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         Číslo  8 

Apríl 2016           12. ročník  

Dúha 

Každá dúha rada spieva,  Keď si slnko vezme svoje 

nechce papier notový,   dirigentské paličky, 

všetky noty kreslí priamo  spolu s dažďom vymýšľajú 

do farebnej osnovy.   fantastické pesničky.  Martina Dobríková 

 

 

Vymaľuj! 
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Lyžiarsky výcvik bol dobrou skúškou našej kondičky a zručnosti. 
 

 Finančnú pomoc od Ministerstva školstva pre žiakov, ktorí sa chceli naučiť lyžovať, využilo aj 

vedenie ZŠ v Kráľovskom Chlmci. O lyžiarsky kurz bol veľký záujem, preto sa ho zúčastnilo až 40 žiakov 

z 8. a 9. ročníka. Sprevádzali nás pani zástupkyne Z. Musková a D. Hudáková, pani učiteľka T. Dajková, 

pán učiteľ CS. Dako a pani zdravotníčka. 

 Výcvik prebehol v dňoch od 7. 3. do 11. 3. 2016. Ráno sme aj s rodičmi netrpezlivo čakali na 

príchod autobusa. Po naložení ťažkých kufrov a rozlúčke s rodičmi nás čakala 4 až 5- hodinová cesta do 

Starej Ľubovne. Ubytovali sme sa v hoteli Família a tu sme mali zaistené aj raňajky a večeru. Obedovali 

sme na svahu.  

Po vybalení oblečenia sme sa hneď vybrali na svah. Ten bol v Litmanovej – asi 10 km od hotela. 

Keďže sme z južnej časti Slovenska, sneh vidíme často iba v televízii. Lyžovanie teda nie je v našom kraji 

masovým športom. Lyže sme si všetci požičali a museli sme sa naučiť všetko od základov – ešte aj 

obúvanie lyžiarok. Potom nás rozdelili do skupín podľa toho, kto ako vedel lyžovať. Učili nás naši učitelia, 

ale aj miestni inštruktori. Začínali sme od výučby bezpečných pádov, a potom nasledovalo samotné 

lyžovanie. V stredisku Ski Litmanová boli zjazdné tri  zjazdovky. Mňa zaujali najmä kotvy, ktoré nás 

dokázali vytiahnuť hore veľmi rýchlo. Celý týždeň bolo fajn, aj keď sme mali od pádov niekoľko modrín 

a dvaja spolužiaci museli ísť domov, lebo dostali angínu. Ku koncu týždňa už vedela lyžovať viac ako 

polovica žiakov a odvážili sa spustiť aj z veľkej zjazdovky. 

Lyžiarsky výcvik som si užil, ale nebol som spokojný s tým, že sme mali budíček už o siedmej 

ráno! Rozum chápal, že treba využiť čas, ale telo bolo unavené. Cez víkend sme sa zregenerovali a teraz sa 

snažíme dobehnúť zmeškané učivo. Ale my to zvládneme! A spomienky na lyžiarsky výcvik s kamarátmi 

tak skoro nevyblednú! 

        Redaktor junior TASR Ali Czap, 9. A 

 

      
Deň učiteľov  
 
 V tomto roku sme našim pánom učiteľom zablahoželali kvôli Veľkej noci trošku neskôr. 

Mnohí žiaci pre nich zhotovili pozdravy a darovali kytice. Do zborovne prišiel aj pán primátor 

Ing. K. Pataky s poslancami – Želinským a PhDr. Bertom. Červená ruža bola poďakovaním za  

obetavú prácu v škole aj mimo nej. Aj ja sa pripájam ku gratulantom! 

 
Foto: Kristián Bók     Redaktor junior TASR Ali Czap, 9. A 
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Fotosúťaž   Jeseň – zima 2015/ 16 
 Do fotosúťaže postupujú najkrajšie fotografie žiakov našej školy. Každý rok dvakrát ju 

organizuje pani učiteľka Hriciková. Vo februári boli vyhodnotené fotografie jesennej a zimnej 

prírody. Súťaž sa mi veľmi páčila, lebo sme urobili skvelé fotky stromov, kvetov, zasnežených 

záhrad, ale aj vyrezávaných tekvíc. 

Fotografie boli vystavené na paneloch na školskej chodbe a každý žiak alebo učiteľ 

mohol hlasovať na fotku, ktorá sa mu páčila. Všetky boli pekné, ale podľa hlasovania sa 

súťažiaci umiestnili takto: 

1. Nikola Poláková, 5. C 

2. Barbara Kandová, 5. C 

3. Martina Chlebecová, 8. A 

4. Natália Mislaiová, 5. C 

Dostali pochvalu od pani zástupkyne Muskovej a pekné zápisníky. 

