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Ahojte, milí čitatelia! Opäť s novým školským rokom prichádza Váš Dráčik. 
Tento rok sme popracovali s kreativitou a prichystali sme si pre Vás rôzne 
hlavolamy, tipy, rozhovory a mnoho ďalších zaujímavých článkov. Taktiež tu 
mnohí nájdete svoje práce a odpovede na anketu. Ďakujeme  veľmi pekne 
pani učiteľkám, žiakom, ktorí prispeli do Dráčika. Dali sme si na ňom záležať, 
tak dúfame, že oceníte našu prácu a ďalšie čísla časopisu, vrátane tohto a že 
sa Vám budú páčiť rovnako ako doteraz, ba dokonca aj viac.     
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     Naša školička 
INFOSERVIS: Čo bolo NAJ? 

SEPTEMBER 
6.9. – 1.ročník šprintérsko-skokanskej súťaže– uskutočnil sa na pešej zóne . Z  11 súťažiacich žiakov 
našej školy sa najlepšie umiestnili Oliver Klasovský zo  4. B na 2. mieste a Matúš Sedlák zo 6 .B na 3. 
mieste. Ďakujeme všetkým športovcom za reprezentáciu a  víťazom gratulujeme! 

22.9. – Debatiáda – našu školu svojou návštevou poctili členovia Slovenskej debatnej asociácie, ktorí 
žiakom predviedli, ako má vyzerať akademická debata. 

18.9. -29.9  – Zber papiera –  I.stupeň : 1.miesto  -  II.M   - 1380kg 

                                                                        2.miesto  -  IV.B  -  1074kg 

                                                                        3.miesto  -  III.C    - 815,5kg 

Najlepší zberači: Žigrayová Nela – II.M,   Béreš Marco – IV.A,  Kopčo Oliver – IV.B  

                                   - II.stupeň : 1.miesto  -  IX.A   - 2435kg 

                                                        2.miesto  -  V.A  -  1328kg 

                                                        3.miesto  -  VI.A   - 998kg 

Najlepší zberači: Hlavatý Martin, Gáll Viktor, Bogno Patrik – IX.A 

OKTÓBER   

3.10.  – Cezpoľný beh – obvodné kolo –  a opäť ideme na Majstrovstvá kraja do Kysaku. Zaslúžili sa o 
to staršie žiačky: Evka Koniecna, ktorá dobehla do cieľa na 1. mieste, Miška Malegová a Natália 
Hudáková. V súťaži družstiev starších žiakov ( Matej Jošťák, Richard Šalapa, Roman Šoltíšik), skončili 
naši chlapci na 2. mieste. Naše mladšie dievčatá (Soňa Ristvejová, Simona Šmagalová, Sára 
Petrigalová) obsadili 1. miesto.   

6.10. – Imatrikulácia–  v tento deň boli žiaci I.K, I.S a I.Z slávnostne imatrikulovaní a tak sa stali 

členmi našej veľkej rodiny. Ukázali, že vedia prekonať prekážky, zarecitovať báseň, zaspievať pieseň a 
vedia si tiež nájsť svoje prezuvky. Všetci to zvládli na jednotku. 

10.10. –Cezpoľný beh– krajské kolo– zúčastnili sme sa Majstrovstiev kraja v cezpoľnom behu. 

Bežecká trať viedla cez náročný lesný terén v obci Kysak. Dievčatá napriek tomu bojovali a nakoniec 
vybojovali krásne 4. miesto. Našu školu reprezentovali: Evka Koniecna, Miška Malegová a Soňa 
Ristvejová.  
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12.10. –Netradičná hodina dejepisu– toto si povedali žiaci VII.A a VII.B triedy, ktorí sa vybrali do 

Nižnej Myšle na exkurziu. Najprv navštívili Myšlianské múzeum, ktoré sídli v budove bývalého 
kláštora. V múzeu mali možnosť vidieť exponáty z doby bronzovej, železnej i z doby rímskej. V 
exkurzii pokračovali v teréne. Navštívili Archeologický skanzen na vyvýšenine Várhegy, kde sa 
nachádzajú repliky pôvodného obydlia, rekonštrukcia vstupnej brány do osady. Exkurzia dala žiakom 
opäť nové vedomosti z dejepisu trochu netradične, ale hlavne pocit hrdosti, že v blízkosti Košíc sa 
nachádza taká významná archeologická lokalita na Slovensku. 

13.10. –Zážitková hodina biológe– žiaci IX.A a IX.B zažili netradičné zopakovanie vedomosti 

z geológie. Navštívili unikátnu Dubnícku opálovú baňu Jozef v severnej časti Slanských hôr. Žiaci 
využili jedinečnú príležitosť vstúpiť do opálových baní, ktoré boli pre verejnosť uzavreté niekoľko 
desaťročí. V mystickej atmosfére farebného podzemného sveta spoznali históriu tohto ťažobného 
územia, dozvedeli sa všetko o drahom slovenskom opále a to priamo na mieste, ktoré je jediným jeho 
náleziskom v rámci Európy a Ázie. Spoznali  minerály podzemia. Cestou späť sa zastavili v obci Opina, 
kde mali možnosť zoznámiť sa s históriou kaštieľa z roku 1589, navštíviť expozíciu minerálov a hornín 
Slanských vrchov.   

26.10. –Bedminton– obvodné kolo– zúčastnili sme sa obvodného kola v bedmintone. Zastúpenie 

sme mali v kategórii žiakov aj žiačok. Naši chlapci Filip KOCÚR a Roman ŠOLTÍŠIK obsadili krásne 2. 
miesto. Dievčatá Miriam IVÁNOVÁ a Janka THEISOVÁ skončili na 4. mieste.   

