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MILÍ LAMPÁŠIKOVIA 
...pre všetkých z Vás je tu ďalšie číslo vášho obľúbeného časopisu! Ak patríte 

k stálym čitateľom, určite vám neušlo, ţe Lampáš vychádza hlavne pred veľkými 

sviatkami. Hoci tento krát na obálke nenájdete snehuliakov či veľkonočné 

kuriatka, dôvod na skvelú oslavu tu určite je... 

Z našej Drábky sa totiţ stala poriadna dospeláčka! A neoslavuje len „obyčajné“ 

narodeniny, ale krásne jubileum. Preto by sme chceli touto cestou Drábke popriať 

všetko najlepšie! Naša skvelá školička, prajeme Ti, aby si nám naďalej robila radosť 

a mala stále veľa skvelých priateľov, ktorí na Teba nikdy nezabudnú. Máme Ťa radi! 

Určite uţ tušíte, čo bude tento krát hlavnou témou, na ktorú sme si posvietili 

s Lampášom. Jasné, je to oslava 30. narodenín našej školy. Na stránkach časopisu 

nájdete všetko, čo by ste mali vedieť o histórii Drábky. Veď aj pani učiteľka Knapová si 

zaspomínala na tridsať rokov strávených na našej škole. Piataci vám povedia, prečo je 

dobré byť učiteľom a tretiaci zase prezradili aké je to byť rybou. Pani učiteľka Nováková 

prichystala interview s našimi zahraničnými hosťami a Zo zborovne sa tento krát 

prihovorí pán učiteľ Gáll. Samozrejme sme nezabudli na vašu literárnu tvorbu či 

obľúbené Vtipovisko. Ak by vás omrzelo čítanie, nalistujte si maľovánky, tajničky či 

osemsmerovky.  

Prajeme vám pohodové čítanie a veľa zábavy! 

Zdraví vás redakčná rada :) 

 

 

 

Časopis LAMPÁŠ (občasník) 

Vydáva: Základná škola Drábova 3, Košice 

Rok: 2014 

Číslo: 2 

Pedagogický dohľad, jazyková a technická úprava: p.uč. Nováková, p. uč. Bandová,           

p. uč. Šafaříková, p. uč. Gáll 
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ZO ZBOROVNE 
Ako som tak čumel na monitor môjho počítača (a 

rozmýšľal čo vám mám napísať) napadlo mi, ţe prešiel 

uţ viac ako rok, čo som takto čumel na monitor môjho 

počítača a rozmýšľal, čo vám mám napísať. Strašné, 

ako ten čas letí. Veď len pred chvíľkou sme chystali 

predchádzajúce číslo... a uţ je tu ďalší Lampáš. Dúfam, 

ţe mi odpustíte, ale tento krát budem trochu viac 

osobný. Inak to ani nejde, lebo dnes by som chcel 

napísať niečo pre Ňu a iba Jej... 

Mám Ťa naozaj rád. Naozaj! Milujem, keď sa na mňa ráno uţ z diaľky usmievaš. Vţdy 

ma hneď zbadáš, nech prídem z ktorejkoľvek strany. Privítaš ma, pozveš ma dnu... 

Vţdy, keď vojdem, zacítim Tvoju voňavku. A nič nevonia tak ako Ty! Keby som to len 

vedel opísať. Ale neviem.  

Úplne najlepšie na Tebe je, ţe aj keď sa zdá, ţe rána s Tebou sú rovnaké, vţdy ma 

prekvapíš niečím iným. Moţno by si povedala, ţe to nie je celkom pravda. Ţe máš 

rovnako obnosené šaty, ţe kosti Ti uţ vŕzgajú a potrebovala by si nové okuliare (veď aj 

ty chceš ísť s dobou). Hoci by som Ti doprial všetko po čom túţiš, nepozerám sa na 

Tvoj vzhľad. Moţno je to klišé, ale oveľa radšej mám to, aká si. A ty si super! 

