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BLAHOŽELANIA PRE NAŠICH ŽIAKOV  

 

Ôsmačka Noemi Basárová získala 2. miesto v súťaži JAZYKOVÝ 

talent z Košíc.  Ďakujeme za reprezentáciu našej školy.     

 

    
 

Obvodného kola recitačnej súťaže HVIEZDOSLAVOV KUBÍN sa 

zúčastnili žiaci: Eva Bučeková, Romana Čumríková, Matúš 

Fábry a Daniel Kuchár. Prvé miesto v kategórii PRÓZA získal 

Daniel Kuchár, ktorý postupuje na okresné kolo.       
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Anglické divadlo 
The more we get together, the hapier we´ll be!!!! 

To je hlavná myšlienka divadielka “Princess Sarah“, ktoré si 

žiaci 4.A nacvičili v anglickom jazyku. 

Zúčastnili sa aj súťaže Jazykový kvet, kde postúpili do finále 

a tam obsadili vo veľkej konkurencii pekné 3. miesto. 

 

Je to rozprávka o princeznej Sarah, ktorá bola veľmi pyšná a lakomá. 

No nakoniec pochopila, že je lepšie mať  priateľov ako hmotné veci, 

lebo čím viac priateľov máme, tým sme šťastnejší. 

Všetci účinkujúci ukázali svoje znalosti a zdatnosti v anglickom 

jazyku,  ale  hlavne svoju radosť z učenia sa cudzieho jazyka. Žiakov 

pripravovala triedna p. učiteľka Janková, ktorá je na ich výkony pyšná.  
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ČO V UČEBNICI NENÁJDETE? 
1. Z diktátu – „Prvý hlas spievajú sopranistky, druhý 

altistky a tretí teroristi.“          

2. Odpoveď žiaka – „Pani učiteľka, dnes neprídem na 

doučovanie zo slovenského jazyka, lebo ide búrka 

a musím ísť roznášať letáky!“  alebo: „Neprídem na 

doučovanie zo slovenčiny, lebo idem kŕmiť zajace!“  

3. Oznam pani učiteľky: „Joj, v tej škole nič iné nerobí, 

len zvoní!!!!“                

4. Na úvod hodiny sa pani učiteľka opýtala: „Je tu 

niekto vo vašej skupinke, kto by tu mal byť?“    

5. Charakterizuj karibskú krízu?: „Prenasledovanie 

Jacka Sparrowa!“              

 
 

5 PRAVIDIEL, ktorými sa budú žiaci riadiť, keď sa raz 

stanem  p. riaditeľom: 

- Všetci žiaci si musia byť rovnocenní 

- Opisovanie a ťaháky sa netrestajú 

- Škola sa začína o 10:00 a končí vždy o 14:00 

- V škole musia byť žiaci presne 1 minútu pred 

zvonením, nie skôr 

- Každý žiak musí mať IFON, IPAD, IPOD ...... 

KTORÉ PRAVIDLO SA TI NAJVIAC PÁČI?     
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PRÁCE NAŠICH ŽIAKOV 
1.FYZIKA – Prečo balón lieta? – práce žiakov 6. ročníka 

 

 
 

2. NEMECKÝ JAZYK – Die Familie und die Tiere – 6. ročník 
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ROZHOVOR s planétou Zem  
1. Čo by si odkázala ľuďom, ktorí Ťa znečisťujú? 

- ja by som ich dala do polepšovne odpadov 

2. Mali by byť po celom svete kontajnery? 

- myslím si, že áno, pomáhajú mi, aby som bola čistejšia 

3. Čo si myslíš o recyklácii odpadu? 

- mohol by byť pravidelný, veľmi častý 

4. Ako sa cítiš, keď Ťa čoraz viac znečisťujeme? 

- cítim sa veľmi zle, bolí ma to, najviac mi prekážajú autá 

5. Je aj vo vesmíre neporiadok? 

- nie, v žiadnom prípade, tam je poriadok 

6. Podľa čoho sa dá poznať dobrý človek na Tvojej planéte? 

- podľa toho, ako sa ku mne správa, či sa o mňa stará 

7. Ako by sme Ti mali zlepšiť život? 

- triedením odpadu, sadením stromčekov, vyhadzovaním smeti do 

odpadového koša     

                

ROZHOVOR pripravili žiaci 4. ročníka, ĎAKUJEME  
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BUDÚCI SPISOVATELIA 
ZLATÁ MUZIKA TROCHU INÁČ 

