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Číslo  6 

Február 2017           13. ročník 

Srdiečko z papiera 
 
Srdiečko z papiera,     Všetkým sa rozdáva        Srdiečko z papiera,          Sadne ti na rúčku, 
boháč bez haliera,      s úsmevom na perách,    krepová nádhera,         do očí pozerá 
gram lásky vo vrecku   mnohí ho volajú              motýľ, čo priletí              a tíško prezradí, 
a viacej nič.          najkrajší gýč.     niekoľkokrát.                  kto ťa má rád.  

        Valentín Šefčík  
Vymaľuj! 
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Lyžiarsky výcvik v Litmanovej 
 
 Pre žiakov ZŠ v Kráľovskom Chlmci je lyžovanie vždy veľké dobrodružstvo. Bývame 
neďaleko bodu najnižšej nadmorskej výšky  na Slovensku, preto sa na sneh a kopce veľmi 
tešíme. Náš sen sa každý rok splní aj vďaka finančnému príspevku od ministerstva školstva. 
 V tomto roku sa kurz konal v Litmanovej v dňoch od 9. do 13. januára 2017 a našimi 
inštruktormi boli – pani zástupkyňa Hudáková, pani učiteľka Slovinská a pán učiteľ Dako. 
 Cesta do Starej Ľubovne trvala 4 až 5 hodín. Ubytovali sme sa v hoteli Família, kde sme 
dostávali raňajky aj večere. Obedovali sme v reštaurácii pri svahu. Lyžovačka bola 
v Litmanovej – asi 10 km od nášho hotela. Lyže sme si požičali, lebo vlastné sme nemali. U nás 
by sme ich nevyužili. Snehu máme iba zriedkavo, hoci tento rok je výnimkou. Lyžovať nás učili 
naši učitelia aj inštruktori z Litmanovej. V závere sa vedeli lyžovať už dve tretiny žiakov. Je to 
výborný výsledok. 
 Mne sa lyžiarsky výcvik páčil, lebo mám rád tento šport. Rád by som sa šiel lyžovať aj 
na budúci rok. 

Text a foto: Redaktor junior TASR Ferenc. M. Tancsák  
 

 
Olympiáda v anglickom jazyku 

 Dňa 17. januára 2017 sa konalo obvodové kolo Olympiády v anglickom jazyku v CVČ 
v Trebišove. Za našu školu v kategórii deviatakov som súťažila ja a kategóriu pre 7. – 8. ročník  
zastupoval Dominik Vojtko zo 7. A triedy.  Mňa pripravovala pani učiteľka R. Balogh-Tárczy 
a Dominika pani učiteľka V. Bakurová. 
 Celá súťaž prebiehala anonymne, každý súťažiaci mal pridelené číslo, pod ktorým 
vystupoval vo všetkých kolách. Najprv nám prečítali text, z ktorého sme mali potom zapisovať 
odpovede do pracovného listu. Ďalší pracovný list bol zameraný na gramatiku a na čítanie 
s porozumením. Tieto časti boli písomné. V treťom kole sme vytvárali príbeh na základe 
obrázka a posledné kolo bolo zamerané na rozhovor s členmi komisie. Úlohy neboli ťažké, ale ja 
som mala problémy s tou druhou časťou – tvorba príbehu a dialóg. Budem sa musieť v tom 
trošku zlepšiť. Môj spolužiak sa umiestnil na siedmom mieste a ja na deviatom.  
 Ďakujeme pani učiteľkám, že nás na súťaž pripravovali. Páčilo sa nám tam. 
         Martina Chlebecová, 9. A 
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Recitačná súťaž Šaliansky Maťko 
 
 V Zemplínskej knižnici v Trebišove sa dňa 25. 1. 2017 uskutočnilo okresné kolo 
recitačnej súťaže v prednese povesti - Šaliansky Maťko. Našu školu reprezentovali súťažiace – 
Lucia Anna Ondriášová z tretieho ročníka, Gréta Pankuličová z piateho a Vanessa Gačová zo 
siedmeho ročníka. V to ráno sme sa stretli pred školou. sprevádzala nás pani učiteľka E. 
Gérešiová, ktorá nás na súťaž pripravovala. 
 Po zápise sme zistili, že sme každá v inej kategórii. Súťažilo sa v prednese povesti 
a o pravidlách hodnotenia nás informovala porota, ktorá sa nám aj predstavila. Mali sme trošku 
trému. V prvej kategórii súťažilo 9 žiakov, v druhej 8 a v tretej 5. Najsilnejšia bola moja 
kategória – teda druhá. 
 Po skončení súťaže porota vyhodnotila náš prednes a upozornila na chyby. Potom sa 
rozdávali ceny. Mali sme veľkú radosť, keď sme zistili, že ja a Vanessa sme získali tretie miesta! 
Za odmenu sme dostali diplom a pekné knihy. Pani učiteľka Gérešiová bola na nás veľmi hrdá. 
A my sme získali nové skúsenosti, ktoré môžeme využiť na budúcich súťažiach.  
                                         Text: Gréta Pankuličová, 5. A 

