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Ahojte v�etci! Koneène je tu tretie èíslo ná�ho �kolského èasopisu. Èakajú  Vás 
nové i tradièné rubriky plné zábavy a pouèenia. Je tu nový rozhovor s pánom 

uèite¾om, nové tajnièky, hádanky a hlavolamy. 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 máme pre Vás 
opä� pomocníka, keï potrebujete trochu podr�a� J. V tomto èísle nájdete aj 

pokraèovanie komixu, ktorý vymyslela na�a �iaèka a ako odmenu za vernos� -
ïal�ie dve strany na draèiu kocku. Dúfame, �e sa Vám bude èasopis páèi�. 
V�etkých na�ich èitate¾ov zdravíme a �eláme príjemný oddych pri èítaní. 
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    Na�a �koli!ka 

INFOSERVIS: �o bolo? 

MAREC 

2.3. � �kolské kolo - Hviezdoslavov kubín � na na�ej �kole prebehlo �kolské kolo recitaènej sú�a�e 

Hviezdoslavov Kubín. Sú�a�ili sme v troch kategóriách 1. � 4. roèník,  5. � 6. roèník a 7. � 9. roèník. 

Ví�azi postúpili do obvodového kola.  

19.3. � Florbalový turnaj ,,Zober loptu, nie drogy"� � zúèastnili sme sa florbalového turnaja Zober 

loptu, nie drogy. Ako jediná �kola sme aktívne zapojili aj dievèatá. 

20.3. � Tematický deò � Fa�iangy �  preèo slávime Fa�iangy? Èo znamená pochováva� basu? Kedy 

zaèína pôst? Èo symbolizujú jednotlivé masky? Na tieto a iné zvedavé otázky sa �iaci dozvedeli 

odpovede v rámci tematického dòa, kedy sa  �iaci v triedach spolu s pani uèite¾kami, zmenili na 

pirátov, lesníkov, èa�níèky, princezné, �portovcov... 

21.3.  � Vesmír oèami detí �  u� tradiène sa ka�dý rok zapájame do výtvarnej sú�a�e Vesmír oèami 

detí a tak tomu bolo aj v tomto �kolskom roku. Táto téma je pre deti mimo-riadne lákavá a umo�òuje 

im naplno vyu�i� svoju fantáziu a predstavivos�. Do sú�a�e sme poslali krásne práce a v silnej 

celomestskej konkurencii �iak Dominik Vasil z 3. A triedy získal 3. miesto.   

24.3.  � Exkurzia v Slovenskom hydrometeorologickom ústave v Ko�iciach �  zúèastnili sme sa dòa 

otvorených dverí v SHMÚ so �iakmi piateho roèníka, kde si mohli �iaci overi� svoje vedomosti o 

poèasí v praxi. Zoznámili sa s prístrojmi na meranie teploty, tlaku  a vlhkosti vzduchu.Vypoèuli si aj 

informácie o súvislosti niektorých prírodných javov s poèasím (fenológia). Získané informácie si mohli 

vyskú�a� na odèítaní údajov z meteorologickej búdky. 

28.3.  � Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo �  v priestoroch CVÈ Domino sa uskutoènilo okresné 

kolo recitaènej sú�a�e Hviezdoslavov Kubín.  1. miesto Popoviè �imon, èestné uznanie Karni�ová Nela, 

Jopek Dávid. 

28-29.3.  � Celoslovenské kolo olympiády v anglickom jazyku �  uskutoènilo sa 27. roèník 

Celo�tátneho kola olympiády v anglickom jazyku v Bratislave, v priestoroch Z� Hlboká, ktorá sídli v 

nádhernej budove - Kultúrnej pamiatke bývalého sirotinca z roku 1900. Ná� �iak Ladislav Jakab (9.A) 

reprezentoval na�u �kolu v kategórii 1B pre �iakov 8. a 9. roèníka, jazyková úroveò A2/B1. Umiestnil 

sa na vynikajúcom 2. mieste. 

APRÍL 

4.4.  � Noc s Andersenom �  posledný marcový veèer, ale hlavne noc  strávili na�i �tvrtáci trochu 

netradiène - v kni�nici Litpark na podujatí Noc s Andersenom. Toto zábavné podujatie, ktoré na 
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Slovensku zastre�uje Spolok slovenských knihovníkov a kni�níc a Slovenská asociácia kni�níc prebieha 

ka�doroène u� celých 16 rokov. 

7.4. � Dance City Ko�ice 2017�  uskutoènila sa celomestská taneèná sú�a� Dance City Ko�ice 2017. 

 Získali sme dve 3. miesta a dve 2. miesta. 

21.4. � Dobývanie Ko�ického hradu � dru�stvo star�ích �iakov získalo 2. miesto. 

27.4. � Hádzaná � okresné kolo � �iaci sa zúèastnili okresného kola v hádzanej �iakov Z�, kde 

obsadili prvé miesto a postúpili do krajského kola. Na�u �kolu reprezentovali: Daniel Kocsis, Branislav 

Molnár, Richard Karvanský, Július Vra�tiak, �tefan Paulina, Martin Hlavatý, Adam Starec a Jakub 

�ubretovský.  

MÁJ 

2. 5. � Hviezdoslavov Kubín -  krajské kolo - �iakovi 3.B triedy �imonovi Popovièovi sa podarilo 

umiestni� na 3. mieste v krajskom kole Hviezdoslavovho Kubína v prednese poézie. Te�íme sa, �e 
máme v �kole takýto talent a gratulujeme. 

 

3. 5. � VSE City run 2017 - do �portovo-charitatívneho  podujatia VSE City Run sa zapojili aj �iaci na�ej 
�koly v poète 68 a 14 uèite¾ov. Podporili sme Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska. 

 
5. 5. � Kolorit slovenského ornamentu  - 7. roèník  sú�a�e v kreslení a ma¾ovaní ornamentov. 

