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Milí moji čitatelia! A sme tu opäť! Chcem vám
spestriť blížiace sa sviatky. Takže sa zabavte mojím
čítaním, lúštením a súťažením. Nájdete tu
zaujímavé informácie o polročnej práci všetkého, čo
sa na našej ZŠ Trebišovská udialo. S celou
redakciou prajem krásne sviatky plné pohody a
šťastia.

Váš Trebiško

Editoriál
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Ako ste objavili svoje povolanie?
Môj strýko a teta sú učitelia-manželia, takže to máme v rodine. Od
detstva sa mi páčilo, akým životom žili , ako si navzájom radili , oni
ma priviedli k učiteľstvu.
Koľký rokuž učíte?
Teraz mi začína štvrtý rok.
Kde a čo ste študovali?
Študovala som v Košiciach na UPJŠ-ke
slovenčinu a geografiu.
Aké máte záľuby?
Okrem kníh, samozrejme(smiech), ma baví
turistika, dokumentárne filmy, historické
filmy spojené s druhou svetovou vojnou
a taktiež mám rada kulinárske programy.
Vo voľnom čase rada vytváram rôzne
dekorácie a rada zájdem aj do divadla.
Čo rada čítate?
Mojou srdcovkou je ruská literatúra. Môj
obľúbený autor je Isaak Babeľ. Zo slovenskej literatúry mám rada
Piatu loď od Moniky Kompanikovej a siahnem aj po reportážnej
literatúre. Stáva sa mi, že mám rozčítaných viacero kníh súčasne
a netrpezlivo čakám na ich koniec.
Aká kniha vás najviac ovplyvnila?
Myslím, že to boli prvé knihy, ktoré som čítala v detstve, ako
napríklad Anna zo Zeleného domu, či Harry Potter alebo Malý
princ. Patria k nim aj rozprávky od starého otca, ktorý nám stále
vymýšľal nové príbehy. Vďaka nemu sme so sestrou spoznávali
rôzne príhody a zoznamovali sme sa so svetom fantázie. Na vysokej
škole to bola už rozsiahlejšia tvorba od F. M. Dostojevského a kniha
J. Steinbecka O myšiach a ľuďoch. Momentálne sa stále vraciam ku
knihe Nezabíjajte vtáčika, v ktorej stále objavím silné myšlienky.
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Akby ste mohli poslať30-sekundovú správu celému svetu, čo by ste
v nej povedali?
Aby každý človek svoje ráno začal s úsmevom, pretože úsmev
prináša na ľudí pozitívnu energiu.
Čo pre vás znamená slovenský jazyk?
Pripomína mi domov. Uvedomujem si to, keď som v zahraničí. Zrazu
máte pocit, že vám niečo chýba. Hoci jednoduché: „Ako sa máš?“
Prirodzene, je to moja srdcová záležitosť. Bavia ma íčka aj
ypsilóny(smiech).
Čo pre vás znamená profesionalita v práci pedagóga?
Schopnosť človeka postaviť sa pred žiakov, zahodiť svoje starosti
a ku každej triede pristupovať inak.
Aký je váš obľúbený citát/motto?
Úsmev trvá len chvíľu, ale vieme ním spestriť deň sebe aj ostatným.
Bez akej jednej osoby alebo veci by ste nedokázali žiť?
V mojom živote je ústrednou postavou babka.
Čo by ste robili, keby ste nemuseli pracovať?
Vždy som chcela navštíviť Odesu a vydať sa po stopách
transsibírskej magistrály.
Popri cestovaní by som čítala knihy.. . .aj na dovolenke, všade(smiech).
Aký je váš obľúbený film?
Filmy s L. DiCapriom (Veľký Gatsby alebo Revenant) . Pokiaľ si chcem
oddýchnuť, tak si rada pozriem Priateľov.
Čo podľa vás spôsobí, že sa z nejakého dňa stane úspešný deň?
Každý deň by si mal človek vytvoriť nejakú zmysluplnú aktivitu, aby
bola prospešná pre neho aj niekoho druhého. Keď príde koniec dňa,
nemali by sme mať pocit, že sme ho len tak premrhali.
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Literárny festival - Číta celá rodina

Dňa 28.9.2018 sa na našej základnej škole Trebiške uskutočnil literárny festival
Číta celá rodina. Mali sme tú česť, že k nám zavítala aj známa spisovateľka

Petra Nagyová -
Džerengová.
Pani spisovateľka
vyrastala v Košiciach -
Nad Jazerom a s jej
detskými časmi sa jej
spájajú mnohé spomienky
či prvé lásky. Za svoj
akčný život si odskúšala už
viaceré povolania

