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Ahojte, je tu tretie èíslo �kolského èasopisu Dráèik v tomto �kolskom roku. 
Od zaèiatku roka sme pre vás pripravovali rôzne témy, zaujímavé rozhovory 
s na�imi uèite¾mi, texty z va�ej tvorby, zábavné úlohy a v tomto predprázdni-
novom èísle vám priná�ame e�te èosi viac. Prázdniny sa blí�ia a my dúfame, 
�e vás nový Dráèik zaujme, pouèí a pobaví. Koneène budete ma� èas celý si ho 
v pohode prelúska� a v�etko preèíta� J. Budeme radi, ak sa zapojíte 
aktívnej�ie do lú�tenia matematických hlavolamov, po�lete nám návrhy do 
budúceho roka, alebo napí�ete svoj príbeh z prázdnin (mô�e by� aj báseò 
samozrejme). V�etkých na�ich èitate¾ov zdravíme a �eláme príjemný oddych . 

                                                                                       Redak�ná rada            
Redakèná rada:    Miriam SUCHÁ  5. A 

                            Sofia VRTI�OVÁ  4. B 

                            Norika BALOGOVÁ  7. A 
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    Na�a �koli!ka 

INFOSERVIS: �o bolo? 

MAREC 

2.3. � Beseda s Danielou Ferkovou � �iaèky na�ej �koly sa zúèastnili v Litparku besedy s mladou 

ko�ickou len 17-roènou zaèínajúcou autorkou Danielou Ferkovou. Pred krátkym èasom jej vy�iel prvý 

román Tanec pre Luciu Frey.  

4.3. � Minivybíjaná  � v piatok 4. marca sme úspe�ne ukonèili druhé kolo minivybíjanej v rámci 

projektu Zober loptu, nie drogy. Vyhrali sme oba zápasy, boli sme �kola, ktorá vybila najviac 

súperových hráèov . Získali sme pre �kolu plaketku s názvom �portovej disciplíny a dve lopty. 

�portovej akcie sa zúèastnili �iaci 4. roèníkov a jedna tretiaèka.  

10.3.  � Hviezdoslavov Kubín � V rámci I. kategórie sa stretli najmen�í recitátori, ví�azi triednych kôl  

1. � 4. roèníka  a takto to nakoniec dopadlo: Poézia � 1. �imon Popoviè,II.B 2. Branko Vasilòák, I.C 3. 

Kristínka Pankievièová, II.A. Próza � 1. Lujza Birková, III.B 2. Filip �oltys, I.A 3. Sofia Vrti�ová, IV.B.  

11.3. � Basketbal- obvodné kolo �  na�i �iaci sa zúèastnili obvodného kola v basketbale, ktoré sa 

konalo na Z� Gemerskej. Turnaja sa zúèastnilo 5 �kôl z ná�ho obvodu, odohralo sa 10 zápasov, teda 

ka�dá �kola hrala s tou druhou, na�i chlapci vyhrali v�etky �tyri svoje zápasy a obsadili celkove               

1. miesto.  Na�u �kolu reprezentovali: Mi�inský, Karas, Lietava, Trembecký, Straka, Molnár, Kocsis, 

Èorba, Tóbias, Jo��ák, Vra�tiak a Kováè.   

16.3 � 18.3. � Burza kníh � �iaci priniesli do burzy 212 kníh rôznych �ánrov od rozprávok a príbehov, 

a� po encyklopédie. Mnohé deti odchádzali s tú�bou kúpi� si a vlastni� niektorú  z kníh a tak 

sa predalo spolu 147 kníh. Vïaka daru láskavých a aktívnych rodièov sa 53 nepredaných kníh stali 

súèas�ou na�ej �kolskej kni�nice.  

17.3. �Olympiáda v cudzích jazykoch � te�íme sa, �e aj v tomto �kolskom roku sa mnohí na�i �iaci 

zúèastnili �kolských kôl v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku. Ví�azi nás reprezentovali na 

okresnom kole, kde sa umiestnili na popredných miestach. ANJ - Ladislav Jakab, 8.A , 2. miesto, 

Dominik Bujnovský 7. B , 4. miesto. NEJ - Tomá� �edo, 9.B 4. miesto, Júlia Vanèi�inová 7.A, 4.miesto. 

21.3.  � Dance city 2016 Ko�ice � uskutoènila sa celomestská taneèná sú�a� Dance City. Taneèník 

a taneèníèky získali tri 2. miesta a jedno 3. miesto. 

22.3.  � Dni energií � vybraní  �iaci na�ej �koly sa zúèastnili akcie Dni energií na SP� elektrotechnickej 

v Ko�iciach. Svoj technický projekt �etrenie elektrickej energie pri osvetlení domu predstavila �iaèka 

Paula Bajusová, ktorej práca bola medzi 3 najlep�ími prácami. Projekt Zni�ovanie spotreby energie 

v domácnosti úspe�ne prezentovali �iaèky Natália Nováèková a Patrícia Ze�áková. Práve toto trio 

�iaèok zví�azilo vo vedomostnom kvíze.   
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APRÍL  
15.4. � Selfie v zelenej farbe � celá �kola v zelenom v rámci Dòa Zeme.  

21.4. � Dobývanie Ko�ického hradu� uskutoènila sa sú�a� za úèasti viac ako 150 detí. Na�a �kola 

získala dvakrát 1. miesto.  

28.4 � Vybíjaná  � Gratulujeme 1. miesto. Dru�stvo dievèat vyhralo okresné kolo.  

28.4. � Svetové hry mláde�e v Sochi 2016� za úèasti 50 krajín úspe�ne reprezentovali  Slovensko- 

Ko�ice- MÈ  Juh- Z� Po�iarnická 3 Ko�ice - aj �iaèky na�ej �koly Le�èinská Nikoleta a Ja�ková Natália na 

Hrách mláde�e v Sochi 2016.  

MÁJ 
3.5. � "�KOLA   PLNÁ TALENTOV - SUPER�KOLA"-Na�a Z�  Po�iarnická 3,   sa vo finále stretla so Z� 

Abovská 36. Aj napriek vyrovnaným výkonom sa dru�stvu Z� Po�iarnická podarilo vo finále uspie� a 

získa� titul �SUPER �KOLA�. 

