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Prázdniny 

 
Školy je už koniec! Ach!   Slniečko nám svieti do tváre, 

Vidíme sa po prázdninách!   beháme po zelenej tráve. 

 

Oddych- ten nám neuškodí,   Postúpime do vyššej triedy, 

Vo svete to už tak chodí!   Iné učebnice, biele kriedy. 

 

Dovidenia, naša milá triedna! 

Sme vám vďační za veľmi veľa!  Grétka Pankuličová, 4. A 

 

Vymaľuj! 
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Vernisáž fotografií „Farebný svet“ 

 V Mestskom kultúrnom stredisku v Kráľovskom Chlmci sa konala dňa 6. 5. 2016 

vernisáž amatérskych fotografií, výtvarných a kreatívnych  žiackych prác. Jej začiatok bol o 14. 

hodine a uvítací prejav predniesla pani riaditeľka kultúrneho strediska – Beatrix Tarczaliová. 

Pozvanie prijala aj pani riaditeľka ZŠ v Kráľovskom Chlmci – Mgr. K. Hurková. Vernisáž 

moderovala Júlia Mihalčíková, žiačka 9. A triedy. V úvode predniesla báseň o farbách Grétka 

Pankuličová zo 4. A. Na gitare zahral Gábor Godzsák z 9. A, na flaute Martina Chlebecová z 8. 

A a na klavíri Szabolcs Varga z Gymnázia v Kráľovskom Chlmci – náš bývalý žiak. Svoje 

fotografie vystavovali terajší žiaci ZŠ – A. Czap, S. Gonda, E. Kovácsová, B. Kandová, N. 

Poláková a E. Fekeová. Vystavovali aj študenti, ktorí boli našimi žiakmi ešte v minulom 

školskom roku a dosahovali výborné výsledky. Sú to: L. Kandová, T. Mihóková, S. Tirpáková, 

A. Körmöndiová, J. Jakab, Sz. Varga a J. Kótka. Každý z nich mal svoj výstavný panel 

s fotografiami a mal tam umiestnené aj svoje portfólio, aby boli návštevníci informovaní o ich 

aktivitách. Osobitné miesto zaberali maľby Fanni Rontovej z 8. A a kresby Martiny Chlebecovej 

tiež z 8. A. 

 Výtvarné a kreatívne práce žiakov prvého stupňa boli umiestnené  na stĺpoch 

a náprotivnej strane galérie. 

 Vernisáž pripravila pani učiteľka Mária Hriciková. Fotografie si prišli pozrieť rodičia, 

príbuzní aj kamaráti umelcov a obdarovali ich kyticami. Podujatie sa vydarilo a vystavené 

fotografie si môžete pozrieť do 6. 6. 2016. 

 
Redaktor junior TASR Ali Czap, 9. A  Foto: Kristián Bók 

  

  Literárny kvíz 

 Svoje vedomosti z literárnej výchovy získané počas školského roka si mohli zmerať 

žiaci jednotlivých ročníkov na každoročnom literárnom kvíze, ktorý sa konal 30. 5. 2016. 

Žiaci vytvorili trojčlenné družstva a súťažili v oblasti teórie literatúry, v praktickom 

poznávaní literárnych pojmov a určovaní literárnej ukážky. Zastúpená bola každá trieda 

a pri zhodnosti bodov bol dôležitý aj čas. 1. miesto získali v jednotlivých ročníkoch družstvá  

5. B, 6. B, 7. A, 8. C a 9. A. 

 Súťaž zorganizovala pani učiteľka K. Bertová. Členkami poroty boli Mgr. M. 

Hriciková a B. Bakurová. 
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Jubilejná X. žiacka konferencia 

 

 V stredu 11. mája 2016 sa v našej škole uskutočnila desiata žiacka konferencia, ktorej 

mottom bolo „Buď dúhou iných mraku!“ Organizátorkou akcie bola pani vychovávateľka I. 

