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Ahojte, milí čitatelia, je tu už naše tretie číslo od začiatku školského roka. Aj 

v  tomto čísle nájdete veľa zaujímavých vecí, napr. rozhovor, ale tentokrát 

nebude s pani učiteľkou, ale bude s pani riaditeľkou, pretože možno viacerí 

z Vás už zachytili, že naša škola oslavuje 40. výročie. Viete si predstaviť, že 

naša škola má už 40 rokov? Pekné číslo  Okrem rozhovoru tu nájdete 

zaujímavé texty na čítanie, aj rôzne tajničky, hádanky, vtipy a môžete si tiež 

poskladať puzzle, či urobiť test. Ja opäť, ako pri každom čísle, aj teraz dúfam, 

že sa vám toto číslo bude páčiť. Príjemnú zábavu!   

                                                                                            Franci     

Redakčná rada:    Franci JUHÁSZOVÁ  9. A - predseda 
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Oslavujeme 40. výročie našej školy 

Vážení a milí, áno, je to pravda, je to tak! 

Naša škola dovŕšila 40 rokov veľmi 

aktívnej úspešnej činnosti. Prvýkrát 

vstúpili do brány našej školy žiaci 1. 

septembra v roku 1977. Počet žiakov 

a tried sa každoročne zvyšoval a narastal. 

Dnes má škola 21 tried a navštevuje  ju 

505 žiakov. Počas týchto rokov prešla 

mnohými zmenami a pripravila do života 

veľa úspešných a dnes známych 

osobností. Podľa hodnotení patrí medzi najlepšie školy v Košiciach, takže všetci žiaci, 

ktorí tu chodili a chodia, môžu byť na to hrdí. Ak by sme mali vymenovať všetky 

úspechy, projekty, do ktorých sme sa zapojili, akcie a programy, ktoré sa uskutočnili, 

bol by to veru veľmi dlhý zoznam. Budeme radi, keď si o škole prečítate všetky 

dôležité informácie na našej stránke školy                              

www.zspoziarnickake.edupage.org.  

Keď sa povie výročie školy, znamená to, že sa                                                               

oslavuje,  spomína a vyslovujú sa želania do                                                                                                    

budúcnosti.  Žiaci našej školy pripravili pre                                                                                                                                                     

učiteľov, spolužiakov, rodičov a pozvaných hostí                                                                                     

slávnostnú akadémiu, ktorá bude takou oslavou                                                                                                                                        

a poďakovaním všetkým, ktorí sa zaslúžili o to,                                                                                            

že sa tu dnes môžeme učiť moderne a cítiť sa                                                                           

príjemne. Želáme škole veľa úspechov, dobrých                                                                                  

žiakov a učiteľov, aby sa naďalej zlepšovala a roz-                                                              

víjala!                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

Superškola 

Želáme ti škola milá,                                                                                                                                  

aby si nám dobre žila.                                                                                                                                       

Veľa múdrych dobrých žiakov                                                                                                                 

a málo tých záškolákov,                                                                                                                   

ku tej tvojej štyridsiatke.                                                                                                                

V tebe je múdrosť taká,                                                                                                                                           

čo každého žiaka láka.                                                                                                                         

Slová syn, myš, omyl, mýlka,                                                                                                                     

no hlavne tá násobilka.                                                                                                                     

Ešte k tomu aj delilka,                                                                                                                          

aké íčko v slove slivka?                                                                                                         

Požiarnická super škola,                                                                                                                       

super žiakov k sebe volá.                                                                                                                                     

           N. Tomková, 4. A                                        

 

Pedagogický zbor – 1977/1978 Pedagogický zbor – 2017/2018 
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Rozhovor s pani riaditeľkou                                                    

PaedDr.Antóniou Mündelovou 

1. Koľko rokov učíte a ako ste sa od učiteľovania dostali k vedeniu školy, teda ako ste sa 

stali riaditeľkou ?  

Učím už 30 rokov. Môj životný sen bol stať sa učiteľkou. Dokonca, keď som bola v tretej 

triede na základnej škole, tak som nakreslila obrázok, kde som ja ako učiteľka a zhodou okol-

ností aj vyhral. A riaditeľkou som sa stala tak, že som sa prihlásila do konkurzu a podarilo sa.  

2. Čím sa snažíte, aby bola Vaša škola iná, aby žiaci získavali viac ?  

Zamestnanci školy, teda i ja, sa snažíme o rozvíjanie a udržiavanie tradícií našej školy. 

Stavebným kameňom týchto tradícií je vyučovanie, ale aj celodenná starostlivosť pedagógov 

o žiakov školy : vyučovanie , školský klub, študovňa, bohatá mimoškolská činnosť 

a tréningový proces. Veľmi ma tešia výborné výsledky v športových a tanečných súťažiach ,   

2. miesto v SR v olympiáde z anglického jazyka , 2. miesto v celoslovenskej súťaži Slovenský 

Slávik, umiestnenia v okresných a krajských kolách mnohých súťaží. Veľmi si cením víťazstvo 

v súťaži SUPER ŠKOLA – škola plná talentov a Najaktívnejšia škola. Naša škola bola a je 

výnimočná svojim zameraním na šport /futbal, tenis, plávanie, tanec /a v súčasnosti tiež  na 

rozvoj jazykov a práce s počítačmi. Odlišujeme sa výbornou kuchyňou, ktorá poskytuje nielen 

obedy, ale aj desiatu pre žiakov. Sme atraktívni i organizovaním podujatí pre rodičov 

a starých rodičov našich žiakov. Napríklad spomeniem: zábavné športové popoludnia, tvorivé 

dielne, vedomostné súťaže a čítanie rozprávkových kníh žiakom.  Odlišujeme sa i tým, že 

učitelia našej školy spolu so žiakmi súťažia v aktivitách ako je Mikulášsky beh, Farbám 

neujdeš, City run a pod. V spolupráci s FC Lokomotívou Košice organizujeme turnaj vo 

futbale, či plávaní. 

3. Učíte aj vy niektorý predmet ?  

Áno, učím geografiu na 2. stupni.  

4. Ako vy osobne vnímate svojich žiakov ?  

Mám rada všetkých žiakov. Som prístupná a otvorená v komunikácii, k riešeniu ich 

problémov. Dvere mojej kancelárie sú vždy pre všetkých žiakov otvorené. Mne stačí, keď sa 

s nimi dá dobre komunikovať a keď vidím, že sa snažia. Vtedy z nich mám veľkú radosť.  

5. Máte obľúbenú triedu na škole ?  

Nemôžem povedať, že mám obľúbenú triedu. Každá trieda je iná. Všetky mám rada, ale 

k prvákom sa vždy veľmi teším. Príjemná je komunikácia so žiakmi 8. a 9. ročníkov, ktorí 

vzhľadom k svojmu veku a vyspelosť radi prezentujú svoj názor, dá sa s nimi zaujímavo 

diskutovať na rôzne témy.  
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6. Akú vlastnosť máte na žiakoch najradšej a ktorú naopak vyslovene neznášate ?   

Mám rada úprimnosť a pravdovravnosť, neobľubujem výhovorky. 

7. Máte vy vo svojej profesii ešte nejaké túžby, sny, ktoré by ste si chceli splniť ? 

Mojou túžbou je, aby aj naďalej na našej škole prevládal priateľský duch, pozitívna atmosféra 

a aby sa chodbami školy vždy ozýval smiech. Sny, aby sa splnili, by sa nemali prezrádzať. Tak 

si niektoré nechám pre seba. 

