


NIKDY NEDOVOĽ,
ABY ŤA STRACH Z PREHRY VYRADIL Z HRY!

Prišlo leto, slnko svieti,
hor sa k vode, poďme všetci.
More, palmy, diaľky nás lákajú,
nabrať sily – dovolenky núkajú.
27. jún 2008 – a je to tu.
Koniec ďalšieho školského roka.
Pre niekoho bol prvý, pre niekoho posledný.
Prázdniny.
Dva mesiace sladkého ničnerobenia.
Chodenia na kúpaliská alebo len tak von.
Načerpajme novú inšpiráciu a silu
a užime si krásne, teda dúfam, že bude pekné...

Milí žiaci,
Dovoľte mi, aby som Vám úprimne popriala krásny oddych,
deviatakom veľa úspechov na nových školách
a prváčikom blahoželám k úspešnému ukončeniu 1. ročníka.

Vaša pani riaditeľka Mgr. Božena Haklová









Vo výtvarnej súťaži pod názvom " ... aby domov hrial" organizovanej Teko (Tepláreň Košice,
a.s) sa zúčastnili úspešne aj žiaci našej školy.

I. kategória

Júlia Doležalová
Monika Dubecká
Anamária Keresturiová
Dominik Labant
Martina Lešková
Samuel Sirotňák

II. kategória

Viktória Čižmárová
Lenka Demešová
Michalela Hudáková
Roland Iľko
Lenka Jakubková
Richard Kapalo
veronika Kerestúriová
Alwxandra Kallová
Peter Kuchta
Pater Pajtáš
Daniel Šuster

Žiaci Júlia Doležalová, Lenka Jakubková, Pater Pajtáš vyhrali tábor. Srdečne blahoželáme!









Mnoho tried ročníkov 1. - 4. sa zúčastnilo dopravnej výchovy
na Dopravnom ihrisku Alejová 2. Priamo na dopravnom ihrisku
si vyskúšali svoje znalosti z dopravných predpisov v cestnej
premávke - používali bicykle, kolobežky.



Žiaci 2. A triedy s p. učiteľkou Mgr. Marcelou
Karabinovou a výchovávateľkou p. Matulajovou sa
zúčastnili školy v prírode v Starej Lesnej. Druháčikovia
svoje zážitky položili na papier a my Vám ponúkame
nahliadnuť na niektoré z nich:





Súťaž koordinovali a odbornú pomoc zabezpečili p. učiteľky H. Thámová a
A. Hrežová. Trvala od októbra do apríla a prebiehala v štyroch kolách. Za
školu súťažilo trojčlenné družstvo : Sabolová Viktória, Hulan Lukáš, Jura
Martin, ktoré navštevovalo knižnice, zúčastňovalo sa prehliadok, exkurzii,
pracovalo s internetom a mnohé vedomosti získali žiaci samoštúdiom.
Zo 111 súťažiacich družstiev, po štyroch kolách, sme boli na prvom mieste.
4.apríla 2008 sa konalo finále - súťažilo 6 prvých družstiev (naša škola po
štyroch kolách mala najvyšší počet bodov- 113).
Vo finále sme získali II. miesto. (Žiaľ prvé miesto nám uniklo o dva body a
tie nám strhla porota, ktorá hodnotila jedinú odpoveď- zvíťazil jej subjektívny
dojem.)
Je to krásne miesto, pretože žiaci samostatne získavali odpovede na
množstvo náročných otázok. Ešte raz blahoželáme!

