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MILÍ LAMPÁŠIKOVIA! 
e tu ďalšie skvelé číslo vášho časopisu! Keďţe sa blíţia 

najkrajšie sviatky v roku, rozhodli sme sa, ţe aj vydanie 

Lampáša bude špeciálne... 

V prvom rade by sme kaţdému z vás radi darovali malý darček, ktorý ste si určite všimli 

na titulke. Je to odznak, ktorý si môţete pripnúť na školskú tašku, mikinu alebo čiapku. 

Moţno sa pýtate, prečo je na ňom práve srdce. Odpoveď je veľmi jednoduchá – 

pretoţe láska nikdy nemôţe vyjsť z módy!  

Vedeli ste, ţe symbol srdca sa objavil uţ pred viac ako štyritisíc rokmi? V tej dobe ho 

maľovali Gréci na vázy s rastlinou, ktorá sa volá brečtan. Keď boli namaľované srdce 

a brečtan spolu, vraj tvorili večnú lásku. Stredovekým rytierom sa táto myšlienka páčila 

tak veľmi, ţe skoro v kaţdom hrdinskom príbehu mali na svojom brnení znak srdca, 

ktoré si vyfarbili na červeno. Odvtedy sa tento symbol dostal medzi ľudí a nosíme ho 

dodnes. Dobré však? Aj vy môţete byť ako rytieri a hrdo ho nosiť  

Avšak okrem odznaku sme si pre vás prichystali aj ďalšie prekvapenia. V časopise 

nájdete Vianočné maľovanky, súťaţe a pre milovníkov zábavy tu máme vtipovisko. 

Dočítate sa, ako si ţijú ţiaci na prvom stupni, od piatakov sa dozviete čo je to nonses a 

zistíte prečo šiestaci radi bývajú na KáVéPéčku. Pavel zo 7.A vám vyrozpráva  jeho 

skutočný príbeh a v rubrike Diktafón nám pani zástupkyňa okrem iného prezradí aj to, 

aké bolo jej vysnívané zamestnanie. Samozrejme sme nezabudli ani na obľúbený 

ULIEVACÍ KUPÓN. To všetko a ešte omnoho viac vás čaká vo Vianočnom čísle! 

Ţe sa neviete dočkať? Tak nech sa páči, rozsvieťte si LAMPÁŠ,  čítajte a hlavne sa 

bavte  A nezabudnite si svoj časopis vyfarbiť! 

 

Veselé Vianoce vám ţelá redakčná rada! 

 
 

 

Časopis LAMPÁŠ (občasník) 
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17:00 SEČ, V AUTOBUSE 
„A ty čo robíš?“ spýtal sa ma nejaký veselý študent cestou domov.    
„Som učiteľka.“ 
„To je asi nuda, nie?“ skonštatoval. 
Pred očami mi prebehol práve sa končiaci deň… 

05:00 SEČ, NIEKDE V KOŠICIACH 
„Cŕ, cŕŕ, cŕŕŕ! Vstávaj, vstávaj, práca nepočká,“ vysmieva sa ten malý zákerný budík. Počkala. 
06:40 SEČ, ZBOROVŇA  
Pripraviť písomky pre deviatakov. Oh, zabudla som papier do kopírky. 48 schodov smerom 
hore, rovnaký počet smerom dolu. Behom. Kopírka poslúchala na slovo.Našťastie.  
Písomky mám. 48 schodov smerom hore. 
7:05 SEČ, KABINET NA 2.POSCHODÍ 
Idú Vianoce. Výzdoba musí byť. Tak šup, šup:  
Zobrať škatuľu s vianočnou výzdobou, 48 schodov smerom dole.     
Rozloţiť výzdobu, priniesť rebrík, začať zdobiť. Dvadsaťpäťkrát vyliezť na rebrík, 
dvadsaťpäťkrát dole.   

Takmer hotové. Odloţiť rebrík. Opäť 48 schodov smerom hore.  

