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         Číslo  1 
 

September 2012           Ročník 9. 
 
September 
Školská brána – zlatá brána    Usmieva sa slnko premilo, 
víta deti zavčas rána.     akoby sa s nami lúčilo. 
Vojdi do nej, kamarát,    Utíchajú vtáčky po poli, 
budeš čítať, maľovať.     pôjdeme už aj my do školy. 
         Božena Trilecová   

 
 

 
 
Mgr. K. Bertová a naši žiaci deviateho ročníka v školskom roku 2011/ 2012 – E. Pásztor, M. 
Hudáková a M. Orosz -, ktorí sa za odmenu za svoju aktívnu prácu rekreovali na Balatone 
v Maďarsku. 
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Príhovor pani riaditeľky 
 
 Vážení prítomní! 
 
 Dovoľte mi, aby som v tento pekný septembrový deň všetkých srdečne privítala. Dva 
mesiace prázdnin rýchlo ubehli a je tu september so svojou slávnostnou atmosférou. Na brány 
škôl dnes neúprosne zaklopal nový školský rok. Dúfam, že ste si cez prázdniny dobre oddýchli, 
užili si krásy leta a načerpali veľa síl, elánu a optimizmu. 
 Všetkým pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom prajem do nového roka veľa 
vytrvalosti a trpezlivosti, lebo viem, koľko úsilia a námahy treba vynaložiť pri plnení výchovno-
vzdelávacích úloh a zabezpečovaní prevádzky školy. 
 Milí žiaci, aj v tomto školskom roku bude vašou úlohou vyzbrojiť sa novými 
vedomosťami a zručnosťami. Čaká vás fantastický svet objavovania prírody, pochopenia 
zázrakov techniky, ale aj miesta človeka v ľudskej spoločnosti. Sprostredkujú vám ich nové 
praktické predmety – Poznaj a chráň vo 4. ročníku, Bio – enviro v 5. a 6. ročníku, Praktiká 
z fyziky v 6. a 7. ročníku, Praktiká z biológie v 8. ročníku, Mladý informatik v 7. ro čníku, 
Praktiká z chémie, Výchova umením, Výchova k manželstvu a rodičovstvu v 9. ročníku. Bude 
závisieť iba od vás, ako túto ponuku využijete a obohatíte tak svoje vedomosti o nové poznatky. 
Vedenie školy od vás očakáva, aby vo vašom správaní bola vo vašich kolektívoch tolerancia 
a solidarita samozrejmosťou. V našej škole sa stále zdôrazňuje snaha o dobré medziľudské 
vzťahy, o vzájomné rešpektovanie práv aj medzi žiakmi a učiteľmi. Preto zdôrazňujem, že sme 
škola s nulovou toleranciou voči šikanovaniu, fyzickému alebo psychickému ubližovaniu 
a násiliu s prvkami vydierania. Musíte si uvedomiť, že vaše osobné práva končia tam, kde 
začínajú práva iných. 
 Žiaci, naša škola vám poskytuje nielen možnosť vzdelávania, ale dáva priestor aj pre 
rozvoj vašich záujmov a talentu v záujmových útvaroch, ktorých ponuka je v tomto školskom 
roku ešte bohatšia ako doteraz. Okrem toho vás čaká   rad podujatí kultúrneho aj športového 
charakteru, zaujímavé projekty, predmetové olympiády a súťaže, plavecké kurzy a mnoho 
ďalších aktivít, ktoré majú v našej škole tradíciu. 
 Tento školský rok bude dôležitým životným medzníkom v živote našich deviatakov, 
ktorí musia pri testovaní a prijímacích skúškach potvrdi ť to, že možnosti, ktoré im poskytla 
naša škola využili naplno. 
 Srdečne vítam v našich radoch prvákov a tých žiakov, ktorí k nám prišli z iných škôl. 
Týmto ich prijímam za žiakov našej školy a prajem im, aby sa cítili medzi nami dobre. Aby si 
našli veľa dobrých kamarátov a blízkych ľudí a aby sa im u nás darilo. Ostatných spolužiakov 
prosím, aby im prejavovali pomoc a priateľstvo tak, ako sa ho dostalo im, keď nastúpili do 
našej školy. 
 Naďalej budeme pokračovať v skvalitňovaní modernizácie vyučovacieho procesu 
interaktívnou formou, v rozvíjaní jazykovej a počítačovej gramotnosti a veľkú pozornosť 
chceme venovať aj čitateľskej a matematickej gramotnosti. Žiaci 3. ročníka sa začnú učiť nový 
cudzí jazyk – angličtinu a šiestakom pribudne ako druhý cudzí jazyk – ruština a pokusne aj 
nemčina. 
 Od 1. septembra sme účastníkmi dvojročného projektu financovaného z európskych 
fondov a zameraného na implementáciu celodenného výchovno-vzdelávacieho systému. Čaká 
nás tvrdá práca, ktorej výsledkom budú nielen spokojní žiaci, ale škola dostane dva 
interaktívne systémy a mnoho dôležitých učebných pomôcok v hodnote 10 000 eur.  
 Milí žiaci, prajem vám školský rok plný nových objavov, vedomostí a zručností, aby ste 
v jeho závere boli s výsledkami vašej práce spokojní. Prajem vám veľa zdravia a úspechov 
a výborné známky, ktoré budú odmenou za vašu snahu. Úspešný rok každému! 
 
