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Ahojte, víta vás všetkých našich verných druhé číslo školského časopisu 

Dráčik v tomto školskom roku a s ním aj nové články, zaujímavosti a 

podobne.  Pripravili sme si pre Vás témy nové aj staré a hlavne dúfame, že sa 

Vám bude nové číslo páčiť a zabavíte sa. Dali sme si na ňom veľmi záležať, 

aby bolo ešte lepšie ako to predošlé. 

                                                                                       Redakčná rada            

Redakčná rada:    Miriam SUCHÁ  5. A 

                            Sofia VRTIŠOVÁ  4. B 

                            Norika BALOGOVÁ  7. A 

                            Niko  MATO  4. B 

                            Petra  MÁRKUŠ  6. B 

                            Franci JUHÁSZOVÁ  7. A 

                            Ema OLEXOVÁ  5. B 

                            Mário MIHÁL  8. A 

Pedagogický poradca:  Mgr. Patrícia FÁBRYOVÁ 

Kontakt: dracik@centrum.sk 

Tlač: ZŠ Požiarnická 3, Košice 
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    Naša školička 

INFOSERVIS: Čo bolo? 

DECEMBER 

2.12. – Technická olympiáda – v okresnom kole našu školu reprezentovali: 

Ladislav Miklos 5.A - získal 2. miesto, Erik Mišinský  9.B, Adam Andrejkovič 9.A - získali 3. miesto. 

Gratulujeme! 

6.12. – Mikuláš  – Mikuláš, čo v tom koši dobré máš? Dobrým deťom koláče a zlým deťom... .Aj 

tento rok zavítal medzi našich žiakov Mikuláš spolu s čertom. Deti, ktoré sa v škole snažia a počúvajú 

obdaroval balíčkami a tie, ktorých jazýček neposlúcha a používajú ho aj vtedy, keď nemusia museli 

čertovi sľúbiť, že sa polepšia. O rok uvidíme! 

10.12. – Geografická olympiáda –  uskutočnilo sa školské kolo a zapojilo sa do nej spolu 30 žiakov, 

pod vedením Mgr. Kataríny Sabolovej. Výsledky:                                                                               

Kategória G - 5.roč.: 1. L. Miklos 5.A   2. J.Vinarčík 5.A    3. D.Olekšák 5.B                                      

Kategória F - 6. – 7.roč.: 1. J.Vančišinová  7.A   2. I.Dzubáková  7.B    3. A.Starec  6.B                     

Kategória E - 8. – 9.roč.: 1. T.Šedo  9.B   2. E.Mišinský  9.B    3. A.Varcholová  8.A                                                                                                                                 

16.12. – Vianočná akadémia - žiaci a učitelia I. a II. stupňa si pripravili zaujímavý a zábavný program 

pre spolužiakov, učiteľov a rodičov. Predviedli ho v priestoroch kultúrneho centra Južan a vytvorili tak 

pre všetkých, príjemnú predvianočnú atmosféru. 

18.12.  – Turnaj o vianočnú futbalovú loptu – naša škola  v spolupráci s futbalovým klubom 

Lokomotíva Košice usporiadala halový turnaj vo futbale pre kategórie U13 a U15. V každej vekovej 

kategórii  hrali štyri družstvá. Pozvanie prijali MFK Zemplín Michalovce, MŠK Tesla Stropkov, FC VSS 

Košice a domáci klub FC Lokomotíva Košice. Našu školu reprezentovali :                                        

Kategória U 15: Matej Béreš, Dárius Kašuba                                                                                                                                             

Kategória U 13: Jakub Vinarčík, Ladislav Miklos, Matej Košalko, Kristián Ondrejkovič, Adam Maďar, 

Marcel Uvegeš, Martin Jačo, Richard Šalapa a Dávid Matis.                                                                    

Turnaj sa konal v perfektnej atmosfére, o ktorú sa postarali žiaci aj učitelia ZŠ Požiarnická a materskej 

škôlky z okolia. Chlapci predviedli skvelé výkony v obidvoch kategóriách. Víťazom U13 sa stalo 

družstvo FC VSS Košice. To isté sa podarilo aj ich starším kolegom, ktorý vyhrali kategóriu U15. 

Spoločne sa už tešíme na druhý ročník nášho futbalového turnaja.   

22.12. – Projekt Vianoce - už sa stalo každoročnou tradíciou, že v predvianočnom čase naši žiaci 

pripravujú projekty z cudzích jazykov, ktoré sa vyučujú na našej škole. Ani tohto roku nechýbali 

projekty najmä v anglickom jazyku, ale nenechali sa zahanbiť ani ruský , či nemecký jazyk. Žiaci 

vypracovali projekty na tému „Christmas  of Future“, „Weihnachten“ či „Рождество Христово“. 

Mnoho prác sa ani nezmestilo na výstavu a chceme  sa poďakovať všetkým, ktorí aj takouto formou 

prispeli k vianočnej atmosfére na našej škole. 
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JANUÁR  
15.1. – ŠKD v knižnici  – žiaci  V. oddelenia ŠKD a p. vychovávateľka Alena Pandičová navštívili 

knižnicu LITPARK, kde prebiehala akcia zameraná  na rozvoj čítania s porozumením pod názvom  

SNEHULIAK S HORÚCIM SRDCOM. 

15.1. – Zber bateriek a viečok z jogurtov SABI  – s cieľom prispieť k ochrane životného prostredia sa 

naša škola zapojila do zberu bateriek a hliníkových obalov a žiaci odovzdávajú tieto odpadové 

predmety  Mgr. Kataríne Sabolovej. 

19.1. -  Minivybíjaná – výber žiakov  a žiačok zo  4. ročníkov sa zúčastnili v rámci projektu Zober loptu 

nie drogy mix vybíjanej na ZŠ M. Lechkého. Na takejto súťaži boli prvýkrát. Skončili na 4. mieste vo 

svojej skupine.  