Súkromné etnografické múzeum Humno v Ko�iciach, �tátna vedecká kni�nica v Ko�iciach, Dom 
Matice slovenskej v Ko�iciach organizujú sú�a� neprofesionálnej výtvarnej tvorby v kreslení a 
ma¾ovaní ornamentov. Èestné uznanie získala �iaèka 7.A triedy Lucia Kissová  v kategórií �iaci Z� 
a Cenu Domu Matice slovenskej pani uèite¾ka Marcela Bajusová v kategórií dospelí. Srdeène 
blaho�eláme! 

 
5. 5. � Beseda so spisovate¾kou Gabrielou Futovou  - na besede so �iakmi odpovedala na ich zvedavé 
otázky a prezradila aj nieèo zo svojho súkromného �ivota. Pani spisovate¾ka je ve¾mi pozitívny èlovek 
a pre�ili sme s òou pekné piatkové predpoludnie. V závere besedy mali �iaci mo�nos� si aj knihy 
zakúpi� a da� od pani spisovate¾ky podpísa�. 
 

9. 5. � �túrov Zvolen  - v Kni�nici Litpark  sa uskutoènila celoslovenská sú�a� v rétorike �túrov Zvolen. 
Na�u �kolu reprezentovala �iaèka 8. A triedy Nóra Balogová. Získali sme èestné uznanie poroty. 
 

12. 5. � Slávik Slovenska 2017  - ani tento rok sme nezabudli na na�e krásne ¾udové piesne, ktoré sa 
sna�íme zachováva� mlad�ím generáciám.  Ví�azi jednotlivých kategórií reprezentovali na�u �kolu 
v okresnom kole. Adam Kertes , ktorý presvedèil odbornú porotu, �e v hrdle má zlato, svojim spevom 
vybojoval 1.miesto. Srdeène mu blaho�eláme, te�íme sa z fantastickej výhry a dr�íme mu palce 
v krajskom kole. 

 

26. 5. � Exkurzia do Budape�ti  - �iaci 8. a 9. roèníka si ráno privstali, ale oplatilo sa, lebo videli 
a vyskú�ali si fyzikálne zákony prostredníctvom exponátov. Zrelaxovali pri upokojujúcej hudbe 
podmorského sveta budape�tianskeho Tropikária a plní dojmov si cestou domov aj zaspievali. 
 

                                                                                                                 Pe�a 
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       SPOZNÁVAME HISTÓRIU KO�ÍC 

    Morový st!p 

Impozantný morový ståp so sochou Immaculaty (Panny Márie 
Nepo�kvrnenej) je najkraj�ou ko�ickou pamiatkou. Nachádza sa 
pribli�ne v strede Hlavnej ulice a týèi sa do vý�ky 14 metrov. Ståp bol 
postavený v 20-tych rokoch 18. storoèia z vïaky za za�ehnanie moru a 
zakrátko sa stal dejiskom ve¾kej dobovej aféry: kalvínsky farár toti� na 
sochu svätice pripevnil hanlivý nápis. Týmto èinom vzbudil nesmierne 
verejné pohor�enie a vyslú�il si trest vyhnanstva z mesta. Prestra�ení 
katolícki veriaci následne okolo ståpu vystavali mno�stvo lámp, 
zorganizovali noèné hliadky, ustanovili funkciu strá�cu i opatrovate¾a 
sochy. Pri ståpe taktie� pravidelne slú�ili bohoslu�by, pre ktoré si 
nechali vyhotovi� �peciálny organ i osobitné cirkevné pomôcky. Na 

bronzovej tabuli uzatvárajúcej schránku je nápis: "�iesteho dòa 
mesiaca októbra tohto roku (1720) k väè�ej sláve Nepo�kvrnenej Panny 
Márie, za pápe�a Klementa XI., pod najvy��ou ochranou Karola VI., 

rímskonemeckého cisára, krá¾a �panielska a Uhorska, ve¾komo�ný pán 
administrátor �¾achtickej spi�skej komory Jeho Výsosti cisára a krá¾a, 
pán Pavol Mednyanski de Medgyes polo�il základný kameò pyramídy, 
ktorá sa (tu) má vystava�, do ktorého farár slobodného krá¾ovského 
mesta Ko�ice, Blahoslavenej Panny Márie z Bersu, Alexander Mariássy, 
ulo�il poèas slávnostných obradov pozostatky svätého Marcelina, 
svätého Sebastiána a svätého Valentína - muèeníkov, ako aj pápe�a 
Inocenta XI." 

Pod¾a známeho ko�ického historika umenia Gabriela Kladka nebol sv. 
Valentín v�dy patrónom za¾úbených. Zobrazovali ho s chorým 
skrúteným die�a�om, je teda patrónom ¾udí trpiacich epilepsiou. 
 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Norika 



Dráèik                                                                              6                                                       Roèník III./Èíslo 3  

 

         Kto nás u"í? 
                  Rozhovor s pánom u ite!om Mgr. Ivanom Harachom 

Rád èítate?  

Áno, samozrejme, rád èítam napr. dobrodru�né knihy. 

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

No, to je �a�ká otázka, lebo vtedy som nemal ve¾mi vyhradený názor na zamestnanie, chcel 
som by� hocièím... Od útleho veku som chcel by� smetiarom, policajtom a u� si ani 
nespomínam v�etky profesie , ktoré sa tam vyskytovali. 

Vieme, �e uèíte hudobnú výchovu a slovenský jazyk, ale ktorý predmet  ste mali 
v �kole najrad�ej? A uèíte rad�ej slovenèinu alebo hudobnú výchovu? 

Na základnej �kole sa mi v slovenèine darilo, mal som v�dy jednotku, to sa musím 
pochváli�, ale tak isto aj hudobnú som mal rád a mal som jednotky, keï�e v tej dobe som 

nav�tevoval aj ¾udovú �kolu umenia. Obidva predmety mi i�li dobre, ale to, �e pôjdem 
�tudova� slovenský jazyk a hudobnú výchovu som sa rozhodol a� v dospelom veku. 

