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DEŇ  MATIEK 
 

Opýtala som  sa 

 

Opýtala som sa  Mne ochorie hlávka,  Mňa pošteklí tráva, 

speváčikov z vŕby:  mama preto plače.  mamička sa smeje. 

„Mňa uštipla muška,  Keď ja bývam rada,  Tak čo sa to s tými 

mamičku to svrbí.  mama ešte radšej.  mamičkami deje? 

 

  Ja ostanem sama,  Ako je to všetko, 

  mama sa mi bojí.  vtáčikovia moji?“ Milan Rúfus  
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Žiacka konferencia – Cesta za šťastím 

Siedma Žiacka konferencia sa konala v našej škole dňa 23. 4. 2013 pod heslom – Cesta za 

šťastím.  Program uvádzali žiaci 9. A triedy – Rita Ferenciová a Vojtech Ševčík. Hosťami boli  - 

pani riaditeľka Mgr. Katarína Hurková, pani zástupkyňa Z. Musková, pán kapitán L. Fazekaš 

z Kriminálnej polície a pani učiteľky z partnerskej školy v Lelese. Pozvanie prijali aj rodičia 

našich žiakov. Program otvorili rytmickým tancom tanečnice pod vedením pani učiteľky I. 

Dobošovej. Potom nasledoval príhovor žiačky 8.B triedy – Patrície Illéšovej, ktorá predniesla 

prednášku o význame vzájomného porozumenia medzi spolužiakmi. 

 Potom nasledovali prezentácie projektov, na ktorých žiaci pracovali od začiatku 

školského roka. Projekt mal názov Naša trieda a mal predstaviť, aké sú vzťahy v jednotlivých 

triedach medzi spolužiakmi, učiteľmi, k učeniu a v mimoškolských aktivitách. Každá trieda si 

dala záležať, aby bol jej projekt najlepší. Najviac sa mi páčilo, že téma bola síce tá istá, ale 

každý ju prezentoval ináč. Videli sme veľa pekných záberov o vzájomnej spolupráci, ale aj  

o predstavách žiakov o svojej budúcnosti. Žiaci boli kritickí k svojim nedostatkom a poukázali 

aj na to, ako ich v budúcnosti odstránia. Hovorcovia za jednotlivé triedy sa snažili svoje 

prezentácie predstaviť čo najlepšie.  

Po skončení prezentácií mal príhovor o vzťahoch medzi žiakmi pán kapitán L. Fazekaš. 

Konferenciu zorganizovala pani asistentka Szegedyová a Mgr. Mária Hriciková recenzovala 

prezentácie. O technickú stránku sa postarali pán informatik Kristán Bók a Mgr. A. Páll. 

 

       Redaktor junior Ali Czap, 6. A 

 

Foto: Mgr. Mária Hriciková 
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Spevácka súťaž   SLÁVIK 

     

 Spevácka súťaž Slávik sa konala 23.4. 2013. Zorganizovala ju Mgr. A. Jašková, ktorá zároveň 

sprevádzala spevákov na klavíri. V porote bola aj pani učiteľka A. Arendášová. Súťažiaci mohli 

zaspievať slovenské piesne podľa vlastného výberu a piesne štátov, s ktorými Slovensko susedí. Najprv 

som mal trošku trému, ale potom som sa potešil, lebo som získal 2. miesto. Súťažiaci na 1., 2.  a 3. mieste 

dostali diplom a sladkú odmenu. Na krajskú súťaž pôjde Filip Bajusz, ktorý bol na 1.mieste. Súťaž sa mi 

veľmi páčila.                      Redaktor junior TASR Sebastián Gonda, 6. A 

 V sobotu 27. 4. 2013 sme sa vybrali na výlet do Košíc. Každý z nás tam už bol, ale vždy sa tešíme 

na nové dobrodružstvá. Vlak odchádzal z Pribeníka a skoro som ho zmeškal. Došiel som na stanicu 

akurát vtedy, keď práve zabrzdil vlak. Nakoniec som to teda stihol. Najprv sme navštívili obchodné 

centrum Galéria, kde boli vystavené pohyblivé dinosaury. Po hodinke sme navštívili Technické múzeum, 

kde nám sprievodkyňa porozprávala o vystavených exponátoch. Potom sme sa rozišli po námestí 

a vybrali sme sa aj do Auparku. Tam sme mali zraz. Domov sme sa vracali krásnym novým vlakom, 

v ktorom sa cestovalo veľmi pohodlne. Na výlete nás sprevádzali pani učiteľky – Juhászová, Kotorová, 

Pribulová a pani asistentka Szegedyová. 