Bola raz Zlatá Muzika, ktorá utiekla z klietky ježibabe. No po tom, čo 

vyšla z nej roznášala peknú muziku po meste, preto ľudia boli stále 

veselí. No raz prišla na ulicu ježibaba a hľadala, hľadala Zlatú muziku, 

no márne. Zlatá Muzika sa veľmi zľakla. Preto vymyslela vynikajúci 

nápad. Ukrývala sa v jednom dome na Veselnej ulici. Lenže odvtedy 

Zlatá Muzika nebola šťastná. Po dlhšom čase ukrývania ježibaba na ňu 

zabudla, opäť mohla vyjsť na ulicu a robiť ľudí šťastnými. Zazvonil 

zvonec a rozprávky je koniec.                        Lucia Jenčová, 4.A 

 

 
 

ČO JE SPRAVODLIVOSŤ?  

Spravodlivosť je dobrá, ak ju niekto aj používa. Môže pomôcť pri hádke. 

Spravodlivosť je ak ľudia s ľuďmi si povedia pravdu. Je to dobrá 

vlastnosť človeka.                                          Lucia Jenčová, 4.A 

ŽIVOT    

Život plynie niekedy veľmi rýchlo, niekedy veľmi pomaly. Prechádzame 

nebom i peklom a to nás pripraví.              Sára Zolovčíková, 7.A 

Život plynie ako voda. Nikdy to nie je pohoda. Aj pre majstra je to 

záhada.                                                              Čečetka Igor, 7.A    
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FUTBALOVÉ MAJSTERKY 

 
Začiatkom mája sa dievčatá: Kováčová Sofia, Lišková Alenka, 

Majdáková Kristínka, Pivarníková Emka, Rusnáková Kvetka, 

Toroková Viki, Bondrová Petra a Zreláková Eliška zúčastnili 

obvodného kola v DIEVČENSKOM MALOM FUTBALE.  

Po napínavej hre proti FK Košice – Šaca, sme dokázali za stavu 3:0 

otočiť zápas na 3:3!!!! Zaslúžene sme získali úžasné 2. miesto!!!    

 

„Dievčatá, pre mňa ste MAJSTERKY!!!“       p. uč. Sekeráková 

 

 
 

ĎAKUJEME ZA REPREZENTÁCIU NAŠEJ ŠKOLY A PRAJEME 

VÁM VEĽA ŠPORTOVÝCH BOJOV A ÚSPECHOV!!!!!    

Vaša: ZŠ Trebišovská 10    
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POKUSY NAŠICH ŽIAKOV 

 
„Čo sa skrýva za šošovkami?“, zisťovali žiaci 8.roč. na laboratórnej úlohe. 
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Rozprávka O mlynárovi a vodníkovi 
 

Bol raz jeden mlynár, ktorý mal mlyn. Ten mlynár mal problémy so zlým 

vodníkom. Nielenže mu v noci vyjedá komoru, ale aj plaší ľudí, čo sa chcú 

okúpať v jazere. Raz jeden deň ho nikde nevidel a tu zrazu počul plač, bol 

to vodník. Mlynár sa ho spýtal: „Prečo plačeš?“ Vodník odpovedal: „Preto, 

lebo ma ryby vyhnali z domu a zobrali mi  moje najobľúbenejšie husle, 

pretože sa im nepáči, ako na nich veselo hrám. Mlynár povedal: „Na to 

mám riešenie!“ Hneď si zobral udicu a všetky ryby ulovil. Rozdelil sa 

z vodníkom o časť rýb a odvtedy sa obaja delili o všetko. 

Zazvonil zvonec a rozprávky je KONIEC.          Alex Kostovčík, 4.B 

 

 
Zázračná kniha  

Bolo raz jedno dievčatko, volali ju Anička. Teda doma ju ani veľmi 

nevolali lebo na ňu nemali rodičia čas. Stále pracovali a Aničke chýbalo 

hlavne to, aby sa s ňou mamka porozprávala alebo pohladila po hlávke. 

Preto Anička čítala veľa kníh, lebo tie mali na ňu vždy čas. Jedného dňa 

ako sa tak prechádzala v knižnici našla knihu, ktorá nevyzerala lákavo, 

nemala ani obrázky, iba text. Ale písmenká boli kúzelné, dokázali meniť 

ľudí na ......? (chceš vedieť na čo?, opýtaj sa autorky: Katky Zlackej, 4.B) 
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Bábkové divadlo v 5.B 
Žiaci z 5.B triedy na jednej z hodín literatúry sa venovali aj téme Bábkové 

divadlo. Nacvičili a predviedli svoju vlastnú tvorbu s názvom:  

DRAČIA LÚPEŽ. 