Príspevok pripravila PaedDr. Helena Thámová



V Košiciach žijem od malička. Moje prvé kroky, prvé slová a prvý pohľad
na svet patril Košiciam.
Čím som staršia, Košice sa pre mňa menia každým dňom. Keď som bola
malá, chodievala som s bratmi do parku. Bol to pekný park. No teraz by
sme ho darmo hľadali. Stojí tam už rozostavaná novostavba.
V mojom živote sa zmenilo veľa veci. No ta najväčšia zmena bola odchod
mojich bratov. Do vtedy sme boli pekná trojka. No teraz som s rodičmi
sama. Keď mi oči pozrú na miesta, kde sme sa chodievali hrať, vidím
veľké zmeny. Nevidím tam malé dievčatko a jej dvoch bratov hrať sa. Keď
sa pozerám na cestu, mihajú sa mi pred očami rýchle autá. Tie
predbiehajú ďalšie rýchle autá. Vidím malý trávnik, ktorý lemuje cestu. Na
druhý deň už sledujem, že cestu začínajú rozširovať, ale trpí trávnik. Opäť
z neho ukrajujú. Už tu nie je toľko zelene, koľko tu bývalo. Do kedy to
bude takto pokračovať?
A pri tom by nemusel človek chodiť niekde ďaleko na dovolenku, aby videl
niečo krásne. Naše Košice sú krásne, ale nie tak, ako by sme všetci
chceli. Keďže pribúda veľa áut, obchodných stredísk veľa nových bytov,
zeleň musí ustúpiť. A pri tom ako radi by sme si užili viac. Ako sa potešíme
každému novovysadenému stromčeku!
Keď poviem Košice, prvá myšlienka, čo mi napadne, je celý môj život.
Znamenajú pre mňa veľa a aj budú po celý život. Na terase by mohli
postaviť jedno veľké zábavné stredisko s oázou pokoja. Boli by to ako v
sne.
Takto vnímam ja Košice – môj DOMOV.

Dominika NOVÁKOVÁ, 7.B



Nie som ani dieťa, ani dospelá

Vek je ilúzia. Všetko závisí od individuálnej vyspelosti človeka kombinovanej s
jeho životnými skúsenosťami. Hranica dospelosti je rôzna. Každý na svojej
ceste stretne rozličných ľudí, zažije rôzne situácie a zaujme rôzne postoje. Ide o
prístup človeka ku životu.
Často sa cítim v spoločnosti svojich rovesníkov nepochopená, pretože všetci
sme na inej úrovni emocionálnej (ale aj rozumovej) vyspelosti. Uvedomujem si,
že nie som dospelá, no už sa necítim ako dieťa.
Ako dieťa som bola bezstarostná a nezamýšľala som sa nad rôznymi vecami,
ktoré ovplyvňujú môj život. Teraz je všetko inak. Samozrejme, isté veci
pretrvávajú. Stane sa, že uvažujem príliš rýchlo, neuvedomím si dôsledky a
robím hlúposti. Teda detské prejavy správania ešte na sebe pozorujem . No dá
sa povedať, že som „prečítala“ svoje okolie a udalosti a začala som ich viac
vnímať. Dnes sa aj viac ako predtým zamýšľam nad zmyslom života.
Celý tento proces a zmena nastali približne za posledné dva roky. Teraz už viem
oceniť aj maličkosti, ktoré boli niekedy samozrejmosťou. Viem, že mám ešte
toho veľa nepoznaného pred sebou, no už teraz si uvedomujem, ako sa mením.
Stal sa zo mňa človek, ktorý chce spoznať podstatu ľudstva. Viem, že práve
moja nespokojnosť ma núti klásť si nové otázky a dochádzať k novým
záverom. Nachádzam sa v zaujímavej fáze svojho života, keď sa hľadám,
zisťuje aké mám životné priority a túžby. Od dospelosti mám ešte ďaleko, no
detstvo je už pre mňa takmer len spomienkou.
Vždy existovali milióny otázok. Ale len na naše by sme chceli nájsť odpovede.

Cieľ mojej cesty je zatiaľ dosť nejasný, no mám snáď tú správnu rýchlosť a
motiváciu. A jedného dňa, keď nastane tá fáza zvaná dospelosť, nezastavím sa.
Budem ďalej hľadať zmysel, pointu, myšlienku a cieľ našej pominuteľnej
ľudskej existencie.

Ingrida Gešperová, 9.B



Práce žiakov











Dňa 7. máji 2008 sa v centre voľného času Domino konalo okresné kolo
súťaže „Slávik Slovenska“. Za našu školu ZŠ Trebišovská 10 sa na ňom
zúčastnili dvaja žiaci: Andrea Ničová zo IV.C triedy a Lukáš Matraj z II.B
triedy. Obidvoch žiakov pripravovali p. učiteľka Zsigová a p. učiteľka
Vámošová.
Obaja pekne reprezentovali našu školu s veľkým úsilím. Konkurencia z
iných škôl bola veľká. Aj napriek tomu sme získali jedno pekné
umiestnenie: Aďka Ničová 3. miesto v 2. kategórii.

Príspevok pripravila Mgr. Renata Zsigová
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