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Ahojte v�etci! Koneène je tu nový �kolský rok a s ním aj ná� �kolský èasopis. 
Vítame Vás v novom èísle èasopisu plného zábavy a pouèenia. Pracovali sme 

na òom usilovne a veríme, �e s ním budete spokojní. Je tu nový rozhovor 
s pani uèite¾kou, nové tajnièky, hádanky. Nájdete tu niektorí aj svoje názory, 
ostatní si ich mô�u preèíta�. Ïakujeme v�etkým �iakom aj uèite¾om, �e 
prispeli do �kolského èasopisu vlastnou tvorbou. Na konci opä� nájdete 
pomocníka, keï nie ste pripravení J V tomto roku budú dokopy 4 èísla. 
V ka�dom èísle nájdete komix, ktorý vymyslela na�a �iaèka. Dúfame, �e sa 
Vám bude èasopis páèi�. V�etkých na�ich èitate¾ov zdravíme a �eláme 
príjemný oddych pri èítaní. 

                                                                                       Redak�ná rada            

Redakèná rada:    Franci JUHÁSZOVÁ  8. A 

                            Norika BALOGOVÁ   8. A 

                            Jasmínka �IGRAYOVÁ  4. B 

                            Patrik MLYNÁR  4. A 

                            Petra  MÁRKU�  7. B 

                            Miriam SUCHÁ  6. A 

                            Réka KUZMA  8. A 

Pedagogický poradca:  Mgr. Patrícia FÁBRYOVÁ 
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    Na�a �koli!ka 

INFOSERVIS: �o bolo? 

SEPTEMBER 

26.9. � Beh o pohár  Jána Margitu � v novom �kolskom roku sa na�i �iaci zúèastnili �tafetového behu 

o pohár Jána Margitu. 21 km dlhého behu sa zúèastnilo sedem základných �kôl. V ka�dom dru�stve 

�tartovali spoloène chlapci aj dievèatá. �iaci na�ej �koly zvládli 21km okruh najrýchlej�ie a s takmer 

1,5km náskokom preteky vyhrali 1. miesto.  

29.9. � EUROPEAN DAY OF LANGUAGES - v rámci Európskeho dòa jazykov �iaci spoznali rôzne 

európske pozdravy, nauèili sa pýta� �Ako sa má�?� a poïakova� sa v danom jazyku. Piesòou "Hello to 

all the children of the world" sa niesol celý deò. Na vyuèovacích hodinách �iaci sú�a�ili, rie�ili jazykové 

hlavolamy, kvízy a hrali jazykové hry.  

OKTÓBER   

5.10. � Cezpo¾ný beh �  na�i �iaci sa zúèastnili obvodného kola v cezpo¾nom behu. Na�a �kola mala 

zastúpenie vo v�etkých kategóriách. Najväè�iu rados� nám urobili star�ie �iaèky, ktoré dobehli na 

prvom, druhom a �iestom mieste, a tak si ako ví�azky vybojovali úèas� v krajskom kole. 1. miesto 

získalo aj dru�stvo mlad�ích �iakov. Dru�stvo star�ích �iakov skonèilo na 3.mieste a mlad�ím �iaèkam 

sa u�lo 4.miesto.  

11.10. � Úcta k star�ím � je vzácne, keï si bohatstvo múdrosti a skúseností, ktoré majú na�i star�í, 

vá�ime a uèíme sa od nich...Vyuèovanie v piatok nám spestrili na�e babky a dedkovia. Preèítali nám 

rozprávky a my sme im nakreslili krásne obrázky. Mesiac október pripomína jednu z najvzácnej�ích 

cností, ktorá mô�e by� zrodená v du�i èloveka. Je òou úcta k star�ím. Úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali, 

aby sa nám �ilo lep�ie. Úcta k tým, ktorí sa ka�dý deò vzdávali radostí, ktoré im �ivot ponúkal, aby 

urobili ��astnými nás, ich deti.  

12.10. �Krajské kolo- Cezpo¾ný beh � na�u �kolu v krajskom kole ktoré sa konalo v Kysaku 

reprezentovali �iaèky Koniecna Eva, Parouleková Veronika a Ko�ejová Radka. Dievèatá museli 

prebehnú� 1,6 km po nároènom teréne. Dievèatá skonèili na 3. mieste, kde im druhé miesto uniklo 

len o vlások. 

16.10.  � Festival ,,Ruská pieseò nad Dunajom� � gratulujeme Alexandre Smu�anicovej za ví�azstvo 

v kategórii sólo spev 14 -15 rokov a taneèníèkam : Smu�anicová, Bajusová,Ko�ejová, Verbová, 

Hudáková, Kmecová, Heraková za ocenenie a nápaditý taneèný prejav k sólo piesni. 

19.10.  � Vítanie prvákov � Aj tohto roku medzi nás zavítali prváci a na�ou c�ou bolo privíta� ich v 

�KD. 
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Pripravili sme si pre nich sú�a�no-zábavné popoludnie. Úlohou prvákov bolo prejs� sú�a�e, pri ktorých 

im pomáhali star�í kamaráti. Po zdolaní v�etkých sú�a�í boli na�i prváci odmenení.  