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

Nemám rád lajdákov a lenivcov, ktorí by mohli nieèo urobi�, ale neurobia to, hoci by to 
mohli spravi� za pár minút a ma� to hotové, len sú ve¾mi leniví. 

A pote�í ma ak za mnou niekto príde, napr. aj tak ako vy, urobi� rozhovor. 

Èo robíte vo vo¾nom èase? 

Ách, no èo je to vo¾ný èas sa opýtam? :D Vo¾ného èasu ja mám ve¾mi málo, ale keï mám 
vo¾ný èas, zoberiem na�u fenku Zaru do lesa na prechádzku, alebo na chalupu, aj tam sú 
lesy. 

Aký vz�ah máte k hudbe? 

No, keï�e som uèite¾ hudobnej výchovy mám kladný vz�ah, najviac inklinujem k folklóru, 
keï�e som folklorista a okrem folklóru poèúvam, alebo teda rád mám niektoré hudobné 
�ánre takého rockovej�ieho zamerania. 

Èo konkrétne sa Vám uèí najlep�ie v slovenskom jazyku? 

Najrad�ej mám vetnú skladbu, to znamená podmet, prísudok, to je také hravé. 

Aký máte názor na novodobú hudbu? 

Môj názor je, �e populárna hudba zomrela v roku 1990, od roku 1990 sa niè nové 
nevymyslelo a to, èo je tu ako�e nové, to sú v�etko prespievané staré hitovky z 50-60tych 
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rokov, nanovo upravené, uèesané, naspievané a vydávame to za juj, aké je to pekné, ale to, 
�e to tu u� raz bolo si nikto nepamätá. No a vá�na hudba, poviem pravdu, tá moderná 
vá�na hudba nie je moja parketa a ani to nesledujem. 

Aký je Vá� vz�ah k prírode? 

Ve¾mi dobrý, rád chodím do lesa, na prechádzky. 

Myslíte si, �e ¾udia chránia prírodu ako na�e �ivotné prostredie dostatoène? 

No tak ve¾mi èasto vidím odhodený nejaký odpad na zemi, obaly od plechoviek, èi�e si 
nemyslím, �e by sa o òu ¾udia ve¾mi starali, aj keï sú výnimky, my máme chatu 
v Maïarsku, ale aj tam sú odpadky.  

Ktoré miesta na Slovensku sa Vám páèia? 

Údolie rieky Hornád, od �ahanoviec po Margecany. 

Máte nejaký dovolenkový sen? 

Mne staèí ís� na chalupu, s vylo�enými nohami, to je pre mòa relax. 

Bleskové odpovede:  

Ob¾úbená  farba  � zelená 

Ob¾úbené  zviera  � pes 

Ob¾úbená  rastlina  � tulipán 

Ob¾úbený  seriál  � Hra o tróny 

Ob¾úbený  film  � nemám nejaký ob¾úbený, ale asi nieèo historické, dobrodru�né 

Ob¾úbený  spevák, skupina  � nemám momentálne, stále sa to mení 

Ob¾úbené  jedlo  � bryndzové halu�ky 

                                                       Ïakujeme za rozhovor!        Norika  a Franci 

 

 

 

 

 

 

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. 

k

J - Janko, a z èoho si dostal tú  
pä�ku? - pýta sa otec.  
- To kvôli Hviezdoslavovi.  
- Tak sa s ním prestane� kamaráti�! 

J - Mami, ako vie�, �e som chlapec?   
pýta sa syn matky. 
- Lebo má� nieèo, èo dievèatá nemajú.  
- A èo to je? - vyzvedá chlapec. 
- No predsa chlapèenské meno. 
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   �o nás !aká v budúcnosti? � zamyslenie         

Smog - je chemické zneèistenie atmosféry spôsobené ¾udskou èinnos�ou. Ide o jav,  v priebehu 

ktorého je atmosféra obohatená o èastice, ktoré v nej normálne nie sú, a ktoré sú �kodlivé pre 

zdravie. Moderný smog, ktorý mo�no nájs� napríklad v  Los Angeles, je druh zneèistenia pochádzajúci 

z výfukových plynov spa¾ovacích motorov automobilov a priemyselných pár. Smog ve¾mi po�kodzuje 

¾udské zdravie. Spôsobuje náchylnos� na choroby a mnoho ïal�ích vá�nej�ích problémov. 

Skleníkový efekt - Zem je obklopená atmosférou, ktorá udr�iava na nej teplo. Tento proces sa 

nazýva skleníkový efekt a je úplne prirodzený. Mnohí vedci sa v�ak zhodujú v tom, �e Zem sa ohrieva. 

Toto ohrievanie je spôsobené zvy�ovaním mno�stva urèitých plynov vo vzduchu. Nazývame ich 

skleníkové plyny a patrí medzi ne oxid uhlièitý, freóny a metán. Zvy�ujú schopnos� atmosféry 

udr�iava� teplo. Ak teplota na Zemi príli� stúpne, zmení sa poèasie i podnebie a ohrozí sa �ivot 

�ivoèíchov aj rastlín. ¼ad na póloch sa roztopí, zvý�i sa hladina morí a vzniknú rozsiahle záplavy.  

Väè�ina skleníkových plynov sa vyskytuje prirodzene. Dnes je ich v�ak vo vzduchu príli� ve¾a. 

Neviem ako vy, ale tieto informácie mi prídu dos� stra�idelné. Ani si neuvedomujeme, �e takto 
�kodíme �ivotnému prostrediu. To, �e nás ráno rodièia prinesú do �koly autom je samozrejmos�. 
Nezamý�¾ame sa nad tým, �e sa pri tom vyluèuje smog, �e nám to mô�e spôsobi� problémy.   
Úprimne, táto téma mi doteraz pri�la ako blbos�. Lebo som nevedela, aké sú následky. Viem, �e 
nemô�eme ovplyvni� celý svet, aby teraz nikto nechodil autom atï. Napríklad skleníkové plyny sa 
vyskytujú prirodzene. Vedeli by sme poveda�, �e nie je to len na�a chyba. No ak sa zamyslím, �e pred 
dvesto rokmi takéto ve¾ké problémy nemali...Zostanem na pochybách. Mo�no je to preto, lebo je nás 
na svete ve¾a. Urèite je nás ve¾a. Sedem a pol miliardy predsa nie je málo.  

