
  

 



2 

 

 Milí Lampášikovia! 

 Tento editoriál bude iný, výnimočný, prihovorí sa vám 

v ňom pani učiteľka, kt. na Drábke pôsobí od jej samého začiat-

ku.  

Editoriál si pre Vás pripravila pani učiteľka    PaedDr. Gabriela 

Knapová 

Váţení a ctení čitatelia,  milí ţiaci, 
na úvod mi dovoľte, aby som Vás čo 
najsrdečnejšie pozdravila pri príleţi-
tosti 35. výročia zaloţenia našej školy 
a poďakovala sa za to, ţe sa Vám dnes 
môţem prihovoriť. 
 
Kaţdé jubileum je príleţitosťou na 
spomienky a stretnutia, ale aj na bilan-
covanie dosiahnutých výsledkov. 35 
rokov v dejinách je iba zlomok času. 
35 rokov v spoločnosti môţe byť výz-
namným obdobím a v ţivote človeka 
je to stredný vek, ktorý predstavuje 
obdobie istoty, múdrosti a získaných 
skúseností. Škola však vekom nestar-
ne, ale čerpá silu z tradícií a poznat-
kov, ktoré tu zanechali pedagógovia a 
stále noví ţiaci ju robia mladou a ne-
ustále sa rozvíjajúcou. 
 

Počas tridsiatich piatich rokov v našej 
škole pôsobilo mnoţstvo pedagogických 
aj nepedagogických zamestnancov, ktorí 
tu zanechali kus svojho ţivota a v lavi-
ciach sedeli stovky ţiakov, ktorí tu preţili 
nezabudnuteľné chvíle svojej mladosti.  
 
Dovoľte mi teraz stručne nahliadnuť do 
histórie a pripomenúť niekoľko dôleţi-
tých medzníkov v ţivote našej školy. 
V roku 1984 bola zaloţená Základná škola 
Drábova 3, v Košiciach. Bola to prvá škola 
na sídlisku KVP. Nedokončená novostav-
ba s hŕbou odpadu v triedach, ktorú sme 
museli my učitelia upratať.  Postupne 
sme dokázali prijať ţiakov z celého sídli-
ska. Učili sme v dvoch zmenách a ţiakov 
neustále pribúdalo. Učila som prvákov 
a mala som aj 36 ţiakov v triede. Za 35 
rokov sa ich vystriedalo neúrekom. Od 
prvého po štvrtý ročník. 
 
 Moje úspechy sú úspechy mojich ţiakov! 
Od prvého písmená po prvé miesta 
v celoslovenských súťaţiach. Moji ţiaci - 
SÚ A BUDÚ RAZ ÚPEŠNÍ ĽUDIA. Moje 
krédo je a bude dôverovať im. 
 
Dnes  začíname  vyučovanie pozdravom - 
Aloha!  No stress!  It is OK!  

zdroj: sukr. archív 
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Čo nás čaká v najbližšej budúcnosti ? 
VZDELANÁ MLÁDEŹ. 

 
Totiţ, vzdelanie a vzdelávanie sa stalo 
oddávna súčasťou ľudstva. J. A. Ko-
menský povedal: „Aký väčší alebo 
lepší dar môţeme dať svetu ako to, ţe 
vyučujeme a vzdelávame mládeţ.“ 
Naša škola stojí uţ 35 rokov na pev-
ných základoch. Ţelám si, aby v duchu 
tradícií kráčala k ďalším úspechom a 
výzvam. S úctou a uznaním ďakujem 
všetkým bývalým aj terajším kolegom, 
rodičom a ţiakom , ktorí písali a píšu 
stránky histórie našej školy. Moja úcta 
a poďakovanie patrí aj všetkým riadi-
teľom a zástupcom školy, s ktorými 
som pracovala a pracujem aj  dnes. 
Ďakujem všetkým za podporu, spolu-
prácu a šírenie dobrého mena našej 
školy. 

