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Číslo  5 

Január 2017           13. ročník 

Novoročný vinš 
 
Doniesli sme vám ocele,    Koľko máte lyžičiek, 
aby ste mali hrnce celé,    aby ste mali toľko teličiek, 
aby sa vám reťaze  netrhali,    aby ste boli veselí 
kolesá nelámali.     ako v nebi anjeli.  
   Pochválen Pán Ježiš Kristus!   
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  Mikulášsky bazár 

 Mikulášsky bazár sa stal v ZŠ v Kráľovskom Chlmci už tradíciou. Aj v tomto roku, 6. 12. 2016, sa 
na chodbe školy rozložili stoly. Každá trieda si tam vyložila „tovar“, ktorý sa predával za symbolické 
ceny. Žiaci z každej triedy priniesli hračky, knihy, počítačové hry, plyšové hračky, ale aj šaty, z ktorých už 
vyrástli. Veci vyložili na stoly a zvolili si predavačov. Trh bol cez prestávky až do konca vyučovania. 
Dobre sme sa zabávali, lebo každý chcel prilákať kupujúcich ku svojmu stánku, tak robili žarty. Bazár 
mal veľký úspech, lebo sa vyzbieralo 217, 73 eur. Peniaze sme darovali spolužiačke, ktorá prišla o mamku. 
Chceli by sme, aby prežila pekné sviatky. Počas trhov vystavili svoj tovar aj tety, ktoré sa venujú ručným 
prácam. Priniesli nám ukázať rôzne vianočné ozdoby a aj deťom ukázali, ako sa robia. 
 A na poslednej hodine k nám prišiel aj Mikuláš s anjelom a čertom. My, starší, sme vedeli, že sú 
to naši spolužiaci – M. Kasinec, F. Tancsák a B. Eszenyiová, ale malé deti sa potešili. No básničky 
zarecitovali aj deviataci, ak chceli sladkosť!  
 V tom istom čase zorganizovala pani asistentka Gondová a pán učiteľ Berta v telocvični vianočný 
turnaj v stolnom tenise. Hralo 16 žiakov. Hralo sa v troch vekových skupinách systémom každý s každým. 
Každý žiak si zahral 4 zápasy po 3 sety. Umiestnenie bolo nasledovné: 

1. miesto:   Alex Cziranka, 9. B 
2. miesto:   Dominik Mišlai, 9. A 
3. miesto:   Krištof Eszenyi, 8. B 

         Ján Juhász, 8. B 
 Hráči boli odmenení sladkosťami a diplomami. 
 
Foto: Kristián Bók    Text: Gréta Pankuličová, 5. A 

   
 

Okresné kolo súťaže v streľbe zo vzduchovky 
 
 Okresné kolo postupovej súťaže mladších aj starších žiakov v streľbe zo vzduchovky sa konalo 
dňa 30. 11. 2016. Akcia sa uskutočnila v Centre voľného času v Trebišove. Našu školu reprezentovali 
mladší žiaci – Mark Palágyi, Norbert Molnár, Szabolcs Eszenyi a Félix Maximilián Illés. Najviac bodov - 
126 – z nich získal Mark Palágyi. Za staršie žiačky súťažila Dominika Tóthová, ktorá sa s počtom bodov 
152 umiestnila na siedmom mieste. Zo starších jednotlivcov sa najlepšie umiestnil Daniel Stanko s počtom 
bodov 145 – získal 13. miesto. 
 Po jednotlivých súťažných kolách bolo družstvo mladších žiakov na druhom a družstvo starších 
žiakov našej školy na siedmom mieste. Sprevádzal ich pán Ivan Tamáš, ktorý je ich trénerom. Srdečne im 
blahoželáme k úspechom! 
       Mgr. Mária Hriciková 
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Predvianočný výlet do Košíc 
 
