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KRÁSNY VIANOČNÝ ČAS V KRUHU 

SVOJICH NAJBLIŽšÍCH! 
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Vážení kolegovia, milí žiaci! 

 

Držíte v rukách prvé číslo nášho školského časopisu TREBIŠKO. 

Teším sa, že mnohí naši žiaci či už z prvého alebo druhého stupňa 

a naše pani učiteľky prispeli svojou šikovnosťou, nápaditosťou 

a talentom k vzniku tohto časopisu. Aj naďalej rozvíjajte svoje dary 

a talenty! 

Blíži sa vianočný čas. Vychutnajte si naplno pohodu, pokoj a radosť 

týchto dní v kruhu svojich najbližších. 

Prajem Vám kolegovia, našim žiakom aj všetkým zamestnancom 

našej školy KRÁSNE PREŽITIE VIANOČNÝCH SVIATKOV 

A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2016.

Pán riaditeľ: Mgr. Peter Fábry 
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Základná škola TREBIŠOVSKÁ 10, Košice: 
 

Ľudia, na ktorých sa môžete kedykoľvek obrátiť: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pani zástupkyňa pre II. stupeň: 

RNDr. MONIKA KUKUROVÁ 

 

 

Pani zástupkyňa pre I. stupeň: 

Mgr. ANNA ŠALATOVÁ 

 

Pani MÁRIA ŠAREKOVÁ 

Hospodárka našej školy 
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Slávnostná akadémia 

45. výročie našej školy 

Minulý školský rok dňa 5.5.2015 si naša škola pripomenula 

45.výročie svojho založenia slávnostnou akadémiou. Na príprave 

pestrého programu sa podieľali žiaci so svojimi učiteľmi a výsledok 

bol vynikajúci. V tomto názore sa zhodli všetci prítomní hostia, 

bývalí učitelia, rodičia, priatelia školy aj žiaci. Zároveň sa vynovil aj 

interiér školy mnohými prácami žiakov i učiteľov. Školu čakajú  

ďalšie roky práce a všetci jej želáme, aby naďalej dosahovala  také 

dobré výsledky, ako to dokázala za roky svojej 45 ročnej existencie. 
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BUDÚCI SPISOVATELIA 

 

Predstavujeme vám tvorbu našich šikovných žiakov z prvého aj 

druhého stupňa. Držíme im palce a veríme, že raz v budúcnosti si 

prečítame aj ich vlastnú knižnú publikáciu    

 

Lívia Gavaľová, III.B 

STRATENÝ ČLN 

Čln je plný, 

unášajú ho vlny. 

Vietor veje planý, 

čln sa v mori plaví. 

 

Patrik Tóth, VII.A 

 

 

 

ŽIVOT 

Život plynie ako prútik. 

V živote je najvzácnejšia 

rodina a láska. 

No nie je to ako lepiaca 

páska. 

V srdci je naozajstná krása. 

            Martin Lauf, VII.A 

 

 

Život je ako prameň 

Niekedy je plný vodou a niekedy je prázdny. 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjE6aLe-bzJAhUJHxoKHc6YDMsQjRwIBw&url=http://obrazky.vychytane.sk/p/7407/drevenny-cln.html&psig=AFQjCNE6ojFLqVpxMlN5wAwDopPVeTTnug&ust=144913793796086
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrxJT5-rzJAhULWBoKHZo9C_EQjRwIBw&url=http://www.dikymoc.sk/gymplacik/na-slovicko/najkrajsie-veci-v-zivote-nie-su-veci/&bvm=bv.108538919,d.d2s&psig=AFQjCNF0EhBBuP72nIQ0pBKordbgnhcVsA&ust=144913827118806


TREBIŠKO 7 Ročník 1. / číslo 1 
 
 

VZÁCNE ROZHOVORY SO VZÁCNYMI ĽUĎMI 

 

Dnes vám predstavujeme p. učiteľku slovenského jazyka: 

 Mgr. ZITU VÁMOŠOVÚ a našu pani upratovačku a vernú vrátničku, 

ktorá všetkým vyčarí úsmev na tvári p. PAPUGOVÚ MÁRIU. 

 

 
 

1. Otázka: KEDY STE SA ROZHODLI STAŤ SA UČITEĽKOU? 

- už od detstva som sa hrala s bábikami na pani učiteľku, vyrobila 

som si triednu knihu, zošity a bolo to 

2. Otázka: ČO SA VÁM NAJVIAC PÁČI NA VAŠEJ PRÁCI? 

- práca s deťmi, každá vyučovacia hodina, každý deň je iný a páči 

sa mi rôznorodosť práce, teší ma, keď máme dobré výsledky 

3. Otázka: AKÁ SA VÁM STALA NAJVTIPNEJŠIA SITUÁCIA 

NA VYUČOVACEJ HODINE? 