Szegediová. Programom nás sprevádzali žiaci 9. A triedy – J. Mihalčíková a S. Gonda. Okrem 

vedenia školy bol naším hosťom aj pán poslanec mestského úradu – Ing. Želinský. V úvode 

zatancovali mažoretky pod vedením pani učiteľky Dobosovej. Potom sa žiakom prihovorila pani 

riaditeľka K. Hurková a pán poslanec, ktorý porozprával o tom, ako sa jemu podarilo splniť 

svoje životné sny. Nasledovali triedne prezentácie plagátov na tému „Cesta životom“. Žiaci 

predniesli svoje predstavy o splnení svojich životných cieľov. V závere nám zatancovali 

tanečnice z krúžku pani učiteľky Bakurovej. Súčasťou témy bolo aj zhotovenie záložky do 

knihy, na ktorú každý žiak napísal aforizmus o živote, šťastí alebo učení. Tie si potom navzájom 

vymenili. 

Táto konferencia prebehla v spojení s Dňom otvorených dverí našej školy. Na prvých 

vyučovacích hodinách sa mohli rodičia zúčastniť otvorených hodín podľa vlastného výberu. Po 

konferencii bol výchovný koncert o správnom životnom štýle a v popoludňajších hodinách sa 

konali konzultácie rodičov s triednymi učiteľmi.  

 

  
 

Krajské kolo biologickej olympiády v Košiciach 

 
 Krajské kolo biologickej olympiády kategórie E sa konalo v Košiciach dňa 17. mája 

2016. Ja som ho absolvoval už po tretíkrát, no, žiaľ už posledný na ZŠ, lebo som deviatak. Ako 

vždy, aj teraz som súťažil v odbore zoológia. Celkom nás súťažilo 20. Súťaž sa konala 

v Botanickej záhrade Univerzity P. J. Šafárika. Mala štyri časti. Prvá bola písomná – vedomosti 

o zvieratách formou testu. V druhej sme mali spoznať 13 živočíchov podľa ich 

charakteristických znakov a napísať ich slovenské aj latinské názvy. V tretej – ústnej – sme mali 

určiť druh živočícha a zodpovedať na otázky o ňom. Posledná časť bola praktická. Porota v nej 

vyhodnocovala naše práce – zbierky a pozorovania živočíchov. Po vyhodnotení som skončil na 5. 

mieste. Súťaž organizovala IUVENTA. 

 Spoznal som sa s novými ľuďmi, našiel veľa nových kamarátov a navštívil aj botanickú 

záhradu. Ďakujem pani učiteľke Juhászovej, ktorá ma na súťaž pripravila. 

 

Redaktor junior TASR Sebastán Gonda, 9. A  Foto: Kristián Bók 
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Deň matiek v Kráľovskom Chlmci 
 

Vystúpenie detí z materských a základných škôl v našom meste 6. mája 2016 bol krásnym darom 

mamkám k ich sviatku. Zorganizovalo ho MsKS v našom meste pod vedením pani riaditeľky B. 

Tarczaliovej. 

 Na pódiu sa predviedli malí tanečníci, speváci a recitátori. Program som moderoval v slovenskom 

jazyku ja a v maďarskom – V. Tomoryová zo ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským. V hľadisku sa zišlo 

veľmi veľa divákov, najmä mamičiek, ktoré boli zvedavé na vystúpenie svojich ratolestí. Malí umelci 

zožali zaslúžený potlesk, lebo každý z nich sa snažil vystupovať čo najlepšie. Chceli tak vyjadriť to, ako 

majú radi svoje mamy. 
Redaktor junior TASR Sebastián Gonda, 9. A  Foto: Kristián Bók 

 

       
 

Okresné kolo súťaže Mladý záhradkár 
 Organizátorom súťaže Mladý záhradkár bol Slovenský zväz záhradkárov a konal sa 20. 5. 2016 

vo Vojčiciach. Súťažilo nás spolu deväť, no, bohužiaľ, prišli iba žiaci z dvoch škôl. Našu školu, ZŠ 

v Kráľovskom Chlmci, reprezentovali – F. Tancsák z 8. A a M. Štěpánková a S. Gonda z 9. A triedy. 

Pripravovala nás pani učiteľka Juhászová. Na súťaž nás priviezol pán Ragány, člen SZZ v Kráľovskom 

Chlmci, ktorý nám nielen poskytol študijné materiály, ale aj poskytol mnohé rady a poznatky. 

 Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Najprv sme vypracovali test, ktorý sa týkal záhradkárstva 

a dopadol nad naše očakávanie, lebo sme ho všetci napísali skvelo. Hneď po ňom sme mali spoznať 15 

druhov pestovaných rastlín, čo už tak dobre nedopadlo. Napriek tomu sme získali 4., 5. a 6. miesto 

a dostali sme diplom aj ceny. 

