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                      Úvod 
Milí čitatelia! 

Práve ste si otvorili prvé číslo nášho časopisu v tomto 

školskom roku. Je tu preto, aby ste vedeli, čo sa v škole deje. 

Budeme vás informovať o rôznych zaujímavých aktivitách, ale 

aj o olympiádach a súťažiach. Pobavíte sa na vtipoch, 

krížovkách, či hádankách. Ponúkneme tiež priestor pre vlastnú 

literárnu tvorbu. Veríme, že aj vy sa stanete spoluautormi 

nášho časopisu. Tešíme sa na vaše nápady. Ak vás kopne 

múza, napíšte nám na našu mailovú adresu. 

Prajeme vám príjemné čítanie. 

 

                                                                      Redakčná rada 

 

 

Časopis vydáva: ZŠ Požiarnická 3,  040 01 Košice 

 

Redakčná rada:   Franciska Juhászová, 6. A 

                            Sofia Vrtišová, 3. B 

                            Niko Mato, 3. B 

                            Mgr. Bohuslava Pindrochová 

  

Úprava:             Ing. Marek Kukučka, PhD. 
  

Tlač:                  Michal Fečík 

 
Naša mailová adresa:  radiopoziarnik5@centrum.sk 
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Interview s pani riaditeľkou 

 

1. Páči sa vám na tejto škole?        

     Áno, veľmi. 
 

2. Čím ste chceli byť ako dieťa? 

     Učiteľkou. 

 

3. Učíte aj v niektorej triede? 

     Učím v 9. A, 9. B, 8. A, 8. B a v 5.A. 

 

4.  Plánujete nejaké zmeny na tejto škole? 

Chcela by som, aby mali pani učiteľky v zborovni nové      

stoly,  aby sa podávala školská desiata v jedálni a aby sa 

v telocvični vybrúsila podlaha. 

 

5.  Boli žiaci na predchádzajúcej škole lepší? 

      Myslím, že nie.  Všade sú žiaci rovnakí. 

 

6.  Ako trávite voľný čas? 

      Športovaním. 

 

7.   Rada čítate? 

      Veľmi rada. 

 

 8.  A akú literatúru máte najradšej? 

      Romány. 
  

S pani riaditeľkou PaedDr. Antóniou Mündelovou sa 

rozprávala Franciska Juhászová 
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Neskúšačik! 

 
Milé žiačky a žiaci, z tejto stránky sa na vás usmieva náš 

„Neskúšačik“. Niektorí ho už poznáte, ale pre iných je 

novinkou, preto vám stručne vysvetlíme, na čo je dobrý... 

Určite sa vám už neraz stalo, že ste nemali svoj deň, alebo ste 

sa nestihli naučiť, a práve vtedy vás učiteľka vyvolala na 

odpoveď. Katastrofa, však? V takomto prípade môžete využiť 

čaro osobnosti nášho „Neskúšačika“. Ako? – Ukážete pani 

učiteľke tento váš časopis (nepotrhaný, nepostrihaný, 

nepopísaný), na tejto strane otvorený a poprosíte pani učiteľku 

či pána učiteľa o neskúšanie. Ak to poviete pekne, úsmev 

nášho „Neskúšačika“ spôsobí, že nebudete musieť ísť v tej 

chvíli odpovedať. Nemožno ho však zneužívať, toto kúzlo pre 

jedného žiaka funguje len raz a učiteľka či učiteľ vám 

„Neskúšačika“ tu dolu podpíšu a poznačia dátum, kedy sa tento 

malý neskúšací zázrak udial   Hoci je „Neskúšačik“ silný 

kúzelník, jeho čaro nezaberá na písomky. 

