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 ZO ZBOROVNE sa prihovára pán učiteľ Gáll 

 v rubrike DIKTAFÓN sme sa pýtali nových 

pani učiteliek 

 Štvrtáci pre vás prichystali úţasné maľovánky 

 Európsky deň jazykov, divadlo, minimaratón, 

halloween či výtvarný ateliér – aj také boli 

prvé mesiace školského roka 2015/2016 

 Pri vchode do školy sa objavila Schránka dôvery 

 VIEME PRVÍ: Peťa Sukubová bude trénovať 

                          v NBA! 

 Dozvedeli sme sa viac o čaviarničke 

 Oliver Fejczo stratil recept na vianočný punč 

 Prečo je zošit z matematiky smutný sa dozviete 

vo Vtipovisku 

 Aj do básni v literáriu sa nám dostala jeseň 

 MÁME PRE VÁS DARČEK V PODOBE DVOCH 

ULIEVACÍCH KUPÓNOV  

 Na nudnú prestávku sme prichystali zábavku 

 Dobrodruţstvo začína 27.11. 2015 – Noc v škole 

      

 

MILÍ 
LAMPÁŠIKOVIA 

Aj my vás oficiálne 
vítame v novom 
školskom roku 

2o15/2o16. Letné 
(dokonca aj jesenné) 

prázdniny sú už za 
nami, a tak môžeme 
veselo pokračovať 
v učení ;) Aby čas 

strávený v škole nebol 
iba o tom, že sa „musíte 
bifliť“, prinášame vám 

nové číslo časopisu 
Lampáš. 

Plní elánu a nápadov 
sme pre vás dali dokopy 

zopár stránok.  
Pevne veríme, že si 

v nich opäť nájde každý 
to svoje :) 

Dúfame, že vás poteší 
aj darček v podobe 

dvoch ulievacích 
kupónov.  Tých pri 
skúšaní nie je nikdy 

dosť :) 
 

Všetkým prajeme super 
čítanie a dávajte pozor, 

aby vám učitelia 
Lampáš z pod lavice 

nezhabali! 
 

Zdraví vás redakčná 
rada :) 
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Čauce mravce. Po čase zase ja. Dúfam, že vám to nevadí. 
Ale asi nie, lebo som pri posledných číslach počul, že 
vám rubrika Zo zborovne chýbala. Nehovorím, že to bol 
názor väčšiny (skôr výčitka menšiny), ale predsa ma len 
potešilo, že to vôbec niekto číta a nepreskočí na 
zaujímavejšie stránky. Tým, ktorí tak robia to vôbec 
nezazlievam! Ale keď si zistím mená, stojíte pri tabuli! 
Samozrejme, srandujem. Možno ;)  
Ale poďme k veci...  

Musím sa priznať, že matematika mi nikdy nešla. Ako som počítal, tak som dopočítal, no 

k správnemu výsledku som sa dostal len málokedy. Napriek tomu mám všetky zošity z môjho 

najneobľúbenejšieho predmetu odložené dodnes. Vôbec nie pre predné strany s číslami, ale 

kvôli zadným, na ktorých vznikal iný svet. Perové čarbanice, ktoré by som nikdy nedokázal 

nakresliť doma. Chutili rovnako ako desiata cez hodinu. Veď to poznáte :) 

  Z lavice som si sadol za katedru, matematika ma už tak veľmi netrápi, ale „čarbanice – 

skice“ ostali. Ako som si tak pred časom kreslil v mojej triede cez prestávku, sadol si ku mne 

Oliver a so zvedavosťou ma pozoroval. Ani neviem ako, dostal som sa k tomu, že režisérom 

mojej ruky sa stal žiak, ktorý hovoril, čo by sa kde hodilo. Pomaly sa naša kresba napĺňala a po 

týždni práce a troch vyničených perách sme dokončili Romantický Roman o románovi 

a Romane. Ako to už v dnešnej dobe býva, kresba sa objavila na internete a po nečakanom 

úspechu sme sa pustili do druhej. V úlohe réžie však chceli byť už viacerí z vás, a tak vznikli naše  

Rozprávky na stávky.  