8. Mali ste dobrú pani riaditeľku na svojej základnej škole ?  

Mala som pána riaditeľa. Bol veľmi milý, mám na neho veľmi dobré spomienky. Dokonca si 

doteraz pamätám aj jeho meno.  

9. Ktoré predmety v škole Vás zaujímali najviac ? Boli ste vzornou žiačkou ?  

To vychádzalo z toho, kto tie predmety učil. Mala som veľmi rada telesnú výchovu, 

slovenčinu a potom fyziku a chémiu, lebo to ma učila moja triedna učiteľka. Veľa týchto 

učiteľov si pamätám dodnes. A áno, snažila som sa byť vzornou žiačkou.  

10. Ako najradšej trávite svoj voľný čas ?  

Oddychom. Na gauči s knihou v ruke, alebo návštevou športových podujatí ako je napríklad 

hokej, futbal, basketbal a tiež prechádzkami v prírode.  

11. Čo máte najradšej na časopise Dráčik ?  

Že ho robia žiaci a nie učitelia, je zaujímavý, vtipný a sú tam rôznorodé témy a to sa mi veľmi 

páči.  

                                                         Ďakujeme za rozhovor!         Sisi a Peťa 

Moja škola oslavuje – zamyslenie 

40 rokov je už teda dosť. Za týchto 40 rokov sa tu prestriedalo pár riaditeľov, učiteľov, ba 

tisícky detí. Škola si toho prešla už veľa. Pamätám si na niekoľko rozbitých dverí, ale aj na to, 

ako sme vošli (vbehli, pretože sme si chceli zabrať to najlepšie miesto na sedenie) do 

novučičkej notebookovej triedy. Alebo ako sme, keď sme boli menší, obdivovali nové obrusy 

v jedálni. Kto z vás sa ešte pamätá na automaty, čo sme mali pri jedálni. Dokonca si pamätám 

na mliečny automat, ktorý som videla iba raz, keď som bola na zápise do prvého ročníka, ale 

potom v septembri už nie .                                                                                                                      

Za tých 40 rokov sa uskutočnilo tiež aj obrovské množstvo programov. Či už Katarínskych 

zábav, karnevalov, alebo aj akadémií. Obdivujem, akú kopu nápadov majú stále naši učitelia 

a do programov sa zapájajú, aj keď my im dávame celkom zabrať.                                                                                            

Práve kvôli účinkovaniu v takýchto školských programoch prišiel na svoj talent aj známy 

slovenský herec Alexander Bárta, ktorý chodil na našu školu. A možno aj Dáriusovi 

Haraksinovi a Adriane Kmotríkovej (tiež absolventi našej školy) blyslo v hlavách, že chcú byť 
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novinári pri písaní nejakej slohovej práce.  Samozrejme nemôžem zabudnúť, že naša škola 

vychovala aj úspešných futbalistov ako napríklad Marek Sapara, Kamil Čontofalský, Radoslav 

Zábavník a ďalších.  A určite si viem predstaviť, že na našu školu teraz chodia ďalšie budúce 

celebrity, alebo úspešní športovci, ktorí  budú reprezentovať Slovensko len v tom najlepšom 

svetle.                                                                                                                                                             

Nakoniec by som chcela našej škole popriať k výročiu, nech ich ešte bude mať aspoň dvakrát 

toľko, nech sme tá najmodernejšia, najviac super škola v Košiciach (aj keď to už predsa sme) 

a chcela by som sa poďakovať aj učiteľom, kedže bez nich by táto škola predsa taká super 

nebola.  

                                                                                           Norika 

ANKETA: Čo vám chýba v našej škole? 

Beny 8.B : Chcel by som tu mať priestor na ukladanie bicyklov cez leto a lepšie počítače, lebo 

tie čo máme teraz sa používajú strašne.                                                                                             

Vyjadrenie p. riaditeľky: Beny, uvažujem nad tým, že by som sem dozadu za školu dala stojan 

na bicykle, ktorý by bol pripevnený o zábradlie, ale ten stojan je veľmi drahý. Ak by sa mi 

podarilo na to zohnať peniaze, tak ho kúpim. A nad počítačmi tiež uvažujem, zapojili sme sa 

do projektu na opravu biológie, fyziky a plus 30% na nové počítače. Takže ak by sa nám to 

podarilo, tak budú aj nové počítače. 

8.A : Chýbajú mi tu nejakí pekní chlapci. Naozaj by mohli nejakí prísť, lebo sa tu nemám na čo 

pozerať.                                                                                                                                                                 

Vyjadrenie p. riaditeľky: Myslím, že máme veľa pekných chlapcov. A keď hovoríš, že by ich 

mohlo byť aj viac, tak treba zájsť za pánom učiteľom Miklušičákom a povedať mu, aby sem 

poslal nejakých pekných futbalistov. 

Naty 8. A: Chcela by som, aby sme tu mali školský autobus, ktorý by chodil pre žiakov 

z okolitých obcí.                                                                                                                                              

Kaja 8. B: Chýba mi tu posilňovňa a nejaká oddychová takzvaná Chill out zóna pre starších 

žiakov.                                                                                                                                                           

Vyjadrenie p. riaditeľky: Mojej milej Kajke by som chcela odkázať, že ledva sme urobili 

telocvičňu. Ja by som chcela, nemám s tým problém, ale nemáme miesto. To by sme museli 

pristavať a to sú ďalšie peniaze. A oddychovú zónu by som spravila, takú s tuli vakmi a so 

stojanom s počítačom, ale niektorí žiaci by po tých vakoch začali skákať, trhať ich, lebo je tam 

piesok. Takže to záleží na vyspelosti žiakov.    

Ela 6. A  : Malý stánok so školskými potrebami napr. pravítko, uhlomer, pero, kružidlo, alebo 

stánok s jedlom, keby si náhodou niekto zabudol desiatu.                                                                        

Vyjadrenie p. riaditeľky: Ela, keď si zabudneš pravítko, kružidlo alebo pero, môžeš si ho 

požičať v hocijakej triede. A desiatu ponúkame. 

Paťa 9. B : Mne chýba noc v škole. Bola síce dávno jedna, ale ja som na nej nebola a majú 

z toho ostatní super zážitky. Nové okná napr.v tabletovej učebni. A starý systém vchádzania 
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do školy ráno. Lebo sa musíme my z druhého stupňa predierať pomedzi deti a nebodaj ešte 

nejaký rodič ostane kývať svojmu dieťaťu vo dverách a nedá sa ani vôjsť. Keď sme chodili cez 

druhý vchod, tak to bolo lepšie.                                                                                                                  

Vyjadrenie p. riaditeľky: Paťka, aj mne chýba noc v škole. Ak sa dohodnete s pani učiteľkou, 

že tu s vami ostane, ja s tým nemám problém. Aj ja chcem nové okná. A vchod som zrušila 

kvôli čistote. Teraz, keď je teplo a vonku nie je žiadne blato, nebol by to problém, ale v zime, 

je tu všetko od blata a upratovačky to nestíhajú. Ale uvažujem nad tým, že by som pre vás 

možno otvorila zadný vchod. 

Mima 9. B: Počas prestávok by sa v rozhlase púšťala hudba. Každý žiak by mohol dať do 

schránky dva názvy pesničiek. Potom by sa vylosovali, každú prestávku jedna.                               

