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Číslo  1 

September 2016           13. ročník 

 

Školský život 
 

Všetky deti do školy!    Žiacka knižka ešte prázdna, 

Veď prázdniny sa skončili!   jednotka by bola fajná! 

 

Ťažké tašky nosíme,    Nový zošit hudobný – 

z učebníc sa učíme.    náš deň nie je chudobný.  

 

    Učíme sa práve preto, 

    aby bolo čím skôr leto!  Gréta Pankuličová, 5. A 
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Slávnostný príhovor pani riaditeľky 

           
Vážený pán primátor, vážení rodičia, vážený pedagogický zbor, milí žiaci! 
 
 Príchod jesene je charakteristický odletom lastovičiek a návratom žiakov do škôl. Aj naša škola 

dnes otvára svoje brány pedagógom aj žiakom, preto vás tu všetkých srdečne vítam.  

Po dvoch mesiacoch prázdnin si opäť zasadnete do svojich lavíc, aby ste pokračovali v objavovaní doteraz 

nepoznaného sveta v oblasti literatúry, matematiky, prírodných vied, ale aj v oblasti športu. 

 Obzvlášť srdečne vítam v našich radoch 67 prváčikov, ktorých čaká najviac nových prekvapení. 

Venujte im, prosím vás, úprimné priateľstvo, toleranciu, pomoc a podporu, lebo ju budú pri svojej práci 

potrebovať. Srdečne vítam a prijímam medzi žiakov našej rodiny aj tých, ktorí sú tu prvýkrát alebo sa 

stávajú našimi žiakmi v piatom alebo vyšších ročníkoch. Prajem vám, aby ste sa v našej škole cítili dobre 

a svojimi vedomosťami šírili jej dobré meno. 

 Deviatakom zas pripomínam, že tento školský rok bude pre nich rozhodujúcim pre ich ďalšie 

plány do budúcnosti.  Zdôrazňujem, že školský rok sa iba začína a ešte nič nie je stratené, všetko sa dá 

napraviť. Aj ostatným odporúčam, aby prejavili trochu viac snahy a ochoty spolupracovať s učiteľmi na 

vyučovacích hodinách, pridať trochu ctižiadosti a náročnosti voči sebe a celkom isto sa dostaví 

obojstranná spokojnosť. 

 V pláne školy sú aj zaujímavé projekty, exkurzie, výlety, škola v prírode, plavecký a lyžiarsky 

výcvik, výchovné koncerty a rôzne športové a kultúrne aktivity. Veď škola nie je len o učení sa, ale je to 

živý organizmus, v ktorom fungujú dobré medziľudské vzťahy na každej úrovni. Snažme sa ich aj 

v tomto školskom roku vylepšiť. 

 Nebudeme tolerovať žiadnu formu ubližovania – fyzického či psychického. Očakávame od vás 

dodržiavanie školského poriadku, ktorý sme rozšírili o obmedzenie používania mobilných telefónov počas 

prestávok. Boli by sme radi, keby ste medzi sebou viac komunikovali ústne ako SMS – kami. Pomôže to 

upevniť vzájomné vzťahy medzi vami. 

 Očakávame od vás aj zodpovedný prístup k ochrane školského majetku. Do pozornosti dávam 

najmä novo natreté steny chodieb a novú podlahu v telocvični, ktorú pre vás pripravili naši páni údržbári. 

V trende vylepšovania životných podmienok bude vedenie školy pokračovať aj v školskom roku 2016/ 

2017. 

 Škola sa bude snažiť uspokojiť nielen vaše nároky na vzdelanie, ale dáva vám aj priestor na 

rozvoj vašich záujmov a talentu v záujmových útvaroch, ktorých výber je opäť pestrý. Prosím vás, aby ste 

si v najbližších dňoch vybrali tie, v ktorých sa budete môcť realizovať. Verím, že na konci školského roka 

budeme môcť opäť oceniť vaše výsledky v okresných či krajských súťažiach. 

 V oblasti výchovy a vzdelania budeme postupovať v súlade s hlavným zameraním a POP MŠVV a 

Š SR, budeme pokračovať v modernizácii vyučovacieho procesu využívaním inovatívnych metód a foriem 

práce, budeme plniť úlohy vyplývajúce z účasti školy v projekte Digipédia ako aj ostatných národných 

projektov zameraných na modernizáciu. V 1., 2., 5. a 6. ročníku budeme postupovať podľa inovovaného 

štátneho a školského vzdelávacieho programu.  