7:40 – 11:40 SEČ, NIEKDE V ŠKOLE 
Piataci: „Dobré ráno, p. učiteľka. Máte dozor?“ „Nemám. Ale aj tak si daj pozor.“  
Šiestak: „Ja som si zabudol domácu úlohu.“ „Ja nie.“ 
Zablúdený prváčik: „Teta, zasekol sa mi zips na vetrovke.“ Opravené.  
Konečne učím. Super hodina. 
„Máte návštevu.“ 48 schodov dole, 48 hore. Behom. Prestávka má len 10 minút. 
Učím. Všetci všetko vedia. Ďalšia super hodina. 
Veľká prestávka. Hodnotenie tried. 
Trieda, nepoviem ktorá: „Do skrine radšej nepozerajte,“ znie dobre mienená rada. Pozriem. Na  
to, čo vidím, tak skoro nezabudnem.  
A zase tí piataci: „Pani učiteľka, ona ma kope!“ „Kde? „V triede.“ 
Futbaloví previnilci sú úspešne oddelení. Krátko uvaţujem o kariére futbalovej rozhodkyne.  
Zvoní, teda vlastne hrá. Tak moţno inokedy. 
Učím. A zase učím. Nie všetci všetko vedia. Moţno nabudúce. 
11:40 – 13:25 SEČ, PRÍZEMIE 
Dokončiť výzdobu. 15x vyliezť na rebrík, 15x dole. Vybavené.  
Obed, rýchlo, práca nepočká. A zase počkala, potvora jedna. 
13:35 – 16:30 SEČ, V TRIEDACH 
Učím, učím, učím. Kaţdý vie to, čo chce. 
17:00 SEČ, V AUTOBUSE 
Nuda v škole? Na Drábovej? Nehrozí. Vám áno? Tak sa tešte aspoň na prestávky. Alebo na 
prázdniny. Alebo na Vianoce. Ako všetci učitelia.  

 

Jana Nováková 
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Milovníčka turistiky, gazpacha či histórie, ktorá zastáva svoju funkciu uţ 15 

rokov. Za ten čas sa naučila, ţe to najkrajšie na povolaní učiteľa je vytvoriť si čo 

najlepší vzťah so ţiakmi. Avšak nie vţdy túţila byť učiteľkou. Čím teda? Aj to sme 

sa opýtali našej pani zástupkyne Mgr. Oľgy Hladtovej... 

 
AKO SA DNES MÁTE? 

Pracovne, ale inak OK. 

NA ZAČIATOK BY SME MALI ZVEDAVÚ OTÁZKU – KDE STE PREŢILI DETSTVO? 

Som rodáčka z Košíc, takţe prevaţne tu. Ale rada som trávila prázdniny na vidieku.  

AKÁ STE BOLI ŢIAČKA? 

Škola ma naozaj bavila a nie iba cez prestávky  

BOLI NA VÁS RODIČIA PRÍSNI? 

Skôr otec, povedzme, ţe náročný. 

 

KTORÝ PREDMET STE NEMALI NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE RADA? 

Asi chémiu. 

 

A VÁŠ OBĽÚBENÝ? 

Nebol iba jeden, ale keď mám niečo vybrať tak dejepis a jazyky. 

 

NA AKEJ VYSOKEJ ŠKOLE STE ŠTUDOVALI? 

Na pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. 

 

VŢDY STE UVAŢOVALI O TOM, ŢE SA STANETE UČITEĽKOU? 

Nie, mala som iné „vysnívané“ povolanie. 

PREZRADÍTE AKÉ? 

Chcela som byť letuškou  

 

ČO SA VÁM TEDA NA UČENÍ PÁČI? 

Ak v ňom je skvelý vzťah medzi ţiakom a učiteľom. 

A ČO VÁS VIEDLO K UČENIU SA NEMECKÉHO JAZYKA? 

Úprimne? Stará mama vedela po nemecky, a preto som od mala čo-to pochytila. 
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AKO DLHO UČÍTE NA NAŠEJ ŠKOLE? 

Uf, dlllho, asi tak 20 rokov??  

 

ODKEDY ZASTÁVATE FUNKCIU ZÁSTUPKYNE RIADITEĽKY? 

Od roku 1998. 

 

JE TO ŤAŢKĚ? 

Ťaţké je to, čo nezvládame, je to v pohode  

 

UŢ TO BUDE SKORO ROK ČO MÁME NOVÚ PANI RIADITEĽKU, ČO HOVORÍTE 

NA JEJ RIADENIE ŠKOLY? 

To musíme vidieť a cítiť, my, všetci. 

