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MILÍ LAMPÁŠIKOVIA 
... máme pre vás dve správy. Ako to uţ býva zvykom, jednu zlú a jednu dobrú. 

Zlou správou je, ţe tento školský rok Lampáš uţ nebude :-( Tou dobrou správou 

je dôvod, prečo nebude. Pretoţe uţ o mesiac sú tu letné prázdniny. 

Huráááááááááááá :-) 

Tak ako vy, aj naša redakčná rada si dopraje po namáhavom roku trochu oddychu. 

Samozrejme na Lampáš nezabudneme a budeme neustále rozmýšľať, ako zdokonaliť 

náš (váš!) školský časopis. 

Na tejto úvodnej stránke, by sme chceli poďakovať všetkým tým, ktorí sa podieľali na 

tom, aby aj tento rok mohol Lampáš vychádzať. V prvom rade je to pani učiteľka 

Bandová, ktorá sa neustále stará o to, aby ste si prečítali tie najzaujímavejšie články. 

Musíme pochvalne povedať, že z Lampáša vychovala už skoro dospeláka... 

Pán učiteľ Gáll sa stará o grafickú úpravu a o „to, čo treba doladiť“. Preto by sme sa 

chceli poďakovať aj jemu, za to, že nás pred uzávierkou poháňa, aby sa všetko stihlo 

tak, ako má.  

A nakoniec sa chceme poďakovať VÁM všetkým za podporu. Učiteľom za milé slová, 

pomoc a pochvalu. Žiakom za tajničky, články a skvelé výsledky. Samozrejme vďaka 

patrí hlavne čitateľom za to, že na nás nezabúdate. Sme radi, že sa tešíte na ďalší 

Lampáš vždy tak, ako my :-) 

Ďakujeme a prajeme vám super vysvedčenie a krásne prázdniny! Čítame sa v šk. roku 

2015/2016.                                                                          Zdraví vás redakčná rada :-) 
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Zo  života  školy 
To, že žiaci našej školy majú dobré srdiečko a vedia pomáhať ľudom, ktorí to nemajú v živote až tak 

ľahké ukázali počas zbierky Biela pastelka – zbierka pre nevidiacich. Zapojila sa celá škola a dokonca aj 

ľudia v jej okolí. Veľká vďaka patrí našim deviatakom, ktorí počas prestávok a za obedom pomáhali 

zbierať peniažky do pokladníčky. Veríme, že aj naša Drábka pomohla prispieť na dobrú vec.  

_____________________________________________________________________________________ 

Ani našu školu neobišiel Mikuláš. Na pozvanie p. uč Novákovej sa 5. decembra skoro ráno chodbami 

školy presúval Mikuláš presne taký ako má byť, v biskupskom oblečení, sprevádzaný anjelom i čertom 

a aj s perníkovým srdiečkom pre každé dobré dieťa i dospelého na tejto škole. Nezbedníkom sa okrem 

sladkého perníka ušli aj čmáranice od čerta, tým naj naj srdiečko od anjela. Hádajte, ktorých bolo viac. 

A ako to skončilo? Zazvonilo na hodinu a anjel, čert i Mikuláš sa ponáhľali k ďalším deťom. Alebo na 

vyučovanie. 

_________________________________________________________________________________ 

Už deviaty ročník Vianočnej burzy rozžiaril vstupnú časť našej školy 11. decembra. Čo priniesol? Výborne 

pripravených predavačov, neuveriteľné množstvo výrobkov, ozdôb, medovníčkov a vianočných 

dekorácií, ktoré sa na stoloch objavili už skoro ráno a neúnavnú organizátorku, p. uč. Novákovú. Super 

návštevníkov, ktorí obzerali a nakupovali a chválili. Veselých a odvážnych škôlkarov v reflexných vestách, 

ktorí sa prišli pozrieť ako to v takej škole chodí a pochváliť sa čerstvo vypadnutými zúbkami. A ešte dlhé 

rady čakajúcich. Na čo? No predsa na voňavý „Punč zablúdenej snehovej vločky“, ktorý prichystali p. uč. 

Nováková a p.uč. Gáll. Niektorí si myslia, že už poznajú recept, ale hlavnú ingredienciu im majstri punču 

stále neprezradili. Tak možno o rok. 