MŠVV a Š SR vyhlásilo tento školský rok za Rok čitateľskej gramotnosti, preto bude v centre 

našej pozornosti vo vyučovacom aj mimo vyučovacom procese. Prosím rodičov, aby podporovali svoje deti 

v čítaní kníh, ktoré okrem rozvoja fantázie a tvorivosti, rozvíjajú aj ich slovnú zásobu a zlepšujú 

komunikáciu v slovenskom jazyku. 

 Vážené kolegyne a kolegovia! Pred nami je ďalších 10 mesiacov namáhavej, ale vďačnej práce. 

Vedomosti, ktoré odovzdáme žiakom ich budú sprevádzať celý život. Prajem vám v novom školskom roku 

pevné zdravie, trpezlivosť a veľa úspechov. 

 V závere prajem pedagógom aj žiakom pokojný a tvorivý školský rok plný nových objavov, 

získaných vedomostí a zručností a na jeho konci vzájomnú spokojnosť a radosť z nepremárnených šancí! 

 Úspešný rok každému! 

       Mgr. Katarína Hurková 
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Rozlúčka so školou   

Deväť rokov sa učíte, poznávate nové veci , plníte si svoje povinnosti. No len na konci si 

uvedomíte, ako vám tá škola a učitelia budú chýbať .   

V piatok, 24.6.2016, odbíjali pre deviatakov na ZŠ v Kráľovskom Chlmci posledné hodiny 

strávené v škole . Lúčili sa tri triedy s triednymi učiteľmi : IX.A -  Mgr. Katarína Juhászová , 

IX.B – Mgr. Csaba Dako a trieda so špeciálnym vyučovacím plánom VII.C – PhDr. Róbert 

Berta .  Dva dni pred rozlúčkou si každá trieda vyzdobila svoju učebňu .  Výzdoba bola 

rôznorodá . Hlavným kritériom bolo to, aby sa tam cítili dobre. A z praktického hľadiska – aby 

sa to dalo rýchlo aj upratať .  Program sa začal o 9:00 tým, že sme prešli s batôžkami na 

pleciach po celej škole a vošli do každej triedy na obidvoch stupňoch .  Učitelia, žiaci aj známi 

nám darovali kvety a rôzne spomienkové predmety na rozlúčku .  O pol hodiny neskôr mala 

pani riaditeľka - Mgr. Katarína Hurková - slávnostný príhovor ku deviatakom. Na konci 

odmenila tých, ktorí sa aktívne zapájali do školských aktivít a súťaží .  Veľkú knižnú odmenu 

dostali Sebastián Gonda a Alexander Czap z 9. A za sústavnú a svedomitú spoluprácu so školou 

a za jej reprezentáciu .  Po odovzdávaní dostali - pani riaditeľka a zástupkyne - kytice . Na 

rodičoch bolo vidno, že sú spokojní so svojimi deťmi , že sú na ne hrdí . Ďalšou časťou 

programu bol slávnostný pochod k Mestskému úradu v Kráľovskom Chlmci .  Cestou cez mesto 

sme spievali piesne - Gaudeamus igitur  , Valčík na rozlúčku a pieseň od Petra Nagya – Aj tak sme 

stále frajeri . V mestskom úrade nás privítal primátor Ing. Karol Pataky .  Zaprial nám všetko 

dobré do budúcnosti .Po podpísaní sa do pamätnej knihy sme putovali späť do školy,  kde nás už 

čakal DJ Želinský . Pripravil nám super diskotéku. Každý sa zabával a tancoval. O 13:00 sme 

mali slávnostný obed  v školskej jedálni . Každému učiteľovi , zamestnancovi a kuchárkam 

patril jeden kvietok za všetko, čo pre nás robili .    

Týmto by som sa chcel rozlúčiť s riaditeľstvom ZŠ v Kráľovskom Chlmci a poďakovať 

sa za to, že dobre organizovali rôzne aktivity v škole, vychovávali nás , chválili aj karhali, keď 

bolo treba.  Vyslovujem vďaku všetkým učiteľom za to, že nás viedli a nevzdávali to, ani 

v najhorších chvíľach. Všetkým zamestnancom školy ďakujem, že nás viedli k tomu, aby sme 

dodržiavali poriadok . A pani kuchárkam za to, že nám navarili a neboli nahnevané, keď nám 

vždy nechutilo . A  dve slová na záver : „Ďakujeme a dovidenia !  

