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December 2017           Ročník 14. 
 
Na Vianoce 
 
Na Vianoce, deti, však,  Zlatá reťaz nerinčí, 
všeličo je naopak:   rybka pláva v ihličí, 
jedle rastú po izbách,  hviezdička sa vo dne jagá 
vtáčik nemá z mačky strach, krajšie ako za noci 
muchotrávky – pestré hlávky a dedo Mráz neštípe nás 
kolíšu sa na vetvách.   na nosy. 
       Jarmila Bachanová 
Vymaľuj! 
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Imatrikulácia prvákov 
 Prvákov sme v našej škole privítali už na začiatku školského roka. Všetko bolo pre nich nové 
a s pani učiteľkami si poprezerali celú školu. Ale ozajstnými žiakmi našej školy sa stali  až 3. 11. 2017, keď 
im vedenie školy a triedny učitelia pripravili slávnostný zápis. 
 Imatrikulácia sa konala v telocvični, lebo okrem prvákov tam boli aj ostatní žiaci z prvého 
stupňa. Oslavy otvorila pani riaditeľka D. Hudáková. Všetkých srdečne privítala a prijala nových 
prvákov medzi žiakov našej školy. Kultúrny program pre nás pripravila každá prvá trieda. Veľký úspech 
sme mali aj my, mažoretky. 
 Potom nasledovalo predstavovanie prvákov. Postavili sa do radu pod vedením triednych učiteliek 
a asistentov a každý povedal svoje meno. Za odvahu boli odmenení malým darčekom. Každá prvácka 
trieda bola ináč oblečená, aby sa odlíšili od ostatných. Triednymi učiteľkami jednotlivých tried sú: 

1. A -    Mgr. V. Rudasová      
1. B -    Mgr. L. Mihalčíková    
1. C -    PaedDr. G. Királyová 

 Prváci bolo tohto roku slušní a trošku bojazliví. Osmelili sa až potom, keď sa začala veselá 
diskotéka. Všetci sa dobre zabávali. 
               Text: Redaktor junior TASR Júlia Kónyová, 7. A  Foto: Kristián Bók    

     
Návšteva Spojenej SOŠ v Kráľovskom Chlmci 
 
 Dňa 21. 11. 2017, keď bolo v našej škole Testovanie 5, sa žiaci 7. až  9. ročníka vybrali do SOŠ 
v našom meste. Boli sme zvedaví, čo nás tam čaká, lebo sme tam šli prvýkrát. Starší spolužiaci nám už 
povedali, že sa tam cítili dobre.  
 Po príchode nás rozdelili do štyroch skupín. Každú skupinu mala na starosti iná pani učiteľka 
z tej školy. Ona nás potom sprevádzala po triedach a dielňach. Budova sa nám zdala ako labyrint. Bolo 
tam veľa chodieb, schodov a aj pavilónov. Videli sme, ako sa kreslia plány na výstavbu bytov a domov . 
Zaujímavé bolo logaritmické pravítko, ešte som také nevidela. Páčili sa nám aj malé makety domov, ktoré 
zhotovili študenti. Boli sme pozrieť aj kaderníčky, sústružníkov... Najviac nás zaujal CNC stroj, ktorý stál 
80 000 eur. Je prepojený s počítačom a dajú sa na ňom vyrobiť veľmi presné výrobky. 
 Nepáčilo sa nám na hodine nemčiny, lebo sme pani učiteľke povedali, že my sa ju neučíme, ale aj 
tak chcela, aby sme riešili úlohy. Potom si o nás myslela, že nie sme veľmi múdre. Ani na hodine 
kaderníctva sa mi nepáčilo, lebo sme mali kresliť účesy a mňa to nezaujalo. O to viac sa nám páčila 
prehliadka ozajstných účesov, ktoré nám predviedli budúce kaderníčky. Obdivovali sme najmä ten, ktorý 
predstavoval „vulkán“.  
 Mnohí moji spolužiaci si vybrali svoje budúce odbory. Chceli by tam študovať po skončení ZŠ. 
Chlapci si vybrali povolanie automechanika a jedna spolužiačka chce byť kaderníčkou. Ale ešte máme 
pred sebou dva a pol roka do ukončenia ZŠ a možno svoj názor zmenia.   

