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Číslo  3 

November 2016           13. ročník 

Prší 
Keď sa z neba pustí dážď, 

nemusíš sa vôbec báť. 
To len nebo píše kriedou 

     svoje meno na asfalt.        Martina Dobríková 

                                       Martina Chlebecová, 9. A 
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Cirkusové predstavenie v našej škole 
 
 Ukrajinský Cirkus Jacko má už v našej škole dobré meno. Každé tri – štyri roky navštívi našu 
školu, aby jeho artisti potešili učiteľov aj žiakov. V tomto roku k nám zavítali 7. 10. 2016. Predstavenie sa 
uskutočnilo v školskej telocvični. 
 Keď sme sa usadili, tak nás privítal pán riaditeľ cirkusu a zaželal dobrú zábavu. On nám 
predstavoval aj jednotlivých umelcov. Deťom sa najviac páčili klauni, ktorí boli vtipní a zábavní. Ochotne 
im pomáhali pri niektorých číslach. Najvtipnejšia bola „klaunica“, ktorá si robila z každého žarty. 
Asistentov sme robili aj kúzelníčke. Pomáhali sme jej podávať rôzne zvláštne veci, s ktorými robila kúzla. 
Páčil sa nám aj krasojazdec z Gruzínska. Bol veľmi šikovný, lebo jazdil na bicykli s jedným kolesom a ešte 
aj žongloval! Najväčšiu senzáciu si nechali nakoniec. Umelkyňa vytvárala obrovské bubliny, do ktorých sa 
zmestili aj moji spolužiaci, ktorí jej pomáhali.  

Všetci sme boli nadšení z výkonov artistov ukrajinského cirkusu. V deň predstavenia sme mali 
dvojitú radosť – prvú preto, že nám odpadli dve vyučovacie hodiny. Ale väčšie potešenie sme mali 
z cirkusového prestavenia, lebo ho nemôžeme vidieť každý deň! Dúfam, že nás čoskoro prídu opäť 
rozveseliť.        Text: Bartolomej Balogh, 7. A  
 Foto: Monika Detriková, 9. A 

          
Fotosúťaž 
 Začiatkom októbra sa vyhodnotila tradičná fotografická súťaž. Žiačky šiesteho ročníka – 
Barbara Kandová zo 6. C a Eszter Godzsáková zo 6. A vystavili svoje fotografie, ktoré urobili počas 
prázdnin. Zachytili na nich miesta, kde boli  aj zvieratká a krásy prírody, ktorú videli cez letné prázdniny. 
Ich fotografie odmenila pani riaditeľka. Témy na ďalšiu súťaž sú Jeseň a Vianoce. Budeme radi, ak sa do 
našej súťaže zapojíte viacerí. Tešíme sa na vaše krásne fotografie! 
        Mgr. Mária Hriciková  
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Imatrikulácia prvákov v ZŠ v Kráľovskom Chlmci 
 
 24. október 2016 si budú pamätať prváci po celý život. V ten deň totiž mali svoju imatrikuláciu. 
Stali sa „ozajstnými školákmi“.  
 Akciu otvorila svojím príhovorom žiačka 5. A triedy – Gréta Pankuličová a srdečne privítala 
všetkých prítomných. Potom predviedli svoj program prváci aj starší žiaci. Všetci chceli niečím zaujať. 
Vystúpenia nacvičovali so svojimi triednymi učiteľkami – E. Pribulovou, A. Tóthovou a M. Liszkaiovou. 
 S veľkou radosťou sme sa pod vedením pani učiteľky Dobosovej predstavili prvákom aj my – 
mažoretky. Malí prváci nám už s nadšením tlieskali pri úvodnom pochode. Bolo to super! Všetci prváci 
mali oblečené biele, modré a červené tričká s nápisom ZŠ , L. Kossutha 56, Kráľovský Chlmec. Ostatní 
žiaci mali na sebe rôzne masky, ale prevažovali čarodejnice a černokňažníci. Po imatrikulácii totiž bola 
hallowenská diskotéka. V programe vystúpili aj žiaci pani učiteľky V. Rudasovej a aj z iných tried. 
 Pred diskotékou sa mažoretky zoradili a novým žiakom sa prihovorila pani riaditeľka. No, 
a potom sa začala poriadna diskotéka!  My sme pozývali deti medzi nás, aby si s nami zatancovali. Zo 
začiatku boli nesmelé, ale potom sa zábava rozbehla. Najviac boli nadšení z obrovského „hada“, ktorého 
sme pri tancovaní vytvorili. Deti sa smiali, tlieskali, opakovali po nás tanečné kroky. Bolo to super! 
 Počas imatrikulácie sa vyhodnotila aj súťaž vo vyrezávaní tekvíc. Každý mohol vystavené tekvice, 
ktoré vytvorili šikovné ruky žiakov, obdivovať. 
 Dúfam, že aj na budúci rok budeme mať takých šikovných prvákov ako teraz. 

