
AHOJTE LAMPÁŠIKOVIA! 
Je tu pre vás nové číslo časopisu Lampáš. V našej škole sa toho od začiatku roka 

udialo toľko, že sme sa rozhodli dať to najdôležitejšie dokopy, aby sa na to nezabudlo. 

Okrem prehľadu života v našej škole vám prinášame aj veľa iného. V novom čísle 

nájdete mnohé vychytávky. Keďže sa blíži Veľká noc, pre najmenších tu máme skvelé 

maľovanky, ale nájdete tu aj vynikajúci kvíz, ktorý preverí vaše vedomosti. Starší sa 

pobavia na deviatackých epitafoch a milovníci poézie si nájdu v Literáriu nádherné 

básne. Všetci si môžete skúsiť osemsmerovky a prečítať si historické dejepisné 

rozprávky. Nejedného z vás poteší aj to, že po preflákanom víkende môžete pri tabuli 

zamávať učiteľom pred nosom „ulievacím kupónom“ a zabezpečiť si tak pokojný 

odchod bez zlej známky. Ak sa vám to vidí málo, prinášame vám aj rozhovor s našou 

novou pani riaditeľkou. Čo sme sa pýtali? Odpovede nájde na stránkach vášho 

časopisu. Rozsvieťte si LAMPÁŠ, čítajte a hlavne sa bavte...  

Zdraví vás redakčná rada 
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P O Z O R ! 

Schránka pri vrátnici stále čaká aj na vaše príspevky. 



ZO ZBOROVNE 
 

Nedávno som pri blúdení internetom narazil na 

zaujímavú myšlienku jedného spisovateľa, ktorý bol 

kedysi učiteľom. Musíte mi prepáčiť, ale jeho meno si už 

nepamätám. Tie múdre slová zneli asi takto: „...nemohol 

som sa do školy vrátiť ako žiak, tak som sa tam vrátil ako 

učiteľ“. Aká fantastická myšlienka! Prečo takáto 

jednoduchá veta nenapadla mne? Veď to cítim úplne 

rovnako! Naozaj : ) Viete prečo? Hneď vám poviem... 

Je streda 13. 3. 2013. Druhá hodina je v plnom prúde. Na chodbách je až podozrivo 

ticho. Sedím na jednej z nich a dávam pozor, pretože deviataci „monitorujú“ svoje 

vedomosti. Čakám a rozmýšľam nad tým, čo asi hovoria na zadané úlohy. Po 

pätnástich minútach si ku mne prisadne kolegyňa a s napätím vyčkávame na to, kto 

opustí triedu ako prvý. Dvere sa s tichým zachrípnutým hlasom otvárajú a vychádza 

prvý žiak. Hlboký výdych, roztrasené ruky a jemný úsmev so slovami „celkom sa dalo“. 

Pani učiteľka sa hneď pýta na zadané úlohy. Vychádzajú ďalší, už sa dokonca počíta aj 

v kruhu na zemi. Všetci spoločne.  

Medzitým ôsmaci (napriek upozorneniam) už tridsiaty krát utekajú k automatom, len čo 

sa dozor otočí. Piataci hučia ako úľ včiel a každú tretiu sekundu Niekto príde, že Niekto 

Niečo hádže a druhý Niekto to nechytá, lebo sa hrá s Niečím mobilom a preto je celá 

trieda od Niečoho. Kým to Niečo upratujeme, siedmaci behajú z wécka a späť, akoby 

tam mali spolok, v ktorom si vymieňajú supertajné informácie ako „a ja že, a on že, no 

a potom že...“. Šiestaci tancujú v triede akúsi novú verziu Harlem Shake a zrazu... 

Opäť zvoní na hodinu. Znovu to ticho. 

Vravel som vám, že som nedávno pri surfovaní na internete videl zaujímavú myšlienku 

jedného spisovateľa? Nepoviem vám aká bola, ale čo som sa z nej naučil. Keď sa ma 

niekto opýta, aký bol môj deň v práci, poviem, že ani neviem... 

Lebo som nebol v práci, ale v škole. S vami. Kde uteká náš spoločný „malý“ príbeh. 