  Berieme do ruky pero a začíname spolu príbeh, ktorý nám príjemne naplní prestávky 

(dobre, tak niekedy aj hodiny). Vy sa učíte odo mňa a ja sa učím od vás. Prekvapilo ma, akou 

zaujímavou cestou sme sa vybrali a čo všetko na nej objavíme. Fantázia nemá hranice! Aký 

úžasný svet :)  

  Aby som nezabudol na to, prečo vám to vlastne píšem - lebo ďakujem! Akí viete byť 

úžasní a nadchnúť sa pre veľký svet v malom. Pre obyčajný papier a pero. Ste moja sila. Už len 

aby nám tie rozprávky aj niekto napísal. Nakreslené už skoro sú :)  

  Prajem vám super čítanie.                                                                                        p. uč Gáll 
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                                                     Miška Kuchárová a Paťka Kajlová zo  
                                                                  IV.A by sa  mohli pridať k tvorbe 
                                                                  Rozprávok na prestávky. Jesenný 
                                                                            Príbeh o šarkanovi a mačke by sa 
                                                                            nám určite veľmi páčil. Zatiaľ vám 
                                                                       darujeme ich maľovánky, 
                                                                          ktoré vytvorili špeciálne pre vás :) 
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Aj tento školský rok prináša nejaké novinky.  Určite ste si všimli, že sa na škole menia okná, obnovujú 

„wécka“, za školou nám rastie KVP Aréna... Zo strany učiteľov pribúdajú nové podujatia, aby nám 

v škole bolo jednoducho super. Samozrejme, sem-tam sa musíme aj učiť :)  Okrem spomínaných zmien 

sme v našej škole privítali aj nové pani učiteľky – Mgr. Martinu Vaňkovú a Ing. Valériu Schererovú. 

Ako to už býva zvykom, zobrali sme do ruky pero a papier a podrobili sme ich našim zvedavým 

otázkam... 

 

Dobrý deň, pani učiteľka Vaňková.  Môžeme na slovíčko? :) 

1. Čím ste chceli byť v detstve? 

Učiteľkou.  

2. Aká ste boli žiačka na základnej škole?  

No, to neviem. Asi by to mali posúdiť druhí. Ale myslím, že som bola slušnou a vzornou žiačkou.  

3. Aký bol Váš obľúbený predmet? 

Slovenský jazyk a výtvarná výchova.  

4. Váš najobľúbenejší učiteľ, keď ste študovali?  

Najlepšou učiteľkou bola moja triedna pani učiteľka v 5. ročníku.  Volá sa Mgr. Mária Brázová. 

Bola to veľmi príjemná a ľudská učiteľka s dorbými spôsobmi.  

5. Učili ste už aj na iných školách?  

Áno :) 

6. Páči sa Vám na ZŠ Drábova?  

Samozrejme. Veľmi.  

7. Myslíte si, že si Vás žiaci obľúbili?  

(veľký úsmev) Tak to by mali povedať asi oni :) 

8. Čo hovoríte na našich prváčikov? Vychováte z nich hviezdy? :) 

Sú veľmi šikovní. Mám z nich veľkú radosť. Každý z nich je veľká hviezda. Sú originálni. 

Vynasnažím sa im preto pomôcť  spolu s rodičmi, aby  sa z nich stali dobrí ľudia.  

9. A čo Vaše obľúbené jedlo či farba?  

Jednoznačne špagety :) Farbu mám rada zelenú.  
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10. Čo robíte vo svojom voľnom čase? 

Študujem angličtinu a Hejného matematiku1.  

11. Riadite sa nejakým životným mottom? 

“Čo nechceš aby robili druhí tebe, nerob ani ty im.” a “Ži a nechaj žiť.”       

Dobrý deň, pani učiteľka Schererová.  Môžeme na slovíčko aj k Vám? :) 

1. Čím ste chceli byť v detstve?  

Smetiarom! Jednoducho pravý naskakovač :) Neskôr som chcela byť lekárkou alebo učiteľkou.  

2. Aká ste boli žiačka na základnej škole?  

Nóóóó, dobrá :) 

3. Aký bol Váš obľúbený predmet? 

Matematika a telesná výchova.  

4. Váš najobľúbenejší učiteľ, keď ste študovali? Prečo a čo Vás učil?  

Obľúbeného učiteľa som nemala. Ale vážila som si odbornosť pánov profesorov na univerzite, aj 

keď mi ich dôslednosť nie vždy ako študentke vyhovovala.  

5. Učili ste už aj na iných školách? Na ktorých? 

Áno. V Bratilsave, Košiciach ale aj Košice-okolie.  

6. Páči sa Vám na ZŠ Drábova?  

Samozrejme :) Je tu veľa príjemných ľudí.  

