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Ahojte, víta vás v�etkých na�ich verných prvé èíslo �kolského èasopisu Dráèik 
v tomto �kolskom roku. U� od zaèiatku roka sme pracovali na nových témach, 
v novom zlo�ení redakcie a priná�ame vám èasopis v novom �týle. Èakajú vás 
nové  èlánky, rozhovory, informácie, ankety, zábava a pre tých, ktorí sa 
nechcú nudi� , mô�u sa zapoji� do rôznych aktivít a sú�a�í. Dúfame, �e vás 
nový Dráèik zaujme, pobaví  a získa si va�u pozornos�.  

                                                                                       Redak�ná rada 

Redakèná rada:    Miriam SUCHÁ  5. A 

                            Sofia VRTI�OVÁ  4. B 

                            Norika BALOGOVÁ  7. A 

                            Niko  MATO  4. B 

                            Petra  MÁRKU�  6. B 

                            Franci JUHÁSZOVÁ  7. A 

                            Ema OLEXOVÁ  5. B 

                            Mário MIHÁL  8. A 

Pedagogický poradca:  Mgr. Patrícia FÁBRYOVÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: dracik@centrum.sk 

Tlaè: Z� Po�iarnická 3, Ko�ice 

To sme my, keby ste nieèo ..... 

potrebovali a tak ..... J 
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    Na�a �koli!ka 

INFOSERVIS: �o bolo? 

SEPTEMBER 

7.9. a 9.9. - Dotkni sa hviezd - výchovno-vzdelávacie predstavenie na tému �port a olympijské 

hodnoty. Zúèastnili sa ho �iaci 5. a 7. roèníkov. Cie¾om bolo �iakom predstavi�  olympijské symboly 

a my�lienky, prezentova� �porty, za�i� skutoènú atmosféru olympijských hier, nauèi� ich správaniu fair 

play, stretnú� sa so �portovými vzormi � olympionikmi a predstavi� ich ��portovú cestu do 

olympijského Ria de Janeiro�. 

9.9. � Beseda s ilustrátorkou � V Litparku sa besedy  s ilustrátorkou Alenou Wagnerovou zúèastnili 

�iaci 2.A, 2.B a 4.A. 

21.9. � 30.9. - Zber papiera � nazbierali sme 14 857,5 kg papiera. Najlep�í zberaèi:                    

I.stupeò � trieda 1.C � 1 533 kg a jednotlivec  �usterová Simonka 1.A � 894 kg.                                    

II.stupeò � trieda 7.A � 2 138 kg a jednotlivec  Jakubová Janka 8.B � 371 kg.                                                    

22.9. - Memoriál J. Margitu - uskutoènil  sa 3. roèník behu, ktorý sa behá �tafetovým spôsobom, be�í 

sa 21 kôl, kde jeden okruh predstavuje cca 1km. Po minuloroènom 2. mieste, na�i �iaci boli e�te 

úspe�nej�í a obsadili 1. miesto. �kolu reprezentovali títo �iaci: M. Karas, S. Lietava, M. Bere�, D. 

Kéder, D. Heráková, P. Zemanová, V. Parouleková, A. Varcholová, H. Hrudál, R. �oltí�ik, D. Ka�uba, E. 

Mi�inský a N. Sejna. 

25.9. - Cezpo¾ný beh - uskutoènilo sa obvodné kolo v cezpo¾nom behu. Zastúpenie sme mali vo 

v�etkých �tyroch kategóriách. Dru�stvo star�ích �iakov získalo krásne 2. miesto, keï Matej KARAS 

dobehol na druhom a Matej BÉRE� na �tvrtom mieste. Dru�stvo dopåòal Nicolas SEJNA.            

Rovnako 2. miesto získalo aj dru�stvo mlad�ích �iaèok, z ktorých najlep�ie zabehla Veronika 

VASI¼OVÁ. K úspechu dopomohla aj Natália HUDÁKOVÁ a Ivana DZUBÁKOVÁ. 

29.9. - Európsky deò jazykov - pri príle�itosti Európskeho dòa jazykov sme na na�ej �kole rozbehli 

cudzojazyèné okienko a s ním aj ïal�ie aktivity. Celý deò bol venovaný oslave jazykov. �iaci �iesteho 

a siedmeho roèníka privítali svojich spolu�iakov piesòou a pozdravmi z celého sveta. Nechýbala ani 

vlastnoruèná výzdoba, plagát a vlajky európskych krajín. Niektorí �iaci sa k tejto príle�itosti aj 

primerane obliekli a prestávky nám spríjemòovala medzinárodná hudba.Vyuèovacie hodiny 

prebiehali hravou, zábavnou a pestrou formou. 

30.9. - Beh o pohár starostu MÈ Ko�ice Juh - u� nieko¾ko rokov sa pravidelne ka�doroène 

zúèastòujeme tejto �portovej akcie, ktorá sa koná za úèasti �iakov základných a stredných �kôl 

v meste, v�dy pred MMM v Ko�iciach. Aj tento rok sme si priniesli z tejto akcie krásne výsledky. 