- bolo ich neúrekom, táto sa stala práve dnes, otázka žiaka: Pani 

učiteľka, stále nosíte biely plášť, aké oblečenie máte pod 

plášťom? 

4. Otázka: AKÝ ODKAZ BY STE DALI NAŠIM ŽIAKOM? 

- vychutnajte si naplno detstvo a vzdelanie, aby ste mali 

v budúcnosti na školu dobré spomienky 
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5. Otázka: AKÉ JE VAŠE ŽIVOTNÉ MOTTO? 

„Nerob druhému to, čo nechceš aby iní robili tebe.“ 

„Byť príkladom pre druhých ľudí.“ 

 

 
 

 

1. Otázka: AKO STE SA DOSTALI DO NAŠEJ ŠKOLY? 

- prišla som tu brigádovať z úradu práce a neskôr som tu zostala 

pracovať 

2. Otázka: ČO SA VÁM NAJVIAC PÁČI V NAŠEJ ŠKOLE? 

- rada pracujem s deťmi, páči sa mi práca s deťmi 

3. Otázka: AKO DLHO SLÚŽITE V NAŠEJ ŠKOLE? 

- približne 7 rokov 

4. Otázka: AKÝ ODKAZ CHCETE DAŤ NAŠEJ ŠKOLE? 

- prajem všetkým ľuďom aby boli medzi sebou viac úprimní 

a spravodliví 

5. otázka: AKÉ JE VAŠE ŽIVOTNÉ MOTTO? 

- moje zásady sú: riadiť sa pravdou a spravodlivosťou  

 

ĎAKUJEME ZA ROZHOVOR A PRAJEME VÁM VEĽA 

ÚSPECHOV V PRÁCI AJ V OSOBNOM ŽIVOTE!  
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ČÍTA CELÁ ŠKOLA 

 

Literárny festival Číta celá škola, ktorý organizujeme v spolupráci 

s knižnicou KMK, ovládol našu školu už po druhýkrát. Cieľom festivalu 

je ukázať deťom, že svet kníh sa oplatí objavovať. Tento rok bol naším 

milým hosťom básnik Valentín Šefčík a pán Tibor Hujdič, ktorého deti 

poznajú aj ako „pána Mrkvičku“. 

       

  



    

Útek 
 prel som sa pevne o obidve ruky,         
prehodil som sa dozadu a skopol         

vojaka z hradieb. Spadol rovno na   trám 
domu. Dopadol naň priamo na čelo,  čo 
znamenalo, že si rozbil lebku. Ďalšieho 

vojaka som prebodol mečom. Brnenie nemal veľmi 
kvalitné, zato zbraň mal kvalitnejšiu ako ja. Mal ťažký 
palcát, ktorým by sa dala rozbiť dračia lebka. Stačila by 
dobrá trefa a bol by som na zemi skôr, než by som stihol 
pohnúť rukou. V minulosti sa mi niečo podobné stalo. 

Raz sme v lese bojovali s Lentarom. Kao bol 
zaneprázdnený a tak sme sa vybrali do lesa. Cvičili sme 

s palicami, až kým sa raz Lentar nezahnal prisilno. 
Trafil ma do hlavy až to zatrešťalo. Spadol som na zem 

a chvíľu som ležal v bezvedomí. Keď som sa prebral 
bolela ma hlava, pulzovali mi žily a chvíľu mi trvalo 
kým som si spomenul, čo sa vlastne stalo. Lentar mi 

pomohol vstať a rozhodli sme sa, že nabudúce budeme 
opatrnejší. Strýkovi som to nepovedal, lebo by som 

dostal poriadny výprask. Jediný, s kým som sa 
o podobných veciach rozprával, bol Kao. Bol iba o rok 

starší, takže sme si pomerne rozumeli.... 
                                        Richard Lukáň, VI.B 

O 
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AKO SA ŽILO KEDYSI? 
 

O živote na dedine mi rozprávala babka. Chodila na základnú školu, kde 

boli žiaci v jednej triede od prvého ročníka po piaty. Od šiesteho ročníka 

po deviaty chodili do školy do druhej dediny. Deti svoj voľný čas 

využívali bicyklovaním, futbalom či hokejom. Staršie deti pomáhali 

s domácimi prácami a na poli. Na dedine sa rozprávalo nárečím. Mladí 

ľudia chodili pomáhať na JRD. Chodili zbierať mak, okopávať cukrovú 

repu a bolo povinné zbierať zemiaky. Niektorí dedinčania si prácu 

spríjemnili spevom ľudových pesničiek .....    Lenka Štefančíková, IV.A 
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AKO SA ŽILO KEDYSI? 
 

