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Riekanky 

 

Veľká noc, Veľká noc,    Oblievaj, oblievaj, 

kedyže už bude,    vlasy, aj hlavičku, 

ktorýže ma šuhaj    ale mi zašanuj 

pooblievať príde?    tú novú sukničku. 

 

Vymaľuj! 
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 Recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín 

 

V Základnej škole na Ulici Kossutha v Kráľovskom Chlmci sa 11. 3. 2013 konalo školské 

kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Mnohí moji spolužiaci, ktorí radi recitujú sa na 

súťaž veľmi tešili a pripravovali sa na prednes niekoľko týždňov dopredu. Pani učiteľky nám 

pomohli s výberom textov a poradili, ako ich čo najlepšie prezentovať. Predsedníčkou oboch 

porôt bola pani učiteľka PaedDr. E. Gérešiová a členkami pani učiteľky slovenského jazyka. 

Súťaž bola rozdelená do troch kategórií a konala sa v prednese prózy aj poézie. Zapojili sa do 

nej aj žiaci prvého stupňa a umiestnili sa takto:       

    Poézia      Próza 

1. miesto – Arleta Bacskaiová, 4. C   1. miesto -  Cyntia Buhajová, 3. C 

2. miesto – Miriam Berkesová, 4. B   2. miesto – Žofia R. Pándy, 4. B 

3. miesto – Alexander Pandy, 2. A   3. miesto – Slavomír Bolaček, 2. B 

 

Na druhom stupni boli dve kategórie a umiestnenie žiakov bolo nasledovné: 

II. kategória:  Poézia     Próza 

1.  miesto – L. Jáger, 5. B         1. miesto – S. Gonda, 6. A 

2.  miesto – M. Czap, 5. B    2. miesto – M. Botošová, 5. B 

3.  miesto – M. Chlebecová, 5. A   3. miesto – F. Rontová, 5. A  

 

III. kategória:  Poézia     Próza   

1. miesto – Daniel Dévald, 9. A   1. miesto – P. Illéšová, 8. B 

2. miesto – R. Kondáš, 9. B               2. miesto – D. Hudáková, 9. A 

 

Dňa 19. 3. 2013 sa konalo zas obvodové kolo v mestskom kultúrnom stredisku a tam sa 

našim recitátorom podarilo vyhrať tri prvé miesta – A. Bacskaiovej, C. Buhajovej a P. Illéšovej. 

Všetci účastníci recitačnej súťaže boli s jej priebehom a atmosférou spokojní a ja by som sa jej 

chcel na budúci rok zúčastniť znova. Veľmi rád čítam, lebo sa z kníh dozviem veľa nových vecí. 

Pomocou kníh sa môžem dostať do rôznych krajín a s hlavnými hrdinami prežívať všetky ich 

dobrodružstvá. 

      Redaktor junior TASR Sebastián Gonda   
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Čo sa stalo v našej škole... 
 Matematická súťaž – Pytagoriáda – sa konala v CVČ v Trebišove 20. 3. 2013. Cestovali 

sme autobusom spolu s dievčatami, ktoré šli na súťaž vo vybíjanej. Došli sme tam o 9:00 

a najprv vystúpili dievčatá a potom žiaci, ktorí  šli na matematickú súťaž. Sprevádzala nás Mgr. 

M. Paprčková. Samotná súťaž sa začala o 9:30 a trvala hodinu. Riešenie úloh sa mi veľmi 

nevydarilo, lebo z 15 som vyriešil iba 6. Takže žiadna veľká sláva! O to viac som sa však potešil, 

keď som cez prestávku na nástenke na chodbe našiel vyhodnotenie okresného kola súťaže 

Európa v škole. Žiaci našej školy získali v literárnej časti tri prvé miesta – Attila Miklós (3. B) a 

Patrícia Illésová (8. B) a  vo výtvarnej jedno druhé – Alexandra Jecková (4. A) 

a v multimediálnej získala Viktória Pogányová (9.B) prvé miesto a ja 2. miesto! Vytvoril som 

prezentáciu o remeslách v minulosti v našom kraji. Dostal som diplom a USB – kľúč. Bol som 

veľmi šťastný! Aj keď som v ten deň nemal v matematike úspech, výborné umiestnenie 

v druhej súťaži mi napravilo náladu.  