22.1. – Košice – naše mesto – v ŠKD sa uskutočnila vedomostná súťaž Košice- naše mesto. 
Zúčastnili sa jej deti všetkých oddelení. Hravou formou si overili a doplnili vedomosti o Košiciach. 

FEBRUÁR 

5.2. – 24 hodinové korčuľovanie - naši žiaci svojou účasťou podporili akciu MČ-JUH a mesta 

Košice NONSTOP 24 HODINOVÉ KORČUĽOVANIE,  a tak dopomohli  k zisku ďalšieho zo slovenských 

rekordov mesta Košice. 

22.2. – 26.2. - Zber papiera – nazbierali sme 6 912 kg papiera. Najlepší zberači:                             

I.stupeň – trieda 4.A – 908 kg a jednotlivec  Pikula Jakub  4.A – 445 kg.                                           

II.stupeň – trieda 7.B – 1 502 kg a jednotlivec  Karvanský Richard  7.B – 465 kg.   

22.2. – 26.2. – Poobedia s matematikou a fyzikou – žiaci našej školy si opäť zasúťažili v riešení  

Sudoku, zábavných hlavolamov, Pexesa, Bystrom očku, slovných prešmyčkách. Počas fyzikálneho 

popoludnia si vylepšovali svoj dôvtip a originalitu pri realizácii experimentov a užívali si aj kreslenie 

obrázkov jedným ťahom. Všetci sa skvele zabavili, niečo sa aj naučili a títo žiaci zvíťazili:               

Sudoku - 1. Juhásová Daniela 5.B, 2. Šalapa Richard 7.A, 3. Nebehajová Vladimíra 6.A                       

Pexeso – štvorhra - 1. Pappová, Žubretovská, 2. Bogno, Šalapa, 3. Nebehajová, Zagorová            

Pexeso – dvojhra - 1. Hlavatý Martin 7.A, 2. Vinarčík Jakub 5.A, 3. Šalapa Richard 7.A                  

Tangramy - 1. Mereiderová, 2. Nebehajová, 3. Olexová                                                                       

Hlavolamy - 1. Božiková, 2. Onufer, 3. Pappová          Rubikova kocka - 1. Straka (34s), 2. Terezčák                                                                                           

Fyzikálne hry - 1.Dzubáková, 2. Zeťáková, Karvanský, 3. Novačková, Červeňáková 

25.2. – Habovci – našu školu navštívili známi Habovci z relácie Moja mama varí lepšie ako tvoja.      

Pri rôznych aktivitách žiakom aj nám vyčarovali úsmev na tvári. Nechýbali osobné rozhovory, 

spoločné fotografovanie aj selfíčka  a autogramiáda. Na túto netradičnú a zaujímavú návštevu nám 

zostali pekné spomienky. 

27.2. – Tanečná súťaž Pohyb bez bariér - sa v Košiciach uskutočnila celoslovenská tanečná súťaž 

Pohyb bez bariér 2016. V silnej konkurencii  naše žiačky postúpili do finále, ktoré sa uskutoční v Žiline. 

Gratulujeme a prajeme Veľa úspechov!                                                                        Peťa 
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 Kto nás učí? 
        Rozhovor s pani učiteľkou Mgr. Dominikou Ružbarskou 

 Rada čítate?  

Áno, veľmi rada, ak je to možné, tak každý deň. 

 Čím ste chceli byť, keď ste boli v našom veku? 

Čo sa pamätám, vždy som chcela byť učiteľkou. 

 Vieme, že učíte slovenský  a nemecký jazyk, ale ktorý predmet  ste mali   

v škole najradšej? 

Slovenský jazyk.  

 Učíte radšej slovenský, alebo nemecký jazyk? 

Radšej učím slovenský jazyk. 

Čím Vás žiaci vedia potešiť a čím nahnevať? 

Potešia ma, keď sú pripravení, aktívni, hlásia sa, keď ma pochvália 

(oblečenie,...). Nahnevajú ma, keď sú drzí, vyrušujú, zabávajú sa a neučia sa. 

 Čo robíte vo voľnom čase? 

Vo voľnom čase rada čítam, varím, nakupujem. 

 Ktorého  spisovateľa  máte najradšej? 

Evita Urbaníková, Lena Riečanská,  Jana Pronská. 

 Aké  knihy ste čítali, keď ste boli v našom veku? 

Také zo života mladých ľudí, dievčenské romány. 

Čo by sa muselo stať, aby žiaci začali opäť radi čítať? 

Musel by prestať fungovať internet. 

 Ktoré miesta na Slovensku sa Vám páčia? 

Vysoké Tatry, Nízke Tatry, Slovenský raj. 
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 Máte nejaký dovolenkový sen? 

 Rada by som navštívila Egypt. 

 

 

 

 Bleskové odpovede: 

Obľúbená  farba  – fialová 

Obľúbené  zviera  – mačka 

Obľúbená  rastlina  – orchidea 

Obľúbený  film  – Hriešny tanec   

Obľúbený  seriál  – Naši, Horná Dolná  

Obľúbený  spevák, skupina  –  Meky Žbirka, Elán  

Obľúbené  jedlo  – Koložvárska kapusta 

                                                                     Ďakujeme za rozhovor! 

                                                                                         Norika a Franci  

 

 

 

 

 

 

 

V drobných veciach sa spoľahni na rozum, vo veľkých, ver srdcu.                                                                                                                       

                                                                                          Sigmund Freud 

 

Zapoj sa aj ty, ak chceš! 

Pošli návrhy, s kým by si si chcel prečítať 

rozhovor a pripoj nejaké zvedavé otázky.  

Mail: dracik@centrum.sk 

Heslo: KTO NÁS UČÍ?                  

