
Základná škola Kráľovský Chlmec 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

Číslo  2 
 

Október 2013           10. ročník 
 

 

 

 

 
 

 



- 2 – 
                                                       

Projekt „ NAŠe MeSto“ 

 

Reportér:      Ako dlho bývate v Kráľovskom Chlmci? 

Respondent:  Bývam tu už 12 rokov. 

Reportér:      Aký je váš názor na spôsob života v ňom? 

Respondent: Mladí obyvatelia tu nemajú veľkú možnosť realizovať sa, preto musia študovať,   

          a potom hľadať uplatnenie v zahraničí. 

Reportér:     Čo sa vám páči v meste a prečo? 

Respondent: Keďže Chlmec je malé mesto, dá sa povedať, že každý každého pozná. Preto si  

          myslím, že tu vládne priateľská atmosféra. A páči sa mi, že v meste prežívajú  

          tradície, apelujem na vinohradnícke oslavy.  

Reportér:     Čo sa vám v meste nepáči? 

Respondent: Nepáči sa mi, že mesto má niektoré časti zanedbané. Bolo by ich treba viac  

          esteticky upraviť. 

Reportér:      Čo by ste zmenili? Čo vám tu chýba? 

Respondent: Chýbajú mi obchodné centrá, viac pracovných možností, lepšie fungujúca  

           hromadná doprava. 

Reportér:      Chceli by ste sa z mesta odsťahovať? 

Respondent: Už dlhšiu dobu študujem mimo Kráľovského Chlmca, mám možnosť vnímať  

           výhody aj nevýhody veľkých miest. Pre mladého človeka je výhodnejšie bývať vo  

           veľkom meste, pretože má lepšie možnosti nájsť si prácu a spoznať viac ľudí  

a rôzne národnosti. No napriek týmto skutočnostiam musím  

priznať, že sa do nášho mesta vždy rada vraciam.  

Reportér:        Ďakujem vám za rozhovor. 

Respondent:   Rado sa stalo. 

       Júlia Mihalčíková, 7. A 

 

 
 

Čo vieš o našom meste? – dejepisný kvíz 
 

 Počas Medzibodrožského kultúrneho festivalu sa v našej škole koná každý rok dejepisný 

kvíz. Prichystal ho pán učiteľ Berta a pani učiteľka Dajková. Našu triedu som reprezentoval ja 

a Martina Chlebecová. Našou úlohou bolo vypracovať test o dejinách nášho mesta. Niektoré 

otázky boli ľahké, ale nad niektorými sme sa zapotili. Potom pán učiteľ pozbieral papiere 

a súťaž vyhodnotil. Výsledok bol takýto: 

1. miesto - 8. A  2. miesto – 6. C   3. miesto – 9. A, 9. B 

Rád by som sa súťaže zúčastnil aj na budúci rok. 

                         Martin Kasinec, 6. A  
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Mažoretky  
 Každé dieťa má rado tanec, nezáleží na tom, do akej školy chodí. Tak je to aj u nás,  

v Kráľovskom Chlmci. Dievčatá našej školy chodili najprv do tanečného krúžku, ktorý vedie 

pani učiteľka I. Dobosová. Neskôr začali nacvičovať pochod mažoretiek. Najprv to nebolo 

ľahké, lebo naučiť sa paličkami robiť rôzne triky, bolo dosť náročné. Museli sme sa naučiť 

paličkami robiť „osmičky, varešku, atď “. V súčasnosti môžu chodiť do tanečného krúžku žiaci 

od 3. ročníka a mažoretky od 6. ročníka. Ja som sa učila tancovať od  2. ročníka a teraz som už 

v siedmom, preto sa učím pochodovať ako mažoretka.  

 Našou choreografkou je pani učiteľka Ildikó Dobosová. Má veľmi dobré nápady a páči 

sa nám hudba a choreografia jednotlivých tancov. Povedala nám, že rada počúva hudbu, a keď 

sa jej zapáči nejaká rytmická pieseň, tak si hneď vie predstaviť, ako na ňu budeme tancovať. 

Dokonca aj to, ako by mali vyzerať naše kostýmy. Sme rady, že s ňou môžeme trénovať. 