                     Redaktor junior TASR Ali Czap, 6. A     

                          

Dňa 9. 4. 2013 sa zúčastnili žiaci našej školy exkurzie v Technickom múzeu v Košiciach. Bola tam 

výstava o elektrických výbojoch. Pozreli sme si film o dorozumievacej technike. Potom nám pani 

sprievodkyňa porozprávala o Faradayovej klietke, o Van de Graffovom generátore a o ostatných 

prístrojoch, ktoré tam boli vystavené. Po exkurzii sme mali rozchod v meste, a potom sme sa vracali 

vlakom domov. Sprevádzali nás pani učiteľky Z. Musková a J. Fazekašová. 

Text: redaktor TASR Viktória Pogányová, 9. B Foto: Eva Andrejová a Daniela Demeterová, 9. A  
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Deň Zeme 

 Našej Zemi môžeme ďakovať za to, že nám vytvára prostredie, kde môžeme zdravo žiť. Ale 

neodmeňujme sa jej pekne. Mnohí obyvatelia Kráľovského Chlmca vytvárajú v okolí čierne skládky 

odpadov, ktoré ničia životné prostredie. Pani učiteľka Pribulová- Daková preto vypracovala projekt, 

ktorého hlavnou úlohou bolo tieto skládky odstrániť. Na skládke nás čakala pani asistentka Szegedyová 

a pod jej vedením vyčistili žiaci skoro celú skládku. Okrem tejto práce sme mali aj zábavné stanovištia – 

svoju zručnosť sme vyskúšali prenášaním loptičky v lyžičke, pri preťahovaní lana a pri cyklo súťaži, kde 

sme museli poznať aj dopravné predpisy. Pani učiteľka Hriciková nám dávala hádanky o prírodných 

úkazoch. Najviac „sme sa zapotili“ na poslednom stanovišti, kde sme mali povedať niečo pekné 

o niektorom spolužiakovi – išlo nám to ťažko! No, a na záver bol bonus od našich kuchárok – pečené 

buchty s lekvárom!!! Domov sme išli šťastní a spokojní, lebo sme úlohu splnili a na druhý deň sme 

mali voľno, lebo bol 1. máj!   Redaktor junior TASR Ali Czap, 6. A 

 

Foto: Kristián Bók 

 Dňa 26. 4. 2013 sa v ZŠ v Kráľovskom Chlmci uskutočnila beseda so zdravotným záchranárom. 

Pani záchranárka nám najprv pripravila prezentáciu o poskytnutí prvej pomoci pri rôznych druhoch 

poranenia. Keď sme si ju pozreli, ona nám dávala kontrolné otázky, či sme všetko dobre pochopili. Potom 

sme mali praktickú časť a to, čo sme videli v projekte, sme precvičovali aj naživo. Najprv nám ukázala na 

figuríne masáž srdca, a potom sme to precvičovali my. Vôbec to nebolo  jednoduché. Potom sme 

nacvičovali prvú pomoc pri dusení sa a niektorí odvážlivci si vyskúšali aj pomoc pri krvácaní z tepny 

a žily. Na záver nám povedala, ako treba postupovať pri zavolaní sanitky a o význame prvej pomoci pri 

záchrane životov. Mne sa to veľmi páčilo, lebo moja mamka je zdravotná sestra a trošku sa v týchto 

veciach vyznám.     Redaktor junior TASR Ali Czap, 6. A 

                                                                 

 Okresné kolo olympiády z biológie kategória E zoológia sa konalo v Trebišove 16. 4. 2013. 

Zúčastnili sa ho žiaci: Sebastián Gonda zo 6. A, ktorý získal 2. miesto a postupuje na súťaž v krajskom 

kole. Patrícia Illéšová z 8. B získala 5. miesto. Žiakov pripravovala Mgr. K. Juhászová.  
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Národný projekt: Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných  

                                 rómskych komunít 

 Od  1. októbra 2011  implementuje  Metodicko - pedagogické centrum národný projekt „ 

Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“, ktorý je 

spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu v operačnom programe Vzdelávanie. Do programu sú 

zaradené základné školy, ktoré vzdelávajú minimálne 20% žiakov pochádzajúcich zo sociálne 

znevýhodneného prostredia. ZŠ na Kossuthovej ulici 56 túto podmienku spĺňa, preto sa do tohto projektu 

zapojila v čase od 1. 7. 2012 do 31. 10. 2014. 