 Hurá, je piatok, 9. 12. 2016, tešili sa všetci žiaci, ktorých učia pani učiteľky – Bakurová, 
Molnárová a Marciová! Ale tento raz nie preto, že bude čoskoro víkend. Oni mali totiž na ten 
deň naplánovaný výlet do Košíc, na ktorý sa tak veľmi tešili!  
 Stretli sme sa pred školou, kde sme čakali na autobus. Došiel o sedem tridsať a my sme 
nasadli a vyrazili sme na cestu. Našou prvou zastávkou v Košiciach bolo kino. Film bol veľmi 
zaujímavý. Potom sme navštívili vianočné trhy, kde sme mali na nákupy iba 20 minút, ale každý 
z nás stihol kúpiť nejakú maličkosť. Bolo tam naozaj veľa zaujímavého – vyrezávané zvieratká 
z dreva, jasličky, medovníky... A všade rozvoniavali všelijaké dobroty. 
Aj návšteva Briklandie bola zaujímavá. Všetko tam bolo zložené z kociek lega - mestá, kolotoče, 
lode a dokonca aj železná dráha s vlakmi. Obdivovali sme, ako ľudia dokážu poskladať také 
ťažké a nádherné veci. V závere prehliadky sme si mohli aj my niečo pekné poskladať.  
Posledná zastávka bola v nákupnom centre a tam sme dostali tri hodiny voľna! Mali sme dosť 
času, aby sme si prezreli obchody, ale aj vianočnú výzdobu a atrakcie v centre.      
 Výlet bol úžasný a radi by sme si ho niekedy zopakovali. 
  Foto: pani učiteľka Viktória Bakurová   Text: Gréta Pankuličová, 5. A 
    

Deň Lucie v múzeu 
 
 Dňa 13. 12. 2016 sa v Mestskom múzeu v Kráľovskom Chlmci uskutočnil Deň Lucie 
v múzeu. Bolo to spojenie vianočných kolied s vianočnými zvykmi. Mohli sme si pozrieť aj 
výrobu pletených vianočných stromčekov z papiera. Boli vystavené už hotové práce, ale bola 
tam aj tá pani, ktorá ich vyrábala a naučila to aj deti, ktoré to zaujímalo. Páčili sa nám aj 
adventné vence. V muzeálnej časti boli vystavené poľnohospodárske nástroje a zbrane, ktoré sa 
na našom území používali v minulosti. Mohli sme ísť aj do pivnice, kde boli vystavené rôzne 
druhy vína. Dospelí ich mohli aj ochutnať. 
 Pred múzeom sa predávali knižky, ktoré boli vyradené z mestskej knižnice za veľmi 
dobré ceny. 
 Akcia sa nám veľmi páčila, lebo sme si mohli pozrieť výstavy, kúpiť knižky a pritom 
počúvať krásne vianočné koledy, 
 
Inzerát 
 

Milí spolužiaci, Tünde Pongová zo 6. A triedy predáva šteniatka malého vzrastu. Sú to 
jazvečíky.  Majú 8 týždňov a sú veľmi milé. Môžu žiť v byte, v rodinnom dome, ale aj na dvore. 
Už vedia štekať a veľmi rýchlo sa naučia aj hygienickým návykom. Rady sa hrajú a behajú. 
Majú rady kuchynské zvyšky a granuly. 
 
      Júlia Kónyová, 6. A 
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Úspechy mladých fotografov  
 
 Pán Gyula Tóthpál žil v našom meste a bol známym fotografom. Dostal svetové vyznamenania, 
ešte kým žil. Za svoje fotografie dostal striebornú medailu z výstavy fotografií v Berlíne, striebornú 
plaketu Slovenskej republiky, Literárnu a umeleckú cenu Posonium a Rytiersky rád maďarskej 
republiky. 
 Pri príležitosti jeho 75. narodenín, ktorých sa nedožil, usporiadalo mesto Kráľovský Chlmec 
fotosúťaž. Jej témou bolo Medzibodrožie – dejiny, príroda, história, ľudia... Naši žiaci sa prihlásili do 
vekovej kategórie pre žiakov od 11 do 14 rokov, ale aj do kategórie pre mládež od 15 do 21 rokov. 
Vernisáž a vyhlásenie víťazov bolo 16. 12. 2016 v MsKS. Moji spolužiaci mali veľkú trému, lebo nevedeli 
nič o výsledkoch. Vernisáž otvoril pán primátor - Ing. Karol Pataky a on rozdával aj ceny. Program viedol 
pán Peter Nádasdi. Pozreli sme si aj krátky film o pánovi Gy. Tóthpálovi. A potom sa začali rozdávať 
ocenenia. Moji spolužiaci v kategórii 11 až 14 rokov boli veľmi prekvapení, lebo zistili, že oni získali 
všetky ceny! Na treťom mieste bol Erik Železník z 9. A, na druhom Barbara Kandová zo 6. C a na prvom 
Nikola Poláková, ktorá je v tomto školskom roku už študentkou gymnázia. Prekvapený bol aj Sebastián 
Gonda (tiež študent gymnázia), lebo on dostal Špeciálnu cenu za svoju fotografiu. Každý z nich dostal 
diplom a plaketu s fotografiou umelca. 
 Radosť z ich výsledkov mala najmä pani učiteľka Hriciková, ktorá fotosúťaže v našej škole 
organizuje. Všetci súťažiaci sľúbili, že aj ďalej budú fotografovať. Dúfajú, že sa im podarí zvíťaziť aj na 
ďalších súťažiach. 

