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Tešíme sa na celoslovenskú súťaž v gymnastickom štvorboji.











Exkurzia do spaľovne odpadu I.A
17.3.2009 sa žiaci 1.A triedy spolu s triednou 

učiteľkou a pani vychovávateľkou zúčastnili exkurzie v 
spaľovni odpadov. V ten deň nás ráno za školou už 
čakal autobus, ktorý nás odviezol priamo do spaľovne 
odpadov. Tam nás privítala milá pani, ktorá nás celé 
dopoludnie sprevádzala. 
 Najskôr sme videli obrovskú halu so zapnutým 
pásom, po ktorom putoval plastový odpad. Pri páse 
stáli tety, ktoré museli ešte odpad triediť a ten padal do 
obrovského kontajnera.
 Potom sme prechádzali cez areál, kde veľké 
nákladné autá privážali rôzny odpad. Bola tam 
velikánska kovová ruka s chápadlami. Tá odpad 
naberala a ukladala opäť na bežiaci pás a na konci sa 
to stláčalo do takej „kocky“.
 V hale separácie papiera sme videli obrovské 
kocky stlačeného papiera. Po tejto exkurzii sme išli do 
peknej triedy, kde nám naša sprievodkyňa pustila 
rozprávku a počas nej žiaci plnili rôzne úlohy a 
súťažili po skupinách. Víťazi získali pekné ceny. Všetci 
sme sa naučili ako treba správne triediť odpad a 
zároveň ho aj pripraviť na vyhodenie. Pre každý druh 
odpadu je vyhradený kontajner inej farby, napr. plasty 
patria do žltého kontajnera. A ešte aj správne 
pripraviť odpad na vyhodenie – plastové fľaše 
postúpať, skrútiť, aby zaberali málo miesta, a tak ich 
vhodiť do žltého kontajnera.

Po peknom dopoludní sme sa rozlúčili, poďakovali 
a autobus nás priviezol späť do školy.

Noemi Basárová, I.A

Alexandra Gedrová, I.A



Návšteva dopravného ihriska I.B
Na dopravnom ihrisku

Na dopravnom ihrisku
dobre sa nám jazdí,
keď na nás dávajú
pozor policajti.

Aby sme sa nezranili,
semafory poslúžili.
Dobre sme sa všetci mali,
pekne sme bicyklovali.

Michal Kolcun, I.B

Pavlína Čajkov?, I.B

Slavomír Slezák, I.B



Tvorivá činnosť IV.B triedy

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

1. Opak malé
2. Číslo hneď za šestkou
3. Zamrznutá voda
4. Malé kladivo
5. Prvá a potom ...
6. Dva dni pokoj od školy
7. Orgán zraku
8. Kyslé ovocie

Papagáj

,,D
enis, 

ty učíš p
apagája nadávky?”

,,N
ie! Ja ho učím slo

vá, ktoré nesmieme 

používať.”

Opera
,,Mama, prečo sa ten ujo vyhráža tej tete?”

,,On sa nevyhráža, to je ujo dirigent.”

,,Tak prečo potom tá teta tak vrieska?”

,,Ona nevrieska, tá teta len spieva.”



Tvorivosť žiakov II.B triedy

Rodinná oslava

Každý rok sa naša rodina stretáva na oslavách 
mojich narodenín. Príde babka, dedko, krstní 
rodičia a taktiež moji kamaráti. Nechýba ani strýko 
Peter a bratranec Lukáš. Babička a dedko sa veľmi 
tešia, že sme všetci spolu. Mamka a ocko sa starajú, 
aby všetci bol spokojní. A zase sa tešíme, že o rok sa 
opäť stretneme na mojich narodeninách.

Lenka Jurková, II.B

Oslava v rodine

Každý rok usporiadavame oslavu. Napo-
sledy to bola mamkina a tatikova. Mali plno 
darčekov. Mamka dostala voňavku a mydlo. 
Tatik zase sadu náradia a ešte tiež voňavku 
od mamky. Ja som im dala tiež darček. Na-
kreslila som im rôzne obrázky. Prišla babka, 
dedko, teta, ujo, sesternica a bratranec. Ne-
mali sme tortu, ale zákusok. Bol to dobrý. 
Rozprávali sme sa a my deti sme sa hrali. 
Bolo nám všetkým veselo.

Sofia Rafaelová, II.B



Planéta pre malého princa

Veolia Environment organizuje 6.ročník kampane Okolo sveta 2009 
pod názvom Planéta pre malého princa. Kampaň je zameraná na 
zvýšenie povedomia detí o ochrane životného prostredia a zdravia. 
Cieľom programu Planéta pre malého princa je vytvoriť citlivejší 
prístup mládeže k rovnováhe na našej planéte a zvýšiť informovanosť o 
nebezpečenstvách, ktoré jej hrozia.Aj naši žiaci sa zapojili do tejto 
aktivity a tu sú ukážky ich práce.