Nedávno som videla film, ktorý ma prinútil zamyslie� sa nad tým. My�lienka filmu bola absolútne iná, 

no aj tak ma viac zaujalo to, akým �ivotom �ili. Bola to ve¾ká rodina. Otec a �es� detí. �ili v strede lesa. 

Obleèenie �ili dcéry, synovia lovili zvieratá a otec ich uèil. �ili takým �ivotom o akom sa uèíme na 
dejepise. Rozmý�¾ala som, èi by som dokázala takýto �ivot odrazu zaèa� �i�. Neviem èi by som si na 
to vedela zvyknú�. Rozmý�¾ala som, aké by to bolo, keby takto zaèali �i� v�etci. Urèite by to zlep�ilo 
teraj�iu sitáciu. Ale predsa toto sa sta� nemô�e. Doba ide proste dopredu.  

Ale viem, ako by sme Zemi mohli pomôc�. Staèí ak papierik od èokolády hodí� do ko�a na papier 
a f¾a�u od vody do ko�a na plast. Staèí ak ráno pôjde� do �koly pe�o (ak teda nebýva� na dedine,to 

by mohol by� tro�ku problém :D). My dievèatá by sme mohli pou�íva� kozmetiku, ktorá je bio a nie je 
testovaná na zvieratách.  
 

Keï�e sa nemô�eme v�etci teraz pres�ahova� na stromy, mô�eme pomáha� aspoò takýmito 
malièkos�ami. Tieto malièkosti mô�u zabezpeèi� to, �e aj o pár rokov sa budeme môc� prechádza� 
s na�imi de�mi po krásnej Hlavnej ulici plnej rozkvitnutých kvetov a krásnych farieb, ako keï sa s nami 
prechádzali/prechádzajú na�i rodièia. J  

 

 

 

 

 

                                                                                                               Norika N

J Teta ukazuje svojmu malému synovcovi: 
- Pozri sa Tomá�ko, tam ide tutú� 

- Aké tutú? To je �es�valcová Fordka so 
zadným náhonom! 

J Katka sa pýta mamy: 
- Èo sa robí s autom, keï je staré a u� sa na 
òom nedá jazdi�? 

- Potom príde prefíkaný obchodník s autami a 
predá ho ockovi. 
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ANKETA: Ako pod!a teba !udia chránia 
prírodu? Ako ju chráni� ty? !o by sa pod"a 

teba malo zlep�i#? 

 Pod¾a mòa ve¾mi chabo a nevá�ia si ju. Tvária sa, ako keby oni za niè nemohli...  

                a pritom by to bolo také jednoduché. Separova�, nezneèis�ova�, nekrièa� ...   

                                                                                                                                 Mima, 6.A          

     Menej tovární a viac sa zapoji� do brigád.  Nikoleta, 4.B    

                                                   Netrhám rastliny, nevyhadzujem odpadky. ¼udia by sa mali viac 

                                                   sna�i� separova� odpad a nekupova� zbytoèné veci.   Pa�a, 4.B 

 

Nechránia si ju, nestarajú sa o òu. Nebudeme ma� kyslík. V�ade bude samý smog. Bojím sa. 

                                                                                                                                         Zoe, 2.A 

                               Myslím si, �e ja celkom chránim prírodu, ale niektorí by mohli viac.  

                              My doma recyklujeme odpad a pou�itý olej dávame benzínke.  

                                                                                                                         Anka, 8.A 

Nevyhadzujem odpadky na zem atï.,                 Pod¾a mòa ju ¾udia chránia zle...  

ale ani nerecyklujem.                                 Ja �uvaèky lepím v�ade, nechránim prírodu, ale  

                                Evka, 8.A                           chcela by som to zmeni�.     Anonym, 8.A                                                                                            

      Niektorí tým, �e sa starajú o rastliny, aby sme mali viac kyslíka pomáhajú prírode 

a niektorí aj odpadky dávajú spä� do ko�a, keï sú mimo neho. Ja ju chránim tým, �e zbieram 

papier a v dospelosti nebudem fajèi�. ¼udia by mali presta� fajèi� a pou�íva� to¾ko ve¾a 

dopravné prostriedky, ktoré vypú��ajú plyny do ná�ho vzduchu.  

                                                                                                                         Kubo, 3.A 

 Pol na pol. Niektorí zneèis�ujú a niektorí chránia.            Raz som bol s bratom posadi� stromèek. 

Sadím s mamkou stromèeky, polievam kvety,                     Aby ¾udia neodhadzovali odpadky vo  

neodhadzujem odpadky v prírode. ¼udia  by nemali           vo¾nej prírode, aby netrhali kvety.                                

robi� z prírody smetisko.                                                                                                      Dominik, 3.A 

                                       �imon, 3.A                                                                                         

                    Ïakujeme za va�e názory!                          Franci, Norika,Réka 
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             DOBRÁ RADA NAD ZLATO 

        Ako sa nau$i# rýchlej�ie? 

 

Mnohí z nás ten pocit poznajú, keï sa máme nauèi� ve¾a vecí naraz... no nemáme èas a ani 

chu�, ale existuje pár tipov, ako si to uèenie trochu spríjemni�.  A to sa obèas zíde. Efektívne 

uèenie má nieko¾ko princípov.  

Ako sa uèi� rýchlej�ie? 

Princíp ru�ového slona 

Ide len o to, na nieèo myslie�. Nejde na nieèo nemyslie�. Má� 25000 my�lienok denne a je na 
tebe, ako s nimi nalo�í�. 