Prajem vám príjemné čítanie : )           p. uč. Gáll 



   



 
 

 

 

 

S príchodom nového roka sme okrem čísla 2013 privítali aj niekoľko zmien. Tou 

najvýraznejšou je naša nová pani riaditeľka. Hneď po prvom mesiaci jej pôsobenia sme 

navštívili riaditeľňu. Nebojte sa, nebolo to preto, že sme porušili školský poriadok. 

Pravdupovediac – boli sme zvedaví, a preto sme pani riaditeľke položili niekoľko otázok, na 

ktoré nám ochotne odpovedala. Prenesme sa spolu do príjemnej atmosféry, v ktorej celý 

rozhovor prebiehal. Nech sa páči, prečítajte si, čo sme povyzvedali  

AKO SA MÁTE OD OBDOBIA, V KTOROM STE VO FUNKCII RIADITEĽKY? 

Hlavne pracovne. Veľa pracovných povinností mi zaberá aj voľný čas, ale s tým som počítala, 

takže som sa na to dobre pripravila.  

 

CÍTITE SA NA NOVOM MIESTE PRÍJEMNE? 

Cítim sa dobre, zvykáme si na seba všetci navzájom... Ale nemám nepríjemný pocit. To je 

hlavné :) 

 

JE ĽAHKÉ ZASTÁVAŤ FUNKCIU RIADITEĽKY? 

Je to hlavne o zodpovednosti. Rozhodnúť správne, vytvoriť príjemnú pracovnú klímu v škole, 

zabezpečiť kvalitné vyučovanie a tým vytvoriť aj motivačné prostredie pre žiakov školy. 

 

NA AKEJ VYSOKEJ ŠKOLE STE ŠTUDOVALI? 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Prešove – Fakulta pedagogiky. Tiež na Slovenskej 

poľnohospodárskej univerzite v Nitre ekonomiku a manažment. 

 

AKÉ PREDMETY UČÍTE NA NAŠEJ ŠKOLE? 

V ročníkoch 1. – 4. učím Vlastivedu a deviatakov učím Občiansku náuku zameranú na 

ekonomiku a ekonómiu. 

 

NA AKÝCH ŠKOLÁCH STE VYUČOVALI V MINULOSTI? 

ZŠ Park Angelinum a na ZŠ Laca Novomestského 2. 

 

 



PLÁNOVALI STE BYŤ RIADITEĽKOU ALEBO SA VYSKYTLA ŠANCA TAK STE JU 

VYUŢILI? 

Prešla som pozíciou učiteľky, zástupkyne, a tak som mala v pláne aj post riaditeľky. 

 

ČO VRAVÍTE NA UČITEĽSKÝ ZBOR? 

Na škole som príliš krátko aby som mohla odpovedať úplne, ale zatiaľ nemôžem vysloviť nič 

negatívne. 

 

A ČO POVIETE NA STAV ŠKOLY? JE ZNÁME, ŢE VAŠIM PRÍCHODOM SA 

USKUTOČNILO NIEKOĽKO ZMIEN, PLÁNUJETE AJ ĎALŠIE? 

Stav školy nie je práve ideálny, ale verím, že sa podarí realizovať potrebné zmeny – učebňa 

k projektu, spoločenská miestnosť, skrinky na oblečenie a topánky a samozrejme aj zmeny vo 

vyučovaní. 

 

ČO TO BUDE PRE NÁS ŢIAKOV ZNAMENAŤ? 

Určite skvalitnenie prostredia, v ktorom sa učíte a pôsobíte väčšinu dňa. 

 

MEDZI ŢIAKMI SA POŠEPKÁVA, ŢE PLÁNUJETE ROZŠÍRIŤ VÝUČBU CUDZÍCH 

JAZYKOV, JE TO PRAVDA? 

V prvom rade plánujeme nadviazať spoluprácu s QSI a tým získať možnosť pre žiakov, ale aj 

učiteľov konverzovať s anglicky hovoriacimi žiakmi. (QSI čiže Quality Schools International je 

škola ktorá sídli v budove našej školy, pozn. redaktora) 

 

MAJÚ SA NEPOSLUŠNÍ ŢIACI OBÁVAŤ STRETNUTIA S VAMI V RIADITEĽNI ALEBO OD 

VÁS NEHROZIA ŤAŢKÉ TRESTY? 

