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Číslo  4 

December 2014           11. ročník 

Všade znie ozvena vianočného ticha,  Sviečka i prskavka v našich očiach žiari. 
Odniekaľ z tmy mráz do okien dýcha.  Prišiel čas obrátiť list v starom kalendári. 
 
Vymaľuj! 
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Spoločne sa nám v našej školskej kuchynke varí oveľa veselšie. 

Pani učiteľka Juhászová v našej škole vedie krúžok pod názvom Varíme a pečieme. Na 

tento krúžok sa prihlásilo 15 žiakov. Sú to chlapci aj dievčatá. Krúžok nie je len o varení 

a pečení, ale aj o hygiene a o vybavení kuchyne. Na prvých stretnutiach na začiatku školského 

roka si žiaci s pani učiteľkami zopakovali hygienu a prvú pomoc pri práci v kuchyni. Zoznámili 

sa aj s vybavením kuchynky – so spotrebičmi, riadom, prestieraním... Varenie prebieha tak, že 

jeden alebo dva dni pred krúžkom sa pani učiteľka a žiaci dohodnú, čo budú variť. Napíšu na 

papier suroviny, ktoré budú potrebovať na prípravu jedla. Deti sa dohodnú na termíne nákupu. 

Potraviny donesú do školy. Žiaci sa už naučili, ako treba správne očistiť a krájať ovocie 

a zeleninu. Najprv sa učili pripraviť jedlá, ktoré sa  pripravujú ľahko, napríklad: obložené 

chlebíčky, palacinky, hranolčeky, puding a halušky. Tento mesiac už pripravovali ťažšie jedlá, 

napríklad: šaláty, pizzu a zákusky. Pred varením pani učiteľka vysvetlí deťom postup prípravy 

jedla a aj to, ako bude  varenie prebiehať. Upozorní ich aj nato, načo si majú dávať pri 

príprave jedál pozor. Žiaci si medzi sebou rozdelia úlohy, kto čo bude robiť. Na dievčatá 

a chlapcov, ktorí používajú elektrické spotrebiče alebo ostré náradia dáva pani učiteľka veľký 

pozor. Keď je jedlo hotové, prestrú stoly a pripravené jedlo spoločne zjedia. Pri varení sa 

rozprávajú a zažijú všelijaké smiešne príhody. Najmä na začiatku, keď ešte niečo nevedeli 

urobiť. Spolužiaci mi povedali, že sa im varenie veľmi páči. Tešia sa, keď sa im jedlo podarí. A 

vedia aj to, že to, čo sa naučili variť a piecť v škole, budú vedieť využiť aj v živote, keď budú 

veľkí. 

Text: Gábor Godzsák, 8. A    Foto: Evelína Kovácsová, 8. A,  Tícia Mihóková, 9. A 
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Predstavenie muzikálu ABBA v Kráľovskom Chlmci 
 

 V MsKs v Kráľovskom Chlmci sa 18. 11. 2014 sa uskutočnilo divadelné 

predstavenie Generálna skúška -  ABBA. Prvé plus bolo, že sa to uskutočnilo počas 

vyučovania. Ale oveľa viac nás potešilo to, že sme sa dozvedeli o vzniku, kariére 

a rozpade tejto slávnej švédskej skupiny. Prostredníctvom režiséra sme sa dozvedeli 

informácie aj o ich súkromnom živote. Ich sláva sa začala hitom Waterloo, a potom 

nasledovali ďalšie slávne piesne ako Mamma mia, Fernando, Money, money, money...  

Predstavenie bolo veľmi zábavné, herci hrali výborne. Boli to I. Šabek, P. Ivan, J. 

Ďurček, D. Duňchová a Z. Kvasková. Zvukárom bol M. Kaščák. Oficiálne začali spolu 

hrať v roku 2001. Tento muzikál predvádzajú už rok a pol. Dievčatám sa páčili aj 

kostýmy,  ktoré mali speváci oblečené. 

 Neexistujú ľudia, ktorí by mali radi všetky druhy hudby, a tak to bolo aj v tomto 

prípade. Niektorí skupinu nepoznali, lebo spievala dávno a sú zvyknutí na iný druh 

muziky. Ale tým, ktorí piesne poznali, urobilo predstavenie radosť. Najspokojnejší boli 

páni učitelia, lebo všetky piesne poznali. Ale aj tí žiaci, ktorí majú radi melodické 

pesničky. Medzi nich patrím aj ja.  
                            Redaktor junior TASR Ali Czap, 8. A 
 

Naši hráči stolného tenisu sú víťazmi okresného kola v Trebišove ! 
 

