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Literárny FESTIVAL: 

„Číta celá škola.“ 

Tento literárny festival k nám zavítal už po tretíkrát. 

V spolupráci s knižnicou KMK sme hostili spisovateľa, 

hudobníka a veľkého zabávača – Braňa Jobusa. Hneď od 

začiatku rozsieval okolo seba dobrú náladu. Chlapci Daniel 

Kuchár a Ján Németh sa s ním porozprávali o jeho knihách, 

hudbe  a živote v školskom rozhlase.  

 

Neskôr sa žiaci I. stupňa premiestnili z tried na chodby, kde si 

čítali z kníh o Plajkovi, muflónovi Anciášovi, komisárovi 

Mrodgeovi či červotočovi Chrumovi. Žiaci II. stupňa si 

priniesli svoje obľúbené knihy. Festival sme ukončili besedou  

a malým koncertom v školskej jedálni. 
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Braňo Jobus nám ukázal, že literatúra môže byť nielen poučná, 

ale aj zábavná a že nie je hanbou, keď dospelí z času na čas 

majú dušu dieťaťa.     P. uč. Mgr. Beáta Ráczová 
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Buďme hrdí na RODNÝ KRAJ!  

 
Milí moji Slováci,                       Ľudové kroje naše sú, 

vy ste tu vždy domáci.                už Slováci tancujú. 

Sme hrdí na naše krásy,              Zdedili sme prírodu 

aj za naše lúky, lesy.                   slovenského národu. 

 

      

                                                  

Naše krásne super zvyky,                    

                                                     

na slobodu sme si zvykli 

                                                     

Náš národ je plný krás 

                                                     

v Tatrách rýchlo plynie čas. 

                                                     Radoslava Vlasáčová, VII.B 
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Slováci hrdí sme, 

Naše Tatry vlastníme. 

My sme veľká rodina,  

každý kroj je hrdina. 

 

Každý kraj má kroje svoje,  

nerobili ich však stroje. 

Robili ich ruky zlaté,  

na ich tvorbu nik nemáte. 

 

Dedičstvo sú lúky, lesy, krásy, 

poznáme ich všetci asi. 

Bryndzové halušky 

ochutnáme,  

aj tebe isto dáme. 

 

Hrdú slovenskú hymnu máme,  

všetci si ju naspievame. 

Naša slovenská rodina,  

je veľká a úžasná krajina. 

Petra Húrová, VII.B 
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Jesenné tvorivé dielničky v 3.C triede 

P. uč. Mgr. Nikoleta Kniežová 

Deň pred jesennými prázdninami sa všetky triedy na I. stupni 

zmenili na jesenné tvorivé dielničky. Každá trieda vyrábala 

niečo iné a v každej dielničke vznikali krásne výrobky. Tretiaci 

z 3.C vytvárali rôzne zvieratká z papiera v jesennej prírodnej 

dekorácii.  

 
To, že všetci žiaci majú šikovné nielen hlávky, ale aj rúčky, 

svedčia o tom krásne jesenné výrobky. Veď posúďte sami.  
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Bohatá láska 

Žili raz dvaja ľudia. Jedného dňa sa stretli. Prehodili zopár slov. 

Pre Anabell (to bolo to dievča) to neznamenalo nič. Pre Olivera 

to však znamenalo veľa. Bolo to preňho doslova ,,láska na prvý 

pohľad!“ Myslel na ňu stále. Snažil sa ju zaujať, ale ona si to 

nevšímala. Ju zaujímal niekto úplne iný. Olivera ignorovala 

a svojho krásavca hltala očami. Olivera to však neodbilo a stále 

sa k nej snažil byť milý a pozorný. Ona ho však brala ako 

kamoša a nič viac. Svojho princa, do ktorého sa zbláznila sa 

snažila získať, ale to bola chyba. Bol to egoista a veľký 

sukničkár. Mohol vyzerať svetovo, ale povaha mu to kazila. Až 

sa raz Oliver sklamal a zistil, že to nemá cenu. Stretol veľmi 

milé dievča, ktoré mu lásku opätovalo a boli spolu šťastní. Až 

vtedy si Anabell uvedomila, o čo prišla. Poučila sa.  