Za všetko čo robíme by sme mali niesť zodpovednosť. Som zástancom pozitívneho hodnotenia, 

ale ak urobíme niečo v rozpore s pravidlami, asi sa dá predpokladať, že to bude mať aj 

dôsledky :) 

 

ČO VRAVÍTE NA SPRÁVANIE DOSPIEVAJÚCICH ŢIAKOV? 

Všetci sme prešli takýmto obdobím a neboli sme asi z pohľadu dospelých lepší...  

 

MÁTE RADI PRÁCU S DEŤMI? 

Mám. Už ako študentka som pracovala s deťmi v táboroch, krúžkoch a dodnes rada učím 

a pracujem s deťmi a mládežou. 

 

AKÝ BOL VÁŠ OBĽÚBENÝ PREDMET NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE? 

Matematika – čo je definované to aj platí, nie napríklad ako v Slovenskom jazyku, kde sú rôzne 

výnimky. 

 

SPOMÍNATE SI NA SVOJHO OBĽÚBENÉHO UČITEĽA / UČITEĽKU? 

Pani učiteľka 1. ročníka aj triedna učiteľka 5. – 8. Prísna, spravodlivá a priateľská. 

 

 



AKÉ JAZYKY OVLÁDATE? 

Čiastočne ruský a nemecký a začínam sa učiť anglický jazyk :) 

 

MÁTE DETI? 

Dve. 

 

AKO SA VOLAJÚ? 

Dana a Matej. 

 

FAJČÍTE? 

Nie. 

 

AKÉ JE VAŠE ŢIVOTNÉ MOTTO? 

Z cieľa vedie veľa ciest, k cieľu len jedna. 

 

POVIETE NÁM O VÁS NEJAKÚ ZAUJÍMAVOSŤ? ČO VÁS BAVÍ? 

Podľa času a nálady. Rada sa venujem športovým aktivitám – lyžovanie, bedminton, zumba, 

ale aj kultúra ako divadlo, kino či koncerty. 

 

MYSLÍTE SI, ŢE SI VÁS ŢIACI NAŠEJ ŠKOLY OBĽÚBILI? 

To bude asi individuálne :) 

 

ČO BY STE NA ZÁVER ODKÁZALI NAŠIM ČITATEĽOM? 

Nerobte to, čo nechcete aby robili vám. Budem rada, ak každý prispeje svojou „troškou“ 

k pozitívnemu zviditeľneniu našej školy. 

 

ĎAKUJEME :)                        Natália Hrdinská (VII.A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z cieľa vedie veľa 
ciest, k cieľu len 

jedna. 



Veľkonočná maľovanka č. 1 

 



 Test citov   

  
 

Ak sa chceš o sebe niečo dozvedieť priprav si pero, prečítaj si nasledujúce riadky 

a vyznač svoje odpovede. Potom sa uţ len pozorne začítaj do odpovedí. 

1. Keď ťa kamarát o niečo požiada, 
 A... nevieš mu to odoprieť 
 B... splníš mu to len vtedy, ak je jeho prosba naozaj veľká 

 

2. Dokážeš, 
 A... sa skamarátiť rýchlo 

 B... trvá ti to trochu dlhšie 

 

3. Ak sa stane niekomu niečo nepríjemné a sám si to zavinil, 
 A... ľutuješ ho 

 B... povieš si, že je to jeho chyba a nevšímaš si ho 

 

4. Keď sa ti niečo nepodarí,  
 A... ešte dlho ťa to trápi 

 B... hneď začneš premýšľať kde si spravil/a chybu 

 

5. Myslíš si že, 
 A... niekedy sa v škole dá spoľahnúť na šťastie 

 B... dobrú známku dostaneš len vtedy, keď sa poriadne naučíš 

 

6. V dôvernom rozhovore s kamarátmi / kamarátkami,  
 A... povieš, čo si myslíš 

 B... redšej si svoj názor necháš pre seba 

 

 



Odpovede: 

4 – 6 odpovedí A 

Často sa necháš ovplyvniť citmi a príliš nerozmýšľaš, či je správne to, čo robíš. 