4.5. - Atletika hrou -V rámci Dní mesta Ko�ice sa dru�stvo 5 �iakov a 5 �iaèok na�ej �koly zúèastnilo 

sú�a�e Atletika hrou. Disciplíny boli: beh cez rebrík, beh cez preká�ky, beh �tafetovým spôsobom, 

skoky cik - cak a závereèný spoloèný beh centrom mesta � MINI CITY RUN. Umiestnili sme sa na 

�tvrtom mieste.   

5.5. � Mladý záchranár�Dòa 5.5.2016 sa uskutoènilo okresné kolo , v ktorom na�u �kolu úspe�ne 

reprezentovali �iaci Miklós, Vinarèik, Kastely, Matisová, �tefancová, Suchá, Kipika�ová, Ko�ejová, 

F¾aková, Molnár, �olty�ik.  

11.5. � Orientaèný beh- krajské kolo  - v rámci medzinárodného dòa orientaèného behu sa dru�stvu 

na�ich �iaèok mimoriadne darilo a skonèilo na 4. mieste. Na�u �kolu reprezentovali DZUBÁKOVÁ 

Ivana, HERÁKOVÁ Danica, PAROULEKOVÁ Veronika, VASI¼OVÁ Veronika, JAN�O Jakub Karol, KARAS 

Matej a MI�INSKÝ Erik. 

13.5. � Exkurzia - jaskyne - �iaci 8.A a 8.B si pozreli krásy Ochtinskej aragonitovej jaskyne a 

Krásnohorskej jaskyne.      

16.5. � Literárne Ko�ice 2016 - Gratulujeme ¼udmile Halu�kovej za 2. miesto v próze. 

18.5. � Exkurzia � ZOO Nyíregyháza - �iaci 6.A a 6.B triedy sa vybrali na exkurziu ZOO do maïarského 

mesteèka Nyíregyháza.  

31.5. � Pohár vedy � Rojko 2016 - v rámci hodnotenia slovenských dru�stiev medzinárodného 

projektu Pohár vedy � Rojko 2016 sme získali 7. miesto z 22 sú�a�iacich v zlo�ení N. Nováèková, P. 

Ze�áková, P. Bajusová, V. Vasi¾ová, V. �edová, I. Dzubáková (v�etky VII.B) a S. Merreiderová (VII.A). 

Dievèatá pracovali na rôznych fyzikálnych projektoch � napr. kon�truovali zavla�ovacie zariadenie, 

model lietadielka, dorozumievali sa pomocou �núrového telefónu. Vytvorili krásneho maskota a logo 

ná�ho tímu � Dráèik.                                                                                                                            Pe�a 
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VYJADRI SA, !LOVE!E! (a nehnevaj sa) 

ANKETA: Aký je tvoj dovolenkový sen? 

    Ja e�te nemám premyslenú nejakú konkrétnu                    Chcel by som ís� na Mars, lebo tam rastú  

        destináciu, ale rada poznávam pamiatky,                         Mars � tyèinky . Keby bola planéta Twix, 

 alebo nejaké moderné krajiny napr. USA, Japonsko.                       �iel by som tam tie�.    

                             Franci, 7. A                                                                            Jakub,  3. A 

            

Ja by som chcela ís� k moru, lebo som                                             Ja by som chcel ís� do Narnie,  

tam e�te nebola. Chcela by som tam                                              lebo by sa mi tam páèilo. Je to  

      nájs� krásnu ve¾kú mu�¾u.                                                          výmysel  a preto sa mi to tak páèi. 

          Maja, 4. A                                                                                                     Michal, 3. A 

 

       Ja by som chcel ís� na Neptún,                                                 Môj dovolenkový sen je cesta okolo  

lebo by som mohol h¾ada� mimozem��anov.                               sveta. Pre�la by som úplne v�etky   

                   Dávid , 3. A                                                                       hlavné  mestá.  A v ka�dom meste by   

                                                                                                                            som zostala tý�deò.  

                                                                                                                  V Prahe by sa moja cesta okolo 

                                                                                                          sveta konèila a ostala by som tam býva�. 

                                                                                                                              Norika, 7. A     

 Môj prázdninový sen je strávi� tý�den v Tokiu, Londýne a Prahe . Sú to moje ob¾úbené mestá a chcel 

by som si tam pozrie� pamiatky a zároveò aj nieèo kúpi�. I keï je Praha blízko, tak sa mi tam e�te 

nepodarilo dosta�. Dúfam, �e sa tam tento rok dostanem. 

                                                                                                               Mário, 8. A 

Mám ich viac, ale najviac by som chcela ís� do stredu Zeme ku zemskému jadru. Je tam ve¾mi teplo      

a dalo by sa tam super opeka�. Ale môj uskutoènite¾ný sen je,  ís� na Madagaskar. Zatancovala by     

som si tam a dúfam, �e by som tam videla aj nejakého lemura.                                                                                                                               

                  Mima, 5. A                               

Ïakujeme za va�e názory!                                             Redak ná" rada 

  

¾u.                             

                            

                                                

                                           

                                                      

, 3. A                                                                     
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    Kto nás u"í? 
                  Rozhovor s pánom u!ite"om Mgr. Richardom Holcerom 

  

Radi èítate?   

Áno, ale zále�í na tom �o.   

 Ako dlho u� robíte túto prácu? 

17 rokov. 

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

V�dy som chcel u�i! telesnú výchovu. 

Ktorý �port máte najrad�ej? 

V mladosti som mal najrad�ej basketbal, ale mám blízko ku v�etkým �portom. 

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

Pote�i!: Ke" �iaci pochopia, �o som sa  ich sna�il nau�i!, vedia to odcvi�i! a pod#a 
toho dosahujú aj výsledky a úspechy. 

Nahneva!: Ke" nedávajú pozor pri vysvet#ovaní a potom to nevedia zacvi�i!. Ke" si 
nenosia úbor na telesnú. 

Èo robíte vo vo¾nom èase? 

Ke" mám �as, tak �portujem, sledujem �portové programy, alebo sa venujem rodine. 