7. Myslíte si, že si Vás žiaci obľúbili?  

To sa musíte opýtať ich :) 

8. Čo vravíte na správanie sa dospievajúcich ľudí? Napríklad aj u nás, v škole?  

Snažím sa ho rešpektovať, veď všetci sme boli v puberte, ale určite v rámci medzí slušného 

správania. Každý z nás musí niesť dôsledky svojho správania.  

9. A čo Vaše obľúbené jedlo či farba?  

Milujem pizzu s olivami a kukuricou :) A tiež čokoládu všetkých druhov. Farbu mám najradšej 

červenú.  

10. Čo robíte vo svojom voľnom čase? 

Snažím sa vzdelávať a milujem prírodu – vždy rada niekam idem do hôr na turistiku alebo len na 

prechádzku lesom.  

11. Na čo používate internet? 

Pripravujem si pomocou neho hodiny, čítam osobnú poštu. Zájdem aj na sociálne siete alebo 

nakupujem.  

12. Čo by ste odkázali našim čitateľom? 

Chcela by som im odkázať, nech strávia pri čítaní Lampáša príjemné chvíle :) 

 

Za rozhovor pani učiteľkám ďakujú Kiko  a  Stano  z  IX.A  

                                                           

1
 VYSTVETLIVKA: Hejného metóda je spôsob výučby matematiky a rozvoja osobnosti dieťaťa. Prof. Milan Hejný 

a kolektív predstavili úplne odlišný prístup k vyučovaniu matematiky, v ktorom deti objavujú matematiku samy a 

baví ich to. 
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Vedeli ste, že mnohé sovy nevedia húkať? Tento zvuk  je totiž typický najmä pre 

väčšie sovy. Menšie druhy vydávajú častokrát piskľavé zvuky a húkať vôbec 

nevedia. 

Takúto nádhernú “sovičkovskú maľovánku” pre vás nakreslila  
Ema Plichtová zo IV.A 
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A H O J T E    P R V Á C I 

Krásne a ničím nerušené letné prázdniny sa uţ nenávratne skončili a ţiaci našej Drábky 

si opäť zasadli do svojich školských lavíc, kde opäť načerpajú potrebné vedomosti. Prvý 

školský deň bol najdôleţitejší pre našich prváčikov, ktorí s veľkým nadšením prekročili 

brány školy a sadali si do svojich lavíc po prvýkrát. Ešte predtým sme ich však privítali 

na čele s vedením školy a krátkym programom v podaní šiestačiek Tamarky a Alţbetky. 

Tie ich veršovaným spôsobom uviedli do najtajnejších zákutí školy a spoločne zakričali 

"Ahojte". Nám zostáva len zapriať veľa úspešných krokov na ich deväťročnej ceste, 

aby všetky povinnosti zvládli, a najmä, aby sa im u nás páčilo :)  

K O Š I C E    N I G H T    R U N 

V piatok 4. septembra 2015 sa 

na trať Košického nočného 

behu postavil aj náš Drábka 

tím. Pod vedením pani učiteľky 

Peťky Sukubovej sme sa spolu 

s ďalšími beţcami rozhodli, ţe 

tento beh historickým centrom 

Košíc zvládneme aj my. Naša 

("školská") trať merala presne 

5km a všetci dvadsiati sme ju 

úspešne zabehli :) Najlepšou 

beţkyňou z nášho tímu bola 

Miška Tomečková zo VI.B triedy, ktorá v celkovej konkurencii 200 beţcov skončila na 

fantastickom 3. mieste! K naším športovcom sa pridali aj pani uč. Macková a p. uč Gáll. 

Spolu sme tak vytvorili jeden z najusmiatejších tímov na trati :) 

Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí nám fandili a vytvárali pri trati skvelú atmosféru! 

Ďakujeme aj Rádiu Košice, ţe nám jeho zástupcovia osobne priniesli do školy 

fantastické darčeky a samozrejme pre kaţdého z beţcov aj medailu. Uţ sa tešíme na 

ďalší ročník, ktorý štartuje 2. septembra 2016. 
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E U R Ó P S K Y   D E Ň   J A Z Y K O V 

26.september je Európskym dňom jazykov a v našej škole sme si ho pripomenuli 

jazykovým týţdňom, ktorý sme nazvali Let me introduce... . V skupinách sa ţiaci 5. – 9. 

ročníka vo všetkých cudzích jazykoch, ktorými sa na našej škole hovorí, snaţili 

predstaviť slávne osobnosti, krajiny, zvieratá, športy, farby i sami seba. S veľkou 

dávkou fantázie pracovali na svojich posteroch, a tak to bol týţdeň plný rozhovorov, 

hľadania informácií, kreslenia, fotenia, písania, posielania e-mailov a spolupráce. 