Buď trocha rozvážnejší/šia a nebudeš sa dostávať do situácie, pri ktorých neskôr 

oľutuješ svoje konanie. 

 
4 – 6 odpovedí B 

Vieš byť rozhodný/á a city na teba prehnane nepôsobia. Plánuješ veci dopredu 

a máš v sebe dosť vytrvalosti. Niekedy sa však zdá, že máš v sebe málo zmyslu pre 

humor. 

 
po 3 odpovede A a B 

Vnímaš veci také, aké sú a dokážeš sa im prispôsobiť. Hoci vieš, čo by si chcel/a 

v živote dosiahnuť, tvoje želania sa dosť rýchlo menia podľa nálady a situácie. Mal/a by 

si mať pevnú vôľu. 

 

                                         Dievčatá zo IV.B s tr. učit.       

 (prevzaté z internetu) 

 ________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Literárium 

  

  

   

 

Šťastný deň 
                                                                        

Dnes je pekný deň, 
kúpim si v obchode jahodovú dreň. 
Zo školy som domov utekala, 
poriadne som sa zadýchala. 
Domov som došla, 
tortu som na stole našla. 
Jáj, veď dnes mám predsa narodeniny! 
Bože, nesníva sa mi? 
Zajtra je predsa sobota, 
to už nebude v škole žiadna robota. 
                                                                                          

                       K. L. Beňáková, IV.A 

 

Zima 
                                                               

Jedna guľa, druhá guľa. 
Ktorú najskôr dám? 
Do tretice tretia guľa 
snehuliaka mám. 
 

Na nos pôjde mrkvička, 
do ruky strapatá metlička. 
Zapichnem tam uhlíky, 
snehuliak má gombíky. 
 

Katarína Janošková, IV.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hra 
              

Spýtala sa babka milá, 
a či si ty zablúdila? 
Povedala som jej veru, 
už som prešla horu celú 
a už neviem kam. 
Hľadala som psíka, mačku, 
hrali sme sa naháňačku. 
Teraz sa mi schovali 
a už sme sa dohrali. 
                                    

   Lucia Kupčová, IV.A 

Keď padá sneh 
 

Už nám vonku padá sneh. 
Počuť tam aj detský smiech. 
Mamka preosieva mak, 
už tam stojí snehuliak. 
Makovníkom sa dnes teším, 
od radosti vonku bežím. 
          

        Sebastián Hudák, IV.A 

 



       

 

   

 

  

 

Vianoce 
 

Na Vianoce pod stromčekom 
bývajú vždy darčeky. 
Dávajú sa dobrým deťom 
autíčka a bábiky. 
Dostaneme ich vždy veľa. 
Aha, tam je veľká guľa! 
Darčeky my máme pekné. 
Dáme z nich aj tejto slečne. 
Niekedy sú veľké, inokedy malé. 
Tešíme sa z nich neustále. 
               

            Sebastián Hudák, IV.A 

Sánkovačka 
  

Na zimu sa veľmi teším, 
po sánky už domov bežím 
Oblečiem sa, obujem sa, 
idem vonku, sánkujem sa. 
Potom príde brat, 
sánkuje sa so mnou rád. 
Trochu sa aj zahráme, 
snehuliaka staviame, 
domov šťastný prídeme. 
 

  Kristián Hudák, IV.B                                                 

Mars 
 

Červené miesto je planéta Mars. 
Nevidím ju z Košíc,  
iba z vesmírnej lode Mráz. 
Vesmírna loď sa červená,  
že vidí práve ju. 
Pôvodne však na Zem letela 
a dopadla tu. 
                              

  Jarmila Surňáková, IVA 

Plávanie 
 

Plávanie je paráda  
a vždy dobrá nálada. 
Učiteľka je veľmi dobrá 
a s učiteľom je veľká zhoda. 
 