__________________________________________________________________________________ 

Odmenou za polročné snaženie žiakov bývajú naše tradičné akcie. A preto 13. február v piatok  vôbec 

nebol nešťastným dňom. Žiaci II. stupňa sa zabavili pri Valentínskom dni, ktorý tradične pripravila p. 

uč. Nováková. Súťažilo sa o najbláznivejšie valentínske oblečenie a veru, bolo ťažké vybrať tých 5 naj. 

V špeciálnom kvíze si mohli žiaci overiť aj svoje valentínske vedomosti. Spájanie rôznych zamilovaných 

dvojíc niektorých potrápilo, ale 6 družstiev svoje odmeny získalo plným právom. Aj keď ocenenie by si 

možno zaslúžilo aj vytvorenie najčudnejšej zamilovanej dvojice vo svete literatúry– Winnetou 

a Fatima. Autora radšej neprezradíme. 

___________________________________________________________________________________ 

Valentínsky deň patrí už tradične k najlepším akciám v našej škole. Prvý stupeň má tento deň 
však ešte radšej, pretože pán uč. Gáll pripravuje karneval :) 13. februára sme si užili diskotéku, 
tančeky, zábavu, sladké prekvapenia, tombolu či super ceny. My sa už nevieme dočkať ďalšieho 
ročníka. A čo vy? 
______________________________________________________________________________ 
Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do dobrovoľnej finančnej zbierky, ktorú organizuje Liga proti 
rakovine. Podarilo sa nám vyzbierať 142,59 EUR. Všetkým, ktorí prispeli ďakujeme :) 
_____________________________________________________________________________________ 
Veľkonočné sviatky majú pre mnohých z nás osobité čaro. K výzdobe našich príbytkov sme prispeli 

svojimi výtvormi aj my, deti, spolu s mamičkami, pani vychovávateľkami a učiteľkami. Preplnené stoly vo 
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vstupnej časti školy žiarili pestrosťou a množstvom prekrásnych kraslíc, zajačikov, kuriatok, ovečiek a 

rôznych dekorácií, o ktoré bol veľký záujem aj vďaka šikovným predajcom z V.A. Poďakovanie patrí 

všetkým, ktorí prispeli svojimi výrobkami.   

_________________________________________________________________________________ 

Naozaj zaujímavý  1. apríl si užili deti z 1.A. Prečo by v tento deň nemohlo byť aj v škole niečo naozaj 
bláznivé? Schovaný zošit či „spiace“ deti pred hodinou sú žartíky hodné tohto dňa. No učili Vás už 
vlastní rodičia? Na veľkú radosť detí z triedy sa osmelil aspoň jeden z rodičov a prišiel si vyskúšať aké 
to je stáť pred plnou triedou žiakov. A ktovie, možno si aj splnil svoj učiteľský sen :)     My ostatní sa už 
teraz tešíme na ďalší bláznivý 1.apríl a odvážnych rodičov.  
____________________________________________________________________________________ 
Stalo sa už malou tradíciou, že sa v piatom ročníku na dejepise objavujú mnohé významné osobnosti 
histórie. Prídu sa nám ukázať a povedať, prečo si ich dejiny tak dobre pamätajú. Ani tento rok na nás 
nezabudli a ukázali sa. Počas dvoch dní sme teda mohli vidieť 20 významných osobností a naučili sme sa 
o nich všetko, čo sa dalo. Potešilo to osobne aj pána učiteľa, pretože sa málokedy stáva, že máte na 
hodine Ježiša Krista či maliara Pabla Picassa. Už teraz sme zvedaví, kto sa na dejepise objaví na budúci 
rok :) 
_________________________________________________________________________________ 
Štvrtok 23. apríla bol pre 5.A skvelý deň. V rámci hodiny dejepisu a mediálnej výchovy sme sa boli 
pozrieť v najpočúvanejšom regionálnom rádiu na Slovensku - Rádiu Košice. Naučili sme sa, ako rádio 
funguje, ako vysiela, aký je rozdiel medzi moderátorom a redaktorom, čo znamená byť "on air" a 
ďalšie skvelé veci! Aby toho nebolo málo, každý z nás dostal skvelý darčekový balíček, mohli sme si 
vyskúšať ich autíčko, či navštíviť jaskyňu. Nebojte sa, nebola naozajstná, ale rádiová. V nej sme si 
vyskúšali, ako sa nahrávajú správy, či robia zaujímavé reportáže. Musíme sa priznať, že to vôbec nie je 
jednoduché! Po tejto skvelej ukážke, sme si zašli na pizzu či zmrzlinu a šťastne sme sa vrátili plní 
zážitkov a nových vedomostí :) Ďakujeme Ti, Rádio Košice! 
___________________________________________________________________________________ 

