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Číslo  2 

Október 2016           13. ročník 

Keď sa hora puká,   Hory, moje hory, 

akoby sa smiala.   čo to vo vás horí? 

A keď opršieva,   Čože by horelo? 

akoby plakala.   Lístok javorový.  Ľudová riekanka 
 
Vymaľuj! 
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Mosty bez bariér 
 

 Žiaci deviateho ročníka z našej  ZŠ sa dňa 14. 9. 2016 zúčastnili 8. ročníka Festivalu 

tvorivosti a spolupráce zdravotne znevýhodnených detí v Pribeníku. Zorganizovala ho 

organizácia Mosty bez bariér pod záštitou košického župana Zdenka Trebuľu. 

 Tento festival sa koná každoročne a je prezentáciou práce študentov stredných škôl 

najmä z východného Slovenska. My, deviataci, tam chodíme každý rok s triednymi učiteľmi, 

lebo sa tam môžeme veľa dozvedieť o ponuke a práci na jednotlivých stredných školách. 

Mnohokrát si už vtedy vyberieme školu, do ktorej by sme sa chceli prihlásiť po skončení ZŠ.  

Aj tento rok bola bohatá ponuka. Videli sme ukážky rôznych remesiel, kaderníckych 

a kozmetických služieb, aranžovanie kvetín, gurmánskych špecialít. Chutili nám aj zákusky 

a pečivo, ktoré ponúkali cukrárski učni.  

Na javisku vystupovali speváci a tanečníci z konzervatórií a tanečných krúžkov, ktoré 

pracujú v jednotlivých stredných školách. Mnohí z nich by mohli ísť aj do Super star!  

Vystupovali aj dievčatá z našej školy – deviatačky, ktoré chodia na krúžok 

spoločenských tancov pod vedením pani B. Štofanovej. 

Páčili sa mi aj ukážky sebaobrany a prvej pomoci. Stredná škola v Pribeníku nám 

dovolila pozrieť aj do stajní, kde majú kone. V ohrade boli aj poníky.    

Organizácia programov bola veľmi dobrá. Všetci sme boli spokojní s ponukou. Možno 

na budúci rok už my budeme v Pribeníku predvádzať, akí sme šikovní, lebo sme sa rozhodli pre 

viaceré prítomné stredné školy. Bol to veľmi pekný deň. 

   
Foto: Mgr. Mária Hriciková   Redaktor junior TASR Ferenc M. Tancsák, 9. A 

   
 

Pamätný deň holokaustu 

 
 Pri príležitosti Pamätného dňa holokaustu sa dňa 9. 9. 2016 konalo v našej škole spomienkové 

popoludnie. Pani učiteľka Dajková pripravila pre žiakov zaujímavú prezentáciu, ktorá im priblížila 

udalosti z obdobia druhej svetovej vojny. Bola zameraná najmä na utrpenie Židov, ktorí boli odvlečení do 

koncentračných táborov. Žiaci si pozreli aj krátky dokumentárny film o týchto udalostiach, ktorý sa volal 

„Porcelánový jednorožec“ 

Bol to dojímavý príbeh z 2. svetovej vojny, v ktorom nemecký chlapček vyslobodil židovskú dievčinu z rúk 

fašistov. Jeho odmenou bol porcelánový jednorožec ako symbol vďaky.  

 Film bol veľmi dojemný a dojatí boli aj žiaci, ktorí ho sledovali. Nikto by nechcel, aby sa takéto 

zlé veci stávali aj teraz. 

       Bartolomej Balogh, 7. A 
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Úspechy mažoretiek  
 

 Počas tohtoročného Medzibodrožského festivalu sme sa my, mažoretky, opäť zúčastnili 

pochodu po meste. Vždy ráno sa zídeme v škole, kde sa oblečieme a zoradíme. Potom vyrazíme  

na miesto, odkiaľ každoročne štartujeme. Vedie nás už dlhé roky pani učiteľka Ildikó Dobosová. 

