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Vstúpila som do svojho oblúbeného filmu

Trebiška na cestách

Zo života našej školy

Kedˇostaneme doma sami

Čas rýchlo ubehol a sme  v závere školského roka 2018/2019. Môžeme 

rekapitulovať, spomínať na zážitky so spolužiakmi, napísať posledné písomky 

a vykročiť k vytúženému letu. Už len pár týždňov v školských laviciach nás 

delí od prázdninových dobrodružstiev. Mnohí možno objavia nové miesta, 

spoznajú nových ľudí a rozšíria si obzory. 

 Prajeme vám, milí čitatelia, pekné letné prázdniny, aby ste načerpali sily na 

septembrový návrat. 
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1. Ako dlho už pôsobíte na poste vychovávateľky v školskej družine?
Na poste vychovávateľky pôsobím 35 rokov. Prvých 15 rokov 
som pôsobila v detskom domove, neskôr som pracovala v 
Súkromnej materskej škole Montessori v Košiciach a zvyšné 
roky pôsobenia som strávila v školskej družine.
2. Ako ste objavili svoje povolanie? Bola to vaša prvá 
voľba?
Od malička som bola direktívny typ človeka. Už počas môjho 
detstva na dedine som bola ja tá, ktorá organizovala ostatné 
deti na ihrisku, starala som sa o cudzie deti a často som pre ne 
bola opatrovateľkou. Áno, bola to moja prvá voľba. Od detstva 
som sa chcela venovať deťom hravou formou, no nikdy som sa 
nechcela stať učiteľkou.
3. Čo je podľa vás najdôležitejšia vlastnosť, ktorú sa 
snažíte deťom vštepovať?
V prvom rade sa snažím dostať na úroveň zmýšľania detí, 
samozrejme úmerne ich veku. Pre mňa je dôležité naviazať na 
výchovu, ktorú dostanú doma a posilňovať ich základy. 
Snažím sa v nich upevňovať všetky návyky, ktoré získajú v 
rodinnom prostredí.
4. Ak by ste mohli urobiť anketu v celom meste, čo by 
ste sa chceli dozvedieť?
Keďže som pedagóg a venujem sa deťom, tak z danej sféry by 
ma zaujímalo, čo sa inovuje a robí pre naše deti. Pre mňa to, 
že sa rodičia pohrajú s deťmi v obchodnom centre nie je 
venovanie sa dieťaťu, ale samozrejme je dôležité, aby sa dieťa zblížilo so seberovnými. 
Zaujímalo by ma, aké rôznorodé aktivity rodičia vykonávajú so svojimi ratolesťami, či s nimi 
trávia čas v prírode a chodia na prechádzky...
5. Na našej škole ste známa, ako pani vychovávateľka, ktorá sa nebojí 
experimentovať. Je povestné, že ste už vystriedali viaceré farby vlasov. Je nejaká 
farba, ktorú ste ešte
nevyskúšali?
Vyskúšala som už celú paletu farieb od bielej po čiernu. Milujem experimentovanie, ja som
vyslovene taký extrémny typ človeka. Súdiť ľudí podľa výzoru je už prežitok a každý je iná 
osobnosť, v ktorej je veľa špecifického, a preto nech si každý žije podľa svojho svedomia a 
nesúdi, lebo to je podľa mňa zlá vlastnosť. Je málo ľudí, ktorí by mi priradili ako povolanie 
prácu s deťmi. Väčšine ľuďom pasujem skôr na prácu v nejakej umeleckej sfére, bolo mi 
povedané, že na ľudí pôsobím ako výtvarníčka a dizajnérka, čo je teda ďaleko od pravdy 
(smiech).
6. Veľa pubertiakov láka myšlienka na tetovanie. Vy ste nositeľkou pár pekných 
tatérskych skvostov. Máte v tejto oblasti nejakú radu?
Som zástancom toho, že každý človek je strojcom svojho šťastia a môže si robiť so svojím telom 
čo chce, lebo je to jeho telo. Ale pozor. Mám v tejto oblasti isté pravidlá. Tetovanie by si podľa 

pani vychovávateľkou

Jankou Velikou
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mňa nemala dávať mládež, ale dospelí ľudia, ktorí sú si vedomí, že to tetovanie im ostáva na 
celý život a sú si ním istí. Odporučila by som vyhradiť si dlhší čas na zváženie daného 
tetovania, aby ho potom ľudia nemuseli ľutovať.