A výsledok? Krásna výstava vo vestibule našej školy, kde si nápadité myšlienky našich 

ţiakov môţete pozrieť i prečítať. 

C E Z P O Ľ N Ý   B E H   Ţ I A Č O K 

Prvý októbrový deň sa naše šikovné dievčatá Katka 

Ivanová, Ivka Túryová a Diana Haová zúčastnili 

Cezpoľného behu - obvodné kolo. Diana Haová 

z IX.A dobehla na úúúţasnom 1. mieste. DIA SI 

SUPER!  V súťaţí druţstiev naše kočky obsadili 

nádherné 2. miesto. Krajší športový štart do nového 

školského roka sme si ani ţelať nemohli. My 

z redakcie Lampáša samozrejme dievčatám 

gratulujeme :) 

 

M I N I M A R A T Ó N    2 0 1 5 

Dňa 7. októbra sa pod vedením 

pána učiteľa Vámosa uskutočnil uţ 

11. ročník nášho školského 

maratónu. Aj tento rok sa tešil 

veľkému záujmu zo strany našich 

ţiakov. Tomu nasvedčuje aj fakt, 

ţe tento rok beţalo skoro dvesto 

pretekárov. Maratón bol rozdelený 

do  viacerých kategórií podľa 

ročníkov. Ţiaci prvého stupňa 

zabehli 470 metrov a ţiaci druhého 

stupňa 950 metrov. Počasie bolo 

ideálne a  ţiaci okrem športových 

záţitkov získali aj sladkú odmenu. 
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D I V A D E L N É   P R E D S T A V E N I E   „J Á N O Š Í K“ 

Pondelok 19. októbra bol opäť 

nezabudnuteľným záţitkom. Navštívili 

sme tanečné divadelné predstavenie 

Jánošík v Štátnom divadle Košice. 

Sedemdesiat minút úţasnej zábavy nám 

spríjemnilo deň a skvelou bodkou bolo, 

ţe na konci predstavenie sme si mohli 

spolu s hercami zatancovať na pódiu :)  

Musíme uznať, že dievčatá z IX.A boli 

v divadle naozaj pekné a od našej módnej 

polície majú 10 bodov z desiatich :) 

 

N E Z V Y Č A J N Á    V Ý T V A R N Á   V Ý CH O V A 

V stredu 28. októbra navštívili ţiaci III.B triedy výtvarný ateliér "Dva" v Kulturparku. 

Hodina pod názvom "Tvor ako Picasso" trvala síce 120 minút, no za tú dobu sme sa 

vôbec nenudili! Pod vedením profesionálnych výtvarníčok sme sa dozvedeli, kto bol 

maliar Pablo Picasso, ako maľoval a samozrejme sme si vytvorili vlastné kubistické 

diela. Témou bola gitara a môţeme vám prezradiť, ţe keď sme koláţ dolepili, bola taká 

super, ţe samé hrali (ale farbami) :) Aj sám Picasso by sa čudoval, akí šikovní 

výtvarníci sa učia na našej Drábke. 



10  www.zsdrabova.sk 

 

Vedeli ste, že Halloween je sviatok, ktorý má korene v Írsku? 

Kelti vyznávali tento deň zlých duchov a chceli si ich  

nakloniť na svoju stranu, preto si obliekali rôzne  

strašidelné masky a iné oblečenie. Týmto strašidelným  

výzorom sa im chceli zapáčiť. 

 

Tekvicu pre vás nakreslila Dominika Némethová 
Zo IV.A. Nezabudnite si ju vyfarbiť :) 

 

 

H A L L O W E E N S K E   N E S K Ú Š A N I E 

Tekvice, príšerky, masky a pomaľované tváričky. V tomto duchu sa niesol posledný 

predprázdninový školský deň - Halloweenske neskúšanie. Zabavili sme sa na americký 

spôsob a zobrali sme si z toho to najlepšie. Nám v redakcii sa táto nová akcia na škole 

veľmi páčila a dúfame, ţe ju zaţijeme aj o rok. Nemali by sme však zabúdať ani na 

naše tradície. Na Slovensku si spomíname na tých, ktorí nás uţ opustili v dňoch 1. a 2. 

novembra. Veriaci a ostatní obyvatelia prichádzajú na cintoríny, aby zapálením sviečok 

či kahancom, poloţením kytíc a vencov k hrobu uctili svojich zosnulých. Naši milovaní 

budú v našich srdciach ţiť dovtedy, kým na nich budeme spomínať. 