Nezabudni napísať svoje meno a triedu. 

 

mailto:dracik@centrum.sk
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VYJADRI SA, ČLOVEČE! (a nehnevaj sa) 

ANKETA: ČÍTAŠ, ČÍTAME? 

Čítam veľmi rada, skoro každý deň.                                    Nie nečítam, nechce sa mi. 

Teraz čítam knihu od Roalda Dahla.                                                     Stella Jamborová,  4.A   

                           Sofia Kastély,  5.A 

 

Čítam veľmi rád. Najradšej mám                         Rada čítam. Čítam čo mi príde. 

dobrodružné knihy.                                                                         Ela Egryová, 4.A  

                   Tomáš Gall, 4.A 

 

Aj hej. Hlavne čítam knihy od Johna Greena.          Áno rád čítam knihy. Od rôznych autorov. 

A čítam romány.                                                              Mám  rád dobrodružné a fantasy knihy.  

                        Miška, 7.A                                                                                                Patrik, 7.A 

 

Hej! Čítam knihy od rôznych amerických autorov.                  Ako kedy. Čítam od Johna Greena. 

A čítam všetky žánre.                                                                    Hlavne čítam romantické žánre. 

                                               Réka, 7.A                                                                       Lucka, 7.A 

 

Áno čítam. Teraz napríklad čítam Harryho Pottera.            Áno čítam, ale vždy len veľmi  krátko. 

A mám rada fantasy žáner.                                                     Čítam knihy Monster  High, Encyklopédiu ...                             

                                         Ellka, 5.A                                                  Čítanie ma baví . 

                                                                                                                         Katarína Škovranová,  3.A 

 

Nie nečítam. Nudí ma to a nemám                                  Nečítam. Je to veľká nuda.               

 no to čas. Nemám ani veľa kníh.                                                                Lukáš Volner,  4.A 

                      Sofia Mollitorisová,  4.A 

                            Ďakujeme za vaše názory!                Redakčná  rada 
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MAREC – Mesiac knihy 

Tradične sa marec nesie v znamení kníh. Hovorí sa v poslednom čase, že deti 

a mladí nečítajú knihy, alebo čítajú málo. To sa nám potvrdilo aj v našej 

ankete. Možno sa Vám zíde dobrá rada. A pretože my si myslíme, že čítanie je 

dôležité, prinášame Vám tipy na najkrajšie a najlepšie knihy, ktoré boli 

ocenené odborníkmi. Možno dostanete chuť kúpiť si niektorú z nich! 

Knihy pre deti 6 – 10 rokov:  

Braňo Jobus: PLAJKO                                                                                                               

Gabriela Futová: Nototo a strašidelná škola Elvíry Múdrej                                                         

Pavol Šruta: PÁROŽRÚTI                                                                                                     

František Rojček: Neuveriteľné dobrodružstvá uja Fera                                                           

Toňa Revajová: Johankina veľká rodina                                                                                    

Babča B. Kardošová: Traja kamoši a fakticky fantastický bunker 

 

                                      Najtipy od Dráčika: 

 

Anglický autor David Williams je zjav, ktorý si zamilovali britské deti 

aj ich rodičia, a niet sa čo čudovať – jeho knihy sú veľmi zábavné, 

šťavnaté, ale rozhodne im nechýba hĺbka. Babka gaunerka je príbeh 

o vnukovi, ktorý neznáša svoju otravnú babku, kým sa babka 

nerozhodne priblížiť sa k nemu nezvyčajným spôsobom a nevytvoria 

si spolu tajný svet. Naopak, je v nej kus zdravého vzdoru, 

rebelantstva, humoru. Ale aj smútok a smrť. Preto je najlepšie, keď si 

ňou prejdú deti spolu s rodičmi. 

 

Porcelánový zajac Eduard žije v domčeku s dievčatkom, ktorému 

ho podarovala babka. Jeho porcelánové srdce neschopné lásky sa 

začne postupne meniť, a to po nešťastnej nehode a dlhom 

pobyte na morskom dne. Je to príbeh ani nie tak smutný, ako 

vážny a mimoriadne silný. Presne také sú aj obrázky v knihe. 

Príbeh o tom, že pripustiť si a spoznávať city, vyskúšať si blízkosť 

môže byť niekedy nesmierne ťažké, ale nič iné aj tak nemá 

význam. Je to cesta naozaj zázračná. Kniha pre staršie deti, ale 

aj pre dospelých. 
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Knihy pre teenagerov  11 – 15 rokov:  

Beata Panáková: EROS A PSYCHÉ                                                                                                               

Zuzka Šulajová: Džínsový denník 1, 2, 3, Lukášovými očami                                                                                               

Sita Brahmachari: Už zase lietam, Jazmínové leto                                                                                                     

Jacqueline Wilsonová: Anjel Viky, Tetovaná mama, Lekcie lásky                                                          

Alex Scarrow: Jazdci časom                                                                                                   

John Boyne: Chlapec v pásikavom pyžame 

                                      Najtipy od Dráčika: 

Je to o dievčati Margo a chlapcovi Quentinovi. Do tohto 

dobrodružného dievčaťa sa zamiloval chlapec Quentin. Poznal sa s 

ňou už od detstva. Raz mu pojašená Margo vliezla do izby oknom ako 

ninja a chcela s ním vykonať jedenásť bodov neľútostnej pomsty jej 

bývalému frajerovi a bývalým kamarátom. Quentin neodmietne. No 

na druhý deň Margo nepríde do školy a ani na ten ďalší. No zanechá 

mu indície práve pre neho. A tak sa teda vydáva na cestu a pri tom 

spoznáva seba aj jeho kamarátku Margo. 

 

Táto kniha je hlavne o tom,  akú máte tvorivosť. Buď to urobíte ako 

obyčajne odfláknuto, alebo chcete byť tvorivý a dáte si na tom záležať. 

