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Máj  2015           11. ročník 

Mamička moja 

 

Moja milá mamička,  Mamička mi hladí vlásky  Mám ťa rada, mamička!  

pobozkám ťa na líčka. a ja viem, že je to z lásky. Si ako čerstvá kytička. 

 

        Júlia Kónyová, 4. A 

 

Vymaľuj! 
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Návšteva Strednej odbornej školy na Rákócziho ulici v Kráľovskom Chlmci 

 
Na základe bohatej ponuky študijných odborov si mnohí siedmaci a ôsmaci vybrali svoje budúce 

povolanie. 

 

 Tak, ako to býva zvykom každý školský rok, ani tento sme nevynechali návštevu SOŠ na 

Rákócziho ulici v Kráľovskom Chlmci. Konala sa 15. apríla 2015 a pozvaní boli žiaci siedmych 

a ôsmych ročníkov. Na začiatku sme sa rozdelili do menších skupín podľa záujmu o študijné 

odbory. Dve skupiny šli na akademické a dve na pracovné odbory.  Navštívili sme odborné 

učebne obchodnej akadémie, ktoré boli vybavené počítačmi a interaktívnou tabuľou. Zašli sme 

aj do miestnosti, kde sa študenti učili viesť firmu a navštívili sme tiež učebňu, v ktorej pracovali 

študenti, pod vedením vyučujúceho, na ukončení svojich maturitných prác. 

 Dievčatám sa najviac páčilo na praktickom vyučovaní kaderníctva, kde na rozdané 

obrázky dievčenských hláv dokresľovali účesy podľa svojej fantázie. Potom navštívili 

kadernícky salón. Tu sa učnice učili vytvárať nové účesy naozaj. Zaujala nás aj práca 

v krajčírskej dielni. Dievčatá tu šili zásterky. Chlapci si pochvaľovali návštevu v murárskej, 

autoopravárenskej a elektrotechnickej dielni. Všetci páni majstri a majsterky boli veľmi milí 

a poukazovali nám, ako sa pracuje na rôznych strojoch a prístrojoch v dielňach.  

 Pretože bolo dobré počasie, chlapci si na ihrisku mohli zahrať futbal. 

 V škole sme pobudli štyri hodiny a domov sme sa pobrali s mnohými informáciami 

o študijných odboroch, ktoré škola ponúka. Chceme sa poďakovať pánovi riaditeľovi Ing. 

Ivanovi Beňovi, pani zástupkyni Mgr. Eve Blaškovej a všetkým vyučujúcim za starostlivosť 

a ochotu, s akou nám odpovedali na naše zvedavé otázky. Získali sme výborný prehľad o tom, 

čo by sme chceli študovať v budúcnosti. Mnohí z nás odchádzali s presvedčením, že sa sem o pár 

rokov vrátia ako študenti. 

 

    

Foto: Viktória Šimková, 7. A  Text: Redaktor junior TASR Martina Štĕpánková, 8. A 
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Biologická olympiáda – kategória E 

 Okresné kolo Biologickej olympiády sa konalo 9. 4. 2015 v areáli CVČ - Príroda v Trebišove. 

Súťažilo sa v troch odboroch – zoológia, botanika a geológia. Našu ZŠ v Kráľovskom Chlmci 

reprezentoval Szabolcs Varga z 9. B a ja –Sebastián Gonda (8. A). Na súťaž sme sa poctivo pripravovali 

a pomáhala nám pani učiteľka K. Juhászová. Ona nás do Trebišova aj sprevádzala. Najprv sme napísali 

test o živočíchoch polí, lúk a pasienkov. Neskôr nám pustili prezentáciu s obrázkami jednotlivých 

živočíchov. Mali sme ich rozpoznať a napísať ich slovenský aj latinský názov. Bolo ich 15, ale 

v skutočnosti sme ich mali rozoznať až 50! Naša príprava na súťaž sa oplatila. Ja som sa v zoológii 

umiestnil na druhom mieste a postupujem na krajské kolo v Košiciach. Aj Szabolcs dopadol dobre – bol 

štvrtý v botanike.  

 Súťaž sa mi veľmi páčila, lebo aj tento rok som si rozšíril vedomosti zo zoológie. A opäť som sa 

stretol s kamarátmi, s ktorými som súťažil aj minulý školský rok. 

Redaktor junior TASR  Sebastián Gonda, 8. A 

 
200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra sme si uctili rečníckou súťažou. 

 Rečnícka súťaž sa v ZŠ v Kráľovskom Chlmci konala v tomto školskom roku 29. apríla. Mala 

slávnostnejší ráz ako po iné roky, lebo sa konala na počesť 200.výročia narodenia Ľudovíta Štúra.  

 Súťaž prebieha tak, že nám pani učiteľky slovenského jazyka rozdajú po triedach desať tém, na 

ktoré sa majú žiaci pripraviť. Sú to otázky rôzneho druhu a týkajú sa nášho života doma, v škole, našich 

záujmov... Na triednom kole si vytiahneme číslo a najmenej dve minúty hovoríme na danú tému. Hodnotí 

sa čas, slovenčina, a či žiak hovorí o téme. Tí, ktorí rečnili najlepšie, postupujú do školského kola. 

