin Balušík a Niko Mato 
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Z vašej tvorby 

Snehuliačik včera vonku vybehol, 

musí sa však liečiť, 

lebo prechladol. 

Šálik si dal, 

hrniec na hlavičku 

a fúka si nos,  

svoju mrkvičku. 

Tri gombičky, očká zavreté. 

Snehuliačik sa hojdá vo vetre. 

                                 

Miriam Suchá, 4.A 
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Valentín 

Valentín sa blíži, 

ľuďom neublíži. 

Valentín je keď sme spolu, 

keď ideme na kofolu. 

 

Valentín má každý rád 

ujo, teta , kamarát. 

Na tvári mať úsmev krásny, 

a v očiach výraz jasný. 

 

Valentín je lásky čas, 

nie je tu po prvý raz. 

Čo naň ešte treba? 

Aspoň kúsok z teba. 

 

 

Ivanka Tarkovská, 6.B 
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Pozor, pozor! 
 

Opäť je tu „Neskúšačik“. Tentokrát v tvare srdiečka. A práve 

preto sme pre Vás vymysleli zaujímavú úlohu. Ak nechceš, 

aby ťa pani učiteľka skúšala, musíš okrem predloženia 

„Neskúšačika“ splniť  ďalšiu podmienku. Sľúbiš, že urobíš 

niečo dobré. Musíš však byť konkrétny. Napr.:  „Pomôžem  

pani učiteľke s nástenkou, spolužiakovi s príkladom, ...“ 

Valentín síce už prešiel, ale čas na dobré skutky je tu stále. 

Tento „Neskúšačik“ má okrem neskúšania ďalšie čaro. Uvidíš, 

že dobro, ktoré urobíš, sa Ti skôr či neskôr vráti. 

Neskúšačik č.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis učiteľa : _____________
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Valentín 

Jedna z legiend vraví, že sv. Valentín bol kňaz žijúci v Ríme v 

3. storočí. V tom čase vládol cisár Claudius II., ktorý bol 

známy svojimi megalomanskými túžbami a krutými 

vojnovými výpravami. Napadlo mu, že ženatí muži sú slabšími 

vojakmi, pretože sa musia starať o svoje rodiny, a tak zakázal v 

krajine manželstvo. Sv. Valentín však napriek zákazu ďalej 

zasnuboval a oddával zamilované páry. Keď sa to cisár 

dozvedel, za jeho snahu spájať životy zamilovaných sviatosťou 

celoživotnej lásky ho dal popraviť. 

V dnešnej dobe sa na deň sv. Valentína zamilovaní obdarúvajú 

valentínkami a ďalšími romantickými darčekmi, aby vyjadrili 

hĺbku svojich ľúbostných citov. Tento sviatok má v sebe veľké 

čaro a aspoň kúsok z jeho posolstva by mal byť v každom dni 

počas celého roka. 
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LÁSKA 

Zákon lásky je v ideálnom prípade jasný a stručný. Iba 

jedna veta. Stačí, keď si v duchu vymením miesto s tým 

druhým, a už viem, ako sa mám zachovať.  Predsa tak, ako by 

sa to páčilo mne na jeho mieste. Je to krásny zákon a keby sa  

každý ním riadil, bolo by na svete vynikajúco. Prečo teda 

zákon lásky neplatí tak, ako prírodné zákony? Napr. ako zákon 

zemskej príťažlivosti? Každý musí spadnúť, ak vyskočí 

z okna. Prečo to nie je tak isto so zákonom lásky?  Ozaj, ako 

by to bolo, keby zákon lásky fungoval tak bezchybne ako 

otáčanie Zeme okolo vlastnej osi a jej obiehanie okolo 

Slnka? 

Nemohla by som nikoho udrieť, lebo moja ruka by vedela iba 

hladkať. Nemohla by som ostať sedieť v autobuse, lebo moje 

telo by hneď vyskočilo, len čo by som videla niekoho staršieho 

stáť. Nemohla by som drzo odvrávať, lebo moje ústa by vedeli 

povedať iba milé a láskavé slová. Nemohla by som sa dívať na 

neumytý riad, automaticky by som ho hneď umyla. 

Rozmýšľali ste niekedy nad tým,  ako by sa žilo, keby každý 

zachovával  iba zákony a pravidlá slušného správania? 

V rodinách by bol pokoj, deti by na slovo poslúchali. 

Manželia by sa nerozvádzali. 

Neboli by vojny, nepotrebovali by sme zbrane ani vojsko. 

Nekradlo by sa. Nebola by potrebná polícia, súdy ani väznice. 

Každé slovo by bola pravda. 
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Na prvý pohľad, to by bol fajn život, však?  Ale čo, ak by to 

bol iba zákon, ale bez lásky? 

 

Deti by poslúchali, ale nebežali by s radosťou v ústrety otcovi. 

Nepripravili by mame prekvapenie. 

Nevraždilo by sa. Ale keby nebolo lásky, kto by si všimol 

smutného a osamelého? 

Bez lásky by nebolo radosti z darov, ktoré dostaneme a ešte 

väčšej radosti, keď niečo darujeme. 

Každý chorý by síce dostal najúčinnejšie lieky v najlepšie 

vybavených nemocniciach, ale či by bez lásky prišiel niekto 

trpiaceho potešiť, vypočuť, povzbudiť a súcitne pohladiť? 

Starí ľudia by boli v prvotriedne vybavených domovoch. Mali 

by všetko nevyhnutné pre život, ale svojich blízkych by 

nevideli. 

Nik by nás neoklamal. Ale pravda bez lásky býva tvrdá. 

 

S láskou, aj keď len takou našou, ľudskou, nedokonalou, je 

to predsa len krajšie 
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Desatoro ohľaduplností 

 

1. Keď je ohľaduplnosť možná, niet dôvodu nebyť ohľaduplný. 

2. Každý deň sa trochu porozprávajme. 

3. Rastime spoločne, stále. 

4. Vážme si jeden druhého. 

5. Majme s druhými súcit. 

6. Buďme zdvorilí. 

7. Hľadajme na tom druhom, čo je dobré a krásne. 

8. Nedajme sa znechutiť nepríjemnosťami. 

9. Keď sa už pohádame, rýchlo sa zmierme. 

10. Buďme veselí a usmievajme sa. Cvičí to srdce a chráni  

      pred srdcovými problémami. 

 

 

 