 Na záver mi dovoľte zaţelať nám všet-
kým veľa zdravia a úspechov do ďal-
ších rokov a vysloviť nádej, ţe naša 
škola bude aj v budúcnosti vychovávať 
a formovať ďalšie a ďalšie generácie 
ţiakov dobre pripravených na svoj 
profesijný, ale aj osobný ţivot. Ďaku-
jem  za kaţdé milé slovo 
a povzbudenie. Mám svoje povolanie 
rada a nechala som tu kus svojho srd-
ca. 
 

PaedDr. Knapová Gabriela 

zdroj: P.F.T. 
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Ku každej naozajstnej oslave samozrejme patria dar-
čeky a 35. narodeniny našej školy nie sú výnimka. 

  Vieme, aký darček dostane naša škola k výročiu!!! 

 

Od 01.01.2020 sa bude naša Drábka pýšiť novým logom! 

Autor, PaedDr. Ján Gáll- predstaviteľ mladšej generácie košických výtvarníkov, sa 

inšpiroval farebnou kombináciou pôvodného loga z roku 1984, ţltou a modrou. 

Modrá predstavuje tvorivosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, v ţltej sa skĺbil intelekt, 

optimizmus  a základná ľudská potreba – rozvíjať sa. 

Kruh ako symbol uzavretosti v sebe nesie a vzájomne prepája tri elementy charakte-

ristické pre našu školu- šport, vedu a umenie. 

„Farebná kombinácia 

nie je náhoda....“ 
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Folklór nosí v sebe 

Ľudovému tancu sa ve-

nujem uţ druhý rok v zrejme 

najstaršom folklórnom súbore 

v Košiciach,  v Ţeleziari/ Ţele-

ziariku. 

 Od malička sa mi páčili 

ľudové piesne a tance. Uţ 

v škôlke som chodila na krúţok , 

ktorý bol zameraný na ľudovky. 

Minulý školský rok som si po-

vedala, ţe by som sa mohla ľu-

dovému tancu aj venovať. Tak 

som absolvovala talentové skúš-

ky a prijali ma. Prijali ma do 6. 

ročníka ( MS Ţeleziarik). 

Aktuálne tancujem v MS 

Ţeliezko ( SZUŠ Vlada Urbana). 

Tréningy máme  dvakrát do týţ-

dňa od 15:30- 18:45 hod. Časo-

vo je to niekedy náročne, ale 

stojí to zato.  Na tréningoch pri-

chádzam na iné myšlienky 

a zabúdam na starosti. 

 

Keďţe je to súkromná umelecká ško-

la, jeden tréning je tvorený štyrmi vy-

učovacími hodinami. Venujeme sa 

rôznym štýlom a druhom tanca, napr. 

hodiny baletu, jazzu, spevu, ľudového 

tanca a kondičného cvičenia. Súčas-

ťou tohto celého sú aj vystúpenia, vr-

cholom sezóny je komponovaný 

program, kde sa predstavia všetky 

zloţky Ţeleziaru v  Štátnom divadle 

v Košiciach.  

 

O svojich záľubách, sebe, ale i o trávení voľného času nám 

porozprávala ôsmačka Dominika, ktorú zvykneme stretávať na 

recitačných, speváckych či iných kultúrnych akciách a súťaţiach. 
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Vystúpenia mám najradšej, pretoţe 

atmosféra je tam úţasná, predovšet-

kým, keď vám ľudia tlieskajú za su-

per výsledok.  

Ľudový tanec a hudba mi dávajú ve-

ľa, získala som nové kontakty, no-

vých kamarátov, robím niečo pre 

svoje telo i zdravie príjemnou for-

mou, spoznávam našu kultúru, mám 

moţnosť vrátiť sa k našim koreňom. 

Na záver by som sa ešte chcela po-

ďakovať Miške Ňarjašovej za to, ţe 

mi pomohla pripraviť sa na talentové 

skúšky.  

  

Povedali o Dominike: 

Je veľmi inteligent-

ná, aj keď si nieke-

dy sama sťažuje aj 

ľahké veci. Som 

s ňou kamarátka už 

od detstva a vôbec 

sa nezmenila, stále 

má ten pekný ús-

mev.  

Kamarátka, ktorá 

sa rada učí a je 

v tom vážne dobrá. 

