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Čo je pre mňa dôležité 

 

V mojom živote je veľmi dôležitá rodina a moji kamaráti. Čo pre mňa robí moja 

rodina? Mamička mi varí výborné jedlá. Ocko mi pomáha v učení. Celá moja rodina ma 

učí, čo je radosť zo života. Na druhom mieste je u mňa škola a kamaráti. V škole som sa 

naučil čítať, písať... Najviac si želám, aby bola naša rodina vždy spolu. Dôležité sú v mojom 

živote aj zvieratká a príroda, ale najmä môj pes Brus. Toto sú najdôležitejšie veci v mojom 

živote! 

        Erik Železník, 5. A  

 

Vymaľuj! 
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Karnevalová diskotéka 

 

 Karnevalová diskotéka pre žiakov druhého stupňa sa konala v našej škole 6. 2. 2013. 

Každý, kto sa jej chcel zúčastniť, musel prísť v maske. Väčšinu kostýmov si žiaci zhotovili 

sami. Dokázali, že majú bohatú fantáziu. Do kostýmov sa obliekli aj niektorí učitelia – 

najvýraznejší bol pán učiteľ Berta, ktorý mal kostým Vikinga. On diskotéku organizoval 

s pánom učiteľom Dakom, pani učiteľkou Vojtkovou a Dajkovou. Dievčatá s pani učiteľkou 

Vojtkovou vyzdobili chodbu. Farebné závesy vytvorili príjemnú atmosféru. Diskdžokej hral 

rezké pesničky a nálada bola dobrá. Najkrajšie masky boli v závere diskotéky ocenené. 

 

  Foto: Zuzana Gondová    Sebastián Gonda, 6. A,  

    
 

 
Viking, šašo, čertica a krásne kovbojky 
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Čo sa stalo v našej škole... 

 

Dňa 23. 1. 2013 sa v Trebišove uskutočnilo okresné kolo matematickej olympiády 

-  Z 5 a Z 9. Našu školu reprezentovali žiaci – F. Tancsák z 5. A, ktorý sa vo svojej 

kategórii umiestnil na 13. mieste (pripravovala ho Mgr. Fazekašová), D. Dévald z 9. 

A, ktorý sa umiestnil na 15. mieste (pripravoval Mgr. A. Páll) a R. Kondáš z 9. B, 

ktorý bol na 8. mieste (pripravovala Mgr. M. Paprčková). 

 

 

 
 

Fašiangový detský karneval 

 

 V telocvični v ZŠ v Kráľovskom Chlmci bolo veselo. 30. januára 2013 sa tam konal 

detský fašiangový karneval. Žiaci z 1. až 4. ročníka sa do kostýmov prezliekli za pomoci 

svojich rodičov a prešli do telocvične, kde sa celá sláva konala. Bolo ich veru dosť! Rozdalo 

sa 120 čísel! Našli sa kostýmy, ktoré ušili mamičky, ale aj kúpené v obchodoch. Mne sa 

najviac páčila maska faraóna, policajta a tortový rez. Odmenené však boli všetky masky, ba 

dostali ceny aj z tomboly. Po vyhlásení víťazov nasledovala diskotéka a najčastejšie hranou 

piesňou bola Gagnam style, čo sa mi veľmi nepáčilo. Ale masky veselo šantili a tancovali, 

takže zábava bola výborná. Bolo zaujímavé sledovať, ako sa všetci dobre zabávajú. Ja som 

tam bol „ služobne“, lebo ma poprosili, aby som pomohol pri vstupnom a tombole.  

 

 Foto: Kristián Bók       Ali Czap, 6. A   
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Valentínska anketa 
 

 V rámci osláv sviatku sv. Valentína sme urobili v 7. A a 7. B malú anonymnú anketu 

o tom, aké vlastnosti by mal mať ich priateľ alebo priateľka. Prečítajte si názory žiakov  

a porovnajte s vašimi. Možno sa budú v mnohom zhodovať. 