 Po výdatnom obede sme vyrazili z Vojčíc domov. Tento deň bol úspešný, plný nových informácií, 

ale aj smiechu a radosti. Postupujeme na celoštátne kolo, ktoré sa bude konať 15. júna 2016 v Piešťanoch. 

Redaktor junior TASR Sebastián Gonda, 9. A 
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Sieň elektrických výbojov 

 Žiaci deviatej triedy sa vybrali dňa 27. 5. 2016 pod vedením pani zástupkyne Muskovej dobyť 

Košice! Boli sme zvedaví najmä na sieň elektrických výbojov, ktorá je nainštalovaná v Technickom múzeu 

v Košiciach. Exkurzia sa začala o 11 – tej hodine. Predtým sme mali rozchod na pešej zóne. Prednáška 

trvala vyše hodiny. V jej úvode nám premietli film o Teslovi. Mali sme možnosť sledovať prístroje ako – 

Vandegrafov generátor, veľkú plazmovú guľu, Faradayovu klietku a mnoho ďalších expozícií. 

Prezentácie boli síce zdĺhavé, ale veľmi poučné.  

 Po exkurzii sme mali ešte rozchod v Au parku, a potom už nasledovala cesta domov. 

Redaktor junior TASR Ali Czap, 9. A 

 

 
Návšteva slovenských jaskýň 

 
 2. júna 2016 sa žiaci ZŠ v Kráľovskom Chlmci pod vedením pani učiteliek I. Slovinskej a K. 

Juhászovej vybrali preskúmať tri jaskyne na Slovensku.  

 Prvou z nich bola Ochtinská aragonitová jaskyňa, ktorá bola najkratšia. Jej sprístupnená časť 

mala niečo vyše 350 metrov. Mohli sme v nej vidieť krásne a vzácne aragonity v podobe rôznych útvarov. 

Je jednou  z troch svetových aragonitových jaskýň, a preto je chránená 3. stupňom ochrany. Potom sme 

navštívili Dobšinskú ľadovú jaskyňu, kde bolo najchladnejšie. Oproti Ochtinskej jaskyni, v ktorej boli +4 

stupne, mala Dobšinská iba -2 ˚C. Táto jaskyňa je najznámejšia spomedzi všetkých na Slovensku. Videli 

sme tu mohutný ľadovec, ktorý vznikal ešte v dobe ľadovej. Mali sme možnosť vidieť v nej sedem druhov 

netopierov. Spolu ich tu vraj žije niečo vyše 300. Bola prvou zo svetových jaskýň, ktorá mala zavedenú 

elektrinu a nikde sa nenachádza toľko ľadu ako v nej. V poslednej – Gombaseckej jaskyni – však bolo 

najkrajšie, keďže tam bola najpestrejšia kvapľová výzdoba. Bolo v nej + 9 stupňov. Mali sme možnosť 

vidieť stalagmity, stalagtity, stalagnáty a brčká. A pri vchode sme zbadali aj salamandru škvrnitú, ktorá 

patrí medzi najvzácnejšie živočíchy Slovenska. Po absolvovaní prehliadky a zakúpení magnetiek 

s fotografiami jaskýň sme sa ešte vybrali do nákupného centra OC Optima v Košiciach, kde sme strávili 

hodinu.  

 Domov sme dorazili o 20:15 hod. Výlet bol veľmi pestrý a vynikajúco sme si ho užili. 

 

Redaktor junior TASR Sebastiá Gonda, 9. A 
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Pán prezident v Kráľovskom Chlmci 

 
 Vo štvrtok 9. 6. 2016 prišiel pán prezident Kiska navštíviť naše mesto – Kráľovský Chlmec. 

Zastavil sa tu cestou z Veľkých Kapušian. Počas cesty ho sprevádzala eskorta. Na Námestí Milénia pred 

mestským úradom ho slávnostne privítal pán primátor Kráľovského Chlmca – Ing. K. Pataky, a potom 

nasledoval krátky kultúrny program. Po rokovaní sa zvítal s občanmi mesta a s niektorými sa aj vyfotil. 