Èi�e ak si opakuje� nechce sa mi uèi�, nechce sa mi uèi� a potom znovu aaach, ako sa mi 
nechce uèi�, tak to asi nebude efektívne uèenie. Aká je z tohto cesta von? Opakuj si: chce sa 
mi uèi�, chce sa mi uèi�. Alebo e�te lep�ie: viem sa efektívne uèi�, viem sa efektívne uèi�. 

V �týle 100 krát opakovaná lo� sa stáva pravdou. A 10 000 krát opakovaná lo� sa stáva 
dogmou.  

Kreativita 

Èo to má spoloèné s rýchlym uèením? 

1 Ak si kreatívny, vie� v okamihu vytvára� kreatívne asociácie na veci, ktoré sa chce� nauèi�.  

2 Ak si kreatívny, ¾ah�ie nájde� svoje vlastné spôsoby uèenia sa.  

3 Ak si kreatívny, uèenie je efektívnej�ie.  

4 Aj to, èo �a na prvý poh¾ad nebaví, ak si kreatívny, uèí sa ti jednoduch�ie. 

5 A navy�e, ak si kreatívny, bude� v budúcnosti zarába� viac.  

Predstavivos� 

Predstavivos� má súvis s kreativitou. 

Pri viacerých ú�asných (a efektívnych) pamä�ových technikách je potrebná tvoja 
predstavivos�. Ak ju rozvíja�, vie� si do pamäte uklada� nové veci omnoho rýchlej�ie.  
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A vytvára� ve¾mi pevné spojenia, ktoré dlho pretrvajú. 

Predstavivos� sa dá rozvíja� = To je dobrá správa pre v�etkých ¾udí, ktorí si myslia, �e ju majú 
malú.  

Sústredenie sa 

Ak sa celou svojou mys¾ou sústredí� na jednu èinnos� v jeden èas, bude tvoj výkon ïaleko 
efektívnej�í, ako keby si mal svoju myse¾ rozhodenú na v�etky mo�né smery.  

Toto platí univerzálne, nielen pri efektívnom uèení.  

Princíp cie¾a 

Ak nemá� cie¾, nevie� kam smeruje�.  

Ak má� cie¾, má� o 95% väè�iu pravdepodobnos�, �e sa dostane� tam, kde chce� by�.  

Alebo sa aspoò posunie� tým smerom. 

Ak nemá� cie¾, èo sa chce� nauèi�, tak sa asi nikdy nebude� efektívne uèi�. 

Stanov si cie¾. Èo chce� dosiahnu�.  

MUSÍ� SA HLAVNE SÚSTREDI� " 

A teraz sa to choï nauèi�. J 

                                                                                         Franci 

SUDOKU (rie�enie si over na str.23):         PÁLI TI TO? (rie�enie si over na str. 23): 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA 

Pozerám sa na fotografiu. Uhádnite, kto je 

na nej odfotený, ak nemám �iadnych 

súrodencov a otec toho mu�a na fotografii 

je syn môjho otca. 

 

LOPTIÈKA  

Malému chlapcovi spadla do úzkej hlbokej 

rúry pingpongová loptièka. Rúra bola len o 

nieèo �ir�ia ako loptièka, teda rukou ju 

vytiahnu� nemohol.  

Èo by ste mu poradili, aby dostal túto 

loptièku von (bez jej po�kodenia)? 
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!!! OHROZENÉ DRUHY ZVIERAT !!! 

               Volavka striebristá 

       (Egretta garzetta) 

                         druh sa vyskytuje hlavne pozdå� tokov a na  

                                                              mokradiach v ní�inách. V rokoch 2005 - 2007        

                                                              hniezdilo na Sennom 10 párov. Na západnom  

Slovensku hniezdia dlh�ie obdobie 1 - 3 páry v zmie�anej kolónii vtákov na ostrove     

Dunaja pri Moèi. V pohniezdnom období zalietavajú vtáky èastej�ie na Podunajsko,   

rybníky v okolí Trnavy, do nivy rieky Moravy a do oblasti Pohronia. Poèas potuliek  

obèas zalietavajú a� na Liptovskú Maru a Oravskú priehradu. 

            hniezdi èasto v kolóniách s inými druhmi vtákov, na stromoch, krovinách 
alebo porastoch trsti. 

           je celá biela, zobák a nohy má èierne, prsty na nohách �lté. Na hlave majú 
obe pohlavia 2 - 3 predå�ené ozdobné perá. Poèas rozmno�ovacieho obdobia majú 
na krku a chrbte ozdobné operenie. Dosahuje hmotnos� 280 - 614 g. 

          �ivia sa hlavne malými rybkami, oboj�ivelníkmi, drobnými cicavcami, èervami, 
kôrovcami a hmyzom. 

           zo zimovísk sa vracia v apríli. Zimoviská sa nachádzajú v Afrike a Ju�nej Ázii. 

            zná�a obvykle 3 - 6 �edomodrých a� bielych, nelesklých vajec. Po zahrievaní 
21 - 22 dní sa liahnu mláïatá, ktoré sú kàmené oboma rodièmi asi mesiac. Mladé sú 
schopné letu po 40 - 45 dòoch. Hniezdne lokality opú��ajú po vyhniezdení v 
auguste, prièom sa túlajú po okolitých lokalitách, ale jednotlivé vtáky sa mô�u 
vyskytova� a� do októbra.  

            pod¾a národného zoznamu chránených vtáèích území druh hniezdi na 3 
slovenských chránených vtáèích územiach. 

             druh je ohrozený úbytkom mokradí, odstraòovaním hniezdnych porastov, 
vyru�ovaním ¾uïmi a obmedzením mo�nosti získa� potravu. Druh mô�e by� aj 
nelegálne strie¾aný, prièom spoloèenská hodnota jednej volavky je 4 610 �. 

                                                                                                     Patrik                                  
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JEME ZDRAVO? 

