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Číslo  8 

Apríl 2017           13. ročník 

Fialky 
Fialky dnes tancovali   Veselo im k tomu tancu Príroda im darovala 
na trávičke zelenej,  zneli vtáčie pesničky,  čarokrásnu vôňu, 
sukienky si vysúšali  slniečko ich pohládzalo so všetkými naokolo 
od rosičky studenej.  na usmiate tváričky.  podelia sa o ňu. 
         Alica Náhliková 
Vymaľuj! 
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Fašiangový karneval 
 
 Vo štvrtok 16. 2. 2017 sa v ZŠ v Kráľovskom Chlmci konal fašiangový karneval pre 
žiakov 1. až 4. ročníka. Tento rok nebolo veľa detí prezlečených do masiek. Do zábavy sme sa 
preto zapojili aj my – tanečnice. Kým žiaci v maskách prechádzali cez karnevalovú bránu, my 
sme im tlieskali, aby nemali trému. Pod bránou mali ostatným povedať, akú masku si obliekli. 
Mali sme veľa čarodejníc, batmannov a princezien. Bola aj tombola, na ktorú sme si mohli 
kúpiť lístok za 20 centov. Pani zástupkyňa bola prezlečená za šaša, a tak nám z klobúka vytiahla 
číslo tomboly. Kto to číslo mal, mohol si vybrať darček. Po rozdaní tomboly bolo vyhlásené 
umiestnenie masiek. Vyhodnotených bolo 15 najkrajších. 
 Potom sa začala voľná zábava. Tón sme opäť udávali my, tanečnice. Urobili sme s deťmi 
hada, veľké a malé kruhy. Aj sme spolu vytlieskavali rytmus. Karneval bol super! Dúfam, že aj 
na budúci rok sa tak dobre budeme zabávať. 
 
Text: Redaktor junior TASR Júlia Kónyová, 6. A   Foto: Kristián Bók 

       

 

                        

          

Fotosúťaž Jeseň – zima 2017 
 
 Druhá časť každoročnej fotosúťaže pod názvom Jeseň 
– zima 2017 sa uskutočnila koncom februára. Súťažiaci mohli 
do súťaže priniesť fotografie, ktoré urobili od septembra 
tohto školského roka. Mali fotografovať nielen jesennú 
a zimnú prírodu, ale aj ľudí a zvieratká v týchto ročných 
obdobiach. Fotografov bolo šesť a fotografií vyše 70. Pani 
učiteľka Hriciková, ktorá súťaž organizuje, vybrala 30 
najkrajších a umiestnila ich na nástenku. Aj učitelia, aj žiaci 
mohli na ne hlasovať. Fotografie boli len očíslované, aby nikto 
nevedel, kto je autor. Mne sa páčili všetky fotky, ale najviac 
som držala palce mojej sestre – dvojčaťu – Bianke. A vydarilo 
sa! Jej fotografia sa umiestnila na treťom mieste. Celkové 
umiestnenie bolo nasledovné: 

1. miesto – Martin Kasinec, 9. A 
2. miesto – Eszter Godzsáková, 6. A 
3. miesto – Bianka Kónyová, 6. A  
Najviac bodov dostala jesenná fotografia pani učiteľky 

Hricikovej, ale ona nesúťažila. Všetci výhercovia dostali 
pochvalu od pani zástupkyne Muskovej a aj pekné darčeky. 
Ich diela budú uverejnené aj v mestských novinách. Preto 
prosím všetkých žiakov, ktorí radi fotografujú, aby doniesli 
svoje práce na tému Jar do konca mája pani učiteľke 
Hricikovej. Najlepšie práce budú vystavené na vernisáži. 

 
Redaktor junior TASR Júlia Kónyová, 6. A  

       Fotografie:  Víťazní autori  

Martin Kasinec, 9.A E. Godzsáková, 6. A 

Bianka Kónyová, 6. A 

Mgr. Mária Hriciková 
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Návšteva budúcich prvákov v ZŠ Kráľovský Chlmec 
 
 Prváci z našej ZŠ privítali vo svojich triedach budúcich spolužiakov z materských škôl 
v meste. Ich stretnutie sa konalo 16. 3. 2017. Táto akcia sa koná každý rok v rámci Metodického 
združenia pre 1. až 4. ročník a zorganizovala ju pani učiteľka PaedDr. A. Tóthová s ostatnými 
pani učiteľkami. Pani učiteľky prvých ročníkov spolu so svojimi žiakmi vrelo privítali 
predškolákov v jednotlivých triedach. Keď ich usadili, snažili sa zaujímavou formou ukázať, čo 
ich  u nás od septembra čaká. Pani učiteľky z MŠ sledovali, ako sa škôlkari správajú a ako im 
môžu ešte do skončenia školského roka pomôcť, aby sa v škole cítili dobre. 
 Po hodinách sa potom spoločne zabavili na chodbe školy, kde mali pripravené pracovné 
stoly. Spoločne s prvákmi si mohli precvičiť svoju tvorivosť a zručnosť a vytvoriť spomienkový 
darček. Aj prvákom, aj škôlkarom sa spoločné hry páčili. Myslím si, že mnohí z nich sú už teraz 
kamaráti. 