Idete podľa indícií, ktoré tam máte. Napríklad, dokázali by ste túto knihu 

zavesiť na špagátik, zobrať ten špagát na konci a chodiť s ním po meste? 

Asi nie, ale nájdu sa ľudia, ktorí to fakt urobia. Určite to odporúčame na 

prečítanie.   

                                                                                        Emka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

V rámci akcie Marec – Mesiac knihy sa 16. – 18.3.2016 uskutoční 

v našej škole Burza kníh, na ktorej môžete predať svoje knihy, zarobiť 

si a zakúpiť si použité knihy za nižšie ceny ako sú v kníhkupectvách . 

Ak sa chcete zapojiť do predaja svojej knihy, vypíšte sprievodný list, 

ktorý si vypýtate od svojej tr. učiteľky a vložený do knihy ich 

odovzdajte svojej tr. učiteľke do 14.3.2016. Dúfame, že sa s tebou 

stretneme na burze. Ak nepredávaš nič, môžeš si aspoň kúpiť. Príď sa 

pozrieť, či ťa niečo zaujme!    DOČÍTANIA!!! 

 



Dráčik                                                                              10                                                       Ročník II./Číslo 2  

 

       SPOZNÁVAME HISTÓRIU KOŠÍC 

    Miklušova väznica 
Táto malebná budova je asi jedinou košickou stredovekou stavbou, ktorá si dodnes 

zachovala pôvodný vzhľad meštianskeho obytného domu z dávnych storočí, keď boli Košice 

bohatým obchodným centrom horného Uhorska. Presnejšie povedané, Miklušova väznica je 

dvojbudova, pretože ju svojho času „stvorili" z dvoch domov. Paradoxne sa jej gotický 

charakter zachoval práve preto, že prestala fungovať ako obytný dom a začala slúžiť mestu 

ako väznica. To zafixovalo jej stavebný stav natoľko dokonale, že dnes je to jediná stavba v 

historickom jadre, na ktorej sa zachovali starobylé strechy, krásne kamenné okná, či zvyšky 

prastarých uzáverov dverí. V čase, keď v Miklušovej väznici vznikla múzejná expozícia, teda 

zhruba pred šesťdesiatimi rokmi, panovala predstava, že oba domy, ktoré ju tvoria, boli 

postavené v časoch kráľa Mateja Korvína. Bolo to obdobie, keď Košice dočasne patrili 

Maďarsku a keď ešte žili romantické historické predstavy. Ešte skôr vzniklo dodnes 

zaužívané pomenovanie väznice „Miklušova", vraj podľa krutého kata Františka II. 

Rákocziho. V časoch prvej ČSR komolili Česi toto meno ako „Mikulášova věznice", či 

dokonca „Věznice Mikuláš". Osud tejto budovy obostreli neuveriteľne naivné a romantické 

výmysly, ktoré sa dodnes húževnato držia pri živote.V prípade Miklušovej väznice je 

namieste otázka, kde mesto držalo väzňov predtým, ako zriadilo väznicu pri zamurovanej 

Drábskej bráne. Odpoveď je jednoduchá. Vo všetkých stredovekých mestách sa väznilo v 

radničných budovách. Jednak v podzemiach radníc, ale aj v osobitných „príručných" celách v 

nadzemných častiach. Tak to bolo aj v Košiciach, a my spoľahlivo vieme, že pôvodná radnica 

na mieste dnešného divadla, mala podzemné väzenie.  

 

 

 

 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

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

Tuleň mníšsky 

                          (stredomorský tuleň) 

 
                                      

   

 

 

           tuleň mníšsky patrí medzi najohrozenejšie druhy tuleňov na svete, 

          žije na brehoch aj v jaskyniach,  jeho domovom je aj Jadranské more 

 

dĺžka tuleňa je 230 - 320 cm, váži až 320 kg  

 

je to mäsožravý cicavec, jeho potravou je aj planktón, ale najmä 

mäkkýše a ryby 

 

je výnimkou medzi tuleňmi, pretože sa veľmi dobre pohybuje po súši, 

dožívajú sa asi 20 rokov niekedy aj viac  

                                                                                                        

mláďatá sa rodia v septembri a októbri, samica privádza na svet len 1 

mláďa ročne a stará sa o nich 3 roky 

           

          hlavným nepriateľom tuleňa v mori je žralok 

 

Rybári ho hubili - ubíjali palicami, aby im nežral ryby. Dnes je tuleň mníšsky 

na pokraji vyhynutia.  Posledné žijúce tulene mníšske sú roztrúsené po celej 

oblasti Stredozemného mora. Človek je pre tuleňa hrozba a zároveň aj 

ochranca. V roku 1988 vznikla Helénská spoločnosť na výskum a ochranu 

tuleňov.  Ochrancovia ošetrujú choré a poranené mláďatá. Potom ich vrátia 

do ich prirodzeného prostredia.      

                                                                                                             Sofia 
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JEME ZDRAVO? 

Zaujímavé ovocie   

Granátové jablko 
- granátové jablko je plod granátovníka púninského ( ker )  

- je pôvodom z Ázie 

- granátové jablká dorastajú do veľkosti okolo 10 cm a môžu vážiť až pol kilogramu 

       

ČO OBSAHUJE ?  voda, bielkoviny, tuk, sacharidy, vláknina, železo, zinok, vápnik, selén, horčík, 

meď, fosfor, mangán, draslík, omega 6 mastné nen. kyseliny, vitamíny B, C, E, kyselina listová, 

kyselina pantoténová 

ÚČINKY: 

- Podporuje imunitný systém. 

- Ochraňuje a podporuje rast buniek. 

- Ochráni ťa pred rakovinou !!! 

- Prevencia proti kardiovaskulárnym ochoreniam. 