Júlia Kónyová, 6. A   Foto: Mgr. Mária Hriciková           

                        
     
Vianočná besiedka 
  
 Posledný predvianočný deň ubehol veľmi príjemne. Hneď ráno sme poukladali pod vianočný 
stromček v triede darčeky, ktoré sme si navzájom prichystali so svojimi spolužiakmi. Pani učiteľka 
Hriciková nám priniesla chutné zákusky, ktorými nás ponúkla. Dali sme si tradične aj čaj, ktorý nám 
uvarila. Po hostine sme navštívili prvákov a našu bývalú pani učiteľku z 1. - 4. - Enikȍ Pribulovú. 
Pripravili sme pre nich darčeky a zaspievali vianočnú pieseň. Aj oni nám zaspievali a pani učiteľka nás 
tiež ponúkla koláčikmi. Tento rok sme ju navštívili naposledy, lebo už sme deviataci a odchádzame na 
stredné školy. Bude nám za ňou ľúto. Keď sme sa vrátili do triedy, rozdali sme si darčeky. Skoro každý 
obsahoval nejaké milé prekvapenie. Radosť sme mali aj z voňavej pizze, ktorú sme objednali pre celú 
triedu. Predvianočnú atmosféru nám spríjemnil koncert. Speváci nám zaspievali vianočné koledy, ale aj 
moderné piesne. Páčilo sa nám aj to, že porozprávali o histórii Vianoc a vianočných sviatkoch a zvykoch. 
 Bol to úžasný deň s príjemnou atmosférou. Každý šiel domov s úsmevom na tvári, s darčekom 
a príjemným pocitom z tohto dňa. 
    Redaktor TASR Fanni Rontová, 9. A 
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KRÍŽOVKA 
 
1. 2.    3.   4.    5.    6.  7.         8.  9. 10. 11.  12. 13.14. 15. 16.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krížovku pripravil Dominik Tóth, 6. B 
 
 
 
KVÍZ 
 

1. Kde sú Viktóriine vodopády?     2. Čo je monolit? 
a) V Afrike     a) okuliare 
b) V Austrálii    b) jeden kus skaly 
c) V Anglicku    c) modrina pod okom 

 
3. Najvyššie pohorie sveta sú:   4. Najstarší národný park je: 
 a) Alpy     a) Yellowstone 
 b) Karpaty     b) Slovenský raj 
 c) Himaláje     c) Serengeti 
 
5.Najväčší ostrov na svete je:   6. Ktoré jazero je najhlbšie? 
 a) Kréta     a) Štrbské Pleso 
 b) Grónsko     b) Bajkalské jazero 
 c) Madagaskar    c) Ontário 
 
(Správne odpovede: b6, b5, a4, c3, b2, a1) 

1.Zviera s dlhým krkom 
2.Nástroj na šitie 
3.Automobil 
4.Paríž 
5.Ľudoop 
6.Kto zožral Červenú čiapočku? 
7.Exkurzia 
8.Oči domu 
9.Sídlo mozgu 
10.Plameň 
11.Chemický prvok – Pb 
12.Orgán čuchu 
13.Zelený porast na lúke 
14.Prvá časť dňa 
15.Dokola 
16.Diera 
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