Text: Natália Juhászová, 6. A   Foto: Kristián Bók  

     

 
 
 
 

 
 
 

Biblická olympiáda 
 
 Po dlhej a poctivej príprave na hodinách náboženstva 
a aj doma, nadišiel dlho očakávaný deň – 22. 3. 2017. Bol to deň, 
keď sa konalo okresné kolo Biblickej olympiády v Kráľovskom 
Chlmci. Zišli sme sa v priestoroch ZŠ s vyučovacím jazykom 
maďarským. Našu ZŠ reprezentovali žiaci z 5. A triedy – Gréta 
Pankuličová a Marek Babej. Na súťaž nás pripravovala pani 
katechétka J. Oroszová. Zišli sme sa v peknom počte a boli sme 
rozdelení do 4. kategórií. Našou úlohou bolo vypracovať 5 testov 
a mohli sme získať 72 bodov. Otázky boli z biblie a neboli veľmi 
ťažké. Po malom občerstvení nás čakalo vyhodnotenie. 
Predsedom poroty bol pán dekan Michal Tóth. Boli sme veľmi 
milo prekvapení, keď nám oznámili, že sme vyhrali 1. miesto 
a postupujeme na krajské kolo! Dúfam, že aj tam dosiahneme 
pekné umiestnenie, ale pre nás je dôležité už aj to, že sme sa tam 
dostali. 
 
Text: Redaktor junior TASR Grétka Pankuličová, 5. A       
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Návšteva Regionálnej knižnice v Kráľovskom Chlmci 
 
 V marci máme vždy dvojnásobný dôvod na návštevu regionálnej knižnice. Chodíme si do 
nej celý rok požičiavať knihy, ale v tomto mesiaci tam ideme s celou triedou a aj s pani 
učiteľkami slovenského jazyka. Žiaci 5. A triedy sa do knižnice vybrali 22. marca 2017 s pani 
učiteľkou Hricikovou a s pani asistentkou Henrietkou. Už cesta tam bola zaujímavá, lebo museli 
ísť cez celé mesto. V knižnici ich čakala pani knihovníčka. Srdečne ich privítala a všetci žiaci sa 
usadili. Niektorí sa zvedavo obzerali, lebo v nej ešte neboli. Prekvapilo ich množstvo kníh, ktoré 
boli v policiach. Potom už počúvali, o čom hovorí teta knihovníčka. Dozvedeli sa, že v knižnici je 
vyše 30 000 kníh. Sú rozdelené podľa obsahu na detské, vedecké, detektívky, beletriu... Nie všetci 
vedeli, čo to je, ale pani učiteľka im to vysvetlila. Prekvapila ich aj najvzácnejšia kniha 
v knižnici  o diele maliara a sochára Michelangela. Bola veľmi veľká a ťažká a stála 400 eur. 
Pani knihovníčka povedala, že si ju nemôžu požičať domov. Môžu si ju prezrieť iba v čitárni na 
poschodí. Tam boli aj počítače. Potom teta dovolila žiakom, aby sa išli pozrieť na poschodie. 
Mohli si prelistovať aj detské knihy v policiach.  
 Nakoniec teta povedala, že sa bude tešiť, ak prídu žiaci do knižnice s rodičmi, aby si 
mohli vybaviť čitateľský preukaz a chodiť do knižnice pravidelne.  
Text: Natália Juhászová, 6. A   Foto: Mgr. Mária Hriciková 

  
Spoločné hobby 
 Dňa 22. 3. 2017 som mala to šťastie, že som sa mohla zoznámiť s výnimočnou osobou – 
Antóniou Kozákovou – zvanou aj servítková Tonka. Predchádzajúci deň som už na výstave bola, 
ale dozvedela som sa, že na druhý tam bude osobne. Pravdaže, stretnutie s ňou som nemohla 
vynechať. S obrovským nadšením som pripravovala obrúsky a servítky (ktoré aj ja zbieram), 
aby som jej ich mohla darovať. Hneď prvá moja servítka sa jej zapáčila! Z ostatných veľa 
nemala a zvyšné si bude môcť vymeniť. Veľmi som sa tešila, že som jej pomohla rozšíriť 
zbierku. A ešte väčšiu radosť som mala z tých obrúskov, ktoré mi darovala sama kráľovná 
servítok. Tiež ma povzbudila, aby som so zbieraním neprestávala. A to veru neplánujem, lebo  
už mám tri plné škatule a celú igelitku servítok rôznych farieb a veľkostí. 
 A na moju budúcu výstavu, ktorú, dúfam, raz budem mať, ste všetci pozvaní! 
 