Dievèatá obsadili 1. miesto zásluhou Danice Herákovej a tretie miesto máme vïaka Veronike 

Paroulokovej. U chlapcov si Erik Mi�inský vybehal 2. miesto. 
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OKTÓBER  

2.10. - Beh maratónskych nádejí � v mestskom parku sa uskutoènila �portová sú�a� vo viacerých 

disciplínach detskej atletiky. Sú�a�ilo 5 dievèat a  5 chlapcov zo 6. a 7. roèníkov. Na�u �kolu 

reprezentovali: Veronika Vasi¾ová, Radka Ko�ejová, Ivana Dzubáková, Viktória �edová, Natália 

Hudáková, Matej Jo��ák, Richard �alapa, Marcel Üvege�, Maro� Guzi a Jakub �ubretovský. Po 

závereènom sèítaní bodov sme sa medzi 18 �kolami umiestnili na 5. mieste, z toho v dvoch 

disciplínach z piatich sme boli najlep�í. Na záver sa �portovci postavili na �tart behu na 800 metrov, 

kde medzi �es�desiatkou be�kýò bola na�a Veronika Vasi¾ová dvanásta. Medzi chlapcami sme mali 

najrýchlej�ieho ví�azného be�ca Mateja Jo��áka s obrovským náskokom.  

5.10. -  Bedminton - zúèastnili sme sa obvodného kola v bedmintone. Sú�a�ili dru�stvá �iakov aj �ia-

èok. Na�a �kola mala zastúpenie v sú�a�i �iaèok, kde nás úspe�ne reprezentovali Danica HERÁKOVÁ 

a Veronika �VEKU�OVÁ. Dievèatá sa zlep�ovali ka�dým zápasom a vybojovali si koneèné 3. miesto. 

12.10. -16.10. � Zber ga�tanov - nazbierali sme 1 818,3 kg ga�tanov. Najlep�í zberaèi:                    

I.stupeò � trieda 2.A � 201 kg a jednotlivec Mikula �imon 2.A � 112 kg.                                          

II.stupeò � trieda 5.B � 527 kg a jednotlivec  �venk Viktor  5.B � 314 kg.                                                    

12.10. � Projekt ,,Zober loptu, nie drogy�- Basketbal - v rámci projektu sme sa zúèastnili basketba-

lových zápasov základnej skupiny B. Na�u skupinu sme po ví�azstvách suverénne vyhrali a zabezpeèili 

si tak finálovú úèas�. Na�u �kolu reprezentovali: GAMRÁTOVÁ Veronika, HRUDAL Hugo, JA�KOVÁ 

Natália, JO��ÁK Matej, KARAS Matej, KIPIKA�OVÁ Emília, KMECOVÁ Lýdia, KOÈI� Daniel, MI�INSKÝ 

Erik a STRAKA Martin. 23. 10. � DOBOJOVANÉ - medzi 12. dru�stvami sme nakoniec vo finále obsadili 

4. miesto.  

NOVEMBER 

2.11. - Roèníkový projekt pre �iestakov: Môj zvierací miláèik 

4.11. - Imatrikulácia prvákov - �Dotkni sa pravého kolena ¾avou rukou� a ve¾a ïal�ích �a�kých úloh 

museli zvládnu� na�i prváci, aby mohli by� star�ími �iakmi slávnostne imatrikulovaní a stali sa èlenmi 

na�ej ve¾kej rodiny Z� Po�iarnická.  

9.11. � Florbal - obvodové kolo vo florbale nabité takmer v�etkými �kolami. V tomto �kolskom roku 

sa turnaja zúèastnilo 9 �kôl. V zápase o tretie miesto sme sa stretli s veèným �portovým rivalom zo Z� 

Staniènej, ktorú sme vo ve¾mi peknom a dramatickom súboji zdolali a obsadili sme krásne 3. miesto. 

23.11. � Hokejbal � v prvom kole hokejbalovej tipsportligy základných �kôl v Ko�iciach, sa na�i �iaci 

umiestnili na 3. mieste. Turnaja sa zúèastnilo pä� �kôl  5. a 6. roèníka. 

26.11. � Katarínska zábava - hudba, tanec, zábava i pouèenie a to v�etko zabalené do ka�doroèného 

prekvapenia. Témou tohto roka bola rómska kultúra. Okrem na�ich �iakov sme privítali aj �kôlkarov 

z okolitých M�, rodièov a pozvaných hostí. Bolo veselo! 
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Kto nás u!í? 
        Rozhovor s pani u!ite"kou Mgr. Veronikou Fe!íkovou 

 Rada èítate?  

Áno. Najrad�ej mám romantické knihy. 

 Èím ste chceli by�, keï ste boli v na�om veku? 

Lekárkou, ale nezná�am poh¾ad na krv, tak som sa stala uèite¾kou. 

 Vieme, �e uèíte matematiku a informatiku, ale ktorý predmet  ste mali 
v �kole najrad�ej? 

Najrad�ej som mala matematiku. 

 Uèíte rad�ej matematiku, alebo poèítaèe? 

Rad�ej uèím matematiku. 

Èím Vás �iaci vedia pote�i� a èím nahneva�? 

Nahnevajú ma,  keï nemajú domácu úlohu a nie sú pripravení na hodinu.  

A najviac ma pote�ia, keï v�etkému rozumejú a vidím, �e majú záujem. 

 Èo robíte vo vo¾nom èase? 

Vo vo¾nom èase sa starám o dom a pestujem kvety. Tie� ve¾a èítam a chodím na  

prechádzky.                       

 Ko¾ko èasu trávite denne pri poèítaèi? 

Sna�ím sa trávi� pri òom len nutný èas, kvôli práci. Asi 4 hodiny. 

 Aký poèítaèový program  máte najrad�ej? 