 
 
KRÍŽOVKA 
 
1.2.        3.   4.  5.  6.  7.   8.      9.        10.  11. 12. 13. 14. 15. 16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Svieti na oblohe 
2. Zviera s dlhým krkom 
3. Strom, ktorý má žalude 
4. Červený chrobák s čiernymi bodkami 
5. Sladký produkt včiel 
6. Horúci liečivý nápoj 
7. Malý maco 
8. Chrobák s nádhernými krídlami 
9. Ročné obdobie 
10. Tká siete na v kútoch 
11. Zviera, ktoré hovorí mééé 
12. Teplá prikrývka 
13. Tabletka 
14. Slúži na spanie 
15. Veľká rastlina s košatou korunou 
16. Chytá myši 
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Novoročný koncert 
 
 V MsKS v Kráľovskom Chlmci sa dňa 28. 1. 2017 konal veľkolepý novoročný galakoncert. 
Organizátorom bolo mesto Kráľovský Chlmec a mladá operná speváčka, rodáčka z mesta, Floriana 
Zamatócka. Teraz študuje na Konzervatóriu v Miskolci, ale už spieva aj v opere. 
 Jej hosťami boli – herec a spevák Tamás Farkas, operná speváčka Csilla Ötvös,  vynikajúci 
tenorista Titusz Tóbisz, tanečná skupina Chlmeckí banditi a folklórny tanečný súbor Csikuska 
z Maďarska. Spevákov na klavíri sprevádzala klaviristka Júlia Grejtáková z divadla v Košiciach. Aj ja 
som mala tú česť byť účastníčkou večera ako členka tanečnej skupiny. 
 Celý týždeň sme sa horlivo pripravovali pod vedením pani Boglárky Štofanovej na vystúpenie. 
Naše úsilie nevyšlo nazmar. Publikum nás odmenilo obrovským aplauzom. Niet divu, v našom meste 
nemávame často galakoncerty vážnej hudby  takýchto rozmerov. Tešilo ma, že som mala príležitosť 
spoznať týchto skvelých umelcov osobne. Diváci si mohli vypočuť árie zo známych operiet a vidieť ukážky 
 latinsko-amerických a ľudových tancov. Po vystúpení odmenili diváci účinkujúcich dlhotrvajúcim 
potleskom. Floriana aj ostatní umelci dostali veľa nádherných kytíc. Na tento galakoncert budú 
účinkujúci aj diváci dlho spomínať. 
Text: Redaktor junior Fanni Rontová, 9. A   Foto: Internet 

   
 
Obvodové kolo matematickej olympiády 
  V decembri minulého roka tesne pred prázdninami sa v našej škole konalo školské kolo 
matematickej olympiády. V tomto roku sa ho mohli zúčastniť žiaci piateho a deviateho ročníka. Pani 
učiteľka Bakurová nám rozdala testy, ktoré sme mali vypracovať. Dvaja žiaci, ktorí dosiahli najlepšie 
výsledky, postúpili do okresného kola v Trebišova dňa 24. 1. 2017. Z piatakov postúpili Kellen Kločka 
a ja, deviataci , bohužiaľ, ochoreli. Na súťaž sme sa vybrali autom s pani učiteľkou Paprčkovou. Hneď po 
príchode do Trebišova sme sa ponáhľali do CVČ, kde sa súťaž konala. Zapísali sme sa do zoznamu 
súťažiacich a oznámili nám pravidlá súťaže. Po rozdaní testov sme mohli začať riešiť úlohy. My, piataci, 
sme mali 3 úlohy a na vypracovanie sme dostali dve hodiny. Nestačilo odovzdať výsledky, museli sme 
vypracovať aj postup pri výpočtoch. Po skončení sme testy odovzdali a čakali na ostatných. Celkové 
umiestnenie ešte nevieme, ale porota nám povedala, že sme boli úspešní riešitelia. Veľmi sme sa tešili 
z výborných výsledkov. Ďakujeme pani učiteľke Bakurovej, ktorá nás na testy pripravovala. 
 

Text: Gréta Pankuličová, 5. A 
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Uhádni mená hlavných hrdinov filmov alebo rozprávok. Môžeš napísať aj názov 

filmu. Správne odpovede daj pani učiteľke Hricikovej do 16. 2. 2017 a dostaneš odmenu! 
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MAĽOVANKA
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