Vyjadrenie p. riaditeľky: Mima, ja by som bola za, pretože milujem pesničky, hlavne rýchle 

a vianočné, najradšej mám pesničku Texas, ale keby sme púšťali cez prestávky hudbu, tak by 

tu bol strašný hluk, pretože napríklad prvákov by tá hudba nezaujímala a prekrikovali by ju. 

Súhlasím, že ak sa dohodnete, môže sa to robiť napríklad pred Vianocami, pred Dňom 

učiteľov, a tak podobne. 

                                    Ďakujeme za vaše názory!               Sisi a Peťa 

 

INFOSERVIS: Čo bolo? 

FEBRUÁR 

9.2. – 24h korčulovanie – 15 tretiakov a štvrtákov sa zúčastnilo športovej akcie mesta Košice 24h 

korčuľovanie v športovo-zábavnom centre na Alejovej ulici. S čipmi na nohe sme krúžili po ovále 

klziska a zbierali kilometre  na Guinessov rekord, ktorý sa nakoniec nepodarilo Košičanom prekonať. 

Stále je platný ten z roku 2016- vyše 6000 km za 24 h korčuľovania. 

10.2. – Show Cup – uskutočnila sa tanečná súťaž Show Cup 2018. V silnej konkurencii tanečníci našej 

školy podali perfektný výkon. Dlho sa na to pripravovali a k tomuto úspechu im gratulujeme. Boli ste 

fantastickí! 1. miesto - Shanzelize, 1.miesto - Hedgehogs, 2.miesto - Jali Dali, 2.miesto - Tancuj, tancuj 

vykrúcaj. 

16.2. –Basketbal - „Zober loptu, nie drogy“– A je to tu! Vo finálových bojoch v basketbale obsadili 

naši žiaci konečné 2. miesto. Našu školu reprezentovali Čorba Andrej, Dzubáková Ivana, Jošťák Matej, 

Karvanský Richard, Mičková Jana, Mišinská Alex, Petrigalová Sára, Starec Adam, Šoltíšik Roman a 

Voznický Martin. 

19. -23.2.  – Projekt Educate Slovakia–  uskutočnil sa týždňový učebný plán, v rámci ktorého nás 

navštívili lektori z Brazílie, Peru, Turecka a Ukrajiny. Pripravili si prezentácie a rôzne zaujímavé hry. Na 

týchto hodinách sa naším žiakom veľmi  páčilo, na hodine panovala príjemná atmosféra. Viedli sa 
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vyučovacie hodiny za aktívneho používania anglického jazyka, rozvíjala sa sebareflexia, zodpovednosť 

a tolerancia k rozmanitosti.  

22.2.  – Mamka, ocko, cvičme spolu–  Pre naše deti sme si pripravili popoludnie bohaté na pohyb a 

zábavu a ich rodičov. Rodičia mali možnosť spoznať, ako trávia voľný čas ich deti po vyučovaní. 

Tanečný aerobik, pohybové hry a zdolávanie prekážkovej dráhy boli radostným zážitkom nielen pre 

deti, ale aj pre rodičov. Ďakujeme všetkým rodičom, aj starým rodičom, ktorí svojou účasťou dodali 

deťom chuť a elán venovať sa pravidelnému pohybu, a že aktívny pohyb je nielen zdravý, ale prináša 

hlavne radosť a zábavu.  

MAREC 

10.3. –3. kolo atletiky–naši malí atléti si zašportovali v telocvični na Ťahanovciach : Visal Nhep, 

Matej Vojtek, Tamara Vargová, Laura Galdunová, Richard Sedlák, Matúš Orolín, Kristína Čengeriová 

a Alexandra Kotiková.. Išlo im to výborne a postúpili sme do májového finále, na ktoré sa veľmi 

tešíme. 

22.3.  – Deň vody–  Už tradične je 22. marec Svetovým dňom vody. Keďže bez tejto drahocennej 

tekutiny by nebol život možný, snažíme sa na to upozorňovať vždy, keď sa vyskytne príležitosť. 

Úvodom do dnešného dňa bola krátka rozhlasová relácia o dôležitosti vody. Žiaci sa zahrali na 

návrhárov a vytvorili z odpadových materiálov vtipné a kreatívne ,,kvapky parádnice“. Slovenský jazyk 

si deti spestrili tvorením viet o vode. Naše more na nástenke deti najprv vyčistili od odpadkov a 

potom do čírej pramenitej vody vložili rybky. Ani na hodine prvouky deti nezaháľali a učili sa o 

rozpustnosti látok vo vode. Na hodine informatiky naši investigátori vyhľadávali novinky a ,,pikošky“  

a vypracovali krásne projekty  a plagáty. Symbolicky bol celý prvý stupeň oblečený v bielo-modrom a 

počas veľkej prestávky sme vytvoril v priestoroch školy dlhú čistú rieku. 

21.3.  – Hviezdoslavov Kubín –  V marci sa konalo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy –
Hviezdoslavov Kubín. V rámci I. kategórie sa stretli najmenší recitátori, víťazi triednych kôl  1. – 4. 
ročníka a  v dvoch kategóriách 5. - 6. ročník a 7. – 9. ročník. Tu sú mená najlepších recitátorov: 
POÉZIA - 1. Šimon POPOVIČ   IV. B, 2. Bianka SVETOZÁROVOVÁ   III. A, 3. Sára VINCOVÁ   II. L ,  Branko 
VASILŇÁK  III. C – cena poroty PRÓZA - 1. Dávid KAĽAVSKÝ  IV. A, 2. Alexander SZÁSZI  II. L, 3. Andrej 
Soren YAZDANI   II. V POÉZIA - 1. Richard. PÁLFI VI.A, 2. Tamara ŠIRÁKOVÁ VI.B, 3. Ema SKORŚEPOVÁ 
VI.A, PRÓZA- 1.Ella EGRYOVÁ, VI.A ,2. Sofia VRTIŠOVÁ VI.A, POÉZIA - 1.Vladimíra NEBEHAJOVÁ VIII.A, 
PRÓZA - 1. Nela KARNIŽOVÁ, 2.Karin OBERLEOVÁ. Všetkým zúčastneným recitátorom ďakujeme za 
príjemné popoludnie  a víťazom srdečne blahoželáme. 

26.3. –Minivybíjaná – „Zober loptu, nie drogy“– žiaci sa 3. a 4. ročníkov zúčastnili 1. kola turnaja 

v minivybíjanej, kde sa umiestnili na peknom 2. mieste. Ďakujem žiakom: Štefan Hrib, Kristián Dulina, 

Nikolas Krass, Dominik Lukáč, Matúš Orolín, Marco Béreš, Miriam Miklósová, Dominika Kroková, 

Natália Tomková, Kristína Čengeriová, Alexandra Kotiková, Emma Župčanová.  

28.3. –Chemická olympiáda – okresné kolo - Gratulujeme. Paťka Zeťáková a Ivanka Dzubáková 

(obe 9.B) úspešne reprezentovali našu školu na chemickej olympiáde. Paťka postupuje do krajského 
kola CHO. 

                                Peťa 
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           SPOZNÁVAME HISTÓRIU KOŠÍC 

    Jakabov palác 

Budovu sám pre seba navrhol staviteľ Peter Jakab, autor mnohých eklektických budov.      