 

Našemu fotoaparátu neunikli ani masky 

dievčat zo VI.A tiredy. Hoci v tento deň  

prevládala v oblečení čierna farba, 

musíme uznať, že im veľmi pristala. 

Myslíme si, že Miška a Ali by sa  

spokojne mohli zúčastniť natáčania  

filmu Harry Potter a čarovná  

Drábka :) Od nás majú samozrejme 

100 bodov pre Chrabromil! 
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Ako ste si už určite mnohí všimli, na chodbe hneď 

pri vstupe, máme pod nástenkou od 9.10.2015 

novinku. Schránku dôvery. Oslávili sme tak 

Svetový deň pošty, ktorý sme si ani lepšie 

nemohli uctiť, ako tým, že zavedieme do školy 

niečo síce staré, no zároveň tak pekné, ako 

klasickú poštovú schránku. Táto schránka je však 

niečím výnimočná. Bude to taká vaša bútľavá 

vŕba, ktorej sa môžete zdôveriť. Je tu pre nás 

všetkých. Schránku dôvery použite, keď budete 

potrebovať pomôcť, keď sa budete chcieť zveriť, 

keď budete mať nejaký nápad na zmenu, či 

kritiku, alebo ak budete chcieť upozorniť na 

nejaký problém. Niekedy je dobré mať pocit a 

istotu, že stále existuje riešenie ťažkých situácií. 

Nie vždy sme schopní niektoré náročné situácie 

zvládať sami. Každý problém je riešiteľný, ak ho 

chceme riešiť. Tu sa nám všetkým ponúka možnosť, podpora aj istota, že je tu niekto, kto je 

ochotný práve Naše starosti aj radosti zdieľať a pomôcť dôjsť k riešeniu. Napíšte list, pridajte 

trochu slušnosti a vhoďte ho do schránky. Pokiaľ čakáte aj na odpoveď, podpíšte sa, prípadne 

nechajte na seba e-mailový kontakt, alebo aspoň uveďte triedu. Tešíme sa  aj na nápady na 

školské akcie, svetové dni atď. Schránku dôvery budeme vyberať každý piatok poobede a v 

priebehu ďalšieho týždňa sa budeme snažiť reagovať na listy a odkazy. 

               PS: Ďakujeme krúžku Creatino za úžasné prevedenie :) 

 

Schránka dôvery sa riadi týmito pravidlami: 

1. Svoje nápady, výzvy, pripomienky, kritiku či pochvalu, sťažnosť, problém, čokoľvek, čo ťa trápi napíš 

na papier, ošetri veľkou dávkou slušnosti a vhoď do schránky. 

2. Odkaz môže byť podpísaný, ale aj anonymný. Nezabúdaj, že riešiť sa budú len slušné odkazy. 

3. Pre jednoduchšie riešenie a doručenie odpovede uveď prosím svoju triedu, alebo emailovú adresu, 

kde ti odpoveď zašleme. Do anonymných odkazov napíšte aspoň znak, alebo heslo. 

4. Do odkazu tiež napíšte, komu je určený (ak si žiadaš konkrétnu odpoveď od riaditeľa školy, od 

zástupkýň, od jednotlivých vyučujúcich alebo od školského psychológa, nezabudni to tam napísať). 

5. Odpovede budú doručené, tým ktorí sa podpísali osobne alebo na email (ak ho uvedú) a zverejnené 

na internetovej stránke školy. Záležitosti zasahujúce do intímností sa zverejňovať nebudú, nakoľko by to 

bolo neetické a zasahujúce do súkromia jednotlivca. Budú riešené diskrétne a to, čo je v listoch sa nikto 

iný nedozvie! 
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pripravili: KJVBLK   

VIEME PRVÍ ! Riaditeľka si dala postaviť vilu!!! 
Dopočuli sme sa, ţe pani riaditeľka Kmiťová si dala za školou postaviť obrovský dom. 

Na poslednej výplate sa vraj poriadne nabalila. Náš zdroj potvrdil, ţe v obývačke bude 

mať ľadovú plochu na súkromné korčuľovanie pri pozeraní telky.  