Navštívil aj nemocnicu s poliklinikou, ale tam verejnosť nemala prístup. Pán prezident potom na svojej 

facebookovej stránke oznámil, že s vedením nemocnice rozoberali problémy, ktoré by mal vyriešiť nový 

šéf VšZP. Celý jeho pobyt trval asi hodinu a potom pokračoval vo svojej ceste do Čiernej nad Tisou.  

Som rád, že som mohol byť na tomto stretnutí, veď to nie je každodenná vec vidieť naživo pána 

prezidenta. 

Redaktor junior TASR Ali Czap, 9. A 

 

 
Oslava Medzinárodného dňa detí 

 
Dňa 1. júna ráno krásne svietilo slniečko. Všetci sme sa tešili, lebo páni učitelia nám 

povedali deň predtým, že majú pripravených veľa aktivít na tento deň. Najviac žiakov sa 

zapojilo do športových súťaží. Mohli si vybrať futbal, streľbu zo vzduchovky, basketbal, 

volejbal a vybíjanú. Chlapci sa najviac tešili na futbal, ktorý rozhodovali páni učitelia Dako 

a Páll. Súťažilo sa v dvoch kategóriách – starší a mladší žiaci. V kategórii mladších žiakov 

vyhrali prvé miesto futbalisti zo 6. B, na druhom mieste bola 6. A a na treťom 5. B. 

V kategórii starších žiakov vyhrala 9. B, na druhom mieste bola 8. D a na treťom 8. B.  

Súťaž v streľbe zorganizoval pán I. Tamáš. Pomáhal som mu aj ja. Prvé miesto obsadila 

Viktória Horváthová, druhé Martin Kasinec a tretie Norbert Molnár. 

Okrem týchto súťaží sa nesúťažne hrala vybíjaná s pani učiteľkou Dajkovou a pani 

asistentkou Gondovou. Ona organizovala s pani zástupkyňou Muskovou aj volejbal. 

Aj mladší žiaci mali svoje aktivity – kreslili na asfalt a hrali rôzne zábavné súťaživé hry. 

Pán Juhász z CVČ prichystal pre všetkých, ktorí radi spievajú – karaoké. Počas spevu sa 

veľa dievčat zapojilo aj do tancovania. 

Na záver nám pani kuchárky uvarili výborný guláš a upiekli buchty s lekvárom. Myslím, 

že oslava sa vydarila. Každý sa mohol zapojiť do takej aktivity, aká sa mu páčila. A zároveň sme 

mohli byť s kamarátmi z iných tried. 

 

Redaktor junior TASR, Ferenc Tancsák, 8. A              Foto: Kristián Bók 
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Športová olympiáda Medzibodrožia 
 Športová olympiáda Medzibodrožia sa konala 10. 6. 2016 v areáli Strednej odbornej školy 

v Čiernej nad Tisou. Súťažiaci sa dopravili na miesto konania autobusmi. Z pozvaných 12 škôl sa 

zúčastnilo 11. SOŠ sa príkladne postarala o zabezpečenie celého priebehu olympiády. Súťaž trvala celý 

deň. Jej súčasťou bol aj vedomostný kvíz. V športových disciplínach prevládala atletika, futbal, volejbal 

a vybíjaná. Naša škola – ZŠ Kráľovský Chlmec – získala 5 prvých, 7 druhých a 5 tretích miest. 

V bodovom umiestnení sme už boli po tretíkrát prví, preto je putovný pohár už natrvalo u nás. 

Umiestnenie škôl bolo nasledovné: 

1. miesto:   ZŠ Kráľovský Chlmec 

2. miesto:   ZŠ Čierna nad Tisou s vyučovacím jazykom maďarským 

3. miesto:   ZŠ Veľké Kapušany 

4. miesto:   ZŠ Čierna nad Tisou s vyučovacím jazykom slovenským 

V závere chcem poďakovať všetkým reprezentantom našej školy za ich skvelý výkon a pánom učiteľom – 

Dakovi, Dajkovej, pani zástupkyni Muskovej, pani asistentke Gondovej a pánovi asistentovi Kaškovi za 

ich čas venovaný našej príprave. Sme radi, že sme ich nesklamali! 