Foto: Kristián Bók   Text:  Júlia Kónyová, 6. A 

       
VýstaVa hudobných nástrojoV 
 Koncom októbra boli na chodbe školy  vystavené hudobné nástroje, ktoré vyrobili žiaci šiestych 
ročníkov pod vedením pani učiteľky A. Jaškovej. Ona ich učí hudobnú výchovu a spoločne sa rozhodli 
túto výstavu urobiť. 
 Hudobné nástroje sa nemusia kupovať len v obchode. Práve preto sa žiaci rozhodli zhotoviť 
nástroje vlastnoručne pomocou vlastnej fantázie. Použili k tomu veci, ktoré sa nachádzajú okolo nás. 
Materiály boli ľahko dostupné, napr. plastové fľaše, papierové škatuľky, varešky, ryžu, kamienky, 
hrach... Vyrobili z nich bubienky, triangle, hrkálky a strunové nástroje.  
 Žiakov výstava zaujala. Najviac sa im páči to, že si cez prestávky na týchto nástrojoch môžu 
zahrať.       Text a foto: Bartolomej Balogh, 7. A 
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 Viete, kto sú prašiškriatkovia? 
 
 Dňu školských knižníc sme sa v ZŠ v Kráľovskom Chlmci venovali dňa 24.  10. 2016. Pripravovali 
sme sa naň už veľa dní predtým. Prečítali sme si knihu od Petra Karpinského: Sedem dní v pivnici. Pána 
spisovateľa sme totiž pozvali do našej školy, ale on nemohol prísť. Chceli sme ho potešiť a zahrať mu 
scénku z jeho knižky. Naša voľba padla na prvú kapitolu. Dozvedeli sme sa v nej o prašiškriatkovi 
Celestínovi, ktorému zlé šváby uniesli rodičov. Na ceste za ich vyslobodením mu pomohli kamaráti – moľa 
a pavúk. Počas putovania prežili veľa dobrodružstiev. A preto, že to bola rozprávka, všetko sa dobre 
skončilo. 

Scénku sme mesiac a pol usilovne nacvičovali pod vedením pani učiteľky Hricikovej, ktorá nám 
rozdelila úlohy. Hlavnú postavu – Celestína – hral Marek Babej. Ja som bola moľa a pavúka zahral 
Viktor Ondriáš. Divákov na začiatku hry privítal Adam Pataky. Všetci chodíme do 5. A triedy. Museli 
sme si vymyslieť aj kostýmy, aby sme sa podobali postavičkám z rozprávky. Scénku sme potom zahrali 
svojim spolužiakom práve v Deň školských knižníc. Žiaci pozorne sledovali predstavenie, lebo pani 
učiteľka Hriciková im vypracovala pracovný list, v ktorom mali hľadať správne odpovede na otázky 
z rozprávky. 

Obecenstvo bolo nadšené a dostali sme veľký potlesk. Neminula nás ani sladká odmena 
a pochvala od pani riaditeľky, ktorá sa na nás prišla tiež pozrieť. Pani učiteľka Hriciková bola na nás 
veľmi hrdá! 

P. S. Prašiškriatkovia bývajú v pivnici a živia sa jedlom, ktoré je urobené z prachu na policiach. 
A keď si prečítate knihu, dozviete sa o tom, aké dobré je mať priateľov, ktorí vám pomôžu v núdzi. 

Text: Gréta Pankuličová, 5. A   Foto: Mgr. Mária Hriciková 

     
Vyrezávanie tekvíc 
 
 Dušičky sú na Slovensku pamiatkou na zosnulých. Ľudia chodia na cintoríny a zdobia ich 
chryzantémami, vencami, kahancami a ikebanami. Večer ľudia chodia zapaľovať sviečky a spomínajú na 
tých, ktorí už tu nie sú s nami. 
 Ale v posledných rokoch sa na tento sviatok chystajú aj deti. Berú si vzor z amerického 
halloweenu. Obliekajú si strašidelné masky, ktoré pripomínajú čarodejnice a strigôňov. Symbolom 
sviatkov sú aj vyrezávané tekvice. Často ich vidím v oknách domov alebo v záhradách. Ľudia do nich 
večer dávajú sviečky, aby boli viditeľnejšie a zaujímavejšie.  
 Vyrezávanie takýchto ozdobných tekvíc sa uskutočnilo v ZŠ v Kráľovskom Chlmci 21. 10. 2016. 
Túto súťaž viedli pani učiteľky – Čarnakovičová, Dobosová a Mihalčíková. Zúčastnili sa jej žiaci 3. – 6. 
ročníka. Všetky tekvice nám daroval pán Parajos. Umelci si priniesli vlastné nožíky a dlátka. Snažili sa 
vytvoriť rôzne strašidelné, ale aj veselé tváre. Navzájom si pomáhali, lebo niektorým to išlo ťažko. 
S výsledkom svojej práce boli spokojní, lebo sa pri práci všetci dobre zabávali. 
 Vyrezané tekvice boli vyhodnotené na imatrikulácii prvákov a vystavené na školskej chodbe 
v pavilóne B. 
 Foto: Kristián Bók    Text: Natália Juhászová, 6. A 

Peter Karpinský: Sedem dní v 
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Hlavolamy 
1. Nájdi päť rozdielov medzi kresbami! 