Nacvičujeme každý týždeň, aby sme boli vo forme, lebo nás často pozývajú na vystúpenia 

a kultúrne akcie. Aj tento školský rok sme vystupovali na čele sprievodu na Medzibodrožských 

oslavách v Kráľovskom Chlmci. Každý rok niektoré dievčatá od nás odchádzajú na stredné 

školy, ale nové zasa prichádzajú. Dúfam, že si naše vystúpenia budú ľudia dlho pamätať. 
                                      Jennifer Mariňáková, 7. B 

 

 Na jeseň sa v záhradkách na okolí urodí veľa druhov ovocia a zeleniny. Aby sa mohli 

nimi záhradkári popýšiť, každoročne sa usporadúva mestská výstavka týchto plodov. Ja aj moji 

spolužiaci pomáhame pri prácach v záhradke, preto sa podobná výstavka urobila aj v škole. 

Pripravili ju pani učiteľka Fazekašová a Hriciková. Ovocie a zeleninu pekne naaranžovali do 

misiek a košíkov. Tie vyrobili šikovné ruky pani učiteľky Marciovej. Boli v nich uložené aj 

orechy, lieskovce, gaštany... V zaváraninových fľaškách boli čerešne, jablká a ríbezle. Videli 

sme krásne jablká, hrušky a hrozno, ale aj paradajky, pór, kaleráb... Najväčší obdiv si však 

vyslúžili obrovské tekvice, z ktorých jedna bola aj vyrezávaná. Aj ja som prispel plodmi z našej 

záhradky. Po dvoch dňoch sa výstavka premiestnila do stanu pred mestským úradom, kde boli 

vystavené plody z celého okolia. Okrem toho sme tam videli traktor, starý voz, na ktorom boli 

naaranžované kvety a plody.    

Počas Medzibodrožského festivalu videlo výstavu veľmi veľa ľudí. Podľa mňa bola 

nádherná.       Ali Czap, 7. A, redaktor junior TASR 
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Mosty bez bariér  

 

Dňa 18. 9. 2013 sme sa, tak ako po iné roky, zúčastnili festivalu tvorivosti a spolupráce 

zdravotne znevýhodnených a zdravých detí, ktorý sa každoročne koná pod záštitou predsedu 

KSK JUDr. Zdenka Trebuľu v areáli SOŠ v Pribeníku. 

 My, žiaci 9. ročníkov, sme mali to šťastie, že sme sa ho zúčastnili aj minulý rok, tak sme 

vedeli, že nás čaká bohatý program. Podujatie sa nám totiž veľmi páčilo. V tomto školskom 

roku sa ho zúčastnili študenti 45 stredných škôl z nášho kraja. Každá z nich má svoj stánok, kde 

prezentuje výsledky svojej práce, ale mnohí študenti predvádzali svoju zručnosť aj priamo pred 

zrakmi divákov. Mňa najviac očarilo umenie cukrárov, ktorých „sladké zázraky“ boli 

fantastické! Ich výrobky boli nielen pastvou pre oči, ale aj veľmi dobre chutili. 

 Tento festival sa koná vlastne preto, aby si žiaci zo ZŠ mohli vybrať z bohatej ponuky 

stredných škôl nášho regiónu. Ja by som sa chcela stať lekárkou, preto ma najviac zaujala 

prezentácia študentov Strednej zdravotnej školy v Košiciach. Získala som o štúdiu veľa 

zaujímavých informácií. 

 Zo sprievodných podujatí sa mi páčilo aj vystúpenie študentov konzervatória pod 

pedagogickým vedením Igora Timka, barmanská šou, kadernícke a kozmetické prezentácie, 

módna prehliadka a aranžovanie kvetín. Chlapcom sa najviac páčila jazdecká škola a ukážky 

z policajnej kynológie a hipológie. 

 Tento deň splnil všetky moje očakávania a prajem budúcim deviatakom, aby sa aj oni 

mohli na budúci rok tejto akcie zúčastniť. 
          Patrícia Illéšová, 9. B

   
 

KVÍZ 

 

1. Čo je piktogram?    2. Z čoho je zložená Morseova abeceda? 

a) písmo v podobe obrázkov    a) z písmen 

b) abeceda      b) z bodiek a čiarok 

c) graf      c) z číslic 

 

3.Z čoho sa vyrába papier?   4. Kto navrhuje budovy? 

a) z trávy      a) sochár 

b) z hliny      b) architekt 

c) z dreva      c) primátor 

   

     5. Čo sú maňušky?     6. Z čoho sa vyrába vlna? 

 a) bábky navlečené na ruku    a) zo srsti medveďa 

 b) zimný kabát     b) zo srsti ovce 

 c) plyšová hračka     c) zo srsti zajaca  
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Super trieda 

 Žiakom našej školy sa už po niekoľko rokov darí získavať popredné umiestnenie 

v súťaži Super trieda, preto som položil pár otázok pani učiteľke I. Pribulovej, ktorá žiakov na 

súťaž pripravuje. Povedala mi, že súťaž vyhlasuje ministerstvo školstva, vedy a výskumu SR 

a organizátorom je Občianske združenie Super trieda. 