Učíme sa plávať, 
ale nesmieme rozprávať. 
Spolužiaci veľmi kričia 
a učiteľka im vraví nech mlčia.  
 

Anonym 

 

Vtáčiky v zime 
 

Bola tuhá zima. Malý vtáčik si hľadal potravu. 

Blúdil medzi domami i stromami a stretol iného vtáčika, ktorý sa volal Emka. 

 - Ahoj, Emka, ja som Emo. 

 - Poďme spolu hľadať potravu.  

Našli niekoľko zrniečok, kúsky ovocia a oriešky. Zobrali si to a šli spolu domov. 

Doma si upiekli chutný zimný koláč. Ostali bývať spolu až do jari.  
                                                                                                       

                                                                                   Viktória Beerová, III.B 

 



  

 

 

 

  

 

Smelé mača 
 

Čierne mača ticho kráča, 
Samo, malé na povale. 
Nebojí sa ničoho, 
smelo mňauká: „Ho, ho, ho!“ 
                        

Jarmila Surňáková, IVA 

Jar prichádza 
 

Kvietky sa nám zobudili, 
už sú celé plné sily. 
 

Zima sa s nami lúči  
a kvietok už pučí. 
 

Odkladáme sánky, 
kupujeme nové topánky. 
 

Včely vylietajú z úľa, 
po oblohe sa slnko kotúľa. 
 

Jar už prišla v plnej kráse, 
slnko prišlo v pravom čase. 
 

 Kollárová, Krempaská,  

 Konečná, Tóthová, III.A 

Valentín 
 

Dnes je sviatok Valentína, 
každý rok to predsa býva. 
 

Dávajú si odkazy 
a tri ruže do vázy. 
 

Možnože aj srdiečko 
a dve pusy na líčko. 
 

Obidvaja budú šťastní, 
napíšu si veľa básní. 
 

Donesie jej ďalší dar  
a dostane bozkov pár. 
  

 Sebastián Hudák, IV.a                   

Titanic 
 

Na vlnách oceána sa plaví Titanic, 
to, čo sa stane neočakával nik. 
 

V smere plavby pláva veľký ľadovec, 
po polnoci bolo všetkému koniec. 
 

To, čo sa zdalo jemným chvením, 
sa nakoniec zapísalo do dejín. 
                   

                       K. Kovács, III.B 

 



Na i   učiteľ m 

  

 

 

  

 

 

 

Deň učiteľov 
 

Na Váš sviatok učiteľov, 
musím veľké ďakujem povedať, 
kytičku kvetov do rúk Vám dať. 
 

Ďakujem Vám za všetko, 
čo pre mňa robíte, 
hlavne zato,  
že ma výborne učíte. 
 

Dlho spomínajte na tento deň krásny, 
prajem Vám, aby bol Váš život šťastný. 
 

                                Anonym 

Pani učiteľka 
 

Pani učiteľka má super nápady, 
vie rozdať veľa dobrej nálady. 
Ona nám vždy poradí, 
aj mamu nám nahradí. 
Učí nás výborne, 
dáva známky výborné. 
Pomáha nám vo všetkom 
a v každej chvíli, 
preto k nej budeme dobrí a milí. 
 

                        Anonym 

Deň učiteľov 

Naša vďaka patrí Vám, 
za Vašu veľkú trpezlivosť. 
Dávate ju stále nám, 
hoc nás máte občas dosť. 
 

Ste dobrí, milí, láskaví, 
z našich činov vráskaví. 
Zlé známky nám odpúšťate 
lebo dobré srdce máte. 
 

Písomky sú síce ťažké, 
no ťaháky máme stále v taške. 
Máme celkom radi matiku, 
radšej sa učíme na fyziku. 
 

Prajeme Vám,  
aby ste boli všetci spokojní  
a prežívali s nami krásne dni. 
 
Soňa, Dominika, Sofia, Elena 

                                        VI.A 

Naša pani učiteľka 
 

Pani učiteľka sa na nás zlostí, 
že vymýšľame samé hlúposti. 
                                          

Ale ona nás má rada, 
je s ňou aj veľká sranda. 
 