 

LIESKOVÝ orech 

- najväè�ím svetovým producentom lieskových orie�kov je Turecko (okolo 60�70% 

celosvetovej produkcie),  ktoré je údajne i krajinou ich pôvodu 

- olej získaný lisovaním sa pou�íva hlavne v parfumérii a maliarstve  

�O  OBSAHUJE ? 

vitamíny: A, B1, B2, B3, B5, B6, B9, C, E, K,  draslík, fosfor, horèík, mangán, vápnik, zinok, �elezo, 
sacharidy, tuk, bielkoviny, vlákniny, betakarotén, kyselina listová 

NA �O JE DOBRÝ ? 

Podpora imunity, trávenia, tvorby èervených krviniek. 

Ochrana buniek pred vo¾nými radikálmi. 
 Podpora tvorby �lèe (neprejedzte sa ich), tvorby svalovej hmoty. 

Zlep�enie pravidelného vyprázdòovania, nálady. 

Detoxikácia hrubého èreva, odstránenie migrény. 

Zní�enie cholesterolu, mineralizácia kostí. 
Preèistenie ciev, upokojenie nervového systému. 

Prevencia kardiovaskulárnych ochorení, anémie, osteoporózy. 

Zabezpeèenie pevných vlasov a nechtov. 

Postupné uvo¾òovanie cukru do krvi. 
 

PARA  orech 

- pochádza z tropických lesov Brazílie a pomenovaný bol pod¾a ich územia Para 

- má �krupinu podobnú kokosovému orechu, ktorá sa po dozretí roztvorí a vydá 20-24 

semienok 

 

�O  OBSAHUJE ? 

vitamíny: A, B1, B2, B3, B6, C, E, �elezo, vápnik, horèík, fosfor, draslík, sodík, zinok, mangán, 
meï, selén  

NA �O JE DOBRÝ ? 

Chráni bunky pred radikálmi, zni�uje vysoký cholesterol v krvi. 

Zlep�uje vyprázdòovanie, èinnos� mozgu a pamäti. 
Preèis�uje tráviaci trakt, upokojuje nervový systém. 

Zni�uje vysoký cholesterol v krvi, spevòuje a spriechodòuje cievy. 

Urých¾ujú metabolizmus, zni�uje vysoký cholesterol v krvi. 

Podporuje vyluèovanie �lèe, èinnos� peèene, obranyschopnos�, trávenie, tráviaci trakt.  

Prevencia proti kardiovaskulárnym ochoreniam, vzniku rakoviny, osteoporózy. 

                                                                     Dobrú zdravú chu� Vám praje     Mima" 

k, gán, áp k, , , 
stová

hmoty.

zy

vi.

cievy.
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TROCHU UMENIA NEZA�KODÍ!

Z  va�ej  tvorby 
�arovná jar  (Umelecký opis) 

Koncom zaèína zaèiatok, tak isto ako aj koncom zimy zaèína jar. 

Príroda sa mení, prebúdza sa k �ivotu a pod roztápajúcim sa snehom 

skrýva sa prekvapenie.  

      V�etky zrkadlá ¾adu sa pomaly premieòajú na lesné rieèky 

a pramene stekajúce lesom a dolinami. Prírodou sa ozýva �blnkotanie 

potôèikov: �blnk, �blnk, �blnk. Zlatisté slnko sa prediera cez husté 

mraèná a zaèína vníma� línie a tvary krajiny. Jeho lúèe bozkávajú 

belavé kuèery plávajúce oblohou. No keï slnko vystrieda dá�ï 

a obloha sa vyplakáva, padajúce kvapky sa ako nevestin závoj vlnia 

v poryvoch vetra. Po búrke sa po celej krajine rozlieha nádherný spev 

vtákov a upokojuje lesné zvieratká. Lúky sú ako mäkuèký koberec 

v maminej kuchyni, ktorý dotvárajú nádherné kvety prebúdzajúce sa 

zo zimného spánku. V�etko je farebné ako sukòa starej mamy. 

      Jemný vánok pofukuje a priná�a ¾uïom v�etky farby a vône sveta. 

Na ¾uïoch opä� vidím úsmev, ktorý v nich driemal. V�etko sa raz 

skonèí, ale netreba smúti�, jar príde zas... 

                                               Alex Mi�inská, 7.B 

 

Super rodina 

V krajine Hryzkovo býva bohatý my�iak Be�ko. Má rád plesòové syry, aj ementál. 
Jeho rodièia chcú, aby chodil na krú�ok Jedenia syra. Jeho brat zasa chce, aby sa 
s ním hral na schovávaèku. Keï vyrastie, chcel by by� starosta obce Hryzkovo, ako 
jeho milý otec. Nepáèia sa mu drámy, romantické filmy a sci � fi. Okolo ich dediny 

preteká rieka Eidam. Má aj sestru my�ku Mi�ku, ktorá je od neho star�ia. Jeho 
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bratranci sú bobry. Volajú sa Hryzko a De�ko. Nepáèi sa im, keï si ich bratranec 
Be�ko o sebe myslí, �e je múdry. Na narodeniny mu urobili z dreva jeho sochu. 

Väè�inou sa rád hraje na agentov, alebo na argeológov. Páèi sa mu �ivot v Hryzkove.     

                                                                                      Dávid Ka"avský, 3. A 

Zvieratkovské básnenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Natália Tomková, 3. A 

Korytnaèka Nana,                

má ka�dého rada.         

A ak niekto hre�í,            

tak si zapchá u�i.                      

Chobotnica má osem chápadiel,        

pozná aj pár pekných hier.                             

Táto sa volá Lili,                                               

 jej brat je celkom milí.                                    

On sa volá Luká�,                               

u� vie vari� gulá�. 

Morský koník �ije v mori, 

stretol sa aj s rybkou Dory. 

Má tam dcéru èiernobielu, 

v håbke tie� man�elku Vieru. 

Delfín Hugo hrá na bubon.    

Na susedov hluk sa valí,              

no tlieskajú mu ve¾kí aj malí. 

Dva pavúèky �li na lúèky.              

Urobili siete, na nádhernom mieste 

ak si zapchá u�i.       