Text: Redaktor junior TASR Ali Czap, 9. A    Foto: Kristián Bók 
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Týždeň na Balatone 
 

Ako každý školský rok, aj tento mali partnerské mestá mesta Ferenczváros v Budapešti vybrať 

6 najlepších absolventov základných škôl. Tí potom navštívili tábor pri Blatnianskom jazere 

(Balatone) v Maďarsku. Medzi partnerské mestá s prevažne maďarskou populáciou patria zo 

Slovenska Kráľovský Chlmec, z Ukrajiny Berehovo, zo Srbska Maďarská Kaniža, z Rumunska 

Szepsi Szent György a z Maďarska Ferenczváros. Zo ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským 

v Kráľovskom Chlmci to boli žiaci A. Czap, S. Gonda z 9.A a D. Dócs z 9.B. Zo ZŠ s vyučovacím 

jazykom maďarským  v Kráľovskom Chlmci to boli žiačky O. Kopaszová, A. Bohácsová a M. 

Loksa. Účasť v letnom tábore prebehla od 27.6. – 4.7.2016 pod vedením pánov učiteľov Cs. 

Daka a K. Gáspára. V pondelok 27. júna sme po príchode vlakom do tábora v Balatonlelle mali 

zoznamovací večer plný spoločenských hier. V utorok sme sa plavili loďou po Balatone a vyšli 

sme si na niekoľkohodinovú túru na druhej strane jazera v oblasti Balatonboglár. Tu sme si 

nakúpili suveníry a pobudli sme na kúpalisku. Poobede sme sa znovu rozhodli tráviť čas pri 

vode. Mali sme možnosť vidieť krásy jazera vrátane labutí, kačíc, rýb, západu slnka, vĺn, či lodí 

v prístave. Nasledujúci deň sme boli na plachetnici pri krásnom západe slnka. Vo štvrtok sme 

boli na boboch a na guľovú vyhliadkovú vežu. V piatok sme boli vláčikom ´´Vili -m´´ pri 

prístave a následne na trhovisku, kde sme sledovali aj futbalový zápas. Sobota bola športovým 

dňom. Hrali sme volejbal, futbal a basketbal proti druhému táboru. V nedeľu sme sa hlavne 

kúpali a užívali si posledné chvíle strávené na tomto prekrásnom mieste. Mali sme tu veľmi 

pestrú a chutnú stravu. Dokonca nás v tábore navštívili aj líšky, ktoré si neďaleko volejbalového 

ihriska urobili brloh. Posledný deň sme boli veľmi smutní, keďže sme sa lúčili. Cesta domov 

trvala 7 hodín a bola veľmi vyčerpávajúca, no našťastie sme došli domov zdraví bez akejkoľvek 

ujmy. Tento pobyt v tábore stál jednoznačne za to a veľmi sme si ho užili. Spoznali sme nové 

miesta, ale najviac sme si užili nové priateľstvá, ktoré počas tých pár dní vznikli.  

Ďakujeme vedeniu školy, že nám umožnilo prežiť týchto pár nezabudnuteľných dní.  
Text: Redaktor junior TASR Sebastián Gonda  Foto: Redaktori Sebastián Gonda a Ali Czap 

                    

 



- 5 - 

Triedy a triednictvo 
 
1. stupeň                                                             2. stupeň 

1. A -    Mgr. Enikő Pribulová    5. A -  RNDr. V. Bakurová, PhD 

1. B -    Mgr. M. Liszkaiová   5. B -  Bc. Z. Kotorová   

1. C -    PaedDr. A. Tóthová     5. C -  špeciálna trieda Mgr. Z. Kočišová   

2. A -    Mgr. S. Megyesiová     6. A -  Mgr. J. Fazekašová 

2. B -    PaedDr. G. Királyová    6. B -  PaedDr. E. Gérešiová 

3. A -    Mgr. I. Dobosová                6. C -  Mgr. A. Páll                            

3. B  -   Mgr. L. Mihalčíková     7. A -  Mgr. R. Balogh - Tárczy    

3. C -    p. uč.  M. Čarnakovičová    7. B -  športová trieda - Mgr. J. Marciová 

4. A  -   Mgr. Š. Kendi     8. A -  RNDr. I. Slovinská 

4. B  -   Mgr. Csaba Dako   8. B -  športová trieda - Mgr. B. Molnárová 

4. C  -  Mgr. V. Rudasová     8. C -  špeciálna trieda - PhDr. R. Berta                

         9. A -  Mgr. M. Hriciková          

   9. B -  Mgr. K. Bertová 

 9. C -  PhDr. T. Dajková 

              9. D -  špeciálna trieda - Mgr. I. Pribulová - Daková     

              
 Výchovno-vzdelávaciu prácu a výchovnú prácu v ŠKD na I. stupni bude usmerňovať pani 

zástupkyňa Mgr. D. Hudáková a na II. stupni za výchovno – vzdelávaciu prácu zodpovedá pani 

zástupkyňa Mgr. Z. Musková. Výchovnou poradkyňou školy je Mgr. K. Juhászová. 