Neviem, ako to je pri vás, ale v ľudských rokoch nie si stará. Čo by som dal za to, aby 

som mal v sebe toľko múdrostí a skúseností ako Ty. Ľudia k Tebe prichádzajú 

a odchádzajú, a Ty si stále tu a kaţdému bez rozdielu sa snaţíš pomôcť tak, ako vieš. 

Ani sa Ti nečudujem. Za tých tridsať rokov si vychovala toľko ľudí. A nemyslím len 

ţiakov. Ale aj učiteľov, tety upratovačky, rodičov a mnohých ďalších. Len si predstav 

aký dlhý by bol Lampáš, keby v ňom boli napísané všetky mená, s ktorými si sa stretla 

a si súčasťou ich ţivota. Ja viem, na to nie je teraz čas. Áno, viem, ţe je strašné ako 

rýchlo letí. Veď aj ty si len teraz otvorila prvýkrát svoje dvere a uţ máš tridsať. 

Preto Ti aj ja, milá Drábka, prajem všetko najlepšie k narodeninám. Aby sa Ti darilo 

stále lepšie a lepšie. Usmievaj sa na svojich ţiakov, buď dobrá k svojim zamestnancom, 

spolupracuj s rodičmi, rozvoniavaj dobrým jedlom a.. A mne viac netreba. Ďakujem! 

Všetko najlepšie! 

PS: Prosím prepáč mi tú neformálnosť pri písaní, ale aj Teba určite niekedy niektoré 

slová nudia. Napríklad také ako „neformálnosť“. 

                                                                                                 

                                                                                                 Pozdravuje Ťa p. uč. Gáll 
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Viete, čo znamená toto dlhé slovo? Takto sa v indonézskom, čínskom a anglickom 

jazyku nazývajú „stretnutia“. Prostredníctvom projektu Educate Slovakia sme 

v našej škole na hodinách angličtiny od 10. do 21. februára 2014 stretávali Anitu 

a Fajara. Priateľských a zaujímavých mladých ľudí z dvoch vzdialených exotických 

krajín. Dnes, keď sú uţ obaja doma, Vám ponúkame rozhovory, ktoré vznikli ešte 

počas ich pobytu u nás. 

Fajar Adhiprabawa 
Ahoj, Fajar. Hodiny s Tebou boli super, ale naši čitatelia by 

chceli vedieť trocha viac. Povedz nám niečo o sebe. 

Volám sa Fajar a pochádzam z Indonézie. Mám 18 rokov. 

V Jakarte, kde bývam, študujem na univerzite medzinárodné 

vzťahy. 

Prečo si prišiel na Slovensko? 

Zúčastňujem sa medzinárodného výmenného pobytu, ktorý 

organizuje zdruţenie AIESEC. Mojou úlohou je učiť angličtinu a rozprávať sa so študentmi 

v Košiciach o svojej krajine a naučiť sa niečo o tej Vašej. 

Čo sa Ti páči na Slovensku? A čo sa Ti páči v našej škole? 

Zboţňujem Slovákov. Ľúbim slovenský jazyk. Milujem Slovensko :D. Ľudia sú tu milí, pohostinní 

a srdeční. Cítim sa vítaný od prvej chvíle, čo som tu. Na Vašej škole milujem študentov, učiteľov 

a vôbec všetko, s čím som sa tu stretol. Hodiny sú zábavné, škola má super ţiakov. 

Aký bol najkrajší moment Tvojho učenia na našej škole? 

Nie bol, ale boli. Lebo ich bolo veľmi veľa. Keď sme zdobili medovník, keď si pripravila kvíz o mne 

:-) a keď študenti robili prezentácie namiesto mňa. 
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A ako Ti chutilo v našej jedálni? Ktoré jedlo si budeš pamätať najviac? 

Rezance s makom? V Indonézii nemáme sladké hlavné jedlo. Ale aj tak mi chutilo. 

Povedz nám 10 slov, ktoré Ti napadnú, keď sa povie ZŠ Drábova 3. 

Fun, happy, children, teaching, smile, DOBRE!!, high-five, LUNCH!!, lovely, DAKUJEM :-) 

陳姝妤 alebo Anita Chen 

Ahoj Anitka, prečo sa smeješ? 