V rámci prevencie šikanovania sme si na našu školu zavolali hudobníkov skupiny AYA OFF, ktorí si pre 

naše malé aj veľké deti pripravili zaujímavý výchovný koncert. Žiaci prvého stupňa cestovali prstom po 

virtuálnej mape Slovenska, prostredníctvom veselých pesničiek a spoznávali našu vlasť. Pre druhý stupeň 

sme si vybrali tému Čo je veľa, to je veľa. Ide o motivačno – výchovný koncert, v ktorom sa zamerali na 

prevenciu sociálno- patologických javov, šikanovanie, agresivitu a násilie. Obidva koncerty mali veľký 

úspech a hudobníci dokázali zaujať detí každého veku. 

____________________________________________________________________________ 

Konečne sme sa dočkali a prišiel deň 22.5.2015, kedy sa všetky deti z celých Košíc stretli na Hlavnej 

ulici a spoločne si zatancovali Štvorylku. Košice sa zapojili ôsmykrát a opäť o sebe dali vedieť. S 

počtom 5004 tancujúcich získali prvenstvo, no na pokorenie vlastného rekordu z roku 2012, kedy 

štvorylku tancovalo viac ako osem tisíc detí, to nestačilo. Z našej školy sa štvorylky zúčastnilo 48 

žiakov, ktorí sa poctivo posledné dva týždne pripravovali doma či v škole. Tešíme sa, že prídeme aj na 

budúci rok a pomôžeme prekonať rekord  :)     

____________________________________________________________________________________  

Všetky novinky, fotografie, súťaţe a výsledky z celého šk. roka nájdete na našej 

novej webovej stránke WWW.ZSDRABOVA.SK. Ak pouţívate sociálne siete, 

môţete sa stať našim priateľom na facebooku a tieţ môţete dať svoj LIKE 

časopisu Lampáš :) 
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Aj tento školský rok sa rozlúčime s jednou skvelou pani učiteľkou. Určite ju všetci (hlavne tí starší) dobre 

poznáte. Nezabudnuteľný humor, šikovné ruky a super vysvetlená fyzika či geografia. Aj taká je naša pani 

učiteľka Mgr. Monika Hricová. Keďže tento rok je jej posledným na Drábke, pripravili sme si pre ňu zopár 

otázok, na ktoré nám ochotne odpovedala.  

Dobrý deň pani učiteľka, ako sa máte? 

Ďakujem, mám sa dobre :) 

 

Koľko rokov ste učili na našej škole? 

Na tejto škole učím už 31 rokov. 

 

Ako by ste zhodnotili tieto roky? 

Roky, ktoré som tu strávila boli naozaj veľmi dobré! 

 

Čo vás za ten čas pri učiteľskom povolaní najviac prekvapilo? 

Prekvapila ma šikovnosť a iniciatíva niektorých žiakov, o ktorých som si myslela, že nemajú vôbec žiadne 

záujmy.  

 

Bolo aj niečo, čo vás sklamalo? 

Sklamalo ma hlavne to, že niektorí žiaci nemajú záujem o nič, čo im v živote bode chýbať. Všeobecný 

prehľad, o prírode, o poznatkoch z histórie, medziľudské vzťahy medzi spolužiakmi, vzťah k učiteľom. 

 

A čo vás úplne najviac tešilo? 

Hlavne to, ak si žiaci, ktorých som učila osvojili dobrý vzťah k fyzike a k práci pri zhotovovaní výrobkov 

z rôzneho materiálu v dielni. 

 

Po takých pekných slovách, tešíte sa teda na dôchodok? 