V skupine nás je deväť. Počas sprievodu sa niekoľkokrát zastavíme a predvedieme ukážku 

z nášho pochodu. Ľuďom sa naše vystúpenie páči a všetci nám tlieskajú. Vystupujeme aj 

popoludní na pódiu a diváci nás vždy odmenia potleskom a pochvalami. 

 V tomto roku 2. júla sme boli reprezentovať našu školu na Festivale dychovej hudby 

a mažoretiek v Maďarsku v Kisvárde. Vybrali sme si názov – Chlmecké bosorky. S pani 

učiteľkou sme nacvičovali veľmi dlho, lebo sme chceli vyhrať. Aj sa nám to podarilo. Získali 

sme veľký zlatý pohár! Starali sa tam o nás dobre. Dostali sme sendviče a minerálky. Po 

vystúpení sme si boli zaplávať. Domov sme sa vracali až po polnoci. 

 Náš úspech nás potešil a dúfam, že sa nám nabudúce podarí vyhrať prvé miesto! 

 
Júlia Kónyová, 6.  

 

Zbierka pre nevidiacich „ Biela pastelka“  
 

 Ak si zavrieme oči na dlhšiu dobu, vieme si približne predstaviť, aké ťažké je byť slabozrakým 

alebo nevidiacim. Tak ako všetci zdravotne postihnutí, aj oni potrebujú našu pomoc. Od roku 2002   

organizuje  Únia pre nevidiacich a slabozrakých Slovenska každoročne verejnú zbierku pod názvom    

„ Biela pastelka“.  

V tomto roku sa dňa 23. septembra 2016 pod vedením pani učiteľky Mgr. I. Tóthovej vybrali aj 

naši žiaci z 9. A triedy – V. Šimková, R. Németh, F. Tancsák a E. Šikora do ulíc a škôl  nášho mesta, aby 

poprosili občanov o príspevky na pomoc týmto ľuďom.  Obliekli si biele tričká s logom organizácie 

a v rukách niesli škatuľku, do ktorej mohol každý vložiť sumu podľa svojich možností. Za príspevok bol 

každý odmenený odznakom organizácie. Vieme, že za vyzbieranú sumu sa potom kupujú pomôcky, 

materiály, knihy a zaplatia sa rôzne aktivity a rehabilitačné programy. 

Aj my sme sa snažili vyzbierať čo najvyššiu sumu. A prečo sa akcia volá práve Biela pastelka? 

Znamená svetlo, keď je okolo teba tma. 

Gréta Pankuličová, 5. A 
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Tvorivé dielne počas Medzibodrožských osláv 
 

 Popri športovej olympiáde pri príležitosti Medzibodrožských osláv sa konajú aj tvorivé dielne pre 

tých, ktorí majú šikovné ruky. Kto chcel, mohol ísť kresliť pastelkami obrázky o našom meste k pani 

učiteľke I. Tóthovej. Z týchto obrázkov sa potom urobila výstavka. Na asfalt pred školou kreslili kriedami 

aj žiaci z 1. – 4. ročníka. 

 Pani učiteľka J. Fazekašová a J. Marciová zasa mali na starosti kreatívne dielne. Pomáhala im aj 

pani asistentka J. Oroszová. Deti mohli pri pani učiteľke Fazekašovej robiť papierové zvieratá na paličke, 

ktoré sa zapichujú do kvetináčov. Tým mladším pomohli aj iné pani učiteľky. U pani učiteľky Marciovej 

sa robili srdiečka z drôtu, ktoré boli obmotané šúľkami z novinového papiera. Každý mohol ukázať, aký 

je šikovný. Výrobky si mohli zobrať domov, aby ich ukázali rodičom.  

 Všetci žiaci boli spokojní, že mohli ukázať spolužiakom, aké pekné výrobky vedia zhotoviť 

z papiera. 

