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To je radosť preveľká,    Zaletíme na kraj lúčky, 

narástli nám krídelká.    nájdete nás poľahučky. 
         Božena Trilecová 
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63. ročník súťaže Európa v škole 
 V školskom roku 2015/ 16 dosiahla naša ZŠ v medzinárodnej súťaži určenej deťom a mládeži vo 

veku od 6 – 19 rokov výrazný úspech. Naši žiaci získali v rôznych kategóriách až 4 prvé miesta, dve druhé 

a jedno tretie na obvodnom kole v Trebišove!  

Výsledková listina vyzerala takto: 

Výtvarné práce:     Fanni Rontová, 8. A  -           2. miesto 

       Martina Chlebecová, 8. A -  3. miesto – obe v 3. kategórii 

Pripravovala ich pani učiteľka Hriciková. 

 

Multimediálne práce:      Alexander Czap, 9. A –   1. miesto v 3. kategórii 

Vanessa Gačová, 6. A –   1. miesto  

Bartolomej Balog, 6. A – 2. miesto – obaja v 2. kategórii 

Pripravovali ich pani učiteľky Hriciková a Gérešiová. 

 

Literárne práce:     Dominik Vojtko, 6. A – 1. miesto v 2. kategórii 

       Emma Kašková, 3. B – 1. miesto v 1. kategórii 

Pripravovala ich pani učiteľka Gérešiová.            

Výsledok nás všetkých veľmi potešil, lebo naše práce ocenené prvým miestom postúpili do Bratislavy 

na celoslovenské kolo. Tam dostal Dominik Vojtko za svoju báseň čestné uznanie za literárnu prácu. 

Ďakujeme  pani učiteľkám, že nám pomohli doviesť naše práce do dokonalosti.  

Ukážka z básne Dominika Vojtka zo 6. A 

Som, kto som 

Ty si čierny, ja som biely   Ja hrám futbal, ty zas tenis, 

naozaj nás to rozdelí?   tretí sedí v kúte niekde. 

Srdce máme všetci v hrudi  Poď to skúsiť aj ty s nami, 

a v ňom sa dobro i zlo rodí.  aj keď ti to veľmi nejde. 

 

Ja viem to a ty zas ono,   Vzorce, čísla poznať chceme. 

poďme spolu súťažiť.   Inou rečou komunikovať vieme. 

Kričme všetci: „To je ono!“                   Vedomosti sadiť, siať. 

Veď nemusí nik z nás zvíťaziť.  Chceme sa my dobre mať! 
   Redaktor junior TASR Ali Czap, 9. A 

 
Deň narcisov 
 Aj v tomto školskom roku sa naša škola 15. apríla zapojila do programu Ligy proti rakovine – 

Deň narcisov. Peniaze vyzbierané počas tejto zbierky sa odovzdávajú tým ľuďom, ktorí ochoreli na 

rakovinu. Ich liečba je veľmi nákladná, preto sa im ostatní ľudia snažia takto pomôcť. V Deň narcisov 

som ja a moji spolužiaci – M. Detriková, E. Šikora, L. Váradyová, N. Beca, A. Némethová, Regina 

Gyüreová a Nikoleta Majorosová vybrali do mesta, aby sme poprosili ľudí o príspevok. Potešilo nás, že 

boli štedrí a s radosťou nám dávali peniaze, aby pomohli chorým pri liečbe rakoviny. Tým, ktorí nám 

darovali peniaze, sme dávali žltý narcis – symbol tohto dňa. 

Podarilo sa nám vyzbierať 305 eur! Ďakujeme žiakom, učiteľom našej školy a obyvateľom mesta za 

štedré príspevky. Pomohli dobrej veci. Akciu zorganizovala pani učiteľka I. Tóthová. 
Redaktor junior TASR Ferenc Tancsák, 8. A 
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Zápis prvákov 
 

V stredu 20. 4. 2016 o 10:00 sa v ZŠ v Kráľovskom Chlmci konal slávnostný zápis prvákov. Prebehol 

pod taktovkou pani zástupkyne Hudákovej. 