Teším, ale žiaci – ako deti, mi budú veľmi chýbať, aj keď sú s nimi občas problémy. Najviac predsa teší 

každého učiteľa, ak z malého žiaka vychová osobnosť. 

 

Čo plánujete robiť v čase zaslúženého voľna? 

V dôchodku sa chcem venovať hlavne svojim vnúčatám, rodine a práci v záhrade, ktorá mi dodáva 

energiu. 
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Bude vám učenie chýbať? 

Samozrejme. Ale aj žiaci, pretože som povolanie učiteľky robila z lásky. 

 

Menili by ste toto povolanie za nejaké iné? 

Nie. 

 

Kto zo zborovne vám bude chýbať najviac? 

Chýbať mi budú všetci kolegovia, s ktorými som strávila svoje učiteľské roky. Spoznávala som charaktery 

a ľudí, ktorí mi pomáhali, keď som riešila akýkoľvek problém. Našla som tu veľa pochopenia a ochoty.  

 

A čo žiaci, pamätáte sa, koľkých ste za tie roky učili? 

Učila som veľmi veľa tried a žiakov. Číselne asi 400. 

 

Akú radu by ste dali mladým, začínajúcim učiteľom? 

Radu? Pri tomto povolaní vidí každý výsledok svojej práce – hotového človeka, schopného samostatne 

fungovať. 

 

Ak by ste mohli, učili by ste aj ďalej? 

Áno, chcela by som učiť, bohužiaľ mi to nedovoľuje moje zdravie.  

 

Za rozhovor ďakujú DIA, ERIKA a ANIČKA z 8.A 

A čo sa prialo pani učiteľke na našom školskom facebooku? 

Pani učiteľka Hricová bola a je úžasná! Pôsobí prísne a pritom je to suprvá učitelka, s ktorou sa človek aj 
nasmeje. Som rada, že bola mojou triednou tri roky :)  

Odkážte jej nech si užije dôchodok. Určite bude na Drábke chýbať. Super učiteľka, a že ju pozdravuje 
bývala 9.A (2013/2014) :D 

Taktiež pozdravujem, je to už 12 rokov od základnej, no na práce a srandičky v školskej dielni nikdy 
nezabudnem! Užívajte dôchodok! 

Juuuuj, tak toto je škoda :( Prajem veľa štastia a prijemný zaslúžený dôchodok! :) 

Učiť fyziku 36 rokov, ktorá nepatrí medzi najobľúbenejšie predmety, nie je sranda, škoda len, že do 
dôchodku musí ísť vyčerpaná, ale poznám bývalé učiteľky, ktoré boli na tom takisto, sú už na dôchodku a 
sú plné elánu a omladené. Takže aj jej prajem, aby vo svojej záhradke nabrala znova veľa síl a 
prekýpovala elánom. 

Za vaše rekacie vám všetkým ďakujeme! 
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Rýchlo  von  z  chobotnice!!! 
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Máte radi americké filmy? Niektoré aj my. V tomto člnku sme si pre pripravili 

zopár bláznivých vecí, ktoré môţeme nájsť skoro v kaţdom americkom filme. 

Aha, čo sme si všimli… 

- všetky telefónne čísla sa začínajú na 555… 

- akýmkoľvek počítačom sa do niekoľkých sekúnd dostaneš do najtajnejšieho 

trezoru ktoréhokoľvek štátu… 

- ak ťa prenasledujú v meste, utekaj do centra, tam je určite karneval a ľahko sa 

stratíš v dave… 

- ak sa ti minú náboje, nezúfaj, určite máš náhradný zásobník, aj keď si práve 

vyskočil nahý zo sprchy… 

-  ak práve potrebuješ tehlu, lano alebo hoci motorovú pílu, v okruhu piatich 

metrov na ne určite natrafíš… 

- ak si práve počul výstrel, nezľakni sa, máš dosť času na to, aby si sa za stolom 

hodil na zem… 

- ak pred sebou podržíš stôl, neprestrelia ho ani strely zo samopalu… 

- sklo, ktorým preskočíš, ťa samozrejme nemôže porezať… 

- bombu, ktorú niekto pripravoval mesiac, pochopí hrdina za 8 sekúnd, ktoré 

zostávajú do výbuchu… 

-  na zneškodnenie bomby treba vždy prestrihnúť červený drôt… 

- ak sa k výbuchu postavíš chrbtom, určite ti neublíži… 

- oheň sa šíri iba tak rýchlo, ako uteká človek… 

- veľký výbuch môže trvať aj 5 minút… 
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- hrdina nikdy neukazuje bolesť, ale zasyčí, keď sa jeho frajerka dotkne ranky na 