        Ali Czap, 6. A 

 
 Okresné kolo vo vybíjanej dievčat sa konalo 20. 3. 2013 v Trebišove. Zúčastnili sa ho 

žiačky 6. a 7. ročníka. Do okresného kola sa dostali súťažiaci zo štyroch ZŠ – Trebišov – 

Komenského a Pribinova, Sečovce a Kráľovský Chlmec. Aj keď sme boli pri hre dosť nervózne, 

lebo súper bol v dobrej kondícii, podarilo sa nám získať 2. miesto! Boli sme veľmi šťastné a aj 

pani učiteľka T. Dajková, ktorá nás trénuje. 

        Tícia Mihóková, 7. A 

 

  V Základnej škole vo Veľkých Trakanoch sa 21. 3. 2013 konala biblická 

olympiáda. Súťažné družstvo našej školy tvorili Gábor Godzsák, Tamás Rontó a Sebastián 

Gonda zo 6. A triedy. Pred súťažou sme sa boli pozrieť na Soľný dom v dedine a na rieku Tisu. 

Súťaž prebiehala v knižnici a v porote boli páni farári. Nás sprevádzal náš pán katechét István 

Takács. Pracovali sme v skupinách. Riešili sme rôzne testové otázky, ktoré sa týkali 

náboženskej oblasti. Umiestnili sme sa na piatom mieste. Potom sme šli na spoločný obed. Na 

súťaži sme sa zoznámili s novými priateľmi, čo sa mi veľmi páčilo. 

        Sebastián Gonda, 6. A  

 

Dňa 25. 3. 2013 sa konala celoslovenská matematická súťaž  Maksík . Názov súťaže pre 

žiakov 5. – 6. ročníka bol  - Školák a pre starších – Benjamín. Najprv sme na odpoveďový hárok 

napísali svoje údaje a nalepili čiarový kód. Potom sme sa pustili do riešenia príkladov, ktoré sa 

mi zdali dosť náročné. Po doriešení testu sme práce odovzdali pani učiteľke Mgr. M. 

Paprčkovej.  Dúfam, že som počítal správne a test dopadne dobre. 

           Ali Czap, 6. A  

 

 

Dňa 26. 3. 2013 sa v Centre voľného času v Trebišove 

uskutočnila súťaž v aranžovaní veľkonočnej ikebany 

a veľkonočných dekorácií. Zúčastnili sa ho 15 žiaci z celého 

okresu, z toho boli len dvaja chlapci. Našu školu reprezentovali S. 

Gécziová a Tícia Mihóková zo 7. A a Szabolcs Varga zo 7. B. 

Súťažiaci vytvorili nádherné práce, z ktorých mnohé boli na 

umeleckej úrovni. Ja som mal veľkú radosť, lebo mi porota 

udelila 3. miesto. Sprevádzala nás Mgr. Ildikó Tóthová. 

    

Szabolcs Varga, 7. B 
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VLASTNÁ  TVORBA 

 
 Apríl je Mesiacom lesov a prebúdzajúcej sa prírody, preto vás chceme potešiť prácami 

vašich spolužiačok, ktoré napísali umelecký opis sýkoriek, oblohy a Slnka. 

 
 

Sýkorky 

 

 Vysoko nad domami letia drobné krásavice. Krídelká majú maličké, ale aj tak ich  

vynášajú a dvíhajú do veľkých výšok. Pretekajú sa s vetrom a naháňajú oblaky. Občas si 

oddýchnu na konároch stromov a sú šťastné, že sú slobodné. Drobnými zobákmi štebocú každý 

deň. Občas si sadnú na zelený lúčny koberec a hľadajú potravu. No cítia sa dobre aj v záhrade. 