Úvodný príhovor predniesla pani riaditeľka Mgr. K. Hurková, a potom nás už programom 

sprevádzala pani zástupkyňa Hudáková. Žiaci 1. A triedy pod vedením pani učiteľky Megyesiovej 

predviedli zábavný program. Prváci pani učiteľky G. Királyovej zaspievali veselú pieseň o škole. 

Záverečným číslom boli tance našich mažoretiek, ktoré počas vystúpenia menili paličky za farebné 

dáždniky. Detičky boli nadšené! 

Budúci prváci sa potom rozišli do tried, kde dokazovali svoju zručnosť v kreslení, počítaní a v speve. 

Pred triedami bolo pre ne aj pre rodičov pripravené malé pohostenie. Deťom sa ušla aj sladkosť a Lego. 

Počas prehliadky boli v pohotovosti pani sekretárky, ktoré zapisovali deti a rodičia sa mohli porozprávať 

s pani psychologičkou E. Szegediovou. Do našej školy sa v tento deň zapísalo 55 detí. 

Tešilo ma, že som videl radostné detské tváre a díval som sa na ne s nostalgiou. Ja už tento školský 

rok zo školy odchádzam a trošku som im závidel, že ony tu v septembri môžu nastúpiť do prvej triedy. 

Želám im veľa úspechov, dobrých kamarátov a najmä učiteľov! 

Redaktor junior TASR Ali Czap, 9. A 

           
Rečnícka súťaž 
 
 Dňa 27. 4. 2016 sa v našej škole konala tradičná rečnícka súťaž. Organizuje ju každoročne pani 

učiteľka Hriciková a ostatné slovenčinárky jej pomáhajú bodovať rečnícke prejavy súťažiacich 

ako porota. Priebeh súťaže je jednoduchý. Najprv sa konajú triedne kolá. Rečníci majú určených desať 

tém, z ktorých si jednu vylosujú. Na prípravu má každý súťažiaci 2 minúty a na prednes tiež. Čas merajú 

dvaja žiaci – jeden skutočný a druhý celkový. V prípade, že žiak nehovorí, reálny čas sa mu zastaví. 

Vyhráva ten, kto hovorí najdlhšie a neodbočuje od vylosovanej témy. Musíme dávať pozor na spisovný 

prejav a na to, aby sme zaujali poslucháčov. V tomto školskom roku súťažilo 20 rečníkov. Tu je 

výsledková listina školského kola: 

1. kategória:     2. kategória: 

1. miesto -  Dominik Tóth (5. B)   1. miesto – Vanessa Lőrinczová (8. C) 

2. miesto -  Laura Nagyová (5. C)   2. miesto – Monika Mokryová ( 7. A)  

3. miesto -  Luca Bonora (5. B)           Júlia  Mihalčíková (  9. A) 

3.miesto -  Arleta Bacskaiová (7. B) 

                   Sebastián  Gonda (9. A)  

 Túto súťaž majú radi najmä tí žiaci, ktorí majú dobrú slovnú zásobu. Nemusíme sa na ňu učiť, 

ale musíme mať prehľad o dianí v spoločnosti a zaujímať sa o problémy okolo nás, 

Redaktor junior TASR Ali Czap, 9. A 
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Spoznať, poznať a chrániť! To bol slogan okresného kola biologickej olympiády, 

ktorého by sa mal každý človek držať. 

 
 V utorok 12. apríla 2016  sa v Trebišove uskutočnil 30. ročník biologickej olympiády kategórie E, 

na ktorom nechýbala ani naša škola – ZŠ Kráľovský Chlmec. 

 Reprezentovali ju žiaci – S. Gonda (9.A), R. Szedlák (6. C) a J. Kónyová (5.A). Súťažiť sme mohli 

v troch odboroch – zoológia, botanika a geológia. Ja som súťažil v odbore zoológia. 

