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MILÍ LAMPÁŠIKOVIA 
...blíţia sa najkrajšie sviatky v roku, a preto sme prichystali ďalšie číslo vášho 

obľúbeného časopisu. Stalo sa uţ tradíciou, ţe Lampáš vychádza pred veľkými 

sviatkami a inak to nie je ani teraz. Okrem toho, ţe v tomto čísle nájdete 

„kopecvšetkéhomoţnéhovianočného“ nezabudli sme aj na ďalšie dôleţité veci... 

Hoci sme slávnostnú Akadémiu (a špeciálne číslo Lampáša) k 30. výročiu Drábky mali 

pred pár mesiacmi, niektoré momenty z histórie si predsa len pripomenieme znovu. Aby 

to bolo úúúúplne super, kaţdý z Vás dostal k časopisu aj malý darček – magnetku, 

ktorá bola špeciálne navrhnutá k 30. narodeninám našej školy. Dúfame, ţe sa vám páči 

:-) 

Okrem magnetky sme si pre Vás prichystali aj ďalšie prekvapenia. V časopise nájdete 

vianočné maľovanky, tajničky, či obľúbené Vtipovisko. V rubrike Diktafón pre vás 

máme pripravené dvojité interview. Môţete si prečítať aj úţasné vianočné príbehy, 

dozviete sa čo znamená pre naše dievčatá basketbal a pre tých, ktorým sa občas 

nechce učiť máme obľúbený ulievací kupón ;-)  

Na stránkach vášho časopisu toho nájdete ale oveľa viac! 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 tím časopisu Lampáš! 
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(ZO ZBOROVNE) 

 
Čauce mravce. Hneď na úvod urobím to, čo sa robí 

nakoniec – zhrniem to: nové číslo Lampáša (hotovo), 

30. výročie školy (suprovo), Vianoce (pohodovo), 

Nový rok (čoskoro). Ha. A je to! Treba ešte niečo 

dodať? 

Viem, mal by som povedať, ţe aký je Lampáš skvelý 

(ale veď to uţ viete). Ţe Vianoce nie sú len 

o darčekoch (ale darčeky sú super). Ţe si máte dávať 

pozor pri narábaní s pyrotechnikou (ale fakt si 

dávajte pozor s tou pyrotechnikou!). No napíšem vám 

aj niečo iné... 

 

Po prvé: 64 výkresov! Presne toľko nám prešlo cez oči pri výbere tej najkrajšej 

vianočnej titulky. Všetkým, ktorí sa zapojili a na hodinách výtvarnej výchovy poctivo 

pracovali ĎAKUJEME! Rozhodovanie nebolo jednoduché, no na titulku sme nakoniec 

vybrali dielo Vandy Kimákovej z 1.B triedy. Osobne jej gratulujem a teším sa, ţe nám 

v škole rastie nový umelecký talent! Inak, nebuďte smutní, ostatné diela pani učiteľky 

vyvesili na nástenky, aby sa z nich mohli tešiť aj iní :-) Takţe moju pochvalu majú aj 

ostatní hrdinovia z prvého stupňa. Dúfam, ţe sa zapojíte aj nabudúce! 

 

Po druhé: Chcel by som vás o niečo poprosiť. A prosiť nie je vţdy jednoduché. Ale 

moja prosba jednoduchá je – buďme ešte lepší! Asi to znie dosť čudne, ţe takto 

skáčem z témy na tému. Ale mám pocit, ţe to napísať musím. Pretoţe... 

 

Minule sme my učitelia mali štvrťročnú poradu. Ako sme tak počúvali jeden druhého, 

napadlo mi, ţe sa celkom dobre učíte. Niektorí určite :-) A ţe ani správanie nie je aţ 

také zlé. Aj v športe sa nám darí. A rodičia sú spokojní. Jednoducho - ideme správnym 

smerom. No buďme ešte lepší! Vy, ja, rodičia, všetci učitelia aj ostatní zamestnanci 

školy. Buďme lepší v učení, správaní, pomáhaní, usmievaní, oddychovaní alebo 

darovaní sa. Viac toho zjedzme v jedálni, menej toho nechajme po škole v laviciach, 

strieľajme viac gólov aj košov, pomôţme viac doma, buďme viac (s) priateľmi, robme 

ešte väčšiu radosť! Buďme ešte lepší! A Vianoce budú celý rok. Sľubujem :-) 

 

PS: Potom budem na začiatku zhŕňať iba sneh :-) 