 Starší žiaci z 9. A triedy s pani učiteľkou Hricikovou urobili v stane záhradkárov výstavu ovocia 

a zeleniny, ktoré vypestovali ich rodičia. Ozdobili ju dekoráciou žiakov z ŠKD. Zhotovili ju spolu s pani 

vychovávateľkou E. Királyovou.  

 Každý rok sa všetci žiaci zapájajú aj do literárneho projektu Naše mesto. V každom ročníku je 

iná téma, ktorú žiaci vypracujú. Pritom spoznajú mnoho zaujímavého o našom meste. To, čo sa naučili, 

využili nielen pri projekte, ale aj v dejepisnom kvíze pre jednotlivé ročníky. Zorganizoval ho pán učiteľ 

Berta. Umiestnenie žiakov bolo nasledovné: 1. miesto získala 9, A a 9. B. Na druhom mieste bola 8. A a na 

treťom – 6. A, 7. B a 8. B s rovnakým počtom bodov.  

 Za literárny projekt boli odmenení žiaci 5. A, 8. C a 9. D triedy sladkosťami. Za šiesty ročník 

vyhrala B. Kandová zo 6. C, za siedmy B. Balogh zo 7. A, za ôsmy N. Geriová z 8. A a v deviatom ročníku 

N. Botošová a L. Tóthová z 9. B a F. Rontová z 9. A. 

 Páčilo sa mi, že sa do týchto súťaží mohli zapojiť všetci žiaci. 

         Natália Juhászová, 6.A  
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Medzibodrožský kultúrny festival  
 

 V sobotu, 17. 9. 2016, sa v Kráľovskom Chlmci, stredisku Medzibodrožia, začal kultúrny 

festival. Aj túto jeseň sa prišlo k nám zabaviť veľa ľudí. 

 Program sa začal hneď ráno slávnostným budíčkom. Potom sa mestom prešiel sprievod 

jednotlivých škôl a hostí aj zo zahraničia. Prišli z Maďarska a Ukrajiny z našich družobných 

miest. Najviac sa divákom páčili krojovaní škôlkari a žiaci základných škôl. V sprievode som 

pochodovala aj ja s kamarátmi a kamarátkami z tanečnej  školy. Vedie nás pani B. Štofanová 

a nacvičujeme rôzne druhy spoločenského tanca. Nácvik tanca prebieha raz za týždeň. Neskôr 

sme mali aj vystúpenie na pódiu pred mestským úradom. Mohli sme tam vidieť mažoretky 

z rôznych štátov, tanečnice, krojované súbory. Zaujali ma stredovekí rytieri v dobovom 

oblečení, ale aj motorkári. Sprievod sa končil na námestí Milénia, kde bola príjemná atmosféra. 

Boli tam rôzne stánky s občerstvením a maškrtami. Predávali sa ručne vyrábané šperky, šaty, 

drevené hračky a dekorácie do bytu. Nádherné boli aj medovníky a maľované obrazy. Deti sa 

mohli povoziť na výletnom vláčiku a koči po meste. Hlavnou atrakciou pre ne však boli 

kolotoče! 

 Aj kultúrny program bol veľmi bohatý – pre mladšiu aj staršiu generáciu. Prišli aj 

pozvaní umelci z Maďarska, s ktorými sme sa mohli aj odfotiť. Páčila sa mi aj prezentácia 

kvetinárstva Iris, kde sme mohli vidieť rôzne druhy slávnostného prestierania na svadby, 

výstava ovocia a zeleniny a ochutnávky miestnych špecialít. 

 Vyvrcholením bol parádny ohňostroj, ktorý stihli odpáliť v poslednej chvíli pred 

dažďom. Minulý rok sa to nestihlo, tak boli všetci nadšení. 

 Medzibodrožský kultúrny festival bol tohto roku fantastický. Vládla tam príjemná 

atmosféra a už teraz sa teším na prekvapenia na budúci rok! 