Olympiáda mala tri časti. V prvej sme spoznávali živočíchy podľa obrázkov. Mali sme zapísať ich 

slovenské aj latinské názvy. V druhej časti sme písali test, v ktorom boli úlohy týkajúce sa daných 

živočíchov. V tretej časti bolo vyhodnotenie našich zbierok z domáceho pozorovania predpísaných druhov 

živočíchov. 

 Na súťaž nás pripravovala pani učiteľka K. Juhászová. Júlia získala krásne 5. miesto a ja som bol 

prvý! Znamená to, že postupujem na krajské kolo, ktoré sa bude konať v Košiciach. Prvé tri miesta 

získali diplomy a vecné ceny v podobe školských pomôcok, USB kľúčov a puzzle. 

 Na krajské kolo, ktoré  sa uskutoční 12. mája 2016, sa veľmi teším a budem sa snažiť, aby som 

bol opäť úspešný.  

 
 

Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo v Trebišove 

 
V CVČ v Trebišove sa 7. 4. 2016 konalo obvodové kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. 

V tento deň sa súťažilo v tretej a štvrtej  kategórii. Našu školu reprezentovala Arleta Bacskaiová zo 7. B 

a ja, Sebastián Gonda z 9. A. Mňa pripravovala Mgr. M Hriciková a Arletu Mgr. Beáta Bakurová. 

Súťažiacich bolo veľmi veľa, lebo v tomto školskom roku sa všetci víťazi zo školských kôl zúčastnili len 

tohto kola. Napriek tomu sa mi podarilo umiestniť na druhom mieste. Bol som vlastne jediný z našej 

školy, ktorý získal ocenenie. 

Deň predtým súťažili totiž žiaci z 1. – 4. ročníka – Gréta Pankuličová a Marek Babej zo 4. A, ktorých 

pripravovala pani učiteľka M. Čarnakovičová. Im sa umiestnenia nepodarilo získať. Sprevádzala nás 

pani učiteľka E. Gérešiová, ktorá bola členkou poroty. 

Foto: Kristián Bók                 Redaktor junior TASR Sebastián Gonda, 9. A 
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Škola v prírode 
 

Hneď na úvod by som chcela povedať, že v škole v prírode bolo veľmi dobre! 

V pondelok ráno – 11. apríla 2016 – sme  s našimi pani učiteľkami – M. Čarnakovičovou, I. 

Dobosovou, Z. Kotorovou, D. Kendiovou a M. Szerdiovou, odcestovali autobusom do školy 

v prírode na Poráč. Bola s nami aj pani zdravotníčka Pankuličová. Počasie nám spočiatku 

prialo, ale ku koncu týždňa sa to zhoršilo. Program bol veľmi bohatý, každý deň sme zažili niečo 

nové.  

 Po príchode sme dostali svoje izby, o ktoré sme sa starali, lebo každý deň sa poriadok 

bodoval. Naše dni sme začínali rannou rozcvičkou a končili diskotékou. Samozrejme, mali sme 

aj vyučovanie – hodiny matematiky, slovenského jazyka, anglického jazyka... Zdolávali sme aj 

poznávacie túry, ktoré boli síce namáhavé, ale zaujímavé. Venovali sme sa aj plávaniu, 

horolezectvu na horolezeckej stene, bowlingu a cvičeniu v telocvični. Navštívili sme aj 

Vlastivedné múzeum v Hanušovciach, kde sme sa zastavili cestou na Poráč. Boli tam zaujímavé 

historické predmety – hrnčiarsky kruh, staré domy, vykopávky, vypchaté zvieratká – srnka, 

diviak a aj motýle. 

                    
 Piatok prišiel veľmi skoro, čo znamenalo, že sa musíme vrátiť domov. Boli sme trošku 

smutní, ale cestou domov nás ešte čakali ďalšie zážitky. Navštívili sme kostol Sv. Jakuba 

v Levoči a boli sme aj v ZOO v Spišskej Novej Vsi.  