 
_________________                            _________________ 

            dátum             podpis učiteľa 
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Deň na kolieskach – 19. 9. 2014 

 

Pri príležitosti Európskeho týždňa mobility sa akciou  „Deň na 

kolieskach“ zapojila aj naša základná škola. Žiaci 1. stupňa 

pripravili rôzne súťažné disciplíny pre deti z MŠ Palárikovej 

v Košiciach. Okrem jazdenia na kolobežkách si deti zopakovali 

pravidlá cestnej premávky a dozvedeli sa o dôležitosti 

ekologickej dopravy. Jesenné slniečko nám prialo, preto sme 

akciu obohatili o kreslenie „MAXI“ dopravných prostriedkov 

na asfalt. Na záver sme škôlkarov odmenili medailou 

a diplomom. 
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Dievčenský víkend 

Dievčatá deviateho a ôsmeho ročníka sa rozhodli venovať 

výhradne sebe časť posledného septembrového víkendu. 

V piatok večer vstupovali do kráľovských komnát pravdy. 

Sobotu venovali hľadaniu svojej dievčenskej i kresťanskej 

identity. Našli si čas na smiech i zábavu, len na spánok ho 

zostalo menej.  
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Minimaratón v ŠKD 

Prvá októbrová nedeľa patrí každý rok v našom meste 

Medzinárodnému maratónu mieru. Aj deti školského klubu si 

pripomínajú túto športovú udalosť usporiadaním svojho 

Minimaratónu. Tohto roku to bol už 8. ročník. Cieľom 

podujatia bolo zapojiť do akcie čo najväčší počet detí a zároveň 

podporiť u nich záujem o pohybovú aktivitu. 10. októbra 2014 

sa podarilo prekonať náš doterajší rekord v účasti, keď sa na 

štart postavilo takmer 80 % detí klubu. Počasie sme mali 

ideálne, aj keď z rána bolo trochu zamračené a báli sme sa, aby 

nás neprekvapil dážď. Popoludní sa však na nás slniečko 

krásne usmialo a my sme mohli odštartovať. Bežalo sa podľa 

ročníkov v kategóriách chlapci a dievčatá. Do cieľa sa podarilo 

dobehnúť všetkým a získať tak za svoju účasť sladkú odmenu. 

... a tí najúspešnejší si na záver za svoje výkony prevzali aj 

diplom z rúk pani riaditeľky. Blahoželáme! 

Výsledky: 

kategória: chlapci                                                                

kategória: dievčatá 

1. roč.:  1. miesto Kristián Dulina                                                                           

Dianka Vasiľová 

 

              2. miesto       Marco Béreš                                             

                                   Emka Tabačková 

 

              3. miesto       Jakub Starec                                               

                               Kristínka Pankievičová 
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2. roč.:  1. miesto Adam Müller                                                                           

Lujza Birková 

 

              2. miesto Alex Kačmáry                                                                 

   Vaneska Škantárová 

 

              3. miesto         Miško Suchý 

                                    Tamarka Turóci 

 

3. roč.:  1. miesto Filip Majoroš  

Paťka Malegová 

 

              2.  miesto Lukáš  Novák 

Tamarka Širáková 

 

3. miesto Filip Remper 

Evička Miková       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

4. roč.:  1. miesto Matúš Pástor                                         

Kristínka Majdáková 

 

              2. miesto       Miško Mackanič 

Sofia Vidová 

 

              3. miesto       Edko Baltes                                                                       

Emka Kocúrová  
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Máme za sebou niekoľko úspešných 

bežeckých súťaží 

Memoriál Jána Margitu 

Dňa 23.9.2014 sa naša škola zúčastnila Memoriálu Jána 

Margitu, ktorý v spolupráci s Olympijským klubom v Koši-

ciach zorganizovala ZŠ Družicová. Našu školu v štafetovom 

behu 21x1000 m reprezentovali: Danica Heráková, Nina Hudá-

ková, Natália Jašková, Tatiana Kundráková, Matej Béreš, 

Martin Binár, Dalibor Čontoš, Hugo Hrudál, Matej Karas, 

Dávid Kéder, Oliver Knap, Samuel Lietava, Nicolas Sejna 

a Roman Šoltýšik. 

Spomedzi ôsmich družstiev košických základných škôl sme si 

vybojovali krásne 2. miesto. 

Cezpoľný beh – obvodné kolo 

Obvodné kolo v cezpoľnom behu organizovala ZŠ Družicová. 