Vyu�ívam v�etky, nemám nejaký zvlá�� ob¾úbený. Pracujem s nimi, lebo musím, 

ale vá�im si svoj vo¾ný èas mimo poèítaèa. 

 Aký vz�ah máte k sociálnym  sie�am? 

Mám konto na FB, ale mám ho pre kontakt so svojou rodinou a priate¾mi.  
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Nevyh¾adávam ve¾mi nových ¾udí a zásadne nezdie¾am fotky,videá a pod.  

Tak�e nevy�ívam sa v tom a beriem to prakticky. 

 Ktoré miesta na Slovensku sa Vám páèia? 

Môj rodný kraj �ari�, tak�e �ari�ská kotlina, pohorie Èergov a milujem kraj okolo 

Starej ¼ubovne. A to je ¼ubovniansky hrad, kúpele, Pieniny, skanzen...  

 Máte nejaký dovolenkový sen? 

Chcela by som prejs� celým Ve¾kým èínskym múrom pe�i. 

 

 

 Bleskové odpovede: 

Ob¾úbená  farba  � modrá 

Ob¾úbené  zviera  � pes 

Ob¾úbená  rastlina  � kvety - tulipán 

 Ob¾úbený  film  � Harry Potter  

 Ob¾úbený  seriál  � Kosti  a NCIS: Námorný vy�etrovací úrad 

Ob¾úbený  spevák, skupina  � Nedvìdovci 

Ob¾úbené  jedlo  � rizoto 

                                                                     Ïakujeme za rozhovor! 

                                                                                         Miriam, Niko, Emka  

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

                                                                                                                                                                     

Zapoj sa aj ty, ak chce�! 

Po�li návrhy, s kým by si si chcel preèíta� 

rozhovor a pripoj nejaké zvedavé otázky.  

Mail: dracik@centrum.sk 

Heslo: KTO NÁS UÈÍ?                  

Nezabudni napísa� svoje meno a triedu. 
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MATEMATICKÉ HLAVOLAMY 

Ak má� vo¾ný èas, tak sa zabav a pokús sa vyrie�i� tieto hlavolamy.  Zistí�, ako 
ti to páli. Úlohy pre teba pripravila p. uèite¾ka Mgr. Veronika Feèíková.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Bludiskop 

Bludiskop  rie� ako tradièný 
labyrint. Ka�dý hlavolam má 
jeden vchod a jeden východ. 
Cie¾om je nájs� správnu cestu od 
vchodu k východu a vyhnú� sa 
slepým ulièkám. Ak nájde� 
správnu cestu,  vyfarbi v�etky 
obdå�niky , cez ktoré prechádza 
a tak sa ti zobrazí obrázok. 

 

2. Logická hádanka 

V jednu sobotu nav�tívilo Zoo pä� priate¾ov. Ka�dý z nich si obliekol inú 
farbu trièka. Po jednom sa rozutekali, aby videli svoje najob¾úbenej�ie 
zvieratká.  

1. Jedno z detí si oblieklo trièko, ktoré bolo rovnakej farby, ako aj 
jeho ob¾úbené zvieratko. 

2. �tevko, ktorý nemal  èervené trièko, i�iel do Austrálskeho 
pavilónu a Anièka, ktorá nenav�tívila levy, si obliekla �lté trièko.  

3. Cyril videl dievèa s èerveným trièkom v pavilóne s opicami, kým sa 
pozeral na krá¾a pú�te. 

4. Petrík, ktorý nemal rád slony, poèul huèa� chlapca vo fialovom 
trièku. 

5. Mi�ka pre�la okolo �tevka, ktorý mal èierne trièko, na jej ceste 

nav�tívi� opice. 

Odpovedz na otázky: Kto má rád kengury? Kto mal trièko bielej farby?  

Aké je najob¾úbenej�ie Petríkove zvieratko? 
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3. Mozaika 

Urèite ste u� hrali na poèítaèi hru 
Míny. Princíp lú�tenia je ve¾mi 
podobný. Zadaním mozaiky je 
mrie�ka s vpísanými èíslami 0-9. 

Ka�dé èíslo urèuje, ko¾ko 
z okolitých �tvorèekov (vrátane 
�tvorèeka obsahujúceho èíslo) treba 

vyfarbi�. 

0 znamená, �e �iaden z 9 

�tvorèekov nebude vyfarbený. 9 
znamená, �e bude vyfarbených 
v�etkých 9 �tvorèekov. 5 znamená, 
�e bude vyfarbených 5 �tvorèekov, 
ale ktoré to sú, zále�í od zadania. 

 

Zapoj sa aj ty, ak chce�! 

Vyrie� úlohy a odpovede nám po�li 

mailom, alebo vlo� do krabice pre 

redakciu Dráèik. Nemusí� vyrie�i� v�etky 

úlohy. Vyskú�aj svoje sily! 

Mail: dracik@centrum.sk                                                                           

Heslo: MATEMATICKÉ   HLAVOLAMY                  

Nezabudni napísa� svoje meno a triedu. 

 

                                                                                                                                                    

Uèite¾ sa pýta Kuba:  

- Keby si mal sedem cukríkov a ja by som 

�a o dva poprosil, ko¾ko by ti ich ostalo? 

- Sedem!   

 

J  Ak sa ti to náhodou 
nepodarí vyrie�i�:  J 

Uèite¾ka sa pýta �iaka: 

- Ko¾ko rokov má dnes èlovek, ktorý sa 

narodil v roku 1964? 