 

ÁKÚ FARBU MÁTE NAJRADŠEJ? 

Jednu? Je ich mnoho. 

 

A OBĽÚBENÉ JEDLO? 

Kaţdé, ktoré mi chutí, napríklad aj gazpacho. (Gazpacho [čítaj gaspačo] je studená polievka zo surovej 

zeleniny a je veľmi obľúbená hlavne v Španielsku. pozn. redaktora) 

 

KTORÁ TRIEDA NA NAŠEJ ŠKOLE JE VAŠA NAJOBĽÚBENEJŠIA? 

Neprezradím  

 

                                 MÁTE DETI? AKO SA VOLAJÚ? 

                                 Mám dcéru, volá sa Katarína. 

 

                                 MÁ AJ ONA RADA NEMČINU? 

                                 Nie, ale má z nej certifikát a pracuje pre nemeckú firmu. Ţivot to tak zariadil... 

 

ČO RADA ROBÍTE VO VOĽNOM ČASE? 

Mám rada pohyb, turistiku, bicykel, ale aj wellness. 

 

MÁTE NEJAKÉ DOMÁCE ZVIERATKO?  

Momentálne nie, ale mali sme 7 rokov psa. 

PANI RIADITEĽKA NÁM V MINULOM ČÍSLE PREZRADILA SVOJE ŢIVOTNÉ MOTTO, 

RIADÍTE SA AJ VY NEJAKÝM? 

Neriadim sa mottom, no ak uţ snáď tak „nikdy sa nevzdávať“. 

 

KEĎ UŢ MÁME TÚ MOŢNOSŤ, NEDÁ NÁM NEOPÝTAŤ SA, ČO PRE ŢIAKOV 

CHYSTÁ ZŠ DRÁBOVA V ROKU 2014? 

Nechajte sa prekvapiť, veď Drabka bude oslavovať 30. výročie! Čo by to bolo za oslavu bez prekvapenia? 

 

ČO BY STE ODKÁZALI NAŠIM ČITATEĽOM? 

V tomto predvianočnom čísle hlavne čo najkrajšie Vianoce  

 

                                                                           

                                                                            Za rozhovor ďakujú Nikola a Katka z VIII.A 
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... stromček je prastarý symbol života a hojnosti? 

 

... tradícia ozdobovania Vianočných stromčekov pochádza z Nemecka? 

 

... jedna z prvých správ o ozdobenom vianočnom stromčeku pochádza z roku 

    1570? 

 

... keď na Slovensku ešte nepoznali vianočné stromčeky, ozdobovali si ľudia 

    svoje domy zelenými vetvičkami a prútmi? 

 

                    ... niekedy sa na Slovensku vianočné stromčeky vešali zo stropu dole  

                        hlavou? 

 

... v každej krajine sa vianočné stromčeky vyzdobujú inak? Napríklad v Japonsku    

    sú najobľúbenejšie ozdoby z papiera, ktoré sa volajú origami. Stromčeky 

    v Mexiku musia mať na sebe čo najviac farieb a nesmie chýbať ani reťaz z chilli 

    papričiek. 

 

... na Slovensku a v Nemecku nosí darčeky Ježiško. V Amerike je to Santa Claus. 

    Ale napríklad v takom Španielsku dostávajú deti darčeky od Papa Noela. 

    V slnečnom Taliansku nosí darčeky strapatá čarodejnica Befana, v studenom 

    Rusku je to Ded Moroz, ktorému na saniach robí spoločnosť Snehulienka. Aj 

    v tropických krajinách dostávajú deti darčeky. V Puerto Ricu ich nosia Traja 

    králi 6. januára. Na Hawaii zasa rozdáva darčeky vysmiaty Kanakaloka. 

 

                                                                                                                                            jg 
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Milí lampášnici, ponúkame vám trochu zábavy na voľné chvíle, o ktorú sa postarali 

žiaci IV. ročníka. 

