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Číslo  4 

December 2016           13. ročník 

Dedo Mráz 

Sníva les a sníva hora,   Dá inovať na kríčky, 
že dedo Mráz na nich volá.   robí radosť maličkým. 
Sype sniežik do dvorov,   Dobrým deťom do čižmičky 
belie sa za komorou,    vloží sladké medovníčky, 
pridá ešte na kopce,    na voňavé jedličky 
nech sa všetko ligoce.   kladie lesklé hviezdičky. 
         Martina Dobríková  
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Predvianočný výlet do Košíc 
 
 Žiaci 6. A a B sa potešili, keď sa dozvedeli, že dňa 18. 11. 2016 sa vyberú do Košíc na 
výlet. Zorganizovali ho pani učiteľky J. Fazekašová a E. Gérešiová.  
 Zraz bol na železničnej stanici v Pribeníku, odkiaľ sme cestovali vlakom do Košíc. Po  
príchode sme sa rozutekali po obchodoch na nákupy. Väčšina sa vybrala do TESCA a do 
kníhkupectva. Potom sme šli spoločne do STEEL parku. Zaujali nás tam rôzne elektronické 
prístroje a veľa experimentov. Páčil sa nám robot, ktorý podľa výrazu tváre dokázal povedať, 
akú máme náladu...či sme prekvapený alebo smutný. Robili sme pokusy aj s magnetickým 
poľom. Keď sme pohybovali magnetom, tak sa hýbali aj kovové piliny. Na veľkom plátne nám 
premietli aj to, ako sa spracúva železo. Na druhom poschodí boli tiež interaktívne hry. Nám sa 
najviac páčili tie, pri ktorých boli rôzne očné klamy. Veľmi sme si to všetko užívali. 

 Bolo tam aj 3D kino, do ktorého sa zmestili len pätnásti. Každý z nás tam chcel ísť prvý, 
tak bol z toho trošku zmätok. Premietli nám krátky film o lietadlách. Keďže sme mali špeciálne 
okuliare, vyzeralo to, akoby do nás vrážali. Všetci sme pišťali! 
 Potom sme sa presunuli do Au parku, kde sme mohli nakupovať darčeky pre seba, ale aj 
pre blízkych a priateľov na Vianoce. Výzdoba nákupného centra bola nádherná! 
 No a po nákupoch sme šli na stanicu, lebo pred nami bola dlhá cesta domov. Ale 
s kamarátmi sme sa cítili dobre aj vo vlaku. V Pribeníku nás už čakali rodičia a zobrali nás 
domov. Výlet sa nám veľmi páčil 

Text: Natália Juhászová, 6. A 
   

 
 
Divadelné predstavenie v anglickom jazyku 
 
 Herci z Martina k nám zavítajú každý rok. Ich predstavenie je zvláštne tým, že hovoria 
a spievajú po anglicky. V tomto roku prišli 14. 11. 2016 a zahrali dve predstavenia. Prvá bola 
rozprávka pre 1. až 4. ročník, v ktorej použili aj slovenský jazyk, aby malé deti rozumeli. Pre 
nás, starších, si vybrali predstavenie, ktoré sa volalo „Peter Black 3“. Bolo to pokračovanie 
osudov Petera. V tejto časti sa stal dedičom veľkého domu. Ale mal ho dostať iba vtedy, keď ho 
opraví a bude v ňom robiť rôzne akcie pre ľudí. To sa mu nakoniec podarilo, aj keď s opravou 
domu mal dosť problémov. Nemal veľa peňazí, ale pri opravách našli perlový náhrdelník a iné 
vzácnosti. Keď ich predali, mali dosť peňazí na opravu domu. Divadlo zahrali herci – Kristína 
Mackovčáková, Michal Rosík a Andrej Šoltés. Ich hra sa nám páčila a text sme celkom dobre 
pochopili. Ale najviac nás rozosmial uvádzač, ktorý nás upozornil, ako sa máme správať počas 
prestavenia. Použil nárečové aj slangové slová, ktorými nás pobavil. 
 Na predstavení sa mi nepáčilo správanie niektorých žiakov, ktorí sa nesprávali pekne. 
A ani to, že na konci predstavenia pískali a kričali, hoci sme sa učili, že hercov pochválime tak, 
že im tlieskame. Kričí sa a píska iba na koncerte modernej hudby. 
 Dúfam, že sa herci neurazili a prídu nám ešte niečo pekné zahrať. 