ín H

bke tie� man�elku V

Dva pavúèky �li na l

Natália T

hluk s

kajú muuuuuuuuuuuuuuuuuuu ve¾k
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                ZÁBAVA PRE MEN�ÍCH  

  

 

 

 

Slnieèko                                                                             

                                                                                                             

 

 

 

                                                                                       HLAVOLAM 1:        

                                                                                        Aké èíslo skrýva otáznik?                                                                 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

Dvojsmerovka: 

Nájdi slová a nevy�krtnuté písmená 

vylú�ti tajnièku: OPICA, UCHO, OKO, 

POLICA, LIANA, ANNA, AUTO, NOS. 

Tajnièka:  

Leto  priná�a  _ _ _ _ _ _ . 

 

P O L I C A 

R P I A A D 

O I A N N S 

U C N N O O 

CH A A A S K 

O � A U T O 

Pranostiky 

Mokrá jar a mokré leto pritiahnu     

za sebou obyèajne jasnú jeseò. 

Keï na jar poletuje ve¾a pavuèín, 

bude horúce leto. 

J  �Filip, ako to, �e má� také 
zablatené topánky?                                                                                        
Veï dnes vonku �iadne blato 
nie je!?" 

�Ale je, len ho treba nájs�.! 

 

Z ÍCH

                                                                                       H
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Doplòovaèka 1. : 

1. dom lí�ky                                    

2. dopravný prostriedok                                            

3. èervená po anglicky 

4. krá¾, panovník ... 

5. nástroj na �itie 

6. mlieèny výrobok 

 

                     ZVIERACIE   HÁDANKY :                                      HLAVOLAM 2: 

                                                                                                                     Ko¾ko guliek má táto pyramída? 

 

 

 

 

 

 

Doplòovaèka 2. :                      

1 �krabo�ka 

2 nástroj na strihanie 

3 má meniny 29.6. 

4 najvy��ie zviera 

5 drahokam 

6 ovocie na kríku 

7 dolná konèatina 

8 studená pochú�ka v lete 

9 ve¾konoèné vajíèko 

       

       

       

       

       

       

  1          

    2        

   3         

    4        

   5         

    6        

    7        

8            

  9          

1. Keï som e�te ve¾mi malý, nechajú ma skáka�, 
hra�, len èo tro�ku povyrastiem, u� ma zaènú 
zapriaha�.             __ __ __ 

2. V júni, keï je tepla dos�, za �era v sad pri�iel 
hos�. Plno ihiel a krok rýchly, skoro sme sa do 
rúk pichli.             __ __ __ __ __ 

3. Skáèe z vý�ky bez padáka a niè sa jej nestane. 
Behá sem � tam po haluzách, nájde �u�ku � 

zastane.          __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

    HLAVOLAM 2:
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              HLAVOLAM 3:                                                  Èo vidí� na obrázku? (odpoveï na str.23) 

Doplò tabu¾ku tak, aby sa obrázky 

v riadkoch a ståpcoch neopakovali, 

ale musia tam by� v�dy v�etky �tyri tvary. 

 

 

 

 

 

Doplòovaèka 3. :                         

1 planéta                                

2 hryzieme nimi 

3 roèné obdobie 

4 �tip¾avá zelenina 

5 obuv 

6 kalu� 

7 neboli dvaja, ale iba ... 

 

    

    

    

    

1          

   2       

    3      

   4       

  5        

  6        

7          

              

na

J Jo�ko si sadne do autobusu. 

Vtom za ním príde pán a hovorí: 

- Tu sedím ja. 

- Ale ja som tu bol prvý# 

- Ale ja som vodiè#                                                            

J - Dedo, chce� zmrzlinu? 

    - Nie. 

    - A teraz sa na to spýtaj ty mòa# 
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                                                                                   HLAVOLAM 4:   Vypoèítaj príklady a písmenká 

                                                                                   zapí� do tabu¾ky pod správne výsledky.                                                  

                                                                                    3 + 16 =       A        100 � 15 =       L                                 

                                                                  8 . 3 =       Í             10 : 2 =        È 

                                                                  9 + 4 =        P         79 + 20 =       V 

                                                                                 13 � 9 =        K 

                                                                     

                                                                            

 

Doplòovaèka  4: 

1 miesto, kde sú slneèníky, more a piesok 

2 nosia to ¾udia, aby lep�ie videli 

3 roèné obdobie po zime 

4 robí  to  pavúk 

5 niekto ho má modré, niekto zelené,  

èi hnedé, bez toho by si nevidel 

6 ja  a  .... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 85 19 99 5 24 4 

       

   1       

2          

  3        

 4         

  5        

  6        

 piesok

é,é,é,é,é,é,é,é,é,é,é,é,é,é,é,é,é,é,é,é,é,é,é,é,é,é,é,é,é,é,é,é,é,é,é,é,é,é,é, 

2

444

Dráèik                                                                  
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�ERVENÝ KRÍ� 

Je to medzinárodná organizácia zdravotníckej slu�by. Èervený krí� bol zalo�ený dòa 

24.6.1859 Henrym Dunantom, ktorého silno ovplyvnil zá�itok z bitky pri Talianskom 

Solferine. Bola to jedna z najkrvavej�ích bitiek storoèia. Po boji zostalo 40 000 màtvych a 

tisíce zranených, ktorým nebola poskytnutá pomoc, lebo bol nedostatok lekárov. Zhroma�dil 

obyvate¾ov z blízkych dedín, dobrovo¾níkov so slovami ,,V�eci sme bratia". 

 Èervený krí�  sa v niektorých krajinách nazýva aj Èervený diamant alebo aj v moslimských 

krajinách Èervený polmesiac. Sídli v �eneve. Organizácia je nosite¾kou Nobelovej ceny za 

mier. V�etky �táty sa v roku 1864 zaviazali, �e v prípade vojny budú re�pektova� oznaèenie 

Èerveného krí�a a nebudú útoèi� na takto oznaèené budovy, autá, stany a dobrovo¾níkov. 

Znak Èerveného krí�a vznikol ako opak �vajèiarskej zástavy. 