Boli ste u� na olympijských hrách? 

Nie, nebol som, je to ur�ite jeden z mojich snov,  zú�astni! sa, ale samozrejme, �e len 
ako divák.  

Ktoré miesta na Slovensku sa Vám páèia? 

Najrad�ej mám Ko�ice, ke"�e som Ko�i�an a navy�e je to metropola východu. 

Máte nejaký dovolenkový sen? 

Chcel by som nav�tívi! nejaký ostrov, niekde v Karibiku. 

eku?
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 Bleskové odpovede:  

Ob¾úbená  farba  � modrá 

Ob¾úbené  zviera  � pes 

Ob¾úbená  rastlina  � tuja 

Ob¾úbený  seriál  � Monk, Mentalista  

Ob¾úbený  film  � Vykúpenie z väznice Shawshank  

Ob¾úbený  spevák, skupina  � James Blunt, Desmod  

Ob¾úbené  jedlo  � cestoviny, mäso, pizza 

                                                                     Ïakujeme za rozhovor! 

                                                                                         Norika a Franci  

 

 

 

 

 

 

 

J  Uèite¾ sa pýta detí v triede:  
- Èím chce� by�, a� vyrastie�, Mi�ko? 

- Chcem by� multimilionár, budem èlenom najdrah�ích klubov, budem ma� najkraj�iu �enu, dám jej 
Ferrari, milión dolárov, byt v Copacabane, sídlo v Parí�i a zlatú Visa kartu.                                     
Uèite¾ bol �okovaný, ale napokon pokraèuje ïalej: 
- A ty Natálka? 

- Chcem by� Mi�kova �ena ... 

 

J - �éfe, mô�ete mi da� zajtra vo¾no? Man�elka chce, aby som jej pomohol s vianoèným 
upratovaním.  
- Z takého dôvodu vám predsa nebudem dáva� vo¾no!  
- Ïakujem, �éfe, ïakujem, vedel som, �e sa na vás mô�em spo¾ahnú�. 

 

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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        SUPER�KOLA 2016 

 

�V údolí, kde okolité hory strá�ia svoje deti, tam, kde rieka Hornád spieva 
dávne piesne, tam, kde ve¾ké �elezné stroje tancujú po ko¾ajniciach 
a plamene celého kraja strá�ia odvá�ni bojovníci, �ije kmeò náèelníka menom 
Ohnivá Draèica. Spolu s radou star�ích vlieva do hláv èlenov kmeòa 
vedomosti, dozerá, èi dodr�iavajú pravidlá a vedie ich s láskou k �portu, 
hudbe, tancu a spevu. Ako Slnko putuje po oblohe, tak posiela svoje deti do 

sveta, aby �írili dobré meno kmeòa Ohnivej Draèice. V�dy, keï sa noc 
odoberie na zaslú�ený odpoèinok, stretávajú sa Indiáni, vzdávajú úctu 
prírode, jazyku svojich predkov, ka�dý deò si cibria um i telo. Uèia sa �i� 
v harmónii s matkou Zemou, otcom Nebom a v�etkými �ivými bytos�ami.� 

Týmito slovami sme predstavili na�u �kolu, ktorá sa stala horúcim 
kandidátom na získanie putovného pohára a ocenenia Super�kola 2016. 
Prezentáciou na Hlavnej ulici za bezkonkurenènej podpory v�etkých �iakov, 
uèite¾ov, vychovávate¾ov, zamestnancov �koly a rodièov sme dokázali, �e na 
Z� Po�iarnická doká�eme spoji� sily a ukáza� svoje schopnosti. Ve¾ké 
poïakovanie patrí nielen sú�a�nému dru�stvu a úèinkujúcim, ale aj pani 
riadite¾ke, ktorá bez váhania prijala úlohu Indiána a v prezleèení za náèelníka 
viedla �iakov na pódium. Po prevzatí ceny za búrlivého skandovania zaznelo 

heslo: 

HO A HE NADANE! MY SME DETI NADANÉ! 

SPIEVAME A TANCUJEME, VE¼MI RADI �PORTUJEME. 

V jeden deò nás mesto volá: 

�Poï na Hlavnú, milá �kola!  

Pootváraj svoje dvierka!  

Preèo máte na hlavách pierka?� 

Indiáni tiahnu mestom 

s pokrikom, ví�azným gestom: 

HO A HE NADANE ! 

MY SME DETI NADANÉ! 

¼udia v meste krútia hlavou, 

my v�ak kráèame za slávou. 

o:

spieeeee
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Bojovný duch v �ilách drieme, 

veï putovný pohár chceme. 

Konkurenta porazíme 

kedyko¾vek � v lete, v zime. 

Netreba nám palice, 

my sme deti Draèice. 

�portujeme, tancujeme, 

spievame i ma¾ujeme, 

trénujeme rozum, telo, 

na�ívame si veselo. 

V meste sme to dokázali 

v�etci spolu � ve¾kí, malí, 

mlad�í, star�í, to je jedno, 

po ví�azstvo sme �li vedno. 

Keï ví�aza vyhlásili 

dobre sme sa nezbláznili. 

Rados� �e to ve¾ká bola, 

PO�IARNICKÁ � SUPER�KOLA ! 

                                                                  Pripravila p.u�. Mgr. T. Bognová 
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       SPOZNÁVAME HISTÓRIU KO�ÍC 

    Kasárne KULTURPARK 

Areál bývalých kasární bol úèelovo postavený u� v 19. storoèí v takz. �afranovej záhrade. Ko�ice majú 

bohatú vojenskú históriu,  èo dokazuje, �e v roku 1939 existovalo naraz a� 13 kasární. Kasárne 

preva�ne slú�ili ako vojenské sklady, ktorých súèas�ou bola vodáreò a pekáreò.      

Po rekon�trukcii sa kasárne zmenili na centrum kultúry v Ko�iciach. Mesto a jeho obyvatelia získali 

novú dominantu, ale aj priestor pre kultúrne, spoloèenské a umelecké aktivity a tie� pre oddych a 

trávenie vo¾ného èasu. V júni 2012 bola spustená rekon�trukcia Kasární Kulturparku.  Jej cie¾om bolo 

prispôsobi� jednotlivé budovy potrebám kultúrneho centra.  