V ďalšom polroku máme nové témy – môj zvierací kamarát a jarná príroda. Zapojte sa do súťaže 

aj vy a fotografie odovzdajte pani učiteľke Hricikovej na USB kľúči do konca mája. Tešíme sa 

na vaše zaujímavé fotografie! 
      Nikola Poláková, 5. C 
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Marcové aktivity v knižnici 

                Knihám a ich čítaniu sa v poslednom čase venuje značná pozornosť. Napriek moderným 

technológiám sa opäť dostávajú do pozornosti detí aj dospelých. V Základnej škole v Kráľovskom 

Chlmci sa každý rok v marci roztrhne vrece s rôznymi zaujímavými akciami. Postarajú sa o ne 

vyučujúce slovenského jazyka - Mgr. Bertová, Gérešiová, Hriciková a Bakurová. V školskom roku 

2015/ 2016 to boli aktivity v knižnici i mimo nej.  

               Najprv sa zorganizovala súťaž v rýchlom čítaní. Všetci súťažiaci mali rovnaký text - bájku 

- a súťažilo sa v tom, kto ju rýchlejšie prečíta. Samozrejme, súťaž bola rozdelená na kategórie, aby to 

bolo spravodlivé.  

              Tradične úspešná je aj výstavka kníh z vydavateľstva Argus spojená s predajom. Knižky 

zaujali žiakov ilustráciami a páči sa im aj to, že sa môžu do nej začítať. 

Pani učiteľka Hriciková pripravila pre žiakov piatej A a C prezentáciu o rozprávkach. Bola doplnená 

úlohami na interaktívnej tabuli. Najviac zaujalo žiakov ukladanie obrázkov rozprávok do kontajnerov 

podľa autorov. 

O rozprávkach boli aj multimediálne a ilustrované piatacke prezentácie o obľúbenej rozprávke 

alebo príbehu. Najkrajšie postery boli vystavené v školskej knižnici. 
Regionálnu knižnicu navštívili žiaci prvého stupňa, aby sa naučili, ako sa tam majú správať a aké 

možnosti pre nich poskytuje. 

        Vyvrcholením marcových aktivít bolo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína na oboch stupňoch 

ZŠ. Na druhom bolo 16. a na prvom 17. marca. Moderátorom na druhom stupni som bol ja. S pani 

učiteľkou Gérešiovou a ďalšími spolužiakmi sme deň pred súťažou pripravili triedu - vyzdobili sme ju 

kvetmi a portrétom Hviezdoslava. V deň súťaže sa trieda zaplnila. Súťažiacich bolo 30 a divákov prišlo 

tiež dosť. Mojou úlohou bolo akciu nielen uvádzať, ale prezentoval som na interaktívnej tabuli aj život a 

dielo P. O. Hviezdoslava. V porote boli vyučujúce slovenského jazyka.  

Súťažiaci boli zadelení do dvoch kategórií - II. - žiaci 5. a 6. ročníka  

                                                                         - III. - žiaci 7. až 9. ročníka 

Súťažiaci si poradie losovali. Aj keď mali zo začiatku trému, neskôr ju prekonali a recitovanie im šlo 

dobre.  

Umiestnenie bolo nasledovné: 
 

II. kategória – próza      poézia 

1. miesto - neudelené     1. miesto - neudelené 

2. miesto - B. Kónyová, 5. A                              2. miesto - P. Eszenyiová, 5. C P. Gornyitzki, 6. A 

3. miesto - V. Gačová                                                  3. miesto - B. Balogh, 6. A       

                                                                                                                                                             

III. kategória – próza                                                         poézia 

1. miesto - S. Gonda, 9. A                                                 1. miesto - Arleta Bacskaiová, 7. B 

2. miesto - K. Rudaová, 7. A                                             2. miesto - F. Rontová, 8. A 

3. miesto - N. Botošová, 8. B L. Tóthová, 8.B                  3. miesto - neudelené                                                                                   

          Podľa najnovších pravidiel postupujú výhercovia priamo na okresné kolo, ktoré sa bude konať 6. 

a 7. 4. 2016 v Trebišove. Blahoželáme im a držíme palce.  

         Do aktivít, ktoré sa pravidelne konajú v tomto mesiaci v našej škole, sa kvôli 

veľkonočným sviatkom odložil literárny kvíz, ktorý sa bude konať  až po deviatackom 

Monitore.  

                                                                             Redaktor junior TASR Ali Czap, 9. A  
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Krížovka 
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Krížovku zhotovila Júlia Kónyová, 5. A       

   

Kvíz 

 

1. Aký žáner je Kráska a zviera?  2. Ako sa volá povesť o vzniku erbu? 

a) Sci-fi    a) historická 

b) Rozprávka    b) miestna 

c) Western    c) heraldická 

 

3.Akej národnosti je H. Ch. Andersen? 4. Karl May je autorom: 

a) Nemec    a) sci-fi 

b) Rus     b) robinsonády 

c) Dán     c) westernu  

 

5. Kay je z rozprávky:  6. Gradácia je:  

a) Shrek    a) obsah 

b) Popoluška    b) stupňovanie 

c) Snehová kráľovná   c) pozvánka 

 

Správne odpovede: (6b, 5c, 4c, 3c, 2c, 1b)   

1. Milionár 

2. Horské jazero 

3. Rovno 

4. Zmámený 

5. Pastiersky pes 

6. Nástroj na šitie 

7. Motorka 

8. Zlé počasie 

9. Les 

10. Osídlený 

11. Stmieva sa 

12. Reklamné heslo 

13. Jazyčnica 

14. Rýchlo 
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Maľovanka 
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