Súťaž prebiehala 26. 9. 2014. Zastúpenie sme mali v kategórii 

mladších žiačok (Michaela Praženicová, Viktória Šedová, 

Annamária Varcholová) a v kategórii starších žiačok (Danica 

Heráková, Natália Jašková, Tatiana Kundráková). Našimi 

úspešnejšími boli staršie žiačky, ktoré v súťaži družstiev 

zvíťazili a zabezpečili si tak účasť na kraji. Najlepšie 

umiestnenie získala Danica, ktorá dobehla do cieľa na druhom 

mieste. Z mladších žiačok sa najlepšie umiestnila Annamária, 

ktorá dobehla do cieľa ako piata. 
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Beh o cenu starostu MČ Košice – Juh 

JUDr. Jaroslava Hlinku 

Dňa 1.10.2014 sme sa zúčastnili XXIV. ročníka športového 

podujatia „Beh o cenu starostu MČ Košice - Juh“. Naša škola 

získala dve 1. miesta a dve 3. miesta. Našimi najúspešnejšími 

bežcami boli Danica Heráková a Dalibor Čontoš, ktorí si 

vybojovali 1. miesto. Bronz získali Tatiana Kundráková 

a Martin Binár. 

Cezpoľný beh – krajské kolo 

Krajské kolo v cezpoľnom behu sa konalo 7. októbra 2014 

v Kysaku. Našu školu reprezentovalo družstvo starších žiačok 

(Danica HERÁKOVÁ, Nina HUDÁKOVÁ a Tatiana KUN-

DRÁKOVÁ). Napriek priaznivému počasiu a príjemnej 

atmosfére sa našim žiačkam príliš nedarilo, keď v ťažkom 

teréne v súťaži družstiev obsadili len 9. miesto. 
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                         Imatrikulácia prvákov 

,,Tak na svoju prvácku česť – Prisahám!“, zaznelo dňa 23. 

októbra v telocvični našej školy, kde sa za prítomnosti rodičov 

a žiakov 1. A a 1. B triedy konala Imatrikulácia prvákov. Naši 

prváčikovia sa predstavili krátkym programom, v ktorom 

zaspievali piesne a zarecitovali básničky, ktoré sa naučili na 

vyučovacích hodinách od začiatku školského roka. Za pomoci 

starších žiakov plnili úlohy, v ktorých ukázali svoju šikovnosť 

a vedomosti. Po splnení úloh predniesli Sľub prvákov a boli 

slávnostne pasovaní a prijatí do žiackeho cechu. Prevzali si na 

pamiatku imatrikulačné listy a drobné darčeky. Ešte väčšou 

odmenou boli pre nich úsmev na perách a hrdosť v očiach ich 

rodičov. Všetci zúčastnení odchádzali domov plní dojmov 

a pocitov z príjemne prežitých chvíľ. 

Veľa úspechov a úsmevov v škole, milí prváci!   

                       



 
 

- 12 - 

           Škola kráčajúca s dobou 

Naša škola sa zapojila do projektu „Škola kráčajúca s dobou.“ 

Realizácia projektu prebiehala v období od februára 2013 do 

decembra 2014. Cieľom tohto projektu bola aplikácia nových 

foriem a metód vzdelávania, inovácia učebných textov 

a didaktických prostriedkov so zameraním na vyučovanie IKT 

a inovácia didaktických prostriedkov na digitálne vyučovanie 

v predmete cudzí jazyk. 

          V rámci projektu bolo realizované školenie pre 

pedagogických zamestnancov v prostredí, kde sa hovorilo po 

anglicky. Študijný pobyt na Cypre mal  svoje pokračovanie aj 

na Slovensku. V dňoch od 12. do 28. októbra 2013 sme 

absolvovali kurz anglického jazyka pre pedagógov, zamerali 

sme sa na výslovnosť a používanie frazeológie. 