7. Aké bolo vaše prvé tetovanie?
Mojím prvým tetovaním bolo moje znamenie zverokruhu. Som narodená v auguste, čiže mi 
pripadá znamenie lev. Mám ho na členku v čínskom znamení.

8. Sú dnešné deti iné, ako tie spred rokov? Ak áno, tak v čom?
Dnešné deti nie sú iné. Ony sú diametrálne odlišné. Keď si porovnám deti pred tridsiatimi 
piatimi rokmi, keď som začínala v ťažkom prostredí detského domova s dnešnými deťmi, tak je 
to veľký rozdiel. Je prekvapivé, že čo sa týka správania sú viac zvládnuteľné deti z takýchto 
zariadení v porovnaní s deťmi na klasických štátnych základných školách. A v čom sú tie deti 
iné? Určite ich ovplyvňujú nové prúdy zo zahraničia, ktoré sa k nám dostávajú, ale najväčší 
dopad prikladám sociálnym sieťam. Tie zapríčiňujú veľa zla. Veľa rodičov má problém v 
takomto prostredí vychovať dieťa. Každý rodič sa snaží svoje dieťa vychovať v najlepšom 
svedomí a ja neverím, že existuje rodič so zdravým zmýšľaním, pre ktorého nie je dobrá 
výchova dieťaťa prvoradým cieľom. Avšak to okolie robí svoje. Sociálne siete ovplyvňujú ľudí 
a darmo si ľudia budú hovoriť, že nie sú ovplyvniteľní, každý je ovplyvniteľný.

9. Máte nejaký skrytý talent?
Neviem, či to je skrytý talent, ale je tu niečo, čo veľa ľudí nevie. Ja pekne spievam. Mám pocit, 
že hlas som zdedila po mojom otcovi, lebo môj otec mal mohutný hlas a na dedine spieval v 
súboroch a na zábavách. Ďalej je všeobecne z môjho výzoru známe, že preferujem 
extravagantný štýl oblečenia. Mám známu- Gabrielu Holcer, ktorá vlastní ARTbubble, kde 
maľuje na oblečenie. Tá sa ma opýtala, či by som nemala nejaký kreatívny nápad a ja som 
mala ideu pred sebou. Predostrela som jej svoj nápad, ktorý ona pretransformovala do návrhu 
a budem mať krásnu blúzu, ktorú predvediem na jednej letnej prehliadke oblečenia.

10. Aký bol v škole Váš obľúbený predmet?
Nenávidela som telesnú. Ja som športový antitalent(smiech). Rada som sa však učila biológiu. 
Na základnej aj strednej škole ma to vždy bavilo.

11. Akú radu by ste dali svojmu pätnásťročnému JA?
No určite by som mu pripomenula, aby si vtedy a aj zvyšok života vážilo vecí, ktoré mu boli 
dopriate, aby vždy vedelo poprosiť a poďakovať. Nech je to moje JA stále také, aké je a drží sa 
toho, nech sa nemení, nech bojuje, nech sa nevzdáva a asi by som mu povedala výrok: 
„NESNÍVAJ SVOJ ŽIVOT, ŽI SVOJ SEN“.