V školskom klube detí budú pôsobiť: pani vychovávateľka Kendiová, Kresztyanková, Szerdiová, 

Szegedyová a Királyová. 

V škole budú vypomáhať aj asistenti a asistentky učiteľa – Jutková, Kiššová, Kasko, Oroszová,  

Gondová a Király  a budú prínosom najmä pre I. stupeň.  

Bez triednictva sú učitelia: Mgr. I. Tóthová, Mgr. A. Jašková, Mgr. K. Juhászová a Mgr. M. 

Paprčková.                                              

 

 
 

 

Záujmové útvary     Vedúci krúžku 

 
Varíme, pečieme     Mgr. K. Juhászová 

Turistika a zábava s Ježišom     J. Oroszová 

Ručné práce       RNDr. I. Slovinská 

Tancom k tvorivosti     Mgr. B. Molnárová  

Varíme, pečieme     Mgr. B. Molnárová 

Hravé čítanie ( 6. – 7. ročník)   PaedDr. E. Gérešiová 

Matematika (6. ročník)    Mgr. J. Fazekašová 

Basketbalový krúžok     PhDr. T. Dajková  

Volejbalový krúžok      Mgr. Z. Musková 

Stolný tenis      Bc. Z. Gondová 

Zdravotnícky krúžok     Mgr. I. Tóthová 

Redakčný krúžok     Mgr. M. Hriciková 

Mažoretky (5., 6. a 9. ročník)   Mgr. I. Dobosová 

Strelecký krúžok     p. I. Tamáš 

Futbalový krúžok (8. – 9. ročník)    Mgr. Cs. Dako 

Geografický krúžok     Mgr. J. Marciová 

Krúžok informatiky     Mgr. Albert Páll 

Matematický krúžok pre 5. a 7. ročník  RNDr. V. Bakurová, PhD. 

Futbalový krúžok pre dievčatá   Bc. Z. Gondová 

Futbalový krúžok – chlapci (5. -7. roč.)   Bc. Z. Gondová 

Zábavná angličtina – 7. ročník   Mgr. R. Balogh Tárczy 

Rybársky krúžok     PaedDr. Gabriela Királyová 
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   Návšteva Centra slabozrakých a nevidiacich v Košiciach 
 
 Dňa 13. 6. 2016 sme navštívili s pani učiteľkou I. Tóthovou Centrum slabozrakých a nevidiacich 

v Košiciach. Cieľom našej návštevy bolo spoznať ich život a vzájomne sa pobaviť.   Prežili sme s nimi celý 

deň, a preto sme mali možnosť vidieť, ako nevidiaci trávia svoj deň, aké majú záľuby. Ukázali nám, akým 

spôsobom čítajú  Braillovo písmo, ako hrajú spoločenské hry ( šach, domino, človeče...). Ukázali nám aj to, 

ako sa dokážu premiestňovať pomocou  bielej paličky alebo pomocou vodiaceho psa. Páčilo sa nám, že  aj 

ľudia so zrakovým handicapom vedia prekonať bariéry, rozdávať radosť a lásku a tešiť sa zo života. 

        Bartolomej Balogh, 7. A               

   Vlastná tvorba  

Zážitky z prázdnin 

 
 Začiatkom júla sme boli s rodinou na 5 dní pri Balatone. Zúčastnili sme sa levanduľového 

festivalu a navštívili sme aj výstavu bábik. Boli tam nádherné bábiky s doplnkami a najstaršie kusy boli 

z roku 1800. Bola som aj v letnom tábore Hatfa. Je tam krásna príroda a príjemné prostredie. Ale ani 

doma som sa nenudila. Pomáhala som rodičom v záhrade, kúpala som sa v bazéne. Najviac som sa však 

starala o svojich trpaslíčich zajačikov. Ale nezanedbávala som ani opakovanie učiva. Prázdniny utiekli 

ako voda.  

        Gréta Pankuličová, 5. A 

 Prázdniny som strávil u starých rodičov, lebo majú veľkú záhradu. Každé ráno sme chodili 

s dedkom zbierať jablká, hrušky a slivky, z ktorých nám babka zavárala džemy, lekváre a kompóty na 

zimu. Keď bolo dobré počasie, s ockom a so strýkom, sme sa kúpali v novom bazéne, ktorý máme 

v záhrade. Navštívili sme aj Košice, kde sme boli v Dóme Sv. Alžbety. Bol som aj v Matejovej veži. Jej 

zvláštnosťou je labyrint točitých schodov, ktoré sú navzájom prepojené chodbičkami. Veľmi sa mi tam 

páčilo. Pozreli sme si aj kryptu Františka II. Rákócziho. Boli sme sa kúpať na kúpalisku v Maďarsku. 

