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Ahojte všetci! Konečne je tu druhé číslo nášho školského časopisu. Čakajú  

Vás nové i tradičné rubriky plné zábavy a poučenia. Je tu nový rozhovor s pani 

učiteľkou, nové tajničky, hádanky a hlavolamy. Nájdete tu niektorí aj svoje 

názory, ostatní si ich môžu prečítať. Ďakujeme všetkým žiakom aj učiteľom, 

že prispeli do školského časopisu vlastnou tvorbou. Na konci máme pre Vás 

opäť pomocníka, keď potrebujete trochu podržať . V tomto čísle nájdete aj 

pokračovanie komixu, ktorý vymyslela naša žiačka a ako odmenu za vernosť -

prvé dve strany na dračiu kocku. Dúfame, že sa Vám bude časopis páčiť. 

Všetkých našich čitateľov zdravíme a želáme príjemný oddych pri čítaní. 

                                                                                            Redakčná rada            

Redakčná rada:    Franci JUHÁSZOVÁ  8. A 

                            Norika BALOGOVÁ   8. A 

                            Jasmínka ŽIGRAYOVÁ  4. B 

                            Patrik MLYNÁR  4. A 

                            Petra  MÁRKUŠ  7. B 
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                            Réka KUZMA  8. A 
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    Naša školička 

INFOSERVIS: Čo bolo? 

DECEMBER 

1.12. – Prehadzovaná ,,ZOBER LOPTU, NIE DROGY – naše dievčatá zabojovali a po troch víťazstvách 

sme sa kvalifikovali na ŠKOLSKÚ OLYMPIÁDU.  

1.12. – Technická olympiáda - Naši žiaci získali v okresnom kole 2. miesto v kategórii A - Straka 

Martin a Tereščák Peter, kategória B - Vinarčík Jakub. Gratulujeme. 

7.12. – Futsal žiačok ,,ZLND“ – V rámci projektu „Zober loptu, nie drogy“ sme sa zúčastnili prvých 

zápasov vo futsale. Dievčatá obsadili vo svojej skupine 2. miesto a počkajú si na svojich súperov 

o konečné umiestnenia. Našu školu reprezentovali HLAVATÁ Nikola, HUDÁKOVÁ Natália, JUHÁSZOVÁ 

Daniela, KONIECNÁ Eva, MAČANGOVÁ Lucia, MIČKOVÁ Jana, OBERLEOVÁ Karin, ŠEDOVÁ Viktória, 

VERBOVÁ Anna a ZAGOROVÁ Kristína. 

14.12. – Vianočná akadémia –  December bez vianočnej akadémie si snáď asi už nevieme predstaviť. 

Je to ideálny čas naladiť sa na najkrajšie sviatky roka a zároveň ukázať svetu, že naši žiaci majú talent 

na spev, tanec i recitáciu. Tento rok nás akadémiou, ktorá sa konala v KSC Južan, sprevádzala Maša zo 

známej ruskej  rozprávky Maša a medveď. Vo vyše hodinovom programe zazneli slovenské koledy, 

vianočné piesne a básne, tancovalo sa, cvičilo, spievalo a v špeciálnom čísle nás dokonca navštívila aj 

skupina ABBA, ktorá zožala obrovský úspech.  

JANUÁR  

9.1.  – Trojkráľový beh –  V mrazivý sviatočný piatok sa štyria žiaci našej školy zúčastnili 

trojkráľového behu  na Hlavnej ulici. Trať dlhú 1 100 m zdolali všetci, v konkurencii 29 chlapcov získal 

Jakub Vinarčík zo 6. A druhé miesto, zaostal len o sekundu za chlapcom z Humenného,o dva roky 

starším od neho. Maroš Guzi z 8. B  bol šiesty a druhák Samko Kušnír bol na 16. mieste, ale predbehol 

aj chlapcov o niekoľko rokov starších. Štvrtáčka Dianka Guziová bola 16.  

17.1. – Anglická olympiáda–  uskutočnilo sa okresné kolo anglickej olympiády. Našu školu 

reprezentovali Adam Starec ( 7.B.-1.A kategória)6.miesto a Ladislav Jakab ( 9.A.- 1.B kategória) 

1.miesto.  

19.1. – Atletická liga – v rámci Atletickej ligy sme úspešne absolvovali 2. kolo. O krásne 2. miesto sa 

zaslúžili druháci Saška Kotiková, Saška Nováková, Radka Sasáková, Riško Sedlák, tretiaci Matúško 

Orolín, Danko Egry, štvrtáci Katka Škovranová a Lukáško Kotik. Ďakujeme za reprezentáciu školy. 

Tešíme sa na tretie kolo, ktoré nás čaká v marci.  
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23.1. –27.1. – Project EDUKATE SLOVAKIA 2017 – Už druhý rok sa naša škola zapojila do 

medzinárodného projektu EDUCATE SLOVAKIA. Prišli medzi nás lektorky z Nového Zélandu, Indonézie 

a Brazílie. Vytvorili sa štyri skupiny žiakov, ktoré počas týždňa absolvovali 10 vyučovacích hodín 

zameraných na komunikáciu v anglickom jazyku formou prednášok, prezentácií, hier a rozprávok. 

Žiaci rozvíjali svoju sebareflexiu, zodpovednosť a toleranciu k rozmanitosti. 

30.1. –Telesná a športová výchova v zimných mesiacoch– Zima nám praje a tak môžeme realizovať 

hodiny telesnej a športovej výchovy, či pohybovú prípravu na snehu a ľade. Pobytom v mrazivom 

počasí si posilňujeme imunitu, šmýkaním si precvičujeme stabilitu, rýchlosť, odraz, guľovaním  

cibríme presnosť, techniku hodu a koordináciu pohybov.  