 

Šťastné a veselé vám praje p. uč Gáll 
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Veselé Vianoce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maľovanku pripravila Simonka Antlová z 3.B 
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S novým školským rokom sme privítali ďalšie super zmeny. Máme vynovenú 

učebňu hudobnej výchovy či jazykovú učebňu. Aj zborovňa vyzerá inak. Všimli 

sme si, ţe naši učitelia v nej majú iné zariadenie. Ich „lavice“ :-) A v nich sedia aj 

nové pani učiteľky. Rýchlo sme zobrali do ruky papier a pero a pripravili si pre 

nich zopár otázok. Ako prvej sme sa pýtali triednej I.A, pani učiteľky Mgr. Jany 

Prokopovej. 

Pani učiteľka, ako sa takto predvianočne máte? 

Keby nebolo tých reklám na kaţdom kroku, tak si ani nejak neuvedomujem, ţe sú uţ o chvíľku 

tu. Ale odkedy mám deti, teším sa na ne práve kvôli nim. 

Páči sa Vám na ZŠ Drábova? 

Áno. Je to tu také „komornejšie“. 

Učili ste uţ aj na iných školách? 

Námestie  L. Novomeského a Bernolákova.  

Čo hovoríte na nový učiteľský zbor? 

Sú milí :-) 

Myslíte si, ţe si Vás ţiaci za tento krátky čas obľúbili? 

Dúfam, ţe áno :-) 

Prečo ste sa stali učiteľkou? 

Učiteľkou som chcela byť od detstva. Po skákaní gumy s kamarátkami moja naobľúbenejšia hra 

bola na učiteľku. 

Čo Vás viedlo k tomu, aby ste učili práve HUV? 

Na SPgŠ (Strednej pedagogickej škole) to bola moja špecializácia. V 3. ročníku sme si mali 

vybrať z VYV a HUV. Na VYV šlo viac dievčat z triedy, pretoţe sa báli jednej učiteľky hudobnej 

výchovy. Mali sme sa rozdeliť na polovicu. A keďţe mne bolo jedno z čoho ústne odmaturujem 

a dotyčná p. učiteľka ma uţ učila dva roky, šla som na HUV. Praktické maturity som aj tak robila 

z VYV, TEV a HUV. Na VŠ som chcela študovať učiteľstvo 1. stupňa s rozšírením o hudobnú 

výchovu, ale rozdelili nás do nemenných skupín a na špecializáciu  HUV som  ísť nemohla.  
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Aké iné povolanie by ste chceli robiť, ak by ste neboli  učiteľkou? 

Nikdy som nad tým nerozmýšľala, lebo učiteľkou som chcela byť stále – moja naj pesnička 

z detstva bola: Aţ raz budem učiteľkou.  

Aká ste boli ţiačka na ZŠ? 

Taká ako väčšina detí z našej triedy - veľmi dobrá. Najviac ma bavila MAT  a TEV.  

Na akej VŠ ste študovali? 

Tento celý názov univerzity ma vţdy dobre pobaví: Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity 

v Prešove, Prešov :-) 

Opýtame sa Vás aj trochu osobnejšie – máte deti? 

Áno. Samka (10 rokov) a Dávidka (5 rokov). 

Akú hudbu máte radi? 

Keď som doma, mám najradšej ticho. Ale ak niečo 

počúvam, tak to musí byť melodické a rytmické. Je mi jedno 

či je to moderná, detská  alebo klasická hudba. No nesmie 

to ručať na celý dom, čo, ţiaľ, moji chlapci zboţňujú. 

Obľúbené jedlo? 

Som odchovaná na internáte, čiţe zjem všetko okrem 

pečene a hrachovej kaše. 

Prezrádite nám Vaše záujmy?  

Radi chodíme v lete na bicykel, do lesa na huby. V zime si 

zájdeme do neďalekého lesoparku na sánkovačku. 

Čo vravíte na správanie dospievajúcich ţiakov? 

V autobuse, v meste, v obchode... si toho človek často 

vypočuje chtiac – nechtiac dosť.... Niekedy som zhrozená, 

no často aj milo prekvapená. Je dôleţité v akej partii sa 

mladí ľudia pohybujú. Od toho sa potom odvíja ich 

správanie, reč...  

Čo by ste odkázali takto predvianočne naším čitateľom? 