Veľmi rada s ňou 

chodím do knižnice.  

Je veľmi milá 

a spoľahlivá. Aj keď 

je niekedy tvrdohla-

vá, všetci ju máme 

radi.  

Tip od Dominiky: Aktuálne čítam Džínsový denník od 
Zuzky Šulajovej, ur-
čite nevynechajte ani sériu Harry Po-tter. 

Fotografie: sukr. archív 
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V stredu 23.októbra bola na Drábke veľká slávnosť. Naši šikovní prváci sta-

točne odolali lákadlám škôl-

ky a dokázali jej, ţe uţ toho 

veľa vedia a preto patria do 

školy. Po vyslovení slávnost-

ného sľubu ich pani riaditeľ-

ka a pani zástupkyňa pasova-

li za ţiakov našej školy. Prvá-

kom drţíme palce, aby si hra-

vo poradili so všetkými pís-

menkami a číslicami. 

4. novembra Zväz Rusov Košice a SCVČ Drábova 3, zastúpené Mgr. N. Do-

stovalovou, Csc, zorganizovali na našej škole otvorenie výstavy 14. roční-

ka  akcie Ruský film v škole. 

Tento rok si ţiaci na hodi-

nách ruského jazyka pozreli 

známy animovaný film 

«Чебурашка». Nádherné 

ilustrácie z rôznych kútov 

Slovenska nás, ako kaţdý 

rok, prekvapili. Tento rok 

sme na vernisáţi privítali aj 

hostí z Bratislavy, Malej Idy 

a zo ZŠ v Kluknave. Odo-

vzdávanie ocenení nám spríjemnil spevácky zbor Druţba a k známej pies-

ni «День рождения» sme sa pridali všetci. 

zdroj: zsdrabova.sk 

zdroj: zsdrabova.sk 
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6.decembra na našu školu 

opäť zavítal svätý Mikuláš. 

Najviac sa z neho tešili na-

ši prváci. Okrem Mikuláša 

nechýbal ani čertovsky zlý 

čert či anjelik. Šikovnejší 

ţiaci si pripravili krátku 

básničku, pesničku či tan-

ček a následne boli obdare-

ní sladkou odmenou. Mi-

kuláš sa na deti z Drábky 

teší aj budúci rok! zdroj: zsdrabova.sk 
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Vzácne návštevy 

Dňa 16.10.2018 pána učiteľa Gálla a mňa, Tamaru 

Kollárovú, prijal vtedajší prezident Slovenskej republi-

ky, Andrej Kiska, v Primaciálnom paláci v Bratislave 

pri príležitosti ankety Zlatý Amos 2018. 

 Za pánom prezidentom prišlo 12 semifinalistov ankety, ktorí si 

mohli zobrať so sebou žiaka/žiačku. 

Ešte pred stretnutím sme si urobili foto aj s čestnou strážou a obdivovali 

sme krásu Grasalkovičovho paláca zvnútra. ;) 

Všetci semifinalisti so žiakmi sme vstúpili do miestnosti, ktorá slúži na príj-

manie návštev a čakali. Keď pán prezident vkročil dnu, zazneli fanfáry. Na 

úvod mal krátky príhovor, v ktorom ďakoval učiteľom za ich prácu, vediac  

o nie najlepších pracovných podmienkach. 

Každý učiteľ so žiakom mal iba chvíľku na pred-

stavenie sa prezidentovi, porozprávanie sa 

s ním, odfotenie sa, či položenie nejakej otázky. 

Náš rozhovor prebehol príjemne, nezaobišiel sa 

ani bez zábavných tém, ako napríklad 

o zubných strojčekoch (Celý deň i noc som trpe-

la).  

 

 

Celkový dojem z tohto 

stretnutia bol pozitívny. 

Som veľmi vďačná, že som 

mala príležitosť stretnúť 

sa s prezidentom Sloven-

ska a viem, že na tento 

deň nikdy nezabudnem. 
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27.septembra navštívil 

našu školu známy spe-

vák a humorista Bekim 

Aziri, ktorý v malej telo-

cvični vyrozprával svoj 

životný príbeh.  