Ocko mi tam kúpil plážovú loptu, s ktorou sme sa hrali až do odchodu domov. 

        Christopher Varkonda, 6. A   

Pri rybníku 
 Moje letné prázdniny boli bohaté na zážitky. Prežila som ich veselo. Mnohokrát sme boli 

s rodinou na kúpaliskách v Maďarsku. Jedného dňa sme sa s dedkom a bratrancom vybrali k rybníkom 

vo Svätušiach. Zobrali sme so sebou dve udice a návnadu, ktorá pozostávala z chleba a živých červíkov. 

Nasadila som ju na háčik a hneď sa jedna rybka chytila. Potom sme sa rozhodli, že sa budeme 

s bratrancom pretekať, kto chytí viac rýb. Dedko nastavil čas a začalo súťaženie. Potom sme sčítali 

ulovené ryby. Stav bol 30 : 30! Nebol víťaz ani porazený. Ale aj tak sme sa dobre zabávali. 

        Gréta Tarová, 6. A 

Zážitky z Chorvátska 
 Do Chorvátska sme cestovali v noci 9. júla, lebo cez deň bolo veľmi teplo. Prechádzali sme aj cez 

Budapešť, ktorá bola v noci krásne vysvietená. Do Šibenika sme dorazili okolo obeda. Bývali sme na 

ostrove v obci Betina a zaviezol nás tam pán šofér Juraj. Dedko vybral hotel neďaleko pláže. Voda v mori 

bola najčistejšia a najmodrejšia, akú som doteraz videla. Radi sme v ňom plávali, hoci tam bola hĺbka od 

10 do 16 metrov. Jedávali sme v reštauráciách. Zažili sme aj stretnutie s morským rakom, ktorý sa nás 

bál. Boli tam aj morský ježkovia, ktorých pichliače sú nebezpečné. Nazbierali sme veľa mušlí 

a kamienkov, ktoré sme dali do fľaše s morskou vodou. Také malé more sme darovali aj pani učiteľke 

Hricikovej. Veľmi sa potešila! 

        Júlia Kónyová, 6. A 

 Moje prázdniny sa začali pobytom pri Balatone. Bola som tam s bratom a zoznámila som sa tam 

s novými kamarátmi. Prázdniny pokračovali super stanovačkou na Tise. Často sme chodievali do 

Kisvárdy, kde som stretla veľa známych. Užívali sme si najmä jazdu na tobogánoch. Najviac sa mi páčilo 

však vo Vysokých Tatrách. Videla som tam helikoptéru, ktorá zachraňovala poranených turistov. 

Veľkým zážitkom bola pre mňa túra k vodopádu Skok. Trvala hodinu 35 minút. Veľmi sa nám páčil a my 

s bratom sme ochutnali aj vodu z neho. Bola sladká. Oddýchli sme si pri jazierkach pod vodopádom 

a vrátili sme sa späť. Potom sme sa vlakom vracali domov. Veľmi sa mi to páčilo. 

        Natália Juhászová, 6. A 
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KRÍŽOVKA 

 

1. 2. 3.4.  5.         6. 7.  8.  9. 10. 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krížovku pripravila Júlia Kónyová, 6. A 

 

 
KVÍZ 

 

1. Ktorý vták je najväčším lietajúcim  na svete? 2.  Čo sú fosílie? 

a) kondor kráľovský     a)  pohoria 

b) orliak bielohlavý     b)  skameneliny 

c) pštros dvojprstý     c)  oceány 

 

3. Ktorý vynález nepochádza z Číny?   4. Aké boli prvé filmy? 

       a)   pušný prach      a)  farebné 

       b)  kompas      b) čierno-biele a nemé 

       c)  auto       c)  animované 

 

5.  K akému umeleckému smeru patrí Leonardo da Vinci? 6. Ktorý ostrov je najväčší                          

                                                                                                              na svete? 

      a)  impresionizmus     a)  Británia  

      b)  renesancia      b)  Grónsko 

      c)  rokoko       c)  Cyprus    

 
Správne odpovede: 6B, 5B, 4B, 3C, 2B, 1A 

 

1. Kôň v pyžame 

2. Slovný druh (čísla) 

3. Tajný 

4. Otec – nárečím 

5. Nie kyslé 

6. Pasienok 

7. Malý človek 

8. Stoj! 

9. Nie hrubý 

10. Krásny 

11. Tvrdé y 
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Maľovanka 
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