TAJNIČKA č. 1 

1. druhá najdlhšia rieka Slovenska 

2. aktovka 

3. škodlivý nápoj 

4. pomník v Bratislave 

5. bodavý hmyz 

6. kde (po anglicky) 

7. posledný deň v týždni 

8. chlapčenské meno (25. apríl) 

9. žlté ovocie 

                                 pripravila Tamara Kollárová 

 

 

 

1. dopravný prostriedok  

2. kvetina 

3. džem 

4. nádoba na kvety 

5. chlapčenské meno 

6. cibuľovitá zelenina 

7. obojživelník 

                                              pripravil Matej Horváth 
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1. denná tlač 
2. ovocie 
3. dopravný prostriedok 
4. jesenný mesiac 
5. vybrané slovo po p 
6. mesto, v ktorom žiješ 
7. potreba na písanie 
8. vzdušný dopravný prostriedok 

                          pripravil Samuel Kundrát 

HÁDANKY: 
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Ktorý vták má vpredu 
dve oči, ale vzadu ešte 
veľa ďalších? 

Kde včerajšok vždy 
nasleduje až po 
dnešku? 

Na zaČiatku je to čierne, pri 

použití je to červené a na  je 

to sivé. Čo je to? 

Keď na pretekoch predbehneš 
           pretekára na druhom mieste, na 

          ktorom mieste budeš ty? 
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Imatrikulácia prvákov 
29. október 2013 bol pre našich najmladších ţiakov veľmi dôleţitý a zaujímavý. V ten 

deň sa uţ po druhýkrát na našej škole uskutočnila imatrikulácia prvákov. Pani triedne 

učiteľky a pani vychovávateľky pripravili slávnosť s kultúrnym programom pri ktorom im 

pomáhali aj najstarší ţiaci školy, naše deviatačky Veronika a Martina.  

Na slávnosť sa prišli pozrieť rodičia, starí rodičia a iní rodinní príslušníci. No, ale 

najdôleţitejší účastníci slávnosti boli šmolkovia, teda prváci. Prečo šmolkovia? Nuţ 

preto, ţe naši prváci celú slávnosť vystupovali a plnili úlohy ako šmolkovia. Aby boli 

prijatí do školského cechu, museli splniť rôzne úlohy. To im nerobilo ţiadny problém 

a svojimi krásnymi básňami, pesničkami a tančekmi ukázali, čo všetko sa uţ v škole 

naučili. Po skončení kultúrneho programu zloţili prvácky sľub a pani riaditeľka ich 

pasovala, pani zástupkyňa im odovzdala imatrikulačné listiny a darčeky. Nakoniec za 

sprievodu šmolkovskej hudby ich Veronika a Maťa odviedli do školskej jedálne, kde im 

rodičia pripravili malé občerstvenie.  

Novopasovaní prváci boli spokojní a dúfame, ţe aj všetci prítomní, ktorí ich počas 

slávnosti odmeňovali potleskom. 

Triedne učiteľky Bandová a Gordiaková  
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Pomôž nájsť deťom správnu cestu k vianočnému stromčeku... 
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Literárium 
Básne sa už tradične objavujú v každom čísle Lampáša. Musíme sa priznať, že rubrika Literárium 
patrí medzi naše najobľúbenejšie. Hoci sa v nej naposledy objavili trochu smutné epitafy, dnes 
vám prinášame úplný opak. Tretiaci nelenili a napísali vtipné básne o zvieratkách. Piatačky si pre 
vás pripravili „nonsens“ a Andrej z 9.A zase „ódu“. Že netušíte čo to je? Namiesto dlhého 
vysvetľovania si ich radšej prečítajte a hneď vám bude všetko jasné :) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                               . 
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Červená Čiapočka trochu inak 
Jedného dňa Červená Čiapočka uvila z lúčnych kvetov veniec. Ako bolo zvykom, dala do košíka 

kilo kuracieho mäska a pobrala sa zaniesť ho kamarátovi vlkovi. Musela prejsť dlhú cestu cez 

les. Ako si tak vykračovala lesom, zbadala vysoko na strome sedieť babičku. 

“Babička, ty čo robíš na strome?”  

“Vieš, išla som na jahody a tu zrazu v lese nevítaní hostia Dinosaury. Zľakla som sa 

a vyskočila na strom.” 

Babka, poď so mnou za vlkom. Nesiem mu jedlo. Určite nás privíta zavýjaním. Keď sme k nemu 

prišli, privítal nás s celou svojou rodinou. Tešili sa z kuracieho mäska. Kyticu 

z lúčnych kvetov vlk podaroval babičke. 