 

A AKO TO JE NAOZAJ?! 

Za našou školou rastie nová športová hala – KVP ICE ARÉNA, športové centrum, ktoré bude 

slúžiť širokej verejnosti – aj nám, žiakom Drábky. Pani riaditeľka vraj po ľade pod sedačkou 

skutočne netúži.  

 

VIEME PRVÍ ! Gáll sa sťahuje a nemá na to!!! 
Pán učiteľ Gáll má nový byt, sťahuje sa, a preto od všetkých žobre poháre, šálky či hrnčeky. 

Dokonca tam vraj budú bývať až štrnásti naraz. Že je učiteľský plat nízky, sme vedeli... Ale až 

takto?! Toto sme, pán učiteľ nečakali!  

 

A AKO TO JE NAOZAJ?! 

Pravdou je, že pán učiteľ spolu so žiackym parlamentom zbiera spomínané veci preto, že pre 

nás pripravuje projekt “čaviarnička”. Vďaka nej budeme do školy chodiť opäť radšej. Celý 

článok o čaviarničke si môžete prečítať na nasledujúcich stranách.  

 

VIEME PRVÍ ! Vychovávateľky mali v telocvični  

                                          súkromný večierok 
27. októbra naši redaktori zachytili, ako v telocvični pani vychovávateľky chystajú svoj súkromný 

večierok. Pozvaných vraj bolo okolo 100 hostí a táto oslava stála nemalé peniaze. Šepká sa, že 

pani vychovávateľka Gyongy sa poriadne odviazala a zaspievala karaoke známeho hitu od 

Kristíny “Ta ne”.  
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A AKO TO JE NAOZAJ?! 

V spomínaný deň mali naši prváčikovia Imatrikuláciu, na ktorej boli pasovaní za pravých 

Drábkačov. Pani vychovávateľky celý mesiac pracovali, aby bolo všetko dokonalé. Môžeme 

potvrdiť, že pasovačka dopadla výborne a malých Drábkačov medzi sebou srdečne vítame :) 

Samozrejme pozvaní hostia skutočne boli –  rodičia prváčikov. Teta Gyongy vraj radšej tancuje 

:) 

 

VIEME PRVÍ ! Petra Sukubová mieri do NBA 
Lampáš vám ako prvý prináša správu, že pani učiteľka Peťa Sukubová mieri do NBA! V 

nahrávanom rozhovore sa vyjadrila, že už má plné zuby učenia telesnej a preto mieri vyššie. 

Naša redakcia sa spojila aj s trénerom Chicago Bulls, ktorý potvrdil, že Sukubová bude jeho 

osobnou asistentkou s číslom “1” pretože jednotky v škole rada rozdáva. Zmluvu má podpísanú 

na 7 rokov a priemerne by mala zarobiť 6 325 000 amerických dolárov ročne.  

 

A AKO TO JE NAOZAJ?! 

Túto informáciu nám pani učiteľka Peťa nepotvrdila. Vraj jej síce lichotí, ale svoje dievčatá 

basketbalistky by vraj nikdy neopustila pre nejakú smiešnu sumu v NBA. My pani učiteľke 

ďakujeme a dúfame, že bude naďalej takou super trénerkou.  

 

VIEME PRVÍ ! ŠOK: Prokopovej zločin v 2.A 
PaedDr. Jana Prokopová, triedna učiteľka 2.A bola nedávno odsúdená za vážne ublíženie na 

zdraví. Poľa nemenovaného zdroja (ktorého meno máme na 100% v redakcii), bola krv na stene 

a napadnutého museli vyniesť z tiredy. Žiaci sa preto nemohli učiť. Prokopová povedala, že svoj 

čin neľutuje a urobila by to znova. Naši reportéri zistili, že obeť bola nízkeho vzrastu s pomerne 

dlhým nosom. 

 

A AKO TO JE NAOZAJ?! 

Samozrejme sa žiadna bitka nekonala. Pani učiteľku otravoval komár, ktorý jej spôsobil ujmu 

na malíčku v podobe štípanca, no podarilo sa mu z triedy uletieť. Pani učiteľa sa vyjadrila, že 

aj keď ju žiaci občas hnevajú, nikdy by ani muche (vlastne komárovi) neublížila. My v redakcii 

sme si  vydýchli.  

P O N A U Č E N I E ? 