V�etko zaèalo  zbúraním ''stra�idelného''  vysokého vojenského oplotenia,  za ktorým sa skrývali  

kasárne. Po roku u� zaèali fungova� v plnej prevádzke. Pred prestavbou v tomto areáli bolo poèu� len 

dupot vojenských èi�iem a vojenské rozkazy. Dnes je v�etko inak, ''pochodujú'' tu len taneèníci a 

umelci.  Z pôvodných vojenských kasární zostali tri hlavné budovy, ku ktorým pribudlo osem nových 

pavilónov. Architekt Irakli Eristavi pomenoval ka�dú budovu. Keï�e sú to bývalé vojenské priestory , 

vyu�il vojenské medzinárodné názvy  známe  aj z letectva. Preto sa tri hlavné budovy  volajú  Alfa, 

Bravo a Charlie. V objekte sa nachádza aj navigaèný bod Zulu, z ktorého vidno v�etky objekty pod¾a 

názvov.  

V Kulturparku sú ateliéry, dielne, �túdiá,  èi uèebne  a  ve¾ké podzemné parkovisko. V  hlavnej  budove 

Alfa aj dve multifunkèné sály, urèené na koncerty, divadelné predstavenia, predná�ky, konferencie. 

Zároveò sú tu aj dve men�ie multifunkèné taneèné sály, priestory so zvukovým video�túdiom. 

Samostatnú èas� tvorí moderná galéria. Priestor tu na�li v�etky druhy umenia. Svoje aktivity tu 

v Litparku rozvíja aj kni�nica pre deti a mláde�,  èi kreatívna fabrika SteelPark.  Proste v�etko veci, 

ktoré majú nieèo spoloèné s kreativitou.                                                         

 

 

 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

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

Jasoò èervenooký 

                           

 
                                      

   

           je motý¾ z èe¾ade vidlochvostovité, patrí spoloène s viac ako 
�es�desiatimi ïal�ími druhmi motý¾ov do rodu jasoò, na Slovensku bolo 

nájdených  zatia¾ 14 poddruhov 

 

            patrí k najväè�ím denným motý¾om Európy, jeho rozpätie krídel                  
je 7� 8,4 cm 

           prvýkrát v dejinách sa spomína v roku 1634, latinský názov pochádza 
od Carla Linného, ktorý ho pomenoval v roku 1758 

          samièka zná�a nie v�dy rovnaký poèet vajíèok, okolo 100 kusov, 

zakuk¾uje sa v druhom a� tre�om tý�dni mája na zemi, alebo nad zemou,  

�tádium kukly trvá v na�ich podmienkach asi 4 � 6 tý�dòov 

 Jasoò èervenooký je jeden z najznámej�ích motý¾ov v rámci celej Európy. 
Patrí medzi chránené druhy hmyzu a zaradený je ako jediný druh motý¾a z 
územia Slovenska do zoznamu celosvetovo chránených a ohrozených druhov 
�ivoèíchov. V rámci Európy sa oznaèuje ako zranite¾ný druh. Na Slovensku, ale 
aj v Po¾sku a v Rakúsku je kriticky ohrozený, v Nemecku je ohrozený vyhynu-

tím. V Èesku ho v 20. a� 40. rokoch úplne vyhubili. Hlavnou príèinou ohroze-

nia sú predov�etkým zmeny prostredia a protizákonný odchyt. Ochrana tohto 
druhu spoèíva hlavne v ochrane jeho prirodzeného prostredia a charakteru. 

Jasoò èervenooký je jedným z mála motý¾ov, kde má význam tie� ochrana 

jedincov pred prípadným nekontrolovaným a masovým odchytom zo strany 

zberate¾ov.                                                                                           Sofia                                                                              
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                JEME ZDRAVO? 

Zaujímavé ovocie 

Melón 

Melón je obrovská rodina odrôd. Medzi 2 hlavné skupiny patria vodové (èervené) a cukrové (�lté) 

melóny. 

Melón sa pestuje u� asi 4 000 rokov a dnes sa pestuje po celom svete. V Turecku a Grécku sa melón 

stal národným ovocím. V Japonsku vy�¾achtili odrody bez semiaèok. Melón je najslad�ia zelenina. 

Druhy melónov: 

Vodový melón  -    

,, Krá¾ v�etkých melónov.´´ 

Kantalup  

Je to najmen�í druh melónu. Má najvýraznej�iu a ve¾mi sladkú chu�. Jeho povrch je bé�ovej 
farby a du�ina je jasno�ltá. Vonia podobne ako ananás. 

Ananásový melón  

Názov dostal pod¾a svojej chuti, preto�e tá je naozaj ve¾mi podobná chuti ananásu. Kôru má 
na prvý poh¾ad podobnú vodnému melónu. Du�ina je �ltej farby.  

Galia 

Je to malý melón, ktorý mo�no chyti� aj do jednej ruky. Jeho chu� je sladká a pripomína chu� 
nektáriniek.  Kôra je zeleno�ltej farby.  

Charentais 

Jeho du�ina ma krásnu oran�ovú farbu a svojou chu�ou pripomína sladkú papayu a ananás. 
Má svetlozelenú kôru s hnedými pásmi. Chu�ovo sa výborne dopåòa s údenou �unkou.    

 

Honeydew 

Ako názov sám napovedá,  je to medový melón. Jeho chu� je ve¾mi sladká, du�ina má 
zelenkastú farbu a kôra �iarivo �ltú.  

                                                                                                                                                                                                        

á ip ín
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  NA "O JE DOBRÝ MELÓN? 