jeho čele 

- v miestnostiach kde je prievan, v lese alebo v tajnej chodbe sa dá svietiť len 

sviečkou… 

- ak sa v dome pohybuje príšera alebo zlodej, muži vždy spia, ale ženy sa 

vydávajú na prieskum… 

- v tmavej pivnici sa žena vždy opýta “je tu niekto?” a čaká na odpoveď… 

- tvoja baterka, ktorá ti 10 rokov spoľahlivo slúžila, zlyhá v okamihu najväčšieho 

nebezpečenstva… 

- ak sviečku v ruke zdvihneš trochu vyššie, určite dosvieti až na koniec 

stometrovej chodby… 

-  pri platení v reštike, bare, v taxíku pokojne siahni do vrecka, prvá bankovka, 

ktorú vytiahneš bude presne tá, ktorú potrebuješ.. 

- pri jazde autom musíš volantom ustavične pohybovať, aj keď uháňaš po úplne 

rovnej ceste 

- pred každou budovou je voľné aspoň 1 miesto na parkovanie… 

- ak sa náhodou rozhodneš na ulici tancovať, všetci v okolí budú určite poznať 

kroky... 

- akonáhle na ulici hrdina pobozká ženskú, všetci na ulici začnú tlieskať a kričať 

uuuaaaaau... 

- keď sa ráno žena zobudí a vstane z postele, je vždy pekne učesaná a 

namaľovaná. 

 

Záchranné koleso pre vás  

nakreslilSebastián Šesták z  

3.B 
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Okuliarnatý nanuk pre vás nakreslila Kristínka 

Krištová z 3.B 
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Pýta sa Janko mamky: 
„Mama, vieš, koľko zubnej pasty je v jednej tube?" 
„Nemám ani tušenia Janko." 
„Ale ja to viem! Od televízora až ku gauču!" :-D 

Sedí dievčatko na pieskovisku a niečo spokojne papká. Ide okolo teta a 
pýta sa jej:  

- Dievčatko, a čože to papkáš? 
- Neviem, šamé to šem pliliezlo. 

Príde dievčatko do obchodu so zvieratkami a vraví:  

- Chcela by som malé morčiatko. 

- Jéééj, a aké? Biele, hnedé alebo sivé??? 

- Hm, neviem, môjmu hadovi na farbe nezáleží. 

- Peťko, ako to, že máš zablatené topánky? Veď vonku nie je 

blato. 

- Ale je, mami, je. Len ho treba nájsť... 

Babička vraví vnukovi: 

- To je od teba pekné, že si mi priniesol ruže. Vyzerajú presne ako tie, čo mám v 

záhrade.  

- Ktoré si MALA v záhrade, babka. :-D 

- Mamíííííí, pomóóóc!! 

- Čo sa stalo?    

Opuchol mi prst!  

- A na to si ako 

prišiel?   

- Nezmestí sa mi do 

nosa. 
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Nájdi medi písmenkami zvieratá a vypíš ich: 

AKLPESHCŢABANJKROKODÍLVDSLABUŤSJHKRAVAPEBÝKOVLK 

..................     .......................     ..................................     ............................ 

..........................     .....................     ........................ 
 

                                                                                             Pripravili žiaci 2.A 

 

Nájdi v osemsmerovke 14 školských pomôcok. Jednu ti ale neprezradíme! 

KRÚŽIDLO 

LEPIDLO 

STRÚHADLO 

KNIHY 

VOSKOVKY 

PRAVÍTKO 

ŠTETCE 

GUMA 

ZOŠIT 

PERO 

CERUZKA 

PREZÚVKY 

FARBY 
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Vlož do doplňovačky do správneho riadka názvy kvetov. 