12. Aká je najlepšia rada, akú ste dostali?
Myslím, že nejakú konkrétnu radu si neviem vybaviť, ale život ma naučil jedno. Niekedy sa 
cez veci treba preniesť, počkať kým sa vstrebú a zobrať si z nich poučenie. Keď nám niekto 
ublíži, treba si radšej doma poplakať, ako sa snažiť odplatiť sa mu. Karma je zdarma. Nikdy 
však nie je dobré znížiť sa na úroveň ľudí, ktorí sa nám snažia ublížiť. Je lepšie starať sa sám o 
seba a neriešiť malichernosti. Páči sa mi jeden výrok. Prepáčte, ale musím sa postarať sama o 
seba.
Ďakujem za rozhovor.
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mi pá!ilo ako sa ni!oho nebojí a "e sa 
v"dy vedela r#chlo a správne 
rozhodnú$. A" som si pomyslela, "e aj 
mne by sa zi%lo t&o%ku viac 
sebavedomia a rozhodnosti akú mala 
Pipi. Túto 'lmovú rozprávku som si 
pozrela po!as prázdnin e%te 
nieko(kokrát, preto"e vôbec som sa pri 
nej nenudila,  v"dy ma v nej zaujali 
nejaké nové sit)ácie a ve(mi som sa pri 
tom bavila.
     A" raz...som pri nej zaspala. A u" 
som bola v príbehu, vo vile Vilô!ke, v 
dom!eku, kde bý*ala Pipi. Zrazu som 
v%etko pre"ívala na"ivo. Mala som v 
dome ko+a aj opi!ku a v susedst*e 
kamarátku a kamaráta, súrodencov, 
ktorí sa v"dy nudili, a preto chodili za 
mnou. Volali sa Tom a Anika. Za"ívali 
sme kopec srandy, robili si palacinky, 
spievali si, hrali sa na schováva!ky, 
vozili na koni, nahá+ali opi!ku...         
A ke-"e rodi!ia tam so mnou neboli, 
nikto mi ni! neprikazoval ani 
nezakazoval a robila som si, !o sa mi 
zachcelo. Vy/ysleli sme si no!nú 
nahá+a!ku v blízkom lese. Bolo to 
celkom super, nie!o nové a vzr)%ujúce. 
Mali sme dohodnuté zvuky, aký/i sa 
budeme dorozumieva$. Svietil nám iba 
jasný mesiac na oblohe. Ako som tak 
be"ala, za!ula som !udné zvuky, 
f)nenie, dych!anie, pi%$anie...V%etko 

Jedného d+a cez let0é prázdniny, ke- 
vonku pr%alo, preh(adávala som 
doma skrinky. Nudila som sa a 
myslela som si, "e mo"no nájdem 
nie!o zaujímavé. Najpr* som vybrala 
%kat)(u s fotkami. Celkom som sa 
pobavila, hlavne na fotkách mojich 
rodi!ov, ako chodili kedysi oble!ení. 
Neskôr sa ku mne pridala aj moja 
mamka a hovorila mi vtipné 
komentáre k niektor#/ záberom. 
Ve(a sme sa pri tom nasmiali. 
     Ke- mi poh(ad padol  na najvy%%iu 
policu v skrini, zazrela som nejaké 
DVD 'lmy a rozprávky, ktoré mo"no 
e%te v detst*e pozeral môj star%í brat, 
ktor# onedlho bude ma$ 20 rokov. 
Post)pne som si ich prezerala, a" 
zrazu som dr"ala v r)ke 'lmovú 
rozprávku Pipi dlhá pan!ucha. Túto 
rozprávku som poznala z 
rozprávania, ale nikdy som ju 
nevidela. A ke-"e v tom po!así nebolo 
ve(a mo"ností nie!o robi$, poprosila 
som mamku, nech mi to pustí. Aj ke- 

to nebola najmoder0ej%ia 
rozprávka, aké teraz idú v kine, !i 
v televízii, od pr*ej chvíle sa mi 
pá!ila. Hlavná hrdinka bola 
pribli"ne v mojom veku. Bola 
vy0aliezavá, vtipná, múdra a so 
v%etký/ si vedela poradi$. Ve(mi sa 