NOVEMBER  
3.11. –Návšteva planetária– po jesenných prázdninách sa naši štvrtáci rozhodli získať informácie 

o vesmíre, preto sa rozhodli navštíviť planetárium v CVČ Domino. Pre mnohých to bola prvá návšteva 
planetária, ktorá naplnila ich očakávania. Získali nielen základné vedomosti  o Slnku, planétach, 
Mesiaci, ale vychutnali si aj atmosféru nočnej oblohy, kde našli hviezdu Polárku, podľa ktorej sa 
vieme orientovať. Na záver bohatej prednášky, ktorú pre nás pripravil Ing.Peter Kaňuk, si žiaci 4.A 
a 4.B pozreli aj krátky vtipný príbeh o slnečnom svetle.   

6.11. –Debatiáda – 1. východoslovenský turnaj– uskutočnil sa turnaj debatiády. Našu školu 

reprezentovali žiaci D. Ihnát, L. Volner, T. Gáll, O. Zolfanelli, K. Fečo, F. Kmec, E. Kocúrová, S. 
Bakajsová, N. Béreš, S. Kubáni, P. Bogno, R. Kuzma, S. Merreiderová, M. Hlavatý 

6.11. –Projekt – Zober loptu, nie drogy – Basketbal - Po víťazstvách nad CZŠ s MŠ sv. Gorazda (34:4), 
ZŠ J. Urbana (17:9) a ZŠ Gemerská 2 (28:2) sme svoju skupinu vyhrali a budeme bojovať o konečné 
1.-3. 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. 

16.11. – Projekt – Zober loptu, nie drogy – Prehadzovaná – Po dvoch víťazstvách (nad ZŠ 

Belehradská a ZŠ Staničná) a jednej tesnej prehre (ZŠ M. Lechkého) sme obsadili v skupine 2. miesto. 
Našu školu reprezentovali Nikola Hlavatá, Daniela Kurejová, Lea Matisová, Jana Mičková, Alex 
Mišinská, Sára Petrigalová, Natália Sniščáková, Miriam Suchá a Kristína Zagorová  

                                                                                                                                                        Peťa 
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VVYJADRI SA, ČLOVEČE! (a nehnevaj sa) 

PENIAZE – len tak ... na zamyslenie 
Tento článok sa mi píše veľmi ťažko. Jediné, čo ma napadá je to, že peniaze hýbu svetom. Ale aj tak sa 
nájdu ľudia, čo tvrdia opak. Písať tu svoj názor je dosť ťažké, pretože sama ešte nepoznám hodnotu 
peňazí, keďže ich ešte sama nezarábam. Ale predsa len tu niečo napíšem... 

Peniaze sú dobrá aj zlá vec. Peniaze sú dôležité a každý ich potrebuje. Dokonca ich potrebujeme aj 
my. Či už na oblečenie, na make-up, na desiatu alebo na piatkové večery. Ja to úplne chápem, veď aj 
ja míňam každý mesiac niečo na oblečenie.  Množstvo ľudí súdi druhých podľa oblečenia. Vraví sa 
tomu prvý dojem. Nemôžeme predsa prísť na pohovor v teplákoch. A na pekné oblečenie potrebu-
jeme predsa peniaze. 

 Zamysleli ste sa niekedy nad tým, že výrobná cena tej riflovej bundy čo si si kúpil  je aj o polovicu 
lacnejšia? Ale veď to nevadí. Veď máš rovnakú bundu, ako tá celebrita na instagrame. A ten make-
up? Ak by sme videli, ako sa postupne vyrába z tých chemikálii, nedali by sme na to ani cent. Ale aj 
tak na to dávame kopu peňazí.  

Oblečenie a make-up už väčšina berie ako samozrejmosť a míňanie peňazí na tieto veci neberie až tak 
vážne -veď to aj chápem...som rovnaká. Ale nechápem, prečo ľudia míňajú peniaze na iPhony, 
hoverboardy a ostatné veci,  ktoré má Gogo, alebo ešte neviem kto. Z vlastnej skúsenosti viem, že 
keď ľudia (hlavne tí skôr narodení)  vidia na ulici niekoho s hoverboardom, venujú mu nechápajúci 
pohľad, alebo sa na tom zasmejú. A potom, keď budeš starší, už ťa to nebude baviť, bude ti to len tak 
stáť v skrini.  

Namiesto toho nového trička, alebo toho mobilu, skús dať peniaze na kvety pre svoju mamku, ktorú 
to určite poteší. Alebo tie peniaze nemíňaj a začni si šetriť na niečo dôležitejšie, napríklad  na vodičák 
ako ja :D.  

Veď tie najkrajšie veci na svete sú zadarmo!!!  

                                                                                                    Norika                               
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AANKETA: 1.Dostávaš vreckové?
2. Koľko dostávaš?                                        

3. Na čo ho najviac míňaš? 
 Ja dostávam každý týždeň 2 €.                                             Ano dostávam. Rodičia mi každý  
 Peniaze si šetrím a míňam ich,                                               mesiac dávajú 5 € a najviac ich  

 iba keď mi treba niečo do školy.                                                    míňam na sladkosti.  

               Katka, III.C                                                                                  Bibka, II.L  

 

 

Dostávam 18 € každý mesiac.                                         Peniaze dostávam len keď upracem  

Kupujem si za ne oblečenie .                                             babke a pod. Veľmi ich nemíňam,  

   A samozrejme jedlo.                                                        ale niekedy si za ne kúpim jedlo.  