Som šťastná :-) 

Preto, lebo robíme rozhovor? To je super. Povedz nám 

niečo o sebe. 

Mám 21 rokov, pochádzam z Taiwanu a ţijem v hlavnom  

meste Taipei. Tretí rok študujem verejnú správu.  

Ţijem s mamkou. Moja obľúbená farba je červená. Milujem  

basketbal, moju mačku a rada jem chutné jedlá. A som stále 

šťastná. 

Čo si vedela o Slovensku predtým ako si k nám prišla? 

Slovensko a Česko niekedy boli jedna krajina. A ţe sú tu veľmi pekní chlapci a dievčatá. 

Čo sa Ti páči na Slovensku? A čím sa úplne líši od Taiwanu? 

Mám rada halušky, študentov a všetkých ľudí, ktorých som tu stretla. Na Taiwane sme zvyknutí 

stretávať sa s cudzincami, ale tu majú ľudia trocha strach, najmä z Ázijčanov. 

Aký bol pre Teba týţdeň v našej škole? 

Úţasný! Toto je moja najlepšia škola zo všetkých. Všetci ţiaci a učitelia sú ku mne takí milí 

a láskaví. 

A najkrajší moment z Tvojho pobytu u nás? 

To viem úplne presne. Chvíľa, keď mi ţiaci povedali, ţe ma majú radi, dávali mi veľmi 

zlaté darčeky a chceli sa so mnou fotiť. 

 

Predstav si, ţe by si mala opísať pocity z tohto týţdňa desiatimi slovami. Čo by si 

napísala? 

Najzlatší ţiaci zo všetkých. Keby som tak mohla zostať navţdy. 

Za rozhovor a fotografie ďakujeme  

p. uč . Novákovej 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000120759207&fref=ufi
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Hej, hej, Drábova… 
Text a  hudbu školskej hymny zložila pani učiteľka Mária Serenčová 

 
 

 

Tam kde odpradávna iba lúka bola,  
dnes už tridsať rokov stojí naša škola. 

Drábova jej meno prisúdili, 
všetci na sídlisku si ju obľúbili. 

 
Hej, hej, Drábova, Ká-vé-péčkom znie, 

hej, hej,Drábova, už to každý vie. 
Spievaj dokola, tých pár krátkych viet. 
Hej, hej, Drábova, nad Drábovu niet. 

 
Písať do Lampáša, či riešiť olympiádu, 

to mi dokážeme, spredu i zo zadu, 
Hrať sa s počítačom, či chodiť na hádzanú, 

decká na Drábovej nikdy neprestanú. 
 

Hej, hej, Drábova, Ká-Vé-Péčkom znie, 
hej, hej, Drábova, už to každý vie. 

Spievaj dokola, tých pár krátkych viet. 
Hej, hej Drábova, nad Drábovu niet.  
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Vznik školy sa datuje k roku 1984, pričom prvé slávnostné otvorenie školy bolo 3. septembra 

daného roka. ZŠ Drábova 3 otvorila 24 tried pre 740 žiakov a jej riaditeľom sa stal Mgr. Ladislav 

Mizák. Škola bola veľmi dobre materiálne vybavená a zariadená. Okrem tried pre žiakov ju 

dopĺňalo aj päť odborných učební a jedna knižnica. V priebehu školského roka sa dokončili dve 

telocvične. Naša Drábka sa počas svojich rokov rozvíjala a menila rovnako ako sa menili aj jej 

riaditelia. Nástupcom Mgr. Mizáka sa v roku 1990 stal PhDr. Imrich Ilenin, v školskom roku 

1995/1996 nastúpil na jeho miesto Mgr. Rastislav Kišidaj. V roku 2007 sa riaditeľkou školy stala 

Mgr. Ľudmila Bričová a v súčasnosti je od roku 2012 riaditeľkou školy Ing. Mgr. Annamária 

Kmiťová. 