                                                                                                                 Tamara Kollárová, IV.A 

Červená Flexa… 

Ţilo raz jedno dievčatko menom Červená Flexa. Jedného dňa ju mamka poslala za babičkou, 

aby jej odniesla obed. Cestou si veselo pospevovala a poskakovala, keď zrazu zbadala 

smutného vlka. Spýtala sa ho, prečo je taký smutný.  

„Lebo ma nikto nemá rád“, odpovedal vlk prešibane. 

„Mám nápad, uvijem ti veniec, aby si bol šťastnejší!“ 

„Dobre!“ 

„A ty kam ideš?“ 

Ja idem k babičke, nesiem jej obed!“ 

„Ó, mňam“, zašepkal si vlk potichu. 

„Môžem ísť s tebou?“, spýtal sa dotieravo. 

„Jasné, môžeš, u babičky je každý vítaný!“ 

Cestu si krátili spevom. Keď prišli k babičke, vlk sa strašne smial a povedal: 

„Vy ste mi uverili a ja vás teraz zjem!“ 

Obidve sa veľmi zľakli. Vtom vošiel do domčeka nevítaný hosť. Bol to deratizátor. Vlk sa 

zasmial, ţe bude mať dobrý obed a ešte aj dezert. Deratizátor sa však nezľakol, chytil vlka 

a zavesil ho na stĺp. Červená Flexa dala babke obed a beţala domov vyrozprávať čo zaţila. Vlk 

visel na strome, aţ kým ho neprišiel vyslobodiť horár, ktorý ho odviezol do ZOO. 

Zuzana Morochovičová, IV.A 
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Stretnutie halloweenskych strašidiel a múmii 
Ţiaci prvého stupňa našej školy spoločne so ţiakmi QSI si uţili Halloweensku 

párty. Mnohí z nich sa inšpirovali kostýmami z pokračovania úspešnej českej 

čarodejníckej rozprávky „Saxana a lexikón kúzel“. 

 

Dňa 24.októbra 2013 nastal ten očakávaný deň. Deti mali čas pripraviť si rekvizity 

a zaujímavé oblečenie v spolupráci s rodičmi, učiteľmi a vychovávateľkami v ŠKD. Keď 

nastal deň „D“, mohli sa v plnej paráde predviesť pred svojimi spoluţiakmi a po prvýkrát 

aj so ţiakmi americkej QSI v pekne vyzdobenej telocvični. Okrem tanca sme sa zabavili 

aj na rôznych súťaţiach, ktoré sú typické pre deti oslavujúce tento sviatok v anglicky 

hovoriacich krajinách. Školský parlament na čele s pánom učiteľom Gállom a ţiačkami 

7.ročníka, pripravil zaujímavé súťaţe, do ktorých sa zapojili slovensky aj anglicky 

hovoriace deti. Lovili sme jabĺčka z vody len pomocou úst a jedli penové cukríky, 

prekonávali pavučinu snov a skúsili si aj riťotraf  Samozrejme, ţe nechýbala ani súťaţ 

o najkrajšiu masku. Nad celou akciou dohľadali učitelia QSI v súčinnosti s vedúcou 

podujatia pani učiteľkou  Knapovou. 

V tento deň sa uskutočnila aj súťaţ o najkrajšiu Halloveensku tekvicu. 

1. miesto obsadili tekvičky ţiaka Samka Blickhardta z II. A triedy. 

2. miesto získala tekvička Jakuba Šuleka z III.A triedy. 

3. miesto získala Michaela Kuchárova z II.A triedy. 

Nad všetkými tekvičkami bdelo odborné oko poroty v zloţení pani riaditeľky Kmiťovej 

a pani zástupkyne Hladtovej. Dlho nám krásne zdobili átrium našej školy spolu 

s tekvičkami QSI. Poďakovanie však patrí všetkým ţiakom, ktorí sa do súťaţe zapojili 

Pripravila PaedDr. G. Knapová 
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3 – 2 – 1 ŠTART! 
Ozývalo sa areálom MŠ Dénešova, kde 8. októbra 2013 prebiehalo 

športové dopoludnie detí MŠ Košice – KVP, Myslavy a ţiakov prvého 

ročníka ZŠ Drábova. 

