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MILÍ MOJI ČITATELIA,
som rád, že sa stretávame aj v  tomto škol
skom roku 2017/2018. Som rád, že si ma 
čítate, že spolu zažijeme príjemné chví
le pri zaujímavých  článkoch a repor
tážach. Dúfam,  že si každý z vás 
nájde niečo pre  seba: hádanky, 
básničky, krížovky, informá
cie o  akciách školy, súťa
žiach a zberoch.  Verím, 
že sa zapojíte aj  
do  mojej súťaže.  
Váš Trebiško
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Ktokoľvek by mal záujem 
pridať sa do nášho tímu 
reportérov a grafikov, prí-
padne by mal zaujímavý 
návrh na rubriku do nášho 
časopisu Trebiško, nech sa 
ozve svojej triednej učiteľke, 
alebo p. uč. Kolcunovej. 
Tešíme sa na Vás! 



Konečne nadišiel deň D. 14. september 
sa niesol v znamení pohybu a pobytu 
mimo učební, školské aktovky zostali 
doma. Zlatým klincom bolo stretnutie 
školákov so sokoliarmi spoločnosti 
ZAYFERUS z Moravy. Čo bol hlavný 
cieľ? Umožniť žiakom získať osobnú 
skúsenosť pri pozorovaní zástupcov 
sokolov a sov žijúcich v našich lesoch 
a aj niekoľkých druhov cudzokrajných dravcov žijúcich v Afri
ke či Amerike. Šikovní sokoliari zanietene charakterizovali 
jednotlivých krásavcov a vtipným komentárom zapájali žiakov 
do prezentácie. 

A mali úspech! Každý žiak sa snažil ukázať, čo sa na 
environmentálnom stretnutí naučil. Na víťazov čakali vecné odmeny. 
Ale ktorá bola naj? Určite osobný kontakt so sokolmi, keď ich mohli 
kŕmiť a následne vypustiť z vlastnej ruky. 
     Rozžiarené očká, úsmevy na tvárach zúčastnených svedčili 

o vydarenosti akcie. Aj to je 
cesta, ako odhaľovať krásu 
prírody deťom z mestských 
sídlisk. 

OROL, SOKOL, SUP, KONDOR krúžili 
nad našimi hlavami
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Festival        íta celá školaFestival        íta celá škola
Svet  kníh je

ú ž a s n ý  ... 

Už štvrtý rok za sebou ovládol našu 
školu festival Číta celá rodina, ktorý 
organizujeme v spolupráci s kniž-
nicou KMK. Jeho cieľom je ukázať, 
že svet kníh je úžasný a oplatí sa ho 
objavovať. Tento rok bola naším 

milým hosťom spisovateľka Alžbeta Verešpejová.

Začali sme už v rannej družine.Všetkým mamkám, ockom, babičkám
 i deduškom, ktorí si našli v raňajšom zhone čas na čítanie  našim 
najmenším, patrí vrelé ĎAKUJEME. Spríjemnili nám čakanie na 
prvú hodinu.
Pokračovali sme vysielaním v školskom rozhlase. Pán riaditeľ otvoril 
festival a privítal pani spisovateľku, ktorú vyspovedali žiačky 6.B 
- A. Šulanová a A.S. Brutovszká. Ukázalo sa, že p. Verešpejová je 
nielen výbornou spisovateľkou, ale aj výbornou spoločníkou, ktorá má 
rada deti aj humor. A že je výrečná nie len perom,  ale aj slovom.



Festival        íta celá škola
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Sprievodnou akciou festivalu bola aj burza kníh. Poďakovanie patrí 
všetkým žiakom, ktorí priniesli svoje knihy do burzy a aj tým, ktorí si 
knihy zakúpili. Vyzbierali sme 133 eur.  Za peniaze z burzy nakúpime 
knihy do školskej Čitárničky.

Dievčatá z 8. a 9. ročníka 
potešili svojím čítaním detičky 
v materských školách na 
Trebišovskej a Humenskej ulici. 
A neskončili len pri čítaní! 
S deťmi sa hrali, kreslili, pomohli 
im pri obliekaní a odprevadili ich 
na školský dvor. Potom sa už 
ponáhľali na besedu s pani 
spisovateľkou Verešpejovou.