Tak ako sa počas rokov menilo vedenie školy, menila sa aj samotná škola. Vplyv na tieto zmeny 

mal samozrejme aj rozvoj sídliska KVP, ktorý priniesol zvýšenie počtu školopovinných detí. So 

zvýšením žiakov bolo nutné zvyšovať počet pedagógov a vychovávateľov. Dospelo to až k 

situácii, že Drábka nemala pre svojich žiakov dostatok miesta. Nevyhovujúce podmienky 

priestorov školy boli najmä v rokoch 1990 až 1993, kedy počet detí presiahol číslo 1300! 

Situáciu bolo nutné riešiť, a tak sa prijali nové opatrenia medzi ktoré patrili: dvojsmenné 

vyučovanie, zrušenie knižnice, zrušenie niekoľkých odborných učební a dokonca dve triedy 

museli dochádzať na ZŠ Kežmarskú. Situácia sa však časom zlepšila, čomu samozrejme 

napomohlo otvorenie ďalších základných škôl na sídlisku KVP. 

Pokles počtu žiakov priniesol pre školu mnohé pozitívne zmeny. Za najvýraznejšie môžeme 

pokaldať otvorenie nových odborných učební: biológie, zemepisu, hudobnej výchovy a cudzích 

jazykov. Boli zriadené aj triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných 

predmetov, spolu s predmetom informatika. V roku 1996 sa škola ešte viac zamerala na 

vyučovanie a rozvoj cudzích jazykov, ktorých hodiny mohli navštevovať žiaci už od tretieho 

ročníka. V roku 1997 sa niektoré učebne obnovili a prispôsobili novým požiadavkám, išlo najmä 

o inováciu učebne výpočtovej techniky. V tom istom roku bola znovuotvorená knižnica 

a rovnako vznikli dve nové športové strediská. Jedno školské športové stredisko slúžilo pre 

karate a druhé pre hádzanú. V roku 1998 sa škola pripojila k členom národnej siete Škôl 

podporujúcich zdravie, čo prinieslo zmeny do školských aktivít, jedálne a jedálneho lístka. V roku 
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2000 sa v škole otvorila, najmä pre najmladších žiakov školy, relaxačná miestnosť. Projekt 

Infovek napomohol v roku 2002 vytvoriť novú modernú učebňu, ktorá sa napojila na internet 

spolu s dataprojektorom. V roku 2005 sa učebňa doplnila o ďalšie počítače, pričom v školskom 

roku 2008/2009 sa škole podarilo zriadiť druhú počítačovú učebňu.  

Škola pokračovala v realizovaní projektov aj v rokoch 2003/2004 a 2005/2006. Prostredníctvom 

nich si vytvorila predpoklady na plnenie úloh Školského vzdelávacieho programu, ktorý sa 

zameral na informatiku, prírodovedné predmety a zavedenie krúžkovej činnosti. Cieľom bolo 

nahradiť klasický spôsob vyučovania, podporovať tvorivé myslenie žiakov, zapájať sa do 

projektov a neustále sa rozvíjať. Škola sa preto aj v školskom roku 2012/2013 zapojila do 

projektu s názvom Kurz zručnosti metakognitívnych stratégií pre učiteľov školy. 

Základnou filozofiou školy vždy bola otvorenosť a spolupráca, ľudský prístup k výchove 

a vzdelávaniu. Súčasťou školy je aj obľúbený školský klub detí, školská jedáleň a športový areál. 

Pedagogický zbor je ustálený a ku školskému roku 2013/2014 ho tvorí 18 pedagógov a 4 

vychovávateľky.  

ZŠ Drábova 3 zameriava svoju činnosť na žiakov aj mimo vyučovania a preto poskytuje širokú 

škálu záujmových krúžkov. V týchto krúžkoch sa realizujú učitelia alebo pani vychovávateľky. 

Škola spolupracuje aj s organizáciami, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní žiakov (MŠ 

Dénešova, Za priekopou, nezisková organizácia Filia, SCVČ Buratino, Pauzička, Pohoda, a i.). 