· èistí krv a celý lymfatický systém  
· obsahuje  lykopén, betakarotén a vitamín C  
· pomáha regulácii vysokého krvného tlaku 

· hrá dôle�itú úlohu pri prevencii rakoviny a ochorenia srdca 

· vysoký obsah vody melónu napomáha k zvlhèeniu poko�ky zvnútra a tak si zachováte svie�i 
a zdravý vzh¾ad poko�ky 

· jedenie melónových jadierok napomáha pri ochoreniach dýchacích ciest 

· du�ina z melónu sa pou�íva pri spálení poko�ky slnkom  

 NIE O"NA"LETNÉ"OSVIE�ENIE### 

MELÓNOVÉ"SMOOTHIE 

Recept è. 1 

  POTREBUJEME: 

  1 � �álky melónu (bez kôstok) -1mrazený banán -1olúpané jablko (nakrájané a bez jadierok)                    
!  �álky bieleho jogurtu - med  

   POSTUP: 

   Melón rozmixujeme v mixéri a následne pretlaèíme pyré cez sitko.       

   ��avu vrátime do mixéra a pridáme ostatné prísady. Poriadne  

   rozmixujeme. Na záver e�te osladíme medom. 

       Recept è. 2 

   POTREBUJEME: 

   150 g èerveného melónu -1banán -1pomaranè                                        

   POSTUP: 

   Nakrájame 150 g èerveného melóna na kúsky, pridáme 

   pokrájaný pomaranè a banán. Dôkladne rozmixujeme. 

   Pod¾a chuti zriedime minerálnou vodou. 

   Dobrú zdravú chu� Vám praje                                        Mima 

.         
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TROCHU  UMENIA  NEZA�KODÍ! 

Z  va�ej  tvorby 

Vlk a sedem kozliatok (príbehy na vybrané slová) 

V domèeku pri rybníku bývala mama koza so siedmimi kozliatkami. Mama koza odi�la 
zbiera� byliny. Keï odi�la, na dvere niekto zaklopal. Za dverami sa zaèal ozýva� vlkov hlas. 
Kozliatka sa ho báli a preto si zaèali hrýz� kopýtka. Toto v�etko videl výr Vilo a rozhodol sa 

odletie� za mamou kozou. Mamka koza sa zatia¾ zastavila v obchode, kde si sypala múku do 
vreca. V tom pri�iel výr. V�etko jej povedal a mama koza be�ala do vyhne po kladivo. Keï 

u� mala kladivo, rozhodla sa ís� domov s výrom Vilom. Mama koza uvidela vlka  pri svojom 
domèeku. Vlk ju v�ak nezbadal a vyu�ila to. Buchla ho po hlave a� sa od bolesti zapýril 
a vyplazil jazyk. S boles�ou a hanbou utiekol. Výr Vilo povedal mame koze, �e vlk si to u� 
odpykal.     

                                                                                        Katka �kovranová, 3. A  

Ma�krtný jazýèek (príbehy na vybrané slová) 

My�ka Drienka mala ma�krtný jazýèek. Zahryzla do syra a nev�imla si, 

�e je na òom hmyz. Potom jej ten hmyz bzuèal v py�teku. Syse¾ a� 

výskal od smiechu, �e e�te nikdy v �ivote nevidel bzuèiacu my�. 

                                                                                      Daniela Suchá, 3. A 

Kôò a somárik (bájka) 

I�iel tak raz po vyprahlej ceste somárik, ktorý �ahal ta�ký voz. Odrazu stretol 
koòa, ktorý cválal okolo neho. Zavolal na koòa a spýtal sa ho: "Kamarát môj, 
pomô�e� mi s týmto �a�kým vozom? U� dva dni ho �ahám a som u� totálne 
vysilený." Kôò mu na to hrdo odpovedal: "Ja som majestátny �rebec, je mi 
urèené cvála� prériami a nie tu zo seba robi� �a�né zviera! " Somárik o pár 
minút zahynul od vyèerpania... �rebec si a� teraz uvedomil, �e kamarátovi          
mal pomôc�. Napokon, nebol by sám. 

PONAU�ENIE:  Je jedno z akého si rodu, èi postavenia, pomôc� mô�e� v�dy. 

                                                                          Tomá� Hrib, 6. B 
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Zmena  

2. miesto v sú�a�i Literárne Ko�ice Jána �tiavnického 2016                                              
Téma: Pí�e sa rok 3 000 

Staré, popraskané, �pinavé. Také som bolo, keï som po dlhom predlhom èase zase uvidelo 

denné svetlo. Bolo som aj iné. Kedysi.  Pred stra�ne dlhým èasom, keï si ma John kúpil 

v obchode. Bolo som  jedno z najlep�ích logaritmických pravítok. John si ma kúpil ako 

nepostrádate¾nú pracovnú pomôcku. 

Na denné svetlo ma vyhrabal malý chlapec. Volal sa Denny. Bolo vidie�, �e nevie, èo som a 

na èo sa pou�ívam. Po dôkladnej prehliadke ma zobral domov, kde ma neskôr ukázal 

rodièom. Pánabeka, takú podobu som e�te nevidelo! Rovnaké oèi, rovnaké prekvapenie, 

rovnaká neistota.  

Rodina, do ktorej som sa dostalo bola �tvorèlenná. Poèas toho tý�dòa, èo som u nich strávilo, 

som viackrát skoro odpadlo od ú�asu. Pani domu pripravovala jedlo tak, �e povedala mierne 

väè�ej skrinke, èo chce na veèeru a tá jej to v rekordnom èase pripravila. Deti boli celé dni 

doma a miesto toho, aby i�li do �koly, sa uèili doma s robotom. Celý dom mal úplne iné tvary 

a miestnosti. Priestory boli síce malé, ale vytvárali �ir�í dojem. �ivot tu na mòa pôsobil ve¾mi 

nudne. �iadne zvieracie zvuky, smiech, hádky, rozprávanie, iba samé tupé tváre a výrazy.  

Miesto rodièov deti vychovávali roboty, priate¾ov nahrádzali tenké obdå�nikové tabu¾ky a o 

pohybe vonku ani nehovorme. Obleèenie mali v�etci pod¾a toho, kde pracovali. 