Tohtoročných prvákov prišiel osobne privítať, 

a nie naprázdno, primátor mesta Košice, Ing. 

Jaroslav Poláček. 

Našu Čaviarničku prišiel podporiť aj staros-

ta mestskej časti Košice - KVP, Mgr. Ladi-

slav Lörinc. 
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Pripravila Eliška, VI.A 
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Gabriela Briškárová 

viacnásobná majsterka 

E u r ó p y  i  s v e t a  

v taekwonde. 

Športová osobnosť mesta 

Košice v kategórii Nádej  

2017  

Každá narodeninová oslava v sebe nesie istý sentiment, spomienky. 35 ro-
kov znamená veľmi veľa spomienok, ale i úspechov. A my sa teda pochváli-
me, pochválime sa bývalými Drabkáčmi. 

Júlia Gergeľová 

vyštudovaná prekladateľka, 

tlmočníčka jazykov Anglický 

a Talianský. Momentálne 

pôsobiaca ako učiteľka ang-

ličtiny na škole The Oxford 

School Panama city 

Igor Kočiš 

6-násobný maj-

ster sveta,  

3-násobný maj-

ster Európy v kul-

turistike   

Michal Weiszer 
výskumný pracovník v oblasti le-
teckej dopravy (Queen Mary Uni-
versity of London, VeľkáBritánia) 

Noro Dolinský 

Moderátor politickej publicistiky 

v televízii TA3. 

Spracovala: Mgr. J. Nováková 
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 Nový rok väčšinou prináša nové výzvy, 

predsavzatia, zmeny. Nám január 2019 pri-

niesol novu pani zástupkyňu. V septembri 

sme sa s ňou zoznámili na hodinách anglič-

tiny. Vždy usmievavá, aktívna, milá, sršia-

ca pozitívnou energiou. Už isto tušíte, že 

ide o pani učiteľku Katku Vilimovú. Pred 

vianočnými prázdninami ju pre vás vyspo-

vedala bývalá deviatačka Ali. 

 

 

A: Čím ste chceli byť, keď ste boli mála? 

K.V.: Učiteľkou, ale potom som si to rozmyslela, chcela som byť le-

tuškou a nakoniec som sa zase vrátila k učiteľstvu. 

A: Aký bol váš obľúbený predmet na základnej škole?  

K.V.: Telesná výchova.  

A: Akou žiačkou ste boli na základnej škole? 

K.V.: Bola som dobrá žiačka. 

A: Čo sa Vám páči na práci učiteľky? 

K.V.: Práca s mladými ľuďmi, že to nie je jednotvárne a monotónne. 
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A: Aké iné povolanie by ste chceli 

robiť, ak by ste neboli učiteľkou?  

K.V.: Chcela by som veľa cestovať, 

možno robiť v nejakej cestovnej kance-

lárii. 

A: Čo hovoríte na vašich nových ko-

legov a kolegyne? 

K.V.: Všetci sú to veľmi príjemní,  ši-

kovní ľudia, duchom mladí. 

 

A: A čo hovoríte na žiakov na našej škole?  

K.V.: Pokiaľ sa im chce, tak sú šikovní a je s nimi zábava. 

A: Čomu sa venujete vo vašom voľnom čase? 

K.V.: Rekreačnému športu, čítaniu, počúvaniu hudby. 

 

A: Chceli by ste takto pred sviatkami niečo odkázať našim čita-

teľom? 

K.V.: Chcem im po-

priať, aby sa im viac 

chcelo, aby objavili 

to, že sami sa chcú 

učiť, a že je to dobré 

pre život. 

Fotografie: sukr. archív 
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Zima 

Zima uţ volá, uţ je tu! 

Vianoce, Mikuláš, sviatky sú tu! 

Deti sa guľujú, sánkujú. 

Mamka stromček zdobí, 

ocko kapra loví. 

Mamke radosť urobím, 

zaspievam jej koledy. 

Sestre radosť spravím, 

zabalím jej dobroty. 