 
 
 

RUŢA, PÚPAVA, FIALKA, 
SNŢIENKA, PODBEĽ, TULIPÁN, 

NARCIS 
 
 
                          

                                       Pripravili žiaci 2.A 

 

Pani učiteľka Bandová pre vás pripravila osemsmerovku zdravých potravín 

a tekutín. Nájdite slovo, ktoré k nim nepatrí, je to pomenovanie časti ľudského 

tela. 

ananás pór 

banán  repa 

džús  ryby 

chren  syry 

kaleráb uhorka 

karfiol  voda 

kivi  žerucha 

mango pomaranč 

mlieko  petržlen 

olivy 

orech 

paprika 

paradajka 

petržlen 

pomaranč 

Z P O M A R A N Č D R 

P E T R Ţ L E N P Ó R 

A K A L E R Á B V Á P 

R A Ţ V R CH N Á N A B 

A R V Y U L CH Ý P Y S 

D F M S CH E Ţ R R I Á 

A I L A A S I Y E V N 

J O I L N K S B P N A 

K L E V A G I Y A A N 

A K K DŢ Ú S O V O D A 

U H O R K A O L I V Y 

Ú

N

A

N

F

B

R
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  B  L  U  D  I  S  K  Á 

 

 

 

Omaľovánky pripravil Oliver 

Fejczo z 3.B 
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Spájačku pre vás pripravila Simonka Antlová z 3.B triedy 
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Literárium 

Žiaci 3.A triedy na DEŇ ZEME nelenili a krásne básnisky vyjadrili svoj vzťah k našej 

krásnej planéte. Veľmi pekne im za tvorbu ďakujeme a dúfame, že sa do tvorby 

Lampáša zapoja aj nabudúce :-) 

Zem 

Čo sa ti páči Nellinka? 

Moja pekná Zeminka. 

Rieky, lesy, všetky stromy, 

lúky, stráne a aj hory. 

 

Ako pomôcť našej Zemi? 

Neničiť ju prosím, ver mi. 

Všetok odpad čo vzniká, 

recyklovať hneď treba. 

 

Krištáľová voda, čistý vzduch, 

voňavá zem a zveri húf. 

To je známka zdravej zeme, 

tej jedinej, ktorú máme. 

 

 Veronika Desaková 

 

 

 

 

 

 

Deň Zeme 

 

Naša Zem je guľatá, 

žijú na nej zvieratá. 

Mačky, slony, opice, 

k tomu ešte tigrice. 

 

Zem je modro-zelená, 

z vesmíru je farebná. 

Žijú na nej detičky, 

to je koniec básničky. 

 

Ester Kundrátová 
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[D e ň    Z e m e  

 

Dnes je veľký sviatok Zeme, 

tešíme sa ako vieme. 

Ty Zem naša premilá, 

čo by som pre teba spravila. 

 

Rozmýšľam tak, ako viem, 

niečo pekné spraviť chcem. 

Vody, rieky plné smetí, 

pozbierajme ich tam všetci. 

 

Ema Plichtová] 

Z E M 

 

Zem ţblnká vodou, 

turisti idú prírodou. 

Ako si tak idú,  

na kopec vyjdú. 

 

Zahľadia sa na krajinu, 

ale vidia samú špinu. 

Veď je to ich domovina, 

prečo je všade taká špina? 

 

Rýchlo zohnať náradie, 

pravá chvíľa teraz príde. 

Do fúrikov zbierajú turisti, 

aţ z nich budú fúristi. 

 

Keď odpadky naloţili, 

z výsledku sa potešili. 

Uţ je naša Zem čistá, 

niet na nej špinavého miesta. 

 

Nelly Mártonová 
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Ţ  I  R  A  F  A 

 

Žirafa sa prechádza, 

až do splnu mesiaca. 

Rozmýšľa v tú krásnu noc, 

volá mesiac na pomoc. 

 

Prečo som sa nahnevala 

a s mamičkou pohádala? 

Chcela som ísť na zmrzlinu, 

nesiem na tom celú vinu. 

 

Mamička ma veľmi ľúbi, 

plní všetky moje sľuby. 

Kvetináč som hodila, 

a kvetinku zabila. 

 

Už uteká domov s túžbou, 

poďakovať bielou ružou. 

Ale už je tmavá noc, 

nemá kde zohnať pomoc. 

 

Keď však domov dorazí, 

hneď sa smútkom nakazí. 