Krásne sviatky so svojou rodinou a príjemne strávené voľné 

dni. A aké by to boli Vianoce bez darčekov? Tak nech si 

kaţdý nájde pod stromčekom aspoň jeden vytúţený....  

 

Pani učiteľke ďakujeme za rozhovor a prajeme jej 

krásne sviatky :-)            Katka (9.A) 
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V druhom interview sme zašli o poschodie 

vyššie. Pani učiteľka Viera Macková sa 

usmiala a  ochotne odpovedala na naše 

zvedavé otázky. Aby sme dlho nerečnili 

radšej si prečítajte, čo sme sa dozvedeli... 

Ako sa máte v tomto predvianočnom čase? 

To uţ budú Vianoce? :-) 

 

Páči sa Vám na Drabke?  

Samozrejme :-) Prečo by nemalo? (ţe 5.B; 5.A; 

6.A; 7.A; 8.A; 9.A) 

 

Na učiteľku ste pomerne mladá, učili ste 

niekedy aj na iných školách? 

Áno, učím na SG Futurum a učila som na 

jazykových školách. Aj v materskej škole. 

 

Prečo ste sa stali učiteľkou? 

Zhoda náhod, aj keď tvrdím, ţe náhody neexistujú, 

čiţe mohlo ísť aj o nejaké vnútorné volanie :-) 

 

Je nejaké iné zamestnanie, ktoré by ste chceli 

robiť? 

Zatiaľ mi to vyhovuje tak, ako to je. 

 

Čo Vás viedlo k tomu, aby ste učili anglický a 

slovenský jazyk? 

Moje “ráčkovanie” :-) 

 

Myslíte si, ţe si Vás ţiaci za tento krátky čas 

obľúbili? 

To je skôr otázka na ţiakov. Neočakávam, ţe padnem do oka všetkým, ale percentuálne by 

som to vyjadrila asi na 99% :-)  

 

A čo Vaše predmety, myslíte si, ţe ich majú ţiaci radi? 

Musím sa opakovať, ale kto by mal rád najviac nenávidené predmety? 

 

Aká ste boli ţiačka na ZŠ? 

Pri všetkej skromnosti: najlepšia :-) Klasický šprt :-) 

 

Ktoré boli vaše obľúbené predmety?  

Všetky.  
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A čo hovoríte na správanie dospievajúcich ţiakov? 

Ţe sa správajú ako dospievajúci ţiaci :-) 

Akú hudbu počúavte? 

Čo ponúka radio. Z kaţdého rošku trošku :-) 

 

Vaše obľúbené jedlo? 

Nie som náročný človek, čo sa toho týka.  

Aké sú Vaše mimoškolské záujmy? 

Šport, priatelia, gitara, rodina = RELAX 

Poviete nám o sebe nejakú zaujímavosť? 

Som nezaujímavý človek.  

Čo by ste odkázali takto predvianočne našim čitateľom? 

Aby si uvedomili pravú podstatu Vianoc a uţili si ich bez stresu, kupovania darčekov a 

náhlením sa za niečím materiálnym.  

 

Pani učiteľke ďakujeme za rozhovor a prajeme jej krásne sviatky :-)                 

Nika (9.A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maľovanku pripravila Ema Beerová z 3.B 
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Bolo raz chladné a nudné ráno, nikto nevedel, čo má robiť. Keď tu zrazu zazvonil 

zvonček a do triedy vošiel MIkuláš a čert. Všetci sa tešili, aţ na jedného, pretoţe ostatní 

dostali sladkosti a on dostal iba uhlie. Bol sklamaný, išiel sa umyť a zrazu k nemu prišiel 

Mikuláš a povedal: “Dám ti darček, ale musíš mi sľúbiť, že budeš poslušný!” Dohodli sa, 

všetci začali tancovať a boli spokojní. Všetko dobre dopadlo. 

                                            Plichtová

- Ho, ho, ho, dobré ráno deti. Chcete cukríky? 

- Áno, áno, chceme! 

- Hií, čo to je?! Vidno, že si bol zlý Jožko, preto dostaneš uhlie! 

- Prosím, chcem byť dobrý! 

- Tak fajn, ale musíš urobiť niečo dobré pre seba! 

- Hm, idem si umyť ruky. 

- Dobre, to je dobrá vec. 

- Ďakujem Mikuláš! 

- Ho, ho, ho, nie je zač Jožko. Tu máš lízatko a bež za ostatnými. 

- Veľmi, veľmi Ti ďakujem! 

- Ho, ho, ho, tak ahoj a deti buďte dobré! 