            V rámci materiálneho a technického zabezpečenia 

projektu bola priebežne zakupovaná didaktická technika, 

učebné pomôcky a materiály a ďalší školiaci materiál formou 

verejného obstarávania. V jazykovej učebni bola nainštalovaná 

interaktívna tabuľa s dataprojektorom. Zakúpilo sa 25 

notebookov a 3 multifunkčné zariadenia. Spolu s didaktickou 

technikou bol zabezpečený aj výukový softvér a učebnice. 

              Projekt bol ukončený workshopom zameraným na 

prezentáciu výstupov projektov v rámci jednotlivých cudzích 

jazykov a rozšírenie výsledkov projektu pre pozvaných 

účastníkov. Zúčastnili sa ho aj niektoré významné osobnosti   
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ako MUDr. Richard Raši, PhD., MPH - primátor mesta Košice, 

JUDr. Jaroslav Hlinka- starosta MČ Košice-Juh, PaedDr. Mária 

Kavečanská - vedúca referátu školstva, športu a mládeže 

MMK, MUDr. Renáta Lenártová, PhD. - viceprimátorka mesta 

Košice, JUDr. Henrieta Pagáčová - prednostka MÚ MČ 

Košice-Juh. 
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       Výtvarné práce našich žiakov 

 
 

 
 

 
 

Sofia Štefancová, 4.A 

Miriam Suchá, 4.A 
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Práce žiakov Mgr. Kataríny Mokrej boli poslané do výtvarnej súťaže 

„MOJA RODINA“. 

Ema 

Kocúrová, 4.A 

Andrej Čorba, 

4.A 

Samko Mucha, 

4.A 
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Deň jablka 2014 

V  mesiaci október je vyhlásený Svetový deň jablka. My 

sme si tento deň na našej škole pripomenuli 20. októbra.  

Žiaci prišli oblečení vo farbách jabĺk. Písali a zhotovovali 

krásne projekty, vytvárali pekné jabĺčkové práce. Celý deň bol 

„jablkový“. A jablková vôňa sa niesla aj celou školou, pretože 

naše šikovné mamičky a babičky upiekli chutné koláče. Tie 

mohli všetci nielen obdivovať, ale aj ochutnať. 

Spolu s jablkom sme si pripomenuli aj Svetový deň zdravej 

výživy. 
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Október – mesiac úcty k starším 

Starí rodičia sú najnovším objavom. 

Starí rodičia sú záchrannou sieťou. 

Starí rodičia objavili, ako môžu byť stále lepší. 

 

Sú ako mobilné telefóny a YouTube. Pred pol storočím ich 

bolo málo a žili kratšie. Dnes zástupy starých rodičov narastajú 

a rovnako rastie aj ich vplyv na rodinný život. Aj z ekono-

mického pohľadu sa starí rodičia stali pre deti a vnúčatá 

záchrannou sieťou. Sú užitoční ako baby-sitter, ako 

prispievatelia do rodinného rozpočtu, ako asistenti na všetko. 

Nastali časy, kedy sa aj starým rodičom priznáva vážna 

výchovná úloha. Stať sa starými rodičmi je ako dostať druhú 

príležitosť: možnosť urobiť reparát, znovu získať stratený čas, 

kompenzovať staré nedostatky, napraviť vlastné chyby.  

Množstvo prežitých skúseností im pomáha nadobudnúť postoje 

dobrotivosti, trpezlivosti a nádeje. Väčšina starých rodičov sa 

s pribúdaním veku naučila byť stále lepšími. 
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Anketa 

                Čo pre Teba znamenajú starí rodičia? 

Svojich starých rodičov mám veľmi rada. Chodím k nim 

a pomáham im. Sú veľmi dobrí a láskaví.                         

Vanesska Šimčová,  3. B 

Moji starí rodičia chodia so mnou na výlety a nákupy.  Vážim 

si na nich, že sú ku mne vždy dobrí a majú ma radi.            

Tamarka Širáková, 3. B 

Ja mám babku a prababku. Robím im menšie nákupy, keď 

treba. Oni zas idú so mnou  na výlet, najčastejšie na Aničku. 