Vst3pila som do svojho ob(úbeného 'lmu
 práca ocenená na celoslovenskej literárnej sú!a"i 
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mo"né, len nie na%e dohodnuté zvuky. Srdce mi zrazu za!alo bi$ ako zvon, 
nohy a r)ky sa mi rozklepali, za!ala som r#chlo uteka$. U" som st&ácala aj 
odvahu, ktorej som to(ko mala. Vybehla som z lesa a utekala k domu, 
chcela som kri!a$, ale hlas zo m+a ne%iel. Bolo to hrozné. Ke- som dobehla 
k Vilô!ke, hne- po mne pribehli aj Tom a Anika, ktorí tie" pribehli 
vyst&a%ení, lebo po!uli tie isté zvuky. Pote%ili sme sa, "e u" sme v%etci t&aja 
spolu...a zrazu po!ujeme, "e tie zvuky sa blí"ia k nám. U" sme chceli uteka$ 
dnu, ke- sme zrazu v tom mesa!nom svetle zbadali obr4sy môjho ko+a a 
opi!ky. Hne- sme pochopili to f)nenie, dych!anie a pi%$anie, ve(mi sme sa 
nasmiali. Úplne sme na nich zabudli, tie" sa chceli s nami zahra$.
 ...len"e f)nenie a dych!anie pokra!ovalo, bolo to hlasné a úplne blízko, 
dokonca ma oblízal po líci jazyk. A" som sa st&iasla, st&hla som sa a...ot*orila 
som o!i. Zobudil ma môj pes Sco54. Ja som toti" pri 'lme zaspala a tak som 
sa v"ila do príbehu, "e chví(u som nevedela, !o sa stalo naozaj a !o vo sne. 
Zrazu pri%la do izby moja mamka a volala ma do kuchy0e na teplý obed, 
ktor# práve navarila. Celkom som sa pote%ila, lebo som u" aj vyhladla. 
Naobedovali sme sa spolu s rodi!mi a mojím bratom a bola som nakoniec 
%$ast0á, "e v%etko bol iba sen. Pipi s rodi!mi nebý*ala a mne by ve(mi chýbali. 
Aj ke- zakazujú, prikazujú, poú!ajú...Mám ich ve(mi rada a nikdy by som 
nemenila.                  

Marianna Milá, V.B

Viktória Jakabová VIII.B 8



TrTT err biškakk na

cestách.......Trebiška na 

cestách.......
Rád spoznáš nové miesta, tak sa inšpiruj mladými cestovateľmi z Trebišky.

Viedeň (2. – 5. máj 2019)

      Žiaci 6. a 7. ročníka cestovali 
za dobrodružstvom vlakom do 
Viedne. A veru, bolo to krásne 
dobrodružstvo. Spoznali Viedeň 
tak, že určite by sa vo veľkom 
meste nestratili. 
V prvý deň sme spoznali umelecko-
historické múzeum. Múzeum patrí 
k najvýznamnejším múzeám na 
svete. Pre mnohých žiakov to bol 
zážitok vidieť veci, o ktorých sa 
učili v škole. V múzeu sa 
nachádzajú pamiatky od 
staroveku až po koniec 18. storočie. Vedeli ste, že podnet na výstavbu dal 
cisár František Jozef I.?

Na druhý deň sme mali možnosť spoznať starú radnicu, kde prijímajú   
zákony, Kostol sv. Štefana a Kostol sv. Michala. A vedľa známej ulice 

Mariahilfer Straße sme navštívili  
Haus des Meeres. Sídli v unikátnej 
desaťposchodovej budove, ktorá mala 
pôvodne slúžiť na protileteckú obranu.

V predposledný deň výletu sme sa 
cítili všetci ako princezné a princovia. 
Navštívili sme známy symbol rakúskej 
metropoly Schönbrunn, v ktorom na 
nás dýchala história. V detskom múzeu 
sme sa mohli prezliecť do 
stredovekých šiat a urobiť si fotku na 
pamiatku. Múzeu bolo špecifické tým, 

že väčšinu exponátov sme mohli držať v ruke a vyskúšať si rôzne 
interaktívne hry. Históriou to oplývalo aj v najstaršej zoo v Európe. Vedeli 
ste, že najprv mali prístup len členovia cisárskej rodiny? 
   Posledný deň sme zavŕšili prehliadku Viedne návštevou prírodovedného 

múzea. Základom stálej expozície sa stala rozsiahla súkromná zbierka 
florentínskeho zberateľa, ktorú do majetku Habsburgovcov získal manžel 
Márie Terézie, František Lotrinský.
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Poľsko (22. – 24.máj 2019)

Krowky, „Martušky“, pápež, Mikuláš Koperník, Oswienčim......