- Mu� èi �ena?   

 

Dvaja �tudenti na intráku fantazírujú: 

- Èo keby sme zaèali chova� prasa? 

- Ti �ibe? A èo ten smrad a �pina? 

- V�ak si zvykne. 

 

Pani uèite¾ka uká�e na obrázku zebru. 

Pýta sa detí, aké je to zvieratko. Nikto 

nevie a preto napovedá:  

- Z... 

Nikto nevie.  

- Ze... 

Stále sa nikto nehlási.  

- Zeb... 

Prihlási sa malý Móricko a hovorí:  

- Zeby to bol tiger? 
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       SPOZNÁVAME HISTÓRIU KO�ÍC 

  Dóm sv. Al�bety 
Nie je to najstar�ia budova v Ko�iciach a ani najstar�í kostol. Nie je zachovaný 
tak, ako ho poèas storoèí postavili. Dokonca nie je ani dostavaný. �a�ko vám 
vlezie na jednu fotku. Napriek tomu, i preto ohromí skoro ka�dého. 

Asi urèite viete, �e hovorím o Dóme sv. Al�bety.  

Ko�ická gotická katedrála sa zaèala stava� na konci 14. storoèia a ukonèenie 
výstavby sa datuje v roku 1508. A èo e�te o òom nevie�? Èítaj ïalej! 

Zaèali ho stava� z núdze, lebo predo�lý kostol na tom istom mieste po�kodil 
po�iar. Aj tak by u� bol na vtedaj�ie pomery primalý. Je to najväè�í kostol na 
Slovensku s plochou 1 200 m" a kapacitou vy�e 5 000 ¾udí a zároveò 
najvýchodnej�ia gotická katedrála v Európe. Nachádza sa v strede Hlavnej ulice 
v Ko�iciach, prièom ju formuje do tvaru �o�ovky. Je katedrálnym chrámom 
Ko�ickej rímskokatolíckej arcidiecézy a farským kostolom Farnosti svätej 
Al�bety v Ko�iciach. Nový nedostal originálne meno. Ako predo�lý, zasvätili ho 

nemeckí kolonisti svojej èerstvo novej svätej � sv. Al�bete, takisto sa volá aj 
tento. Zaèali ho stava� tak, �e najprv obostavali zvy�ky pôvodného, men�ieho. 
Stavali ho u� aj na vtedaj�ie pomery obrovský� dnes je rozlohou najväè�ou 
katedrálou na celom Slovensku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Text: Norika         Foto: Majo 
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!!! OHROZENÉ DRUHY ZVIERAT !!! 

Leopard sne�ný  

(ma!ací chameleón) 

                                     Na skrýva�ku by som sa s ním asi nezahral. 

 

   

 

 

          táto maèka splynie s  horským prostredím ako chameleón a  
   neuverite¾ne sa maskuje.  

       mô�e� sa s ním stretnú� v pohoriach Strednej Ázie, Bhutáne, Indii, 
Nepále, Afganistane, Rusku a Mongolsku. 

       vyrastie  do vý�ky 50 -70cm a mô�e ma� då�ku 130cm.  Jeho hustá srs� 
je svetlej dymovo sivej farby. Telo je posiate tmavými �kvrnami. Mohutný 
chvost býva a� meter dlhý. 

       robí ve¾ké skoky  ponad ú�¾abiny  a obratne �plhá po skalách. Má silné 
nohy a ostré pazúry, �iroké chodidlá sú pokryté srs�ou, vïaka tomu sa 
nezaboria do snehu.  Vie vynikajúco �plha� po stromoch. Doká�e vyliez� na 
strom aj s ve¾kým úlovkom v papuli. 

           zbo�òuje divé ovce, kozy, svi�te, doká�e zdola� aj jaka a somára.   

Táto  samotárska �elma  je zaradená do zoznamu ohrozených druhov. Jeho 
poèty sa odhadujú na  4500 -7500 jedincov. ¼udia ho stále lovia pre ko�u�inu, 
kosti a èasti tela, ktoré pou�ívajú v èínskom ¾udovom lieèite¾stve. Smutnú 
budúcnos� mu ve�tí aj neustále zmen�ovanie jeho prirodzeného prostredia 
a nedostatok potravy.                                                                           

                                                                                                       Sofia 

Krásna cica-mica !!!  

!!! 
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JEME ZDRAVO? 

Zaujímavé ovocie 

Kumquat 
- má ve¾kos� olivy, ale je oran�ovej farby 

 

- vyzerá asi ako malý pomaranè a má jedlú aj �upku 

  

- má v sebe to¾ko vitamínu C , �e staèia 2 malé plody a získate ho viac, ako z celého 
pomaranèa 

- okrem vitamínu C obsahuje aj ve¾a vitamínu A a  vápnika, asi ako 150g syra 

 

Karambola 

    - inak sa nazýva èínska hviezdica 

- pred konzumáciou je potrebné odstráni� hnedé rebrá 

- plody obsahujú ve¾ké mno�stvo kyseliny ��avelovej, preto sa odporúèa v malom mno�stve 

- plod je ve¾mi ��avnatý a chu�ou pripomína egre�e 

- plody majú nízky obsah cukru, taktie� obsahujú: vitamín C, minerálne látky - vápnik, 
horèík, �elezo a fosfor 