Ňariašová  

Jedného dňa prišiel Mikuláš! A Nezabudol na Čerta. A Čert na Mikuláša. Dobrým 

deťom dával Mikuláš ovocie, cukríky, keksíky, dţúsy, zeleninu, ţuvačky a iné darčeky. 

A rozdával aj Čert. Uhlie a cibuľu. No viac rozdával Mikuláš. Podmienkou bolo, ţe 

museli deti vedieť básničku. Ale Čert nebol taký dobrý. On rozdával uhlie a deti boli 

smutné. Ale niektoré nie.  

 Škvareková 



9 

 

Čo je skyté v balíčkoch? 
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Basketbal je môj životný štýl. Basketbal 

je droga. Basketbal mi robí život krajší, 

zdravší a zábavnejší. To sú najčastejšie 

odpovede našich športujúcich dievčat, ak 

sa ich opýtate na basketbal.  

                          A nie je sa čo čudovať. Košice sú najbasketbalovejšie mesto na Slovensku. 

                               A keďže naša Drabka ide s dobou, tak aj my na sebe tvrdo makáme.  

                            Začiatok basketbalového života na našej škole sa datuje od 25. 3. 2013. Začínalo 

nás len okolo 10 dievčat. Postupne sa k nám pridávali dievčatá a dnes a môžeme pýšiť čísielkom 

cez 50. Naše najmenšie basketbalistky sú našou najväčšou láskou. Chodievajú si s nimi 

zatrénovať aj staršie dievčatá a vracajú sa v čase, keď ich jediným cieľom bolo “plácať” do lopty 

a hrať rôzne “guly-guly” hry :-) Samozrejme chodievame aj na rôzne turnaje či súťaže. Naše 

2002 (siedmačky, šiestačky a pomáhajú aj šikovné piatačky) hrajú celoslovenskú ligu. Mladšie 

ročníky chodia reprezentovať školu na Turnaj nádejí, basketbalové súťaže, minibasketbalové 

zápasy a rôzne turnaje mimo Košíc. A, samozrejme pravidelne chodievame do Steel arény na 

Euroligové zápasy Good Angels. Vykričať si hlasivky a naplniť brušká popkornom :-) 

Napísala pani učiteľka a trénerka Mgr. Petra Sukubová 

Na našej škole je na výber z viacerých športov, ktoré vám postupne predstavíme. Ale prečo 

ste si vybrali práve basketbal? To sme sa anonymne opýtali našich basketbalistiek: 

Už od prvého ročníka som hľadala šport, ktorý by ma bavil a konečne som ho našla. Pri 

basketbale sa učím byť tvrdšia (aj do života) a nebyť taký uplakanček :-) 

Keď počujem slovo basketbal, hneď si vybavím môj prvý tréning, prvý kôš, prvý zápas. Cítim 

podporu od kamošiek, rodičov a spoluhráčky sú jednoducho úžasné. 
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Na basketbal chodím rada a dúfam, že mi to vydrží. Nemám čas sa flákať, hneď po tréningu sa 

naučím a na tréningu sa s dievčatami stále smejeme . Super kamošky :-) 

Najväčšia radosť je, keď na zápase dám kôš. No spolu ich je menej ako desať :-) Ale o to väčšia 

radosť to je :D  

Poobede sa nenudím. Na basket chodím rada. Škoda, že nechodia všetky deti na nejaký šport, 

ale sa flákajú radšej po vonku. 

Basketbal ma strašne baví, lebo ho mám rada. Nevynechala som žiaden tréning.  

Na basketbal chodím, lebo je tam sranda, mám sa s kým zasmiať. (samozrejme, že nie počas 

tréningu :D ) Mám nové kamošky a navzájom si pomáhame. 

Mnohí z vás vedia, že trénerkou našich basketbalistiek je pani učiteľka Petra Sukubová. 

Úspechy, ktoré zaznamenáva s dievčatami sú úžasné a sme na nich veľmi hrdí! Preto sme sa 

opýtali aj pani učiteľky, prečo si vybrala práve tento šport? 