NOVEMBER  

4.11. � Imatrikulácia prvákov � Ako sa ráno pozdraví� pani uèite¾ke? Zdvihni pravú nohu! Chy� sa 

¾avou rukou za pravé ucho! Tieto a iné úlohy museli splni� na�i najmen�í prváèikovia, aby boli 

imatrikulovaní a stali sa tak oficiálnymi prvákmi na�ej �koly. Deti boli ve¾mi �ikovné, atmosféra 

výborná.   

7.,8. a 14.11. � Spoloèenský veèer pre seniorov - vystúpenie RETROSPARTAKIÁDA � na�i �iaci sa 

zúèastnili na vystúpení -  Spoloèenský veèer pre seniorov na pozvanie primátora mesta, pána Ra�iho. 

V úvode programu, ako pripomienka na úspe�né vystúpenie RETROSPARTAKIÁDY . 

4.11.  � Stolný tenis � na�a �kola sa zúèastnila obvodného kola v stolnom tenise, kde nás v kategórii 

chlapcov reprezentovali MARTIN STRAKA, RICHARD KARVANSKÝ a FILIP KOCÚR, ktorí obsadili v 

skupine nepostupové tretie miesto. V kategórii dievèat nás reprezentovali LÝDIA KMECOVÁ, JÚLIA 

VANÈI�INOVÁ, VERONIKA VASI¼OVÁ a VIKTÓRIA �EDOVÁ, ktorým sa darilo o poznanie lep�ie, keï im 

unikol postup na krajské kolo o vlások. Obsadili 2. miesto, keï o ví�azovi rozhodoval a� podiel setov. 

11.11. � Dob�inského Ko�ice - na literárnej sú�a�i v prednese rozprávky sa zúèastnil aj �iak 3.B triedy 

�imon Popoviè, ktorý za svoj výkon dostal ocenenie  pána poslanca Èaplovièa. Gratulujeme a �eláme 

ve¾a ïal�ích úspechov.  

15.11. � Basketbal ZLND � zúèastnili sme sa prvých basketbalových zápasov v rámci projektu �Zober 

loptu, nie drogy�. Svoju skupinu sme suverénne vyhrali a postúpili sme do 5-èlennej finálovej skupiny. 

Na�u �kolu reprezentovali JO��ÁK Matej, KARVANSKÝ Richard, KIPIKA�OVÁ Emília, KMECOVÁ Lýdia, 

KOCSIS Daniel, MI�INSKÁ Alex, MOLNÁR Branislav, PAULINA �tefan, STRAKA Martin a VRA��IAK 

Július. Blaho�eláme!     

25.11. � Katarínska zábava  � november bez Katarínskej zábavy si na na�ej �kole u� ani nevieme 

predstavi�. Tento rok medzi nás pri�li Má�a a medveï a spoloène s nimi sme prechádzali z rozprávky 

do rozprávky. Telocvièòa plná na�ich �iakov, detí z M� na Palárikovej ulici a rodièov sa otriasala 

smiechom, v programe zazneli rôzne rozprávkové zvuèky, hádanky, spievalo sa i tancovalo. Dobrá 

nálada pokraèovala aj poèas tradiènej diskotéky. 

25.11. � Prehadzovaná  ZLND � zúèastnili sme sa prvých zápasov v prehadzovanej v rámci projektu 

�Zober loptu, nie drogy�. Dievèatám sa prvý zápas nedarilo, ale zvy�né dva zápasy vyhrali a tak budú 

budúci tý�deò bojova� o koneèné 5. - 8. miesto. Ve¾kou motiváciou je úèas� na �kolskej olympiáde, 

ktorej sa zúèastní  5 najlep�ích tímov v ka�dom �porte. Na�u �kolu reprezentovali DZUBÁKOVÁ Ivana, 

HLAVATÁ Nikola, MIÈKOVÁ Jana, MI�INSKÁ Alex, OBERLEOVÁ Karin, SNI�ÈÁKOVÁ Natália, �EDOVÁ 

Viktória, TAKÁÈOVÁ Simona, VASI¼OVÁ Veronika a ZAGOROVÁ Kristína. 

                                                                                                                                                                  Pe�a 
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VYJADRI SA, !LOVE!E! (a nehnevaj sa) 

TELEVÍZIA � len tak ... na zamyslenie 

V�etci. Úplne v�etci pozeráme televíziu. Je to u� tak zau�ívané, �e keï príde� domov zo �koly, zapne� 

si televízor. Ak nie, tak tým pádom ti gratulujem, si jeden z mála. 

Zapneme si televízor a pozeráme na neho aj zopár hodín. Pozeráme, aj keï polovicu vecí nechápe-

me. Pozeráme, aj keï vieme, �e máme plno iných povinností. Pozeráme, preto�e sa chceme 

dozvedie�, èo je nové vo svete.  

O siedmej sa zapnú televízne noviny. Pohodlne sa usadíme  a poèúvame: Ïal�ie teroristické útoky v 

Parí�i. Pri autohavárii vyhasol ïal�í mladý �ivot. Áno, dozvieme sa aj pozitívne informácie ale...., ale. 

Úprimne. Ako má pri takýchto správach zosta� èlovek pozitívny? Keï som bola v Prahe,  v metre som 

sa bála, preto�e som stále myslela na tie teroristické útoky. Neviem,  mo�no som sa len zbytoène 

stresovala. 