Mango 

      - pochádza z ju�nej a juhovýchodnej Ázie 

     - toto ovocie je staré 25 a� 30 miliónov rokov 

- je výborným zdrojom vitamínov A, C, betakaroténu, draslíka a vlákniny 

- obsahuje málo tuku a sodíka 

- konzumuje sa èerstvý, alebo ako príloha ku omáèkam a mäsám 

- pôsobí preventívne proti infekciám a chorobám, zabezpeèuje zdravý vývoj slizníc,    
upokojuje nervy,  o�ivuje farbu poko�ky a vlasov, pomáha pri poruchách zraku   
a �eroslepote 

                                                                                                        Miriam 

rebrá

draslíka a vlákniny
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VYJADRI SA, !LOVE!E! (a nehnevaj sa) 

ANKETA: IMIGRANTI 

 

 

Chudáci ¾udia.                     Je ich bárs ve¾a!                 Mô�u nám tu donies� choroby, 

Choïte domov.                     Pa�o, 7. A                              ale sú tie� iba ¾udia. 

Veronika, 8. A                                                                          Radka, 7. A 

 

Nech si robia èo chcú, ale najmä, aby sme mali k¾ud! 

                                                                               Viki,7.A 

Imigranti, je ve¾mi èastá téma, ale len málo názorov sme naozaj poèuli a väè�inou boli len 
negatívne. No èo si o tom myslím ja? Pod¾a mòa sú imigranti ako v�etci ostatní ¾udia. Èo ich 
s nami tak spája? Strach. ¼udia sa boja ve¾a vecí a aj keby v na�ej krajine hrozila vojna 

a podobne, takisto by sme utekali. Nie je to vec, za ktorú by sme sa mali hanbi�, ale vec, 

ktorú by sme mali v�etci prija�. Aj keï niektorí imigranti sú mo�no zlí, takisto ako oceán 
neza�piní  pár zneèistených kvapiek, tak aj ¾udstvo neza�piní pár zlých ¾udí.       

                                                                                                                Soòa, 7. A 

Uteèenci sú ¾udia, ktorí sú zo Sýrie a utekajú  kvôli vojne. Urèite by som ich odviedla 
z vojnového miesta a prijala by som ich do na�ej triedy. 

                                                   Biba, 4. B 

 Uteèenec uteká z krajiny, kde je vojna a má nedostatky. Dala by som im jes�, ale do triedy 

by som ich nechcela. 

                                    Tamèa, 4. B 

 

Migranti putujú z krajín, kde je vojna a málo peòazí na �ivot. Dala by som ich do krajiny, 

kde je k¾ud a pokoj. Deti by som poslala do �koly. 

   Vanesska, 4. B 

 

Ïakujeme za va�e názory!                              Redak�ná  rada 

 Tvoj �ivot je výsledkom rozhodnutí, ktoré urobí�. Pokia� sa ti tvoj �ivot nepá�i,  je �as vybra! si lep�ie.           
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         TROCHU  UMENIA  NEZA�KODÍ! 

Z  va�ej  tvorby 

�arovná zem 

Zatvorila som oèi. 

A idem, ani neviem kam. 

V�etko sa okolo mòa toèí, 

toèí ako na kolotoèi. 

Na kolotoèi, ktorý nikdy nezastane. 

Zrazu som vystúpila. 

Pozerám a moje srdce búcha. 

Neviem sa z toho spamäta�, kde som? 

Asi som v rozprávkovej zemi. 

Tá zem je taká, 

èo v nej ka�dý zablúdi. 

Zablúdi do nádherného sna. 

Sna, ktorý je naozajstný. 

                                                                          Vanda I�ková,10 rokov  

Slovensko 

Vitajte na Slovensku ! Slovensko je krajina, kde �ijem. Je to krajina, ktorá sa nachádza 
v strede Európy. Aj keï nemáme more, máme ve¾a riek a bystrín. Plávajú v nich ryby, vydry 

a svoje skrý�e tam majú aj sysle. Pýchou Slovenska sú hory Vysoké Tatry. Sú tam ve¾mi 
vysoké stromy. Na najvy��om strome vysedáva zo zvyku výr a vyva¾uje oèi na chránené 
rastliny a �ivoèíchy. V Tatrách je krásne, aj keï svieti slnko, aj keï je sychravo. Hlavné 
mesto Slovenska je Bratislava, cez ktorú teèie rieka Dunaj. Ja som sa narodil v Ko�iciach, 
kde aj bývam. V�etky mestá a dediny sú tu krásne. Ka�dé má svoje kultúrne pamiatky 
a zvyky. Som rád, �e vyrastám na Slovensku.    

                                                                             Juraj Filip,10 rokov 
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Príbehy s vybranými slovami: 

O zázra�nej bylinke 

V obyèajnej dolinke, kde stalo sa raz, na zázraènej byli a iných bylinách pásli sa dve krásne 
kobyly a jeden býk. �iel tade bystrý bylinár Bystrík. Bydlo mal v Bytèi , kde mal zbytoènú 
ma�ta¾. Uvidel by¾, ktorú obyèajne nevídal. Ako ju tak kobyla jedla, zmen�ovala sa. Býk ju 
jedol tie�, tomu sa v�ak niè nestalo. Bystríkova bývalá bytos� sa zmenila na zlú du�u. Chcel 
sa doby� slávy a by� slávnym pre celý svet. Prebytok slávy sa mu nevyplatil, lebo zvolal ¾udí, 
aby sa pri�li pozrie� na jeho neobyèajný objav. Ochutnal a vyparil sa. Bystríkovi sa neoplatila 
jeho pýcha. 