Basketbal milujem. Myslím, že to čím a kým som, som vďaka basketbalu. Celý život som voľný 

čas venovala športu a nikdy to nebudem ľutovať. Bol to čas zábavy s dievčatami, cestovania za 

zápasmi, sústredením. A keďže svet ponúka rôzne lákadlá, nestíhala som im venovať pozornosť 

:-) Samozrejme, nemôžem zabudnúť na podporu rodiny, hlavne mojej mamky, ktorá ma 

k športovaniu viedla a stále podporovala!  
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Pomôž anjelovi a nájdi 

správnu cestu... 
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Vznik školy sa datuje k roku 1984, pričom prvé slávnostné otvorenie školy bolo dňa 3. 

septembra daného roka. ZŠ Drábova otvorila 24 tried pre 740 ţiakov a jej riaditeľom sa 

stal Mgr. Ladislav Mizák. Škola bola veľmi dobre materiálne vybavená a zariadená. 

Okrem tried pre ţiakov ju dopĺňalo aj päť odborných učební a jedna kniţnica. 

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 ţiakov bolo nutné zvyšovať počet pedagógov 

a vychovávateľov. Dospelo to aţ k situácii, ţe Drabka nemala pre svojich ţiakov 

dostatok miesta. Nevyhovujúce podmienky priestorov školy boli najmä v rokoch 1990 aţ 

1993 kedy počet detí presiahol číslo 1300! 

Situáciu bolo nutné riešiť, a tak sa prijali nové 

opatrenia medzi ktoré patrili: dvojsmenné 

vyučovanie, zrušenie kniţnice, zrušenie 

niekoľkých odborných učební a dokonca dve 

triedy museli dochádzať na ZŠ Keţmarská. 

Situácia sa však časom zlepšila, čomu 

samozrejme napomohlo otvorenie ďalších 

základných škôl na sídlisku KVP. 

Pokles počtu ţiakov priniesol pre školu mnohé 

pozitívne zmeny. Za najvýraznejšie môţeme 

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 
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vyučovanie a rozvoj cudzích jazykov, ktorých hodiny 

mohli navštevovať ţiaci uţ od tretieho ročníka. V roku 

1997 sa niektoré učebne obnovili a prispôsobili 

novým poţiadavkám, išlo najmä o inováciu učebne 

výpočtovej techniky. V tom istom roku bola 

znovuotvorená kniţnica a rovnako vznikli dve nové 

športové strediská. Jedno školské športové stredisko 

slúţilo 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 

2000 sa v škole otvorila, najmä pre najmladších 

ţiakov 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 

krúţkovej činnosti. Cieľom bolo nahradiť klasický spôsob vyučovania, podporovať 

tvorivé myslenie ţiakov, 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 vţdy bola otvorenosť a spolupráca, ľudský prístup k výchove 

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

a športový areál. ZŠ Drábova 3 zameriava svoju činnosť na ţiakov aj mimo vyučovania 

a preto poskytuje širokú škálu záujmových krúţkov. V týchto krúţkoch sa realizujú 

učitelia alebo pani vychovávateľky. Škola spolupracuje aj s organizáciami, ktoré sa 

podieľajú na výchove a vzdelávaní ţiakov (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...). Nemoţno vynechať ani 

kaţdoročné, pravidelné akcie školy: ako školská akademia, karneval, Valentín, 

Vianočná burza s punčom, noc v škole, dni zdravej výţivy, dni otvorených dverí, 

imatrikulácia prvákov, školské výlety, športové akcie a mnohé iné… 
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Naša škola ešte vţdy oslavuje 30. výročie svojho zaloţenia, a preto sme na 

školskom facebooku zverejnili anketovú otázku: na čo najradšej spomínate, keď sa 

povie ZŠ Drábova? Súčasní aj bývalí ţiaci odpovedali veľmi zaujímavo a bolo by 

nefér, aby sme vám zopár z tých odpovedí neponúkli. Začítajte sa :-) 

- Akadémia 

- Na základnú školu len v dobrom. Ktovie, či aj naše deti budú takto krásne 

spomínať. Naša triedna Alţbeta Vojtková, si za nás častokrát vypočula od 

riaditeľa, ale vţdy sa nás zastala. Pán učiteľ Gordan bol síce prísny, ale na škole 

bol poriadok aj vďaka jeho drsným metódam. Dnešné deti nemajú rešpekt pred 

učiteľmi moţno práve preto, ţe učitelia nemajú ţiadnu právomoc. Často a rada 

spomínam na tie krásne časy. Mali sme teraz aj stretnutie po 29 rokoch a bolo to 

veľmi príjemné stretnutie :-) 

- B. Fillová – naj učiteľka. A na výchovné „pohlavky“, ktoré boli vţdy na 

mieste :-) 

- najlepší karneval s pánom učiteľom Gállom! 