Vanessa Lőrinczová, 9. C 
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Výstava fotografií Jána Molnára 
 
 V Mestskom múzeu v Kráľovskom Chlmci sa otvorila výstava fotografií a fotoaparátov pána 
Jána Molnára in memoriam, na ktorú sme sa boli pozrieť 21. marca 2017. Predtým sme sa z internetu 
dozvedeli, že sa narodil v roku 1942 v Sátoraljaújhelyi v Maďarsku. Študoval na Pedagogickej fakulte 
v Nitre fyziku a základy techniky. Po skončení školy učil v Gymnáziu v Kráľovskom Chlmci – od roku 
1966 až do odchodu do dôchodku v roku 2004. Fotografovať začal už v mladosti a svoje zábery 
uverejňoval v novinách Hét a Új szó. Prvú výstavu mal v Tábore v roku 1966, ktorá bola potom aj 
v Chlmci. On fotografoval a redigoval knihu k 700. výročiu nášho mesta. Druhú samostatnú výstavu mal 
v roku 1973. V roku 2007 vydal ďalšiu knihu pod názvom Kráľovský Chlmec a jeho okolie. Poslednú 
výstavu mal v roku 2007. Mala názov Kraje a ľudia Medzibodrožia. Tieto fotografie si mohli pozrieť aj 
obyvatelia miest Kisvárda a Magyarkanizsa. Vedenie nášho mesta mu za prácu, ktorou šíril dobré meno 
Kráľovského Chlmca, udelilo vyznamenanie  PRO URBE mesta Kráľovský Chlmec za rok 2004 in 
memoriam. 
 V galérii bolo veľa zaujímavých fotiek z minulosti nášho mesta. Hlavná ulica bola celkom 
zmenená a miesto starých domov sú teraz reštaurácie, banky, obchody a vysoké bytovky. Je to dobré, že to 
pán Molnár odfotil, lebo by sa už nikto na to nepamätal, ako to bolo kedysi. Páčili sa mi aj jeho staré 
foťáky. Mnohé boli pre profesionálneho fotografa a dali sa nimi urobiť veľmi krásne fotky. Výstava sa 
nám veľmi páčila. 

Text: Bartolomej Balogh, 7. A    Foto: Ferenc Tancsák, 9. A  

                         
Moderná cesta do rozprávkového sveta 
 
 Marec je mesiacom kníh a v našej ZŠ sa organizujú celý mesiac rôzne akcie. Jednou z nich je aj 
prezentácia a interaktívne hry o rozprávke a rozprávkových hrdinoch. Pripravila ju pani učiteľka 
Hriciková pre našu triedu – 5.A. S technickou časťou jej pomáhal aj F. Tancsák z 9. A triedy. Zo začiatku 
sme zopakovali všetko, čo sme sa učili o rozprávkach a autoroch. Zamerali sme sa najmä na svetových 
autorov – Hansa Christiana Andersena a bratov Grimmovcov, ale nechýbali ani slovenskí autori – Ľ. 
Feldek, Š. Moravčík a zberateľ rozprávok Pavol Dobšinský. Potom nám pani učiteľka premietla hravú 
interaktívnu prezentáciu, kde sme už museli splniť nejaké úlohy. Za dobré odpovede sme dostali 
jednotky. Najprv sme hľadali mená a národnosť rozprávkarov, v druhej úlohe sme usporiadali slová tak, 
aby vznikla poučka. Najťažšia bola asi úloha, kde sme mali spoznať tváre autorov a priradiť k menu. Ale 
najviac sme sa zabavili pri úlohe, kde bolo treba rozhodnúť o tom, ktorú rozprávku napísali Grimmovci, 
a ktorú Andersen. Túto súťaž som vyhrala ja a G. Balogh, lebo sme zadelili rozprávky správne 
a najrýchlejšie. Obaja sme dostali jednotky.  
 Celá hodina ubehla veľmi rýchlo a ani sme si nevšimli, koľko veľa vedomostí sme si odniesli 
z tejto hodiny. 
 