Naučíme sa vždy niečo nové, 
tým u nás získava veľké skóre. 
 

Učíme sa veľmi radi,  
dáva nám vždy dobré rady. 
 

Keď sa nám niečo podarí, 
Od radosti celá zažiari. 
 
Učí nás veľmi dobre, 
tak rýchlo za ňou poďme. 
 

         Mimka Mihelyová,  

         Katka Janošková, IV.B  



Veľkonočná maľovanka č. 2

 



Dejepisné rozprávky 
Na školskom kole Olympiády z dejepisu sa objavila zaujímavá praktická časť. V nej mali súťažiaci 

pomocou desiatich zadaných slov vytvoriť rozprávku z histórie. Ktoré to boli? To neprezradíme, 

ale ak budete čítať pozorne, určite ich ľahko nájdete :) 

Sen? 

Bol starovek. Na egyptskú pyramídu zasvietil mesiac. Soňa vedela, že už je čas ísť spať. Bola to krásna 

panovníčka. Často mala chuť zaútočiť na dnes už staroveké hradby. Tej noci sa jej prisnil sen. Boli v ňom 

dvaja muži. Jeden nižší ale veľmi pekný, druhý vyšší, no Soni sa veľmi nepozdával. Pri pohľade na nich sa 

tešila, konečne poznala ten pocit byť šťastná. Podišla k mužom a spýtala sa ich na meno. Vyšší jej 

zdvorilo odpovedal: „hapčí“, kýchol si a ospravedlnil sa. „Moje meno je Krištof Kolombus,“ povedal 

a milo sa usmial. Nižší, no krásny,  sa usmial ale neprezradil jej meno. Neskôr priznal, že je neandertálec. 

Soňa tomu slovu ani zďaleka nerozumela. No predsa bola zaslepená jeho krásou. V tom sa zjavil Sonin 

otec, ktorý z ničoho nič spadol z neba, pozrel na mužov a riekol: „Bude to boj! Ukážte mi, kto si moju 

krásku zaslúži!“ a ukázal na meč, ktorý ležal v piesku. Otec sa vyparil. Muži zápasili a zápasili, v tom však 

Soňa zbadala černocha na ťave. Rozbehla sa, naskočila na ťavu a ...  

Prebudila sa s úsmevom na perách. Bol to len sen, ale veľmi sa jej páčil.   

                     Soňa Červeňáková (VI.A)  

Cesta okolo sveta 

Raz sme sa s pánom učiteľom Gállom vybrali do Egypta. Videli sme tam pyramídy ale aj repliku Krištofa 

Kolomba. Pán učiteľ si hovoril: „čo je to za neandertálca?“ Ja som mu povedal, že je to te to (?) 

Rozmýšľali sme či to nie je nejaký iný človek z minulosti. Potom sme išli do Údolia kráľov a tam sme 

stretli veľkého panovníka. Na jeho meno si už nespomínam. „Poď,“ hovorí mi pán učiteľ, „pôjdeme do 

Grécka a tam uvidíš viac zaujímavostí ako v Egypte. Prišli sme teda do Grécka a hovorím si – aké je to 

krásne, najlepšie miesto na tom svete! Také som ešte nevidel. Kráčali sme po tejto prekrásnej krajine, 

čas sa krátil a pán učiteľ bol nervózny. Možno ešte netušil, že tu náhodou stretneme  pani učiteľku 

Novákovú, ktorá bola na dovolenke. Prechádzali sme sa spoločne po Grécku ale pán učiteľ chcel 

cestovať aj do Španielska. Tešil som sa, lebo sme mu sľúbili, že ma zoberie na býčie zápasy... Rozlúčili 

sme sa s pani učiteľkou a odleteli do Španielska. Tam sme sa radovali a  oslavovali. Pán učiteľ si stále 

dával nápoj „Tintoveráno“. Asi po dvoch dňoch, čo sme boli v Španielsku, sme konečne išli aj na tie býčie 

zápasy. Sadli sme si na svoje miesta a čakali sme, kedy začne zápas. To ale ešte neviete, čo všetko sa 