Čo sa ti spája s Poľskom? Ôsmakom a deviatakom sa odteraz Poľsko spája  s 
krásnym  poznávacím výletom.  
V skorých ranných hodinách sme vyštartovali za naším spoznávaním. Naša 
prvá zastávka bolo rodisko pápeža Jána Pavla II.  Následne sme absolvovali 
prehliadku Oswienčimu a táboru Birkenau. A v hlavách sme mali rôzne 
otázniky. Až tam sme videli, ako z každého rohu ide strach a rozmýšľali sme 
aké máme šťastie. Vo večerných hodinách sme sa ubytovali v soľnej bani 
Wieliczky. Soľná baňa je  unikátny výtvor človeka. Vznikla kompletne celá 
len vďaka ľudskému úsiliu a tvrdej práci, a preto urobila na nás hneď veľký 

dojem. Historický výťah a spleť dlhých chodieb 
nám pripomínali dobrodružné filmy. Nasledujúci 
deň sme so sprievodkyňou preskúmali chodby. 
Kedže robotnici trávili v podzemí množstvo času, 
tak mali potrebu vytvoriť náhradu domova. Tak 
sa bani vdýchol život a dnes to nie je  len sled 
chodníkov, ale sú to honosné siene a krásne soľné 
sochy. Z Wieliczky sme smerovali spoznávať 
históriu Krakova. V posledný deň sme oddychovali 
v zábavnom parku miniatúr Inwalde, v ktorom 
sme videli rôzne miniatúry svetových metropol a 
pamiatok. 

Zbožňovať cestovanie znamená spoznávať nové 
krajiny, kultúry, rôznych ľudí, jedlá, pamiatk a  vykročiť zo svojej komfortnej 
zóny v ústrety dobrodružstvu. Tak vykročte smerom k zážitkom a k veľkému 
otázniku, pretože nevieme, čo nás čaká, či už máme plán cesty, alebo 
nemáme.

Prajeme krásne leto a dúfame, že leto bude plne krásnych zážitkov. 
10



Čitárnička
„Knihy sú ako dvere. Otvoríte ich a vstúpite do iného sveta.“

– Jeanette Winterson -

Ak otvoríme dvere na našej čitárničke, tak nájdeme príjemné miesto plné 

fantázií. Môžeme jednoznačne tvrdiť, že výber je naozaj široký, a tak si 

nájde každý čitateľ svoju knihu. Do knižnice stále pribúdajú nové tituly z 

rôznych žánrov. Máš chuť na rozprávku, detektívku, bájku, alebo len tak sa 

zatiaľ porozhliadnuť po svojej prvej obľúbenej knihe?

Čakáme ťa každý utorok počas veľkej prestávky alebo na hodinách 

literatúry v čitárni a môžeme spoznať krásu a dobrodružstvo príbehov. 

Stále sa ešte rozhoduješ? 

Nevieš, ktorú knihu si máš 
vybrať? V čitárničke nájdeš 
schránku, kde nám môžeš dať 
tip na nový titul do knižnice. 

Veľmi radi sa inšpirujeme. 

Staneš sa nielen spolutvorcom 

knižnice, ale dáš spolužiakom 

možnosť začítať sa do nového 

príbehu.

11



Hovorí sa, že niekde na nás čaká niečo výnimočné a je len na nás, aby sme 

to objavili.

Naši malí druháci a tretiaci objavujú každý utorok na 

krúžku Výtvarníček tajomstvá dejín menia a znázorňujú 

svoju predstavivosť na výkres. Vďaka historickej téme 

praveku a Egypta chcú žiaci spoznávať ďalšie zaujímavé 

historické obdobia, a tak pokračovať v nasledujúcom 

školskom roku, 

lebo je to nielen 

poučné, ale aj 

zábavné.

Výtvarníček
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Ochrana lesov

Čo pre teba znamená strom? 
Môže aj strom cítiť? 
Ako sa cíti, keď má byť zoťatý? 

Takéto otázky si kládli žiaci piateho ročníka na geografii.

Ja som prispôsobený k životu na jednom mieste. Dýcham oxid 
uhličitý, ktorý ľudia vydychujú a vydychujem kyslík, ktorý je životne 
dôležitý pre ľudský život!!! A oni prídu, spília si ma, zrúbu a vytrhnú 
konáre! Čo ešte dokážu? Urobia zo mňa nábytok... Niet, čo dodať. To 
je ich vďaka?! Som živý strom, žijem len na jednom mieste a neviem 
sa ubrániť a pohnúť sa, ako sa mi  zachce, ba neviem ani utiecť, 
pretože som bezbranný. Nemajú ku mne úctu! Vidia vo mne 
zabodnutý klinec! Veď mi vyteká živica! Je to ako moja krv. Ľudia 
len čakajú kým to stvrdne a nosia to ako talizman.... Ani nám by sa 
nepáčilo zapichnutie ostrým predmetom!

