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ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK !        BOLDOG  ÚJ  ÉVET ! 
 

    BONNE       ANNÉE !                      C HOBЫM ΓOДOM! 

                      

                               HAPPY NEW YEAR !   
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Svet tanca 

 Dňa 4. 12. 2012 sa v telocvični ZŠ v Kráľovskom Chlmci konalo vystúpenie 

tanečnej skupiny – Svet tanca. Mala päť členov – tri dievčatá – Luciu, Moniku a Simonu 

a dvoch mládencov – Františka a Dušana. Na úvod nám povedali, že tancom sa dajú 

vyjadriť emócie – radosť, smútok, zlosť, nenávisť, láska a ľútosť. Tanečníci nám potom 

predviedli rôzne druhy tanca – sambu, rumbu, čaču, tango, merenge, atď. Mali veľmi 

pekné šaty. Všetkých chlapcov zaujímalo, ako tancujú dievčatá a naopak. Do programu 

sme sa zapojili aj my. Najprv sme iba vytlieskavali rytmy jednotlivých druhov tanca, a 

potom prišiel šok!  Všetci sme sa mali postaviť a tanečníci nám ukázali základné kroky 

tancov a my sme mali tancovať tiež. Neprekvapilo ma to, len nechápem, prečo tancovali 

iba dievčatá a chlapci nie! Úplne iný druh tanca „predviedli“ naši spolužiaci Frederik 

a Dominik z 5. A, ktorí nezapreli v sebe dušu tanečníkov. Ešte sú malí, ale dúfam, že 

neskôr z toho darebáctva vyrastú. Mne sa najviac páčilo, ako tancovali dievčatá. ☺

           

  
 

Noc čítania svätého písma 
 

V dňoch 30. 11. a 1. 12. 2012 som sa zúčastnil akcie – Noc čítania svätého písma. Začalo 

sa to o 17 – tej hodine a končilo o ôsmej hodine ráno. Okrem pani katechétky J. Oroszovej sa jej 

zúčastnili aj farári – otec István Mondok z Kráľovského Chlmca, Ján Kostura zo Zemplína 

a Ľuboslav Petrinka z Hrušova. Hlavnou témou bol Rok viery, ktorý vyhlásil pápež od 11. 10. 

2012 do 11. 12. 2013. Najprv sme si spoločne pozreli dva krátke filmy o Abrahámovi 

a Mojžišovi. Potom sme vyfarbovali maľovanky a nakoniec sme robili 3D figúrky – postavičky 

pre vianočný betlehem. Spať sme šli až o 1. Hodine v noci a budíček bol o 7:30. Spali sme v 5. 

A triede. Rodičia po nás prišli o ôsmej ráno. Bol to výborný zážitok!    

                                          

                                                                                                                        Ali Czap, 6. A 
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Čo sa stalo v našej škole... 

 

Aranžérska súťaž v Trebišove 

 
S pani učiteľkou Ildikó Tóthovou sme sa vybrali – ja a Szabolcs Varga zo 7. B – na 

aranžérsku súťaž, ktorá sa konala 12. 12. 2012 v Trebišove. Stretli sme sa ráno na autobusovej 

zastávke a o 7: 45 nám šiel autobus. Keď sme prišli do Centra voľného času v Trebišove, dostali 

sme kartičky, na ktorých boli naše súťažné čísla. Doma sme si mali pripraviť základ 

adventného venca a na mieste sme už len prilepovali vianočné ozdoby teplovzdušnou pištoľou. 

Na prácu sme mali hodinu a pol, ale my sme ju skončili skôr, tak nás pani učiteľka zobrala na 

výstavu zvierat. Keď sme sa vrátili, čakalo nás vyhodnotenie. Neboli sme medzi prvými, ale 

dostali sme účastnícky list. Potom nás autom odviezli na autobusovú stanicu, aby sme stihli spoj 

do Kráľovského Chlmca. Súťaž sa mi veľmi páčila. Náš adventný veniec bol zavesený na 

dverách riaditeľne. 

                                          Lucia Kandová, 7. B 

 
Vedomostná súťaž Expert 
   5. 12. 2012 sa 11 žiakov našej školy zúčastnilo vedomostného testu Expert. Každý z nás 

dostal odpoveďový hárok, na ktorý sme nenapísali meno, ale nalepili sme svoj číselný kód. Do 

hárku sme krížikom označili správnu odpoveď. Súťažiť sme mohli v štyroch témach: 

Spoločnosť kedysi a dnes, Svetobežník, Tajomstvá prírody a Do you speak english? Z nich sme 

si mali vybrať dve. V lavici sme sedeli len po dvoch na kraji a na každú tému sme mali 30 

minút. Úlohy každý zvládol na čas, dokonca aj ja! Na záver sme dostali svoje vstupné kódy 

a mohli sme sa presvedčiť, koľko odpovedí sme mali správne.  