Veèer v novinách nám dajú milión dôvodov,  preèo by sme sa mali bá�. Preèo by sa mali bá� na�i 

rodièia pú��a� nás von. A potom ráno v Teleráne,  nám odborník príde poveda�, �e stres je pre nás zlý.  

Pod¾a môjho názoru by sme mali pozera� menej takýchto smutných vecí. Menej by sme sa mali bá� a 

viac by sme sa mali  radova� z toho,  èo máme. A hlavne by sme mali zosta� pozitívni, preto�e s 

dobrou náladou ide èloveku hneï v�etko lep�ie. A predsa v�etci sme s úsmevom kraj�í! :)  

                                                                                                      Norika 

 

ANKETA: Aký je tvoj vz!ah k televízii? 

 Nepozerám ve¾mi televíziu.                                  Mám dobrý vz�ah k televízii.  Denne som pri nej 

Rad�ej chodím vonku.   Daniel, 4.B   C                            asi 1 a� 2 hodiny.     Oliver, 4.B     

                                                                                                                

Sem tam... niekedy si pozriem,                                 Èasto... ráno, aj keï si umývam zuby. 

ale zále�í to od poèasia.  Dávid, 5.A                          Pozerám ju v�ade, kde sa dáJ     Ronald, 2.A   

                                                                                                                                                                                                    

Ve¾a èasu trávim pri televízii.                                      Ú�asný... niekedy som pri nej  

                           �imon, 5.B                                            dokonca aj 5 hodín J   Adam, 2.A      

Ve¾mi rada pozerám TV.    Vlaïka, 7.A                Pozerám ju len vtedy, keï ide nieèo  normálne.          

                                                                                                                                               Viki, 8.B 

v�etko lep�ie. A predsa 

                                                                    

 5.A                                  
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Aké programy/seriály má� najrad�ej? 

Hokej, futbal... baví ma �port.  Miroslav, 4.B               Mám rada Harryho Pottera, videla  

 Markíza -  Búrlivé víno...    Niki, 7.A                               som v�etky èasti J       Sa�ka, 2.C      

                                                                                      

Pozerám rozprávky,                                                      Najrad�ej mám asi Hornú Dolnú, Na�i... 

najviac asi Disney Channel.                                                                            Martin, 5.B      

                         Niki, 4.B                                            

Disney Channel, Minimax...                                         Pozerám Hornú Dolnú, niekedy InkognitoJ 

Zvyknem pozera� ráno a veèer J Viki, 2.C                                                                     Veronika, 8.B 

Má� rad�ej po!íta! alebo televíziu? 

Poèítaè, internet,                                              Asi poèítaè, baví ma Youtube, hry. 

viem tam hra� hry...   Niki 4.B                                                                           Oliver,  4.B 

 

Aj, aj... J v�ade mô�em                                Poèítaè... najviac na Youtube  sledujem Goga.  

pozera� �port... J 1-2 hodinky...                                                                               �imon,  5.B 

                                           Vladko, 2.C                       Pod¾a toho, èo ide v televízii... 

                                                                                                                              Pa�ka, 8.B 

Pod¾a mòa je televízia lep�ia J      Niki, 7.A                                             

                                                                                                                        

               Ïakujeme za va�e názory!                                   Franci, Réka 

 

 

 

 

 

                                                                        

Na�li sme na internete 

výsledky výskumov. 

Zaujímavé, !o povie�? 

Tak !ítaj "alej 

a neprestávaj###  J 

                                                                                 

                                                                                                                                                              Na
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         Kto nás u!í? 
                  Rozhovor s pani u!ite"kou Mgr. Martinou Jo�#ákovou 

  

Rada èítate?   

Áno, ve¾mi rada. 

Akú literatúru? 

Najrad�ej mám knihy, ktoré ma rozosmejú a urobia mi dobrú náladu. Naposledy to 
bola kniha od �védskeho spisovate¾a Jonasa Jonassona � Storoèný starèek, ktorý 
vyliezol z okna a zmizol� 

Ako dlho u� robíte túto prácu? 

Je to u� 22 rokov. 

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

Od 5. rokov som presviedèala rodièov, �e budem  uèite¾kou. 

Koho by ste uèili rad�ej, star�ích alebo mlad�ích �iakov? 

Urèite mlad�í �iaci, preto�e ich uèím ve¾a rokov. Keï malí prváèikovia  prídu do 
�koly vy�aruje z nich zvedavos� a tú�ba po nových vedomostiach, èo mi dodáva ve¾kú 
chu� do práce. 

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

Pote�ia ma u� tým, �e sa ráno pozdravia a usmejú. Najviac ma hnevá, keï si 
neurobia domácu úlohu, alebo klamú. 

Èo robíte vo vo¾nom èase? 

Rada chodím do prírody a na výlety.  

Ktoré miesta na Slovensku sa Vám páèia a kde by ste sa chceli pozrie�? 

Na Slovensku máme nádherné hory a zaujímavé lokality. Najviac sa mi páèia  
Tatry a Slovenský raj. Neprebádané je pre mòa Západné Slovensko, lákajú ma 
tunaj�ie hrady, Biele Karpaty, jaskyòa Driny � 

Rada èítate?

dobrú nála
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Keby ste mali tú mo�nos�, èo by ste zmenili na tomto svete? 