Stojí na rohu Mlynskej a Štefánikovej ulice, neďaleko niekdajšieho koryta Mlynského 

náhonu.Vyradené kamenné časti z Dómu sv. Alžbety boli použité pri jeho stavbe. Stavba bola 

dokončená v roku 1899. Do roku 1968 Jakabov palác stál na brehu Mlynského náhonu. Po 

oslobodení mesta Sovietskou armádou bol istý čas sídlom prezidenta obnovenej Česko -

Slovenskej republiky Edvarda Beneša. V rokoch 1992 – 2000 v budove sídlila Britská rada. 

Jakabov palác patrí medzi národné kultúrne pamiatky. Palác vlastnil Peter Jakab až do roku 

1908. Predal ho Hugovi Barkányimu. Po druhej svetovej vojne patril  Jakabov palác mestu. V 

roku 1996 súd rozhodol, že Jakabov palác patrí do dedičstva po Barkányiovcoch. V roku 1999 

súd rozhodol, že nepatrí a v roku 2001 že patrí. V roku 2005 súd rozhodol, že palác patrí 

mestu. Neskôr prebehli ďalšie súdne spory, ktoré prebiehajú dodnes. Budovu začalo mesto 

rekonštruovať, stihli opraviť len kotolňu a kúrenie, ale kvôli súdom sa tento projekt zastavil. 

Je pripravený projekt komplexnej rekonštrukcie nehnuteľnosti na reprezentatívne účely. 

Práce sú odložené do konečného rozhodnutia súdu. Objekt udržiava mesto v takom režime, 

aby nedochádzalo k jeho poškodeniu. V roku 2011 sa náklady na opravy odhadovali na 350–

tisíc eur. Mesto plánuje v Jakabovom paláci zriadiť Sieň slávnych Košičanov. V minulosti sa 

tam konali výstavy umeleckých diel a  významné kultúrne podujatia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Dávid 

https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Mlynsk%C3%A1_ulica_%28Ko%C5%A1ice%29&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%A0tef%C3%A1nikova_ulica_%28Ko%C5%A1ice%29&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Mlynsk%C3%BD_n%C3%A1hon_%28Ko%C5%A1ice%29&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Mlynsk%C3%BD_n%C3%A1hon_%28Ko%C5%A1ice%29&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/1992
https://sk.wikipedia.org/wiki/2000
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!!! OHROZENÉ DRUHY ZVIERAT !!! 

           Ara hyacintová 

                           

 

             

        patrí k skupine papagájov Ara, žije hlboko v hustých juhoamerických dažďových pralesoch, 

palmových močiaroch a v blízkosti vodných tokov. Vďaka systematickému ničeniu jej prirodzeného 

životného prostredia a nelegálnemu odchytu dnes prežíva v troch oddelených populáciách a to v 

južnej Brazílii, v Bolívii a v severovýchodnom Paraguaji.  

            dosahuje dĺžku 100 cm a hmotnosť 1,5 – 2 kg. Vďaka svojim proporciám je najväčším 

lietajúcim papagájom sveta. Krídla samca majú v priemere 47 cm, chvost je v priemere 51cm dlhý. 

             perie má na celom tele z väčšej časti sfarbené do sýto kobaltova. Krídla sú trochu tmavšie 

ako hlava a krk. Perie na spodnej strane chvosta je šedé. Neoperené okolie oka a pásik holej kože na 

hranici spodnej časti zobáku má žlté sfarbenie. 

           tieto vtáky hniezdia v dutinách veľkých stromov. Najbežnejšia znáška počas jedného 
hniezdenia sú jedno, alebo dve vajcia. Nakoľko druhé vajce tento vták znesie viac dní po prvom, 
bežne sa stáva, že po vyliahnutí prežije iba prvé mláďa, druhé sa vyliahne neskôr a tak nedokáže 
konkurovať silnejšiemu, staršiemu súrodencovi. Mláďatá zostávajú pri svojich rodičoch do troch 
mesiacov.  

            prvýkrát bola ara hyacintová dovezená do Európy v roku 1867 do londýnskej zoologickej 

záhrady. V súčasnosti je považovaná za ohrozený druh aj preto, lebo bola odchytávaná ako výhodný 

tovar pre obchod s exotickým vtáctvom ako aj pre ich perie indiánskym kmeňom Kayapo. Títo indiáni 

používajú toto perie na výrobu čeleniek, suvenírov pre turistov. 

             majú radi orechy, rôzne zelené krmivo, slnečnicu, ale aj kukuricu, mrkvu, ovocie, hrozienka, 
varenú ryžu, piškóty, suchý chlieb, potrebné je, aby mali dostatok čerstvých vetvičiek na rozhrýza-
vanie. 

             dobre znáša aj tvrdšie poveternostné podmienky. Nemá rád prievan, potrebuje voliéru 
väčších rozmerov. Je to vľúdny neagresívny papagáj. 

             je ohrozeným druhom a jeho celkové počty v jeho prirodzenom prostredí sa odhadujú na 

4 000 kusov. Tento papagáj je chránený zmluvou CITES (úplný zákaz obchodovania). 

             veľkosť, farba a impozantný vzhľad ary hyacintovej spôsobila, že tento papagáj patrí k 
najatraktívnejším druhom. Cena jedného papagája sa na trhu pohybuje medzi 9 – 12 000 dolárov. 

 

                                                                                                             Marco     

https://sk.wikipedia.org/wiki/Papag%C3%A1j
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ara_(papag%C3%A1j)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Tropick%C3%BD_da%C5%BE%C4%8Fov%C3%BD_prales
https://sk.wikipedia.org/wiki/Braz%C3%ADlia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Bol%C3%ADvia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Paraguaj
https://sk.wikipedia.org/wiki/Perie
https://sk.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pa
https://sk.wikipedia.org/wiki/Lond%C3%BDn
https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoologick%C3%A1_z%C3%A1hrada
https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoologick%C3%A1_z%C3%A1hrada
https://sk.wikipedia.org/wiki/Orech
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slne%C4%8Dnica
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kukurica
https://sk.wikipedia.org/wiki/Mrkva
https://sk.wikipedia.org/wiki/CITES
https://sk.wikipedia.org/wiki/USD
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PUZZLE – PAPAGÁJ ARA 

Páči sa vám ara hyacintová                                                                                                                                      

a radi niečo skladáte?                                                                                                                                     

Máme tu niečo pre tvorivé deti.                                                                                                                              

Vystrihni si jednotlivé časti.                                                                                                                           

Poskladaj podľa vzorového obrázka                                                                                                                     

a nalep na výkres. Nakoniec si obrá-                                                                                                                                    

zok vyfarbi a daj do rámčeka.                                                                                                                                     

Veľa trpezlivosti a šikovnosti! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Jasmínka 
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Z  vašej  tvorby 

NAŠA ŠKOLA  

V srdci našej metropoly,  
40 rokov škola stojí.  
Odkedy sa otvorila, ubehlo už veľa vody,  
pripravila ich na život do pohody.  
 
Je to naša krásna škola,  
ktorá na nás stále volá.  
Deti sa pýšia radosťou,  
že ich dráčik popálil múdrosťou. 
 Máme super učiteľky,  
a nie žiadne mučiteľky.  
Všetky majú vysoké školy, 
aby aj z nás, múdri ľudia boli! 
 
Na hudobnej výchove,  
učíme sa spievať piesne výborné.  
Na slovenskom jazyku, učíme sa gramatiku. 
 Rodný jazyk môj,  
vždy pri  mne stoj! 
Telesná nás veľmi baví,  
máme z nej aj trochu svaly! 
Matematiku mám veľmi rád,  
učíme sa na nej počítať.  
Je to teda riadna veda,  
náročná aj pre Vševeda.  
Predmety sú samá veda,  
najviac sa mi páči vlastiveda.  
Našu vlasť ja milujem,  
preto ju s radosťou študujem.  
 