              Matej  Strnisko,10 rokov 

Py�ný pichlia�ik  

V jeden neobyèajný deò sa narodil malý pichliaè. Narodil sa v prepychovom bydlisku. Býval 
toti� na ru�i. Jeho mamièka pichliaèica sa od radosti a� pýrila. Pichliaè rástol, akoby z vody 

na ru�inej by¾ke, a� vyrástol na ve¾ké zlomyse¾né pichliaèisko. Bol namyslený na svoju 
pich¾avos�, a� bol py�nej�í ako tá ru�a. Myslel si, �e je neobyèajne bystrý a krásny. Ale bol to 

omyl. Hmyz si z neho urobil �mýkalku. Raz sa mu zlomil �pic, na ktorý bol najpy�nej�í. A tak 

bystro zmizla aj jeho pýcha. Zlomila sa ako pichliaè. Ostal celkom zbytoèný. Tak dopadnú 
v�etky py�né pichliaèe. 

                        Mirka �i�váková,10 rokov 

Výlet 

Bolo leto, keï sme boli s rodièmi na prechádzke v Nízkych Tatrách. Poèas túry sme videli 
vzácne byliny, ktoré sme nemohli trha�, lebo sú chránené. Moja mamka sa ve¾mi z¾akla 
a zakrièala. Zbadala toti� ve¾kého chrobáka. Mamka sa vydesila a� tak, �e sa po�mykla 
a spadla do horskej bystriny. Museli sme ís� do hotela. Mamka bola celá premoèená a my 

sme si z nej robili srandu, lebo za jej mokré topánky mohla obyèajná bystru�ka. 

                                                                                                      Alex Ka�máry,3. A 

 

 

 

 

Zapoj sa aj ty, ak chce�!  

Napí� nejakú báseò, alebo príbeh a po�li nám svoje práce mailom, 

alebo vlo� do krabice pre redakciu Dráèik. Najpodarenej�ie práce 

uverejníme v ïal�ích èíslach a najlep�ie aj odmeníme. Vyskú�aj 

svoju tvorivos�! Nezabudni napísa� svoje meno a triedu. 

                  Mail: dracik@centrum.sk                                                                             

                                Heslo:  Z VA�EJ TVORBY                 
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Vedel si, �e vo svete trávia Vianoce inak ako ty?   

           Belgicko 

Vie�, �e... Vianoce v Belgicku nie sú takým dôle�itým sviatkom ako inde v Európe. �tedrý deò je toti� pracovným 

dòom. Po návrate z práce si Belgièania zvyknú zájs� na veèeru do re�taurácie. Darèeky, ktorými sú väè�inou 

drobnosti, sa rozba¾ujú a� na druhý deò ráno. Skutoèným sviatkom je 25. december. Vtedy sa rodiny schádzajú 

pri slávnostnej veèeri. 

            Nórsko  

Vie�, �e... Nórsky Je�i�ko sa volá Juleniss. Jeho úlohou je nielen nosi� vo ve¾kom vreci na Vianoce darèeky, ale 

zároveò aj bdie� ako dobrý duch nad príbytkami ¾udí a predov�etkým nad de�mi. Veèer sa celá rodina usadí do 

kruhu, a pri vianoènom stromèeku spoloène èíta evanjelium. 

            Francúzsko 

Vie�, �e... Na darèekoch, jedle a pití rozhodne ne�etria. De�om ukladá na krb hromadu darèekov dobrý vianoèný 

duch pére Noel, ktorý je zo v�etkých Je�i�kov, Dedov Mrázov a Santa Clausov najmlad�í. 

            Austrália  

Vie�, �e... V krajine klokanov si deti poèas Vianoc u�ívajú letné prázdniny. Preto niet divu, �e Mikulá� rozdáva 

darèeky priamo na plá�i. Vianoèná hostina je väè�inou piknikom. Austrálèania ve¾mi radi posielajú vianoèné 

poh¾adnice. Dokonca medzi sebou sú�a�ia, kto ich dostal najviac.  

           Japonsko  

Vie�, �e... Napriek tomu, �e v Japonsku je ve¾mi málo kres�anov, poèas sviatkov si ozdobujú obchody a domy 

vianoènými dekoráciami. Darèeky nosí Hoteiosho, ktorý je podobný Mikulá�ovi. Pod¾a legendy má oèi vzadu, a 

tak sa deti sna�ia v tomto období správa� , akoby bol nablízku. 

           Anglicko  

Vie�, �e... Vianoce v Anglicku zaèínajú na Mikulá�a, teda 6. decembra a vrcholia 25. decembra ráno. Deti aj 

dospelí si rozba¾ujú darèeky, ktoré im v noci do pripravených pestrofarebných pono�iek nadelil Santa Claus. Iba 

tie najväè�ie darèeky sú polo�ené tak, ako v iných krajinách pod vianoèným stromèekom.  

           Afrika 

Vie�, �e... Vianoèný deò zaèína, keï skupinky ¾udí prechádzajú po dedine pozdå� cesty tam, kde sú domy 

misionárov a spievajú koledy známe po celom svete. Èasto ¾udí pochodujúce skupinky prebudia. Potom 

skupinky idú do domu uctievania a vrátia sa domov dokonèi� závereèné prípravy. Ka�dý èlovek musí pripravi� 

obetný dar pre vianoènú bohoslu�bu.        