Aby sme sa viac usmievali a boli k sebe mil�í.  

Máte nejaký dovolenkový sen? 

Chcela by som nav�tívi� poèas letnej dovolenky Alpy. 

 

Bleskové odpovede:  

Ob¾úbená  farba  � modrá 

Ob¾úbené  zviera  � ryba 

Ob¾úbená  rastlina  � cykas 

Ob¾úbený  seriál  � Frasier 

Ob¾úbený  film  � Denník Bridget Jonesovej  

Ob¾úbený  spevák, skupina  � Nemám ob¾úbenú skupinu, ani speváka, poèúvam 
náhodnú hudbu z rádia, najèastej�ie v aute, alebo pri upratovaní. 

Ob¾úbené  jedlo  � bryndzové halu�ky 

                                                                     Ïakujeme za rozhovor! 

                                                                                         Norika a Franci  

 

 

 

 

 

  J Ako rozozná� ¾avú nohu od pravej? 

              Na ¾avej nohe je palec vpravo. 

  J Janko pri�iel zo �koly a hovorí rodièom: 

    Tá na�a uèite¾ka niè nevie. Stále sa nás nieèo vypytuje!   

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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       SPOZNÁVAME HISTÓRIU KO�ÍC 

    Urbanova ve�a 

Urbanova ve�a (vtedy nazývaná Èervená ve�a) je druhou najstar�ou pamiatkou v 
Ko�iciach. Postavená bola v prvej polovici 14. storoèia a pôvodne slú�ila ako 
zvonica Dómu. Pred ve�ou sa nachádza zrekon�truovaný zvon Urban, ktorý bol 
znièený po�iarom v roku 1966. V súèasnosti sa vo ve�i nachádza jedineèné Múzeum 
voskových figurín, ktoré stváròujú známe osobnosti spojené s históriou Ko�íc a 
Slovenska.  

Po obvode Urbanovej ve�e bola vystavaná  chodba a do vonkaj�ích múrov ve�e 

vsadené náhrobné kamene pochádzajúce zo stredovekého cintorína, ktorý sa pod!a 

stredovekých zvyklostí rozprestieral okolo farského kostola.  

Urbanova ve�a má aj vlastnú poves� o zvonárovi Urbanovi a osudnom dni, kedy 

po�iar postihol celé mesto:  Bolo to 13. apríla 1556, ke! v meste vypukol po�iar. 
Trvalo to len chví"ku, kým plamene zachvátili celé mesto. Ale e�te skôr, ako sa tak 
stalo, ozval sa zvon. To Urban vybehol na zvonicu, aby kmásal lanom a dunivé tóny 
dali v�etkým "u!om najavo, �e je zle a majú si ratova# majetky i �ivoty. Vtedy 
Urban cítil, �e nadi�la jeho chví"a. �e "udia mu u� mo�no budú v!a$ní za jeho 
pomoc a i teraz, ke! ním opovrhujú ako zvonárom, pochopia, �e i on je pre nich 
dôle�itý.  
Urban sa sna�il, aby zvon bolo po$u# v�ade, aby znel hlasito a nikto ho nemohol 

prepo$u#. Nevnímal, �e aj on sa mô�e sta# obe#ou po�iaru. Ke! si to uvedomil, 

bolo u� neskoro. Chytil sa mu odev, plamene vybehli aj na drevené trámy a 
narástli do takých rozmerov, �e roztopili i zvony. Ich �eravý kov stiekol na m%tve 
Urbanovo telo.  

 

 

 

 

                                                                                                           

 

 

 

                                                                                                                                                       Norika 
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Kráèala okolo KNI�NICE a vo výklade uvidela 

�iari� jednu knihu. I�la si ju vypo�ièa� a ponáh¾ala sa domov. 

V tej knihe boli zaujímavosti o drakoch. 

Otvorila na poslednej strane a uvidela... 

U� bola doma a zaèala listova� knihu. 
Zabuchla knihu, lebo pri�la jej sestra Elka. 

Kreslí a pí�e: Jasmínka 

Nelka i�la zo �koly. Normálny, obyèajný deò. Prechádzala cez cestu a videla nieèo v KNI�NICI. 

A èo to bolo? Preèítaj si to v komixe. 
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Dra ia!kocka 

Chce� si vyrobi� Draèiu kocku? Je to celkom jednoduché. V tomto èísle ti ponúkame maketu 

pre jej výrobu. Po preèítaní èasopisu si maketu vystrihni. Ale presne! Nalep si ju na tvrdý 

výkres,  aby bola pevnej�ia a znovu vystrihni. Pevne pozlepuj strany pomocou prehnutých 

èastí. V ka�dom èísle tohto �kolského roka ( budú e�te tri èísla ) ti ponúkneme dva obrázky s 

drakmi, ktoré si vyma¾uje�, vystrihne� a nalepí� na jednotlivé strany kocky. Mô�e� ju potom 

vyu�i� pri rôznych hrách, napr. Èloveèe, alebo len tak pre spomienku na ná� príbeh.                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

u�i� pri rôznych hrách, napr. Èloveèe, alebo len tak pre spomienku na ná� príbeh.          
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!!! OHROZENÉ DRUHY ZVIERAT !!! 