Naše krúžky milujeme,  
preto na nich pracujeme. 
Tanečná aj Hviezdička,  
k tomu pekná pesnička. 
Šikovné nôžky roztančí,  

a mlynské kolo to ukončí.                                                                                    Nikolas Krajňák,  5. A 

 
Dobré hlavy  naše deti majú,                                                                             
každý deň jednotky dostávajú.  
Požiarnická – Superškola! 
Každé dieťa ihneď volá! 
Sú v nej samé Superdeti! 
Každé ráno do školy letí!                                                                                   

                      

               Žiaci 2.M a 4.A  

Zapoj sa aj ty, ak chceš!             Heslo:  Z VAŠEJ TVORBY 

Napíš báseň, alebo príbeh a pošli nám svoje práce mailom, 

alebo vlož do krabice pre redakciu Dráčik na vrátnici. 

Najpodarenejšie práce uverejníme v ďalších číslach 

a najlepšie aj odmeníme. Vyskúšaj svoju tvorivosť!                                           

Nezabudni napísať svoje meno a triedu. 

      Mail: dracik@centrum.sk                                                                              

       

  

 

mailto:dracik@centrum.sk
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Virtuálna škola 

   ,,Dobré ráno, zlato! Vstávaj, vstávaj! Treba ísť do školy!“, zakričal na celý dom môj otec. 

Bez slov som vstala a išla sa naraňajkovať. Ako som vstávala od stola, tak mi otec povedal: 

,,Veľa šťastia v škole!“ 

,,Ďakujem!“, povedala som a vošla do svojej izby. Tam som si nasadila helmu a ocitla som sa 

v mojej virtuálnej škole. Videla som ako sa všetci prihlasujú a ja som začala hľadať svoju 

kamarátku Izzy. No bola rýchlejšia a našla ona mňa. ,,Dnes je veľký deň!“ povedala. ,,Áno 

Izzy. Dnes sa vyberá do flootového tímu!“  

Floot je niečo ako futbal, ale so sieťkovými palicami. Voláme ich palkny. Pravidlá sú 

jednoduché a to najdôležitejšie je, streliť do brány. Ľudia hovoria, že som v  tom dobrá, ale 

najlepšia je aj tak  Rachel. Je perfektná vo všetkom. V učení, vo floote, je pekná a aj milá. 

Nastal ten čas, keď sme boli na ihrisku. Kapitán nás rozdelil do tímov, vyhodil malú loptu 

a mohlo sa hrať. Po viac ako ¾ zápasu som mala o 30 bodov lepšie hodnotenie ako Rachel. 

Nemohla som tomu uveriť až… Loptu mala Rachel, obišla Izzy, potom vystrelila na bránku a 

moje sny byť v tíme sa rozplynuli. 40 bodov pre Rachel za to, že to bolo na kraj. Nešlo mi to 

veľmi do hlavy, pretože som videla ako strieľa do stredu. Zápas sa skončil a ja s Izzy sme sa 

odpojili. Nedalo mi to. Viem, že to je zlé, ale hackla som sa Rachel do palkny a mala som 

dobré podozrenie. Mala tam nastavenie, že ak sa netrafí, tak jej to posunie loptu o niekoľko 

centimetrov a bude to vždy gól. Od hnevu som sa zase pripojila a napochodovala na ihrisko. 

,,Rachel, povedz, čo si urobila so svojou palknou?”  

,,Ja som nič neurobila,“ obhajovala sa. 

,,Že nie? Tak sledujte.“ Schmatla som jej palknu a pribehla ku bránke. Namierila som presne 

na tyč brány. Ako sa tam ocitla lopta, tak sa premiestnila o niekoľko centimetrov a skórovalo 

to. Dala som jej palknu a odišla bez slova.  

Zostala som ešte chvíľu na ihrisku rozmýšľajúc, či to bolo správne. Prišla za mnou Rachel. 

,,Ospravedlňujem sa. Ja som len chcela byť najlepšia.“ 

,,Nemôžeme byť vo všetkom najlepší,“ odpovedala som.    

,,Máš pravdu Sammy. To miesto v tíme je zaslúžene tvoje, tak zajtra máš tréning.“ 

,,Počkaj! “zastavila som ju. ,, Zajtra si zoberieš normálnu palknu, zahrajeme si odvetu a vtedy 

to bude fér,“ navrhla som. 

,,Fajn, tak zajtra,“ usmiala sa a išla preč. 

Ja som sa odpojila a rozmýšľala, ako asi dopadne zajtrajší zápas. Nech vyhrá ten lepší, ale 

fééér. 

                                                                               Sisi Takáčová, 8. B  
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                      ZÁBAVA PRE MENŠÍCH  

  

 

 

 

                                                                                             

                                                                     UHÁDNEŠ HÁDANKY O KVIETKOCH? 

                                                                   1. Na halúzke z výšky, pozerajú myšky. 
                                                                                 Slniečko im pošušky,  hladká sivé kožúšky. 
                                                                                          
                                                                                            Čo je to?  __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 

                                                                2. Z lístkového kornútka, osem zvoncov vykúka. 
                                                                         V každom taká vôňa spáva, až sa mravcom točí hlava. 
 
                                                                                     Čo je to?      __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 

                                                                3. Biely kvietok zvončekový, dvierka k jari pootvorí. 
                                                                Na byľôčke snežná vločka, vo vázičke mamku počká. 

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

                                                                                                                                                                                                                                                  
Osemsmerovka 1: Nájdi všetkých 11 slov a zo zvyšných písmen vylúšti tajničku. 

 

 

 

 

 

  

KRASLICA, ZAJAC, KURIATKA, BAHNIATKA,                                                                                                                 

KOŠÍK ,KORBÁČ, VEDRO,KVETY, OVEČKA,                                                                                                                   

SLNKO, ÚĽ 

Tajnička:  __ __ __ __ __       __ __ __  !     

                                                    Mima 

Z V V E D R O K E 

A Ľ S L N K O V K 

J O V E Č K A E K 

A Á N Ú Ľ O C T O 

C K O R B Á Č Y Š 

K R A S L I C A Í 

A K T A I R U K K 

B A H N I A T K A 

Jarné pranostiky 

Do Ďura je vždy lepší sneh ako dážď. 

Keď je marec daždivý,                              

bude suché  leto. 

Marec bez vody, apríl bez trávy. 

  Príde Janko domov zo školy a hovorí svojej mame:                                                                                                
Mami, predstav si, že som dostal jednotku. 
     Mama: Vážne? 
     Janko: Nie, iba si to predstav. 

 

 

Na jar 

Keď zakvitne jarný sad,                            

na svete je každý rád,                      

včielka, húsatko,                                  

dieťa, kuriatko,                                 

motýlik i vtáčik,                                          

aj ten malý žiačik,                                  

ten len bude utekať                                

po školičke sem -                                             

na svete je každý rád,                             

keď je krásny deň. 
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Doplňovačka 1:      Popoluška nájde tri oriešky. Otvorí prvý....nič, otvorí druhý...nič. 