Èervený krí� sa riadi týmito princípmi:  

- humanita 

- nestrannos� 

- neutralita 

- nezávislos� 

- dobrovo¾nos� 

- jednota 

- svetovos� 

Svetový deò Èerveného krí�a je 8. mája. 

 

  

 

 

 

 

 

 

            2. miesto  v sú�a�i Dru�stiev mladých zdravotníkov I.stupòa                            Jasmínka 

Na�u �kolu  na sú�a�i 

reprezentovali : 

Diana  Guziová                 

Jasmína  �igrayová                   

Daniel  Galdun                    

Samuel  �izák                   

Matú� Gula 
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NAJLEP�IE KNIHY ROKU 2016

        

 

 

 

     Rick Riordan - The Hidden Oracle 

V novej sérii The Trials of Apollo od autora Percyho Jacksona sa Zeus rozhodne potresta� 
svojho syna a boha slnka Apolóna tým, �e z neho urobí smrte¾níka. Apolón sa musí nauèi�, 
ako pre�i� vo svete smrte¾níkov bez svojich bo�ských schopností, a pokúsi� sa znova si 
nakloni� priazeò svojho otca. 

 

Sarah Andersen - Dospelos� je mýtus 

Vtipné ilustrácie zo �ivota mladých dospelých od Sarah Andersen, ktorá stojí za známymi 
komiksami Sarah's Scribbles. Kniha vy�la aj v slovenskom preklade vo vydavate¾stve 
Citadella. 

Joe Hill - The Fireman 

Po Spojených �tátoch sa �íri epidémia vysoko nákazlivej choroby, ktorá spôsobuje u 
nakazených samovznietenie. Liek neexistuje, nakazených sú milióny a nikto nie je v bezpeèí. 
Tehotná zdravotná sestra Harper Grayson sa po tom, ako na sebe zbadá prvé príznaky 
choroby, rozhodne vzia� veci do vlastných rúk. Mohol by by� k¾úèom k rie�eniu záhadný 
Ohnivý mu�, ktorý sa nauèil oheò v sebe ovláda�? 

 

J.K. Rowling, Jack Thorne, John Tiffany - Harry Potter a prekliate die�a 

Scenár divadelnej hry zo sveta Harryho Pottera pod¾a nového príbehu spisovate¾ky J. K. 
Rowling bol povinnou jazdou pre v�etkých Harryho fanú�ikov. Dej sa toèí okolo Harryho 
syna Albusa, ktorý sa nevie vyrovna� so svojím pôvodom a jeho najlep�ieho kamaráta 
Scorpiusa. 

 

Pero Le Kvet a Martina Matlovi�ová - Chlapec s o�ami ako hviezdy 

Nie je to be�ný príbeh, v ktorom by hlavný hrdina pre�il nejaké konkrétne dobrodru�stvo. Ani 
nie je vysvetlené, preèo má oèi ako hviezdy, ale zato �iadne meno. Vôbec sa nedoèítate, èo 
spôsobilo zafarbenie onej lúky na modro a tie� ïal�ie udalosti sa iba stanú, bez prípravy, bez 
stupòovania napätia, bez rozuzlenia.  Chlapec v nej kráèa zvlá�tnou, meniacou sa krajinou, 
sprevádzaný motý¾om, stretáva zvieratá a známe rozprávkové postavy z klasických rozprávok 
ako Lomidrevo, Laktibrada alebo Miesi�elezo... Postavièky tam jednoducho sú, chlapec sa 
s ka�dou na svojej púti stretne a porozpráva. 

                                                                                                   Norika 
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Kreslí a pí�e: Jasmínka 

O pár minút zaèalo praska� a vyliahlo sa ... 
...vyliahol sa z neho malý èervený dráèik. I�la 

s ním domov, èo mala robi�, ale te�ila sa. 

Nelka dala draka do búdy 

pre psa, aby to nezistili. 

Pri�la mama. 

Nelka sa z¾akla, 

keï poèula 

buchnú�   dvere. 
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SPRÁVNE RIE�ENIA 

Páli ti to? � str. 11: Fotografia � Je to môj syn. Loptièka � Nalia� do rúry tekutinu, loptièka vypláva.                         
Hádanky - str. 16: 1. kôò 2. je�ko 3. veverièka!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dvojsmerovka � str.16:!RADOS�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!                  

Doplòovaèky!� str. 17-19:!1.NARCIS!2.SNE�IENKA!3.TULIPÁN!4.PLAVKY 

Hlavolamy � str. 16 -19:!1.èíslo16!2.30!guliek!3.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4.PLAVÈÍK 

Èo!vidí�!na!obrázku?!�str.!18:!kaèka!a!zajac 

      SUDOKU -  str. 11:                                           Draèia!kocka z prvého!èísla!Dráèika"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 

 

 

 

Rie�enie z è. 2: Matematické Hlavolamy - Austrálèan pú�� opály, Amerièan morské dno nafta, 

Anglièan údolie rieky zlato, Francúz prales diamanty, �véd vrchy �elezo 

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 15.11.2017.   
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MÚDROSTI  MÚDRYCH 

Ak raz bude� potrebova� pomocnú ruku, nájde� ju na konci svojho ramena. 
V dospelosti si uvedomíte, �e máte dve ruky : jednu na to, aby ste pomohli 
sebe a druhú na to, aby ste pomohli druhým.                                                                                   

                                                                                                    Audrey Hepburn 

Rad�ej budem obklopená ¾uïmi, ktorí robia ve¾a chýb a neboja sa ich prizna�, 
akoby som mala by� s ¾uïmi, ktorí sa tvária, �e nerobia �iadne.                                                   

                                                                                                  neznámy autor 

Existuje chví¾a, kedy mô�ete vidie� naraz svojho priate¾a i nepriate¾a - keï sa 
postavíte pred zrkadlo.                                                                                                   

                                                                                                 Napoleon Hill 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najhlúpej�í ¾udia sú pod¾a mòa tí, ktorí vedia v�etko. 

                                                                                                              neznámy autor 

 

 