Naši šikovní prváčikovia zdolávali rôzne stanovištia ako skok do diaľky, beh okolo 

prekáţok, hádzanie do basketbalového koša, kopanie na futbalovú bránku a mnohé 

ďalšie. V týchto pohybových aktivitách si mohli vyskúšať svoje schopnosti, zručnosti, 

samostatnosť, rozhodnosť a šikovnosť. Okrem úsmevu, príjemných záţitkov, peknej 

odmeny si odniesli aj dobrú náladu a pocit, ţe urobili niečo pre svoje zdravie. 

                                                                                                  Pripravila p. uč. Bandová 

 

**************************************************************************************************** 

 
26. septembra 2013 sa v našej škole uskutočnil Svetový deň zdravej 

výţivy.  

 

Počas troch vyučovacích hodín ţiaci pracovali na rôznych aktivitách, ktoré si vybrali. 

Výsledky ich práce sme vystavili v jedálni našej školy. Všetci ţiaci pracovali usilovne a 

vytvorili krásne plagáty, makety ovocia, naaranţované ovocie a zeleninu, jedálne lístky, 

veselé básničky a projekty na tému zdravá výţiva. Súčasťou tohto dňa bola aj výstava 

ovocia a zeleniny, ktorú so ţiakmi pripravila PaedDr. Gabriela Knapová v spolupráci 

s pani vedúcou školskej jedálne, rodičmi a ţiakmi. Tí naaranţovali košíky s ovocím a 

zeleninou, priniesli tekvice a vytvorili tak zeleninovo – ovocnú záhradu. 
Jednou z vyhlásených aktivít bola aj súťaţ o najchutnejší šalát. Niektorí ţiaci sa 

popasovali s koláčikmi, nátierkami a originálnymi receptami.  

Najchutnejšiu a najpestrejšiu paletu pripravila MIŠKA ŇARJAŠOVÁ z II.A triedy, ktorá 

sa stala hrdou víťazkou súťaţe. Všetkým zúčastneným ţiakom sa chcem poďakovať 

a popriať im dostatok elánu do ďalšieho roku. 

 

 Pripravila PaedDr. G. Knapová 
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Toto je skutočný príbeh, ktorý som preţil na svojej mladej jedenásťročnej koţi. V júni 

minulého roku sme boli na školskom výlete. Takom fajn trojdňovom, v Tatrách. 

Počasie bolo parádne, slnko svietilo a my sme sa strašne dobre bavili. Len keby ma 

nestrašila predstava celodňovej super túry na Sliezsky dom. Nóó, super by bola, 

keby ma na ten kopec niekto vyniesol na vlastnom chrbte. Ale pekne po poriadku. 

Sníval sa mi krásny sen. Sedel som za stolom plným rezňov a chystal som sa 

zahryznúť do prvého z nich. Zrazu mi mäso zoskočilo z vidličky a všetky rezne spolu 

skákali a dupotali. Vtedy mi došlo, ţe to nebúchajú moji obaľovaní kamoši, ale ţe je 

budíček. S pocitom neskutočnej straty som rozlepil oči. A je to tu! Ľudia, tešme sa, ide sa na túru. 

S ťaţkým srdcom som dal zbohom mojej šťavnatej predstave a nahádzal na seba posledné kúsky ako-

tak čistého oblečenia. Z trička som zoškrabal kúsok včerajšej večere a išlo sa na raňajky. Doplnil som 

tukové zásoby a mohli sme vyraziť.  

Prvá časť cesty bola celkom znesiteľná. Prišli sme k lanovke, nasadli. Zízal som dolu a rozmýšľal, aký 

veľký fľak by zo mňa zostal, keby sme spadli. Naivne som čakal, ţe nás tá hojdajúca sa búdka vyvezie aţ 

k cieľu. Omyl! Veľký omyl! Len čo sme vystúpili, snaţil som sa zaostriť zrak na dotyčný Sliezsky dom, 

niekoľkými „pozornými“ ţiakmi premenovaný na Slizký. Nikde nič. Začal som mať zlé tušenie, ale ešte 

stále som dúfal, ţe lanovka len cestou niekde nesprávne odbočila alebo dom uţ zoţrali veveričky, 

diviaky, či iná lesná háveď. Zasa zle. Hodina rezkej chôdze mi stačila. Ťahal som jednu nohu za druhou 

ako chromý kôň, v ústach som mal také sucho, ţe sa mi z nich pri kaţdom slove prášilo. Tak som radšej 