Dávaj si pozor – čo čítaš, čo počúvaš, čo pozeráš! Never všetkému.  Vždy je 
dôležité overiť si fakty. Bulvár ich často skresľuje, prispôsobuje, robí atraktívnymi. 

Len aby sa lepšie predával. A pritom tým len veci komplikuje. 
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Na prvom tohtoročnom stretnutí žiackého parlamentu sme rozmýšľali, ako spríjemniť 

prostredie našej školy a zároveň priniesť niečo nové. Pán učiteľ Gáll prišiel s nápadom 

čaviarničky. Ten sa nám zapáčil, a preto sme sa rozhodli, že ako projekt ju spoločne 

rozbehneme. Slávnostné otvorenie je naplánované na 27. novembra. My sme sa pána učiteľa 

opýtali niekoľko otázok, aby sme pre vás zistili, čo to vlastne čaviarnička je :) 

 

Prečo práve “čaviarnička”? 

Myslím, že je to presne to, čo u nás v škole chýba. Miesto, kde sa žiaci môžu stretnúť a 

porozprávať. Máme síce automaty, kde si kúpite niečo dobré, ale hneď aj odídete. My chceme 

priniesť niečo nové a dúfam, že aj v príjemnom prostredí.  

 

Ako vznikol názov? 

Ani vlastne neviem ako mi to napadlo. Nechcel som čajovňu, ani kaviarničku. Tak vznikla 

čaviarnička :) 

 

Nie je v názve chyba? 

Asi myslíš dĺžeň na prvom “a” v slove Drabka. Samozrejme viem, ako sa píše naša škola. Názov 

ulice na ktorej sídlime je však bez dĺžňa a tak som sa k nemu priklonil. Možno k nám zájdu aj 

okoloidúci z ulice :) 

 

 Ako bude čaviarnička fungovať? 

Zatiaľ máme v pláne ju otvoriť vždy v posledný piatok v mesiaci. Chceli by sme, aby to bolo 

príjemné prostredie, kde si všetci budú môcť zakúpiť dobrý čajík, koláč alebo napríklad ovocie. 

Bude otvorená od 7:45 do 14:00. Žiaci ju budú môcť navštevovať cez prestávky a ak ich učitelia 

zoberú tak aj cez hodiny. Vždy tam na nich bude čakať milý personál žiakov z parlamentu :) 
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Kde to ale bude? 
Nápadov bolo viacero. Najprv to malo byť pod schodami pri zborovni. Parlament navrhoval 
chodby na prvom poschodí. Po vzájomnej dohode s pani riaditeľkou sme sa potešili, že nám bola 
poskytnutá relaxačná miestnosť neďaleko I.A triedy – a za to ďakujeme. Takže tam :) 
 
Myslíte si, že bude mať čaviarnička úspech? 
Pevne verím, že áno. Veľmi ma teší, že sa parlament pre túto myšlienku nadchol. Podporila nás 
aj pani riaditeľka či členovia školskej rady. Mňa osobne teší aj záujem učiteľov a rodičov, ktorí 
pomáhajú. Je to naozaj super.  
 
Pomáhajú? Ako? 
Napríklad tým, že zbierame staré hrnčeky. U každého doma sa nájdu. Komu je ľúto ich vyhodiť, 
ich jednoducho daruje našej čaviarničke, kde budú mať svoje miesto. Takto sme nazbierali už asi 
30 šálok, kávovar, čaje a iné potrebné veci. Samozrejme darcom ďakujem. 
 
Môžu prispieť aj žiaci? 
Samozrejme! Niektorí tak aj urobili. Dúfam, že mamkám teraz doma nechýbajú šálky :) Ak však 
doma majú nejaké staré, budem rád ak ich darujú nám ;) 
 
A čo spomínané koláče? 
Čo by to bola za čaviarnička, ak by ste v nej nenašli dobrý koláčik. Tie budú sponzorské. Sám 
neviem, čo mám od toho očakávať, pretože otvorenie ešte nebolo. Viem, že koláčik sa neujde asi 
každému, ale budeme sa zlepšovať. Asi až pri otvorení “vychytáme mušky”. Ak by však chcela 
niektorá mamka napiecť a darovať nám koláč, budeme len radi :) Určite jej urobíme reklamu :) 
Veď to niektoré  už aj sľúbili.  
 