 
Mikulášsky bazár 
 Na decembrový mikulášsky bazár sa tešia všetci – žiaci aj učitelia. Môže doň prispieť 

každý rôznymi vecami, ktoré už nepotrebuje, ale niekomu sa môžu ešte zísť. Žiaci priniesli 

hračky, knižky, maľovanky, rôzne spoločenské hry, ale aj školské potreby v dobrom stave. 

Po spoločnej dohode „zarobené“ peniaze išli do triedneho fondu. Každá trieda ich môže 

minúť, na čo chce. My si za ne kúpime občerstvenie na vianočné posedenie. Nálada bola 

naozaj ako na trhu, predávajúci chválili svoj tovar a kupujúci zjednávali. Všetci boli 

spokojní s kúpou. Mne sa páčil aj stánok, kde sa predávali vianočné pohľadnice od UNICEF 

– u. Výrobu vianočných dekorácií predvádzali aj dve tety z klubu dôchodcov. Veľmi ma to 

zaujalo. Len nás mrzelo, že nás neprišiel pozrieť aj ozajstný Mikuláš! 

 

                                          Ali Czap, 6. A 
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Posledné preverovanie vedomostí v starom roku 

 

 Najprv som sa zúčastnil matematickej Pytagoriády. Poriadne som sa musel sústrediť na 

príklady, lebo niektoré boli riadne ťažké! Pri riešení mnohých zadaní bolo treba zapojiť 

logiku. Olympiáda z anglického jazyka sa mi zdala ľahšia. Otázky boli z učiva, ktoré sme 

preberali v minulých školských rokoch. Ak ste pochopili otázky a preložili ste ich správne, 

tak odpovede boli jednoduché. Táto olympiáda sa mi páčila preto, lebo bola hravá. 

Najzaujímavejšia sa mi zdala geografická olympiáda, lebo tam sme riešili nielen úlohy, 

ktoré sme sa naučili na geografii. Skladali sme vety a slová, aby mali správny význam. Aj 

keď som sa musel veľa učiť, aby som bol úspešný, súťaženie mám rád a na budúci rok by 

som sa týchto olympiád chcel zúčastniť opäť. 

         Sebastián Gonda, 6. A   

 
 

 Okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry sa konalo 

v Trebišove 13. 12. 2012. Našu školu reprezentoval žiak 9. A triedy – Daniel Dévald 

a pripravovala ho Mgr. Katarína Bertová. Úlohy boli rozdelené do troch kategórií.  

Písomná časť zahŕňala vypracovanie úloh, ktoré boli založené na čítaní s porozumením 

a transformáciu textu. Ústna časť bola ešte náročnejšia. Bolo treba za krátky čas 

vytvoriť text o vzťahu spoločnosti k starším občanom. Mal mať rozsah od troch do päť 

minút. Blahoželáme Danielovi, ktorý sa na súťaž dobre pripravil a podarilo sa mu 

získať výborné umiestnenie – 5. miesto.   

 
Doplňte správne! 

 

kúsok    liter    vrecko    škatuľka    pol litra    fľaša    krajec    konzerva    kilo    30 dkg 

 

 

1. torta ......................  torty   6. olivy ............................ olív 

2. víno ........................ vína   7. keksy ........................... keksov 

3. mlieko .................... mlieka   8. banány ........................ banánov 

4. kofola ....................  kofoly   9. šunka ........................... šunky 

5. chipsy ....................  chipsov   10. chlieb ......................... chleba   
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KRÍŽOVKA 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Krížovku zhotovili A. Rešková a Sz. Varga,7. B 

 
KVÍZ 

 
1. Pri ktorom zámku je veľká ZOO – záhrada?      2. Kde sídli prezident na Slovensku? 

a) Csonkavár      a) v Krásnej Hôrke 

b) Bojnice      b) v Primaciálnom paláci 

c) Oravský zámok     c) v Betliari 

 

3. Ktorý slovenský hrad nedávno vyhorel? 4. Ako sa volá najväčší slovenský hrad? 

a) Bratislavský hrad     a) Bojnice 

b) Bojnice      b) Spišský hrad 

c) Krásna Hôrka     c) Sitno 

 

       5. Kde sídlili francúzski králi?                         6. V ktorom poľskom meste je hrad Wawel? 

 a) v Louvri      a) Varšava 

 b) v Notre Dame     b) Krakov 

 c) v Dijone      c) Gdaňsk 

 

1. Na Silvestra pijeme... 

2. Aby sme vyhrali v LOTE, 

potrebujeme... 

3. 6. januára sú ruské... 

4. Muž zo snehu 

5. Má meniny 31. 12. 

6. Prvý mesiac v roku 

7. Aký závej býva v zime na cestách? 

8. V zime na nich jazdia deti 

9. Čistí komíny a prináša šťastie 

10. Alkoholický nápoj z hrozna 

11. Obrovský – iným slovom 

12. Zábavná pyrotechnika 

13. Ako nazývame slovom čas 00:00? 

14. Kvet, ktorý kvitne pod snehom 
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Maľovanka 
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