Učiť 
sa môžeme tradične i netradične a  my  

sme v tomto  prípade dali prednosť tomu 
netradičnému. Veď aj čítanie na chodbách,    

besedy v školskej jedálni či telocvični nám dali veľa  

.. .. ..   LLÁÁSSKKUU 

 ku knihám

Jednou z aktivít podujatia Číta celá škola bolo aj čítanie a krátke 
prezentovanie obľúbenej knihy.  Žiaci  VII.A  majú záujem o širokú 
škálu žánrov, preto ich práce boli veľmi pestré. Niekto predstavil   sci-fi 
príbeh,  niekto fantasy literatúru, iného láka  dobrodružná literatúra 
alebo len jednoduché príbehy detí ich vekovej kategórie. No našli sa aj 
takí, ktorí predstavili knihy o svojich miláčikoch- koníkoch či psíkoch. 
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Jablkové hodyJablkové hody

Už pravidelne každý rok sa na našej škole koná deň venovaný 
jabĺčkam. Jablkové hody je podujatie venované jablkám v akejkoľvek 
podobe a dobrôtkam z nich. 

V tento deň sa konala súťaž o naj
krajšie jabĺčka. O tie sladučké, odtrhnuté 
zo stromov, ale aj o netra
dičné jabĺčka vyrobené z rôznych 
materiálov a rôznymi spôsobmi . 
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Nech sa páči! Dajte si...

Práce všetkých detí sú vystavené na chodbách a každým rokom je to 
čoraz väčšia pastva pre oči. 

Jedlá časť súťaže skončila ako pochúťka pre 
deti v poobedňajších hodinách. Každému, kto 
si dal námahu a zapojil sa do súťaže, patrí 
veľké ďakujeme.
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‐ brána do Indocínyˇ
Vietnam nie je obvyklé miesto našich dovoleniek. Je to krajina od nás vzdialená 
tisícky kilometrov. A tak v utorok 15. novembra sme sa v kine Úsmev zúcastnili 
pútavého premietania. Tretí diel vzdelávacieho projektu Svet 

okolo nás  nás zaviedol do krajiny 
nádherných vápencových hôr, dych 
vyrážajúcich scenérií, tajuplných jas-
kynných systémov, skvelého jedla a 
usmievavých ľudí. Vydali sme sa spo-
ločne na ďalšiu cestu plnú poznania do 
neobyčajného Vietnamu. Vietnam, 
oficiálnym názvom Vietnamská socia-
listická republika, leží na polostrove 
Zadná India v juhovýchodnej Ázii. 

Delta Mekongu je známa ako obilnica 
Vietnamu a je veľmi dôležitou 

poľnohospodárskou oblasťou. Vypestuje sa tu väčšina vietnamskej ryže a mnoho 
druhov pre nás exotického ovocia. Určite si budeme pamätať, že motorka je vo 
Vietname najdôležitejším dopravným prostriedkom a dá sa naložiť na ňu takmer všetko 
– produkciu, domáce zvieratá, ale aj rodinu. Hlavným lákadlom severného Vietnamu je 
nesmierne obľúbená zátoka Halong a neďaleký ostrov Cat Ba. Názov Halong znamená 
„ kde drak zostupuje do mora.“ Podľa legendy boli ostrovy zátoky vytvorené veľkým 
drakom z hôr.

10

Hlavným mestom je Hanoj a je dôležitým kultúrnym centrom severného Vietnamu. 
Dozvedeli sme sa zaujímavé informácie z histórie občianskej vojny medzi severom 

a juhom Vietnamu, do ktorej sa zapojili 
okrem iného aj USA. Vojna bola vedená 
 so značnou krutosťou. Trpeli civilisti a 
bolo zničené životné prostredie.



Hlavným mestom je Hanoj a je dôležitým kultúrnym centrom severného Vietnamu. 
Dozvedeli sme sa zaujímavé informácie z histórie občianskej vojny medzi severom 

Citárnickaˇ ˇ

V tomto školskom roku sa na našej škole zrodila nová čitárnička s názvom 
Trebiška. Skvelý relax v podobe čítania si môžu deti dopriať každý utorok 
počas veľkej prestávky. Knihy sa vypožičiavajú na dobu 30 dní  a 
vypožičiavanie kníh je bezplatné.
každý 

cez   
veľkú

prestávku

V čitárničke môžeš nechať 
aj svoj tip na novú knižku, ktorú by si si v čitárničke želal nájsť. 
Tešíme sa na veselé čítanie.
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Stromy 2. B
V jesennej prírode opadávalo 
lístie zo stromov a v 2. B triede 
opadávalo papierové lístie z 
papierových stromov plné farieb 
a rôznych tvarov.