Učitelia a vychovávateľky školy takisto participujú na príprave aktivít počas školských prázdnin: 

letné tábory, aktivity v čase vedľajších prázdnin (šport, kultúra, umenie...). Nemožno vynechať 

ani každoročné, pravidelné akcie školy ako: školská akadémia, karneval, Valentín, Veľká noc, 

Vianočná  burza s punčom, noc v škole, škola v prírode, dni zdravej výživy, dni otvorených dverí, 

imatrikulácia prvákov, školské výlety, športové akcie a mnohé iné… 
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Na stránkach Lampáša nikdy nesmú chýbať básne. A je potrebné povedať, ţe 

rubrika Literárium patrí medzi najobľúbenejšie a najčítanejšie. Ani tento krát sme 

nelenili a zozbierali sme naozaj skvelé rýmy o našej oslávenkyni. Čo všetko 

v nich nájdete? Namiesto dlhého vysvetľovania si ich radšej prečítajte a hneď 

vám bude všetko jasné :) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Za zozbieranie ďakujeme 
p. uč. Šafaříkovej 

Škola 

Naša škola slávi 

tridsiatku, 

dávame ju do  

poriadku. 

 

Veľké oslavy 

pripravíme, 

aj ohňostroj snáď 

odpálime. 

Štefan Németh  

V.A 

 

Srdce 

 

Dovidenia, škola, 

dovidenia, 

zostaneš mi v srdci 

naveky... 

Múdry študent stále túži 

byť čo najdlhšie 

študentom. 

Hlúpy študent viac 

hovorí, 

no nechce byť viac kníh 

otrokom. 

Dovidenia, Drábka, 

dovidenia, 

zostaneš mi v srdci 

naveky. 

Andrej Tóth, IX. A 
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Zúbky 
 

Naša škola, 

to je veľká mora! 

Má veľké zuby 

a stále na mňa volá. 

A tak, keď idem zo školy, 

mávam ja už úlohy. 

Ale učiť sa treba, 

aby sme mali na chleba. 

Aj učitelia dobrí sú, 

veľa toho ozaj znesú. 

Stále niečo nové donesú. 

Naša škola, 

to je veľká mora... 

...ale iba pre tých, 

ktorí sa jej trošku boja. 

 

Katarína Janošková 

V.B 
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Mojich tridsať rokov v našej škole 
„Učiteľmi sú tí, čo používajú samých seba ako mosty, po ktorých pozývajú kráčať svojich 
žiakov. Potom, ako im umožnia prechod, radostne sa uvoľnia a povzbudzujú ich, aby stavali 
svoje mosty.                                                                                                                   
.                                                                                                   Nikos Kazantzakos 
Hovorí sa, že každý človek má svoj cieľ a jeho povinnosťou je sledovať 

a prijať ho nezávisle na tom, kam ho povedie. Pred 30 rokmi sa moja cesta 

začala súbežne s dejinami školy Drábova 3 v Košiciach. Bola som mladá 

a sídlisko KVP odovzdávalo prvé byty a školu. Našu školu. Stavbu, na ktorej 

neboli dokončené triedy, kabinety, telocvične, jedáleň, zborovňa. Na miesto 

upratovačky sa nikto nehlásil tak sme museli zvládnuť prácu aj za nich. 

Odpratávala sa omietka, umývali sme okná, zariaďovali triedy, kabinety. 

Pracovalo sa aj v nedeľu. Všetko muselo ísť bokom aj môj plačúci syn 

v prázdnej izbe, kde sme sa s manželom striedali. Začiatky boli ťažké, 

otvárala sa PRVÁ ŠKOLA na KVP. Žiakov pribúdalo  a učila som 1.K triedu. 

Dokonca sme sa pre nedostatok priestoru museli učiť na smeny, alebo sa 

cestovalo s triedami na inú školu. Snažila som sa už vtedy postaviť most 

medzi rodičmi, žiakmi a učiteľom tak, aby mal pevné základy. Veď učiť 36 

prvákov v jednej triede to dalo zabrať. Organizovali sme súťaže, karnevaly, 

akadémie, besiedky, športové podujatia. Škola vychovala nesmierne 

množstvo úspešných žiakov a začiatok bol veľmi rozpačitý. V prvej triede 

v lavici, hľadiac nesmelo na učiteľku, ktorá neraz musela zastúpiť aj mamku. 