           Alexa, VIII.A                                                                              Ľubor, VIII.B   

 

 

Rodičia mi väčšinou každý                                                 Ja sa mám dobre. Dostávam 12 €  

mesiac dávajú 10 €. Šetrím si                                            týždenne. Ale míňam ich len na  

ich, ale ak sa mi páči nejaké                                                jedlo .  

lego, tak si ho kúpim.                                                                            Granko, VIII.B  

          Danko, II.V   

 

                                              Mne dávajú bohužiaľ len 2 €  

                                              týždenne a musím si za to  

                                              kúpiť desiatu.    

                                                        Peťo, VIII.B  

                                                                                                                        

               Ďakujeme za vaše názory!                                         Peťa, Sisi 

 

ňam ich,                                 

do školy.                               

                                              

 

c.                                     Pen

                                      bab

      a
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          Kto nás učí? 
                   Rozhovor s pani učiteľkou Mgr. Hedvigou Gedeonovou 

  

Akú knihu ste naposledy čítali?   

Mária Dopjerová Danthine - Paríž moja láska. Mária Dopjerová Danthine- 
Paríž môj život.  

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

Rozhodovala som sa medzi právničkou a učiteľkou.  

Prečo ste sa rozhodli študovať práve dejepis a slovenský jazyk?  

Veľmi ma ovplyvnila profesorka dejepisu na škole, kde som študovala.  

Čím Vás žiaci naposledy rozosmiali?  

Každý deň sa niečo úsmevné odohrá.  

Čo robíte vo voľnom čase?  

Veľmi rada čítam, prechádzam sa so psom, navštevujem kultúrne podujatia.  

Ak by ste mali tú možnosť, s kým z celého sveta, či živým, či mŕtvym, 
by ste sa chceli osobne stretnúť?  

Coco Chanel  

Hovorí sa, že každý má miesto, kam sa chce raz vrátiť, aké je to vaše? 
Palackého, tam som vyrastala.  

Ktoré miesta na Slovensku sa Vám páčia?  

Páčia sa mi Nízke Tatry, Slovenský raj.  

Ako slovenčinárka mi iste viete dosvedčiť, že veľa ľudí rozpráva 
nespisovne. Opravíte ich, keď povedia niečo nespisovne?  

Závisí to od situácie a povahe človeka, aby sa náhodou neurazil.  

Máte nejaký nesplnený sen?  

Postupne si plním sny cestovaním. 

  

Akú knihu ste
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Bleskové odpovede:  

Obľúbená  farba  – modrá, biela, čierna 

Obľúbené  zviera  – pes 

Obľúbená  rastlina  – biele ruže 

Obľúbený  seriál  – nemám  

Obľúbený  film  – Forest Gump, Odviate vetrom  

Obľúbený  spevák, skupina  – Elán, Beatles 

Obľúbené  jedlo  – kačka, kapusta, lokše 

                                                                     Ďakujem za rozhovor! 

                                                                                              Franci  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Našli sme na internete niečo o tom, 
kto to bola CCoco Chanel.  

Tak čítaj ďalej!!!   

Zapoj sa aj ty, ak chceš! 

Pošli návrhy, s kým by si si chcel 
prečítať rozhovor a pripoj nejaké 
zvedavé otázky.  

Mail: dracik@centrum.sk 

Heslo: KTO NÁS UČÍ?                   

Nezabudni napísať svoje meno 
a triedu. 

     

Gabrielle “Coco” Chanel bola jednou zo 
žien, ktoré najviac ovplyvnili  oblečenie 
tohoto i minulého storočia. Vyrástla v 
podstate ako sirota a stala sa známou, 
bohatou a mimoriadnou návrhárkou. Jej 
úspech bol dovŕšením ťažkej práce a 
neutíchajúcej túžby po sláve. Ustálila svoj 
vlastný cit pre štýl a ovplyvnila smer, 
ktorým sa ženy v obliekaní riadili.  

a
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                           TIPY, AKO ZABIŤ NUDU!  

Každý z nás sa niekedy nudil. Pocit, že neviete, čo máte robiť. Je tu ale veľa možností, ako 
vyplniť prázdny čas niečím zábavným. V podstate nudiť sa je skvelé preto, lebo máte čas 
urobiť to, čo ste chceli už dávno, ale nemali ste na to priestor.  

Tu je pár tipov:  

 premýšľaj o sebe a svojej budúcnosti, možno by si neveril, ale premýšľanie zaberie 
veľa času a navyše je to jeden z najlepších spôsobov, ako zabiť nudu    

 napíš veci, miesta, ktoré ťa zaujímajú, alebo by si ich chcel v živote vidieť, vyskúšať 
 urob si plán na ďalšie dni  
 uvar, alebo upeč niečo dobré  
 navštív kamarátov, rodinu (spolu sa určite nebudete nudiť)  
 zacvič si 
 skladaj puzzle 
 čítaj alebo kresli                                  
 prechádzka  
 turistika a cestovanie 
 spoločenské hry 
 nákupy s kamarátkou 
 korčuľovanie, bicyklovanie a iné športy                                              Franci 

Otestujte svoje vedomosti z geografie: EURÓPA 
Na základných školách sa o Európe učíme napríklad to, na čo sa pýtame v nasledujúcich 
otázkach: 

1. Ktorý z uvedených polostrovov Európy je najväčší? 

a) Pyrenejský 
b) Apeninský 
c) Škandinávsky 

2. Aké z uvedených morí obklopuje Európu? 

a) Baffinovo 
b) Barentsovo 
c) Beringovo                                             

3. Čo je to povodie? 

a) územie z ktorého odvádza vodu more 
b) územie z ktorého odvádza vodu rieka 
c) územie z ktorého odvádza vodu jazero 

4. Koľko krajín je v Európskej únii? 

a) 28 
b) 27 
c) 25 

 