Oto Král, 3. B 

Moju babku mam rada, lebo sa o nas stará, varí nám, hrá sa s 

nami. Vždy je ochotná pomôcť.                                            

Veronika Adamová, 5. A 

Moji starí rodičia sú tí najlepší starí rodičia na svete. S babkou 

pečieme koláče a je nám spolu fajn.                                     

Sonička , 4. B 

Moji starí rodičia sú super, babka mi pečie rôzne koláčiky, 

chodíme spolu na cintorín a s dedkom vždy niečo opravujeme.  

Môj dedko má holuby a chodíme na súťaže,  no proste, mám 

ich rada.   

Kristína Majdáková, 4. B 
 

Pýtali sa: Niko Mato a Franciska Juhászová 
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Halloween 

Halloween, the time of pumpkins, candies, ghosts, witches and 

much more, is celebrated on 31 October. In fact, it comes from 

the Celts of Ireland and today, it´s celebrated almost all over 

the world. There´s a legend: This day, the souls of dead people 

can come back if they find a person to stay in his or her body. 

People wear scary masks because they believe that the spirits 

will go away. Nowadays, people enjoy halloween costume 

parties. Children in masks go from house to house and when 

the door opens, they say “Trich or treat!”. If they don´t get 

sweets, they do something bad, for example throw eggs at the 

house. People use to tell stories about vampires, bats, goblins, 

graves and graveyards or zombies. Other typical symbols of the 

holiday are: spiders, black cats, witches and ghosts. Another 

legend says: There was a man called Jack who tricked the devil 

and after he died he had to search for a resting place on Earth. 

He wandered around with a lantern in his hand. It was made of 

a typical big orange autumn vegetable - pumpkin. 

Baška Fraňová, 9. B 

People in the USA celebrate Halloween every year. Adults 

celebrate it by watching horror films, holding costume parties 

or creating haunted houses or graveyards. Children dress up in 

the costumes and visit their neighbours’ houses. They shout 

„Trick or treat“, so people have to give them sweets or children 

will damage something in their house.                                                                                                                                
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          People in the UK also celebrate Halloween, but not as 

much as Americans. Halloween is not a bank holiday in the 

United Kingdom. Schools, businesses, stores and other 

organizations are open as usual. 

We don´t celebrate Halloween in Slovakia. Many people think 

it´s stupid to celebrate it, but a few of us like painting their 

faces and dressing up in the funny costumes. We can also see 

decorations in the form of the carved pumpkins in the shops. 

Kika Morklaníková, 9. B 

 

 

 



 
 

- 21 - 

Deň otvorených dverí 10. a 13.1.2015 
 

Príďte sa pozrieť k nám, ako sa naši pedagógovia snažia deťom 

sprostredkovať učivo zaujímavou a pútavou formou. Deti sa 

môžu zahrať na malých fyzikov, robiť pokusy, zistiť, či 

poznajú niektoré písmenká. Môžu si precvičiť svoje hlásky 

a rytmické cítenie, prezrieť si našu školu a tiež našu malú 

zoologickú záhradu so zvieratkami, či  vyskúšať si podávanie 

prvej pomoci, zacvičiť si zumbu, navariť a zistiť, že interak-

tívna tabuľa sa nemusí zotierať ;-)  
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Z redakčnej pošty 

             Pozitívna osobnosť našej triedy 

Z našej triedy si najviac vážim Emu Kocúrovú. Je veľmi 

dobré, milé, usmievavé dievča. Vždy pomôže, ak niekto 

potrebuje pomoc. Nie je drzá a nikdy sa neháda. Vždy si vie 

priznať svoju chybu. Nikoho neodsudzuje, s každým sa 

kamaráti. Keď niekto niekomu ubližuje, zastane sa ho. 

Nežaluje, je spoľahlivá a  vždy je pripravená na vyučovanie. 

Do školy nikdy nemešká. 