Text: Redaktor junior TASR Grétka Pankuličová, 5. A  Foto: Mgr. Mária Hriciková                                                                      
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Hviezdoslavov Kubín 
 
 Koncom februára sa konali v našej ZŠ školské kolá recitačnej súťaže pre prvý aj druhý stupeň. 
A začiatkom marca okresné kolo v Trebišove. 
 Školské kolo na druhom stupni zorganizovala tradične pani učiteľka E. Gérešiová. Porota 
pozostávala z vyučujúcich slovenského jazyka – K. Bertovej, M. Hricikovej a B. Molnárovej. Poéziu 
a prózu predniesli žiaci v dvoch kategóriách. Všetci boli veľmi šikovní, aj napriek tomu v tomto školskom 
roku prebehla súťaž o mesiac skôr a nemali toľko času na prípravu ako inokedy. Porota rozhodla o ich 
umiestnení takto: 

1. kategória – poézia     próza 
1. miesto – Viktória Bajuszová, 4. C   1. miesto – Viktória Fényesová, 2. A 

2. kategória – poézia     próza 
1. miesto - neudelené                  1. miesto - Marek Babej, 5. A 
2. miesto – Laura Nagyová, 6. C   2. miesto – Bianka Baloghová, 5. B 
3. miesto – Luca Bonora, 6. B    3. miesto – neudelené 

3. kategória – poézia     próza 
1. miesto – Arleta Bacskaiová, 8. A   1. miesto - Fanni Rontová, 9. A 
2. miesto – Bartolomej Balogh, 7. A   2. miesto - Natália Botosová, 9. B 
3. miesto -  Norbert Papp, 7. A    3. miesto – Vanessa Gačová, 7. A 

 V tomto školskom roku sa podarilo vyhrať v školskom kole prvé miesto a postúpila som s ďalšími 
dvoma spolužiakmi na okresné kolo do Trebišova. Sprevádzala nás tam pani učiteľka Gérešiová, ktorá 
bola aj členkou poroty. Tá pozostávala zo štyroch členov. Súťaž sa konala v kaštieli Andrássyovcov a bola 
veľmi dobre zorganizovaná. Konala sa v dvoch miestnostiach – v jednej sa prednášala próza a v druhej 
poézia. V úvode nás porota oboznámila s pravidlami súťaže a zapriali nám veľa šťastia. Potom sme sa 
rozišli do jednotlivých miestností. Prednášali sme podľa poradia, aké sme si vytiahli. 
 Naša škola bola úspešná. V kategórii próza sa Marek Babej z 5. A umiestnil na 2. mieste a Arleta 
Bacskaiová z 8. A v prednese prózy na 3. mieste. Veľmi sa teším, že som sa mohla zúčastniť tejto 
veľkolepej súťaže! 

Text: Redaktor junior TASR Fanni Rontová, 9. A  Foto: Kristián Bók 
 
Prečo si vážim prácu učiteľov: 
 

 vychovali z nás dobrých a empatických ľudí, naučili nás veci, bez ktorých by sme v živote neboli 
úspešní  ( Martina) 

 som vďačná učiteľom, lebo si vypočujú naše názory a vždy nás pochopia ( Monika)  
 naučia nás, ako rozhodovať o svojom živote a odovzdajú vedomosti, ktoré budeme potrebovať 

počas štúdia v strednej škole ( Balázs ) 
 práca učiteľov je veľmi náročná, preto by sme im ju nemali sťažovať. Sú naši druhí rodičia 

a škola je náš druhý domov ( Martin ) 
 byť učiteľom nie je ľahké. Vychovávajú nielen svoje deti, ale aj nás. Ja by som nechcel byť 

učiteľom, lebo to je ťažká práca. Vážim si svojich učiteľov a ďakujem im za všetko, čo som sa od 
nich naučil. ( Ferenc ) 

 ďakujem pani učiteľke triednej, lebo je ako naša druhá mama. Dáva nám dobré rady, ako sa 
máme správať v živote. Je zábavná a kreatívna a rozpráva nám vtipné príbehy. Mám rada aj 
tých učiteľov, ktorí sa s nami rozprávajú o našich problémoch doma a aj v láske. ( Anna ) 

 učitelia robia veľa akcií pre deti. Správajú sa k deťom slušne, aj keď ich hnevajú, oni to vydržia. 
Som rád, že ma učia takí dobrí učitelia! ( Dominik ) 

 majú veľkú zodpovednosť a veľa práce s nami, ale ceníme si, že to robia s elánom a veľkou 
oddanosťou. Ďakujeme im zato! ( Fanni)     
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Skús správne pomenovať kvietky a príď si po odmenu do 21. 4. 2017! 

                          

 

         

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Krížovku zhotovil Dominik Tóth, 6. B 

 

1. Manžel kravy 
2. Futbalová  ............... 
3. Farba trávy 
4. Kôň v pyžame 
5. Orgán čuchu 
6. Adresa  - iným slovom 
7. Dopravný prostriedok na koľajniciach 
8. Sova 
9. Štvorkolesový dopravný prostriedok 
10. Zvierací priateľ človeka 
11. Malá mäsožravá ryba 
12. Otĺkal 
13. Najkrajší ľudský cit 
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MAĽOVANKA 
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