, y

p ,

il l

                           T

Každý z nás sa nieke
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5. Ktorý národ nepatrí ku germánskej jazykovej skupine? 

a) Angličania 
b) Švédi 
c) Taliani 

6. Ktoré z uvedených jazier v Európe je najväčšie? 

a) Onežské 
b) Čudské 
c) Ladožské 

7. Ktorý z uvedených vrchov v Európe je najväčší? 

a) Mount Blanc 
b) Mount Kosciusko 
c) Mount Logan 

8. Ktorá z uvedených nížin v Európe je najrozsiahlejšia? 

a) Pádska 
b) Kaspická 
c) Východoeurópska 

9. Hlavné mesto ktorého štátu je Tallinn? 

a) Litva 
b) Estónsko 
c) Macedónsko 

10. Ktorá z uvedených riek v Európe je najdlhšia? 

a) Ob 
b) Labe 
c) Volga 

11. V ktorej z uvedených krajín nie je monarchia? 

a) Moldavsko 
b) Lichtenštajnsko 
c) Monako 

Svoje odpovede si porovnaj so správnymi na str.23, za každú si zapíš 1 bod 
a v tabuľke zistíš, ako sa ti darilo:  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  Kaja 

1 11 bodov - 9 bodov 
  

2 8 bodov - 6 bodov 
  

3 5 bodov - 4 body 
  

4 3 body - 2 body 
  

5 1 bod - 0 bodov 
  

e najrozsiaiiiiiaiaiiiii hlejjjjjjjjjjjjjjjjjšišišišišišišišišišišišišišišiššišišš a?a?aa?a?aaaaa?aa?a?a?aaa?a?a

nn?
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!!!! OHROZENÉ DRUHY ZVIERAT !!! 

Nosorožce 
                           

 
                                      
           pripomínajú praveké dinosaury 

            žijú na savanách v Afrike a v tropických a subtropických lesoch a močaristých                         
trávnatých oblastiach Ázie          

           často sa pokladajú za agresívne, no vo všeobecnosti sú skôr bojazlivé - obyčajne 
zaútočia iba na votrelca 

            všetkých päť druhov je ohrozených, z toho tri kriticky 

             všetky potrebujú pre svoje masívne telá veľký denný príjem potravy (trávy, stonky, 
vetvičky a listy) 

             sú to veľké a ťažké zvieratá, koža nosorožcov je hrubá až dva centimetre  

            najsilnejší zo všetkých zmyslov je čuch, oči sú naproti tomu malé, takže nosorožce 
vidia slabo 

            aj keď sú nosorožce prevažne samotárske zvieratá, polodospelé jedince môžu 
putovať v dvojiciach          

           často sa pokladajú za agresívne, no vo všeobecnosti sú skôr bojazlivé - obyčajne 
zaútočia iba na votrelca 

            Nosorožec sumatriansky - je to najmenší a najsrstnatejší druh nosorožca. Cez deň 
oddychuje v kališti, v noci spása vetvičky, listy, ovocie,.. 

              Nosorožec jávsky - tento druh nosorožca je jedným z najzriedkavejších cicavcov. 
Okrem uší a chvostovej špičky nie je nikde osrstený. Má jeden roh, ktorý málokedy 
presahuje dĺžku 25 cm, niektoré samice roh nemajú.  

             Nosorožec indický - vo všeobecnosti samotár. Samec aj samica majú jeden roh. 
Samce sa od samíc líšia väčšími, ostrými, hryzákmi, ktoré využívajú v bojoch.  
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                 Nosorožec ostronosý (čierny) -  kŕmi sa hlavne za šera alebo v noci; dni trávi 
ukrytý v tieni alebo kališti. Novorodenec váži 40 kilogramov, po pár týždňoch už prijíma 
pevnú potravu. 

               Nosorožec tuponosý (biely) - najväčší a najpočetnejší druh, "súťaží" s hrochom o 
najväčšie suchozemské zviera po slonovi. Samce vážia aj o pol tony viac ako samice a majú 
väčší tylový hrb.  

                                                                                                                Franci       

 

 

               SPOZNÁVAME HISTÓRIU KOŠÍC 

    Ulička remesiel 
ednou z vyhľadávaných atraktivít „metropoly východu“ je tzv. Ulička remesiel, 
čarovná, stredovekou atmosférou nabitá časť historickej Hrnčiarskej ulice. Ulička 

s dobovou dlažbou a pôvabnými malými domčekmi ponúka možnosť kúpiť si chlieb 
vo voňavej pekárni, zadovážiť si bylinky na liečivý, či povzbudivý čaj u miestnej 
bylinkárky, pozrieť si prácu umeleckého kováča, stolára alebo hrnčiara, či zakúpiť si 
ich diela... V uličke sa nachádza tiež niekoľko pobočiek Východoslovenského múzea, 
popri iných i tematicky pasujúci Dom remesiel. Okrem stálych atraktivít sa v uličke 
pravidelne usporadúvajú i najrôznejšie príležitostné kultúrne akcie. 