- Znižuje vysoký cholesterol a krvný tlak. 

- Silná detoxikácia organizmu. 

- Podporuje trávenie a vyprázdňovanie. 

- Protizápalové účinky. 

- Podporuje krvotvorbu.                              

- Prečisťuje a podporuje pečeň a obličky. 

- Podporuje regeneráciu pokožky. 

- Udržuje mladistvý vzhľad kože. 

    

ZDRAVÝ  RECEPT!!! 

POTREBUJEME: 1 ks granátové jablko, 250g hladká múka,150ml mlieko, 2 PL citrónová šťava,         

1 vanilkový cukor,1 vajíčko, 80 ml olej, 125 g cukor, 2 PL čokoládové hoblinky, 2 ČL prášok do 

pečiva 

POSTUP: 1. Vyberieme semienka von z granátového jablka. Trošku z nich si odložíme bokom a  

       zvyšné zalejeme citrónovou šťavou, pridáme mlieko a olej. Dobre premiešame. 

       2. Zmiešame všetky sypké suroviny v miske, okrem čokolády. Do misky s granátovým                                  

       jablkom pridáme rozmiešané vajíčko. Nakoniec tekuté a sypké suroviny spojíme,  

       pridáme čokoládové hoblinky a dobre premiešame. 

       3. Naplníme muffinovú formu do ¾  a dáme piecť. Po upečení ozdobíme. Na ozdobenie              

       môžeme použiť čokoládu, kokos...                                                                  Miriam 
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TROCHU  UMENIA  NEZAŠKODÍ! 

Z  vašej  tvorby 

Chytila som zlatú rybku, ale... 

Bola krásna slnečná nedeľa, a tak som sa vybrala s otcom na ryby. 

Je to už od malička môj koníček. Trochu divné pre dievča, však?  

     Zobrali  sme si so sebou rozkladaciu stoličku, udicu, návnady a vyrazili sme .            

Cesta ubehla rýchlo. Pri jazere sme si rozložili stoličku  a na udicu som sama napichla 

červíka. To je už pre mňa malina. Hodila som udicu do vody a čakala.  Po chvíľke  som 

zacítila, že sa na udicu niečo chytilo. Ťahala  som ju celá natešená z vody a tešila sa na 

úlovok. A čuduj sa svete! Na návnade bola malá zlatá rybka.  Rozprávku o zlatej rybke 

poznám skoro naspamäť. Vedela som  dopredu, že povie: ,,Keď ma pustíš, splním Ti tri 

želania!“ 

„Ale, čo ak to nie je naozajstná zlatá rybka?“ pýtala som sa v duchu.  

Zrazu prehovorila tichým hláskom: ,,Keď ma pustíš, splním Ti tri želania!“ 

Chvíľku som premýšľala, no potom som si pomyslela: ,,Tri želania by sa mi zišli!“ A už mi 

v hlave víria nie tri, ale hneď aj tisíc želaní, čo by som si od zlatej rybky priala. Nová jarná 

bunda, nový mobil a čisté jednotky na vysvedčení .  

,,Dobre,  pustím Ťa, “ usmiala som sa. 

Pustila som rybku z udice a ona skočila naspäť  do vody. 

„ A teraz ťa poprosím tie želania,“ povedala som. 

,,Aké želania?“ pozrela sa na mňa spod hladiny  a odplávala preč v jazere.  

    Tak som smutná premýšľala, prečo ma asi oklamala. Žeby boli zlaté rybky falošné?       

Ale, kdeže. To len moje želania boli povrchné....  

                                                                                        Zuzka Sotáková,11 rokov  

 



Dráčik                                                                              14                                                       Ročník II./Číslo 2  

 

Ako by mala vyzerať škola budúcnosti? 

Ako by mala vyzerať škola budúcnosti ?Tak  na túto otázku poznám  odpoveď. Veľmi rada 

sa s vami o ňu podelím.  

     Niežeby si všetci predstavovali úplne rovnaké školy, ale ja som vlastne z budúcnosti. 

Vlastne v mojej súčasnosti, ale vo vašej budúcnosti. Čiže vy ste v mojej minulosti. Ale dosť 

filozofovania! Dovoľte, aby som sa vám najprv predstavila. Volám sa Lis, všetci ma tak volajú 

a chodím na pre mňa obyčajnú školu. Mám 11 rokov.  No späť k téme. U nás v škole to 

vyzerá približne takto:  namiesto dlhej a namáhavej chôdze ráno do školy, keď by sme 

najradšej vylihovali pod teplou perinkou, používame jetpacky alebo lietajúce skateboardy, 

ktoré sa vlastne volajú flyboardy. Na telesnej nehráme vybíjanú, futbal, floorball  či iné hry. 

Namiesto toho máme gymnastiku, veľa gymnastiky. Chodíme plávať, máme balet a iné 

moderné tance, učíme sa lietať na jetpackoch či na flyboardoch. Toto platí pre dievčatá.  