Mòa osobne si v�ímali len prvý deò. A potom posledných pár hodín, keï pozerali nervózne 

na mòa a na hodiny. Polièka, kde som sa nachádzalo, bola tesne pri schodoch na druhé 

poschodie. Bolo odtia¾ v�etko vidie�. Preto mi neu�lo, keï do domu vo�iel chlap v sýto 

bielom obleèení a zaèal sa potichu rozpráva� so star�ími èlenmi rodiny. Nazvalo som si toho 

chlapa Petr�len. Keï pre�la asi pol hodina, v�etci vstali a otec rodiny na mòa ukázal. Vôbec 

som netu�ilo, o èo ide. Do�lo mi to, a� keï ma ten gigantický Petr�len schmatol a niesol z 

domu preè.  

Po vyjdení von na záhradu som zistilo, �e sa èoskoro bude stmieva�. Petr�len so mnou 

nasadol do nieèoho èo vyzeralo ako obrie mydlo, polo�il ma na sedaèku ved¾a neho a 

na�tartoval. Zvlá�tnos�ou  tohto mydla bolo, �e jeho steny boli prieh¾adné a napodiv sa 

vedelo pohnú� nielen dopredu a dozadu, ale aj lieta� a ako som neskôr zistilo, i pláva� pod 

vodou. Po vzlietnutí sme i�li smerom ku zapadajúcemu slnku. Ten poh¾ad stál za to! Bolo to 
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skoro také, ako som si to pamätalo. Zdalo sa mi len, �e slnko bolo o trochu bli��ie, keï som 

ho videlo naposledy.  

Na obzore u� boli iba slabé lúèe, keï sme leteli ponad mesto. Obrovské mesto. Prezeralo som 

si s údivom  budovy, ulice, ¾udí a vozidlá podobné tomu, v ktorom sme sedeli a pritom 

premý�¾alo o tom, ako dlho som  bolo pod zemou a èi si ¾udia v minulosti mysleli, �e to takto 

dopadne. �iroko-ïaleko som  nevidelo skoro �iadnu zeleò. ¼udia sa tvárili ako ¾adové sochy 

bez citu. Deti, ktoré som uvidelo, sa medzi sebou skoro nerozprávali, iba h¾adeli do tých 

svojich tabuliek. Z toho, èo som tu doteraz videlo a za�ilo, som bolo oèarené  i smutné 

zároveò. 

Zrazu sa ozval stra�idelný smiech. Petr�len ved¾a mòa s namosúreným výrazom vytiahol 

malú tabu¾ku z vrecka a povedal do nej, �e u� tú vec má, a nie je to niè zvlá�tne. Potom 

rozsvietil celé vozidlo. V jeho svetle som si v�imlo velikánsky ostrov pred nami. Zaèali sme 

pristáva� takýmto postupom: ponorili sme sa, podplávali sme polovicu ostrova, pre�li sme 

polopriepustnou bublinou, ktorá nás dostala na náhornú plo�inu a pristáli sme.  

Po pristátí ma chlap, èo ma viezol, zobral do rúk a kráèal so mnou dnu. Niesol ma dlhými 

chodbami, ktoré boli v podstate rovnaké. Vyzeral stra�ne nervózne. Myslím, �e myslel na to, 

�e u� mohol odpoèíva� po dobrej veèeri, keby ma nemusel priviez�. Koneène sme po 

nároènom blúdení po chodbách pri�li k tým správnym dverám. Vyzerali presne tak isto ako 

v�etky ostatné dvere, okolo ktorých sme doteraz pre�li. Zasmialo som sa v duchu tomuto a 

zároveò pocítilo strach z toho, èo ma za tými dverami èaká. 

                                                                         "udmila Halu�ková, 9.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapoj sa aj ty, ak chce�!  

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

alebo vlo� do krabice pre redakciu Dráèik 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                 
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MATEMATICKÉ HLAVOLAMY 

Páli ti to? Ak vie� správnu odpoveï a bude� najrýchlej�í,                                             

má� sladkú odmenu u pani uèite¾ky  Feèíkovej J. 
1. V roku 1839 i�iel prvý vlak z Viedne do Brna a v roku 1845 do Prahy. Trvalo v�ak e�te viac ako 500 

rokov, kým na trate vy�li prvé èeské lokomotívy. Prvú èesko-moravskú továreò na stroje opustila prvá 

èeská lokomotíva 26. 4. 1900. Na ka�dý kilometer stúpania spotrebovala táto lokomotíva 22 kg uhlia, 

na ka�dý kilometer klesania a jazdy po rovine 10 kg uhlia. Na trati dlhej 62 km spáli strojvodca a jeho 

pomocník, ktorý mal predvèerom narodeniny,  800 kg uhlia. Strojvodca sa volá Tomá� a má 4 dcéry. 

Ko¾ko kilometrov stúpania bolo na trati, ak prechádzali 15 stanicami a iba v 3 stáli? 

2. Rieka dlhá 777 km preteká lesom  i pasienkami, sem-tam sa na jej brehu mihne prístav. Medzi 2 z 5 

prístavov na rieke je trvalá kyvadlová doprava. Zabezpeèuje  ju 77 rokov stará loï Quendolína 

s kapitánom Modrofúzom, ktorý má 100 rokov a e�te 15 zubov. Quendolína pláva z jedného prístavu 

do druhého 4 dni, potom je za 1 deò 7 robotníci nalo�ia a kapitán sa mô�e vyda� na spiatoènú jazdu. 

Tá, preto�e je po prúde a Quendolína je vylo�ená, trvá iba tri dni. Po príchode do prvého prístavu  5 

robotníci Quendolínu opä� vylo�ia, posádka a loï si oddýchnu a po dvoch dòoch sa opä� vydajú na 

cestu. Posledný záznam v palubnom denníku o vyplávaní s plnou palubou je  z 1. marca. Kde nájdeme 

Quendolínu 9. apríla toho istého roku, ak je natretá na èerveno? 

3. Medzinárodná banda pa�erákov èokolády vedená slávnom Jackom Krivým Nosom, ktorý má 7 

spolupracovníkov, si vytypovala bratislavské letisko za kri�ovatku svojich obchodov. Lietadlo 

z Bratislavy do �tokholmu lieta ka�dý tretí deò. Lietadlo z Bratislavy do Salzburgu lieta ka�dý piaty 

deò a lietadlo z Bratislavy do Budape�ti lieta ka�dú nede¾u a stredu. �tvrtého januára od�tartovali 

v�etky tri lietadlá súèasne. Èokoládoví pa�eráci sa dohodli, �e sa na letisku strenú v�dy v ten deò, keï 

odlietajú tri lietadlá súèasne. Ko¾kokrát do konca roka sa stretli, ak autobusová linka èíslo 61, ktorá 

má koneènú na letisku, má interval 21 minút? 