stalo. Keď sa býk pripravoval zaútočiť, tak som si kýchol („hapčí!“) býk sa zľakol a utiekol do klietky. To 

som teda sám nečakal. Po nečakane rýchlom zápase sme sa ešte išli  pozrieť do starovekého múzea 

a tam sme videli všelijaké veci. Veľa sme sa tam  naučili o Španielsku a ostatných kútoch sveta. Po 

výbornom výlete sme nasadli do lietadla a odleteli domov na Slovensko. Po trinásť hodinovom lete  sme 

sa kolísali ako nejaké kolísky. Zavolali sme si taxík a odišli sme domov. Takto sa skončila  cesta okolo (pár 

krajín) sveta. Mali by ste ju zažiť aj Vy. Stačí ak zatvoríte oči, ja Vám prajem dobrú noc... 

                                                                                    Tomáš Kožurko (VI.A) 

_____________________________________________________________________________________ 

Epitafy deviatakov 
Viete čo je to epitaf?  

Že nie?  

Tak my vám to radi vysvetlíme…  

 

 

                                                                    Epitaf je nápis na 

náhrobnom kameni, ktorý 

opisuje toho, kto je na 

tom mieste pochovaný. 

 

 



 

                         

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Epitaf pre včielku 

 

Včielka naša už nebzučí, 

stále žije v mojej duši. 

Spomínať na ňu stále chcem, 

no dnes už radšej neplačem. 

 

Patrícia Bodnárová, IX. A 

 

  

 

Had 

Zomrel slizký had, 

nemal ľudí rád. 

Syčal dvojitým jazykom, 

škrtil ľudí dvojitým chvostíkom. 

Na hmyz veľmi nebol, 

radšej myši jedol. 

 

Karolína Dulniová, IX. B 

 

Epitaf pre leva 

Na tomto mieste je pochovaný, 

všetkými zvieratami 

,,Pán milovaný“. 

Kráľom ZOO on bol, 

mäso servírovali mu na stôl. 

Nebol divoch ako v džungli, 

pokojne ležal vo svojom bunkri. 

 

Viktória Rusnáková, IX. B 

 

Epitaf pre kocúra 

Ešte včera si tu bol, 

dnes Ti už tlčiem kôl. 

Radi sme Ťa hladkali, 

spolu s Tebou papkali. 

Veríme, že rád si nás mal, 

keď si nám posledné 

zbohom dal. 

 

Erika Timková, IX. A 

 

O láske 

 

Lásku som vždy uznávala 

a dobro vždy rozsievala. 

Zhasla mi už hviezda jasná, 

Pán Boh ma už k sebe zvolal. 

Nesmúťte Vy, moji drahí, 

stretneme sa opäť v raji. 

 

Viktória Nováková, IX. B 

 

Epitaf pre lienku 

 

Pokojne ja žila som, 

chutné vošky jedla som. 

Niekto ma však zašliapol, 

život zo mňa vykvapol. 

 

Daniela Javorská, IX. A 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

Ulievací kupón 

Platí za týchto podmienok: 

 

1. Kupón musí byť vyplnený, dátum musí byť z toho dňa, kedy ho     

    ţiak pouţije. 

2. Kupón musí ţiak poloţiť na katedru pred začiatkom vyučovacej  

    hodiny - pred vstupom vyučujúceho do triedy, nie počas hodiny.  

3. Platí iba pri ústnej skúške, nie pri písomnej. 

4. Pouţiť ho môţe ţiak do vydania ďalšieho čísla časopisu. 

Pre čitateľov LAMPÁŠA, ale aj pre všetkých žiakov 

školy: 

• aj v tomto školskom roku prebieha na škole zber 

papiera. Papier zviažte, prineste do školy a stačí ho 

nechať pri vrátnici. Vyhodnotenie zberu bude na konci 

školského roka. Víťazná trieda bude odmenená. 

Takže... „Zbierajte!“ „Zbierajte!“ a „Vyhráte!“ 

 

• naďalej prebieha aj zber hliníkových viečok z výrobkov 

SABI. Čisté viečka môžete odovzdávať p. uč. Vámosovi. 

                                                                                        

Redakčná rada 

 