                    

Súčasťou daného projektu je aj materiálna pomoc pri implementácii celodenného výchovného 

systému, na základe ktorej bude každej ZŠ, ktorá sa do projektu zapojila, poskytnutý balíček školiaceho 

materiálu v hodnote 1 000 eur, dva interaktívne systémy a didaktický balíček pre žiakov podľa výberu 

školy v hodnote 10 000 eur.  

   

Na obidvoch stupňoch ZŠ existujú voliteľné predmety, ktoré sa vyučujú v rámci rozvrhu: 1. stupeň – 

4, 2. stupeň – 11predmetov, ktoré rozširujú vedomosti žiakov v rôznych oblastiach (Regionálna výchova, 

Mladý informatik, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, Zábavná angličtina, Rozvoj čitateľskej 

gramotnosti, Rodinná výchova, Praktiká z fyziky, biológie a chémie, atď.). V popoludňajších hodinách 

navštevujú žiaci záujmové útvary s rôznym zameraním, ktorých je 40. Majú možnosť rozvíjať svoje 

logické, kreatívne, jazykové, umelecké a športové schopnosti pod vedením odborníkov. Súčasťou 

popoludňajšieho zamestnania je aj čas venovaný vypracovaniu domácich úloh, aby dieťa po príchode 

domov nezaťažovalo rodičov. Staršie dievčatá preferujú najmä záujmové útvary zamerané na vedenie 

domácnosti, starostlivosť o dieťa, varenie, pečenie, šitie. Chlapci sa tradične zapájajú do športových 

záujmových útvarov: futbal, volejbal, basketbal, stolný tenis, streľba zo vzduchovky. 
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KRÍŽOVKA 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   Krížovku zhotovili: A. Rešková, Szabolcs Varga a Nikoleta Toroniová, 7. B         

 

 Dňa 19. 4. 2013 sa uskutočnilo okresné kolo speváckej súťaže Zlatý zvonček. Našu školu 

reprezentovala žiačka 7. A triedy Simona Tirpáková, ktorá sa umiestnila na 3. mieste. Pripravovala ju 

pani učiteľka A. Jašková. Srdečne blahoželáme! 

Matematické súťaže: 

- 19. 3. 2013 - okresné kolo Pytagoriády – P 5 – F. Bajusz (5. C) – 4. miesto 

- pripravila Mgr. J. Fazekašová                           L. Tóthová ( 5. B) – 5. miesto 

- 20. 3. 2013 – okresné kolo Pytagoriády – P6, P7, P8 – A. Czap (6.A) -  23. miesto 

- pripravila Mgr. I. Pribulová-Daková  

- pripravil Mgr. Š. Kendi   D. Dócs (6. B) – 28. miesto  

- pripravil Mgr. A. Páll    N. Nehéz (7.A) – 10.miesto 

A. Vitkovičová (8.A) – 8. miesto 

- pripravila Mgr. K. Hurková                         R. Illés(8. B) – 34. miesto  

- 17. 4. 2013 – Matematická olympiáda – Z6 -    D. Dócs (6. B) – 17. miesto 

- Z7 – Sz. Varga ( 7. B ) – 16. miesto,  Z8 – A. Vitkovičová (8. A) – 5. miesto – pripravil Mgr. A. 

Páll 

1. zamrznutá voda 

2. telo faraóna v pyramíde 

3. ruský strunový nástroj 

4. vták, ktorý je symbolom lásky 

5. malý sivý hlodavec 

6. prváci sa učia čítať a .......... 

7. stroskotaná loď 

8. druhá májová nedeľa je Dňom..... 

9. púštne zviera 

10. piaty mesiac v roku 

11. najkrajší ľudský cit 
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Máj je mesiacom lásky. V redakcii sme pre vás vybrali niekoľko slávnych osobností a dvojíc, ktorých 

životné príbehy sú poznamenané veľkou láskou. Napíšte ich mená do srdiečok a odovzdajte riešenie pani 

učiteľke Hricikovej. Riešiteľ, ktorého vylosujeme, bude odmenený!!! 
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Maľovanka

 

Technická úprava: Kristián Bók 

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