Júlia Kónyová, 6. A 
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Prezentácia moderných technológií vo vyučovaní 
 

     
 

Návšteva pedagógov a študentov zo Spojenej školy v Kráľovskom Chlmci potešila najmä tých 
žiakov deviateho ročníka, ktorí sa zaujímajú o CNC  (computer numeric control) stroje a ich funkčnosť. 
Pán inžinier M. Gonda a jeho dvaja študenti nám najprv premietli prezentáciu o týchto strojoch, a potom 
nám aj prakticky predviedli, ako nimi zostrojené roboty pracujú. Na základe ich pokynov sme si mohli aj 
my zhotoviť z konštrukčnej stavebnice robota. Dokázali sme ho aj naprogramovať. Táto činnosť zaujala 
najmä chlapcov, ktorí by sa radi po skončení deviateho ročníka venovali podobnej práci. 
 Na ďalších dvoch hodinách sme mali prednášky o ekonomike a logistike. Pani profesorky zo 
Spojenej školy nám rozprávali o tom, ako sa dajú v praxi využiť vedomosti o finančnej gramotnosti. 
Pozorne sme počúvali, lebo mnohé poznatky boli pre nás nové. Všetky vedomosti sa nám zídu aj v našom 
ďalšom živote, keď si už budeme peniaze zarábať sami. Pod ich vedením sme spoločne vypracovali aj 
pracovný list o tom, ako si treba správne zadeliť peniaze, ktoré dostaneme v budúcnosti na výplatu. 
 Obe prednášky a prezentácie nás  zaujali a bolo to veľmi poučné. Mne sa najviac páčili roboty. 

 
Text: Redaktor junior TASR Ferenc Máté Tancsák, 9. A     Foto: Kristián Bók 

 

      
Exkurzia do Starovekého Egypta 
 Pod vedením pani učiteľky T. Dajkovej sme sa vybrali 28. 11. 2016 do Košíc na exkurziu za 
tajomstvami Tutanchamonovej hrobky. 
 Ráno sme sa stretli na stanici v Pribeníku a nastúpili sme do vlaku. Cesta ubehla rýchlo. Ani sme 
sa nenazdali a boli sme v Košiciach. Keď sme došli do budovy, pani učiteľka nás rozdelila do troch 
skupín. V každej bolo 8 žiakov. Jednotlivé skupiny vstupovali do areálu po dvoch hodinách. Kým bola 
jedna skupina dnu, ostatné mali voľno v meste. 
 Pri návšteve expozície sme zišli po schodoch a ocitli sme sa v miestnosti, kde nás čakala 
animátorka. Vysvetlila nám pravidlá hry. Našou úlohou bolo dostať sa pomocou indícií z labyrintu. 
Obliekli sme si biele šaty a ozdobili sme sa šperkmi, aby sme vyzerali ako Egypťania. Na nohách sme mali 
tiež biele návleky, lebo tam bol piesok zo Sahary. Animátorka nás sledovala cez kameru a keď bolo treba, 
tak nám poradila. Hľadali sme kľúče, čítali sme hieroglyfy, riešili hlavolamy a hľadali poklad. Bola to 
kolektívna práca, každý sa zapájal a pomáhal, ako vedel. Bavili sme sa veľmi dobre. 9. C sa dostala 
z labyrintu za 68 minút, 9. B za 58 minút a my – 9. A - sme boli najlepší! Trvalo nám to iba 43 minút. 
S exkurziou sme boli spokojní. Veľa sme sa naučili a aj sme sa dobre zabávali. 
 Samozrejme, nemohli sme si nechať ujsť ani vianočné trhy a nákupy v nákupnom centre. 
Navodili skvelú atmosféru a páčil sa nám zvláštny vianočný tovar v stánkoch. 
 Ďakujeme pani učiteľke Dajkovej, že nám takto spríjemnila predvianočný čas! 
 