    SUDOKU: stredne �a�ká úroveò                                        Pripravila p.u�. Mgr. V. Fe�íková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapoj sa aj ty, ak chce�! 

Vyrie� úlohy a odpovede nám po�li 

mailom, alebo vlo� do krabice pre 

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

úlohy. Vyskú�aj svoje sily! 

Mail: dracik@centrum.sk                                                                             

Heslo: MATEMATICKÉ   HLAVOLAMY                  

Nezabudni napísa� svoje meno a triedu. 
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                ZÁBAVA PRE MEN�ÍCH  

  

 

 

 

Pri vode                                                                       UHÁDNE� ? 

I�iel som sa kúpa� iba,                        1. V teplom lete nad lúkami, lieta kvietok ma¾ovaný.                                                                              
skoèila mi do rúk ryba.                               Ve¾mi ¾ahko spoznáte ho, pod¾a krídla okatého. 
Do vody ju pusti� musím,       
zapláva� si pri nej skúsim.                                         Èo je to?   __ __ __ __ __ 

Urobím jej ve¾ké vlny,                                       2.  Nemá hlavu a predsa má hrdlo.             
�elanie mi mo�no splní.                                              
Mo�no jedno, mo�no tri,                                             Èo je to?  __ __ __ __ __ 

uvidíme ja i ty. 

                                                            3.  Som krajèírom dobrej módy, no�nice mi trèia z vody.  

                                                                        Ja ne�ijem z ovèej vlny, ale strihám vodné vlny. 

                                                                                          Èo je to?   __ __ __ 

Doplòovaèka 1:  

1. Bývame tam (nie je to byt). 

2. Dívame sa tým. 

3. Máme to na hlave. 

4. Pijeme to: èistá� 

5. Ma¾uje obrazy 

6. Krá¾ zvierat. 

7. Mamka, ocko, sestra, brat� 

8. Perie nám to veci. 

9. Zviera, ktoré chytá my�i. 

 

                                                                      Miriam Suchá, 5.A 

    
1. 

     

    2.      

    3.      

   4. 
      

  5.  
      

   6. 
      

7.    
      

8.    
      

9.    
      

                Pranostika 

Lep�ie jedno leto ako sto zím. 

e to byt).

y.

                                                                                      

                                                                                           

                                                           

N�ÍCHZÁÁÁZÁÁBÁÁBBÁB

    

Le
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�tvorsmerovka: Nájdi v�etky slová a zo zvy�ných písmen vylú�ti tajnièku. 

 

AUTOBUS, AKORDEÓN, OKULIARE, KORÈULE, SLNKO, DANIEL, MED, RÚRA, NOTA, UR�ULA, 

RASTISLAV, KAZ, SMR�, TATO, MAMA, OBAL, KLADKA, MEÈ,KRTKO, SO¼, JAZDA, BOH, MELÓN, 

DROZD, DAR, DU�A, NOHA, OKO, ¼ADY,MESTO                                                                                                                             

 Tajnièka:  __ __ __ __ __ __ __ __ __     __ __    __ __ __ __ __ __   __ 

                                                                                                                 Miriam Suchá, 5.A 

                                                                                           ZASMEJ SA! 

                                                                                       Pani uèite¾ka vyvolala k tabuli Jakuba, a pýta sa ho: 

                                                                                      - Jakub, ako sa volajú zvieratá, ktoré �erú byliny? 

                                                                                      - Bylino�ravce. 

                                                                                      - Výborne. A ako sa volajú tie, ktoré �erú mäso? 

                                                                                      - Mäso�ravce. 

                                                                                      - Výborne. Ako tie, ktoré �erú v�etko? 

                                                                                      - Pa�ravce.                                                         

DOPLÒOVAÈKA 2:    Ak vylú�ti� tajnièku,  dozvie� sa, èo vie èloveka pote�i�. 

  

 

 

 

 

 

 

py�ný vták 

        

      

 obleèenie vtákov 

     

          

stojí na òom hlava 

      

      

 nástroj na rezanie 

      

      

 nádoba na kyticu 

     

        

 zadná èas� chodidla 

      

        

nástroj na �itie 

       

        

strá�ne zviera 

      

      

  hmyz podobný vèele 

     

      

  zviera s parohami 

     

          

otec �riebä�a 
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DEJEPIS  ZÁBAVNE 

Aj dejepis mô�e by� zábavný! Precviè si svoj postreh pri rie�ení osemsmerovky 

a trochu si  osvie�i�  dôle�ité pojmy a mená tie� neza�kodí.  Tak s chu�ou do 
toho! Pre úspe�ných èaká na záver odmena v podobe tajnièky, v ktorej sa 

ukrýva slávny výrok. 

Dejepisná osemsmerovka: 

K H V S T O R O � I E I S T 

O U A � �   A C H T A Ó D S 

C H L U R I O M A S R I A L 

E O S P R I B I N A E C G O 

  R I Y O D A ! N L P Í O V 

L S T A � T Á T Ú G E N B A 

E K S R O K Ä J L O N   E N 

C O A L S I V V O R D O R I 

H E R O D O T O S P A R T A 

O É V E S N A E G E J Z A T 

M O R A V A U C Y R I L T É 

É E � A V A R I I Ú T E Á N 

R M T   L K Í O U N I T R A 

P E M O A � � ! B E L O I V 

R S O I D L E G E N D Y S V 

Á T J O I M I D E B O P L   

V O M I K U L � I C E T A Á 

O A Í M A " A R I T R Ó N R 

C F R A N K O V I A I C Á K 

K A L O K A G A T I A E R O 

 

 

 

 

 

 

                                                                              Pa�ka Ze�áková, 7. B 

Aténa, Avari, Belo IV, Cyril, Dagobert, daò, Dneper, Frankovia, Gejza, Héra, Herodotos, 
Homér, Kalokagatia, kmeò, Koce¾, krá¾, legendy, Lech, Maïari, mesto, Metod, Mikulèice, 
Mojmír, Morava, Nitra, Pobedim, právo, Perún, Pribina, Proglas, Rastislav, rí�e, rok, ro¾níci, 
Samo, Slaná, Slovania, Solún, Sparta, storoèie, Svätopluk, �¾achta, �tát, Tatári, 
trón, Uhorsko, Vesna, Visla, Vladika, �upy 

 

Tajnièka: 
 

__________________________________________________________________________ 
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TIPY NA PRÁZDNINOVÉ VÝLETY 

Asi ka�dý oèakáva, �e táto téma bude plná známych hradov a jaskýò. Ale naopak. 