Vymaľuj si



Jesenné slenečné lúče si deti zo 
ŠKD užívali plnými dúškami na 
školskom ihrisku. Keď sa slniečko 
na chvíľu skrylo, spolu s p. vycho
vávateľkami vyrábali krásne fa
rebné listy, stromy, ježkov, huby..., 
ktoré zdobia chodbu našej školy. 
Takto sa spoločne tešíme z 
farebnej jesene.
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Listy boli hlavnou 
témou aj pri  práci 
žiakov II. stupňa 



VIANOCE, 
VIANOCE 

PRICHÁDZAJÚ

Vianoce

Každý rok na vianočný sviatok,
nasťahuje sa k nám nejaký škriatok.
Vianočné salónky kradne, 
mamka je s ner�ami na dne.

Sladkosti kradne zo skrine,
vždy v noci, keď všeci zaspíme.
On nie čokoládu, ale darčeky hľadá,
keby to vedela mamka, nebola by rada.

Keď potom príde ten veľký deň,
splní sa nám dlho očakávaný sen.
K Vianociam pat�í sneh a zima,
cez okno sa na nás snehuliak díva.

Mamka varí kapust�icu, ocko stavia st�om,
ihličím a Vianocami vonia celý dom.
Večera  začne – oplátky, bobaľky, st�ašne veľa 
chodov,
aj majster Ihnačák by jej dal sto bodov.

Nakoniec zaznie zvonec,
ktor� ohlási večere koniec.
Pod st�omček utekáme rovno po večeri,
čo nám Ježiško tento rok nadelí.

Svoj darček som spoznal, aj keď bol zabalený,
no v tej chvíli som bol mamkou odhalený.
„Nevezmem varechu, lebo je sviatok,
no ja už viem, kto bol ten skriňový škriatok!“  

Jakub Prochy�a, 5.B
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Merry Christmas!

Froehliche Weihnachten!

Joyeux Noel!

веселы
й рожд

ествен
ский
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našou p. učiteľkou 
BBeeááttoouu  RRáácczzoovvoouu

Čo vás najviac teší na 
práci učiteľky?
Najviac ma teší práca s 
vami –  deťmi, pretože 
mladí ľudia sú plní elánu, 
nápadov a chuti objavovať. 
To je asi pre mňa to 
najzaujímavejšie na tejto 
práci.

Aký bol váš sen v detstve? 
Kým ste sa chceli stať?
Moji rodičia boli obidvaja učitelia. 
Už odmalička som sa ako malé dieťa 
pohybovala po škole a vždy som si 
predstavovala, že aj ja budem takou 
pani učiteľkou. Najprv som učila len 
bábiky a plyšáky a neskôr sa mi sen 
splnil – som učiteľka.

Tešíte sa na Vianoce?
Veľmi. Mám rada vianočné prípra
vy, sviatočnú atmosféru, rodinnú 
pohodu, ale aj darčeky pod stromče
kom. Samozrejme, máme aj dlhšie 
prázdniny, čo vždy poteší!

Aké tradičné jedlo robíte na 
Vianoce?
Ja pochádzam z Oravy a môj 
manžel z Gemera, sme z dvoch 
rôznych krajov, tak sme museli 
urobiť kompromis. Tradičné jedlá z 
východného Slovenska na našom 
stole nie sú. Začíname oplátkami

s medom, potom máme pôstnu orav
skú vianočnú kapustnicu bez mäsa, 
vyprážanú rybu a zemiakový šalát. 
Pred večerou rozkrojíme jabĺčko, 
kladieme na stôl peniaze a šupinku 
z ryby.

Čo robíte zvyčajne cez vianočné 
dni?
Stretávame sa so svojou rodinou a 
priateľmi. Spomalíme a 
vychutnávame si spoločné chvíle.

Akému športu sa venujete cez 
zimu?
Šport mám veľmi rada. Keď sme na 
Orave, ideme lyžovať. Rada chodím 
do prírody, turistika je mojím 
najväčším koníčkom.
Ďakujeme vám za rozhovor a pra
jeme vám veľa energie, vytrvalosti, 
životného elánu a veľa vďačných 
žiakov.
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AATTLLEETTIIKKAA      HHRROOUU            
33..mmiieessttoo

Pivarníková, Bertková – 7.A , 
Hnízdilová, Illyésová, Tóthová  6. A
Hajdecker, Šipoš – 6.A, Medňanský, 
Kostovčík, Števula – 6.B

CCEEZZPPOOĽĽNNÝÝ    BBEEHH    ––    OOKKRREESSNNÉÉ  KKOOLLOO  
ŽIACI – družstvá:     33..  mmiieessttoo   
poradie jednotlivci:   
6.  Zolovčík  8.B
7.  Kurty  9.A
8.  Šolc  9.A       
ŽIAČKY – družstvá:     55..  mmiieessttoo
poradie jednotlivci:    
8.  Jakabová  7.B
11.  Chvustová 8.A
13.  Konczová  8.A

JJBBLL  JJUUMMPP  FFEESSTT  
Naši žiaci Adamko Mucha, Maťko Kmec, 
Kamko Majdák, Zuzka Duyen Van, Nelka 
Géczyová a Ivetka Kosálová sa zúčastnili 
druhého ročníka  sskkookkaannsskkoo  --  ššpprriinnttéérrsskkeehhoo  
ddvvoojjbboojjaa. Za krásne ddrruuhhéé miesto blahoželáme 
Ivetke.