30.1. – Ukáž, čo vieš  – uskutočnilo sa III. kolo okresnej súťaže a žiaci 4.B triedy Sabolová, Kožejová, 

Birková, Žigrayová, Váraljay získali 3.miesto.  

FEBRUÁR   
2.2. – Celokošický metodický deň – v priestoroch našej základnej školy sa konala aktivita v rámci 

celomestského metodického dňa učiteľov. Témou aktivity bolo Integrované tematické vyučovanie 

a jeho využitie na I.stupni ZŠ. Aktivita sa skladala z teoretickej aj praktickej časti. Za našu školu sa 

úlohy lektorov zhostili Mgr.K.Mokrá, Mgr.T.Bognová, Mgr.J.Takácsová. Pevne veríme, že všetci sa 

dobre cítili a niečo nové dozvedeli. 

6.2.  – Finančná gramotnosť – v spolupráci s CVČ Košice naši žiaci I. a II. stupňa absolvovali  v 

mesiacoch január a február kurz  finančnej gramotnosti.  

7.2.  – Geografická olympiáda  – uskutočnila  sa Geografická olympiáda – okresné  kolo 
v priestoroch CVČ na Orgovánovej ulici, kde sa zapojilo 9 žiakov. Výsledky: Úspešnými riešiteľmi sa 
stali Annamária Varcholová z 9. A a Martin Hlavatý z 8. A. Všetkým žiakom , ktorí sa zapojili  a boli 
úspešnými riešiteľmi blahoželáme. 

11.2. – Show cup 2017 –uskutočnila sa tanečná súťaž Show Cup 2017 Košice. Získali sme 1. miesto  s 

choreografiou Pianko a 2. miesto s choreografiou Čačana. 

15.2. – Anglická olympiáda – uskutočnilo sa krajské kolo olympiády v anglickom jazyku. Náš žiak, 

Ladislav Jakab (9.A), sa umiestnil na vynikajúcom 1. mieste a bude našu školu ako aj celý Košický kraj 

reprezentovať na celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční koncom marca v Bratislave. 

                                                                                                                 Peťa 

 

 

 

 

 

                                              

V rámci akcie Marec – Mesiac knihy sa 22. – 24.3.2017 uskutoční v našej 

škole Burza kníh, na ktorej môžeš predať svoje knihy, zarobiť si a zakúpiť 

si použité knihy za nižšie ceny ako sú v kníhkupectvách . Ak sa chceš 

zapojiť do predaja svojej knihy, vypíš sprievodný list, ktorý si vypýtaš od 

svojej tr. učiteľky a vložený do knihy ich odovzdaj svojej tr. učiteľke do 

20.3.2017. Dúfame, že sa s tebou stretneme na burze. Ak nepredávaš nič, 

môžeš si aspoň kúpiť. Príď sa pozrieť, či ťa niečo zaujme!    DOČÍTANIA!!! 
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       SPOZNÁVAME HISTÓRIU KOŠÍC 

    Východoslovenské múzeum 

Toto múzeum je jedno z najstarších a najvýznamnejších múzeí na Slovensku. Má 

okolo 500 000 výstavných predmetov v ôsmich stálych expozíciách: 

 Košický zlatý poklad - historická účelová budova 

Najbohatší nález zlatých mincí na Slovensku objavili 24. augusta 1935 pri 

stavebných prácach v budove na Hlavnej ul. č. 68 v Košiciach. Je jedným z 

najvýznamnejších v európskom i svetovom meradle. Tvorí ho 2 920 zlatých mincí, 

dukátov a dvojdukátov, tri zlaté medaily a renesančná zlatá reťaz.  

 Príroda Karpát- prírodovedná expozícia, budova Divízie 

 Storočia v umení- umeleckohistorická expozícia, budova Divízie 

 Rodošto- Pamätný dom Františka II. Rákociho, areál Katovej bašty 

 Košické storočia- Miklušova väznica a Katov byt 

 Urbanova veža- výstava voskových figurín a expozícia Umelecké kovolejárstvo na 

Východnom Slovensku 

 Dom remesiel 

 Drevený kostolík z Kožuchoviec 

Imrich Henszlmann bol vášnivý a významný zberateľ umeleckých predmetov. Umenie 

mal až natoľko rád, že sa rozhodol, že dá postaviť múzeum. Hlavným dôvodom, prečo 

bolo Východoslovenské múzeum postavené bol ten, aby zachránili čo najviac 

pamiatok/umenia z Košíc, alebo jeho okolia.  

Túto myšlienku sa mu s pomocou bratov Klimkovičovcov a V. Myszkovského podarilo 

zrealizovať v roku 1872. Pán Henszlmann zomrel v roku 1888 a múzeu zanechal vyše   

3 000 výtvarných diel, knižnicu a rukopisy. Tieto predmety boli základy zbierky tohto 

veľkolepého múzea. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Norika 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_II._R%C3%A1koci
https://sk.wikipedia.org/wiki/Miklu%C5%A1ova_v%C3%A4znica
https://sk.wikipedia.org/wiki/Urbanova_ve%C5%BEa
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         Kto nás učí? 
                  Rozhovor s pani učiteľkou Mgr. Katarínou Krisztovou 

Radi čítate?  

Nemám teraz veľa času na čítanie, ale keď mám čas,tak čítam niečo od Banáša, Kód 1,9,7 

a veľa čítam časopisy, hlavne také poučné.  

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

Ja som chcela byť vždy učiteľkou. 

Vieme, že učíte matematiku a biológiu,                                                                        

ale ktorý predmet  ste mali v škole najradšej? 

Tak ja Vás sklamem, že telesnú výchovu som nemala rada, ale ani matematiku. 

V matematike sa mi darilo, ale išla som ju študovať kvôli biológii. 

Akú tému z biológie a z matematiky  učíte  najradšej? 