 V úvode školského kola nám pani učiteľka M. Hriciková porozprávala o živote a diele Ľ. Štúra, 

na počesť ktorého sa súťaž konala. Potom nás oboznámila s pravidlami a rozdelila nás do dvoch 

súťažných skupín. Prvú tvorili 5. a 6. ročník a druhú – 7. až 9. ročník. Naše vystúpenie hodnotila porota, 

ktorú tvorili vyučujúce slovenského jazyka – pani učiteľky Hriciková, Bertová, Gérešiová a Bakurová. 

Súťaž trvala vyše hodiny a pol a súťažilo 19 žiakov. Mladší žiaci mali trému, ale my, starší, sme už boli 

v pohode, lebo sme sa súťaže zúčastnili už viackrát. Každý sa veľmi snažil vystihnúť svoju tému, preto 

mala porota ťažkú úlohu určiť umiestnenie. Ale po zvážení všetkých kritérií sa rozhodla takto: 

5. – 6. ročník:      7. – 9. ročník: 

1. miesto – A. Miklós, 5. A   1. miesto – A. Czap, 8. A, S. Gonda, 8. A, 

               Júlia Mihalčíková, 8. A 

2. miesto – K. Cholodenko, 5. A   2. miesto – V. Lőrinczová, 7. C, P. Hami, 8.B 

3. miesto – J. Gažiová, 6. A   3. miesto – F. Rontová, 7. A, L. Tóthová, 7. B 

 Víťazi boli odmenení vecnými cenami a všetci účastníci dostali cenu navyše. Všetkým výhercom 

gratulujem, a dúfam, že sa súťaž bude konať aj v budúcom školskom roku! 

 

Muzikál Na skle maľované 
Žiaci ZŠ v Kráľovskom Chlmci sa vybrali dňa 16. 4. 2015 do Mestského kultúrneho strediska, 

aby si pozreli predstavenie dramatickej skupiny Drak z Prešova. Jej členov už poznáme, lebo k nám 

zavítali už s rôznymi predstaveniami. Pochádzajú z Prešova a divadlu sa venujú už 10 rokov. Súčasnú 

hru odohrali už 6 sezónu. Tento raz to bol muzikál poľského autora libreta Ernesta Brylla. Toto dielo je 

na Slovensku veľmi obľúbené, malo už vyše 600 repríz. Herci nám nepredviedli skutočnú hru. Bolo to 

spracované dramatické pásmo s textom a najznámejšími pesničkami z muzikálu. Speváci boli oblečení do 

krojov, aby nám pripomenuli oblečenie zbojníkov. Hrali na rôznych hudobných nástrojoch – bubon, 

gitara, flauta, tamburína... Dramatické pásmo bolo úryvkom zo života Juraja Jánošíka. Pesničky boli 

ľudové, ale boli moderne spracované. Speváci ich predniesli s citom a profesionálne. Mnohé sa nám 

páčili, aj keď to neboli také piesne, na ktoré sme zvyknutí. 

 Pre mňa to boli tiež nezvyčajné piesne, ale som rád, že som si ich vypočul. Sú to predsa piesne, 

ktoré spievali naši predkovia. A ja sa vždy rád naučím niečo nové. 

Text a foto: Redaktor junior TASR Ali Czap, 8. A 
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VLASTNÁ TVORBA 

Láska hory prenáša 
Čo je to láska? Je to len pojem, zbytočná fráza? Láska sa nedá vysvetliť žiadnym vzorcom. 

Nemôžeme sa ju naučiť, dá sa len cítiť. Ten, kto nebol zamilovaný, tvrdí, že to je len slovo, ktoré nemá 

žiaden význam. Veď predsa láska je všade okolo nás! Po ulici sa prechádzajú zamilované páriky, ktoré 

vám potvrdia, že láska je úžasný cit! Môže byť úprimná, keď vychádza z srdca. Je to krásne, keď máte 

niekoho, kto vám rozumie a môžete sa oňho oprieť. Niekoho, kto vás ľúbi a chápe a záleží mu na vás. Ale 

láska môže byť aj trpká a bolestná. Lásky k niekomu sa človek len tak ľahko nezbaví. Už pri spomienke 

na milovanú osobu sa nám objaví úsmev na tvári. Aj mne sa podarilo skúsiť, aké to je byť zamilovaná. 

Človek, ktorý ľúbi, nevidí na tom druhom chyby. Neverí tomu, čo mu tí druhí o ňom hovoria. Verí iba 

tomu, čomu chce, svojim predstavám. 

Poznáme aj lásku rodičovskú, a aj priateľskú. Tá druhá zvykne často prerásť v lásku. Čo všetko 

sme ochotní pre lásku spraviť? Myslím si, že naozaj všetko – aj život! A to by ste kvôli „obyčajnému 

slovu“ predsa neurobili!! 