MILÝ MALÝ PRINC !

Píšu  Ti piataci, ktorí by Ťa chceli poprosiť o pomoc. Vieme, že si pochodil veľa planét, každá 
bola niečím zaujímavá. Nám sa páči žiť na tej našej – na Zemi aj napriek tomu, že ju trápia mnohé 
bolesti, že veľmi trpí najmä vďaka ľuďom.
      My nemôžeme riešiť všetky jej trápenia, no možno sa nám aj vďaka Tvojej pomoci podarí 
vyriešiť aspoň jedno, ktorý trápi nás školákov zo Základnej školy na Trebišovskej ulici v Košiciach.
      Keď sme ako prváci vstupovali do jej priestorov, vedeli sme, že je to škola, ktorá sa pýši 
mnohými vynikajúcimi športovými výsledkami. Mnohé z nich boli výsledkom našich gymnastiek, ktoré 
denno-denne tvrdo trénovali. Až do jedného rána....Miesto tréningu pozerali na dymiace sa trosky, 
ktoré zostali po veľkom nočnom požiari. Mnohí sme plakali, mnohí nechceli veriť, že sa niečo skončilo. 
Zhorenisko straší dodnes. Z veľkej telocvične zostala len jedna obhorená stena, na ktorú sa musíme 
pozerať z okien našich tried. Nie je to pekný pohľad. Už roky sa s tým nič nerobí a miesto sa stáva 
útočiskom nedobrých ľudí. Odvtedy už niekoľkokrát horela aj blízka telocvičňa.
    Pri práci na projekte sme sa s pani učiteľkou rozprávali, čo najviac trápi nás. Nemuseli sme 
dlho rozmýšľať. Stačí sa pozrieť von oknom. Tak sme Ti o tom chceli povedať. Neveril by si, koľko 
dobrých nápadov sme mali, ako by sa dala stena využiť. Najviac žiakov by tam chcelo mať lezeckú stenu 
alebo ju využiť na squash, basketbal, či iné športy. Aj spálenisko by bolo treba upraviť, aby sa 
zazelenalo, aby po stranách boli lavičky a hoci aj umelý vodopád. 
   No dospelí sa asi na to dívajú ináč. Prečo  s tým nič nerobia? 

Malý princ! Ak môžeš, prileť aj ku nám. Čaká Ťa nepekná „ pristávacia plocha.“ Príď nám pomôcť !       
             
                                                                                                                                       Žiaci 5.A triedy



Kreslenie na asfalt - II.C (Dni mesta Košíc)

Pri príležitosti XV. ročníka osláv Dňa mesta Košíc 
sme sa my, žiaci 2.C, zúčastnili 5. mája akcie 
"Kreslenie na asfalt". Žiaci prihlásených škôl 
kreslili na Hlavnej ulici obrázky na tému "TO SME 
MY". Deti sa snažili čo najlepšie zobraziť svoju 
predstavu o tom, ako vidia svet detskými očami. 
Kresby boli naozaj veľmi pekné. Každá škola bola 
ocenená diplomom a deti sladkosťami. Celé 
podujatie bolo sprevádzané kultúrnym programom 
žiakov základných škôl. Deti ukázali, že okrem 
kreslenia vedia aj pekne tancovať a spievať. 



Vybrané z fotogalérie školy (www.zstrebisovska10.sk/galeria.htm)

Lyžiarsky zájazd

Deň Svetlonosov

Účelové cvičenie

Mikulášsky deň



Tvorivosť na hodinách slovenského jazyka

očarujúca. Sprevádza ma šum lesa, štebot vtáčikov a moje Jar                  
myšlienky. Leto je moje najobľúbenejšie ročné obdobie. 
Nielen prechádzka lesom, ale aj všetky možnosti ponúkané obúdzam sa v krásne jarné ráno. Slnečné  lúče 
letným obdobím, sa mi páčia. presvitajú záclonou mojej izby. Cítim, že to bude 
                                                      Z neobyčajný deň. Skončila sa noc, vstáva nový deň, z 
Veronika Chudíková, VIII.Aokna vidím prebúdzajúcu sa všetku  krásu zelene. V dnešný 

deň sa venujem prírode, jej krásam, slnečnému jasotu a 
modrej oblohe. Preto bude neobyčajný a krásny, lebo idem k 
lesnej studničke pre zdravú pramenitú vodu, ktorá vyviera v 
lesnom potôčiku v Kysaku. Cestou vnímam vôňu kvitnúcich 
kvetov, kríkov, stromov. Počujem spev vtáčikov. Znie mi ako 
nádherná hudba. Neverím vlastným očiam, keď pri príchode 
k studničke vidím dve nádherné srnky, pochutnávajúce si na 
voňavej tráve. Naberám vodu a zdá sa mi, že si potôčik 
vyspevuje nevídané pesničky. Cítim čaro, pokoj a vôňu lesa 
vôkol mňa. Prechádzam lesom omámená, vnímam každý 
kameň, kvet, strom, ako keby som bola v rozprávkovej 
krajine. Vraciam sa domov neskoro popoludní a ani sa mi 
nechce veriť, že za jeden deň som si dokázala všimnúť toľko 
krásnych vecí, ktoré sú tu stále. Veci, ktoré ma obklopujú, 
keď idem na toto čarovné miesto. Ale dnes som ich vnímala 
inak, hlbšie, lebo nie je zima a les nie je pokrytý bielym 
kobercom, nefúka mrazivý vietor. No aj v zime má vychádzka 
k tomuto miestu osobité čaro. 