Určite už tušíte, že z biológie čo najneradšej učím, je neživá príroda. Čo sa týka živej 

prírody, najradšej učím človeka, lebo to je aj žiakom blízke, aj sa to radi učia. Mám veľmi 

rada aj botaniku, ale tá je deťom dosť vzdialená. Z matematiky rovnice a slovné úlohy. 

Čím Vás žiaci vedia potešiť a čím nahnevať? 

Potešiť:  Nielen tým, že vedia po mne zopakovať vedomosti, ktoré od nich vyžadu-jem, ale 

keď ich aj ďalej rozvíjajú, alebo keď dosiahnu úspechy v súťažiach.  

Nahnevať: Správanie niektorých žiakov, ktoré určite viem, že budú ľutovať, ako nepekne 

sa správajú. 

Čo robíte vo voľnom čase? 

Fíha, mám veľmi málo voľného času, ale milujem prácu v záhrade, starať sa o svoju 

domácnosť, o svoju rodinu, o svoje mačky. Keď mám čas... vtedy si rada pospím. A mám 

strašne rada sudoku. 

Aký máte názor na vegetariánov/ vegánov a ste jedným z nich? 

Väčšina vegetariánov sú ľudia, ktorí sa nimi stali preto, aby chránili živočíchy. Tento 

pohľad sa mi páči, aj keď pokiaľ sú chované tie zvieratá v takých podmien-kach, že nie sú 

trýznené, že sú proste šťastne odchované, napr. moje sliepky, tak myslím, že na tom nie je 

nič zlé. Vzhľadom na to, že musím variť aj pre svoju rodinu, ktorí majú radi mäso, tak ho 

jem aj ja, ale ak by som bola nútená, tak by som dokázala bez neho vyžiť. Mám rada 

zeleninu, ale nie som vegetariánka a vegánstvo, to už tí ľudia ani živočíšne produkty 
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nejedia. Ja si myslím, že človek stále jedol živočíšne produkty a takto je genetický základ 

človeka nastavený. Mali  by sme jesť všetko, ale s mierou. 

Ktoré miesta na Slovensku sa Vám páčia? 

Milujem Slovenský raj, Zádiel, veľmi rada chodím na také miesta, kde sú lesy, skaly, 

pochodiť si. 

Máte nejaký dovolenkový sen? 

Mne stačí aj Bukovec, aby bolo teplo, voda na kúpanie, dobrá spoločnosť.  Keby som mohla 

ísť niekam ďalej, rada by som išla do Austrálie. Ja rada chodím na také miesta, ktoré sú 

ešte zachovalé, že nie sú až tak prispôsobené  turistom. Chcem tam spoznať pôvodnú 

prírodu, obyvateľov. Išla by som aj smerom hore, niekde na Island sa pozrieť. 

 

Bleskové odpovede:  

Obľúbená  farba  – zelená 

Obľúbené  zviera  – mačka 

Obľúbená  rastlina  – materina dúška 

Obľúbený  seriál  – Nepozerám seriály, skôr také súťažné relácie. 

Obľúbený  film  – Mám rada veselé filmy, ako napr. Drž hubu. 

Obľúbený  spevák, skupina  – Speváka nemám, ale skupina Nightwish. 

Obľúbené  jedlo  – čínska, alebo ázijská kuchyňa 

                                                       Ďakujeme za rozhovor!        Norika  a Franci 

 

    Učiteľ na hodine geometrie: 
- A teraz si, milí žiaci, dokážeme správnosť  
  Pytagorovej vety. 
Zo zadnej lavice sa ozve hlas: 
- Ale to je zbytočné, pán učiteľ, veď my vám  
  veríme každé slovo. 

   

 - A teraz, - hovorí učiteľ matematiky, - 
  sme došli k výsledku, že x sa rovná nule. 
  Z poslednej lavice sa ozve: 
   - Toľko počítania a nakoniec pre nič! 

             

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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Čo chcem v budúcnosti robiť? – zamyslenie         

Tak túto otázku si teraz kladiem čoraz častejšie. Myslím na to ako na kamienok, ktorý mám práve v 

topánke. Nedá mi to pokoj. Nedá mi to pokoj, až kým si nevyberiem.  Čo chcem v budúcnosti robiť? - 

dosť zaujímavá otázka. Myslím, že o celom svojom živote rozhodujeme príliš mladí. Viem, nerozho-

dujeme o tom úplne sami, keďže nám väčšinou pomáhajú vybrať pre nás vhodné stredné školy 

rodičia a triedni učitelia. V mojom prípade som sa rozhodla čo chcem v budúcnosti robiť dosť rýchlo. 

Uvedomila som si svoje priority. Neviem tu napísať celý návod, ako som sa dostala k zamestnaniam, 

čo chcem robiť. Teda...Taký návod neexistuje. Všetci si vyberáme inak. Niektorí už od malička vedia, 

čo budú robiť. Budú pracovať v rodinnej firme ako ich otec, dedo, pradedo. Niektorí  budú robiť to o 

čom vedia, že sa tam dobre zarába. Niektorí si vyberajú na poslednú chvíľu. Čo je podľa mňa dosť zlé 

a hlavne stresujúce.  

Na otázku ''čo budem v budúcnosti robiť'' sa nedá úplne presne odpovedať. Ja osobne viem povedať, 

že chcem byť novinárka, alebo psychologička. Ale neviem s istotou povedať, že to aj naozaj budem v 

budúcnosti robiť. Možno, kým pôjdem na vysokú školu, bude to úplne inak. 

Veľmi dôležité však je to, aby sme si uvedomili, že za svoju budúcnosť sme zodpovední už teraz. 