 

 
 

 
2. Skús vylúštiť jednoduché sudoku! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Pomôžeš sovičke nájsť cestu do školy? 

 
1.   2.    3. 
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Oslava Dňa školských knižníc 
 
 Deň školských knižníc sme oslávili v ZŠ v Kráľovskom Chlmci dňa 24. 10. 2016. Témou 
dňa bolo: „ Čo dnes dokáže dieťa v spolupráci s druhými, dokáže zajtra samo!“. Išlo o to, aby 
úlohy, ktoré určili pani učiteľky slovenského jazyka, spravili žiaci vo dvojiciach alebo 
v skupinách. Týmto dňom sme chceli ukázať spolužiakom, že čítanie je zábava. Pri čítaní máme 
príjemné pocity, získavame nové skúsenosti a poznatky do ďalšieho života. Okrem čítania sme 
mali aj iné aktivity. Vyplňovali sme pracovné listy, kreslili a rozprávali príbehy. Tento deň sme 
si spestrili aj hudbou a spevom. Do akcie sa zapojili všetci žiaci našej školy a aj učitelia.  
 Hlavným hrdinom bol autor detských kníh – Peter Karpinský. Žiaci 1. – 4. ročníka si 
pozreli dramatizáciu jeho rozprávky Sedem dní v pivnici, ktorú nacvičili žiaci 5. A triedy – G. 
Pankuličová, M. Babej, V. Ondriáš a A. Pataky. Príbeh sa deťom veľmi páčil a hercov 
pochválila aj pani riaditeľka. Po hre prváci navštívili školskú knižnicu, kde ich privítala pani 
knihovníčka B. Molnárová. Spoločne s triednou učiteľkou A. Tóthovou, vytvorili knihu. Deti 
vystrihovali písmenka a vytvárali text a zhotovili aj záložky do projektu Záložka do knihy spája 
školy. V tomto roku sme ich poslali do ZŠ v Humennom. 2. až 5. ročník medzitým vypracoval 
pracovné listy k dramatizácii.  
 Žiaci 6. až 9. ročníka čítali ukážky z knihy Zemplínske povesti, v ktorej boli aj práce 
našich žiakov. Prváci si po kapitolách dočítali príbeh o prašiškriatkovi Celestínovi od P. 
Karpinského. Rozprávku ilustrovali a obrázky vystavili na literárnej nástenke.  
 Na štvrtej až šiestej hodine sa starší žiaci venovali známemu národnému buditeľovi 
Matejovi Hrebendovi. V tomto roku oslavujeme 220. výročie jeho narodenia, preto sme si 
v školskom rozhlase vypočuli jeho životopis a cez prestávky pozreli prezentácie žiakov o tejto 
osobnosti. Potom žiaci vypracovali v skupinách pracovný list o jeho živote a tvorbe. V súvislosti 
s týmto výročím vyhlásila SOŠ v Kráľovskom Chlmci literárnu súťaž pre žiakov. Každá trieda 
sa má venovať prezentácii obľúbenej knihy a trieda, ktorá vytvorí najkrajšiu prezentáciu, pôjde 
na konci školského roka na výlet. Žiačky 8. ročníka na jeho počesť chodili po triedach 
prezentovať knihy, podobne ako to robil on kedysi. 
 Bola to veľmi vydarená akcia a dúfam, že na budúci rok zorganizujú pani učiteľky 
podobnú. Chceli by sme byť žiakmi, ktorí radi čítajú a knihy si vážia. 
 
Text: Laura Nagyová, 6. A    Foto:  PaedDr. A. Tóthová 
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KRÍŽOVKA 
 

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

Krížovku pripravila: Júlia Kónyová, 6. A  

 
KVÍZ 
 

1. Jupiter je:     2. Madagaskar je: 
a) oceán      a)  rozprávka 
b) planéta     b)  ostrov 
c) časopis      c)  druh jedla 

 
3. Slovensko je:     4. Zem je: 
       a)  okres      a)  planéta 
       b)  pohorie      b)  hviezda 
       c)  štát      c)  meteorit 
 
5. Najbližšie k Slnku je:    6. Geografia je veda: 
       a)  Mars      a)  o živočíchoch 
       b)  Zem      b)  o človeku 
       c)  Merkúr      c)  o pohoriach, oceánoch a mestách   
 

Kvíz pre vás pripravil Dominik Tóth, 6. B  
      

1. Áno – po anglicky skratkou 
2. Klávesový hudobný nástroj 
3. Člen rodiny 
4. Dnes 
5. Prostriedok na ošetrenie rúk 
6. Mobil 
7. Adamova žena 
8. Nástroj na zatĺkanie klincov 
9. Pitná tekutina 
10. Šplhať na strom 
11. Metodov brat 
12. Nie zima 
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MAĽOVANKA 
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