Text: Redaktorka TASR Fanni Rontová, 9. A  Foto: Viktória Šimková, 9. A 
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Návšteva SOŠ v Pribeníku 
 Dňa 23. 11. 2016 sa piataci zapotili pri písaní Testovania 5, ale žiaci deviatych ročníkov si tento 
deň užili. Vybrali sa na exkurziu do Pribeníka do SOŠ, kde sa konal Deň otvorených dverí. Už sme sa tam 
celkom tešili, lebo sme tam boli už v minulom školskom roku a videli sme pekné prezentácie. 
 V úvode sme si pozreli prezentáciu o histórii a súčasnosti školy. Dostali sme aj letáky s ponukami 
odborov, aj školský časopis. 
 Potom nás učitelia sprevádzali po jednotlivých miestnostiach, kde sa učni pripravovali na rôzne 
odbory. Predviedli nám ukážky z pečenia, varenia, cukrárstva... 
Pri cukrároch sme si mohli vyskúšať zdobenie perníkov a ochutnať gofry. Veľmi nám chutilo. 
 Chlapcov zaujali najmä vŕtačky v pracovnej dielni, niektorí si aj vyskúšali, ako fungujú. 
Najväčším zážitkom bola ale jazda na koni a na osobnom aute a traktore. 
 Zaviedli nás aj ku čašníkom, kde sme videli prípravu flambovaného ovocia – banánov. Obdivovali 
sme zručnosť čašníka, ktorý tento dezert pripravoval. 
 A aby sme neostali hladní, na záver nás pozvali na guláš!   
 Bol to zaujímavý deň a užili si ho najmä tí žiaci, ktorí ešte neboli rozhodnutí, akú školu si majú 
vybrať. Dúfam, že si vybrali z bohatej ponuky. 
                                          Text: Redaktor junior TASR Ferenc Máté Tancsák Foto: Viktória Šimková, 9. A  

   
 
Stolnotenisový turnaj 
 
 Dňa 8. 11. 2016 sa uskutočnilo okresné kolo turnaja v stolnom tenise v Trebišove. Hráčov zo ZŠ 
v Kráľovskom Chlmci  sprevádzala pani asistentka Z. Gondová, ktorá je aj ich trénerkou. Tréning majú 
pravidelne raz do týždňa. Našu školu reprezentovali žiaci : Dominik Mišlai, 9. A, Alex Cziranka, 9. B, 
Nikolas Kondáš, 8. A a Richard Szedlák, 7. B. Hráči hrali s veľkým elánom a oplatilo sa, lebo spomedzi 
siedmich mužstiev sa umiestnili na treťom mieste.  

Domov si doniesli nádherný pohár. Sme na vás pyšní! Len tak ďalej, chlapci! 
Text: Bartolomej Balogh, 7. A  Foto: Zuzana Gondová  
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Názory žiakov z 9. A triedy 
 

Týždeň boja proti drogám 
 

 Mať kamarátov je výborné, ale treba si vybrať tých správnych. Sú aj takí, ktorí nás nahovoria na 
fajčenie, alkohol, drogy... Takých by sme kamarátmi nazývať nemali. Mladí aj starší, ktorí prepadnú 
týmto zlozvykom, si vyrábajú jeden problém za druhým. Dá sa niekedy z toho aj vyliečiť. Závislosť je 
strašná, môže zničiť priateľstvá, lásku, rodinu a celý náš život. 
 Ja, našťastie, nemám veľkú skúsenosť s takýmito problémami. Fajčenie ma nezaujíma, alkohol 
mi nechutí, preto ho neznášam. Hazardné hry sú stratou peňazí a počítačové hry hrám s mierou, aby mi to 
neovplyvnilo život.  
 
 V súčasnosti veľa mladých ľudí fajčí, pije alkohol a berie drogy, ale tým škodia najmä sebe. Ja 
ani nepijem, ani nefajčím, ani neberiem drogy. Radšej športujem. Rád pracujem s PC, ale aj ten sa dá 
zneužiť, napr. na kyberšikanu pomocou fotografií, ktoré sa dajú na facebook. Aj dospelí robia zle, keď 
nám núkajú cigarety alebo alkohol. Ale rozumný človek by mal povedať „nie“. Je to ťažké, ale musíme sa 
to naučiť. Miesto ničenia svojho organizmu by mal športovať, zdravo sa stravovať a byť s kamarátmi 
naživo. 
 
 Drogy sú, podľa mňa, najhnusnejšou vecou na svete. Nikdy som ich neskúšala, ani neplánujem. 
Najhoršie na nich je to, že keď je niekto na nich závislý, tak by za ne „predal“ aj celú rodinu. Potrebuje 
totiž peniaze na to, aby si ich mohol kúpiť. Takíto ľudia často kradnú. 
 