                                                      Franci 
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Vie� �e

                                              

Vie� �e
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          ZÁBAVA PRE MEN�ÍCH 

 
 

 

 

 

                                                                                                      

       Viano�né prianie 

 

     Viano!ná hviezdi!ka             

           svieti u� nám,                
          jediné �elanie 

      pre vás dnes mám: 
        ��astné a veselé 

       viano!né dní!ky, 
    nech sa vám vyplnia 

        najkraj�ie sní!ky. 
  

Vylú�ti tajnièku v doplòovaèke: 
 

 

�tvorsmerovka :  Nájdi 11 mien a zvy�né písmená doplò do tajnièky : 
 

Tajnièka:  
Na Vianoce máme doma _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

 

 

              Okrasný vták 

              Chlap!enské meno na V 

              Dopravný prostriedok 

              Dom pre lí�ku 

              Oble!enie na nohy 

              Ozdoby na u�i 
              Pozeráme tam rozprávky 

J A N A O N A D 

M A R E K I R E 

M O E S T E O R 

A K V R O R K O 

T � I M   I � B 

E I L E K K I O 

J M O O D A R ! 

ZÁ

Viano�né príslovie 

Katarína!na!blate, 
Vianoce!sú!na!"ade. 

Kedy sú Vianoce?       23.12. 
25.11.     31.12.    24.12. 

           6.12.     1.1.      

2.
.12.
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Viano�né recepty                  

 

Lieskové ro�teky 
300 g maslo 

100 g prá�kový cukor 

1 vajce                                      

150 g zomleté lieskové orie�ky                                        

400 g hladká múka 
1 vanilkový cukor 

POSTUP: 

Zmäknuté maslo vymie�ame s cukrom. 

Pridáme vajce, orie�ky, múku a vymie�ame  
hladké cesto. Z cesta rukou tvarujeme malé  

úh¾adné ro�teky, ktoré ukladáme na plech. 
Upeèieme vo vopred vyhriatej rúre a e�te 

Teplé oba¾ujeme v prá�kovom a vanilkovom  

cukre. 

 

  Medovní!ky 

400 g polohrubá múka 

120 g med 

60 g maslo                                                                                                                     

160 g prá�kový cukor                                                      

2 vajcia + 1 vajce na potretie 

1 KL sódy bikarbóny 

1 KL medovníkového korenia 

 Poleva:150 g preosiaty prá�k. cukor 

             1 bielok 

             pár kvapiek citrónovej ��avy 

POSTUP: 

Múku, med, prá�k.cukor, maslo, vajcia, 
sódu bikarbónu, a medovníkové korenie spolu 

spracujeme na hladké cesto. Odlo�íme ho na 

3 � 4 hodiny do chladnièky. Potom ho rozva¾káme 

na hrúbku 4mm a vykrojíme rôzne tvary. 

Poukladáme ich na plech vylo�ený papierom 

na peèenie, potrieme roz�¾ahaným vajcom a  
upeèieme vo vyhriatej rúre. 
Hustou polevou medovníèky vyzdobíme. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZASMEJ SA ! 

U psychiatra : 
- Pán doktor, ja som keks ! 

- Taký malý, okrúhly, s rascou 

a so!ou ? 

- Áno, presne taký " 
- Tak potom nie ste keks, ale kreker ! 

 

lkovom 

                                                                                             

                           

e spolu
 ho na
 rozva¾káme

ary.

ierom
com a 

Vystrihova�ka na okno 
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VYLÚ�TI TAJNI�KU
Za�iato�né písmeno slova, ktoré k ostatným nepatrí  
napí� do hviezdi�ky a dozvie� sa, akú schopnos!  
majú niektorí "udia : 
 

PERO                ÍL                 TÁRA                Pä# 

$ERT              RUKA           KO�ICE          AMFITEÁTER 

GUMA             NOHA           PRE�OV           DVA 

CERUZA         PALEC        TREBI�OV        SEDEM 

 

 

 

SLIVKA            JA              GABIKA              YPSILON 

JAHODA          TY               MORE                ÚSE$KA 

JAR                  ON              SÁRA                 PRIAMKA 

JABLKO         ÚSTAV         TINA               POLPRIAMKA 

 

 

 

IHLA              LANO           POREKADLÁ         MRKVA 

NI#               JEDLO           PRÍSLOVIA            ZELER 

LÁTKA           PITIE            ISKRA                    EGRE� 

�MYK       OBLE$ENIE     PRANOSTIKY        �ALÁT 

 

 

 

RÁNO              PO$ÍTA$          MADONNA          + 

NOC                NOTEBOOK      DUFFY                  � 

NAFTA            TELEVÍZOR      RIHANNA           . 

POLUDNIE      KAMZÍK            YVETA                ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Vyrie� matematickú re�azovku 

2. Pod bublinkou je !iara, na ktorú napí� písmenká z výsledkov 

3. Dozvie� sa tajni!ku 

 

 

 

 

 

 

 

10 = V 18 = A 9 = N 30 = I 27 = 0 9 = C 53 = E 

 

 

(72:9) + 43 =                         
(24:8) + 69 = 
(7 . 5) + 48 = 
55 � (48:8) = 
78 � (7 . 8) = 
59 � (6 . 4) = 
38 + (64:8) = 
84 � ( 9 . 5) = 
(7 . 4) + 39 = 
(32:4) + 83 = 
(7 . 3) + 79 = 

 