 
Lukáš Burdza 5. A

Môj deň

Adam Michal Olekšák VIII.B13
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Zaujímavé hodiny fyziky

Žiaci 8.B triedy boli na zaujímavej hodine fyziky v Steel parku. Pod 
názvom Súboj na labilnej tácke si aj zasúťažili. Hra bola organizovaná 
ako turnaj. Okrem toho navštívili Klamárium v budove Bravo 
Kulturparku. Vstúpili do sveta, kde sa neuveriteľné stáva 
skutočnosťou, dospelí sa menia na trpaslíkov, guľôčka sa kotúľa na 
lište do kopca a miznú veci, ktoré ešte pred chvíľou na vlastné oči 
videli. Na príklade optických klamov si vyskúšali  niektoré všeobecné 
princípy ľudského zrakového vnímania.

Žiaci 8.A navštívili 17.5. 2019 fyzikálny labák 
v Steel parku. Téma: Ako zachytáva netopier pohyby?
Na základe senzora polohy pozorovali, znázorňovali a napodobňovali 
rôzne pohyby (rovnomerné, zrýchlené).Náplňou laboratória bolo 
experimentovanie v menších skupinách pod vedením lektora s 
dôrazom na interakciu všetkých žiakov a rozvoj ich 
experimentálnych zručností. Pracovali s LabQuestom (prenosné 
meracie rozhranie) – na jeho displeji sa postupne vykresľuje graf 
pohybu. Labák je súčasťou Bádateľského prírodovedného laboratória.
Žiaci tejto triedy navštívili aj Klamárium v Kulturparku. Na príklade 
optických klamov si vyskúšali niektoré všeobecné princípy ľudského 
zrakového vnímania.



V na!om !kolskom klube detí nezahála ani 
jedna  ruka, ani 

jedna bystrá hlavicka, nás velmi baví !port a tvorivá prácicka. Sme 
!ikovní v !porte i pri tvorivej práci, sú z nás !ikovní "iaci. 

V uplynulých mesiacoch v ŠKD prebehlo množstvo aktivít nie 
len športového ale aj tvorivého charakteru. Veľmi úspešné 
boli akcie, napríklad pexesový turnaj, kde sa žiaci zapotili a 
preukázali svoju trpezlivosť  a zároveň si cibrili pamäť. 

Ďalšou akciou bol švihadlový 
maratón, počas ktorého nám 
baterky dobíjalo slniečko. Veľmi 
úspešnou akciou pre naše deti v 
ŠKD bola aj policajná beseda v 
rámci prevencie proti kriminalite a 
pred príchodom Veľkej noci sme 
sebe a naším rodičom, či starkým 
urobili radosť drobnosťami z 
veľkonočného jarmoku, ktoré sme 
vyrábali sami aj s pomocou pani 
vychovávateliek.

V mesiaci apríl sme svoju spolupatričnosť vyjadrili hneď v 
dvoch akciách a to žltým tričkom počas Dňa narcisov a 
potom farebnými ponožkami počas Dňa Downovho syndrómu.

V našom školskom klube sa stále niečo deje. Pripravujeme 
pre deti veľa aktivít a snažíme sa o to, aby spoločné aktivity 
a čas v ŠKD 
zanechali v de-

ťoch pozitívny dojem, boli pre nich prínosom a 
priestorom, v ktorom môžu 
naplno využiť svoju fantáziu.

Petra Karaffová
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Dňa 6.6.2019 sa uskutočnil už 
15. ročník tradičného triatlonu 
žiakov o pohár starostu pre 
žiakov ZŠ v MČ Košice – Západ. 
Pôvodný termín sa musel 2-
krát posúvať pre nepriaznivé 
počasie, nakoniec to vyšlo. 

Podujatia sa zúčastnili nielen žiaci našej školy, ale aj ZŠ Kežmarská 30 a ZŠ 
Bernolákova 16. Bolo ich viac ako 100. Súťaž slávnostne otvoril riaditeľ ZŠ 
Mgr. Peter Fábry.