                                        Keď otvorí tretí, vylezie z neho červík a povie : " tajnička !? " 

1. sladkosť na narodeniny 

2. dychový hudobný nástroj 

3. dopravný prostriedok 

4. hrá sa s ním hokej 

5. zmenšený obraz krajiny 

6. podobné včele 

7. časti tváre 

8. nasleduje za číslom sedem 

 

                                                                                                        Natálka 

 

 

 

 

 

Osemsmerovka 2:  Nájdi všetkých 15 slov a zo zvyšných písmen vylúšti tajničku. 

 

 
PAPIER ,ZOŠIT, KNIHA, PERO, UČEBNICA, 
VÝKRES, TAŠKA, FARBA, HUDBA, GUMA, 
TEST, ŽIAK ,HRA, PLUS, ZEM 

 

Tajnička:  __ __ __ __ __ __                   Mima 

 1.      

2.       

 3.      

 4.      

5. 
      

6.       

7.       

 8.      

Z O Š I T K V Š K 

H G U M A N Ý O A 

U T E S T I K B R 

D Ž I A K H R A E 

B P L U S A E L I 

A Z E M F Á S K P 

U Č E B N I C A A 

T A Š K A O R E P 

PÁLI TI TO?  (odpovede si over na str.23) 

1. Ak Terezina dcéra je matkou mojej dcéry, kto 

som ja pre Terezu? 

2. Kamión ide do dediny. Cestou stretne 4 autá. 

Koľko áut išlo do dediny? 

3. Ak predbehneš pretekára na druhom mieste, 

na koľkom mieste sa ocitneš? 
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Klobúk čarodejník 

Bol raz, nebol raz, verte, neverte,  Oskandy.  Storočia tam nikto nebol, 

lebo tam v  strašilo. Každú noc odtiaľ bolo počuť výkriky, škrípanie a  

buchot . Malý  menom Ďuro chcel vedieť, čo sa tam robí. A tak sa tam 

raz o polnoci vybral.Ešte len otvoril , keď tu uvidel dve dievčiny. Jedna 

s očami čiernymi ako uhoľ, a tá druhá s modrými ako nebo. Ponúkli mu, nech 

prejde cez prah dverí. On prešiel a dievčiny lusknutím  zabuchli dvere 

a zmenili sa na                                  . Tá s očami ako uhoľ mávla rukami a  

sa zmenil na mlyn. Povedala, že ak zomelie 100 vriec múky, pustia ho. Ale ak 

nie, tak ho premenia na , ktorý potom zjedia. Odišli. Z Ďura sa len tak 

lialo a stále si opakoval, čo mu povedala tá ježibaba.„Prečo plačeš?“ opýtal sa 

ho dievčenský hlas. Spoza rohu vykukol . „Ak chceš, splním ti jedno želanie. 

Volám sa Aila a som zakliata  z kráľovstva Marlita. “ Ďuro sa zamyslel. Niečo 

mu napadlo. „Vedela by si odčarovať ježibaby?“ „ Nie.“ „A čo tak zomlieť 100 

vriec múky?“ „Áno.“ A tak zomlela múku. Na ďalší deň prišli                                                                                              

a premenili sa na kameň. Ďuro zobral z poličky kúzelný prach a posypal ním 

klobúk. Ten sa premenil na . Potom spolu žili až kým ...  KONIEC.    

                                                                                                                     Natálka         

SUDOKU -  Vieš napísať čísla 1,2,3,4,5,6  v tabuľke tak,                                                                           

aby sa v každom riadku a v každom stĺpci čísla neopakovali? 

 

 

 

 

Maľované čítanie: 

 Na policajnej stanici:                                                                                                                                                                     
- Vravíte, že vám utiekol pes? A ako vyzeral?                                                                                                                
- Strednej veľkosti, hnedý. Keď naňho zavoláte:                                                                                                                 
Poď sem, Brok, a on nejde, znamená to, že je môj. 

 Vieš, aký je rozdiel medzi koňom a klincom?  Neviem.                                                                                                          
Na koňa vyskočíš a sadneš, na klinec sadneš a vyskočíš. 
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Osemsmerovka 3: Nájdi všetkých 13 slov a zo zvyšných písmen vylúšti tajničku. 

 

 

ŠKOLA, ŠATY, KRTKO, ROK, LÍŠKA, 
LÚKA , ANDREJ ,JABLKO, OKNO, 
RUŽA, RUKÁV, KUS ,KONÁR 

 

Tajnička:  __ __ __ __ __ __         Mima      HLAVOLAM – Aké číslo je pod otáznikom? 

                                                                          

  

 

 

 

 

Doplňovačka 2: 

 

1 Číslo po päťke.                               

2 Čítam si z nej. 

3 Prvá spoluhláska v abecede. 

4 Veľkonočné .... 

5 Chlapec, ktorý chodí šibať. 

6 Kupuješ si to, aby si voňal. 

7 Piješ to. 

Marco                                                

Š A T Y A K Ú L 

R K O N K O R Í 

U R O K U K U Š 

Ž T D L S L K K 

A K R Á A B Á A 

K O N Á R A V Č 

A N D R E J I K 

     1       

   2         

     3       

    4        

 5           

6            

  7          

 

           +                +               =   60 

           +                +               =   30 

            -                -                =   3 

            +                +              =    

 

 – Mamička, daj mi koláč.                                                                                                                                        
– Zabudla si povedať čarovné slovíčko.                                                                                                               
– Abrakadabra! 

 

 Muž zastaví na ulici druhého muža:                                                                                                              
– Nehnevajte sa, hľadám železničnú 
stanicu.                                                                                                                  
– Nehnevám sa. Hľadajte! 
 

 
 ? 
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NIEČO NA JARNÉ PREBUDENIE 

Chia smoothie 

Potrebujeme maliny, čučoriedky, jahody..., jogurt 
alebo kefír (170 ml), javorový sirup (2PL), chia semienka (2KL). 
Lesné ovocie umyjeme a nakrájame na menšie kúsky, pridáme 
jogurt, javorový sirup a chia semienka. Ak je nápoj veľmi hustý  
môžeme pridať trochu vody alebo mlieka. 

 

 

 

Jarná pomazánka 

Potrebujeme syrokrém, nátierkové maslo,  
                                                       pažítku,  jarnú cibuľku, reďkovku, soľ a korenie. 

                                     Pažítku, cibuľku, reďkovku nasekáme nadrobno a všetko v miske 
                                                               zmiešame , podľa chuti osolíme, okoreníme.  

                      Podávame s čerstvým chlebom alebo pečivom. 

 

 

 

Mrkvové šatôčky 

Potrebujeme polohrubú múku(500g), mrkvu(250g),                                                                     
Palmarín(250g),prášok do pečiva(1bal), slivkový lekvár, štipku soli. 
Umytú a očistenú mrkvu najemno nastrúhame. 
Pridáme Palmarín, štipku soli, preosiatu múku spolu s práškom do pečiva a rukou vypracujeme cesto. 
Cesto na pomúčenej doske vyvaľkáme na tenko. Pokrájame na štvorce približne 7 x 7 cm. Na každý 
štvorček dáme trochu slivkového lekváru, preložíme ho na polovicu a okraje zatlačíme prstami. 
Šatôčky ukladáme na vymastený plech. Pečieme pri 200°C približne 20 minút.                                                   
Po upečení ich ešte horúce obalíme zmesou z práškového a vanilkového cukru. 

 

 

 

 

Dobrú zdravú chuť Vám praje     Mima! 