 40 

: 4 x 3   - 12 : 2 x 3 : 3   + 44 
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�es�smerovka 
Vylú�ti tajni�ku a dozvie� sa jeden viano�ný zvyk. 
Tajnièka: _________________ 
 

V Á H Y Z L K 

I Y K A R Á R 

A U T O A T A 

N O H Y K K   

O Z D O B A A 

C K A T K A S 

E G R E � L Y 

� M A T R A L 

A L E � P K � 

L E O N T O E 

A R R ! T A J 

L A M A ! Á N 

A D O K A S L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

 

Vianoce �alala          
auto 

zrak 

lak 

Katka 

je� 

kra�asy 

sako 

nohy 

byty 

bod 

látka 

ementál 
váhy 

ga�tan 

ozdoba 

dar 

�matral 
lama 

Ale� 

Leo 

loï 

egre� 

Vylú�ti"si"tajni#ku: 
 

   1.        Je to biele a studené 

 2.          �aháme ich do kopca 

 3.          Je to v zástrèke 

   4.        Vidno ju len v noci 

  5.         Visí na stromèeku 

 6.          Vianoèná  cukrovinka 

  7.         Dávajú sa tam perníèky 

8.           Nechýba na vianoènom stole 

9           V rodine je dôle�itá 

 

 

asy

tál

ba

ral

UHÁDNE� ? 

Je to teplé a nosí sa to v zime na nohách. 
To slovo sa podobá na slovo snehuliak. 
!o je to ?   
                       __ __ __ __ __ __ __ 
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                                          2016              

Kozoro�ec  22.12. - 20.1. 

Odlo� svoje zrkadielko! A viac sa pozeraj do kníh! 

Vodnár  21.1. - 19.2. 

Rozvíjaj svoju tvorivos�! Len odporúèam, neukazova� ju pred triednou! Hneï sa z teba stane 

nástenkár. 

Ryby  20. 2. - 20.3. 

Buï blízko svojim priate¾om, ako, ako ..... ryby a v�etko spolu zvládnete! 

Baran  21.3. - 20.4. 

Poviem ti pravdu, bude �a�ké udr�a� sa na uzde! 

Býk  21.4. - 20.5. 

Poï! Povedz nieèo, èím zaboduje�! Len sa bude èasto tvoje meno objavova� v klasifikaènom. 

 Blí�enci  21.5. - 20.6. 

Buï zvedavý, ale hlavne nenápadne! 

Rak  21.6. - 22.7. 

Lenivý ? Zaèni cvièi�! Alebo .... èítaj! A nielen facebook. 

Lev  23.7. - 22.8. 

Svoje diktátorské my�lienky nechaj na prázdniny! 

Panna  23.8. - 22.9. 

Buï dobrý èlovek, raz sa ti to vyplatí, zatia¾ len mo�no nevie�  kedy! 

Váhy  23.9. - 22.10. 

Tak ako tvoje znamenie, v�etko vá�! Aj múku, aj slová! 

�korpión  23.10. - 22.11. 

Problémy ?! Daò za to by� frajerom, ale na druhej strane ... kvôli obdivu tvojich spolu�iakov 

sa to celkom vyplatí! Èi? 

Strelec  23.11. - 21.12. 

Má� v sebe ve¾a! Vyhrávaj! No len, aj mo�nos� prehry tu stále je!  

Ha-ha-ha, híííííí, bu-bu-bu,   ... 

       A to fááákt? Nekecá�? 
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MÚDROSTI  MÚDRYCH 

 �ivot je preto krásny, lebo má viac zaèiatkov ako koncov.                                                                   

                                                                                       Jaro Filip   

    Nemárni svoj èas vysvet¾ovaním. ¼udia poèujú len to, èo chcú. 

                                                                                             Paulo Coelho 

Existuje iba jeden úspech - �i� svoj �ivot pod¾a seba. 

                                                                     Christopher Morley 

Na konci v�dy v�etko dobre dopadne a keï nie, tak e�te nie je koniec. 

                                                                                          John Lenon  

BONUSOVÁ  KARTA 

Dobré zvyky vraj treba zachováva�. Dobrým zvykom z minulého roka bola 
karta, ktorá �a mohla zachráni� pred malou nepríjemnos�ou, mo�no aj ve¾kým 
problémom. Rozhodli sme sa v tejto medzi �iakmi ve¾mi ob¾úbenej tradícii 
pokraèova�. Pridávame pre na�ich verných èitate¾ov BONUS v podobe �olíka. 
Mô�e� ho pou�i� ako ospravedlnenie z ústneho skú�ania, ak si bol dlh�ie chorý 
a e�te si v�etko nestihol dobra�, vypli vám elektrinu, nemal si èas, zabudol si.... 
Platia v�ak isté pravidlá : 1. Mô�e� pou�i� len 1 kartu.   

                                        2. Platí len na ústnu odpoveï. 

                                        3. Platí len s peèiatkou a má obmedzenú platnos�. 

                                        

 

 

 

 

 

 

                                                          BONUSOVÁ KARTA 

                                                             Prepáète,  �e dnes  nie  som  dobre  pripravený/-á. 

                                                           ___________________________________________ 

                                                                                           Meno �iaka a trieda 

                                                           ___________________________________________ 

                                                                                                Dátum a  predmet 

                                                                               Karta platí do 29.2.2016.   
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Ve a!�"astia,!zdravia 

a 

dobrých!známok 

 v roku 2016! 

 

 

 

 

 

 

 

 

�al�ie �íslo �asopisu vyjde v marci 2016. 