     Naopak chlapci na telesnej výchove hrajú flyball. Cieľom tejto hry je dostať loptu do 

koša. Kôš síce vyzerá ako basketbalový, ale nenechajte sa pomýliť, je to kôš určený na 

flyball. Ale hrá sa tak, že musíte letieť na jetpacku alebo na flyboarde.  To sa vopred 

dohodne. Samozrejme aj oni chodia plávať a učia sa lietať na jetpacku a flyboarde. Na 

biológii chodíme do Glassballu. Je to veľká kupolovitá budova. Vyzerá ako napoly rozrezaná 

futbalová lopta. Ibaže je celá presklená. Je to vlastne skleník. Nachádzajú sa tu rôzne druhy 

stromov a kvetov. Neustále tu pobehujú veveričky, poletujú rôzne druhy vtákov a iné 

zvieratká. Je tu aj fontána, v ktorej plávajú pestrofarebné ryby, tečie tu potôčik a krásny 

kaskádovitý vodopád, aký ešte doteraz existuje v Grécku na hore Olymp. Vždy ma 

fascinovali krásy prírody. Matematika je oveľa zábavnejšia ako bývala kedysi. Počítame uhly, 

zložité rovnice, pomocou ktorých vieme vypočítať, či by sa dali zostrojiť jednotlivé 

prístroje. To sa dá využiť zase na inej vyučovacej hodine. Mám namysli hodinu techniky. Na 

nej sa učíme ako zostrojiť rozličné prístroje. Tak napríklad jetpack, flyboard, špeciálny 

telefón, ktorý funguje na princípe hologramu. To znamená, že ak s niekým telefonujete 

zobrazí sa vám jeho hologram. Na slovenčine mám najradšej opisy. Opisujeme rôzne 

prístroje ich zloženie a princíp ich fungovania.  Najradšej píšem recepty na 

fantastické koláče, o ktorých sa vám zatiaľ ani nesníva.   Gramatike sa vôbec nevenujeme, 

nie je potrebná, lebo všetko za nás napíšu stroje, a hlavne bez chýb. Na dejepise chodíme 

do múzeí alebo do kina na historické filmy.  

     Rada sa učím o vašej súčasnosti i minulosti. Kiežby ste sa vy mohli učiť o našej 

súčasnosti a vašej budúcnosti. Bola by to zábava. Každopádne vraj nechodíte do školy radi, 

no keby ste chodili do našej školy názor by ste v momente zmenili. Verte mi školy 

budúcnosti budú oveľa zábavnejšie. Navyše veľkou výhodou je to, že nedostávame žiadne 

domáce úlohy. Staré dobré príslovie pravdu hovorí: Trpezlivosť ruže prináša. Tak tak. Tak 

to už v živote chodí. Dovidenia v budúcnosti!   

31.1. 3014  Lis 

                                                                            Michaela Gasparová,12 rokov 
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Moja škola 

Mám rád svoju školu veľkú, je mi veľmi blízka,                                                                              

pýtate sa na jej názov, predsa Požiarnícka. 

Mám rád svoju školu veľkú, je tam moja trieda,                                                                              

je tam všetko čo len chceme, tabuľa i krieda. 

Mám rád svoju školu veľkú, kde sú spolužiaci,                                                                        

počúvajú učiteľov a sú to štvrtáci. 

Mám rád svoju školu veľkú s učiteľským zborom,                                                                       

keď raz skončím v tejto škole, dám im svoje zbohom. 

Poďakujem za všetko, čo ma naučili,                                                                                              

veď ma počas týchto rokov vôbec nemučili. 

Máme v škole časopis a redakčnú radu,                                                                                         

na časopis od začiatku, nároky sa kladú. 

Za redakčnú radu môžem ale smelo sľúbiť,                                                                                

bude dobrý, bude vtipný, treba si ho kúpiť. 

V škole si ho prečítaš, urobíš si názor,                                                                                           

keď poteší tvoje srdce, tak ho potom zatvor. 

Môžeš prispieť aj ty článkom, básňou, dobrým vtipom,                                                               

a tak môžeš aj ty byť jednoducho pritom. 

Naša škola dáva priestor veru všetkým žiakom,                                                                              

ja sa teším ver už teraz, keď budem piatakom. 

                                       Niko Mato, 4.B 

 

 

 

 

 

 

 

Zapoj sa aj ty, ak chceš!  

Napíš nejakú báseň, alebo príbeh a pošli nám svoje práce mailom, 

alebo vlož do krabice pre redakciu Dráčik na vrátnici. 

Najpodarenejšie práce uverejníme v ďalších číslach a najlepšie aj 

odmeníme. Vyskúšaj svoju tvorivosť!                                           

Nezabudni napísať svoje meno a triedu. 

                  Mail: dracik@centrum.sk                                                                              

                                Heslo:  Z VAŠEJ TVORBY                 

  

 

mailto:dracik@centrum.sk
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Unsere Schule  

Mathe, Kunst, Deutsch  und Erdkunde 

Die groβe Pause dauert eine halbe Stunde.   

Geschichte und auch Biologie  

Musik hat schöne Melodie. 

 

Es ist September oder Mai. 

Ich habe alles dabei 

Ein Buch,ein  Bleistift und  ein Kuli 

Ich vergesse keinen Radiergummi. 

         Nina Skoršepová, 9.A 

Spring 

Spring begins on 21
st
 March. The grass starts growing and animals have their 

young. People start working in their gardens and they plant seeds. For this 

season ´spring tiding´ is typical. The most famous feast is Easter. On Easter 

Monday men and boys go to pour cold water over women and girls. They spank 

them with willow branches. March has got 31 days. In March Lent starts. This 

year it is on 23
rd

 March. April has got 30 days.  May has got 31 days. May is the 

month of love. 

 

 

 

 

 

Vocabulary: seeds [si:ds] semená   feast [fi:st] sviatok   pour over [po: (r)  əuvə] obliať   spank [spæŋk] 

vyšibať   willow [wiləu] vŕba   branch [bra:nč] vetva   Lent [lent] pôst 

                                                             Matej Jošťák, 6.B 
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Veľká Británia:  

Vedeli ste,že...V britských rodinách sa deti radi hrajú s veľkonočnými 

vajíčkami. Po celom byte  a záhrade hľadajú skryté čokoládové vajce a kto 

ho nájde, ten ho hneď zje. Na veľkonočných stoloch v Británii by si našiel 

nielen slepačie vajíčka, ale aj prepeličie, bažantie, pštrosie či dokonca 

klokanie.  

 

Rusko: 

Vedeli ste,že...Veľká noc v Rusku sa slávi inokedy ako vo zvyšku Európy. 