 

 Saška, V.A 

I. Šolcová, IX.A 

Jedlo 

Chutné, voňavé, 

Ochutnávam, prežúvam, prehĺtam. 

Sľubujem Ti lásku. 

Chladnička.  

 

Dávid K., VIII.A 
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Zima 

Zima je uţ dávno tu, 

všetci sa z nej tešíme. 

Sánky, lyţe, boby 

uţ si dlho chystáme. 

Všetky deti chcú sa hodiť do sne-
hu. 

Zrazu všetko pokryté je bielou po-
sýpkou. 

Snehuliaci na kaţdom kroku stoja. 

Guľovačka kaţdý deň, 

príde moţno na jeseň! 

Naty, Janka, V.B 

Narodeninová 

Naša škola Drábová, 

Je to naša naj škola! 

Kaţdý školský rok, 

Teším sa na nový krok! 

 

Aj keď do školy radi chodíme, 

Na prázdniny sa vţdy tešíme. 

Kaţdý rok sa nám Drábka rozrastá, 

Uţ niekoľko rokov vyrastá. 

 

35 rokov  s nami ţije, 

a my uţ s ňou 35. narodeniny oslávime ! 

Jej narodeniny sú kaţdý rok 

a je to veľký sviatok! 

 

Oslava sa uţ rýchlo blíţi 

a narodeninová torta sa uţ pýši. 

Rozkrojme ju všetci spolu 

O rok zopakujme znovu ! 

 

Dominika N., VIII.A 

Sára, VI.A 
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Naša jubilantka 

Na krásnom sídlisku v objatí stromov, 

stojí náš prekrásny – náš druhý domov. 

Keď odpadol posledný list v kalendári, 

našej jubilantke sme rôčik prirátali.    

     

Dnes uţ slávi 35 rokov, no stále je mladá,  

bez tej našej „Drábky“ veru ţiť sa nedá. 

Vychovala stovky ţiakov, stále bola skvelá,        

všetkému nás naučila, veľa od nás chcela.           

 

O tvojich kvalitách skvelé výsledky svedčia,      

tešia sa im učitelia, ţiaci aj rodičia.  

Nech Ti naša jubilantka zdravíčko vţdy slúţi 

a nech kaţdé Tvoje dieťa po vzdelaní túţi. 

  

      Kamila L., 4.b 

Miška a myška  

(Dve nepriateľky) 

 

Malá Miška krásavica 

na prechádzku vyšla von,  

keď tu zrazu predo dvermi 

nastal krik a veľký zhon.  

 

Sivá myška odváţlivo  

oriešok si hrýzkala,  

rovno k našej parádnici 

s pochúťkou sa vybrala. 

 

Od strachu sa Miška chvela,  

skočila za blízky krík,  

myška šťastím zapišťala,  

predsa vyšiel ten jej trik. 

 

Kamila L., 4.b 
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Lea, VI.A 
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Oslava 

Naša škola Drábová uţ 35 rokov ţiakov volá 

všetky deti z KVP vychová. 

A čo to vlastne znamená ? 

Učiteľov radi máme, 

vzdelanie od nich dostávame. 

Dnes je škola plná detí, 

radostný smiech svetom letí. 

 

V ţivote sa uplatníme, 

neradi z nej odídeme. 

Aj ten ţiačik malý, 

rád chodí do školy. 

 

Tá Drábova je fakt skvelá! 

Naučí nás toho veľa. 

Radi sa v nej učíme, 

 všetko najlepšie jej ţeláme. 

 

Alexandra Š., VI.A 

Láska 

Úprimná a milá. 

Dáva, obohacuje, vníma 

Krásna ako v rozprávke 

SRDCE 

Dominika N., VIII.A 

Spánok, 

Užitočný, príjemný, 

Užívam si, nevnímam, chrápem 

Je pre mňa dôležitý 

Posteľ 

Ester, VIII.A 

Struna 

Pevná, sladká, 

Hrám, brnkám, hladkám, 

Milujem ju, prisahám. 

Gitara 

Michal, VIII.A 



21 

 

Eliška, VI.A 
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Priraď 
k obrázku 

správny ná-
zov 

a vymaľuj ! 