 

 

 

 

                                                                                                           

 

 

 

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                 Alex                        

J 
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ZZÁHADY SLOVENSKA 
 

Tríbečský trojuholník 
Môže sa stať, že v tejto oblasti narazíte na ľudí bažiacich po dobrodružstve, ktorí miestu 
nepovedia inak ako Tríbečský trojuholník. Miestni obyvatelia nie sú nadšení ani z názvu, ani zo 
zvedavcov, čo sa príliš vypytujú. Nestoja o takúto popularitu a tvrdia, že sa v lesoch Tríbeča nič 
záhadné nedeje. Občas sa predsa niekto niekde stratí, nie?   
Pravdou však je, že v tejto lokalite sa ich stratilo (a stále stráca) dosť, o čom svedčia zápisy 
v kronikách, správy v miestnych novinách či policajné záznamy. Rovnako pravdivé je aj to, že 
väčšina obyvateľov, akoby  po zmiznutí človeka vymazala zo svojich spomienok a nebyť tých 
zápisov, málokto by si na nich spomenul.                                                                         
Pravdepodobne najstarší známy prípad Tríbečského trojuholníka je z novembra 1929, kedy v tejto 
oblasti zmizol miestny lesník Adam S. Odkedy sa vybral do lesa na pravidelnú obhliadku, ho nikto 
viac nevidel. Mohol človek, ktorý poznal tamojšie lesy ako vlastnú dlaň len tak bez stopy 
zmiznúť?                                                                                                                                        
Asi rok po tomto incidente, sa v tej istej lokalite rovnakým spôsobom stratilo mladé dievča Mária 
Š. Cez Tríbeč si krátila cestou, keď sa vybrala za príbuznými do neďalekej dediny. K príbuzným 
však nikdy neprišla a domov sa tiež viac nevrátila.                                                                     
V roku 1934 tu zmizol ďalší človek – Andrej M., ktorý pracoval v miestnom kameňolome. Z práce 
sa domov nevrátil a nenašla sa po ňom ani pamiatka.                                                              
Počas druhej svetovej vojny sa v týchto lesoch ukrýval muž z Moravy. Žil v lesnej chate z toho čo 
našiel a dopestoval. Do niektorej z dedín chodil málokedy, dával si pozor na kontakt s ľuďmi. 
Podľa dochovaných spomienok, mu raz niekto ukradol drevo, čo mal prichystané na zimu. Vtedy 
vraj napísal vápnom na chalupu: „Keď ste mi všetko zjedli, zjedzte aj mňa!“ Nikto ho viac nevidel.   
V roku 1966 sa pod Tríbečom našlo auto s bratislavskou poznávacou značkou patriace 
manželom, ktorí boli už dlhšiu dobu nezvestní. Ich telá sa vo vozidle, ani nikde v okolí 
nenachádzali a dodnes sa ich nepodarilo nájsť.                                                                             
Ak si myslíte, že  sú zmiznutia v tejto oblasti len minulosťou, mýlite sa. Pred tromi rokmi, v roku 
2012 sa tu totiž stratil muž, ktorý sa vybral na huby. Pátranie po ňom bolo rovnako neúspešné 
ako pri ostatných. 
Čo sa stalo so všetkými tými stratenými? Možno boli neopatrní, to sa často stáva, spadli, zranili 
sa, zablúdili atď. Ale prečo sa po žiadnom z nich nenašla jediná stopa? Mohli sa len tak vypariť 
alebo ich pohltil les? Nachádza sa tu brána do iných svetov? Kto vie... 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Norika   
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Kreslí a píše: Jasmínka 

Nelka sa zobudila nadránom. 
Pozrela sa na prázdnu ulicu, na 
miesto, kde je búda ... a búda        
nikde.  

Rýchlo vyšla s baterkou 

 pred dom.  

Rozmýšľala, ako to  
vysvetlí  mame.  

       Búdka bola rozlámaná na kúsky a       
 dráčik už nebol dráčikom, ale drakom.  

A mamka jej povedala, že 
drak vie rozprávať 
a zavezie ich kam budú 
chcieť.  

Plán jej nevyšiel, ale 
vykrútila sa z toho    
bez trestu.  

Spoločne sa          
vydali do 
rozprávkovej ríše 
a zažili veľa 
krásnych 
dobrodružstiev.  
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   JEME ZDRAVO? 

                       TEKVICA 
-  U nás je najznámejšia tekvica veľkoplodá a tekvica obyčajná 
- Veľkoplodá má mohutné plody, ktoré môžu vážiť  30 aj viac kilogramov 
-             Objavením Ameriky sa dostala tekvica, najväčšia bobuľa na svete, aj na naše pláne 
 
ČO OBSAHUJE? 
Vitamíny: A, B1, B2, B3, B5, B6, B9, C, E, K, draslík, fosfor, horčík, mangán, sodík, vápnik, zinok, železo 
 
NA ČO JE DOBRÁ? 

 je veľmi bohatá na vitamíny, 
 je jednou z najznámejších antioxidantov a zdrojom  betakeratínu, 
 má priaznivý vplyv na krvný tlak, 
 vďaka  vysokému obsahu antioxidantov a vitamínov pomáha pri degeneratívnom poškodení 

zraku, 
 výborne stimuluje obličky, 
 čistí cievy, 
 ničí črevné parazity v črevnom trakte, 
 obsahuje neobvykle vysoké množstvo železa, 

DRUHY TEKVICE 

Obyčajná 
Veľkoplodá 
Figolistá 
Muškátová 

 

RECEPT- TEKVICOVÝ KOLÁČ 

POTREBUJEME: 500g tekvice – 3 vajcia - 1 balíček vanilínového cukru – 340g kryštálový cukor – 250ml 
oleja – 1PL mletej škorice – 320g polohrubej múky – 1 balíček kypriaceho prášku do pečiva 

POSTUP: tekvicu očistíme, prekrojíme a zbavíme jadierok. V miske zmiešame vajcia, vanilínový a 
kryštálový cukor. Pomaly prilejeme olej, škoricu, múku, kypriaci prášok a nahrubo postrúhanú 
tekvicu.                                                                                                                                                                
Cesto vylejeme na plech vystlaný papierom na pečenie. Pečieme vo vyhriatej rúre pri teplote 170°C 
približne 45 minút. Upečený koláč poprášime práškovým cukrom a pokrájame na malé kocky. 

                                                                    

 

 

 

                                                                                                   Dobrú zdravú chuť Vám praje     Mima! 