CCEEZZPPOOĽĽNNÝÝ    BBEEHH    ––    OOKKRREESSNNÉÉ  KKOOLLOO  
ŽIACI – družstvá:     33..  mmiieessttoo   
poradie jednotlivci:   
6.  Zolovčík  8.B
7.  Kurty  9.A
8.  Šolc  9.A       
ŽIAČKY – družstvá:     55..  mmiieessttoo
poradie jednotlivci:    
8.  Jakabová  7.B
11.  Chvustová 8.A
13.  Konczová  8.A

FFLLOORRBBAALL  ookkrreessnnéé  kkoolloo  --  ssttaarrššiiee  žžiiaaččkkyy          33..mmiieessttoo

Naše družstvo:
D. Donovalová,  9.A, E. Pivarníková   7.A, V. Olekšáková – 7.B, 
K. Majdáková, L. Počatková,  9.A, V. Chvustová,  8.A, A. 
Petrášová – 7.B  a brankárka  A. Lišková – 9.A

FFLLOORRBBAALL  ookkrreessnnéé  kkoolloo  --  ssttaarrššíí  žžiiaaccii                      55..mmiieessttoo

Naše družstvo:
Za družstvo hrali: F. Šolc, R. Gruber, R. Jenčuš, M. Kurty,  9.A,
 P. Sekerák, A. Szabó, D. Šafranko,  8.A, M. Kocsis, T. Kožušek – 7.B

17
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1. miesto: Andrea Šulanová     
2. miesto: Andrea Kavčiaková 
3. miesto: Adam Mucha            
4. miesto: Matúš Burdza           
                Jakub Figuľa              
5. miesto: Richard Kováč         
6. miesto Ema Mária Petrová    
7. miesto Oliver Krinický           
8. miesto Michal Maňko              
9. miesto Alexandra Závodská 
10.miesto Richard Pataky          

6.B   126,9kg
4.B   104,7 kg
2.A   89,0 kg
1.A   77,0 kg
2.A   77,0 kg 
1.C    40,3 kg
6.A   37,2 kg
1.A    30,0 kg
1.B   27,1 kg  
1.C   26,3 kg
2.B   24,2 kg   

Gaštany sú dôkazom prichádzajúcej 
jesene. Keď v parkoch začnú na zem padať 
pichľavé gule, z ktorých vypadávajú 
nejedlé gaštany, môžete sa v uliciach začať 
obzerať aj po žiakoch našej školy. Tak to 
bolo aj túto jeseň. Spoločnými silami sme 
nazbierali viac ako tonu gaštanov. Krásnu 
tortu od Poľovníckeho združenia získali 
naši maličkí prváci z 1.A.

Koľko gaštanov 
nazbierali žiaci  spolu 
na prvých piatich 
miestach?

1



Olympiáda v ANJ

Kategória 1A
1. Samuel Buchlák 8.B
2. Eduard Machovič 7.B
3. Dávid Nemčík 6.B

Kategória 1B
1. Matej Pavelica 9..A
2. Samuel Weber 8.A
3. Dávid Lachner 9.A

Technická olympiáda

Kategória A 
1. Matej Kurty 9. A
2. František Šolc 9. A
3. David Lackner 9. A

Ruský jazyk
1. Branislav Benčo 8.A  (próza)

Anglický jazyk     próza             poézia
1. Peťa Husová 8. B 1. Eva Bučeková 7. A
2. Eduard Machovič 7.B     2. Michal Guláš 7. A

Olympiáda zo SJLOlympiáda zo SJL
1. Radoslava Vlasáčová - 8.B
2. Michaela Urbanová - 8.A
3. Gabriela Grešková - 8.B

19



Vymaluj podla čísel:
1 yellow
2 blue
3 purple
4 red
5 green
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Nájdeš 3 rozdiely?

Ktorou cestou sa 
dostaneme do 
domčeka?

Maťo navrhol odolného robota. Keď ho položí do 
poschodového labyrintu, začne sa gúľať vpravo. Vždy, keď 
spadne na nižšie poschodie, zmení smer svojho pohybu. Na 
obrázku vidieť ako robot padal a skončil v priehradke 3. 