       Eunika Pongová, 8. A 

 
 Ak sa dvaja ľudia veľmi ľúbia, urobili by pre toho druhého hocičo. Tomu sa hovorí - „láska hory 

prenáša“! Je to veľmi príjemné mať niekoho, kto ťa ľúbi najviac na svete a ty mu tie city opätuješ. Máš 

sa o koho oprieť, pre koho žiť. Horúce objatia milovaného človeka ťa nabijú energiou na celý deň, aj keď 

väčšinu tej energie minieš na premýšľanie o tom druhom. Nemôžeš kvôli tomu spať, prezeráš si jeho 

fotky v mobile. Voláte si každú chvíľku, chodíte ruka v ruke na rande a nehanbíte sa zato. Bohužiaľ, 

nastanú aj chvíle, keď sa pohádate. Ale aj tak nevydržíte dlho. Ste veľmi radi, keď ste spolu a môžete to 

dokazovať celému svetu! Vtipkujete, blbnete ako malé deti. Ak je jeden z vás smutný, tak sa ho snažíte 

povzbudiť. Chránite ho a vymieňate si široké úsmevy a úprimné pohľady. Aj to je v poriadku, keď 

trošku žiarli. Veď ťa ľúbi najviac na svete! Položil by za tvoje šťastie aj život a preniesol by aj tie hory! 

Ale vo vzťahu by mali byť dvaja ľudia, a preto by aj ten druhý mal urobiť všetko pre partnera. 

      Redaktor junior TASR  Martina Štĕpánková, 8. A 

Energetika 2015 
Spoločnosť VSE – Východoslovenská energetika – vyhlásila kreatívnu súťaž na tému „Super 

opravár na zavolanie“. Žiaci z jednotlivých škôl mali za úlohu zhotoviť komiks na danú tému. 

Iniciátorkou účasti bola pani zástupkyňa Z. Musková, lebo ona u nás učí fyziku. Za našu školu súťažili 

dvaja žiaci z 9. B – Lucia Kandová a Szabolcs Varga. Autorom nápadov a „super opravárom“ bol 

Szabolcs. Lucka zhotovovala a spracovala zábery. Vytvorili fotografický komiks s 30 zábermi. Bolo to 

dosť zdĺhavé, ale ich práca na komikse bola odmenená. Spomedzi 500 prác bola vybraná do finále. Dňa 

24. 4. 2015 sa s pani zástupkyňou vybrali do Košíc, kde sa malo rozhodnúť o víťazovi. Súčasťou súťaže 

bol aj vedomostný kvíz, ktorého sa zúčastnil Szabolcs. Mal tieto témy: cudzie slová, šport, hrady a zámky, 

VSE a Európa. Vďaka svojim vedomostiam sa mu podarilo získať 3. miesto. Cenou za toto umiestnenie 

bolo 1 000 eur, ktoré dostane od VSE naša ZŠ na skvalitnenie výchovno- vzdelávacieho procesu. Získali aj 

rôzne darčekové predmety s logom VSE a obaja sa zúčastnili aj na pohostení, ktoré im predstavitelia VSE 

pripravili. Popoludní sa vybrali do 5D kina v Au parku na film Ponorková odysea, ktorý bol veľkým 

zážitkom najmä pre Lucku. 

 Obom našim talentovaným spolužiakom blahoželáme k víťazstvu. Za svoj úspech, z ktorého 

budú mať úžitok všetci žiaci, dostali pochvalu od pani riaditeľky. Keďže čoskoro z našej školy odídu do 

stredných škôl, prajeme im, aby aj tam dosahovali takéto vynikajúce výsledky! 

       Redaktor junior TASR Sebastián Gonda, 8. A  
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KRÍŽOVKA 

 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KVÍZ 

 

1. Trávnaté oblasti tropického pásma sú:  2. Ťavy v hrbe uskladňujú: 

a) savany      a) vodu 

b) púšte      b) tuk 

c) pralesy      c) potravu 

 

3.Ktorá púšť má najväčšiu rozlohu: 4. Pri akej teplote je zima polárnej líške: 

 a) Gobi      a) – 20 ºC 

 b) Arabská púšť     b) - 70ºC 

 c) Sahara      c) - 10ºC 

 

5. Atol je:     6. Kedy vznikol život na našej Zemi: 

 a) koralový ostrov     a) pred 2 miliónmi rokov 

 b) názov planéty     b) pred 3, 8 miliardy rokov 

 c) meno herca     c) pred 100 tisícmi rokov 

1. Sušená tráva 

2. Láska po anglicky 

3. Majiteľ čarovnej lampy 

4. Miesto na bývanie 

5. Tancuje na špičkách 

6. Ide 

7. Vyžehlený kov 

8. Hlúbová zelenina 

9. Ušaté zviera 

10. Voňavý zvončekovitý biely kvet 
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