Chia semienka sú výborným zdrojom 

energie, podporujú zdravie kostí 

a zubov. Pomáhajú pri budovaní 

svalovej hmoty. Spomaľujú starnutie 

kvôli obsahu antoixidantov. Sú 

prospešné pre tráviaci trakt. 

 

Javorový sirup je jedna 

z náhrad bieleho cukru. Je 

dobrý na posilnenie srdca, 

imunity a nervov. Je to zdroj 

vápnika, draslíka a energie.  

Jarná cibuľka pomáha pri 

liečbe nachladnutia, 

pomáha ničiť mikro-

organizmy na sliznici 

a dutinách. Priaznivo 

pôsobí na zažívací trakt. 

 

Mrkva zlepšuje pamäť, znižuje riziko 

rakoviny, najmä rakoviny pľúc. 

Zabraňuje hromadeniu tuku v pečeni, 

čím pomáha lepšiemu tráveniu 

a zabraňuje priberaniu a obezite. 

 

Reďkovka ničí baktérie, uvoľňuje 

hlieny, mierni kašeľ, čistí obličky. 

Znižuje hladinu cholesterolu 

a tukov v krvi. 

Pažítka podporuje 

obranyschopnosť, 

trávenie, 

vylučovanie žlče a je 

účinná prevencia 

proti rakovine. 
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SEDEM DIVOV SVETA 

 

3.Veľký čínsky múr 

Bol vybudovaný v 15. až 17. storočí. 

Vedie pozdĺž severnou Čínou. Jeho 

významnou úlohou bolo chrániť Čínu 

pred mongolskými vpádmi. Múr je 

v tvare obdĺžnika, pričom sa ťahá v dĺžke vyše 6 700 kilometrov. Ťahá sa naprieč severnou 

Čínou. Končí na západe krajiny pri púšti Gobi, kde sa napája na takzvanú hodvábnu cestu, 

ktorá vedie cez púštne oázy. Dlho sa tradoval mýtus o tom, že tento múr je viditeľný aj z vesmíru. 

To sa však vyvrátilo pri vyslaní prvého čínskeho kozmonauta na Mesiac. Ten vyhlásil, že múr nie je 

voľným okom viditeľný pri pohľade z vesmíru. Počet strážnych veží je 25 000. Tisícky vojakov, 

otrokov a trestancov tu zahynulo od hladu a chladu. Tieto telá boli následne zasypané medzi 

stenami múru. Čínska povesť hovorí aj o jednej žene, ktorá putovala stovky kilometrov, aby 

priniesla svojmu mužovi teplé oblečenie. Nakoniec sa však dozvedela, že jej muž zomrel, tak 

nariekala, že steny pukli a vynorili sa mužove pozostatky. Napriek tomu, že je tento skvost 

zapísaný do pamiatok UNESCO múr chátra. 

4.Chufuova pyramída 

v Gize  

Pyramída bola postavená približne 3 000 

rokov pred Kristom. Je to jediná stavba zo 

siedmych divov sveta, ktorá zostala 

neporušenou. Veľa vecí je doteraz 

neobjavených. Na tejto stavbe muselo 

pracovať vyše 30 000 vyučených robotníkov počas 20 rokov. Pre týchto pracovníkov bolo 

vybudované sídlisko. Pôvodný názov je Achet, čo znamená sídlo svetla. Ako stavebný 

materiál bol použitý vápenec, dovážaný z okolia Nílu. Stropy sú obložené asuánskou žulou. 

Pyramída je rozdelená na tri komory. Najväčšia je galéria. Druhá patrila kráľovi a tretia zas 

kráľovnej. Každá komnata mala 5 vedľajších komôrok. Ich významom bolo tvoriť lepšiu 

akustiku. Vo vnútri kráľovninej komnaty sa nachádza tzv. džarún, ktorý slúžil ako zvon. Po 

dobytí Egypta Arabmi, pyramídu v roku 820 otvoril kalif Al-Monzun. 

 

                                                                                                                    Karin 
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                          VIETE ŽE ...  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

                                                                                                                                                                       Dávid 

Ženy žmurkajú 2x viac ako muži. 

Priemerná ceruzka je schopná nakresliť čiaru dlhú 50km. 

Pred rokom 1800 sa topánky nevyrábali špeciálne na ľavú a pravú nohu, boli rovnaké. 

Prvým výrobkom s čiarovým kódom bola žuvačka Wrigley's. 

Delfíny spia s jedným okom otvoreným. 

Zvuk ozveny prejde každú sekundu 340 metrov. 
 

Najdlhší záchvat kýchania trval 978 dní. 
 

Jediné jedlo, ktoré šváby nezjedia je uhorka. 

Vo Švajčiarsku je trestné, keď hlasno zavriete dvere od auta. 

                                 C. 
 

Najkratšia vojna sa odohrala v roku 1896. Zanzibar sa vzdal Británii po 38 minútach. 

P    R im n i           m ric á r    in ,    rá z  vi n  r z z  8   ž 15  r   v. 
 

M    ri        y     rýc    ť    ri  ižn  7   m z      n  . 
 

N    n   rvá    n  c           S n    ž 164 r   v. 
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TEST – Aké povolanie sa k tebe najviac hodí? 

1. Predstav si, že si v lotérii vyhral veľkú sumu peňazí, čo budeš robiť ? 

a) Rozplačem sa a nemôžem uveriť tomu, že sa na mňa konečne usmialo šťastie.                                                       

b) Neteším sa skôr, než si všetko do detailov neoverím. Potrebujem sa presvedčiť o tom, že som 

peniaze naozaj vyhral.                                                                                                                                                        

c) Začnem uvažovať o párty, na ktorej túto skvelú správu oznámim.                                                                           

d) Teším sa ako šialený. V hlave sa mi premietajú všetky možnosti, kde peniaze utratím. 

2. Na čo by si tie peniaze využil? 

a) Prispel by som na nadácie a možno by som si aj nejakú vlastnú založil.                                                           

b) Peniaze by som utratil rozumne, nejakú čiastku by som určite odložil.                                                                  

c) Otvorím si vlastnú firmu, v ktorej budem sám sebe pánom.                                                                                                 

d) Uvažujem o kúpe nového domu, ktorý si sám zariadim. 

3. Čo zvykneš robiť v stresových situáciách? 

a) Môžem byť na seba hrdý, nikdy sa nestresujem.                                                                                                                     

b) Veľmi veľa sa stresujem, snažím sa stresu  vyhýbať.                                                                                                                           

c) Stres je pre mňa „normálna“ súčasť práce.                                                                                                                                                 

d) Stres sa snažím zahnať myslením  na niečo iné. 

4. Ako si schopný riešiť vo svojom živote konflikty? 

a) Konflikty sa snažím riešiť čo najpokojnejšie.                                                                                                                    

b) Do konfliktov nevkladám veľa pocitov, to mi pomáha vzniknuté problémy riešiť.                                                    

c) Často som tvorca konfliktov, no to len preto, že chcem, aby boli veci tip-top.                                                                 

d) Som príliš unavený na to, aby som sa zaoberal konfliktami. 

5. Vieš si seba predstaviť ako vedúceho? 

a) Ako vedúci by som nemusel byť najhorší.                                                                                                                                 

b) Ak na to budú stačiť moje vedomosti a skúsenosti, vedúci budem rád.                                                                         

c) Narodil som sa preto.                                                                                                                                                                  

d) Byť vedúcim nie je nič pre mňa, nerád nesiem za veci zodpovednosť. 