       Mgr. Katarína Hurková 
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Triedy a triednictvo 
 
1. stupeň                                                             2. stupeň 
1. A -  Mgr. L. Mihal číková    5. A -  Mgr. M. Hriciková 
1. B -  Mgr. E. Pribulová                               5. B -  Mgr. K. Bertová 
1. C -  Mgr. M. Liszkaiová     5. C  - PhDr. T. Dajková 
2. A -  PaedDr. A. Tóthová     6. A -  Mgr. K. Juhászová 
2. B -  Mgr. V. Rudašová        6. B -  Mgr. Cs. Dako 
2. C -  Mgr. S. Megyesiová                            6. C -  Mgr. I. Vojtková 
3. A -  Mgr. J. Daková                               7. A -  PhDr. R. Berta  
3. B  - p. uč. M. Čarnakovičová                 7. B -  Mgr. A. Páll 
3. C – Mgr. I. Dobošová                                7. C -  Mgr. I. Tóthová 
4. A  - Mgr. Š. Kendi      8. A -  PaedDr. E. Gérešiová 
4. B  - Mgr. J. Siposová, PhD.     8. B -  Mgr. J. Fazekašová                                                                                              
4. C  - Mgr. B. Bakurová        8. C -  p. uč. Z. Kotorová 
                                               9. A -  RNDr. I. Slovinská 
       9. B -  Mgr. L. Tamášová 

  9. C -  Mgr. I. Pribulová - Daková 
 Výchovno-vzdelávaciu prácu a výchovnú prácu v ŠKD na I. stupni bude usmerňovať pani 
zástupkyňa Mgr. D. Hudáková a na II. stupni za výchovno – vzdelávaciu prácu zodpovedá pani 
zástupkyňa Mgr. Z. Musková. Výchovnou poradkyňou školy je Mgr. K. Juhászová. 

V školskom klube detí budú pôsobiť: pani vychovávateľka Kendiová, Kočišová, Szerdiová, 
Molnárová a Királyová. 

V škole budú vypomáhať asistenti učiteľa: I. Szegedyová, Jutková, J. Oroszová, Kiššová, Z. 
Gondová, Kaško a Király.    
 Bez triednictva sú učitelia: Mgr. R. Balogh - Tárczy, Mgr. A. Arendášová, Mgr. A. Jašková, Mgr. 
P. Čókáš a Ing. Š. Kendi.  
 Vedúcou nepedagogických zamestnancov je pani Elena Kendiová. 

 
Záujmové útvary     Vedúci krúžku 
 
Varíme, pečieme     Mgr. A. Arendášová 
Hudobno-dramatická krúžok    Mgr. A. Jašková 
Šikovníci      I. Szegedyová 
Multikultúrna výchova v obrazoch   Mgr. Lívia Tamášová 
Vedenie domácnosti     Mgr. Lívia tamášová 
Turistika – zábava s Ježišom    J. Oroszová 
Poznávanie a ochrana prírody    Mgr. I. Daková – Pribulová 
Prírodovedný krúžok     RNDr. I. Slovinská 
Vedenie domácnosti a starostlivosť o dieťa  RNDr. I. Slovinská 
Prírodovedný krúžok     Mgr. K. Juhászová 
Tvorivá dramatika     Mgr. B. Bakurová 
Bezpečne na cestách     Z. Kotorová 
Kniha – priateľ človeka     Mgr. K. Bertová 
Tvorivá dramatika     PaedDr. E. Gérešiová 
Kreatívny svet      Mgr. J. Fazekašová 
Basketbalový krúžok      PhDr. T.Dajková  
Volejbalový krúžok      Mgr. Z. Musková 
Stolný tenis       PhDr. Róbert Berta 
Zdravotnícky krúžok      Mgr. Ildikó Tóthová 
 Minulosť a súčasnosť     Mgr. A. Páll                                       
Krúžok informatiky      Mgr. A. Páll 
Redakčný krúžok     Mgr. Mária Hriciková 
Tanečný krúžok – 6. ročník    Mgr. I. Dobosová 
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Strelecký krúžok     p. I. Tamáš 
Dievčenské rozhovory     Mgr. I. Vojtková 
Futbalový krúžok     Mgr. Cs. Dako 
Hádzaná       Mgr. P.  Čókáš 
Virtuálny svet      Ing. Š.  Kendi 
Tanečný krúžok  - 5. ročník    Mgr. E. Pribulová  
Lukostrelecký krúžok     Ladislav Kováč  
Loptové hry      Z. Gondová  

 
Balaton – 2012 
 
Každý rok sa zúčastňujú žiaci deviatych ročníkov základných škôl nášho mesta 

týždenného výletu na Balaton. Je to pre nich odmena za deväťročnú prácu a reprezentáciu 
školy v rôznych vedomostných súťažiach, športových alebo kultúrnych akciách. Z našej školy sa 
výletu zúčastnili – M. Hudáková a M. Orosz z 9. A a E. Pásztor z 9. B triedy. Sprevádzala nás 
Mgr. Katarína Bertová. 