Táto téma bude skôr plná neznámych zrúcanín,  ne� hradov ako Spi�ský hrad a Krásna Hôrka. 

Dúfam, �e som Vám poradil nejaké dobré miesta na výlet. Tak si nieèo vyberte. J 

Zrúcaniny Kameneckého hradu  

Na návr�í priamo v obci Ve¾ký Kamenec sa nachádza hrad                                                                                                

s rovnakým názvom. Kamenecký hrad je ob¾úbenou atrak-                                                                                

ciou náv�tevníkov obce s krásnym výh¾adom na celé okolie.                                                                              

Bol postavený v 13. storoèí po tatárskom vpáde. Do dne�-                                                                                

nej doby bola zachovaná ve¾ká ba�ta a fragmenty múrov.                                                                                  

Pod hradom sa nachádza prírodný amfiteáter, kde sa zvyknú                                                                               

kona� kultúrne akcie. 

Poloha: Ko�ický kraj, okres Trebi�ov, Ve¾ký Kamenec  

Vstup: Vo¾ný 

 Zrúcaniny Gelnického hradu 

Hrad bol postavený na ochranu mesta a baní. Zbytky hradu                                                                                     

si mô�ete prezrie� na zalesnenom kopci nad Baníckym múzeom                                                                                 

na okraji mesta Gelnica. Ruiny hradu sú verejnosti prístupné,                                                       

nachádzajú sa na opaènom konci mesta pri príjazde do Gelnice                                                                            

zo  smeru od Jakloviec. 

Poloha: Ko�ický kraj, okres Gelnica, Gelnica                                                                                             

Vstup: Vo¾ný 

Zrúcaniny Vinianskeho hradu 

Severozápadne od východoslovenskej obce Vinné sa                                                                                             

na vrchole homo¾ovitého kopca rozkladalo opevnené                                                                                                

sídlo �¾achticov z Michaloviec - Viniansky hrad. Po-                                                                                                                

chádza z druhej polovice 13. storoèia a mal podobný                                                                                                       

osud ako ïal�ie hrady východoslovenského regiónu,                                                                                                        

ktoré slú�ili na ochranu obchodnej cesty Magna Via                                                                                                 

vedúcej z Potisia do Po¾ska. Z Vinianskeho hradu sa                                                                                        

dodnes zachovala len ruina s pekným výh¾adom na                                                          

Východoslovenskú ní�inu.  

Poloha: Ko�ický kraj, okres Michalovce, Vinné  

Vstup: Vo¾ný                                                                                                   

                                                                                                             Majo 
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TRENDY NA LETO 2016 

1. Ve¾mi trendy na leto sú sandále na �platforme� aby noha   

vedela dýcha� a hodia sa ku v�etkému. 

Viac si mô�e� pozrie� na: 

www.vasarenar.com 

 2. Ked´zostaneme pri topánkach, tak ve¾mi trendy sú topánky na 

�týl �slip-on�. Viac nájde� na stránke: www.cosmopolitus.com 

 

3. Ve¾mi populárne boli minulé leto a sú aj tohtoroèný hit! 

Hovoríme o tzv. metalických tetovaèkách, ktoré o�ivia ka�dý                                                   

outfit. Viac na: www.evelyns.sk 

 

 

 

 

4. Neskutoène populárny �croptop�. 

Stra�ne ve¾a ¾udí ho v poslednej dobe nosí ,máte na výber farebné, ale aj �nude� farby 

a väè�inou majú krásne vzory. Pozri na: www.luxurymag.cz 

 

5. Pohodlie nadov�etko! 

Stra�ne pohodlná móda na spôsob �basic� . 

Èasto sa kombinujú s legínami. 

Nájde� na stránke: www.the-dressingroom.com 

 

          6. Nohavice �high waist� výborná vo¾ba! 

              Nohavice s vysokým pásom sú pohodlné  

              a navy�e ve¾mi trendy. 

              Viac na: www.nahodsa.sk                         Franci 
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SPRÁVNE RIE�ENIA 

Hádanky: 1. MOTÝ¼,  2. F¼A�A,  3. RAK -  str. 18                                                          

Doplòovaèka 1: DOVOLENKA � str.18                                                                                               

�tvorsmerovka: PRÁZDNINY SA BLÍ�IA! � str. 19                                                                   

Doplòovaèka 2: PEKNÁ PIESEÒ � str.19                                                                                  

Dejepisná osemsmerovka: HISTÓRIA JE UÈITE¼KOU �IVOTA. CICERO  - str. 20 

 

 

 

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 15.11.2016.   
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MÚDROSTI  MÚDRYCH 

Ak chce� by� múdrym, nauè sa rozumne spytova�, pozorne poèúva�, pokojne odpoveda�      
a keï nemá� èo poveda�, prestaò hovori�. 
                                                                                                        Johann Kaspar Lavater  

Bo�e, daj mi pokojnú myse¾, aby som vedel prija� veci, ktoré nemô�em zmeni�, daj mi 
odvahu, aby som vedel zmeni� veci, ktoré mô�em zmeni� a daj mi múdros�, aby som to 
vedel odlí�i�. 
                                                                                                          Anonym 

 

 

 

 

 

 

 

 

�eláme veselé prázdniny plné slne!ných dní 

a 

zaujímavých zá�itkov" 

 

Ïal�ie èíslo èasopisu vyjde v novembri. 