  Alkohol môže byť v našom veku veľmi lákavý, najmä preto, lebo nám ho rodičia zakazujú. Či 
začneme s jeho pitím, závisí aj od kamarátov a partie, v ktorej sme. Preto by sme nemali ostávať v takej, 
ktorá nás navádza na zlé. Sme v takom veku, že chceme všetko skúsiť, ale to neznamená, že sám vypijem 
celú fľašu!  Zamysli sa nad tým, čo robíš, lebo otrava alkoholom ti môže spôsobiť aj smrť! 
 
 Počítač nám môže zobrať náš skutočný život. Najprv začneme len hrami, a potom sa už z toho 
nedá vymotať. Ľudia to robia preto, lebo si vybudujú na počítači taký život, aký by chceli mať naozaj. 
A v tomto svete sú kráľmi oni. Ale to je iba dočasné. Pred počítačom sedia hodiny a neskôr aj dni. 
A potom sa už toho nemôžu zbaviť. A to nehovorím o tom, ako nás môže ohrozovať facebook a mnohé 
internetové stránky.  

           
Exkurzia do Vlastivedného múzea v Trebišove 
 Ráno, 16. 11. 2016, som vstával s radosťou, lebo som vedel, že ideme na výlet do Trebišova. Na 
autobus som nečakal dlho, prišiel už o 8. hodine. Cesta nám trvala asi hodinu. Veľa sme sa rozprávali 
a zabávali, až kým sme nedošli do Trebišova.  
 Tam sme navštívili vlastivedné múzeum. Sú v ňom fotografie a texty o vývoji trebišovského 
okresu. Ale najviac ich bolo o poľnohospodárstve a tokajskom vinohradníctve na východe Slovenska. Mne 
sa najviac páčili lesné zvieratká, ľudový odev Zemplína a tradičné zemplínske remeslá.  

Páčil sa nám aj nádherný kaštieľ v strede trebišovského mestského parku. Dali ho postaviť 
členovia grófskeho rodu Csákyovcov.  

Nemohli sme vynechať ani nákupy v TESCU. Kupovali sme najmä darčeky pre blízkych na 
Vianoce. Výlet sa nám veľmi páčil. Ďakujeme pánom učiteľom – Kendimu, Dakovi a pani učiteľke 
Rudasovej za to, že nám tento výlet zorganizovali. 

    Foto: Mgr. Viola Rudasová   Text: Dávid Illéš, 4. C  
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Každé Vianoce si môžete v televízii alebo na DVD pozrieť vaše najobľúbenejšie 

rozprávky. Uverejňujeme fotografie tých najznámejších. Sme zvedaví, či ich viete  
pomenovať. Názvy napíšte pod fotografiu a doneste pani učiteľke Hricikovej do 15. 12.. 
Zo správnych odpovedí vylosujeme výhercu a dostane odmenu! 
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KRÍŽOVKA 
 

1. 2.   3.  4.   5.   6.   7.   8.          9.  10.  11.  12. 13. 14.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krížovku zostavil Dominik Tóth, 6. B 

 
Vianočný kvíz 
 

1. Koľko sviečok má adventný veniec?  2. Kde ozdobili prvýkrát jedličku? 
a) 10      a) v Taliansku 
b)  6      b) v Anglicku 
c)  4      c) v Nemecku 

 
3.Čo priviedlo pastierov do Betlehema?       4. Ježiško sa narodil : 
 a) holubica     a) v dome 
 b) jasná hviezda    b) v maštali 
 c) pes      c) na poli 
 
5. Čo sú „barborky“?     6. Čo je pranostika? 
 a) rozkvitnuté halúzky   a) vtip 
 b) pekné dievčatá    b) ľudová múdrosť o počasí 
 c) malé Barbory    c) hádanky  

1. Malé vajce 
2. Trpaslík 
3. Citoslovce bolesti 
4. Orgán čuchu 
5. Druh opice 
6. Futbalisti na ihrisku 
7. Sviatok – 1.1. (2 slová) 
8. Exkurzia 
9. Rozprávkové zviera, ktoré chŕli 

oheň 
10. Dopravný prostriedok 
11. Zviera, ktoré chodí dozadu 
12. Meriame ho hodinkami 
13. Druh syra 
14. Starodávna strelná zbraň 



      - 8 – 
Maľovanka 

 
Technická úprava:  Kristián Bók 
Grafická úprava:   Viktória Šimková, 9. A 
Redakčná úprava:  Mgr. Mária Hriciková 

Veselé Vianoce !       