Do akcie sa zapojili aj zástupcovia RŠ RNDr. Kukurová, Mgr. Šalátová, ale 
najmä obetaví pracovníci našej školy Mgr. Ivančo, Mgr. Kolcunová, Mgr. 
Péliová, Mgr. Karabinová, RNDr. Jurisová, Mgr. Vámošová, Mgr. Kniežová, Mgr. 
Veľká, p. vychovávateľky Pinková a Karaffová a najmä hlavná organizátorka 
súťaže Mgr. Šamudovská. 
Výbornú atmosféru podujatia vytvorili nielen jednotliví súťažiaci, ale aj diváci 

Triatlon
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– žiaci našej školy.               
Úspešní súťažiaci získali medaily a  diplomy, ktoré financovala MČ KE Západ.   
Za hladký priebeh súťaže ďakujeme aj policajtom MČ Košice – Západ, 
zamestnancom našej plavárne p. Majdákovej, p. Majdákovi, školníkovi p. 
Sedlákovi a žiakom technickej čaty zo VII.A a VII.B triedy.

Putovný pohár pre celkového víťaza – ZŠ Trebišovská 10   odovzdal starosta 
Mestskej časti Košice- Západ Mgr. Marcel Vrchota.
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Kedˇ OSTANEME doma SAMI .....

 ...tak budeme potrebovať:

1 konzerva kukurice
1 konzerva  tuniaka 
4 paradajky
1 červenú papriku
1 ľadový šalát 
1 kg talianskych cestovín (najlepšie penne)
polovica bielej alebo červenej cibule 
polovica citrónu 
Soľ
Olivový olej 
Olivy 

Postup krok za krokom: 
1. Umyjeme a nakrájame paradajky, papriku, cibuľu a dáme ju do veľkej misky.
2. Dáme variť cestoviny približne na 7 minút.
3. Kým sa varia cestoviny, tak neleníme a umyjeme ľadový šalát, ktorý následne 
nakrájame. 
4. Do misky pridáme tuniaka, kukuricu a olivy.
5. Cestoviny scedíme a dáme ich do misky.
6. Dochutíme olejom, soľou a šťavou z citróna.   

Filip Mittelmann VII.A

1. Chemický prvok Mg.
2. Útvar, ktorý má tri strany.
3. Grafom nepriamej 
úmery je?
4. Ako sa volá slovný 
druh, na ktorý sa pýtame 
kto? čo?
5. Ako sa volá pomôcka, s ktorou zalepíme ranu?
6.Trubica v uchu sa nazýva?
7. Hlavné mesto Albánska?
8. Prístroj na izolovanie vnútornej nádoby od vonkajšieho prostredia. (niečo ako 
termoska)

Vanda Tothová VII.A
18



Letí, letí, krídel nemá; sadne na zem, nohy 
nemá. Čo je to?          ...(tajnička)

AKRONYM, CHODNÍK ,  CHRÁM,   ISKR,  JAZVA 
KĽÚČENKA,  KOŽÚŠOK,  KRÁĽOVNÁ,  KRAVA, 
MNÍCH,  NOTEBOOK,  PAŠERÁK,  PREHĽAD, 
ROZHLAS,  SPLAV, ŠPERK, VEDENIE, VRÁTNIK. 
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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:

Ulievacikˇ Platnos": december 2019

Perlicky:ˇ
Otazka:Oblas! 

juhozápadnej Ázie 
sa nazýva aj? 

Odpove#: 
Juhozápadný 

východ   

Otázka: Ako vysvetlí$ príslovie: 
Dostal sa z blata do kalu"e.

Odpove#:Nevie skáka! do mláky

Otázka: Ako voláme 
dôkaz neviny? 

Odpove#: %ípková 
Ru"enka 

Otázka: Vytvor príklad na 
zvieracie podstatné meno, 
ktoré sa bude sklo&ova! 

pod'a vzoru chlap: 
odpove#: Ty pes

Otázka: Kto napísal dielo 
SLÁVY DCÉRA?

odpove#: Ján Koleník

Otázka: Pre(o sa 
dielo Tajovského 
volá DOKONCA?

Odpove#: Lebo sa 
chce do"i! sto rokov.