Panda ve�ká 

                           

 
                                      

           mnoho desa�roèí bolo zaèlenenie pandy predmetom diskusií, preto�e ako panda 
ve¾ká, tak aj panda èervená majú vlastnosti medveïov aj medvedíkov. Nakoniec genetické 
testy odhalili, �e panda ve¾ká je naozaj medveï a patrí do èe¾ade medveïovité. 

            dospelá panda vá�i v rozmedzí od 75 � 160 kg, ich då�ka sa pohybuje okolo 1,6 � 

1,9 m, chvost majú krátky má len 12 � 13 cm, jej laba je ve¾mi neobvyklá s "palcom" a 
piatimi prstami, "palec" je v skutoènosti zmenená kos� zápästia            

           panda ve¾ká �ije takmer nepretr�ite vo vnútri bambusových hú�tin v hornatých 
oblastiach Èíny, zriedkavo aj na miestach ako Seèuán a Tibet.    

            aj keï sa radí medzi v�e�ravce, je jej potrava preva�ne rastlinná. 99% ich stravy 

tvorí bambus, lebo panda �ije preva�nú èas� svojho �ivota v bambusových hú�tinách, kde 
po�iera zväè�a rastlinnú potravu, to 1% sú muchy na bambusoch. Ked�e bambus nemá 
ve¾kú vý�ivovú hodnotu ako mäso musí denne zvládnu� 10 � 20 kg bambusových stopiek 
a výhonkov. 

             panda je typ samotára, ktorý strávi dve tretiny �ivota zháòaním a pre�úvaním 
potravy. Zvy�ok èasu trávi odychom. Ovláda taktie� �plhanie na strom, ktoré vyu�íva len 
ako únik pred nepriate¾om. Na strome tak zotrvá a nezlezie po dobu, kým nepriate¾ 
nezmizne. Medzi jej prirodzených nepriate¾ov patrí leopard, medveï hnedý, alebo divoké 
psy.Tieto medvede sú zaujímave tým, �e sa neza�a�ujú urobi� si noru, alebo útoèisko. 

             v prírode �ije okolo 1 600 jedincov. Panda ve¾ká je symbolom Svetového fondu na 
ochranu prírody. Za zabitie pandy je v Èíne trest smrti. Patrí k ohrozeným druhom, 
nebezpeèenstvo sa zvy�uje s postupným naru�ovaním ich prirodzených lokalít a ve¾mi 
slabou pôrodnos�ou, èi u� v zajatí, alebo v prírode. Èína zaèala ponúka� zapo�ièiavanie 
pandy ostatným národom na 10 rokov. Zvyèajné podmienky pô�ièky sú 1 000 000 $ za rok 

a ustanovenie, �e akéko¾vek mláïa narodené v dobe pô�ièky patrí Èínskej ¾udovej 
republike. 

                                                                                                 Patrik                                    
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JEME ZDRAVO? 

Zaujímavé ovocie 

Kokosový orech 

- Na jednej palme sa mô�e dokopy urodi� a� 150 kokosových orechov 

- Je pôvodom z Ázie 

- Kokosový orech patrí medzi najväè�ie orechy na svete, má 20-30 cm a vá�i 2,5 kg 

 

!O OBSAHUJE ? 

vitamíny: B1, B2, B3, B6, E, C, �elezo, vápnik, fosfor, horèík, draslík, kremík, sodík, vláknina, nasýtené 

tuky,bielkoviny, proteíny 

NA !O JE DOBRÝ ? 

-  pomáha pri tráviacich a �alúdoèných problémoch   

- prevencia pred chorobami srdca, zni�uje krvný tlak 

- udr�uje správnu hladinu cukru v krvi 

- prevencia pred rakovinou prostaty, prsníka, ale aj èriev 

- vhodný pri oblièkových kameòoch, chorobách peèene, �lèníka 

- podporuje lep�iu obranyschopnos� organizmu a zvy�uje imunitu 

- udr�iava vlhkos� v poko�ke, tvorí jej ochranu  

- je úèinný proti vírusom, baktériám, plesniam, kvasinkám a iným mikróbom 

- udr�uje kostru tela zdravú, tvorí prevenciu pred zápalom kåbov 

- je vhodný pri anémii (chudokrvnosti) 

 

VYU�ITIE V KUCHYNI 

Kokos je plod, z ktorého sa získava okrem iných produktov aj kokosový olej. Jeho konzumácia je pre telo ve¾mi 

zdravá. Vyu�i� sa dá okrem kozmetiky aj v kuchyni. Mô�eme ho pou�i� pri varení, èi na peèenie. Pridáva sa 

najmä do zákuskov, no skvelú chu� má aj kokosová polievka, èi rôzne omáèky na mäso alebo cestoviny. 

 

RECEPT  -  REZY  RAFAELO 

POTREBUJEME: 4 ks vajcia - 2 hrnèeky prá�kového cukru -2 hrnèeky mlieka -1 hrnèek. oleja - 4 hrnèeky 

polohrubej múky -1 balíèek prá�ku do peèiva -1 hrnèek strúhaného kokosu -1 hrnèek  �¾ahaèkovej smotany -      

2 balíèky vanilkového cukru 

 POSTUP: Vajcia a cukor vy�¾aháme. Pridáme mlieko, olej a múku zmie�anú s prá�kom do peèiva. Dobre 

premie�ame, aby nezostali hrèky . Vylejeme na vymastený a múkou vysypaný plech . Posypeme kokosovou 

posýpkou. Dáme piec� do rúry na 180° C. Po upeèení polejeme smotanou a posypeme vanilkovým cukrom. 