V ktorej priehradke 
skončí robot, ak bude 
padať v tomto labyrinte?

2

3
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Meno žiaka:
Trieda:

Odpovede: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Odpovede:
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Osemsmerovka
čučoriedka, malina, černica, 
jahôdka,egreš, 
marhuľa,jablko, slivka,  
hruška, hrozno, brusnice, 
čerešňa, čečina, jedľa, 
smrekovec, buk, dub, smrek, 
Mahuliena, Mária, Monika, 
Marína, Janka, Anna, 
Alena, ľalia, ruža, horec, 
mäta, kala, oman
jeseň, leto, zima, ozvena, 
škola, mesiac, koláč, pečivo, 
okno, koryto, kameň, 
čarovať, abraka, rosa

Césarova šifra
Ide o šifru, pri ktorej je každé písmeno 
posunuté o niekoľko pozícií ďalej v abecede. 
Napríklad A=D, B=E...

Aké je riešenie osemsmerovky?

Skús si zašifrovať svoje meno alebo nejakú 
správu pre svojho kamaráta. 6

Aký je najrozšírenejší dopravný 
prostriedok vo Vietname?

5



Aký je najrozšírenejší dopravný 
prostriedok vo Vietname?

Možno nie najjednoduchší receptík, ale o to akt�álnejší. Kapust�ica pat�í k t�adičný� 
štedrovečer�ý� jedlám. Každá rodina má na ňu  iný recept. V niektor�ch kútoch Slovenska si do 
kapust�ice pridávajú dokonca aj sušené slivky, r�žu, kr�py, orechy či smotanu.
 A niektoré gazdiné nedajú  dopustiť na klobásu a mäso v kapust�ici. 

Tú svoju naj kapust�icu vám ponúka p. učiteľka Katarína Semková. SSuurroovviinnyy::
500 g kyslá kapusta 
1 ks cibuľa 
Klobása
Olej 
Sušené huby 
Soľ 
Korenie 
Sladká paprika
Sušené slivky 
Kyslá smotana 

PPoosstt��pp  pprríípprraavvyy::

Umyjeme huby a namočíme do vody na  15 minút. Huby, kapust�, nakrájanú   klobásu 
a sušené slivky zalejeme vodou a necháme variť aspon jednu hodinu.  (Pokiaľ je kapusta 

veľmi kyslá, je pot�ebné ju premý�ať.) Samostat�e si urobíme základ. Na oleji popražíme cibuľu, 
pridáme bobkový list a sladkú papriku. Potom zmes vlejeme do hr�ca s kapustou a dochutíme.  
Nakoniec polievku zjemníme kyslou smotanou. 

1. Pád, ktorým sa  oslovuje (pr. Jani, chlapče, mami) 
2. Utvor lokál sg. slova tunel 
3. Opakovanie rovnakých alebo zvukovo podobných hlások 
sa nazýva
4. Opakovanie rovnakého slova alebo skupiny slov na 
začiatku za sebou idúcich veršov, alebo viet sa nazýva
5. Akým slovotvorným postupom vzniklo slovo rybička
6. Kto napísal Marínu 
7. Prenášanie pomenovania z jednej veci na druhú na 
základe vnútornej súvislosti sa nazýva
8. Dobré meno, dobrá povesť – utvor synonymum  
(nesklonné podstatné meno)

9. Básnický prívlastok 
10. Porota  utvor synonymum (nesklonné podstatné meno)
11. Krátky žáner, z ktorého vyplýva ponaučenie sa nazýva
12. Personifikácia 
13. Akým slovným druhom sú: v, z, nad, vo 
14. Literárny žáner, ktorý je písaný formou denných 
záznamov sa nazýva
15. Dôkaz o nevine  utvor synonymum (nesklonné 
podstatné meno)
16. Ruský autor (Eugen Onegin)
17. Utvor N.pl slova cukor 23



Tento kupón ochraňuje jeho 
majiteľa pred odpoveďou

Možné použiť maximálne jeden kupón z aktuálneho čísla a len v prípade, 

ak žiak nebol vopred informovaný o skúšaní alebo o úprave známky.

Meno a priezvisko žiaka:

Trieda:
Predmet:
Podpis učiteľa:

Platnosť D
E

C
E

M
B

ER - JANUÁR
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 au
tomobil? Je to mobil,   k
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Na hodine telecv
iku

:

U: Nástup na atletiku!      Ž: 
Ja
 n

em
ám
 elektriku. 

Slovenský jazyk uzákonil Rudolf Dobšinský.
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