Jednu z najdôležitejších vlastností, ktoré musí mať učiteľ, je načúvať detskej 

duši. Vedieť pochopiť jeho myšlienky, otvoriť mu bránu poznania a ukázať 

cestu. Ak chcete naučiť dieťa počúvať, otvorte mu srdce, počúvajte aj vy, čo 

vám vraví,ako pochopí analýzu a syntézu pri čítaní a písaní, čo ho privedie 

k správnym matematickým výpočtom a v čom si rozšíri svoje encyklopedické 

vedomosti. Hravo pomocou rozprávky rozvíjať kreslenie, ba aj Anglický 

jazyk, ktorý sa u nás učia žiaci od 1. ročníka. Podarilo sa mi vypracovať 

projekt Zdravej školy, aby sa zdravie podpísalo na všetko s čím sa žiak 

stretne. Využívame Relaxačnú miestnosť na skvalitnenie duševného zdravia 

a tanec pre pohybovo zdatné deti. Vedeli ste,že naša škola od svojho vzniku 

zažila 5 riaditeľov? Vystriedalo sa v nej mnoho učiteľov, vychovávateľov 

a školských zamestnancov? To všetko som za tridsať rokov zažila. 

Na záver zľahčím moje 
spomínanie a pripome
niem Vám aj niekoľko 
úsmevných žiackych 
odpovedí: 

Čo má na hlave kohút? 
No to, čo majú 
pankáči. 

Pani učiteľka, ja 
nemôžem chodiť do 
školy lebo neviem ani 
čítať ani písať! 

Náš pes žerie všetko. 
Veľmi rád má deti. 

Teplomer zhotovíme 
tak, že zoberieme 
tenkú sklenenú rúrku 
a nelejeme do nej 
trochu celzia. 

No neboli by ste na 
nich pyšný? A koľko 
toho ešte vedia... 
Tak možno nabudúce :) 

 

Spomínala p. uč. 
PaedDr. Gabriela 
Knapová 
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Milí lampášnici, ponúkame vám trochu zábavy na voľné chvíle, o ktorú sa postarali 
žiaci IV. ročníka. 

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 

OSEMSMEROVKA 
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KVÍZ 

1.Koľko rokov 
oslavuje naša 
škola? 
 
2. Kto bol 
prvým 
riaditeľom 
našej školy? 
 
3. Ako sa volá 
naša pani 
riaditeľka? 
 
4. Koľko tried je 
tento školský 
rok na našej 
škole? 
 
5. Koľko žiakov 
má tento 
školský rok naša 
škola? 
 
 

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

Na zaČiatku je to čierne, pri 

použití je to červené a na  je 

to sivé. Čo je to? 
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 Mamička oznamuje synčekovi: 
- Jožinko, budúci rok už budeš v druhej triede a to už budeš mocť utierať riad... 

- Tak to radšej prepadnem ... 

Slon sa kúpe vo vode. Príde mravec a presviedča ho, aby vyšiel 
von. Nakoniec slon vyjde a mravec hovorí: 
- Dobre, len som chcel vedieť,či nemáš moje plavky. 

Pán učiteľ Gáll skúša Jana: Prečo vyhynuli mamuty? 
- Lebo v dobe kamennej ešte neboli spolky na 

ochranu zvierat. 

Anička pije po prvý krát kyslé mlieko  
a hovorí mamičke:  

"Mami tá krava bola asi po záruke!" 

 

 

Malý chlapček sa márne pokúša dočiahnuť na zvonček pri dverách. 
       - "Počkaj, pomôžem ti"- povie mu okoloidúci starý pán a stisne zvonček.  