 Lea Vaľová,  VIII.B

Leto

e krásny slnečný letný deň a odchádzam na vychádzku. 
Prechádzam ulicami rozpáleného mesta, až sa J dostanem k zelenému lesíku. Všímam si vysokánske 

stromy zaliate letným slnkom, ako medzi sebou záhadne 
komunikujú rečou , ktorej rozumejú iba ony. Pod nimi sa 
veveričky naháňajú a šantia kvôli orieškom. Pozorujem ich 
pobehujúce po stromoch a vrtiace chvostíkmi. Vtom 
počujem žblnkot vody. Idem za zvukom , pomaly sa 
približujem a zrazu sa predo mnou objaví lesklý priezračný 
potôčik , nad ktorým lietajú vážky ako malé rýchle 
lietadielka. Načieram čistú vodu, aby som sa ňou ovlažila. 
Voda na mňa pôsobí príjemne. O kúsok ďalej sa vynára 
lúčka. Hýri pestrými farbami. Prelínajú sa viaceré farby 
rozkvitnutých kvetov. Túto scenériu  vnímam ako obraz 
maliara. Nechýbajú ani motýliky. Premávajú sa ako 
nezbedné deti na korčuliach. Včely a čmeliaky si 
pochutnávajú na sladkej šťave kvetín. Opäť vchádzam do 
lesa a pozorujem divadlo srniek, vybiehajúcich spoza 
stromov. Prišli sa napiť k potôčiku. Idem kľukatými lesnými 
cestičkami.  Zjavujú sa mi malinké červené jahôdky a ďalej 
kríky obsypané malinami. Lákajú ma, neodolám, 
ochutnávam. Majú výbornú sladkú chuť. V diaľke vidím čosi 
podobné dáždniku. „Čo je to?“ pýtam sa sama seba. Hneď 
nachádzam odpoveď - predsa bedľa. Cestička ma vedie 
ďalej, až sa ocitnem na kopci, kde sa mi vykreslí panoráma 
mesta, zaliateho krvavočerveným zapadajúcim slnkom.  
Deň sa chýli k večeru, je čas ísť domov. Cesta späť je takisto 
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Základná škola, Trebišovská 10 , Košice 

ZBER  PAPIERA 
Školský rok 2008 /2009(celý rok) 

 

     Poradie jednotlivcov:        Poradie tried: 
1.  Fečko         IV.A 589 kg               1.  III.C 2.188,5 kg 

2.  Turianska   IV.A 550 kg               2.  IV.A 1.734,5 kg 

3.  Ilešová       III. B 546 kg                3.  VII.C 1.010 kg 

4.  Lackner     III.C 474 kg                 4.  V.A 839 kg 

5.  Zachar       V.A 464 kg               5.  I.A 727 kg 

6.  Muller       VII.C 454 kg                 6.  III.A 708 kg 

7. Vasiľová     III.C 384 kg                 7.  VI.B 706 kg 

8.  Hudáková  VII.C 285 kg                    8.  IV.B 646 kg 

9.  Sabol           V.C 300 kg                  9.  III.B 640,5 kg 

10.  Fodor        I.A 248 kg                10.  VIII.C 580 kg 

11.  Miškov      III.C 242 kg               11. IV.C 543 kg 

12.  Kerekeš    IV.A 236 kg                12.   IX.C 482 kg 

13.  Pinter       IV.B 205 kg                   13.  VI.C 454 kg 

14.  Dzurov  III.C 183 kg                   14.  I.B 445 kg 

15.  Rusnák      VIII.A 170 kg                     15.  II.B 404 kg   

16.  Kešeľak     IX.C 169 kg                 16.  VII.A 399 kg 

17.  Toth          III.C 153 kg                  17.  VI.A 387 kg 

18.  Veľká       II.B 152 kg               18.  VIII.B 358 kg 

19.  Lukáč       IV.A 143 kg               19.  V.C 286 kg 

20.  Nič            II.A 138 kg                 20.  VIII.A 262 kg 

     21.  IX.B 242 kg 

                                                                                  22.  II.A 178 kg 

     23.  II.C 175 kg 

                                                                                 24.  V.B 170,5 kg 

                                                                                 25.  IX.A 148 kg 

                                                                                 26.  VII.B   54 kg 

Spolu 14.767 kg 