a s každým povolaním prichádzali viaceré skúsenosti a zážitky. V práci letušky,
ktorou sa stala ako prváčka na Ekonomickej škole v Bratislave, si vyskúšala
cestovanie po exotických krajinách, akými sú Bangladéš, Pakistan, Singapur
a mnohé iné. Ovláda mnoho jazykov vrátane angličtiny, nemčiny a taliančiny.
Záľuba v cestovaní jej ostala a momentálne je jej snom navštíviť Južný alebo
Severný pól, či Island. Pracovala aj ako moderátorka a redaktorka v televízii
STV, no dokonca aj ako viceprimátorka mesta Bratislava. Popri všetkých
povolaniach stíhala aj písať. Jej prvá kniha bol triler, druhá horor, ale až tretiu
sme mali možnosť čítať. Tretia kniha nesie názov Chcem len tvoje dobro. Píše
pre dospelých, ale aj pre deti. Jej knihy s hlavnou postavou Klárou zožali
úspech nielen na Slovensku, ale aj v Čechách či Maďarsku. Krst prvej knihy sa
konal 3.3. v deň oslavy jej 33. narodenín. Plánuje sa štvrtý diel Kláry a taktiež
vyjde nová knižka o Hanke a Adamovi. Pani spisovateľka aktívne behá a bola
dokonca aj na polmaratóne, kde v jej kategórii skončila na treťom mieste.
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V dnešný deň po ceste vlakom z Bratislavy k nám do Košíc ju vyspovedali
žiačky 9.A - Alžbetka Pištejová a Lea Konczová. Nasledovalo čítanie kníh so
žiakmi prvého až štvrtého ročníka, ktorým okrem čítania pani spisovateľka
porozprávala aj príhody zo svojho detstva, prezradila zdroje svojej inšpirácie,
ktoré sa často spájali s jej vlastným životom a taktiež zahrala menšie bábkové
divadielko, sprevádzané čítaním knihy Klára a iglu. Program pokračoval
v jedálni, kde sa žiaci tretieho až šiesteho ročníka mali možnosť nielen zoznámiť
bližšie so spisovateľkou, ale aj sledovať súboj pani učiteľky Žigovej z prvého
stupňa a pani spisovateľky. Hra spočívala v tom, že obe mamičky štyroch detí
mali v čo najkratšom možnom intervale pripraviť desiatu pre svoje štyri
ratolesti. Pani spisovateľka vyhrala, no pani učiteľke to išlo tiež bravúrne. Pani
spisovateľka sa na besede v jedálni vyjadrila o jej presvedčení, že knihy robia
človeka lepším. Dozvedeli sme sa, že ona s jej najlepšími priateľkami majú už 5
rokov vydavateľstvo - Verbárium, ktorého je hlavným editorom práve pani
Peťka. Tá na záver dostala od žiakov na pamiatku ručne robenú bábiku a knihu
o Košiciach. Čerešničkou dňa bola beseda so staršími žiakmi, ktorí mohli
spisovateľku spoznať aj z osobnejšieho hľadiska a pozrieť sa na pár jej
súkromných snímok z destinácií, ktoré navštívila.

Bolo nám cťou, že
sme mohli festival
Číta celá rodina
osláviť v spoločnosti
práve takejto
spisovateľky.

Gabriela Grešková
IX.B
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Ako sa správne učiť

Veľa nás – žiakov má občas či častejšie problém nájsť spôsob, ako sa

úspešne naučiť látku. Tu je pár rád, ako sa s tým popasovať:

1. NAJDOLEŽITEJŠÍ BOD: vypnúť wifi/dáta na mobile, TV, rádio či

akýkoľvek iný elektrický spotrebič, ktorý by vás mohol odpútavať od

učenia.

2. Vyvetrajte si izbu, čerstvý vzduch vám iba prospeje.

3. Učte sa v správnych hodinách. Výskumy ukázali, že čas, v ktorom sa

učíte veľa vypovedá o efektivite.

4. Čítajte látku s porozumením a 100% vnímajte prečítané slová.

5. Pri matike čí iných výpočtových úlohách príklady POČÍTAJTE

a POČÍTAJTE, až kým problému neprídete na koreň.

6. Vyhľadajte si pomocné alebo doplňujúce informácie na internete.

Nejaký zaujímavý fakt o inak nudnej skutočnosti vás prinúti zapamätať

si ju.

7. Skúste látku vysvetliť "naučiť"

niekoho iného, tým pádom to

pretransformujete do súvislého

príbehu a zapamätáte si to.

8. Urobte si z látky takzvaný

"výcuc" toho najdôležitejšieho.

9. Pri písaní poznámok dôležité

fakty odlíšte veľkosťou písma, podčiarknutím alebo farbou písma.

10. Keď ste zúfalí a nič nezaberá, tak si to pred spaním ešte raz prečítaj

te a choďte spať. Niečo sa na vás pri tej snahe určite nalepilo. 7



Noc výskumníkov 2018

Posledný septembrový piatok (28.9.2018) sa žiaci V.C a

V.B zúčastnili na najväčšej vedeckej šou na Slovensku –

festivale vedy s názvom „Noc výskumníkov 2018 v

Košiciach“. Žiaci mali možnosť prejsť nasledovné

stanovištia:

LABORATÓRIUM DR. SKÚMAVKU, ŽIVOT A CESTOVANIE VO

VESMÍRE, ČAROVNÝ SVET MAGNETOV, DNA A MY,

MANIPULUJ S MIKROSKOPICKÝMI OBJEKTMI, OBROVSKÝ

NAFUKOVACÍ MODEL HRUBÉHO ČREVA, SPOZNAJ MOTOR

PLANÉTY, ROBOT – TVOJ KAMARÁT, TAJOMNÝ SVET

NEURÓNOV, VYROB SI ŽABÍ SLIZ, AKO IŠLO VAJÍČKO NA

VANDROVKU, ČAROVNÁ CHÉMIA, PLAZY MÁME RADI…,

PRETEKY ŠVÁBOV, ZAUJÍMAVÝ SVET

EXPERIMENTÁLNEJ FYZIKY.
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Preklepy
1. Ake je množné číslo od slova Európan ? Odpoved : Europáci
2. Ktorí obyvatelia boli označovaní za disidentov ?