 
                                                         Gabriela Grešková, VII.B 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjN6Jucod3QAhWElxoKHRHtDI0QjRwIBw&url=http://diva.aktuality.sk/clanok/24031/najkrajsie-prejavy-lasky/&bvm=bv.139782543,d.bGg&psig=AFQjCNEnUh6uMXqERgi6_9z3mFxQXimISQ&ust=1481034394180395
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Pokusy vo fyzike 

Vlastnosti kvapalín a plynov –projektová práca 

Aj v tomto školskom roku sa na hodine fyziky v 6.ročníku žiaci 

dobre zabávali. 

 Bra   

Skúmali vlastnosti kvapalín a plynov, svoje projekty následne 

predviedli spolužiakom, hodina sa páčila nielen žiakom, ale aj 

pani učiteľke. 
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Poprekrúcadlá 

Že naši žiaci sú poriadni výmyselníci, svedčia aj ich 

SUPERVÝROKY. Tieto odzneli v VIII.A. 

 

Nespisovné slová rozdeľujeme na nárečia a slabinger 

/slangové/...... 

Druhy rýmov poznáme: striedavý, obkročný a prerievaný/ 

prerývaný/..... 

Najväčší slovenský básnik je Pavol Kubín / Országh/  

Hviezdoslav...... 

Zebrovitá cesta je cesta zo zebier...../čierno-biele pruhy/ 

Vynosenie dieťaťa nazývame tehotenosť / tehotenstvo/ .... 

Chceli by sme hyperaktívnu /interaktívnu/ tabuľu .... 

           

 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC-oC_w9_QAhUJ5xoKHaoZDNQQjRwIBw&url=http://www.funnet.estranky.sk/fotoalbum/fun-obrazky/smajlik1.html&bvm=bv.140496471,d.d2s&psig=AFQjCNGxU5_YrGmZJ_3St2qmlAQMaE8S-w&ust=1481112311419348
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEjvzQw9_QAhXKORoKHdgCDdIQjRwIBw&url=http://blog.porazskolu.sk/chcem-byt-stastny/&bvm=bv.140496471,d.d2s&psig=AFQjCNGxU5_YrGmZJ_3St2qmlAQMaE8S-w&ust=1481112311419348
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Nemocnica v Košiciach je pomenovaná po Rudolfovi 

Schusterovi / Louis Pasteurovi /.... 

Ľudovít Štúr si zvolil ako základ pre nový spisovný jazyk 

maďarčinu!!!! 

Príklad na epiteton: kričia jemne vŕzgavým tónom !!! 

Slovo minca sa skloňuje podľa vzoru dlaň preto, lebo sa dávajú 

na dlaň! 

Koho v básni predstavujú  12 hôrni chlapci ?  12 mesiačikov !  / 

Jánošíkových zbojníkov/              p. uč. Mgr. Zita Vámošová 

 

 

https://pixabay.com/sk/smiley-smajl%C3%ADk-funny-smiech-822307/
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Deň zdravej výživy 

Dňa 27.10.2016 sa na našej škole konal Deň zdravej výživy 

v rámci Svetového dňa zdravej výživy. Do akcie sa zapojili 

všetci žiaci druhého stupňa a učitelia. Žiaci sa venovali príprave 

zdravých jedál a následnej konzumácii.  

 

Učitelia si pre žiakov pripravili rôzne zážitkové aktivity spojené 

s témou  Zdravá výživa. Neskôr si vymieňali svoje zdravé 

recepty.                            P. uč. Mgr. Denisa Kassayová 
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Kŕmidlo pre vtáčiky 

Keďže už máme jeseň a na dvere nám čo nevidieť zaklope 

zima, zamerali sme sa v tejto úlohe na tých najbezbrannejších.  

 

Cieľom aktuálnej úlohy bolo vytvoriť z odpadových materiálov 

kŕmidlo pre vtáčiky. Mnohí z vás vyhľadali pre odpad nové 

využitie a to nás potešilo. Najlepším kŕmidlám a ich majiteľom 

blahoželáme a ešte raz ďakujeme. P. uč. Mgr.Alena Majorošová 
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Kam po škôlke??? 

Piatok, 4. november, sa od ostatných dní trocha odlišoval. Bol 

iný, niečím výnimočný. V tento deň škôlkari z kreatívnej škôlky 

navštívili prvákov v našej základnej škole. 