Hlavné postavy: princezná, drak č.1, statočný rytier, drak č. 2.  

Témou príbehu je záchrana princeznej pred zlými drakmi.  

Posolstvom tohto diela je: „NIKDY SA NEVZDÁVAŤ!!!“ 

 

 
 

Úryvok z divadla: 

„Princezná zúfalo kričala o pomoc. Práve ju začul statočný rytier. 

Princeznino volanie bolo také zúfalé, že rytier bez meškania a rozmýšľania 

okamžite zasiahol, zabil oboch drakov a s princeznou si smelo vykračoval 

k jeho zámku ako víťaz. O mesiac sa konala veľká svadba, na ktorú boli 

pozvaní aj bohatí, aj chudobní.“ 

 

Autori: Marko Zelizňák, Martin Šimunský, Peter Vidricko,  

            Adam Olekšák, Tomáš Kožušek, Viktória Olekšáková = 5.B 
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LITERÁRNE KOŠICE 2016 

 
Úlohou tejto akcie je prebudiť v žiakoch talent na písanie a rozvoj fantázie. 

Je veľmi vzácne ak aj v súčasnosti si nájdeme čas, sadneme si pod čerešňu, 

či do svojej vlastnej izby, zoberieme do rúk čistý papier a začneme písať 

a písať.  

 

To sa podarilo mnohým našim žiakov a niektorí z nich sa zúčastnili 

vyhodnotenia LITERÁRNYCH KOŠÍC.  

Boli to: Matúš Kolesár zo 7.A, Gabriela Grešková, Petra Hurová, 

Dominika Kissová zo 6.B, Katarína Bučková a Eva Bučeková z 5.A.  

 

V kategórii PRÓZA, téma: Píše sa rok 3000, získala Katarína Bučková 

čestné uznanie.  

Srdečne blahoželáme a ďakujeme všetkým žiakom za ich tvorivosť 

a fantáziu pri písaní.  
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Rozprávanie so starými rodičmi 

 
V čase, keď bola babka mladá v dedine, kde žili nebola elektrika. Mali iba 

rádio na baterky. Po večeroch sa veľa rozprávalo a robili ručné práce. 

Svietili si petrolejom. Rodičia mojich starých rodičov prežili dve svetové 

vojny a rozprávali aj zaujímavé príbehy. Veľa chodili do prírody, zbierali 

lesné plody, v lete pásli kravy, na jeseň chystali drevo na zimu. Moji 

obidvaja starý rodičia sa zhodli v tom, že v minulosti sa ľudia viac 

rozprávali a usmievali ...                Lucia Plutková, 4.A 

 

 
 

Moja babka sa väčšinou hrala na lúke s kamarátkami. Tancovali 

a spievali si. Hrali sa s hračkami, ktoré si sami vyrobili. Doma 

pomáhala svojim rodičom starať sa o zvieratá, napr. dojiť kravu. 

Do školy chodila pešo, mali ju priamo v dedine. Na prírodovede 

plietli vence a chodili von. Dedko mal dve práce – predávala 

zeleninu z vlastnej záhrady a chodil na diaľkové cesty 

s kamiónom.                                       Ejmy Petrová, 4.A 
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Ako žili naši starí rodičia? 

 

 

 
V triedach bolo väčšinou 40 detí. Nemali v škole techniku ani telocvičňu. 

Pred vyučovaním museli spievať pieseň práce. Niekde v triedach mali 4 – 

miestne lavice. Namiesto pozerania na televíziu nacvičili divadelnú hru 

Figliari. Kroje boli zapožičané z divadla Martin. Cez letné prázdniny 

učiteľ hudobnej výchovy naučil 18 žiakov noty a hru na mandolíne. 

V škole sa v zime kúrilo do veľkej železnej pece, a to drevom a uhlím. 
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Maskot školského časopisu  
 

Predstavujeme vám 

MASKOTA nášho časopisu, 

ktorého autorom je Tomáš 

Kožušek z 5.B triedy. 

Veľkou úlohou nášho 

MASKOTA bude pomáhať 

vám riešiť úlohy na 

posledných stránkach, dobre 

sa cítiť v spoločnosti nášho 

časopisu a vychutnávať si 

chvíle pri čaji alebo káve 

spolu s týmito príbehmi, ktoré 

odkrýva náš školský časopis. 

 
NA VOĽNÝ ČAS  
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OSEMSMEROVKA  

 
 

ĎAKUJEME, že podporujete náš školský časopis 

a prajeme vám krásne prežitie letných prázdnin, veľa 

zážitkov, smiechu, dobrej nálady a času tráveného 

s rodinou!!!!    