čušal a hrdinsky sa vliekol za ostatnými. Uvaţoval som, kde som asi mohol byť, keď sa rozdávala 

energia, ktorej mali evidentne všetci, okrem mňa, dostatok. Po ďalšej hodine som začal cítiť svaly. Ani 

som netušil, ţe ich toľko mám. Všetko ma bolelo, chýbala mi voda, a tak som sa posadil na prvý väčší 

kameň pri cestičke. A ďalej nejdem! Tu ma pochovajte.  

Naša milá pani učiteľka ma však začala presviedčať, ţe je to uţ len kúsok, ţe treba vydrţať a ţe to určite 

zvládnem. Z posledných síl som sa postavil, ale nohy mi slúţili asi ako čerstvo narodenému teliatku. 

Vypol som mozog a začal rátať – jedna, druhá, jedna, druhá... 

A naozaj! Pred nami sa vynoril vytúţený cieľ. Vbehol som do bufetu, za fľašu vody zaplatil cenu, podľa 

ktorej sa zdalo, ţe to bude ţivá voda z dračej studne. Vypil som tri fľaše, spokojne som sa rozhliadol 

okolo seba a povedal si: „Veď to vlastne nič nebolo.“ 

Pavel  Páleník  (VII.A) 
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Nicole Martonová (VI.A) 

Bývam na sídlisku KVP vo veţiaku na 12. poschodí uţ 11 rokov. Mám odtiaľ krásny výhľad. 

Smerom na západ vidím takmer celú Myslavu a za ňou Myslavské lesy. Na juţnej strane sa mi 

páči výhľad na košické letisko, za ktorým sú Slanské vrchy. Občas sledujem pristávanie 

a odlietanie lietadiel z pristávacej dráhy. Vidím aj nákupné centrá ako Baumax, Hornbach 

a Möbelix. Večer je pekný pohľad aj na rozsvietené mesto. Celé naše sídlisko je veľmi pekné. 

Je obkolesené z troch strán lesmi. Je tu veľa stromov, kvetov a zelene. Rada sa hrám na 

ihriskách, ktoré sú novo zrekonštruované, najradšej sa však hrám na ihrisku Dénešovej ulici 

a rada si zacvičím aj na novom fitness ihrisku pri našom bloku. Páčia sa mi výlety do blízkeho 

okolia, chodíme na Bukovec Bankov a Čičky. Práve pri prechádzke na Číčky niekedy zazriem 

kone z blízkej jazdiarne. Mám tu dosť kamarátov s ktorými sa chodím korčuľovať, bicyklovať 

a prechádzať do Drocárovho parku. Je tam mini dopravné ihrisko, tenisový kurt, betónové 

ihrisko a v zime ľadová plocha, kde sa rada korčuľujem. Vo voľnom čase sa chodím bicyklovať 

do neďalekého okolia na Popradskej ulici. Páči sa mi aj nový kostol, ktorý v septembri oslávil 

prvý rok. Je postavený v tvare lode a patrí medzi architektonicky najzaujímavejšie stavby 

v meste.  

 

 

 

 

Kamila Kelbelová (VI.A) 

Ja mám rada KVP, lebo sú tu všetci moji kamaráti. Veľmi rada chodím vonku, sadnem si do 

parku a púšťam si pesničky z mobilu. Potom sa prejdem a idem po kamarátky. Pondelky po 

škole sa naučím a beţím na basketbal, utorky na hádzanú, ktorú trénujem v našej škole. Stredy 

idem na basketbal aj hádzanú  Štvrtky mám výtvarnú. Piatky opäť hádzanú. Asi uţ viete, ţe 

najradšej na KVP mám krúţky   

A čo sa školy týka – telesnú, dejepis a počítače – to je moje! Mám to tu veľmi rada a nechcela 

by som bývať inde.  
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Ulievací kupón 

Platí za týchto podmienok: 

 

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

    pouţiješ. 

2. Kupón musíš 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 môţeš kedykoľvek do vydania ďalšieho čísla 

    časopisu. 