  

1. Môj priateľ by mal byť dôveryhodný, chápavý a milý. Mal by  pomáhať  

v domácnosti. Chodili by sme spolu na zábavy. Nemal by byť žiarlivý, nemal by 

fajčiť a biť ženy. 

 

2. Chcela by som takého priateľa, s ktorým sa dá rozumne komunikovať. Mal by byť 

úprimný, priateľský a chápavý. Nemal by ma podvádzať a klamať. Nebola by som 

rada, keby na mňa žiarlil, keď sa iba rozprávam s iným chlapcom. 

 

3. Môj priateľ by mal dobre vyzerať. Mal by byť úprimný a láskavý. Vždy by ma 

vypočul a upokojil by ma. Nemusí byť múdry, ale ani hlúpy. Nemal by fajčiť, piť 

alkohol a ani užívať drogy. 

 

4. Keby som mala priateľa, mal by byť hlavne priateľský a srdečný. Mal by mať 

dobrý vzťah k zvieratám. Bolo by dobré, aby bol vtipný a dokázal by ma rozosmiať. 

Mal by mať modré oči a svetlé alebo hnedé vlasy. Nemal by byť bezočivý a výbušný. 

Mal by sa slušne správať. 

 

5. Môj priateľ by mal byť inteligentný a pekný. Nech rád pomáha ľuďom a mal by byť 

dobrosrdečný. Môže byť aj trošku bláznivý, ale zároveň úprimný. Nepáčilo by sa mi, 

keby bol klamár, fajčiar a škaredý... 

 
6. Moja priateľka by mala mať dlhé vlasy, mala by byť vysoká a mať pekné oči. Mala 

by mať veľa peňazí. Nemala by piť alkohol.  

 

7. Láskavá, priateľská, múdra a rovesníčka – to by mali byť vlastnosti mojej 

priateľky. Nemala by bezdôvodne žiarliť, byť namyslená a príliš tučná. 

 

8. Moja priateľka by mohla byť trošku staršia ako ja, ale nie vyššia. Chcel by som, aby 

ma jej rodičia poznali a pozvali na návštevu. Mala by mať pekné kučeravé vlasy 

a modré oči. Bol by som rád, keby bola milá ku mne a k iným ľuďom. 
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Krížovka 
1.  2.   3.  4.         5.   6.  7.  8.   9.        10. 11.  12.  13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
1. Kráľovná kvetov                            8. Druhý pád                         15. Zábava masiek 

2. Svieti v tme                                     9. Sviatok zaľúbených         16. Obdobie zábav pred                  

3. Zdravé jedlo                                 10. Jeden z piatich zmyslov         Veľkou nocou 

4. Symbol lásky                                11. Najkrajší ľudský cit         17. Nie pomalý          

5. Karnevalové postavy                   12. Ľadový „meč“                   18. Kreslíme ňou  

6. Súčasť chlapčenského šatníka   13. Nehoda                               19. Druh hydiny 

7. Plod jablone                                  14. Druhý mesiac v roku 
                                                           Krížovku zhotovili Angelika Rešková a Szabolcs Varga, 7. B 

 
Kvíz 

1.Ktorý vták je sťahovavý?                         2. Ktorý strom je symbolom Slovenska? 

a)  sýkorka      a)  vŕba 

b)  bocian      b)  smrek 

c)  vrana      c)  lipa 

 

3. Akú farbu majú kvety nezábudky?       4. Na vlajke Kanady je aký list? 

a)  červenú      a)  javorový 

b)  žltú      b)  brezový 

c)  modrú      c)  dubový 

 

5. Ktorá jaskyňa je  Nízkych Tatrách?       6. Ktorý živočích „chodí “po vode? 

a) Jasovská jaskyňa    a) rosnička 

b) Driny      b) korčuliarka 

c)  Demänovská jaskyňa    c)  salamandra škvrnitá 
     Pripravila: Annamária Vitkovičová, 8. A 



- 6 – 

Maľovanka 

 
Technická úprava: Kristián Bók 

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

Redakčná úprava: Mgr. Mária Hriciková 