,
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              TTROCHU  UMENIA  NEZAŠKODÍ! 

Z  vašej  tvorby 
Horrorstorry  

Bol daždivý jesenný deň. Vždy po poslednej vyučovacej hodine sme ja a moji traja najlepší 
kamaráti chodili do parku, ktorý bol hneď vedľa školy. Na konci parku boli drevené lavičky 
s dreveným popísaným stolom a to sme nazývali “naše miesto“. Ako každý iný deň som tam 
prišla s balíkom gumených medvedíkov a balíkom žuvačiek. Stále tam chodím ako posledná 
a ani dnes to nebolo inak. No niečo len bolo iné. Sadla som si k mojim užasnutým  trom 
kamarátom. Nechápavo som pozrela na nich, až mi Adrián začal hovoriť: „Včera sme našli 
so Števom starý “strašidelný dom“. Chceli by sme ho ísť pozrieť aj zvnútra. Nepôjdete 
s nami?“ a pohľad vrhli obidvaja na mňa a moju najlepšiu kamarátku Valériu. Nezdal sa mi to 
ako dobrý nápad, ale ideme sa tam len pozrieť, čo by sa mohlo stať. Tak sme súhlasili a išli 
k starému domčeku až na to, že keď sme tam došli mi to neprišlo ako domček, ale ako 
obrovský dom s rozbitými oknami a veľkými dverami, kde chýbal zvonček. Zvonček bol na 
chodníku  tej tmavej uličky kade sme prichádzali. Andy a Števo sa rozbehli k dverám a ako išli 
otvoriť dvere, som ich zastavila svojou otázkou: „Ste si istí, že tam chcete ísť?“  Števo len 
pokrútil hlavou a otvoril dvere. Z vnútra to vyzeralo horšie než zvonku. Prvý pohľad na halu, 
ktorá bola hneď prvá od dverí,  bola celkom prázdna. Tiahol sa tam iba dlhý bordový 
koberec, ktorý smeroval do troch smerov. Prvý smer bol na veľké drevené a trošku polámané 
schody. Druhý smer sa tiahol do uličky, kde nebolo ani kúsok svetla a to bolo presne oproti 
tretieho smeru, kde smeroval koberec. V treťom smere chlapci zazreli, že tam nie je úplná 
tma a tak sa opatrne vybrali do miestnosti. Ja a Val sme išli za nimi. Zrazu sme sa ocitli v 
malej miestnosti s krbom a dvoma pohovkami. Na stene boli zavesené obrazy ľudí. Na 
každom obraze bolo napísané meno, až na jeden. Ten, kto tam bol namaľovaný mi prišiel 
povedomý. Bol vysoký, mal krátke čierne vlasy a oči mal sivé ako porcelánová bábika. Bol 
dosť strašidelný.  „ Ľudia, poďte sa pozrieť!“ povedala Val a my sme sa len otočili ku nej. Val 
našla malú rozvodnú skrinku a opýtala sa: „Mám to zapnúť?“ Chlapci neisto prikývli a ja som 
urobila to isté. Páku potiahla a z lustrov sa začalo vrhať svetlo. Andy sa znova pozrel na 
rozvodňu a vybral z toho papierik a s vystrašeným pohľadom začala hovoriť: „Dúfam, že 
dostať sa dnu bolo ľahké, pretože  z tohto miesta sa živí nedostanete.“ Utekali sme do 
rozsvietenej predsiene a  pred nosom sa nám zavrelo východisko z tohto domu. „Čo keby 
sme sa išli pozrieť do inej miestnosti? Možno tam niečo nájdeme,“ navrhol Števo a my sme 
ho nasledovali na druhý koniec, ako sme boli predtým. Prišli sme do veľkej starej kuchyne. 
Steny a linka boli od pavučín a taktiež tam boli obrazy ako v miestnosti s pohovkami. 
„Pavučiny sa vôbec nebojím! Čo by sa mohlo stať?!“ vyhlásila Val a oprela sa o starú žltú 
stenu. No Val to zakríkla. Ako sa oprela o stenu,  zachytila sa do pavučiny ako veľká mucha. 
Snažili sme sa jej pomôcť, ale nešlo to a tak mi napadlo, že by sme skočili po niečo, čím by 
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sme ju vytiahli, no ako sme prešli zárubňu veľkej miestnosti, drevené dvere sa zavreli a nešli 
otvoriť. Posledné, čo sme počuli bol Valin výkrik a my sme sa začali báť ešte viac. Rýchlo sme 
šprintovali na druhé poschodie, ktoré bolo strašidelnejšie ako to prvé. Vrhli sme sa do prvej 
izby čo sme videli a to bola spálňa s bielymi záclonami, dlhou ustlanou posteľou a malou 
komodou pri nej. „Myslíte, že to robí nejaký duch?“ opýtal sa vystrašene Števo. „Ale, prosím 
ťa, Števo. Veď duchovia nie sú,“ vyhlásil Adrián, no ten to tiež zakríkol. Z malej komody 
vystrčil ruku neznámy biely pán a vtiahol k sebe Adriána a komoda sa zavrela naspäť. Otvorili 
sme ju, no nikto odtiaľ  nevydal ani hlásku. „Poďme odtiaľ preč!“ zvrieskol Števo. „Nemáme 
ako!!!“ povedala som beznádejne. „A čo tak okno?“ povedal Števo potichu a premiestnil sa 
k oknu, no či ťahal kľučku do pravej  strany, či ťahal do ľavej strany, nepodarilo sa mu okno 
otvoriť. Zhodli sme sa na tom, že ich ideme hľadať po dome a tak sme vyšli zo spálne, no pri 
prvom kroku na chodbovú dlážku, sa prepadla dolu. Spadli sme na kopu plných vriec. No 
neboli sme sami. Oproti nám stála postava. Malo to osem nôh ako pavúk, trup a jednu ruku 
ako človek, ale tú druhú ruku ako chápadlo chobotnice, hlavu to nemalo  pripevnenú na 
krku, ale držalo si ju v jeho ľudskej ruke.Za ním boli zviazaní Andy a Val. Naháňal mi skutočne 
hrôzu , až prehovoril: „Čo vás priviedlo sem, vstúpiť bez žiadneho povolenia , či opýtania?“ 
Bála som sa mu na to odpovedať a myslím, že moji traja kamaráti tiež. Ticho sme tam stáli, až 
Andy pozbieral odvahu za nás všetkých a povedal: „Nevedeli sme, že tu niekto býva.“ 
Postava sa čudne zatvárila a začala sa hrabať v šuflíkoch čo tam boli.  Adrián využil situáciu 
a odviazal sa zo stoličky. Zatiaľ čo postava nedávala  na nás pozor, Adrián odviazal aj Val 
a vybehli sme z miestnosti. Darmo, že sme mali náskok. Postava sa rozbehla za nami a my 
sme sa strácali v takmer takých istých uličkách.  Vyšli sme do kuchyne a hneď z kuchyne sme 
sa ešte viac rozbehli ku vchodovým dverám. Len sme si neuvedomili, že sú zamknuté. 
Postava nás pritlačila k dverám a už sme vedeli, že je po nás. Brala nôž k môjmu hrdlu, až 
postava spadla na zem. Bola mŕtva. Dvere sa odomkli a hneď sme vyšli von. „Myslíš, že sa 
ešte preberie?“ opýtal sa Števo Adriána. „Je mŕtva Števo. Väčšina živočíchov neprežije, keď 
majú prepichnuté pľúca,“ povedal. „Chalani, ale toto už nikdy viac.“ povedala som a začali 
sme sa smiať.  