- "Fajn dedo a teraz zdrháme!" 
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Prečo by som chcel byť uči eľom 
Žiaci piateho ročníka dostali zaujímavú úlohu. Nebolo to nič ťažké. Jednoducho 

si mali predstaviť, aké by to bolo, keby sa stali učiteľmi alebo učiteľkami. Čo 

všetko sme sa od nich dozvedeli si môžete prečítať vo vybraných odpovediach :) 

Ja by som chcela byť učiteľkou v materskej škôlke. Mám rada malé detičky, ich smiech, plač, 

fantáziu a tvorivosť. Rada sa o ne starám a učím ich nové veci, ktoré ešte nevedia. No viem, že 

táto práca nie je ľahká a vyžaduje si veľa trpezlivosti. Ale stojí to za to! Sama z vlastnej 

skúsenosti viem, že deti na svoju prvú pani učiteľku nikdy nezabudnú. Ostávajú dlho ich veľkými 

vzormi v ich malých srdiečkach. 

                                                                   Karin Laura Beňáková (V.A) 

Mňa veľmi baví hovoriť a vymýšľať príklady. Chcela by som, aby ma moji žiaci počúvali. Budem 

im dávať samé pochvaly a nie poznámky. Bavilo by ma podpisovať známky.                                                                                                                                     

Lucia Kupčová (V.A) 

Ja by som chcel byť učiteľom preto, aby som dostal väčšiu porciu jedla v školskej jedálni. 

Jakub Jančo (V.A) 

Učiteľom je dobré byť preto, lebo odovzdáva vedomosti deťom. Učitelia majú stále 

prázdniny a všetci ich počúvajú. A keď má svoje dieťa v škole, hneď vie aké má známky. 

Zlé je na tom ale to, že učiteľ musí zvládnuť aj najhoršieho žiaka na svete.  

                                                         Katka Janošková (V.B) 

Učiteľov si každý váži. Môžu rozkazovať, majú kabinet a mäkké stoličky. Nemusia robiť projekty 

do školy (!!!) a ešte majú aj výplatu.  

Miriam Mihélyová (V.B) 

Ja by som chcela byť učiteľkou preto, lebo učitelia sa nemusia učiť, môžu rozsadzovať žiakov 

a majú rezervovaný stôl v jedálni.  

Zuzana Tekáčová (V.B) 

Učiteľom je dobré byť preto, lebo majú väčšie práva ako deti.  

                                                                                                              Nicolas Lauko (V.B) 
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Najobľúbenejšia časť dňa v škole je družina. Máme najlepšiu pani 
vychovávateľku. Volá sa Petra Sukubová. Všetci ju máme veľmi radi. 
Každý deň v družine robíme niečo iné a vždy je to zaujímavé. 
Chodíme sa hrať vonku na ihrisko, inokedy chodíme športovať do 
telocvične. Kreslíme si, hráme spoločenské hry, počúvame 
rozprávky, a píšeme si aj domáce úlohy. Keď sme 
v našej družine, je to vždy sranda.  
Náš najsuper deň v družine bol karneval. Dostali sme balóny, hrali 
sme sa s nimi, hádzali si ich, niektoré sa prilepili na stenu. Celý čas 
sme sa hrali a zabávali. V ten deň sme si ani nemuseli písať domáce 
úlohy. Chceli by sme, aby takýchto dní bolo viac. Jeden deň nám 
pani vychovávateľka povedala, aby sme nakreslili čím by sme sa 
chceli stať, keď vyrastieme. Tu sú naše odpovede: 

Kubo - chcem byť hokejistom v NHL lebo aj môj strýko hrá hokej 
v Česku a bol aj na OH v Soči.       

              
Ľubka - chcem byť herečkou a speváčkou. Herečkou preto lebo mám rada divadlo a filmy. 
Speváčkou preto lebo milujem hudbu.  
 
Matej - chcem byť pretekárom formuly 1, pretože je to veľký adrenalín. Aj keď je veľmi 
nebezpečný, túžim po ňom. Chcem byť taký dobrý, ako je Fernando Allonso.  
 
Lukáš - chcem byť hasičom, pretože chcem zachraňovať ľudí pri požiaroch. 
 
Natália; Sofia - keď vyrastiem, chcem byť zverolekárkou lebo mám rada zvieratá a chcem sa 
o nich starať a ošetrovať ich. 
 