 Naši starší žiaci sa pod vedením pána učiteľa Cs. Daka zúčastnili okresného kola 

v stolnom tenise v Trebišove dňa 7. 11. 2014. Družstvo tvorili: S. Vozárik, Vojtko, Ficzu 

a Lőrincz. Chlapci trénujú v stolnotenisovom krúžku, ktorý vedie pán učiteľ Berta a pani 

asistentka Z. Gondová. Okrem toho majú možnosť využiť pingpongové stoly aj počas 

prestávok. Zápasy sa hrali v telocvični ZŠ Komenského. Všetky družstvá sa snažili dosiahnuť čo 

najlepší výsledok, ale my sme boli najlepší a postupujeme do krajského kola! Získali sme pohár 

a diplom. Za nami sa umiestnili  hráči zo ZŠ Komenského a ZŠ I. Krasku v Trebišove. 

 Srdečne našim hráčom gratulujeme a dúfame, že dosiahnu pekný výsledok aj  

v  krajskom kole! 
     Text: Redaktor junior TASR  Ferenc Tancsák, 7. A     

   

VLASTNÁ TVORBA 

VIANOCE 

Chystáme sa na Vianoce,   Prvú sviečku zapálime, 

všetko sa v dome ligoce.   na oslavu sa tešíme. 

Stromček krásny ako hviezda,  Zvony oznamujú svetu, 

jeho krása sa nám nezdá.   že Ježiško opäť je tu. 

 
                          Júlia Kónyová, 4. A 
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Kreativita pri tvorbe adventných vencov 

V piatok , 21.11. 2014, sa uskutočnilo v Trebišove okresné kolo súťaže o Najkrajšiu 

vianočnú ikebanu a adventný veniec. Tejto súťaže sa   zúčastnili aj žiaci našej školy – Lucia 

Kandová a Szabolcs Varga z 9. B - pod vedením p. uč. I. Tóthovej. Ich úlohou bolo zhotoviť 

adventný veniec. Jeho základ bol z polystyrénu a žiaci si ho museli prichystať už doma. Na 

súťaži ho potom  vyzdobili ozdobami zo živých rastlín , napr. vetvičkami zo stromov, 

konárikmi, šípkami alebo šiškami zo stromov. Okrem toho sa použili aj sklené gule, sviečky, 

stužky, farebné korálkové reťaze... Výsledkom ich tvorivosti boli prekrásne adventné vence. 

Naši reprezentanti boli veľmi šikovní, ale, bohužiaľ, na víťazstvo to nestačilo. Keď sa táto súťaž 

zopakuje aj na budúci rok, tak verím , že aj žiaci z našej školy sa na nejakom mieste umiestnia. 

Ďakujeme našim žiakom za to , že nás reprezentovali na tejto umeleckej a kreatívnej súťaži 

a snažili sa vyrovnať svojim súperom.  

 

Text: Redaktor junior TASR Martina Štěpánková, 8. A        Foto: Lucia Kandová, 9. B 
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KRÍŽOVKA 
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Krížovku zhotovila Alexa Némethová, 8. A 

 

       

 

VIANOČNÝ  KVÍZ 

1.Aký druh ryby sa najčastejšie vypráža na Vianoce?         2. Odkiaľ pochádza kvet vianočná hviezda? 

 

a)  losos      a)  z Izraela 

b)  kapor      b)  z Konga 

c)  šťuka      c)  z Mexika 

 

3.Ako sa volajú vianočné pesničky?  4. Z akého roztaveného kovu sa veští na sviatky? 

 

a) legendy     a)  zo zlata 

b) balady      b)  z olova 

c) koledy      c)  zo železa 

 

5. Tradičný kysnutý koláč z hrozienkami sa volá: 6. Kde vznikol prvý adventný veniec ? 

 

a) vianočka     a)  v Amerike 

b) opekanec     b)  v Dánsku 

c) haruľa      c)  v Nemecku 

 

1. Opak smutného 

2. Má meniny 6. decembra 

3. V zime zohrievajú naše ruky 

4. Ostrý nástroj na krájanie 

5. Ťahá Mikulášove sane 

6. Mikuláš do nich vkladá sladkosti 

7. Materiál na stavanie snehuliaka 

8. Nie špinavý 

9. V zime si ho obmotávame okolo 

krku 

10. Každý deň putuje po oblohe 

11. Na píš výsledok: 5+10+20-5= 

12. V noci svietia na oblohe 

13. Ročné obdobie, v ktorom padá 

sneh 

14. Mikuláša sprevádzajú anjel a ...... 

15. Kadiaľ vchádza Santa Klaus do 

domu? 

16. Dokonči pranostiku: Prišiel Martin 

na bielom ..... 
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Maľovanka   
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