Na otvorenej hodine v I.C triede sa škôlkari učili spolu 

s prvákmi na interaktívnej tabuli písmenká abecedy, čítali 

obrázky, slabiky, počítali jabĺčka a dokonca si vyskúšali aj 

písanie na naozajstnú školskú tabuľu. Škôlkari zistili, že učenie 

nie je  ťažké, ale naopak zábavné, hravé, poučné. 
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24 hodín v bazéne 

Košice sú v tomto roku EURÓPSKYM mestom ŠPORTU 

a práve preto sa uskutočnila akcia s názvom: Dvadsaťštyri 

hodín v bazéne. Je to  súťaž o najväčší počet plávajúcich 

obyvateľov mesta Košice.  

 

Akcia sa konala z nedele na pondelok, no my sme sa jej 

s našimi dvadsiatimi piatimi žiakmi I. a II. stupňa  pod vedením 

učiteľov Mgr. Štefana Ivanča a Mgr. Kataríny Veľkej zúčastnili 

v pondelok 12.9. 2016. Žiaci si z plaveckých disciplín 25 m, 50 

m alebo 100 m ľubovoľným plaveckým spôsobom mohli 

vybrať, či budú plávať na čas alebo bez časomiery. Každý 

plavec po odplávaní dostal účastnícky diplom a účastnícku 

medailu mesta Košice. Našim žiakom za prejavenú účasť 

ďakujeme a želáme im veľa úspechov nielen v športových 

výkonoch, ale aj v školských laviciach. 
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Môj voľný čas 

 

https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjiopy9nuLQAhWDcRQKHb2GBQMQjRwIBw&url=https://www.zborovna.sk/kniznica.php?action%3Dshow_version%26id%3D225276&psig=AFQjCNEXaxStHY2RmYA8-8SB8q8csklBkA&ust=1481205461584532
https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjiopy9nuLQAhWDcRQKHb2GBQMQjRwIBw&url=https://www.zborovna.sk/kniznica.php?action%3Dshow_version%26id%3D225276&psig=AFQjCNEXaxStHY2RmYA8-8SB8q8csklBkA&ust=1481205461584532
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiS_Iedn-LQAhXGxRQKHbZrAE8QjRwIBw&url=http://cz.123rf.com/photo_24733183_hra-pro-d%C4%9Bti-k%C5%99%C3%AD%C5%BEovky.html&bvm=bv.140496471,d.bGg&psig=AFQjCNFdaPnj90Uw0fie9luJlzj_hy2zOQ&ust=1481205593971393
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Tvoja správna voľba 

 

Dňa 25.10.2016 sa žiaci V.A a V.B zúčastnili preventívneho 

programu s názvom Tvoja správna voľba pod záštitou Odboru 

komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru, konkrétne 

Krajského riaditeľstva  Policajného zboru v Košiciach. Akcia sa 

konala v Litparku, pod vedením dvoch členiek Policajného 

zboru v Košiciach.    
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Žiaci rozdelení v dvoch skupinách robili aktivity na štyroch 

stanovištiach veľmi zaujímavou a zábavnou formou. Každé 

stanovište bolo zamerané na prevenciu proti legálnym drogám, 

ako sú tabak, alkohol a lieky. Bola to veľmi vydarená akcia. 

P. učiteľky: Mgr. Kassayová, Mgr. Ráczová, MVDr.Bradová 
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Jesenné tvorivé dielne v I.C triede 

 

Štvrtok 27. októbra sa v našej základnej škole uskutočnili 

jesenné tvorivé dielne. Žiaci z I.C triedy spolu s pani 

učiteľkou Mgr. Alenou Radomskou  pozvali škôlkarov 

z materskej škôlky Šafárikova na jesenné tvorivé dielne. Prváci 

pomáhali škôlkarom pri výrobe rôznych kreatívnych výrobkov 

z jesenného prírodného materiálu. Bol to pre nás všetkých 

veľmi obohacujúci a radostný deň. 
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Kupón ospravedlnenia na vyučovacej hodine 

1. Kupón platí iba 1x – od 1. februára do 31. marca 2017!!!  

2. Platí iba vtedy, ak žiak NEBOL VOPRED 

INFORMOVANÝ O SKÚŠANÍ ČI OPRAVE ZNÁMKY.  

                       

KUPÓN - február až marec 2017 

 ZŠ Trebišovská 10, Košice 

Meno a priezvisko žiaka/žiačky: 

 

Trieda: _________   Mesiac: ___________________________ 

Predmet: ___________  Podpis p. učiteľky: _______________ 
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