Jeden dušičkový večer mi babky rozprávali, ako sa žilo na dedine, keď 

boli malé. Ľudia boli k sebe milší, úctivejší a pracovití. V rodine babky 

Mariky sa žilo skromne. Pochádzala z piatich súrodencov. Hrávali sa 

s hračkami, ktoré si sami vyrobili. Dievčatá mali handrové bábiky 

a chlapci pištole z dreva a gumy. V škole boli triedy s vlastnou pieckou. 

Ich obľúbenou sladkosťou bol zemiakový cukor alebo chlieb s cukrom. 

Večer si čítali knihy alebo rozprávali príbehy ... Baška Hnízdilová, IV.A 
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Čo v učebnici nenájdete?    
(otázky učiteľov na vyučovacích hodinách a odpovede žiakov) 

 

1. Čo je úrodný polmesiac? 

- povodie rieky Níl, východné pobrežie Stredozemného mora, 

povodia riek Týfus    a Tigris ... 

2. Uveď zmenu, ktorú v ľudskej spoločnosti spôsobila mladšia 

doba kamenná? 

- začali sa používať autá   

3. Čo je koncil?  -  ples biskupov    

4. Čo považujeme za písomné historické pramene? 

- .... tak nejaké potôčiky?    

 

POREKADLÁ o škole zo školskej lavice 

( práca žiakov zo  IV.A triedy) 

1. V telocvični cvik, už je taký zvyk. 

2. Kto sa učí, nebojí sa. 

3. Komu sa nechce učiť, ten si dôvod nájde. 

4. Najviac hovorí ten, čo má v hlave najmenej. 

5. Kto stále zlé robí, k riaditeľovi chodí. 

6. Kto sa pravidelne neučí, sám seba mučí. 

7. Aká krieda, taká trieda. Aký svet, taký kvet. 
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  Vianočný stromček 

     Stromček v izbe žiari, 

pod ním zlaté dary. 

Na stromčeku svetlá, 

žiaria ako perla. 

   Je tu len do zimy, 

potom končia rýmy. 

Stromček svieti, tmavne, 

                                                                  krása z neho spadne 

Prišli traja Králi, 

Vianoce nám vzali. 

Vianoce už nie sú,  

odniesli ich k lesu. 

Stromček zostal stáť, 

bol smutný, že ich nemôže mať. 

Vianoce sa vrátia zas, 

budú lepšie o sto ráz. 

„Kde sú traja Králi?“  

Už sú niekde v diali. 

                                                          Psík 

                                                          Náš psík Daky, 

       má rád mraky. 

       Rád sa na ne díva, 

       keď sa mi dobre sníva. 

       Hlasne breše, 

       keď náš strýko šunku reže. 

       Niekedy pre ňu kňučí a 

       náš strýko potom ručí ... 

 

                   PATRIK ILLYÉS, VI.B 
 
 
 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQ_t-fjbvJAhVE7RQKHUpqB-gQjRwIBw&url=http://mslab.edupage.org/news/?zac=200&lang=fr&psig=AFQjCNE0GpH8veEBTm7C3SmUYMVd78Z5EQ&ust=144907436224730


TREBIŠKO 15    Ročník 1. / číslo 1 
 
 

PROJEKTY NAŠICH ŽIAKOV  
1. Zo slovenského jazyka -  žiaci VII.B triedy: 

 

 
 

2. Obrázky maľované ceruzkou – DOMINIK HORÁK, II.A 
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3. Z nemeckého jazyka – IX.B, VI.B, VIII.A trieda: 

 

 
 

4. Z fyziky – VI.A a VI.B trieda: 
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5. Z ruského jazyka – VII.B trieda: 

 

 
 

SÚŤAŽ: Základná škola, Trebišovská 10, Košice 

vyhlasuje 2. ročník celoročnej školskej súťaže 

GEO v malíčku 

Začiatok súťaže: 1. októbra 2015 

Koniec súťaže: 15. jún 2016 

O čo súťažíme? 

 Jednotku z geografie v žiackej knižke 

 Diplom na konci roka 

 Knihu alebo vecnú cenu podľa výberu pre troch najlepších 
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Viac o súťaži GEO V MALÍČKU nájdeš na webovej stránke školy. 

 

 

Na čo sa môžete tešiť v ďalšom čísle nášho školského časopisu? 

 

- predstavíme vám MASKOTA školského časopisu  

 

- uverejníme ďalšie nové projekty a práce vás žiakov, tak 

len pekne pracuj na hodinách a možno aj práve ty si 

nájdeš svoju kresbu, či projekt  v novom čísle školského 

časopisu  

 

- predstavíme vám ďalších dvoch významných a vzácnych 

ľudí z našej školy  

 

- uverejníme ďalšie nové básne, či príbehy, ktoré píšete 

práve vy žiaci a takto rozvíjate svoj spisovateľský talent  

 

A je tu ZÁVER nášho prvého čísla školského časopisu TREBIŠKO. 

ĎAKUJEME za akúkoľvek podporu a do skorého videnia!     
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