Odpoveď : Umelá inteligencia
3. Hlavné vetné členy sú...

Odpoveď : Sú podmet a toten tam druhý
4. Ako sa povie slovám opačného významu ?

Odpoveď : Anonymá
5. Aké poznáme prídavné mená ?

Odpoveď : Konkrétne prídavné mená
6. V akom čísle musí byť sloveso pri vykaní ?

Odpoveď : V množnom rode
7. Čo poslal pápež kráľovi ?

Odpoveď : Prilbu
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Jablkové hody

Jablká sú už tradične v októbrový víkend vo viacerých
školách,mestách a obciach v centre pozornosti. Začína sa
totiž obľúbené jablkové hodovanie a pre všetkých
milovníkov tohto zdravého ovocia je to doslova sviatok.

Podujatie je oslavou jabĺk a produktov,
ktoré sa z nich dajú vyrobiť.Od sladkých aj
slaných koláčov, cez netradičné práce na
tému jabĺčko. Aj u nás v škole sa táto akcia
teší veľkej obľube a už každoročne

môžeme ochutnať rôzne dobroty z rúk detí a ich
mamičiek. Výstava jabĺk a netradičných výrobkov bola
pastvou pre oči.

Chceme
sa poďakovať
rodičom za
prípravu chutných koláčikov,
jablkových dobrôt a všetkým, ktorí sa do
tejto peknej akcie zapojili.
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Strúhaný tvarohový koláč

Ingrediencie:

400 g hladká múka
1 50 g práškový cukor
250 g maslo/palmarín
1 balíček kypriaceho prášku
1 žĺtok
4 PL kakao

Plnka:

750 g jemný tvaroh
200 g práškový cukor
1 balíček vanilkový cukor
citrónová kôra
3 žĺtka
4 bielka

Postup:

1 . Vymiesime cesto, rozdelíme na polovicu a   dáme vychladnúť do
chladničky. Medzitým si pripravíme plnku z tvarohu, práškového
cukru, vanilkového cukru, citrónovej kôry a   žĺtka. Z  bielkov
vyšľaháme sneh, ktorý jemne vmiešame do plnky.

2. Plech si vymastíme a   vysypeme múkou. Polovicu cesta na plech
nastrúhame a  následne roztrieme tvarohovú plnku. Na roztretú
plnku nastrúhame druhú polovicu cesta.

3. Pečieme na 1 80 °C 30 minút.

Lucka JenčováVII.A
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Vianoce "vtedy" a dnes
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autorka: Katka Zlacká
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Gaštany sú dôkazom prichádzajúcej jesene. Keď v parkoch začnú
padať na zem, ako usilovné včielky ich zbierajú celé rodiny žiakov
našej školy. Tak to bolo aj túto jeseň. Spoločnými silami sme
nazbierali takmer 3 tony gaštanov! ( Vminulom roku to bola iba
tona.) Jeden gaštan, druhý gaštan, tretí gaštan… a tak až do váhy
viac ako 300 kg nazbierali dve najusilovnejšie žiačky :
Martina Šulanová zo IV. A a Tímea Ondíková z V.A.
Ale aj ostatné deti sa snažili.
Najlepší zberači gaštanov:
1. Martina Šulanová, 4.A 335,2
2. Timea Ondíková, 5.A 300,8
3. Adam Mucha, 3.A 231,1
4. Soňa Staneková, 4.A 150,
5. Barbora Psotová, 3.C 147,6
6. Alexandra Závodská, 2.C 139,9
7. Daniel Blanárovič, 1.C 134,5
8. Rudolf Gális, 2.A 106,8
9. Richard Kováč, 2.C 100,9
Najlepšia trieda podľa počtu zapojených detí a nazbieraných kilogramov: 5.A

7 žiakov spolu nazbierali: 399,4 kg

Výsledky z geografickej olympiády

Zber gaštanov
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Cesta na Kubu



Inšpirácie na vianočné dekorácie
z krúžku Výtvarníček a z 3.A
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Nájdeš 10 rozdielov na týchto obrázkoch ?

Maľovaná krížovka má dve pravidlá:
1 - čísla na okrajoch udávajú počet plných políčok (zľava-doprava, zhora-dole),
2 - medzi dvoma číslami (sériami plných políčok) musí byť aspoň jedno políčko prázdne.

Skúsiš zistiť, aký obrázok sa tam skrýva?
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Ulievačik
Meno a priezvisko žiaka:

Trieda:

Predmet:

Podpis učiteľa:

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.