A myslím si, že bude každý ľutovať to, že sa v trinástich neučil a teraz kvôli tomu žije od výplaty 

k výplate. Pred rokom som si myslela, že keď chcem byť novinárka, mám sa zamerať najviac na 

jazyky. To sa mi aj celkom podarilo, ale ostatné predmety som neskutočne zanedbávala. Nevadilo mi 

to, pretože som si stála za tým, že novinári to nepotrebujú vedieť. Ale nebola to pravda. Ako som už 

písala, nie je isté, že sa tou novinárkou aj skutočne stanem (ale veeeľmi dúfam). Je dobré ak sa 

zaujímaš o svoju budúcnosť, o povolanie čo chceš robiť, ale nemôžeš zabudnúť na všetky predmety v 

škole. Nevieš, ako sa to vyvinie a čo vlastne budeš potrebovať vedieť. Dúfam, že každý bude mať 

budúcnosť akú si predstavuje a deviatakom hlavne prajem veľa šťastia a vedomostí pri monitore a 

robení prijímacích skúšok!  

                                                                                          Norika 

ANKETA: Si spokojný/á so svojím vysvedčením? 

 Mohlo to byť aj lepšie, nebola 3, tak to som šťastný .  

                                     Musím sa lepšie učiť a pripravovať sa na hodiny.           Rišo, 8.A          

                                                                                                                             

    Nanič. Určite sa musím zlepšiť.  Matej, 7.B             Nie som vôbec spokojný.  Adam, 7.B 

 

Ani nie veľmi dobre, nie som spokojný. Chcem zmeniť matematiku, slovenčinu.  David, 7.B 

                                  Nie som spokojná, pretože viem, že sa viem učiť aj na lepšie známky.  

                     V druhom polroku by som sa chcela čo najviac učiť, keďže to už ide na strednú školu.  

                                                                                                                                                Radka, 8.A 
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Som rád za moje vysvedčenie.                              S vysvedčením som priemerne spokojná.  

Asi musím zlepšiť len slovenčinu.                        Najviac by som sa chcela zlepšiť v matematike, 

                                            Adam, 2.A                     pretože tá mi nejde až tak veľmi dobre. 

                                                                                                                                                         Paťka, 5.A  

      Táák...Som spokojná, ale nie až tak veľmi . Chcela by som lepšie vedieť slovenčinu a matematiku.         

Budem sa snažiť, aby som si to zlepšila.  

                                                                     Natália, 4.A 

 Áno, som spokojný, ale viac by som sa chcel                       Nie som spokojná z fyziky  

               zlepšiť v jazykoch celkovo.                                                  a z matematiky.     

                                          Samo, 6.B                                                                            Saška, 9.A 

 Nie som spokojná so svojím vysvedčením, pretože určite viem skoro všetko na lepšiu známku. V dru-

hom polroku by som chcela byť menej lenivá učiť sa a chcela by som si zlepšiť matematiku, fyziku a 

chémiu.  

                     Nora 8.A 

Dobre to dopadlo. Potrebujem zlepšiť správanie, chcem sa dostať do tretieho ročníka :D.            

                                                                                                                                                     Patrik, 2.A 

Nemám čo dodať, som spokojný.  Nikolas, 6.A                    Som nadšená.       Kika, 3.A  

Nie som spokojná, lebo viem, že by to mohlo byť aj lepšie. Budem sa viac venovať učeniu, chodiť na 

doučovanie, aby som prijímačky na gymnázium zvládla čo najlepšie.  

                                                                                                                      Emka, 8.A 

Som rada, mala som čisté jednotky.                     Viac by som sa učil na tej matike :D Alex 3.B 

                                            Emka, 3.B 

                   Ďakujeme za vaše názory!                        Franci, Norika,Réka 

 

  Zajac:  Ahoj had, chcem sa ti ospravedlniť.                      

  Had: Za čo ??? 

  Zajac:  Že som sa ti smial, že nemáš nohy. 

  Had: To je zase nejaký žart. Nie ??? 

  Zajac: Nie fakt nie, je mi to ľúto. Naozaj. 

  ...Had: Ok, ospravedlnenie prijímam. 

  Zajac: Tak ruku na to. 

Inštruktor lyžovania hovorí:                      

- Kurz má tri časti. Pripnete si lyže, 

spustíte sa dolu svahom a ... naučíte sa 

chodiť s barlami. 

Idú dve chrumky po ceste a jednu zrazí auto . 

A druhá jej hovorí : - Čo sa mrvíš?  

 



Dráčik                                                                              10                                                       Ročník III./Číslo 2  

 

             DOBRÁ RADA NAD ZLATO 

        Ako si zlepšiť pamäť? 

Ahojte, do tohto čísla sme si pre Vás pripravili niečo nové, čo sa Vám určite veľmi 

zíde. Úspech v škole závisí ďaleko viac od domácej prípravy, než na tom, akí šikovní 

sme sa narodili. Vedeli ste, že keď si nebudete trénovať svoju pamäť, rovnako sa 

môže zhoršiť, tak ako napríklad svaly, keď športovci prestanú trénovať? A presne na 

to je zameraný tento článok. V budúcom čísle, budú aj tipy ako zlepšiť svoje učenie, 

takže sa máte na čo tešiť. Aj keď sa Vám pamäť zhoršila, veľmi rýchlo sa dá dať do 

pôvodného a lepšieho stavu. Keď si budeš pravidelne cvičiť pamäť, vydrží ti slúžiť 

10, 20 aj 100 rokov.  

1.Trénuj mozog 

 Môžeš si trénovať pamäť na tom, čo ťa baví 

 Trénuj si cudzie jazyky 

 Čítaj knihy (opäť najlepšie v cudzom jazyku) 

 Cudzie jazyky majú veľké využitie pri trénovaní pamäte. Keď sa učíte cudzie 

jazyky, je menej pravdepodobné, že dostanete Alzheimera. 

2. Hľadaj nové spôsoby, ako si vieš veci zapamätať ľahko 

3. Trénuj po celý život predstavivosť a kreativitu 

 Vymýšľaj si rôzne spojenia na veci, ktoré sa učíš, alebo skratky.  