                                                                     Dobrú zdravú chu !Vám!praje     Mima! 

ka
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TROCHU  UMENIA  NEZA�KODÍ! 

Z  va�ej  tvorby 

O zlatej �ere�ni  

Bola raz jedna zlatá èere�òa, ktorá lieèila chorých ¾udí. V jeden deò Petrovi ochorela ma�. Bola jediná, 

koho mal. Behal po dedine hore dolu. Jeden z dedinèanov, Vlado, mu povedal, �e existuje zlatá 

èere�òa. Peter sa chcel ihneï rozbehnú�, ale Vlado mu najprv povedal cestu. Vraj rastie na ïalekom 

hrade. � Staèí jedna èere�òa a tvoja ma� vyzdravie.� Peter sa pobral na ten hrad, keï tu odrazu, pä� 

trpaslíkov. Sna�il sa ich obehnú�, ale oni stále opakovali: � Pomô� nám a my pomô�eme tebe.� Peter 

sa rozhodol im pomôc�. Veï mu niè iné ani nezostávalo.  Vraj v trpaslièej dedine stra�í drak vysoký 

ako devä� chalúp a �iroký ako tri chalupy. Keï ho Peter uvidel, ihneï sa skryl. Videl, ako drak chrlí 

oheò na domèeky trpaslíkov. Potom sa odvá�ne postavil a hodil po òom kameò. Drak sa z¾akol a u�iel. 

Zostala po òom iba retiazka s diamantmi. Trpaslíci sa Petrovi  pekne poïakovali a povedali mu:           

� Pomohol si nám, tak my zase pomô�eme tebe.� Trpaslíci to e�te ani nedopovedali a Peter ihneï 

vykríkol: � Chcem ís� na ïaleký hrad, kde rastie zlatá èere�òa!� Trpaslík luskol prstami a u� bol Peter 

na hrade. V duchu im poïakoval a �iel k bráne. Tam ho zastavil strá�nik a povedal mu: � Vkroèi� 

mô�e�, len keï si priniesol dar.� Peter vytiahol retiazku s diamantmi. Strá�nik ho pustil dovnútra, on 

rýchlo vbehol dnu a vidí malú èere�òu. Odhryzol z nej a zrazu uvidel zlatú kôstku. Keï u� mal èere�òu, 

be�al tak rýchlo, ako len vládal domov a chorej materi dal ochutna�. Mama si odhryzla a odrazu bola 

zdravá ako rybièka. A to je koniec rozprávky. 

                                                                                        Jakub Pikula, 5. A  

Nezbedník  

Poviem Vám to krátko,                             Mamku s ockom nepoèúvam,           
ja sa volám Vladko!                                   Danielovi hraèky búram.            
Sedem rokov ja u� mám,                           Na hodine vykrikujem              
futbal stra�ne rád v�dy hrám.                    a svoj sen si stále �ijem.            
Som ja malý nezbedník,                            Budem ako Lion Messi             
nepomô�e si so mnou veru nik.                a to ma v�dy ve¾mi te�í. 

                                                                      Vladko Gyöngyösi , 2. C               
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Vetrí�ek mali�ký  

           

Vetríèek malièký 
pohlaï nám mamièky 
aj v�etky detièky 
veï sme len malièkí. 
  

A jeme perníèky. 
Fúkaj do ta�tièky 
farebné lístoèky, 
ktoré ti dali mamièky. 
 

Vetrisko, chlapèisko, 
kade �lo dievèisko? 
Èi zeleným lesom 

èo je pod �trbským plesom? 
 

�lo hájom zeleným 

s ko�íkom prúteným 

hubami plneným.   

Vetríèek malièký 
pohlaï moje slzièky. 
Fúkal vietor celú noc, 
nik mi nebol na pomoc. 

 

Leto sa u� skonèilo, 
akoby sa mi prisnilo. 

V�ade listy na zemi 
teplý �álik dajte mi. 
 

Vetrisko, chlapèisko, 
kade vedie bludisko? 

Sníva sa mi o lete, 

boli sme na výlete. 
 

Slnko na nás pra�ilo, 
toto sa mi prisnilo. 

Pol roka je dlhý èas, 
nech u� skonèí ten neèas.  

    Emka Skor�epová, 5.A               Luká� Novák, 5.A                  Ninka Kotrádyová, 5.A 

 

Autumn Rhyme 

By Ladislav Miklós, 6.A class 

 

In the autumn it rains a lot. 

Finally the weather is not so hot. 

Leaves fall on the floor, 

Bears in the forest prepare to snore. 

 

There are no more summer games to play 

And school is again on it´s way, 

But it´s all gonna be OK, 

Because winter break is just two months away. 

Vetríèek malièký 

pohlaï moje vlásky. 
Nech vejú ma�lièky 

i na poli klásky. 
 