Ruskí pravoslávni sa totiž naďalej držia starého juliánskeho kalendára a 

predstavujú tiež sviatky radosti a veselosti. Medzi ruské tradície patrí 

predovšetkým farbenie a zdobenie vajíčok, chýba však klasická šibačka. 

Priatelia si vajíčka vzájomne darujú na dôkaz vzkriesenia.  

 

Taliansko: 

Vedeli ste, že... Za najväčšiu veľkonočnú lahôdku sa v Taliansku považuje 

pečená jahňacina. Veľkej noci predchádza karneval, ktorý končí 

Popolcovou stredou a jeho súčasťou sú sprievody masiek, maškarády i 

tance. Veľkonočný pondelok je pre väčšinu talianskych rodín výzvou k 

prechádzkam a piknikom.  

 

Francúzsko:  

Vedeli ste, že...Počas Veľkej noci aj deti vo Francúzsku najviac majú radi 

veľkonočné vajíčka a to v podobe kuriatok, zajačikov, kačičiek či zvonov. 

Veľkonočný pondelok je iba dňom pracovného pokoja, Francúzi totiž 

šibačku ani oblievačku nepoznajú.  

                                                                               Franci 
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                ZÁBAVA PRE MENŠÍCH  

  

 

 

 

Vinšovačka pre chlapcov: 

Šibi-ryby, mastné ryby, 
kus koláča od korbáča, 
a vajíčka do košíčka.  
Keď mi nedáš dve vajíčka, 
daj mi aspoň makovníčka. 
Ešte k tomu groš, 
aby bolo dosť!  
 

 

Vylúšti tajničku v doplňovačke: 

            Chodíme tam každý deň 

            Na šitie je niť a  

            Malé dieťa je  

            Ročné obdobie 

            Pomáha nám to rátať 

            Hovoria nám aký je čas 

            Prefíkaná ako  

                                                                     Radka Kožejová, 7.A 

Pranostika 

Suchý marec, studený máj, 

bude  žito ako háj. 

UHÁDNEŠ ? 

Je to taká malinká snehobiela kvetinka.                         

Keď už zima dlho trvá,                               

jar kvitnutím volá prvá. 

Čo je to ?   __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
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Šesťsmerovka: Nájdi všetky slová a zo zvyšných 8 písmen vylúšti tajničku. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Tajnička:  __ __ __ __ __     __ __ __ 

AUTOBUS, AFRIKA, FĽAK,  KAČKA,  AUTO, OKO, TANK , RIZOTO, SÝKORKA, RAKETA, SLZA, 

ANAKONDA, ORANŽOVÁ, ŠATKA, FÚKAŤ, KĹZAŤ, RAK , TAŠKA, KOZA, PUMA, ŤAVA, UCHO, VAŇA, 

NOS, ŤUK, DYŇA, SEKAŤ                                                                          Radka Kožejová, 7. A                                                             

 PIKTOGRAM         Ak tulipán je číslo 4,                                                                                                                                                                                                                                  
aké číslo majú narcis         a snežienka         ?           

                                                               

                                                                                    ZASMEJ SA! 

                                                                      Očný lekár radí malému pacientovi:                           

                                                                      - Peťko, musíš zjesť denne tri mrkvy ako zajačik. 

                                                          - A pomôže mi to, pán doktor? 

                                                                - Pomôže. Videl si už zajaca s okuliarmi?               

DOPLŇOVAČKA 2 

 

 

 

 

 

 

Miriam 

Svieti na nás v lete  1.        

Dáva nám mlieko    2.      

Dopravný prostriedok     3.     

Natierame si chlieb   4.       

Maľuje obrazy   5.       

Chlapčenské meno    6.      

Zoradené  písmená  7.        

Hračka pre dievčatá                          8.                    
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Doplň písmená do slov. (Ak si nevieš rady, nájdeš ich v riešení na konci časopisu.) 

 

 

 

   EA_T_R     BU_N_ 

 

 

 

             C_I_K 

 

 

 

             _AM_ 

 

 

 

           B_S_ _T 

 

 

 

    EA_T_R     E_GS 

 

 

 

             D_ _K 

 

 

 

            T_L_ _ 

 

 

 

      B_ _T_ R_ _ _ 

 

 

 

        DAF_ _DI_ 

 

 

 

              _U_ 

 

 

 

            _R_S_ 

 

 

 

          F_ _W_R 

 

Štvorsmerovka : Nájdi všetky slovíčka z tabuľky a nevyškrtnuté písmená ti prezradia 

tajničku. 

 

 

 

 

Tajnička: 

            __       __ __ __ __        __ __ __   

   __       __ __ __ __ __       __ __ __ __ __ __ 

                               __ __ __ 

             __ __ __ __     __ __     __ __ __  ! 

E A S T E R E G G S 
 I W I U A B M A L N 

C Y H L S S A R G U 
Y L O I T U A L H S 
F F T P E K C I H C 

L R E A R P P D Y E 
O E K A B S T O E R 
W T S D U C K F A T 

E T A N N D L F O R 
R U B T N S C A K E 

O B F F Y U N D ! E 
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      DEJEPIS  ZÁBAVNE 

Aj dejepis môže byť zábavný! Precvič si svoje vedomosti pri riešení 

doplňovačky a trochu si  osviežiť  dôležité pojmy tiež nezaškodí.                         

Tak s chuťou do toho! 

Dejepisná doplňovačka: 

 

 

1. Ako sa volajú 2 vierozvezci Konštantín a ... 

2. Zbor starších vážených občanov , ktorí riadili štát. 

3. Ako sa volali Ázijské kočovné kmene. 

4. Keltský kňaz ... 

5. Prvé slovanské písmo... 

6. Najstarší vývojový stupeň človeka. 

7. Veľká stavba z kameňov. 

8. V Nitre tam bol vybudovaný prvý kláštor na Slovensku. 

9. Platený najatý vojak. 

10.  Zväčšenie, rozmach inak ... 

11.  Slovania si budovali opevnené... 

12.  Príslušník panovníckeho dvora. 

 

                                                                                                                    Nela Karnižová, 7.B 

                      

      1.              