( Sýty syn sype sýkorkám sypký syr. ) 

 Mne dosť pomáha, keď si v hlave poskladám pesničku z toho, čo mám vedieť, 

takže buďte kreatívni a určite Vám niečo napadne.  
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4. Menej stresu a viac pohody  Stres blokuje zapamätanie si informácií, ja som asi 

ten najstresovejší človek, akého poznám a preto Vám odporúčam, urobte si chvíľku 

pauzu, zrelaxujte a vaša pamäť bude oddýchnutá a pripravená si zapamätať aj ťažké 

veci. 

5. Pravidelný spánok, zdravé jedlo, zdravé pitie, smiech 

6. Zorganizuj si veci, ktoré musíš urobiť  Správne si rozdeľ čas, keď nebudeš vedieť, 

čo máš urobiť, pretože nebudeš mať rozdelený čas, príde na rad stres a z tvojho 

učenia nebude veľký výsledok. 

7. Používaj zápisníky alebo diáre Keď si svoje povinnosti, písomky, skúšania budeš 

zapisovať a nebudeš ich držať v hlave, tvoja pamäť bude voľná a schopná si 

zapamätať čokoľvek. 

Naša pamäť je dokonalá už od narodenia,  je len potrebné ju správne 

využívať a trénovať. 

                                                                                                         Franci 

Otestuj si svoju pamäť!  Pozorne si prezeraj 30 sekúnd týchto 12 obrázkov. Zatvor 

časopis, počkaj minútu a snaž sa napísať na papier, čo si si zapamätal. 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

   

 

Ako to dopadlo? Dopadlo to dobre, ak si si zapamätal aspoň polovicu z nich. Ak si pamätáš 9, je to 

skvelé! Ak menej ako polovicu, musíš svoju pamäť podobnými úlohami na zapamätanie trénovať . 
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MATEMATICKÉ  HLAVOLAMY 

Ak máš voľný čas, tak sa zabav a pokús sa vyriešiť tieto hlavolamy.  Zistíš, ako ti to páli. Úlohy pre 

teba pripravila p. učiteľka Mgr. Veronika Fečíková. Správne riešenia nájdeš v ďalšom čísle a teraz sa 

môžeš zapojiť do súťaže o ceny – čítaj za úlohami na str. 13. 

1. Základné počtové operácie  

 

Doplň do krížovky smerom zhora nadol chýbajúce slová 

vo vetách:  

1. Čísla, ktoré násobím, sa volajú ...  
2. Čísla, ktoré môžem sčítať, sa volajú ...  
3. Keď čísla vynásobím, dostanem ...  
4. Číslo, ktorým delím, sa volá ...  
5. Keď čísla odčítam, dostanem ...  
6. Číslo, ktoré delím, sa volá ...  
7. Keď čísla sčítam, dostanem ...  
8. Číslo, ktoré pri násobení výsledok nezmení, je ...  
9. Číslo, ktoré môžem pripočítať a výsledok sa 

nezmení, je ...  

 

2. Základné počtové operácie  

Všetkými smermi (vodorovne, uhlopriečne, zvisle) vyčiarknite nasledujúce slová:  

DVE, STO, OSEM, NULA, JEDEN, DELIŤ, SÚČIN, SÚČET, SČÍTAŤ, PODIEL, ODČÍTAŤ, ČINITEĽ, 

ROZDIEL, DELENEC, DELITEĽ, MENŠENEC, MENŠITEĽ, SČÍTANEC  

 

 

! Tajničku tvorí 15 hlások:                          
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3. Pomer, mierka, priama a nepriama úmernosť  

Všetkými možnými smermi vyčiarknite tieto slová:  

POMER, ÚMERNOSŤ, PRIAME, NEPRIAMA, ČLEN, OS, ČASŤ, CELOK, GRAF, HYPERBOLA, 

TABUĽKA, NÁSOBIŤ, DELIŤ  

 

 

  

Tajničku tvorí 10 hlások:  

4. Logická hádanka 

Päť geológov sa vybralo do rôznych oblastí, aby tam pátrali po nových náleziskách. Každý muž bol 

inej národnosti a našiel iný druh nerastného  bohatstva v inom type krajiny. Podľa nasledujúcich 

tvrdení odpovedzte na otázky: - Austrálčan skúmal púšť 

                                                       - naftu našiel Američan 

                                                       - železo bolo vo vrchoch 

                                                       - zlato nenašiel Austrálčan 

                                                       - Angličan hľadal v údolí rieky 

                                                       - Francúz narazil na diamanty 

                                                       - diamanty neboli na morskom dne 

Otázky: Čo bolo v pralese ? Kde sa našli opály ? Čo bolo na morskom dne ? Kto našiel zlato ? Čo 

objavil Švéd ?  

SUDOKU (riešenie si over na konci časopisu):                                       

 

 

 

 

 

 

 

          

Zapoj sa aj ty, ak chceš! 

Vyrieš úlohy a odpovede nám 

pošli mailom, alebo vlož do 

krabice pre redakciu Dráčik na 

vrátnici. Vyskúšaj svoje sily! 

Mail: dracik@centrum.sk                                                                              

Heslo: MATEMATICKÉ   

HLAVOLAMY      Nezabudni 

napísať svoje meno a triedu. 

 

mailto:dracik@centrum.sk
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!!! OHROZENÉ DRUHY ZVIERAT !!! 