Čo ak sa tam nahrnie naraz veľa zákazníkov?  
Tí v zadu budú musieť počkať :) 
 

Ďakujeme za rozhovor, držíme čaviarničke palce a všetkých našich čitateľov pozývame na 
otvorenie! A nezabudnite sledovať čaviarničku aj na facebooku :) 

T a m č a 
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Bavia sa dvaja spolužiaci: 
- počúvaj Maťo, za čo sa mám prezliecť na halloween, aby som  
  všetkých vystrašil? 
- Obleč sa za tvoje vysvedčenie :D :D :D 

Janko príde do školy a učiteľka sa ho pýta: 

- Janko, z čoho máš takú veľkú modrinu na hlave? 

- Ale, uštipla ma osa... 

- No z toho takú veľkú modrinu mať nemôžeš. 

- To mám z toho, že ju chcel ocko zabiť lopatou... 

Pani učiteľka vysvetľuje v triede: 

- Hovoríme, že krava sa otelila, mačka sa okotila. Povie niekto  

ďalší príklad? 

Móricko sa hlási: - Napríklad… žralok sa ožral. :D :D 

 

“Marek, ale okamžite si sadaj do prvej lavice!”  
“Radšej nie pani učitelka, nechcem vás vidieť v HD.” 

Viete prečo je zošit z matematiky taký smutný? Lebo má veľa problémov :D :D 

Status chlapca na Facebooku: "Máme anglinu a nudím sa :(" 

Komentár od učiteľa: "Poď k tabuli, Peťo!" 

Pani učiteľka sa na matematike pýta Jožka: 

- Jožko, mama ti dá dve žuvačky a ocko jednu, čo budeš mať? 

- No predsa, svieži dych. 

  

V písomke z matiky: 

 

 

 

http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3933/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3933/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3933/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3933/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3933/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3925/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3925/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3925/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3925/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3839/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3839/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3657/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3657/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3646/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3646/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3646/
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Teo Jarábek (II.B)      Ema Červeňáková (II.B) 

J e s e ň      J e s e ň 

 

Jeseň, jeseň ty si krásna,     Padá lístie pomaličky, 

vietor fúka, vec je jasná.     do trávy i na chodníčky. 

Pavúčiky pradú nitky,     Poďme rýchlo na gaštany, 

odlietajú lastovičky.      nakŕmime v ZOO srnky. 

Tekvice uţ všade svietia,     A na konci novembra 

bosorky na metlách letia.     zima jeseň vystrieda. 

Vyrezané oči, ústa 

bude sranda dozaista.      

Oblečme sa do plachty, 

poďme všetci na párty. 
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Ninka Sluková (III.A) - Môj príbeh 

Ráno vstanem, pozriem do kalendára a čo vidím? „Hurá, je Hallowen!“ To je 

skvelé! Dnes máme v škole hallowenský karneval. Uţ sa neviem dočkať aţ budem 

upírom a niekoho vystraším. Škola je vyzdobená, všade samé tekvice vyrezávané, 

vystrihované aj maľované. Všetci sa zabávajú, tancujú, Je tu aj duch, čert, čierny 

anjel a všelijaké iné zábavné aj strašidelné postavičky. Je to super zábava. 

 
 

Halloweenska báseň    Ozruty 

 

Tekvička guľatá     Hallowen je veľká sranda, 

si veľmi strapatá.     zmení nás na strašiaka. 

 

Vyrezaná tekvička     Kostým, makeup, klobúky, 

svieti ako lampička.     urobia z nás ozruty. 

 

Tekvička strapatá     Je to veľká zábava, 

si strašne zubatá.     čaká nás tajomná výprava. 

 

Vydlabaná tekvička     Emmka Kolesárová (II.B) 

Cerí zuby na Miška. 

 

Janka Krempaská (II.B) 

______________________________________________________________________ 

 

                         UŽi  Si  Ho  2x 
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MENO NAŠEJ OBĽÚBENEJ SKUPINY: 

1) muzika 

2) klávesový hudobný       

           nástroj 

3) sláčikový hudobný  

           nástroj 

4) grafická značka tónu 

5) bicí strunový nástroj 

6) brnkací hudobný nástroj 

7) venuje sa spevu 

8) anglický spevák – na  

           začiatku mena má W 

 

Tajničku pripravili Sofia a Sandra z IX.A 

Hádanky pre vás vymyslela Sárka  

Némethová z II.A 

Bludisko sme našli na amustíci.blog.cz 

Zvieratko nakreslila Deni Ničová z V.A 
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