V minulom školskom roku sa súťaže zúčastnili terajší žiaci 3. A triedy. Všetci mali veľkú 

radosť, keď sa im podarilo v Bratislave na celoslovenskom kole získať 2. miesto. Hudobno-

dramatické dielo, ktoré predviedli bolo výsledkom práce všetkých žiakov triedy a pani učiteľky. 

Spoločne vytvorili scenár na tému „ Moje mesto“ pod názvom –Tekutý jantár. 

Obohatili ho spevom, tancami aj hrou na hudobných nástrojoch. Snažili sa obecenstvu priblížiť   

výnimočnú krásu a tradície nášho regiónu a mesta Kráľovský Chlmec. Bol to  niekoľko 

mesačný projekt a príprava a nácvik trvali 5 mesiacov. 

 Z dosiahnutého výsledku sa tešila celá naša škola a mal som veľkú radosť aj ja, lebo 

pani učiteľka Pribulová bola mojou triednou učiteľkou na prvom stupni a tiež sa nám podarilo 

získať 2. miesto v tejto súťaži. Srdečne blahoželáme jej aj žiakom, ktorí pod jej vedením získali 

také pekné víťazstvo.       Ferenc Máté Tancsák, 6. A  

Dokresli tvár veselej čarodejnici v klobúku! 
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Kreatívne dielne pri príležitosti Medzibodrožského kultúrneho festivalu  

 

 V piatok 20. 9. 2013 sa všetci žiaci do školy tešili, lebo na dvore našej školy sa v tento deň 

konali jesenné kreatívne a športové hry pre všetky materské a základné školy v našom meste. 

Prišli škôlkari, žiaci zo ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským aj rodičia. Akciu otvorila pani 

riaditeľka Mgr. K. Hurková a pán primátor Mgr. J. Balogh. Všetkým zapriali veľa zábavy 

a športových úspechov. Žiaci sa potom rozišli do stánkov, v ktorých sa mohli zapojiť do rôznych 

kreatívnych činností. Niektorí púšťali a vyrábali 3D šarkany. V druhom stánku pani učiteľka 

Marciová s pomocníkom A. Czapom organizovali výrobu pletených košíkov z papiera. Moje 

kamarátky – Siposová a Šimková Viktória – pomáhali pani učiteľkám Fazekašovej a Hricikovej 

pri výrobe papierových šarkanov. Menším deťom sa veľmi páčilo maľovanie na tvár. Kreatívne 

dielne mali aj žiaci z ďalších škôl. Témou výtvarnej súťaže, ktorú viedla pani učiteľka Tóthová, 

bolo vinobranie. Športovci hrali futbal, strieľali zo vzduchovky a dievčatá hrali s pani učiteľkou 

Dajkovou vybíjanú. Počas celého dňa nás zabávali spevom spolužiaci, ktorých učí spievať pán J. 

Juhász z CVČ.  

Celá akcia bola super a teším sa na ňu aj na budúci rok!                      Fanni Rontová, 6. A       

        

     
 

                 

Vlastná tvorba 

          

Škola 
 

Skončili sa prázdniny, Nie každý sa na ňu teší, Opäť budú prázdniny, 

začína sa škola.  ale ten čas rýchlo beží. tak už neplač za nimi! 
      Martin Kasinec, 6. A 
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Pospájaj číslice, aby si vytvoril domov pre halloweenské strašidlá!  

 
KRÍŽOVKA 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

       
                                                Krížovku pripravil Szabolcs Varga, 8. B 

1. Roznáša ich poštár 

2. 1 + 2 

3. Začiatok dňa 

4. Odlietajú na jeseň do Afriky 

5. Zväčšovacie sklo 

6. Tká siete v kútoch domov 

7. Vydlabávajú z nej hlavy na Halloween 

8. Tmavý horúci osviežujúci nápoj 

9.  Čo je pred hromom? 

10. Dopravný prostriedok čarodejníc 

11. Životodarná tekutina 

12. Svieti miesto lampy, keď nie je svetlo 

13. Priťahuje kovové predmety 

14. Autor textu slovenskej hymny 
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Maľovanka 
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