крышка 

pullover 

kappe 

gloves   

coat   

шарф 
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* bol obrovský     

   prehistoric-

ký žralok 

* ţil pravdepodobne 

pred 20/ 15,9 – 2,6 

miliónmi rokov 

* 276 zubov 

a rozpätie čeľustí bolo 

2,7 aţ 3,4 m 

* dokázal by  

   zhltnúť 2 dospelé      

   osoby naraz 

* najväčší 

zdokumento-

vaný druh ţra-

loka 

s hmotnosťou 

veľkej luxusnej 

jachty 

„VEĽKÝ ZUB“ 
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obrázok nakreslila: Patrícia M., V.A  

 

* Globálne ochlade-

nie, kvôli ktorému 

vyhynula aj tretina 

morských ţivočí-

chov, ktorými sa ţivil 

* a čo sa mu stalo 

osudným? => 
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1.                            

2.                      

3.                      

4.                      

5.                      

6.                     

7.                       

8.                       

9.                       

Prečítaj si popisy a doplň do tajničky anglický preklad  
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Tajničku zhotovila: Simonka V., V.A  
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Pripravila: Simonka V., V.A  
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Zaujímavosti zozbierala: 

Laura S., III.B 
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(Správne odpovede: 1.basketbal, 2. 11, 3. tenis, 4. 

Formula jeden, 5. dráhová cyklistika) 

Zhotovila: Kamila L., IV.B 
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Čauce mravce. Je piatok. Presne 

16:58. Stmieva sa a ja si robím po-

známky do mobilu, lebo ma pani 

u č i t e ľ k a  T o b i á š o v á 

„poprosila“ (rozumej donútila), aby 

som vám napísal, ako sa veci majú. 

Takže takto: momentálne sedím na 

stanici a čakám na autobus, ktorý 

príde o pol hodinu. Som zmoknutý 

ako kurča, lebo ja zo zásady dážd-

nik nenosím. Ani vlastne neviem, 

prečo tú zásadu mám. Inak, viete 

čo je to zásada? Niečo ako pravidlo 

alebo názor, ktorého sa stále drží-

me (btw. môže to byť aj opak kyseli-

ny, ale to nech vám vysvetlia na 

chémii). Ale k veci... 

35. výročie školy. Ty brďo. 35 ro-

kov! To už vám je vážny vek. Taký 

zásadový. Vek, v ktorom už máte 

pravidlá. A asi aj deti. A snažíte sa 

robiť všetko čo najlepšie. Ste pro-

duktívny. A chcete dobre vyzerať. 

Mať priateľov. Aj veľa dobrých ná-

padov. Chcete byť každý deň lepší. 

Múdrejší. Krajší. Doprajete si skve-

lý čajík aj super zábavu. Takýchto 

tridsaťpäť rokov ubehlo aj na našej 

škole a dovolím si neskromne tvr-

diť, že aj my všetci, ktorí tvoríme 

Drábku sme presne takí. Lebo 35 

neoslavujú len steny našej školy. 

Ale my všetci, ktorí Drábku od roku 

1984 tvoríme. Nie je to úžasné? Ce-

lý rok oslavovať.  

  

 

 

 

 

 

 

Za každého jedného z nás. Za 

pani riaditeľku, tetu kuchárku, 

uja školníka, pani učiteľku, 

pána učiteľa, pani vychováva-

teľku, za prváčika, deviataka aj 

mamku či dedka. Všetci osla-

vujeme narodeniny školy. Lebo 

škola sme my. A sme super. 

Tak si poprajme všetko najlep-

šie. Ďalšie skvelé roky. Aby sa 

na nás spomínalo ako na tých, 

ktorí tvorili jednu 

z najúžasnejších škôl. Školu, 

ktorá má názor, pravidlá. Jed-

noducho zásadu byť úžasná. 

Lebo niekedy neviete, prečo tie 

zásady máte. Ale držíte sa ich 

aj vtedy, keby ste zmokli, lebo 

to stojí za to. 

Všetko najlepšie 

k narodeninám Drabkáči! 

p. uč. Gáll 
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