             Tučniak cisársky 

 (Antenodytes forsteri) 

                         žije na pobreží Antarktídy a na ostrovoch v jej  

                                                  blízkosti. Patria k vtákom prispôsobeným k najtvrdším  

                                                  životným podmienkam na našej planéte.  Tučniak cisársky    

                                                  je najväčší zo všetkých tučniakov. 

           váži do 45 kg, dĺžka jeho tela je do 1, 30 m. Vedia skákať až do výšky 1, 8 m, keď sú 

vo vode. Tučniaky majú špeciálny orgán blízko ich oka, ktorý im filtruje morskú soľ. 

           samica znesie počas antarktickej zimy jediné vajce a potom odchádza z pevniny do 

mora . Vajce inkubuje samec a to tak, že ho drží v kožnom záhybe na nohách. Pričom stojí 

na ľade, zhlučený s ostatnými inkubujúcimi samcami. Vôbec neprijíma potravu až dovtedy, 

kým sa na jar nevráti samica. V tom čase sa vyliahne mláďa. Samec odchádza do  mora za 

potravou a vráti sa s krmom pre mláďa. 

          v dobe hniezdenia musia odolávať teplotám až - 40°C. 

            tučniak cisársky sa dokáže ponoriť do hĺbky 500 metrov a pod vodou vydrží až 27 

minút, čo je najdlhšie spomedzi všetkých vtákov. 

            poznáme okolo 20 kolónií týchto tučniakov s počtom od 200 do 50 000 párov. 

            Tučniakom hrozí výrazné zníženie populácie, uviedla Stephanie Jenouvrier z Woods 

Hole Oceanographic Institution, ktorá viedla tím vedcov. Ako priblížila, množstvo 

tučniakov cisárskych sa v blízkej budúcnosti pravdepodobne zníži o 19 až 33 percent 

oproti dnešnému stavu, ktorý je približne 600 000 zvierat.  

            Zaujímavosti: V roku 2008 Nórsko menovalo tučniaka rytierom. V roku 2009 boli 

nasadení sniperi, aby ochránili kolóniu malých tučniakov pred predátormi.  Pre občanov 

USA je nezákonné jesť mäso z tučniaka. Sú na našej planéte už asi 60 miliónov rokov. 

             najväčšou hrozbou pre tučniaky cisárske, ktoré sú najväčšie a najťažšie zo všetkých 

žijúcich druhov tučniakov, sú podľa vedcov zmeny v množstve morského ľadu, ktorý 

obmýva brehy Antarktídy. Tučniaky ho používajú napríklad ako skrýšu pred predátormi, či 

sa po ňom presúvajú k zdrojom pitnej vody a obživy pre seba a svojich potomkov. 

                                                                                                     Patrik    
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JEME ZDRAVO? 

 

VLAŠSKÝ orech 

- vlašské orechy sú najzdravšie zo všetkých orechov 

- jeho,, pravlasťou“ je Ďaleký východ a Himaláje, odkiaľ ho Rimania priniesli do Európy 

- je to plod stromu orech kráľovský 

 

ČO  OBSAHUJE ? 

vitamíny: A, B, C, E, K, Tuk, bielkoviny, sacharidy, voda, vláknina, fosfor, vápnik, selén, mangán, meď, 

magnézium, sodík, draslík, horčík, železo, zinok, kyselina pantotenová, kyselina listová, kyselina 

lipová,  luteín 

NA ČO JE DOBRÝ ? 

Podporujú obranyschopnosť 
Chránia bunky pred voľnými radikálmi 
Prevencia pred rakovinou, cukrovkou, osteoporózou a arterosklerózou 
Prevencia pred kardiovaskulárnymi ochoreniami 
Udržuje zdravé a pevné cievy, tepny a žily 
Podporuje trávenie a pravidelnú stolicu 
Obnovuje črevnú mikroflóru 
Odstraňuje z tela zlý tuk (vysoký cholesterol) 
Normalizuje krvný tlak 
Zlepšujú kvalitu vlasov, nechtov a pokožky 
Podporujú stavbu svalstva, Podporujú vitalitu a pozornosť 
Zasýti na dlhšiu dobu – energia sa uvoľňuje postupne 
Zabezpečuje dobré hojenie rán – obnovuje kožu 
Zlepšujú pamäť 
Znižujú nervozitu, vplyv stresu na organizmus 

 

RECEPT  -  ORIEŠKOVÁ  BÁBOVKA 

POTREBUJEME : 3 ks vajcia-5 PL cukor trstinový-100 g orechy vlašské mleté-50 g orechy nepražené 
surové zmes-1 ks jablko-1 ks puding Dr.Oetker jemná pistácia-1 ČL sóda bikarbóna 
 
POSTUP:  Žĺtky si vymiešame s cukrom. Bielky vyšľaháme do peny a odložíme. Pridáme mleté aj 
nasekané orechy a nastrúhané jabĺčko. Ďalej do cesta primiešame pudingový prášok, sódu bikarbónu 
a vyšľahané bielky. Cesto dobre premiešame a vylejeme do vymastenej a vysypanej formy. Pečieme 
25 minút na 180 stupňov. 
 

                                                                     Dobrú zdravú chuť Vám praje     Mima! 
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TROCHU  UMENIA  NEZAŠKODÍ! 

Z  vašej  tvorby 

Nový sused 

Ahojte, volám sa Oliver a toto je príbeh o tom, ako som sa nasťahoval do novučičkého 

domu. Raz v noci, keď som nemohol zaspať, pozrel som sa von oknom a vtedy som 

prvýkrát uvidel môjho suseda. Bol veľmi čudný a išiel z neho strach. Zľakol som sa a 

rýchlo som zaliezol do postele. To som ešte netušil, že toto stretnutie so susedom nie je 

posledné. Chcel som zistiť, aké tajomstvo sused skrýva. Na ďalší deň som sa išiel prejsť 

k jeho dverám, ale tie boli zamknuté. Napísal som kamarátovi kováčovi list, aby mi ukul 

univerzálny kľúč, ktorým by som otvoril susedov dom. Mal som divný pocit, čo môže 

sused v tom dome skrývať.  Čoskoro ma v schránke čakalo prekvapenie – kľúč. Otvoril 

som dom, nazrel do všetkých izieb, ale nič podozrivé som nenašiel. Vtedy môj zrak padol 

na ešte jedny dvere a to dvere do pivnice. Plný strachu som otvoril dvere a aké bolo 

moje prekvapenie, keď som zistil, že sused neskrýva nič, iba kopu starých harabúrd.  