Autobus vyrazil 27. 6. 2012 spred Mestského úradu v Kráľovskom Chlmci. Cestou na 
Balaton sme videli veľa zaujímavostí, ale najviac nás očarili historické budovy a kultúrne 
pamiatky v Budapešti. Do Balatonlelle sme dorazili o 16. hodine a boli sme dosť vyčerpaní 
z cesty. Po ubytovaní sme si trošku odpočinuli a večer sme sa zoznámili s dievčatami 
a chlapcami z Ukrajiny, Maďarska a Rumunska, ktorí boli tiež hosťami Ferenczváros – a ako 
my. Celý týždeň bol pre nás pripravený pestrý program. Plavili sme sa loďou na Tihany, kde 
sme navštívili kláštor. Potom sme sa vybrali na celodennú túru do hory. Ani ďalšie dni sme sa 
nenudili. Výletným vláčikom sme obišli Balatolelle, neskôr sme sa plavili veľkou plachetnicou 
po Balatone. Po večeri sme mávali rôzne súťaže a tancovačku, kde sme sa dobre vybláznili. 
Počasie nám prialo a boli sme sa mnohokrát kúpať. Voda bola perfektná, niektorí z nás sa vozili 
aj na vodných bicykloch. V posledných dňoch nás pán vedúci zobral do zábavného parku a do 
kúpeľov v Balatonlelle. 

Cesta domov prešla rýchlo. Našli sme si nových kamarátov a cítili sme sa s nimi veľmi 
dobre. Na výlet sme sa vybrali ako neznámi ľudia, ale domov sme sa vrátili ako skupinka 
najlepších kamošov. 

  Text a foto: E. Pásztor, redaktor junior TASR 
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Triedny výlet v Sárospataku 
 

Školský rok sa už blížil ku koncu, keď sme sa vybrali  18. a 19. júna na školský výlet na 
kúpalisko v Sárospataku. Zúčastnili sa ho žiaci 6. A a B a 5. A triedy. Boli s nami páni učitelia 
Páll a Berta a pani asistentka Gondová. 

Cestovali sme tam autobusom asi hodinu. Po príchode nám jeden pán ukázal chatky, 
kde sme mali prenocovať. Boli tam poschodové postele a staršie zariadenie, čo sa nám nepáčilo. 
Vybalili sme si veci a išli sme na kúpalisko. Voda bola príjemná, ale priveľmi pražilo slnko 
a všetci sme sa spálili. V bazéne sme boli celý deň. V podvečer sme sa vrátili ku chatkám, kde 
sme si na večeru opekali špekáčiky. Dobre sme sa pri tom zabávali. Potom sme šli spať, aj keď 
sa nám veľmi nechcelo. Na druhý deň po raňajkách sme sa šli opäť kúpať. Popoludní sme si 
zbalili veci a nasadli do autobusa. Cestou sme sa ešte zastavili v Tescu. Domov sme došli zdraví 
a trošku spálení, ale výlet sa nám páčil. 

         Fatime Kurti, 7. B 
 
Krížovka 

1.  2.  3.  4.  5.   6.    7.    8.    9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Krížovku zostavili : A. Rešková a Sz. Varga, 7. B 
 

Kvíz 
 
 Predpokladám, že už ste si opäť zvykli na život s kamarátmi v škole. Doma sa však isto 
vraciate v spomienkach na miesta, kde ste strávili prázdniny. Preto sme pre vás pripravili malý 
zemepisný kvíz. 
 

1. Tatranská Lomnica je:   2. Medzi Anglickom a Francúzskom je: 
a) v Alpách     a) Indický oceán 
b) vo Vysokých Tatrách   b) Tichý oceán 
c) v Karpatoch    c) Atlantický oceán 
 

3.Krakov je hlavné mesto:    4. Cez Paríž tečie: 
a) Poľska     a) Bodrog 
b) Maďarska     b) Labe 
c) nie je hlavné mesto   c) Seina 

 
      5. Labyrint bol postavený na ostrove:  6. Hlavné mesto Talianska je: 
 a) Sardínia     a) Rím 
 b) Kréta     b) Benátky 
 c) Island     c) Turín   

1. Suchá tráva 
2. Prvý deň v týždni 
3. Hlavné mesto Francúzska 
4. Meno malého filmového 

Mimozemšťana 
5. Ročné obdobie 
6. Sídlo futbalového mužstva v Taliansku 

– AC ........ 
7. Posledný mesiac v roku 
8. Žiari na oblohe v noci 
9. Morský živočích s klepetami 
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Maľovanka 
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