Napísala: Lea Matisová, 4. A 

Lucka Mačangová. Mám ju rada, má veľa dobrých vlastností, 

je ku všetkým milá. V jej blízkosti sa cítite super, aj preto, že je 

zábavná. Nemusíte sa báť zveriť jej svoje tajomstvo. Nikomu 

ho neprezradí. Keď mi je smutno, vždy ma vie potešiť 

a povzbudiť. V triede sa nikomu neposmieva. Nikdy 

nezabudne na môj sviatok. Je ochotná ísť sa so mnou 

korčuľovať, aj keď sa jej práve nechce, lebo vie, že mi tým 

urobí radosť.  

Napísala: Franciska Juhásová, 6. A 

Môj spolužiak Daniel Drobňák musí každý deň cestou do  

školy prekonať veľa nebezpečných prekážok.  Daniel  je dobrý, 

vtipný, priateľský a najmä môj dobrý kamarát. Keď si porov-

návam moje písmo a jeho, nikdy som nič krajšie napísané 

nevidela. Je to fajn chalan. Myslím, že si zaslúži môj obdiv. 

Napísala. Vlaďka Nebehajová, 5.A
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                        Z vašej tvorby 

        

      Naša škola 

Základná je naša škola, 

všetky deti do nej volá. 

Učiteľ aj učiteľka, 

telocvikár, riaditeľka. 

 

Dúfam, že sa ti v nej páči. 

Školské deti nie sú spáči. 

Cez prestávky počuť smiech, 

aj ten treba na úspech. 

 

Všetci držíme spolu, 

ako hlávka karfiolu. 

Škola to je nový svet, 

berie deti na výlet. 

 

                       Túto školu máme v srdci, 

učitelia ako vedci. 

Je to škola symfonická, 

je to ZŠ Požiarnická. 
 

                                                             

                           Ivanka Tarkovská, 6. B               
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Anglická osemsmerovka 
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Hádanky 

  
Zlaté ovce, rohatý pastier. 

(ydzeivh a caisem) 

 

Sedí pani na kláte v tmavom  čiernom kabáte. 

(con) 

 

Modrý klobúk,  čo celý svet prikryje. 

(oben) 

 

Chodí nad nami hore nohami. 

(ahcum) 

Pripravila:  Sofia Vrtišová 
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Omaľovánka pre najmenších 

 

Vymaľuj si obrázok: 
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             Vtipy 

 

Mamička oznamuje synčekovi : 

             Jožinko, budúci rok už budeš v druhej triede  

 a to už budeš môcť utierať riad...     

             - Tak to radšej prepadnem...                                                                                            

 
Čo je absolútna tma?                                                          

Odpoveď: Keď policajt sedí na semafore a kričí farby. 

Kto je extrémne chudý?  

Odpoveď: Ten, čo sa mydlí na bruchu a pena je na chrbte. 
 

Lieta to vo vzduchu a robí to:       

Ratatatatatatatatatatatatatata.                                                   

Čo je to?                                                                           

Odpoveď: Komár terorista. 

 

 

Vtipy vyberala:  Sofia Vrtišová
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               Krásne Vianoce! 

Keď stretneš človeka, ktorému treba pomôcť a ty to urobíš,  

   ...vtedy sú Vianoce. 

Keď si všimneš chorého, či osamelého a venuješ mu kúsok  

   zo svojho vzácneho času, 

   ...v ten deň sú Vianoce. 

Keď si láskavý v slovách, i v skutkoch k tým, s ktorými žiješ, 

   ...vtedy sú Vianoce. 

 

 
 

 
No nie je to super? Teda skutočné Vianoce vôbec nemusia 

trvať len tak krátko. 

Ďakujem všetkým tým, vďaka ktorým mám pocit, že tie moje 

sú veľmi, veľmi často. 

Prajem Vám všetkým nádherné Vianoce - také skutočné 

Vianoce - Vianoce vo vašich srdciach. 

A nech ich vďaka vzácnym ľuďom prežívate deň čo deň... 
 

A na záver všetkým želám: Každý z vás je darom pre mnohých 

ľudí. Usilujte sa o to, aby to tak aj zostalo, tak dlho, pokiaľ 

budete žiť... 

 