                                                                                   Oliver Sochanič, 4. B  

Príbehy s vybranými slovami po R: 

Udatný princ a bryndzové kráľovstvo 

Za bryndzovými horami, za ryžovými dolinami bolo rybacie kráľovstvo. Vládol 

v ňom múdry kráľ Rybacin a smrdel za rybacinou. Mal syna Rybáca a voňal za ryžou. 

Kráľ bol starý ako strýko, a tak poslal syna do sveta. Vzal si tátoša, zopár grošov, 

zopár kusov buchiet a jabĺk. Šiel rytierskými horami, lesmi pre rysov a narazil na 

veľký zámok. Žil v ňom kráľ Bryndziar a mal krásnu dcéru Bryndzinu. Princ sa 

opýtal, či si ju nemôže vziať za ženu. Kráľ privolil, ale pod podmienkou, že mu 

nájde zlatú bryndzu. A tak sa princ vybral na cestu. Po ceste stretol slimáka. Chcel 

ho pripučiť, ale on mu povedal, že keď ho nechá žiť, pomôže mu, keď ho bude 

potrebovať. Stačí, keď si naňho pomyslí. Podaroval mu ulitu. Princ šiel ďalej až 

našiel bryndzovník. Strom, na ktorom rastú bryndze. Princ sa obzeral, až kým na 

strome nevidel zlatú bryndzu, ale nedotiahol na ňu. Zrazu si spomenul na slimáka 

a vytiahol ulitu. Slimák bol hneď pri ňom, splnil princovi želanie a utekal na zámok. 

Ukázal kráľovi zlatú bryndzu a vzal si princeznú.Na svadbe zazvonil zvonec 

a rozprávky je KONIEC.                                           Natália Tomková, 3. A  
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Rytiersky hrad 

Jedného pekného dňa sme sa išli pozrieť na rytiersky hrad. Išiel s nami aj ryšavý 

strýko Richard. Po ceste do hradu sme videli rybník, v ktorom plávali ryby 

a korytnačky. Hýbali sa tak rýchlo ako rýchlik. Pred hradom stáli štyria rytieri. 

V jednej ruke mali rytiersky meč a v druhej ruke rytiersky štít. V štíte mali 

vyrytého rysa. S mojou sestrou sme bežali do hradu tak rýchlo ako rys. V hrade 

bolo veľké ticho. Cestou naspäť bol strýko veľmi hladný. Doma sme zjedli chlieb 

s rybacou pomazánkou. Na rytierskom hrade bolo najlepšie. 

                                                                      Lukáš Dobšinský , 3. A 

Rybačka 

Pyšný ryšavý rybár sa rozhodol, že pôjde na rybačku. Keďže nemá auto, išiel 

na rýchlik, ktorý je veľmi rýchly. K rybárovi sa pridal aj jeho strýko a tak 

cestovali rýchlym rýchlikom na rybačku obaja. Ako dorazili na rybačku, pri 

rybníku uvideli rýchleho ryšavého rysa ako zožral rybárika, ktorý mal 

v zobáčiku rybičku. Potom začali loviť ryby. Z rybníka omylom vytiahli 

namiesto  ryby korytnačku bez panciera. Korytnačku vypustili naspäť do 

rybníka. Potom, keď už mali dosť pyšných a rýchlych rýb, pobrali sa rýchlym 

rýchlikom s rýchlymi a pyšnými rybami bez korytnačky domov. Zazvonil 

zvonec a rybačky bol koniec. 

                                                                           Dominik Vasil, 3. A 

O strýkovi Richardovi a rýchlom krtkovi 

Strýko Richard je rytec. Vyryl rydlom do brnenia rysa a rybu Ryšavku. 

Strýko Richard má rád bryndzové halušky a ryžový nákyp. Najviac mu chutí 

rybacina. Išiel kúpiť rybaciu nátierku. Zrazu uvidel rýchleho krtka, ktorý mal 

poranený rypáčik. Bol na bagri s veľkým rýpadlom. Rýpal do zeme a našiel 

tam ohryzok. A tiež tam boli kosti ryby a ryšavá veverička v tajnom úkryte. 

Rýchly krtko sa išiel pozrieť, ale spadol. Snažil sa rýchlo dostať hore, ale zase 

spadol. Strýko Richard utekal domov. Všetkým rozprával o rýchlom krtkovi, 

o ryšavej veveričke, o ohryzku čo našiel a kostiach z ryby. Zazvonil zvonec, 

príbehu o strýkovi a krtkovi je koniec.   

                                                                                      Dávid Kaľavský, 3. A 
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                ZÁBAVA PRE MENŠÍCH  

  

 

 

 

Teta  Zima                                                                            UHÁDNEŠ ? 

Jedna vločka, druhá vločka,                 1. Stojí, stojí pri dome, v snehobielej nádhere.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

teta Zima žmúri očká.                                         Usmieva sa, veru hej! Metla v ruke snehovej. 

Sánky si hneď osedláme 

a letíme k starej mame.                                        Čo je to?   __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Na dvore nás sniežik zláka,                  2.  Letia, letia hviezdy biele, čipkované všetky celé.             

postavíme snehuliaka.                           Veľa ich je na stráni. Chytíš – voda na dlani.                  

Starká ešte mrkvu dá                                  

                                                               Čo je to?  __ __ __ __ __ __ __    __ __ __ __ __ __ 

                                                                 3.  Zajko k nemu pribehol, pod ihličie hneď vbehol.  

                                                                    Tam sa schová pred zimou, pod tou bielou perinou. 