Hniezda si stavajú samy z blata a z trávy. Najkrajší dar dostanú od obrovskej žltej gule, ktorá 

im daruje teplo. Sú strašne rýchle a tancujú v povetrí s ostatnými kamarátmi. Perie majú 

čierno-biele alebo zeleno-žlté a na hlávkach červený účes. Sú vďačné ľuďom, ktorí im v zime 

nasypú zrno. V lete im zato zaspievajú peknú pieseň. 

        Alexandra Szabóová, 7. B 

 

Obloha  

 

 Nad zemou sa týči obrovská krásavica. Keď je smutná, plače a jej slzy polievajú lúky 

a polia. Kvapky dažďa vytvárajú melódiu, akoby niekto hral na klavíri. Oblaky na nej 

vytvárajú dlhé husté kučery.  

 Má veľa dobrých kamarátov – vietor, blesky, hromy a slnko. Rada sa s nami hrá na 

skrývačku a pohládza nám líčka jemným vánkom. Spať chodí s radosťou, lebo vie, že nám 

pričaruje na očká pekné sníčky. Ráno, keď vstane, pozrie sa do zrkadla a učeše si vlásky.  

 Cez deň sa pred nami predvádza, ale večer dovolí, aby sa predvádzali hviezdy a Mesiac. 

Ľudia ju považujú za veľkú krásavicu, na ktorú sa radi dívajú. 

        Lucia Kandová, 7. B 

Slnko                                                 

 

 Ráno vstáva z postele prvé. Vyzerá ako veľká žltá púpava, ktorá vždy žiari. Každý deň 

sa teší, že na svojej púti po oblohe uvidí veselé a šťastné deti. Na všetkých sa z tej výšky 

usmieva. Rado sa hrá s oblakmi na schovávačku. Daruje nám svetlo a teplo. Bez jeho hrejivých 

lúčov by sme nemohli žiť. Keď prejde svoju každodennú cestu po oblohe, stretne sa 

s kamarátom Mesiacom. Vymenia si službu a Slnko sa opäť schová do perín, aby nás na ďalší 

deň mohlo potešiť.  

        Alexandra Duplinská, 7. B 
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KRÍŽOVKA 

 
1.  2.  3.   4.   5.        6.   7.    8.   9.  10.  11.       12.   13.  14.  15.  16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Priprav varením!      9. Vajíčka rýb 

2. Zviera, ktoré robí siete   10. 4. mesiac v roku  

3. Čo nasleduje po zime?    11. Žltý jarný kvet 

4. Čo znáša sliepka?    12. Čo nám predpíše lekár? 

5. Spoločný názov pre mrkvu a zemiaky 13. Apríl po česky 

6. Čo svieti v noci?    14. Ihličnatý strom 

7. Čo pečie mamka na sviatky?   15. Veľké more 

8. Biela studená prikrývka v zime  16. Číra tekutina 

 

Krížovku zostavila Angelika Rešková, 7. B 

 
KVÍZ 

 
Aký motýľ vytvára hodvábne vlákno?  Ktorý motýľ má rozpätie krídel 28 cm? 

a) babôčka pávooká    a) babôčka admirálska 

b) priadka morušová    b) Ornitopetra alexandrii 

c) vidlochvost    c) drevotoč hruškový 

 

Ktorý motýľ vytvára sladkú tekutinu –medovicu? Ako sa nazýva pevná schránka motýľa? 

a) danaus sťahovavý    a) vajce 

b) okáň vidlochvostý    b) lastúra 

c) modráčik krušinový    c) kukla 

 

Ako sa volajú nočné motýle?    Čím sa motýle živia? 

a) mory      a) nektárom z kvetov 

b) babôčky     b) medom 

c) spriadače     c) semienkami  
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Maľovanka 

 
 

Technická úprava: Kristián Bók 

Grafická úprava:   Angelika Rešková, Szabolcs Varga, 7. B 

Redakčná úprava:  Mgr. Mária Hriciková 