 

Foto: Mgr. Mária Hriciková   Redaktor junior TASR Fanni Rontová, 9. A 
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Vinobranecká olympiáda  

 

 Dňa 16. 9. 2016 sa v našej škole uskutočnil športový deň na počesť vinohradníckych 

osláv. Súťažiť k nám prišli žiaci z Čiernej nad Tisou, z Lelesa, Somotoru a Gymnázia 

v Kráľovskom Chlmci.  

 Olympiádu otvorila pani riaditeľka Katarína Hurková, ktorá srdečne privítala hostí aj 

domácich a zaželala im veľa športových úspechov v duchu fair play. Potom sa ujal slova pán 

prednosta Csaba Balogh, PhD. Aj on zaželal súťažiacim mnoho elánu do jednotlivých 

športových výkonov. Potom nasledovali inštrukcie pána učiteľa Daka pri organizovaní 

jednotlivých zápasov. Po spoločnom bežeckom kole okolo štadióna sa začali zápasy v rôznych 

disciplínach. Na školskom dvore a v telocvični sa súťažilo v streľbe zo vzduchovky, vo futbale, 

plážovom volejbale, vo volejbale v telocvični a vybíjanej. Pani asistentka Gondová zorganizovala 

aj zápasy v stolnom tenise. 

 Streľbu zo vzduchovky organizoval pán I. Tamáš a prvé miesto získala Dominika 

Tóthová z 9. B triedy. 

 Volejbal mala na starosti pani zástupkyňa Muszková. 

 Dievčatá si zahrali pod vedením pani učiteľky Dajkovej vybíjanú. Na prvom mieste sa 

umiestnila naša škola, na druhom ZŠ z Čiernej nad Tisou. Tretí boli študenti z Gymnázia 

v Kráľovskom Chlmci a štvrté žiačky zo ZŠ Somotor. Najlepšou hráčkou bola Lívia Tóthová z 9. 

B triedy. 

 Futbalové zápasy organizoval pán učiteľ Dako. Zápasy vyhrali žiaci z Čiernej nad Tisou, 

druhí boli futbalisti z gymnázia, tretia naša škola, štvrtí žiaci zo Somotoru a piati - chlapci 

z Lelesa. Za najlepšieho hráča bol vyhlásený brankár Szabolcs Jakab. 

 Do športových hier sa zapojili hravou formou aj mladší žiaci. Pani učiteľky im 

zorganizovali aj jazdu zručnosti na bicykli. 

 Športový deň sa nám vydaril aj vďaka dobrému počasiu. Zažili sme veľa napínavých 

chvíľ a fandili spolužiakom. Ocenili sme aj výsledky našich súperov. Hlavné bolo to, že sme sa 

všetci cítili dobre. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KVÍZ 

 

 

1. V ktorej krajine žije najviac ľudí?  2. Ktorý kontinent je najväčší? 

a) v Japonsku    a)  Afrika 

b) v Číne     b)  Austrália 

c) v Grécku     c)  Ázia 

 

       3.Ktorý štát je najmenší?    4. Pomocou čoho sa šíri telefónny signál? 

 a)  Írsko     a)  pomocou drôtov 

 b)  Nórsko     b)  pomocou satelitov 

 c)  Vatikán     c)  pomocou lietadiel 

 

      5. Odkiaľ pochádzajú Rómovia?   6. Ťava je dopravný prostriedok: 

 a)  z Indie     a)  v púšti 

 b)  z Ameriky     b)  v horách 

 c)  z Mongolska    c)  na mori 

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

        Pripravila Mgr. Mária Hriciková 

1. Domáca obuv 

2. Riad na polievku 

3. Potreba na písanie 

4. Nástroj na šitie 

5. Nádoba na vodu 

6. Začiatok dňa 

7. Orgán čuchu 

8. Nie málo 

9. Veľmi dobrý 

10. Farebný pás na oblohe 

11. Kraj na severe Slovenska 

12. Skala 

13. Sladké pečivo 
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Maľovanka    

 
Technická úprava:  Kristián Bók 

Grafická úprava:   Mgr. Mária Hriciková 

Redakčná úprava:  Mgr. Mária Hriciková 