                                                                                    Čo je to?   __ __ __ __ __ __ __ __ 

Vyfarbi podľa textu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Zimné pranostiky 

Sv. Barbora ťahá sane do dvora. 

Ak sa cez február zima nevysilí, 

nuž nám i Veľká noc bude 

v zimnej chvíli. 

  - Ocko, povedz mi, 

kto je  to hrdina? 

- To je človek, ktorý sa bojí 

mať  strach. 
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Doplň v príbehu chýbajúce písmená. Prečítaj si príbeh pozorne. Odpoveď sa dozvieš, ak 

z tabuľky doplníš písmenko správnej odpovede.                ŠPORTOVÝ DEŇ 

Po víkende sme opäť v škole. Dnes bude športový deň. Samko s  Matúšom trénujú futbalové 

prihrávk____. Denis cvičil doma s  č___nkami. Aj dievčatá na sebe pracujú. Andrejka s  

Martinkou skáču na švihadle tak dobre, že preskok____ sa im dajú len ťažko spoč____tať. To 

je fuška! Maťka sa zastavila po št____ridsiatich preskokoch, no Andrejka vydržala skákať 

dlhšie. Popoludní sa všetc____ súťažiaci stretli na ihrisku. Súperili tried____ medzi sebou 

v rôznych discipl____nach. Deti skákali vo vreci, triafali do plechoviek, šplhali sa po lane a  

prelievali vodu l____žičkami z  vedra do fľaše. Dobrý výkon odmen____li potleskom. Keď sa 

prestávalo dariť, povzbudzovali sa.  My to zvládneme! Stav bol do poslednej chvíle 

nerozhodný. Preťahovanie lanom rozhodlo.  

Kto sa stal víťazom?  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

 

Páli ti to?   

1. Jurko je vyšší ako Peter a Ivan je  

    nižší ako Peter. Kto je vyšší –  

    Ivan alebo Jurko? 

2. Eva je menšia ako Mirka. Jana je 

    väčšia ako Mirka. Martina je menšia ako Eva. 

    Kto je najväčší a kto najmenší? 

3. Milan je taký veľký ako Jurko. Jurko je menší 

    ako Radko. Tomáš je menší ako Milan. 

    Kto je najväčší a kto najmenší? 

 

Čo potreboval na tréning Samko a Matúš? p) hokejku d) loptu k) kocku 

Kto cvičil s činkami? s) Dado z) Dano r) Denis 

Mohla Andrejka urobiť na švihadle 50 preskokov? i) nie u) áno p) neviem 

V súťaži využili aj švihadlo? n) neviem h) nie v) áno 

Kedy sa konala súťaž? é) v nedeľu ó) v piatok á) v pondelok 

Aké športové náčinie využili v dvoch disciplínach? g) švihadlo b) lyžičku c) lano 

Odkiaľ naberali vodu? i) z vedra j) z fľaše t) z lyžičky 
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1. Píš čísla od 1 do 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nájdi a zakrúžkuj čísla od 1 do 10.                                   

 

 

 

 

 

3. Nájdi svoju cestičku od 1 do 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- one 

2- two 

3- three 

4- four 

5- five 

6- six 

7- seven 

8- eight 

9- nine 

10- ten 

Help 
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4. Spoj obrázok so slovom podľa čísla na oblečení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Doplň chýbajúce písmenká.                                

 

 

 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Vyfarbi správne číslo. 

 

 

 

 

11 e_ _ v_ n 

12 t_ el _ e 

13 t _ _ _ t _ en 

14 _ _ _ r t _ _ n 

15 _ i _ t _ e _ 

16 s i _ te_ _  

17 _ e_ en _ _ _ _ 

18 e_ g _ _ _ _ n 

19 _ i _ _ teen 

20 _ _ en _ y 

11- eleven 

12- twelve 

13- thirteen 

14- fourteen 

15- fifteen 

16- sixteen 

17- seventeen 

18- eighteen 

19- nineteen 

20- twenty 

 

Help 

twelve eleven twenty 
20 

12 

11 12 20 

12 20 
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Na poslednej strane uvidela Dračí Náramok 

a lístok s inštrukciami. 

Kreslí a píše: Jasmínka 

Zobrala si batoh, náramok, knihu, 

fľašku s vodou a jedlo. Vybehla von 

a išla na najbližší kopec. 

Na lístku bolo napísané: 

Zrazu sa jej zjavilo pred očami Dračie 

vajce. 

Urobila všetko, čo bolo na lístku. 
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SPRÁVNE RIEŠENIA 

Hádanky - str. 18: 1. SNEHULIAK 2. SNEHOVÉ VLOČKY 3. STROMČEK                                                         

Športový deň – str. 19:  druháci                                                                                               

Páli ti to? – str. 19: 1. Jurko 2. Najväčšia Janka, najmenšia Martina 3. Najväčší                          

Radko, najmenší Tomáš                                                                                         

SUDOKU -  str. 13:                              Dračia kocka: Vystrihni si, vyfarbi a nalep na                                     

                                                                         kocku z prvého čísla Dráčika!                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

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 30.4.2017.   
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MÚDROSTI  MÚDRYCH 

Ak nájdeš v živote cestu bez prekážok, určite nevedie nikam.                                                                                    

                                                                                                    Maxim Gorkij 

Na mladosti je krásne to, že môže obdivovať bez toho, aby chápala.                                                                                                                            

                                                                             Bob Marley 

Celý život čakáme na neobyčajného človeka. Namiesto toho by sme mali 

premeniť na neobyčajných tých, ktorí sú okolo nás.                                                                                                    

                                                                                                 Hans Urs Von 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ľudia čakajú celý týždeň na piatok, celý rok na leto a celý život na šťastie. 

                                                                                                              neznámy autor 

 

 

Ďalšie číslo časopisu vyjde v apríli. 
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