Text a foto: Redaktor junior TASR Ali Czap, 9. A  

        
Fotosúťaž – Jar 2016 

 

 Pani učiteľka Hriciková vyhodnotila začiatkom júna ďalšie kolo fotosúťaže, ktorej 

témou boli fotografie o jari a o obľúbených zvieratkách. Aj v tomto kole bolo veľa krásnych 

fotiek a tie najkrajšie boli predstavené na nástenke. Žiaci aj učitelia mohli na ne hlasovať. Po 

záverečnom sčítaní hlasov bolo umiestnenie súťažiacich nasledovné: 

1. miesto: Alexander Pandy, 5. A 

2. miesto: Erik Železník, 8. A 

3. miesto: Nikola Poláková, 5. C 

Cenu poroty získali svojimi zábermi Barbara Kandová z 5. C a Eszter Godzsáková z 5. A. 

Odmenila ich pani riaditeľka K. Hurková a zaželala veľa úspechov pri zhotovovaní ďalších 

záberov. Všetkým srdečne blahoželáme! Zároveň vyhlasujeme ďalšiu tému – Moje prázdniny. 

Tešíme sa na krásne fotografie! 
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Krakov a Červený Kláštor 

 

 Výlet do Poľska sa uskutočnil 5. až 7. júna. Jeho cieľom bolo navštíviť koncentračný 

tábor v Osvienčime. Pán učiteľ Berta ho organizuje každý tretí rok. Sprevádzala nás aj pani 

učiteľka Dajková. V tomto roku sa k nám pripojili študenti Gymnázia v Kráľovskom 

Chlmci s pani profesorkou Pandyovou.  

     
 V nedeľu sme mali prehliadku koncentračného tábora, ktorá na nás zapôsobila veľmi 

hlbokým dojmom. Uvedomili sme si, aké máme šťastie, že môžeme žiť v súčasnosti a bez 

prenasledovania. Mnohé obrazy nám dlho ostanú v pamäti a vážime si všetkých, ktorí 

položili životy za to, aby sme my mohli žiť v mieri. Do hotela sme prišli vyčerpaní, ale po 

dobrej večeri sme sa vybláznili v hotelovom bazéne. 

 Ráno sme sa vybrali do Vieličky – do soľnej bane. Všetci sme s údivom skúmali celú 

baňu. Niektorí aj vyskúšali, či sa na stenách naozaj nachádza soľ. Popoludnie sme strávili na 

námestí v Krakove. Páčili sa nám tam mnohé atrakcie. Do hotela sme prišli v podvečer.  

 Posledný deň sme ešte navštívili Wavel – kráľovský hrad. Prezreli sme si kaplnku, 

hrobku a vežu, v ktorej sa nachádzala zvonica. Po ceste domov sme sa zastavili v nákupnom 

centre. Ale páni učitelia sa rozhodli, že nás prekvapia návštevou Červeného Kláštora. Tam 

sme mali možnosť plaviť sa na plti po Dunajci. S úsmevom na perách sme počúvali úžasné 

historky, ktoré nám rozprával vodca pltníkov. 

 Potom už nasledoval obed a cesta domov. Bol to krásny výlet a ďakujem v mene 

všetkých účastníkov, že sme sa ho mohli zúčastniť! 
Text: Júlia Mihalčíková, 9. A    Foto: Pán učiteľ R. Berta 
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KRÍŽOVKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Krížovku vyhotovila Júlia Kónyová, 5. A 

 
Prázdninový kvíz o cestovaní 

 
1. Koľkými jazykmi sa hovorí vo svete?  2. Čo je „esperanto“? 

a) 3 000      a) medzinárodný umelý jazyk 

b) 5 000      b) názov lode 

c) 100      c) kaviareň 

 

3.Ktorý je najväčší ostrov sveta?   4. Hlavným mestom Rakúska je: 

      a)  Cyprus      a)  Oslo 

      b)  Kanárske ostrovy    b)  Viedeň 

      c)  Grónsko     c)   Paríž 

 

      5. Ktorý štát je najmenší na svete?  6. Ktorá rieka tečie cez Budapešť? 

      a)  Brazília      a)  Seina 

      b)  Rusko      b)  Dunaj  

      c)   Vatikán v Ríme    c)  Torysa 

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

1. Najmä 

2. Kniha školáka 

3. Chorý 

4. Drobná 

5. Hvízdať 

6. Hľadať 

7. Krásny 

8. Zadarmo 

9. Denník 

10. Zápisník 

11. Oslava svojho mena 

12. Ani kúsok 

13. Peniaze požívané dávno 

14. Znamienko na konci rozkazovacej 

vety 

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