                                                                                                     Sisi Takáčová, 8. B  
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Halloween                      

Strigy, strigy, ježibaby,                                                                            
malé deti majú radi.                                                                                
Núkajú im medovníčky                                                                           
a všelijaké sladkostičky.                         

Hej, vy tekvice!                                                                                   
Nebuďte ako trkvice!                                                                                
Veď ste ticho strašne,                                                                                     
asi to myslíte vážne.                                                                                                      

Duchovia sú veľmi zlí,                                                                              
privolajú hrozné sny.                                                                        
Schovajú sa pod posteľ,                                                                           
uvidíš ich dnes večer.                                                                     

Natália Tomková , 4. A               

Maľované čítanie od Natálky:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapoj sa aj ty, ak chceš!  

Napíš nejakú 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                        

      Heslo:  Z VAŠEJ TVORBY                 

                  

Zap

Nap
svoj
red
prác
aj o
Nez
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                ZÁBBAVA PRE MENŠÍCH  

  

 

 

 

                                                                                             

                                                                                                UHÁDNEŠ HÁDANKY? 

                                                                        1. Kým má listy svieže, na vetvách mu sedia ježe.  
                                                                                           Keď spadne jež na líčko, znesie hnedé vajíčko. 
                                                                                          
                                                                                            Čo je to?      __ __ __ __ __ __ 
 
                                                                        2. Bezhlavý tlsťáčik v širokom klobúku,  
                                                                                           na jednej nohe vybehol na lúku. 
 
                                                                                           Čo je to?      __ __ __ __ __ __ 
 
                                                                        3. Hoc má dlhú bradu, nevie ti dať radu. 
 
                                                                            Čo je to?      __ __ __ __                                                            
 Mima 

Osemsmerovka 1: Nájdi všetkých 8 slov a zo zvyšných písmen vylúšti tajničku. 

 

 

  

 

jeleň, egreš, jablko, les, sova, huba, strom, vlk 
Tajnička:  __ __ __ __         

                                               Mima 

J E L E Ň S 

S A G H O O 

T H B R R V 

R U V L E A 

O B L E K Š 

M A K S A O 

                Jesenné pranostiky 

Za peknou jeseňou nasleduje tuhá 
zima a úrodný rok. 

Keď je na Všechsvätých mokro, 
môžeme čakať mnoho snehu. 

ÍCH

  - Prečo nosíš na bruchu okuliare?                
- Doktor mi povedal,  že mám slepé črevo . 

ZZZÁÁÁZÁ
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Osemsmerovka 2: Nájdi všetkých 11 slov a zo zvyšných písmen vylúšti tajničku. 

O K A R P A T Y 

V K R H L A J N 

O Y T R U Ž A O 

C T R Ó E S E R 

I I H Ň B A Č A 

E C Č A J E J E 

T A Z E L É R U 

 
OKTÓBER, OVOCIE, BAČA, NORA, KYTICA, KRHLA,  
ZELÉR, TRH, ČAJ, RUŽA, KARPATY 
 Tajnička:  __ __ __ __ __       __ __       __ __! 

                                                                                  Mima 

                                                                                                                          ZZASMEJ SA! 

                                                                        - Prečo ryby mlčia? - pýta sa učiteľka žiakov. 
                                                                                                      - Aby ich nechytili rybári, - odvetí Jožko. 

                                                                                   - Jožko, keď poviem: ja obdarujem, ty obdaruješ, 
                                                                                             on obdaruje... aký je to čas? 
                                                                                          - Vianočný, pani učiteľka. 
  

SUDOKU -  Vieš napísať čísla 1,2,3,4,5,6  v tabuľke tak, aby sa v každom riadku a v každom 

stĺpci čísla neopakovali? 
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PPOVIEM TI O SKVELEJ KNIŽKE! 