Teraz plače za zmrzlinou, 

ako mamka za kvetinou. 

 

Svitlo ráno, nový deň, 

žirafa si splní sen. 

V kvetinárstve kúpi ružu, 

mamke splní tajnú túžbu. 

 

Budem ťa už počúvať, 

aj keď pravdu budem mať. 

Mrzí ma tá kvetinka, 

moja drahá maminka. 

 

Martin Varga 

 



19 

 

Počas celého školského 

roka 2014/2015 sa naše 

najmladšie športové 

nádeje zúčastňovali 

BASKETBALOVEJ 

MINILIGY ZOBER 

LOPTU, NIE DROGY. 

Deti s radosťou vymenili 

dopoludňajšie sedenie v 

školských laviciach za 

telocvičňu, hru a 

športové zápolenie. 

Dovedna sa podarilo do 

tajov basketbalu vtiahnuť 

okolo 70 detí z 9 základných škôl v Košiciach, ktoré sa navzájom skonfrontovali 

systémom každý s každým. Prvé kolo sa uskutočnilo na ZŠ Krosnianskej, druhé na 

ZŠ DRÁBOVEJ a záverečné kolo v telocvični na Medickej.  Radosť z pohybu, 

prvé koše plné dojatia a tímová hra bola súčasťou každého družstva.  

Dievčatá si odniesli plné ruky sladkostí, nádherné červené tričká s logom projektu 

Zober loptu a nie drogy, pohár za vzornú reprezentáciu školy a pamätný list. 

Najlepšou hráčkou turnaju sa stala naša šikovná tretiačka Vikinka Macáková. 

Výborne ju dopĺňali Emka Výravcová, Sárka Snaková, Nelka Martonová, Esterka 

Kundrátová, Claudia Beňaková a Emka Plichtová.  

Je radosťou sledovať dievčatá ako sa zápas od zápasu zlepšujú. Pohľad na 

oduševnené súboje s iskričkou v očiach je neopísateľný. Za úseky hry, ktoré deti na 

ihrisku predvádzali by sa nemusela hanbiť ani ligu hrajúca mládež.  

Naše budúce športové nádeje: 

Viktória Macáková, Ema Výravcová, Sárka Snaková, Ester Kundrátová, Sofia 

Škvareková, Nelly Martónová, Ema Plichtová, Ema Červeňáková, Katarína 

Beerová, Lea Ďuricová, Emma Fejczová, Viktória Kolanová, Laura Kelbelová, 

Miroslava Kiselová, Alexandra Cmorejová, Nataša Vargová. 
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1. V lete ti niekto povie „som do teba“, ale tebe sa nepáči... 

a) Napriek tomu súhlasíš a povieš mu „aj ty mne“  (3 body) 
b) Povieš, že už niekoho máš    (4 body) 

2. V tábore je niekto, kto sa ti páči... 

a) Povieš mu/jej to, keď bude sám/sama  (5 bodov) 
b) Povieš mu/jej to pred všetkými a nahlas  (7 bodov) 

3. Rodičia ti zakázali stretávať sa s tvojou láskou... 

a) Budete sa stretávať, ale tajne    (11 bodov) 
b) Poslúchneš a dudete si aspoň písať             (4 body) 

4. Rodičia ťa prichytili, ako sa bozkávate... 

a) Vysvetlíš im to      (7 bodov) 
b) Dáš mu/jej ešte jednu pusu a odídeš s nimi           (11 bodov) 

5. Ak ťa niekto chce, zaujímaš sa o to, kto to je? 

a) ÁNO       (14 bodov) 
b) Ani NIE       (9 bodov) 

6. Ako by si potešil/a svojho miláčika? 

a) Dám mu pusu      (7 bodov) 
b) Kúpim mu darček     (3 body) 

VYHODNOTENIE: 30-35 BODOV: V lete budeš mať veľké zásoby bozkov... 36-40 BODOV: 
Určite spolu ostane aj po prázdninách... 41-45 BODOV: Miluje ťa na sto percent... 46-50 
BODOV: Celé leto budete spolu a nepohádate sa... 51-55 BODOV: Veľmi sa budete ľúbiť a 
ostanete navžy spolu! 