 Čas nám ubehol veľmi rýchlo, ale nikdy nezabudneme na zážitky, ktoré sme si uchovali 

vo forme spomienok a fotiek. Odporúčam každému, kto bude mať možnosť, aby školu v prírode 

absolvoval. 

 Foto: D. Kendiová a Laura Nagyová    Text: Laura Nagyová, 5. C   

 

                     



- 6 – 

Okresné kolo vo vybíjanej 
 Okresné kolo súťaže vo vybíjanej dievčat 5. až 7. ročníka sa konalo v Trebišove dňa 15. 

apríla. 2016. Zúčastnili sa ho žiačky ZŠ z trebišovského okresu. Umiestnenie hráčok bolo 

nasledovné:   

1. ZŠ M. R. Štefánika Trebišov   4. ZŠ Streda nad Bodrogom 

2. ZŠ Čierna nad Tisou    5. ZŠ Pribinova Trebišov 

3. ZŠ Kráľovský Chlmec 

Naše hráčky trénovali a na zápase sprevádzali pani učiteľka T. Dajková a pani asistentka Z. 

Gondová. Dievčatám blahoželáme k peknému umiestneniu. 

 

         
 

VLASTNÁ TVORBA 

 

Začarovaný medveď     
 

 Letné prázdniny som strávil u starkej. So starkým a strýkom sme chodievali do lesa 

zbierať huby. Učili ma, ktoré môžem zbierať a ktoré nie. 

 Aj v jedno skoré letné ráno sme sa na ne vybrali. Starký povedal: „Dnes musíme priniesť 

veľa húb, aby nám starká navarila dobrej hríbovej polievky!“ Z domu sme vyrazili s prázdnymi 

košíkmi. Keď sme dorazili do lesa, zistili sme, že v kríkoch rastú pekné bedle. Všetky som ich 

pozbieral. Zrazu zaprašťali konáre a niečo veľké sa k nám blížilo. „Pomóóóc, medveď!“ 

zakričal som z plného hrdla. Starký bol okamžite pri mne. Medveď bol celkom blízko. Zrazu sa 

ozval smiech môjho strýka: “Veď ten medveď má rohy!“ Z kríkov sa na nás dívala vystrašená 

krava. Mala na hlave rohy, bola hnedej farby a v nose mala krúžok. Asi sa sem zatúlala z blízkej 

lúky. 

 Odvtedy, keď strýko zbadá kravu, volá: “Chris, pozri, medveď!“ a pustí sa do smiechu. 

Ja sa naňho nehnevám, smejem sa tiež. 

      Christopher Varkonda, 5. A               
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KRÍŽOVKA 

 
 

1. Privlastňovacie zámeno (ja)     8. Miesto, kde sa cítiš v bezpečí 

2. Synonymum – drobná      9. Čierny kontinent 

3. Zvuk mačky     10. Dyňa 

4. Zviera v púšti     11. Domáca obuv 

5. Car – po slovensky    12. Nástroj na zametanie 

6. Veselosť – synonymum   13. Polárny svetadiel 

7. Školská taška 

Krížovku zhotovila Júlia Kónyová, 5. A 

 
MÁJOVÝ KVÍZ 

 

1. Symbolom lásky je:   2. Čím vyjadrujú lásku chlapci na dedinách? 

a) muškát     a)  postavia dievčatám májku 

b) zvonček     b)  kúpia dievčatám mobil 

c) červená ruža    c)  upečú slaninu 

 

3.Koho mal rád Gilbert?   4. Priateľka Kaya sa volala: 

 a)   Fionu     a)  Popoluška  

 b)   Annu zo Zeleného domu   b)  Zlatovláska 

 c)   Hermionu     c)  Gerda 

 

5.Spolužiak Šebestovej bol:   6. Marienkin brat z rozprávky sa volal: 

 a)   Mach     a)  kocúr v čižmách 

 b)   Pat      b)  Janko 

 c)   Adrián     c)  Pinocchio   

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

 
 

Technická úprava: Kristián Bók 
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Redakčná úprava:  Mgr. Mária Hriciková 