 PRE ČITATEĽOV 7 - 9:  

Branislav Jobus: Plajko                                                                                                                   
Vedeli ste, že existuje Ústav rozvoja a nahrávania snov? Stačí zavolať a 
objednať si, o čom by ste chceli snívať. A japonský prístroj Načisto 
Harašimi vám pripraví sen podľa želania. No keď sa pracovníci ústavu 
dozvedia, že existuje spôsob, ako sa sny môžu stať skutočnosťou, nedá im 
to spávať. Na Slovensko totiž prichádza spoločnosť, ktorá navonok vyrába 
vankúšiky a textilné hračky, no v skutočnosti vlastní Plajka. Handrovú 
bábiku, ktorej prítomnosť spôsobí naplnenie akéhokoľvek sna. Aké to 
môže byť zábavné, ale i nebezpečné, keď sa niektoré sny začnú naozaj 
plniť, to si prečítajte v tejto knihe. 

 

PRE ČITATEĽOV 10 - 12:                                                         

David Walliams:                                                                                                                               
Malý milionár 

Ďalšia kniha od svetoznámeho britského komika a autora detských kníh 
Davida Walliamsa je príbehom chlapca, z ktorého sa akoby zázrakom 
stane zo dňa na deň milionár. Dvanásťročný Joe tak má zrazu všetko, na 
čo si len spomenie. Vlastnú Formulu 1, nahrávacie štúdio, žraloka, 
dokonca aj komorníka, ktorý je... Čo myslíte? No predsa orangutan! Má to 
ale niekto v živote šťastie! Veď čo viac si môže chalan v jeho veku priať? 
Ale Joeovi k šťastiu predsa len niečo chýba. Ozajstný priateľ. Podarí sa mu 
ho nájsť? Prezradíme len toľko, že to pri hľadaní nebude mať ľahké. 
Pochopí aj to, že peniaze naozaj nie sú všetko. 

 

PRE ČITATEĽOV 12 - 15: 

Patrick Ness, Siobhan Dowd:  Sedem minút po polnoci                                                       

Dojímavý román o láske, o strate a o nádeji. Conora trápia desivé sny - 
každú jednu noc, odkedy mamu v nemocnici sužujú liečebnými 
procedúrami, ktoré aj tak nezaberajú. Ale tento sen je iný. Keď sa dnes 
v noci Conor prebudí, v okne ho niekto čaká. Niekto starodávny. Niekto, 
koho neočakával. Netvor starší ako ľudstvo samo, ktorý Conorovi 
porozpráva tri príbehy o láske, o strate i o nádeji. Ale na oplátku chce 
od Conora počuť to, z čoho má najväčší strach: chce počuť pravdu. 
Úchvatný a dojemný príbeh o strate, o ranách osudu a najmä o sile, 
ktorú si vyžaduje život po smrti najbližších. 
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 VVIETE ŽE ...  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ďateľ udrie do stromu 20-krát za sekundu. 

Najznámejšie slovo na planéte je OK, druhé je Coca-cola. 
Najmenší cicavec na svete, netopier thajský, váži iba 2 gramy. Je teda ľahší ako cent. 

Pri spánku každú hodinu schudneš 42 gramov. 
S otvorenými očami si nedokážeš kýchnuť. 

Žiaci základných škôl v Nórsku nedostávajú známky. 
Leňochod chodí rýchlosťou 3cm za minútu. Ak sa ponáhľa. Golfová loptička má 360 bodiek. 

Najdlhší film, Liečba Nespavosti trvá 87 hodín. 
Žirafy si dokážu čistiť uši vlastným jazykom. 

Najstarší žiak základnej školy mal 84 rokov. 
Mucha žije iba 14 dní. 

Najdlhšie žonglovanie s loptou trvalo 19 hodín a 30 minút. 
Na každom kontinente je mesto, ktoré sa volá Rím. Leonardo da Vinci vedel súčasne jednou rukou kresliť a druhou písať. 

Golfová lopt

k IV.Dráčik                               

NaNaNaNaNaNaNaNaNaNaNaNaNaNaNaNaajmjjjjjjj enší cicavec na 
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SSPRÁVNE RIEŠENIA 
Geotest – str. 10: 1c 2b 3b 4a 5c 6c 7a 8c 9b 10c 11a                                                                                  
Pieseň o jeseni – str. 19: postupne -1.krása 2.lietajú 3.umelkyňa 4.hnedo 5.kraj                                 
Hádanky - str. 19: 1. gaštan 2. hríbik 3. koza                                                                                                               
Osemsmerovka 1 – str.19: HORA       Osemsmerovka 2 – str.20: JESEŇ JE TU!                                                            

      SUDOKU -  str. 20:                                                   Dokončenie Dračej kocky!                                               

 

 

 

 

 

 

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 31.1.2018.   
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MMÚDROSTI  MÚDRYCH 
Myslím, že knihy, ktoré prečítame, keď sme mladí, v nás ostanú žiť navždy.    

                                                                                                      J.K.Rowlingová 

Choď za čímkoľvek, čo napĺňa tvoje srdce hudbou, a uisti sa, že je to rytmus, na ktorý 
môžeš tancovať.                                                                                                                        

                                                    Matt Baker 

Je to čas, ktorý si venoval svojej ruži, ktorý robí tvoju ružu takou dôležitou. 

                                                                                              Antoine de Saint - Exupery 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nesprávne ostane nesprávnym. Aj keď to robí každý.                                                  
Správne ostane správnym. Aj keď to nerobí nikto. 

                                                                              Neznámy autor 

 

Ďalšie číslo časopisu vyjde vo februári. 

                                                                        Antoine
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