   2.                 

   3.                 

   4.                 

    5.                

                    

   6.                 

     7.               

  8.                  

9.                    

 10.                   

  11.                  

  12.                  
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SKÚMAME, OBJAVUJEME – POKUSY 

1. Pre Vás, ktorí máte chuť objavovať, pátrať, hútať nad vecami, mám návod, ako si                          

vyrobiť pekné veľké bubliny. 

Budeš potrebovať: 

0,25 l vody, 3 čajové lyžičky jaru, 3 čl jedlého oleja, 4 čl cukru, plastová fľaša, slamka, nožnice, nôž 

Postup (požiadaj o pomoc dospelého – aspoň pri rezaní):  

Do nádoby nalej vodu, jar, olej a nasyp cukor, všetko premiešaj. Z plastovej fľaše zrež spodnú 

polovicu s dnom. Na širšom konci hornej polovice fľaše urob po obvode zárezy, cca 5 mm dlhé. Tento 

koniec namoč do roztoku a vyber. Zostane na ňom pružná blana. Vhodným fúkaním vytvor bubliny 

rôznej veľkosti.  

 

 

Vysvetlenie: 

Bubliny vznikajú vďaka povrchovému napätiu vody. Molekuly na povrchu vtláčajú vnútorné molekuly 
späť do vnútra. Zvonku okolo vody je vzduch, ktorý pôsobí na molekuly vody len nepatrne. Povrchové 
napätie sa snaží „vytvarovať“ teleso s čo najmenším povrchom, teda guľu, preto sú aj bubliny tvaru 
gule. 

2. Ak máš chuť, mám pre Teba ešte jeden pokus: maľovanie zvukom. 

Budeš potrebovať: plechovku od konzervy, balónik, gumičky, lievik, hrubú múku alebo krupicu, rádio 

Postup:  

Na hornú otvorenú časť plechovky natiahni balónik (1 vrstvu), pripevni ho gumičkami k okrajom 
plechovky. Na boku plechovky urobíme otvor a zastrčíme doňho lievik. Na natiahnutý balónik 
nasypeme tenkú vrstvu krupice. Do širšej časti lievika spievame a pozorujeme obrazce vytvorené na 
balónovej membráne. K lieviku môžeme priložiť reproduktor z prehrávača. 

 

 

Vysvetlenie: 

Zvuk z reproduktora je vedený lievikom dovnútra plechovky. Zvuková vlna (kmitanie molekúl)sa šíri 

vzduchom v plechovke až na balónovú membránu a na zrnká krupice. Tie nadskakujú a padajú, čím 

vytvárajú rôzne obrazce. Obrázok závisí od melódie. 

                                                                                                  Pripravila p.uč. Števková                           
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SPRÁVNE RIEŠENIA 

 

Hádanka: SNEŽIENKA,  Doplňovačka: ŠIBAČKA – str.18                                                                                               

Šesťsmerovka: VEĽKÁ NOC, Piktogram: narcis - 5, snežienka - 7,                      

Doplňovačka 2: KRASLICA – str.19                                                                                      

HAPPY EASTER: slovíčka – Easter Bunny, Easter eggs, basket, chick, 

butterfly,tulip, sun, flower, duck, lamb, daffodil, grass – str. 20                                                                                                                                            

HAPPY EASTER: Tajnička: I wish you a Happy Easter and lots of fun! – str.20                                                            

Dejepisná doplňovačka: MÁRIA TERÉZIA  - str. 21 

 

 

BONUSOVÁ  KARTA 

Dobré zvyky vraj treba zachovávať. Dobrým zvykom z minulého roka bola 

karta, ktorá ťa mohla zachrániť pred malou nepríjemnosťou, možno aj veľkým 

problémom. Rozhodli sme sa v tejto medzi žiakmi veľmi obľúbenej tradícii 

pokračovať. Pridávame pre našich verných čitateľov BONUS v podobe žolíka. 

Môžeš ho použiť ako ospravedlnenie z ústneho skúšania, ak si bol dlhšie chorý 

a ešte si všetko nestihol dobrať, vypli vám elektrinu, nemal si čas, zabudol si.... 

Platia však isté pravidlá : 1. Môžeš použiť len 1 kartu.   

                                        2. Platí len na ústnu odpoveď. 

                                        3. Platí len s pečiatkou a má obmedzenú platnosť. 

                                        

 

 

 

 

 

 

                                                          BONUSOVÁ KARTA 

                                                             Prepáčte,  že dnes  nie  som  dobre  pripravený/-á. 

                                                           ___________________________________________ 

                                                                                           Meno žiaka a trieda 

                                                           ___________________________________________ 

                                                                                                Dátum a  predmet 

                                                                               Karta platí do 31.5.2016.   
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MÚDROSTI  MÚDRYCH 

 Máme ťažší život ako naši predkovia, lebo potrebujeme viac vecí, ktoré uľahčujú život.                                                                              

                                                                                               Gabriel Laub   

    Skôr než niečo urobíte, si to poriadne premyslite, ale hlavne to nezabudnite urobiť.  

                                                                                             Pavel Brtva 

Milióny ľudí túžia po nesmrteľnosti a pritom nevedia, čo majú robiť poobede, keď prší. 

                                                                                                   Susan Ertz 

                    Nikdy nemaj strach z tieňa, znamená to len, že nablízku je svetlo.                                                    

                                                                                           Ruth Rendell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ďalšie číslo časopisu vyjde v júni 2016. 