Vyhodnotenie: 

 

 

  

 

                                                        Sisi 

Najviac odpovedí A = Práca s ľuďmi                  

Narodil si sa preto, aby si svojou prácou 

nepomáhal len sebe, ale aj druhým ľuďom. 

Ideálna je  práca psychológa a podobne. Si 

vnímavý a si tu pre iných ľudí.  

 

Najviac odpovedí B = Počítačový génius                                

Si veľmi múdry a tvoje myslenie ťa privedie k 

tomu, aby si vo veciach videl súvislosti, ktoré 

nevidí každý. Skvele ti to pôjde v oblasti IT. 

 
Najviac odpovedí C = Manažér/ka                            

Si cieľavedomý  človek. Ideš si po svojom a 

potrebuješ vyniknúť, organizovať a viesť. 

Najvhodnejšia práca je pre teba miesto 

manažérka/ky , či riaditeľa/ky. 

 

Najviac odpovedí D = Manuálna práca        

Prácu budeš brať ako nevyhnutnosť, bez ktorej 

život nefunguje. Určite si s ňou však nebudeš 

lámať hlavu.  
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TIPY NA SUPER KNIŽKY ! 

 PRE ČITATEĽOV 7 - 9:   Thomas Brezina: Brontík – Kamarát z praveku   

Takého domáceho maznáčika nemá nikto! Keď sa dvojčatá                                                                           

Tina a Tobi vyberú so svojím strýkom Norbertom na lyžovač-                                                                          

ku, nemajú ani najmenšej potuchy, že v horách nájdu jaskyňu                                                                                

a v nej... zamrznuté dinosaurie mláďa. A už vôbec by im nena-                                                                   

padlo, že keď ho odnesú do hotela, rozmrzne a prebudí sa k                                                                           

životu. Brontík čoskoro porozumie ľudskej reči, a tak sa pre                                                                                 

Tinu a Tobiho začne najlepšie dobrodružstvo všetkých čias.                                                                  

Dvojčatám je jasné, že s takýmto domácim miláčikom sa už                                                                                

nikdy nebudú nudiť! 

                                                                                                                                                                                                                         

PRE ČITATEĽOV 10 - 12:    Holly Black, Cassandra  Clare - Magistérium – Bronzový kľúč                                                     

Cassandra Clare a Holly Black sú najlepšie kamarátky, hviezdy                                                       
svetovej fantasy a megafanúšičky Harryho Pottera. Pre svojho                                                      
obľúbeného hrdinu by si však priali iný koniec, a tak sa rozhodli                                                          
napísať vlastnú sériu o mladom čarodejníkovi a jeho dobrodruž-                                                                 
stvách na čarodejníckej škole. Call, Tamara a Aaron by sa mali                                                      
sústrediť na náročné testy a čarodejnícke skúšky. No po náhlej                                                                                  
smrti jedného spolužiaka sa musia vydať po stope hrozivého zla.                                                             
Niekto totiž oslobodil beštiu, čo mala ostať spútaná hlboko v škol-                                                                                         
ských žalároch. Na čarodejníckej škole sa totiž môže prihodiť čokoľvek                                                      
dobré i zlé a jediný spôsob, ako odhaliť pravdu, je riskovať úplne všetko. 

                                               

PRE ČITATEĽOV 12 - 15:     Madeleine L´Engle  - Struny času 

Meg Murryová je obyčajná tínedžerka s nízkym sebavedomím a túžbou                                                          

zapadnúť. Je dcérou svetoznámeho fyzika a je rovnako inteligentná a                                                            

talentovaná ako jej mladší brat Charles Wallace. Všetko sa pokazí, keď                                                                            

ich otec zmizne za záhadných okolností, čo jej matke zlomí srdce. Zdr-                                                                         

venú Meg a jej kamaráta Calvina predstaví jej brat trom záhadným ne-                                                                     

beským bytostiam, ktoré pricestovali na Zem, aby zachránili pána Mur-                                                                           

ryho. Spoločne sa vydávajú na neuveriteľnú dobrodružnú cestu naprieč                                                                        

časom i priestorom, objavujú svety za hranicami našej fantázie, kde mu-                                                                       

sia čeliť mocnému zlu. Meg sa môže domov vrátiť až po tom, čo porazí                                                                               

temnotu vo vlastnom srdci a objaví silu na boj s temnotou, ktorá postup-                                                                          

ne zahaľuje celý vesmír. 

 

                                                                               Z www.martinus.sk  pre vás vyberala      Karin 
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SPRÁVNE RIEŠENIA 

Hádanky str.14 : 1. BAHNIATKA,  2. KONVALINKA,  3. SNEŽIENKA                                                 

Páli ti to? str.15: 1.jej dcéra, 2. jedno – ostatné idú z dediny, 3. na druhom mieste                                                       

Osemsmerovka1str.14 :  VEĽKÁ  NOC!                                                                                                

Osemsmerovka2 str.15:  ŠKOLÁK                                                             

Osemsmerovka3 str.17:  DRÁČIK                                                               

Doplňovačka 1 str.15:  TRAPAS, ČO!?                                                       

Doplňovačka 2 str.17:  ŠIBAČKA                                                                                                                                                                                                            

Hlavolam str.17:  26                                                                                                           

Sudoku str.16:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

BONUSOVÁ  KARTA 

Dobré zvyky vraj treba zachovávať. Dobrým zvykom z minulého roka bola karta, ktorá ťa 

mohla zachrániť pred malou nepríjemnosťou, možno aj veľkým problémom. Rozhodli sme 

sa v tejto medzi žiakmi veľmi obľúbenej tradícii pokračovať. Pridávame pre našich verných 

čitateľov BONUS v podobe žolíka. Môžeš ho použiť ako ospravedlnenie z ústneho skúšania, 

ak si bol dlhšie chorý a ešte si všetko nestihol dobrať, vypli vám elektrinu, nemal si čas, 

zabudol si.... Platia však isté pravidlá : 1. Môžeš použiť len 1 kartu.   

                                                             2. Platí len na ústnu odpoveď. 

                                                             3. Platí len s pečiatkou a má obmedzenú platnosť. 

                                        

 

 

 

 

 

                                                          BONUSOVÁ KARTA 

                                                             Prepáčte,  že dnes  nie  som  dobre  pripravený/-á. 

                                                           ___________________________________________ 

                                                                                           Meno žiaka a trieda 

                                                           ___________________________________________ 

                                                                                  Dátum a  predmet 

                                                                  Karta platí do 15.6.2018.   
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MÚDROSTI  MÚDRYCH OD FRANCI 

Každé ráno sa zobudila s možnosťou byť kýmkoľvek. Aké krásne, že si vždy 

vybrala byť sama sebou. 

                                               Tyler Kent White 

Stále mám rada ľudí, ktorých som kedysi milovala. Aj keď niekedy prejdem na 

druhú stranu cesty, aby som sa im vyhla.                                                                                                                           

                                                       Uma Thurman 

Človek vám môže povedať miliardy pekných slov. Ale vždy sa pozrite na jeho 

správanie. Budete mať všetky odpovede.     

                                                                           Audrey Hepburn 

Čokoľvek, od čoho utekáš, uteká s tebou, až kým sa tomu neodvážiš čeliť. 
                                                  Colleen Hoover 

 

 

 

 

 

 

 

Niekedy sú ľudia takí nádherní... Nie tým, ako vyzerajú... Nie tým, čo 

hovoria... Ale tým, akí sú.                                                                                                                            

Markus Zusak 
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