Keï v�etko ofúkne�, 
v�ade bude èisto. 
Dedko sa pote�í  
a babka takisto. 

 

Vetrisko, chlapèisko, 
kade fúka� listy? 

Cez hory, cez doly, 

ulice vám èistím.  
 

Zafúkam vám do okien, 
rozhrniem záclony. 
Urobím si krásny deò, 
pozdravím sa jeseni. 
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Autumn  

By Daniel Onufer, 6.A class 

Autumn time is coming, 

Colorful leaves are falling 

On the ground, 

There all around. 

 

Autumn is full of colours, 

Red, orange, brown and others. 

I wait for this, 

Summer I don´t miss. 

 

 

 

Plazy 

Vy�e dve tretiny v�etkých druhov hadov sú zaradené do èe¾ade u�ovkovitých. Je to 
pribli�ne asi 2500 druhov, ktoré sú roz�írené po celom svete. Výnimkou sú len studené 
oblasti,ktoré obyèajne nie sú vhodné pre plazy, èasti Austrálie a nieko¾ko ostrovov, 
napríklad Nový Zéland. Vzh¾adom na vysokú rozmanitos� jednotlivých druhov nie je 
jednoduché zisti� ich prirodzenú príbuznos�. Aj tak sa u�ovkovité vyznaèujú nieko¾kými 
spoloènými znakmi. �iaden z druhov u�ovkovitých nemá zvy�ky panvy alebo zadných 
konèatín. Majú pomerne dlhý chvost, hlava je zrete¾ne  oddelená od krku. Ako iné hady 
majú vyvinuté len pravé p¾úca, ktoré sú zväè�ené. ¼avá polovica p¾úc je zakrpatená alebo 
celkom chýba. Spodná èe¾us� u�oviek  je znaène pru�ná a ústa sú vïaka tomu ve¾mi 
roztiahnuté. Zuby sú v hornej i dolnej èe¾usti, vo väè�ine prípadov v�ak chýbajú jedové 
zuby.  

Podèe¾aï pravých u�oviek obsadila bezmála v�etky  typy prostredia. Niektoré u�ovky  �ijú 
na stromoch, iné na zemi. Jedny sa zahrabávajú do zeme, s inými sa stretneme vo vode. Len 
v moriach by sme ich h¾adali márne.                                                    

                                                                                     Martin Bre�ka, 5. B 

U�ovka 

obojková                            

(Natrix natrix) 
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        What does family mean to you ? 

By Lefkovi�, Starec, Jo��ák, Hrib, Német, Mi�ková, Joneková  7. B class 

 

My family means everything to me. 

It is the most important thing. 

It is the place where I can tell my opinion in every situation. 

The place where everything is good and I can have a rest there. 

I feel safe there and it´s my favourite place. 

I know it´s here when I need it. 

Even when I´m happy, sad, healthy or ill. 

I can rely on it when I´m lonely. 

 

My parents take care of me. 

They love me and support me in my avtivities. 

We meet and have fun. 

I love them because they are nice people. 

I will always stand by my family. 

I don´t know what I would do without it. 

 

 

 

 

 

 

 

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 na vrátnici. 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                 

.sk                                                                                          

   



Dráèik                                                                              18                                                       Roèník III./Èíslo 1  

 

                ZÁBAVA PRE MEN�ÍCH  

  

 

 

 

Príde zima                                                                                           UHÁDNE� ? 

Padajú listy v záhrade, v lese                     1. Nie je tryská�, lietadlo, predsa rýchlo letí.                                                                                                                              

a ka�dý list nám rozprávku nesie.                          Strasie v sade ovocie, postrapatí deti. 

Jeden o jari, druhý o lete,       

�e pri�la jeseò, o tom u� viete.                                        !o je to?   __ __ __ __ __ __  

Èo príde potom? Háda� mô�ete.                  2.  Mám jedného kamaráta, v�dy ke" pr�í,            
Napadne snehu, zmrzne zem celá,                    zvolám rata. Rozprestriem ho, je tak rád,                  
to bude zimná rozprávka biela.                                      �e nad hlavou smie mi stá#.                  

                                                                               !o je to?  __ __ __ __ __ __ __ 

 

                                                         3.  Na priedomí rada stáva, v dutom vnútri svie�ku máva.  

                                                                Vyrezaný nos i o�i, z%akne sa ten, kto k nám vkro�í. 

                                                                                          !o je to?   __ __ __ __ __ __ __ 

Doplòovaèka:  

1. roèné obdobie 

2. dievèenské meno z komixu 

3. najob¾úbenej�ia bábika 

4. malý vlk 

5. domov pandy 

6. samec sliepky 

7. jesenný plod 

 

                                                                               Jasmínka �igrayová, 4.B 

 

    
1. 

     

2.    
 

     

 3.   
 

     

   4. 
      

    5.      

    6.      

    7.      

                Jesenné pranostiky 

Na Martina medve� líha. 

Na sv. Huberta ide teplo do !erta. 

bika
4

Dráèik                                          

ZÁÁÁZÁÁ

Príde zima

    

Na

CH

                                                                            

                                                                                                            3. 
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Osemsmerovka: Nájdi v�etkých 16 slov a zo zvy�ných písmen vylú�ti tajnièku. 