- školy v prírode 

- na pani učiteľku Eriku Miglesovú 

- jednoznačne pani učiteľka Hricová :-D veľká srandistka :-) ale aj na to, ako 

nám tam bolo super a samozrejme sme mali aj dobrých učiteľov. 

- ja si spomínam na učiteľa Gordana, s ktorým sme mali hudobnú a telesnú. 

Kedysi dávno mi nebolo všetko jedno pred hodinou s ním. Zámerne sme sa hrýzli 
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do ľavej ruky, aby nás bolela a boli sme schopní rýchlo zareagovať na povely pri 

poveloch na nástupoch v telocvični. Ani na štátniciach som pred skúšajúcimi 

nepociťovala taký rešpekt ako pri ňom. Raz som spustila českú hymnu na 

melódiu Chodíme, chodíme hore po dedine. Strašne sa smial a tvrdil, ţe to snáď 

ani nie je moţné 

- Zábavné boli hodiny zemepisu s p. učiteľkou Firčákovou, ktorá si celý rok 

vystačila s mokrou špongiou. Kreslila vodou na tabuľu a pri tom 

opakovala: "a takto sa naša zem otáča". Avšak najlepšia učiteľka bola naša 

triedna p. učiteľka Zlatica Fabiánová. Myslím, ţe lepší základ slovenského 

jazyka sme my gymnazisti ani nemohli dostať ako sme dostali od nej. 

- Deti v škole stále rozmýšľajú len o tom, aké je strašné, ţe musia chodiť do školy. 

Ţe uţ nech vyrastú a nemusia tam chodiť. Ale po niekoľkých rokoch si uvedomia, 

ţe čas strávený na základnej škole bol úţasný a nikdy uţ nezaţije to, čo tam. 

Mojich 9 rokov na Drábovej bolo naozaj neskutočných. Boli zlé dni a skvelé dni. 

Výlety, akadémie,vystúpenia a všetko. Nikdy nezabudnem! 

- Hihi, no bolo toho naozaj veľa a u nás v rodine aj tradícia. Tretia generácia 

a zopár stálic sa našlo určite a niektoré aj dodnes pretrvávajú. Najlepšia je 

ale teta Gyongyi Vozárová - druhá mamina pre mnohé deti. A samozrejme 

pán učiteľ Gordan a jeho preslávené kľúče ak si nedával pozor sup ho tam. 

A pre kaţdého asi najlepšia bola tá jeho pani učiteľka. Krásne časy to boli a 

poniektorí s nimi ţijeme aj dnes, keď naše ratolesti na tejto skvelej 

základnej škole študujú :-) 

- Super učiteľky, profesionálny a trochu aj materský prístup... 

- Najlepšie boli rodičovské zdruţenia :-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/gyongyi.vozarova
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"Pán učiteľ, môžete mi dať zajtra voľno?" pýta sa v škole Jožko. "Mamka 
chce, aby som jej pomohol s vianočným upratovaním." 
"Z takého dôvodu ti predsa nemôžem dať voľno!" nahnevá sa učiteľ. 
"Ďakujem," vydýchne si Jožko. "Vedel som, že na Vás sa dá spoľahúť!" 

Jožko dostane pod stromček obálku v ktorej je 1 euro. Mamička mu 
hovorí:  

"A ako povieš tete?" 
Jožko: "Hm, stará držgroška?" 
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Tajnička č. 1 

1. V zime padá 
2. Sviatky na konci decembra. 
3. Dáš si na vianočnú oblátku. 
4. Je na vrchu vianočného     
    stromčeka.  
5. Visiaci ľadový útvar. 
6. Meno (6.12.) 
7. Medovníky 
8. Nadprirodzená bytosť  
    s krídlami. 
9. Vianočná ryba. 

Zuzka Bašťanová, 5.B 

 

 

Tajnička č. 2  

1. Svietia večer na oblohe 
2. Malý veniec 
  3. Predmet na sánkovanie 
  4. Zimný mesiac 
  5. Na Vianoce chceme l.... 
  6. Darované veci 
  7. Málo (opak) 
  8. Malé slony 
  9. Meno (24.12.) 
10. Predmet, ktorý zvoní 
11. Na Vianoce ozdobíme... 
12. Sladkosti 
13.Jednotka dĺţky 
 
Zuzka Ruščinová, 5.B 
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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 učiteľov stôl 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 konca školského roka.  