Na návšteve v tejto škole sme sa cítili dobre, celkovo bolo fajn. 
Text: Redaktor junior TASR Júlia Kónyová, 7. A 
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Literárna súťaž vo vlastnej tvorbe poézie a prózy 

        
 Mestské kultúrne stredisko v Kráľovskom Chlmci vyhlásilo v septembri 2017 literárnu súťaž vo 
vlastnej tvorbe poézie a prózy, do ktorej sa mohli zapojiť žiaci zo všetkých stupňov škôl, ktoré v meste 
máme. Našu ZŠ reprezentovalo 9 žiakov z prvého aj druhého stupňa. Súťažila aj moja sestra Bianka, 
ktorá mi o súťaži porozprávala toto: 

Na literárnej súťaži som súťažila s rozprávaním o dievčatku, ktoré veľmi túžilo mať psíka. 
Volala sa Zuzka a vytúžené šteniatko napokon dostala od rodičov na Vianoce. Psík sa volal Bobby a taký 
názov som dala aj textu. Na rozprávaní sme pracovali s pani učiteľkou Hricikovou, začo jej ďakujem. 
Vyhlásenie výsledkov sa konalo v Regionálnej knižnici na Hlavnej ulici dňa 9. 11. 2017. Keď sme tam 
prišli, čakali nás tam pani porotkyne. Z našej školy tam bola pani učiteľka E. Gérešiová. Ďalšie porotkyne 
boli z iných škôl, ktorých žiaci boli tiež na súťaži. Okrem nás tam boli žiaci zo špeciálnej školy 
a z gymnázia. Preto sme mali aj tri kategórie. Súťažiaci svoj text mohli prečítať, prerozprávať alebo aj 
povedať naspamäť. Porotkyne boli veľmi milé a celý čas sa na nás usmievali. Možno preto som sa ani 
trochu nebála a nebola som v strese. Cítili som sa pri prednese veľmi príjemne. Po každej kategórii boli 
krátke prestávky a vyhlásili víťazov. Mali sme aj občerstvenie. Po skončení súťaže boli vyhlásení víťazi, 
ktorí vystúpili pred ostatných. Z prvého stupňa bola prvá Vanesa Mariňáková a druhá Lóra Liszkaiová. 
V druhej kategórii, kde som súťažila aj ja, sa umiestnil na prvom mieste D. Vojtko, na druhom mieste 
som bola ja a tretia bola Emma Pandyová. Ja som bola celá bez seba od šťastia! Bola som na seba veľmi 
hrdá, že som súťažila prvýkrát a hneď som sa tak dobre umiestnila. 
 Výhercovia dostali diplomy a pekné ceny a ostatní tiež diplomy. Pani asistentka N. Juhászová nás 
aj odfotila  a vrátili sme sa šťastní do školy. Všetky ceny nás veľmi tešili. Radosť mali aj pani učiteľky, 
ktoré nás na súťaž pripravili. 
Text: Redaktor junior TASR Júlia Kónyová, 7. A  Foto: Mrg. Nela Juhászová 

                                                                     

 
Európsky týždeň boja proti drogám 
 
 V dňoch od 20. do 24. novembra 2017 sme si v našej škole pripomenuli Európsky týždeň boja 
proti drogám. Na začiatku 3. hodiny sme mali každý krátku prednášku na témy: Medzinárodný deň bez 
fajčenia, Závislosti dnešnej doby, Prečo povedať drogám „nie“, Duševné zdravie, využitie voľného času. Na 
chodbách školy sa premietali žiacke prezentácie na podobné témy. Cez veľkú prestávku nám pán 
informatik prehrával pesničky podľa nášho želania. Pani psychologička Szegedyová predniesla starším  
žiakom prednášku Extrémizmus a radikalizmus. Pod vedením pánov učiteľov Daka a Pálla a pána 
asistenta Királya sa uskutočnil futbalový zápas a pán I. Tamáš zorganizoval streleckú súťaž. Víťazom sa 
stal Mark Palágyi zo 6. B triedy. Na záver sa každá trieda pochválila plagátom na protidrogovú tému. 
 Akciu zorganizovala pani asistentka I. Szegedyová. 
 