 

 

 

 

 

 

ORECHY, TEKVICA, HMLA, MLÁKY, DÁ�DNIK, HRU�KA, ÈIAPKY, MRÁZ, SLIVKA, LISTY, JABLKO,                  

MRAKY, �ARKAN, GUMÁKY, HROZNO, VIETOR 

 Tajnièka:  __ __ __    __ __ __ __ __ __ __    __ __ __ __   __ __ __ __,   __ __ __   __ __            

                                                         __ __ __   __ __ __ __ __ __ ! 

                                                                                                                          ZASMEJ SA! 

                                                                       - H¾adáte èarovnú �enu mladý mu�? 

                                                                                                                             - Áno. 

                                                                                                               - Te�í ma. Som Baba Jaga. 

 SUDOKU -  Vie� napísa� èísla 1,2,3,4,5,6  v tabu¾ke tak, aby sa v ka�dom riadku a 

v ka�dom ståpci èísla neopakovali? 

6  3  4 1 

1  6   5 

 5   2 6 

 3   5  

2   3  4 

5 1     

 

¾ke tak, aby sa v ka�dom riadku a 

                                                                                    

                                                                                        

                                                                                                                                                       

                                                                    

�ných písmen vylú�ti tajnièku.
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1. Doplò èísla k  obrázkom. (Ak ich nevie�, nájde� ich v rie�ení na konci èasopisu.) 
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2. Spoèítaj obrázky a dopí�  tabu¾ku pod¾a vzoru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         3. Vyfarbi si obrázok pod¾a èísel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Vytvor si svoju halloweensku tekvicu. 

 

 

 

 

 

       3. Vyfarbi si obrázok pod¾a èísel.

1 � yellow                                               

2 � orange                                                

3 � black                                               

4 � green                                                 

5 � purple  
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TRENDY 2016/2017 - diev atá 

1. Zimu si nevieme predstavi� bez  teplej bundy.Tento módny hit zimy zrejme najlep�ie 

charakterizuje slovo 

�univerzálnos�".  Viac si 

mô�e� pozrie� na: 

www.wanda.sk 

 2. Ú�asné! Ve¾ké dlhé �ály     

sú jednoznaène dobrá 

vo¾ba. 

Viac nájde� na stránke: www.moda.cz 

3. Tento trend je výrazný a pod¾a mòa to je pestrý 

 a �týlový povedzme ,,doplnok�.                                                   

Viac na: www.carinn;careynn.com     

 

TRENDY 2016/2017 - chlapci 

1. Zamat - nosili ho najmä dievèatá, alebo �eny, ale teraz to u� tak nie je. Ve¾ký zimný trend 

je zamat pre chlapcov. Pou�ívajú ho vo svojich kolekciách aj najväè�ie módne znaèky. 

Vyu�itie zamatu je naozaj rôznorodé. Zo zamatu mô�u by� topánky, trièká, ale najmä bundy 

a saká. Zamat má taktie� ve¾a rozdelení. Mô�e by� farebný, hladký,�vintage�,... 

 

 

 

 

 

 

2. Vo ve¾kých mestách je teraz ve¾mi roz�írený trend rukávov. Extra dlhých rukávov. Niektoré 

rukávy sú a� tak ve¾ké, �e sú skoro nepraktické. Skoro. Prvýkrát extra dlhý rukáv pou�ili do 

svojej kolekcie jeseò/zima ve¾ké znaèky. Ale bohu�ia¾ sa ve¾mi neujali, keï�e boli v elegantnej 

podobe. Najviac sa roz�írili do ulíc po spustení kolekcie, ktorú vydala speváèka Rihanna.                       

 

                                                                                                                         Franci  a  Norika 
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SPRÁVNE RIE�ENIA 

Hádanky: 1. VIETOR,  2. DÁ�DNIK,  3. TEKVICA -  str. 18                                                          

Doplòovaèka:  JABÅÈKO � str.18                                                                                               

Osemsmerovka: KTO DRUHÉMU JAMU KOPE, SÁM DO NEJ SPADNE! � str. 19                                                                                             

Halloween slovíèka: 5,11,2 -10,6,9 � 1,8,4 � 3,7,12 - str. 20 

SUDOKU: - str. 19 

 

 

 

 

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 31.1.2017.   
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MÚDROSTI  MÚDRYCH 

Najmenej toho dosiahli povedzme ,, posmievajúci � tým, �e sa tak ve¾mi sústredili na 
druhých, a� zabudli pracova� na sebe.                        

                                                            Richard  Branson 

Tam, kde si v�etci myslia to isté, sa ve¾a nemyslí.                                                                              

                                                    Walter Lippmann 

Najväè�ou motiváciou bolo, keï mi povedali, èím nemô�em by�. 

                                                                                              Pharrel Williams 

 

 

 

 

 

 

 

Tri jednoduché pravidlá �ivota: 

· pokia¾ si nepôjdete za tým, èo chcete ma�, nikdy to nebudete ma� 
· pokia¾ sa nespýtate, nedostanete �iadnu odpoveï 

· pokia¾ neurobíte krok vpred, nikdy sa nedostanete ïalej 

                                                                Neznámy autor 

 

Ïal�ie èíslo èasopisu vyjde vo februári. 

                                                                                                                                                                                            