Claudia - chcem byť detskou lekárkou, neviem prečo, ale bavilo by ma pomáhať malým 
detičkám a liečiť ich. 
 
Jakub; Alex - chcem byť policajtom, pretože sa mi páči naháňať a zatýkať zlodejov, lietať 
vrtuľníkom, jazdiť v policajnom aute a mať policajnú zbraň na ochranu ľudí. 
 
Denisa - chcem byť kaderníčkou lebo ma baví hrať sa s vlasmi, robiť účesy. Bude to sranda. 
 
Adam K. - chcem byť športovcom a chcem hrať stolný tenis. 
 
Adam P. - aj ja chcem byť športovcom a chcem hrať bedminton.  
 
Gabika - chcem byť športovkyňa, chcem hrať hádzanú, pretože sa mi táto hra veľmi páči. 
  
                                                                                                      Deti zo IV. oddelenia ŠKD 
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Ţiaci III.A triedy nedávno absolvovali plavecký výcvik na ZŠ 

Trebišovská. Poprosili sme ich, aby sa s vami podelili o svoje pocity :) 

Na plavárni je veľmi pekne. Voda je čistá a našťastie tam nie je pleseň. Uţ sme sa naučili 
plávať znak, kraula a štartovné skoky. Plávame uţ aj v hlbokej vode. Uţ som dvakrát 
vyhrala súťaţ v zbieraní vecí vo vode. Náš pán tréner je veľmi prísny, ale aspoň nás niečo 
naučí. Personál  je na nás veľmi milý. Našťastie nechodíme peši, ale mikrobusom. Po 
plávaní si na chodbe sušíme vlasy. Šťastní a spokojní odchádzame preč. 

Ľubka Konečná 
 
Od pani učiteľky triednej som sa dozvedela, ţe budeme chodiť na plaváreň. Ja uţ viem 
plávať, ale aj tak som sa tešila lebo plávanie mám veľmi rada. Pred kaţdým plávaním nám 
tréner dáva krátku rozcvičku. Potom ideme do bazéna. Na začiatku sme plávali s plávacími 
doskami. Najprv sme sa naučili splývať a potom sme skúšali rôzne štýly. Mne sa najviac 
páčil znak. Veľmi rada ho plávam, aj keď sa ešte niekedy potopím. Chce to ešte tréning. 
Keďţe náš tréner nás dobre učí, verím, ţe sa mi to podarí. Uţ sa nikdy nebudem báť, ţe 
neviem plávať 

Vaneska Bandurová 
 
V škole sme sa dozvedeli, ţe budeme mať plavecký výcvik. Veľmi ma to potešilo. Kaţdé 
ráno nás mikrobus odvezie na plaváreň. Uţ nás zastavili aj policajti. Plávanie sa mi páči. 
Máme dobrého trénera. Veľa sme sa naučili, vieme plávať rôzne štýly.Ja mám najradšej 
kraula. Teším sa na kaţdé plávanie. 

Lukáš Belohorský 
 
Veľmi som sa potešil, keď nám pani učiteľka oznámila, ţe budeme chodiť na plavecký 
výcvik lebo ja neviem plávať. Keď som chodil v lete s rodičmi na kúpalisko, skoro som sa 
utopil a bál som sa vody. Teraz sa uţ nebojím, ţe sa utopím lebo sa naučím plávať. Teším 
sa na leto, ţe budem chodiť na kúpalisko. 

Branko Rusnák 
 
Prvý deň, keď sme prišli na plaváreň, trochu sme sa báli, pretoţe sme rozmýšľali, aká 
hlboká bude voda. Bolo to dobre. Postupne sme si začali zvykať.Kaţdý deň sme sa naučili 
niečo nové. Dá sa povedať, ţe bazén je ako tobogán, pretoţe, keď sa ponorím, tak to ide 
ako dole kopcom. Tréner na nás nekričí, je dobrý. Na plávanie nás vozí mikrobus. Kaţdé 
ráno v ňom počúvame nejaké pesničky. 

Deniska Ničová 
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