Text: Redaktor junior TASR Bartolomej Balogh, 8. A  
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2. ročník fotografickej súťaže v Kráľovskom Chlmci 
 2. ročník fotografickej súťaže, ktorú vyhlasuje vedenie nášho mesta na počesť pána fotografa 
Gyulu Tóthpála, sa konal 24. 11. 2017 v Mestskom kultúrnom stredisku. Mohli sa do nej prihlásiť už aj 
súťažiaci od siedmich rokov. Celkom sú štyri vekové kategórie. V minulom školskom roku sme získali 
všetky ceny v našej kategórii. Dúfali sme, že svoj úspech zopakujeme aj tento rok. Počas celého školského 
roka odovzdávame fotografie pani učiteľke Hricikovej, ktorá z nich urobí výstavku. A na konci školského 
roka vyberieme najkrajšie a posielame do spomínanej fotosúťaže. Práce sme odovzdali už v júni a bolo 
nám dlho, kým sme dostali pozvánku na vernisáž. Porota totiž dopredu neoznámi víťazov, tak sme boli 
veľmi zvedaví až do vyhlásenia výsledkov.  

V tomto školskom roku poslala pani učiteľka fotografie piatich súťažiacich. Boli to – Martin 
Kasinec, Barbara Horváthová, 8. A, Bianka Kónyová, 7. A, Eszter Godzsáková, 7. A a Barbara Kandová, 
7. C. Po krátkom kultúrnom programe pán Peter Nádasdi slávnostne otvoril vernisáž. Po ňom pán Leczo 
– jeden z členov poroty a organizátor - konečne vyhlásil výsledky. Na našu veľkú radosť sme aj v tomto 
roku získali umiestnenia. E. Godzsáková bola na prvom a M. Kasinec na treťom mieste. Od pána 
primátora K. Patakyho dostali diplom a pekné ceny. Aj ostatní účastníci boli odmenení diplomom a od 
pani riaditeľky Hudákovej v mene školy dostali sladkú odmenu a USB kľúč, aby mali kde ukladať ďalšie 
krásne zábery. Tie sa potom zasa pošlú na súťaž, ktorá bola vyhlásená už teraz. 

Ďakujeme všetkým usporiadateľom aj pani učiteľke, že sme mohli ukázať aj obyvateľom mesta 
a kamarátom, ako my vidíme svet okolo nás. Tešíme sa na ďalšiu súťaž! 

Text: Laura Nagyová, 7. C   Foto: Mgr. Mária Hriciková 

          
 

VIANOČNÝ KVÍZ 
 
1. Kde sa narodil Ježiško?    2. Ktorá vianočná pieseň je najznámejšia? 

a) v Jeruzaleme     a) Búvaj, dieťa krásne 
b) v Betleheme     b) Aleluja 
c) v Istanbule     c) Tichá noc 

 
3. Kde sa začal zdobiť stromček prvýkrát?  4. Ako sa volajú vianočné piesne? 
      a)    vo Francúzsku     a)  populárne piesne 
      b)    v Maďarsku     b)  evergreen 
      c)    v Nemecku     c)  koledy 
 
5. Aké jedlo sa je na Štedrú večeru?   6. Ako sa volá slávnostný vianočný obrad? 
      a)  opekance s makom (bobáľky)   a)  oblievačka 
      b)  plnená kapusta     b)  polnočná omša 
      c)   jahodový puding                  c)  stavanie májky 
                                                                                             
 Kvíz pre vás pripravil Árpád Tipán, 6. B 

 

Víťazná fotografia E. Godzsákovej 
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KRÍŽOVKA 
 
  1. 2.    3.    4.    5.  6.   7.   8.   9.      10.  11.  12.  13.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krížovku pre vás pripravil Dominik Tóth, 7. B  

 

1. Ročné obdobie 
2. Žiari na oblohe v noci 
3. Chlapčenské meno na E 
4. Strunový hudobný nástroj 
5. Sob má na hlave... 
6. Džús po anglicky 
7. Pohybujú sa 
8. Cyrilovo písmo 
9. Adamova žena 
10. Nočný vták 
11. Prikrývka hlavy 
12. Základná jednotka života 
13. Množné číslo podstatného mena dom 

Pospájaj čísla a utvor  pekný obrázok ! 
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Maľovanka 
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