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Číslo  10 

Jún 2017           13. ročník 

Dúha 
 
Keď sa leto veľmi nudí,  Potom začnú čudné veci,  Len otvorí slnko bránu 
pripravuje pre nás ľudí  keď sú mraky v jednom vreci už sa z týchto kvapiek stanú 
malé zázraky.   a chcú z neho von.  malé prskavky. 
Netreba mu žiadne slová, Sotvaže to vrece strelí,  Trúsia farby, tiene, čiary 
jednoducho iba schová  už sa rúti na svet celý  a na nebi dúha žiari 
slnko za mraky.   kvapiek milión.   ako z rozprávky. 
          Valentín Šefčík 
 
Vymaľuj! 
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11. Žiacka konferencia  
 
 V máji sa každý rok v našej škole uskutočňuje Žiacka konferencia. Táto tradícia trvá už 
11 rokov. Jej témou bol  vážny problém tejto doby – závislosť od internetu, video hier a mobilu. 
Pani asistentka I. Szegedyová, ktorá konferenciu organizovala, vyhlásila 5. apríl za Deň bez 
mobilu a internetu. Jednotlivé triedy potom pripravili na túto tému plagáty, prezentácie a krátku 
scénku. Ústredným mottom konferencie bolo heslo – Buď aktívny – nielen inter(net)aktívny.  
 Otvorili ju naše mažoretky rezkým tancom, a potom prváci zaspievali milú pesničku. 
Oficiálne otvorila konferenciu pani zástupkyňa Mgr. Z. Musková. Potom sa slova ujali dve 
moderátorky – Natália Botosová z 9. B a ja , Fanni Rontová, z 9. A. Vyzvali reprezentantov 
jednotlivých tried, aby prezentovali svoje práce po ročníkoch. Ukázali nám mnoho krásnych 
prác, ktoré odpovedali na otázku, či sa dá bez mobilu a internetu prežiť jeden deň. Ale úprimne 
sa priznali, že nikomu sa to nepodarilo. Obecenstvu sa prezentácie aj scénka páčili 
a účinkujúcich odmenili potleskom. Do programu boli zaradené aj krátke prednášky 
o škodlivosti internetu a mobilu pri kyberšikane. 
 Konferenciu ukončila Vivien Horváthová, ktorá zaspievala krásnu pesničku o mamkách. 
Bola nám vzorom, že radšej máme rozvíjať svoj talent prácou v záujmových krúžkoch, ako 
sedieť pred počítačom a surfovať na nete. Dúfam, že si moji spolužiaci uvedomili, akú vážnu 
úlohu má priamy kontakt s priateľmi a rozvoj talentu v krúžkoch. A to bolo aj úlohou našej 
konferencie. 

Text: redaktor junior TASR Fanni Rontová, 9. A  Foto: Kristián Bók  

                            

  Mini galéria žiackych kresieb a malieb 
 
 Na aprílovom zasadnutí Žiackej rady som navrhla svojim spolužiakom, aby sme v našej škole dali 
priestor všetkým žiakom, ktorí radi kreslia, maľujú, alebo robia iné kreatívne činnosti. V školskom 
rozhlase som vyhlásila, že každý žiak má príležitosť ukázať svoj talent ostatným spolužiakom. Kto teda 
chce, môže vystavovať svoje práce na chodbe našej školy. Osmelili sa tri žiačky, ktoré priniesli svoje 
výtvarné práce. V stredu popoludní sme s mojím spolužiakom F. Tancsákom zrealizovali môj plán. Mini 
galériu sme zostavili z prác Gréty Pankuličovej z 5. A, Martiny Chlebecovej z 9. A a mojich kresieb 
a malieb. Chcela by som sa poďakovať spolužiačkam za požičanie krásnych obrazov. A naše poďakovanie 
patrí aj pani zástupkyni Z. Muskovej, ktorá nám poskytla priestor na vystavenie našich prác. Dúfam, že 
sa naše diela páčili aj ostatným spolužiakom. Vždy ma poteší, keď vidím, že si obzerajú naše obrazy. 
 
Text: Redaktor junior TASR Fanni Rontová, 9. A   
 



Mladá móda 

 
 Stredná spojená škola na Rákócziho ulici v
ročníka „Mladá móda“. Žiaci týchto ročn
vlastnej kreativity. Do súťaže sa zapojili aj žiaci zo ZŠ v
umiestnenie. Ja som sa na podmienky súťaže opýtala jednej z
Povedala, že do súťaže ich prihlásila pani učiteľka A. Jašková. Téma súťaže sa jej veľmi páčila, lebo 
mohli tvoriť bez obmedzenia – čo sa týkalo fantázie a
móda mladých. Vyhodnotenie súťaže bolo 18
žiaci. Na vyhodnotenie šli s pani učiteľkou I. Tóthovou. Bolo tam veľa ľudí, lebo súťažili žiaci z
nášho obvodu. Porota vyhodnotila okolo 34 prác. Martinka sa umiestnila na 3. mieste. Bolo
tejto súťaže už viackrát nemôže zúčastniť, lebo v
zaželala všetkým spolužiakom, ktorí sa do nej zapoja, veľa šťastia. 
Text: Natália Juhászová, 6. A  

 
 

 

 
Rečnícka súťaž 
 
Víťazmi tohto ročnej rečníckej súťaže sú:

1. kategória   
1. miesto: Gréta Pankuličová, Marek Babej, 5. A
2. miesto: Dominik Tóth, 6. B
3. miesto: Bettina Nyírio

Porota v zložení – Mgr. M. Hriciková, PaedDr. E. Gérešiová a
zablahoželala a odmenila peknými darčekmi.
     

Foto: Bianka Kónyová, 6. A  
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Stredná spojená škola na Rákócziho ulici v Kráľovskom Chlmci vyhlásila súťaž pre žiakov 8. 
ročníka „Mladá móda“. Žiaci týchto ročníkov mohli vytvoriť oblečenie, tetovanie a módne doplnky podľa 
vlastnej kreativity. Do súťaže sa zapojili aj žiaci zo ZŠ v Kráľovskom Chlmci. Traja z
umiestnenie. Ja som sa na podmienky súťaže opýtala jednej z výherkýň – Martiny Chlebecove
Povedala, že do súťaže ich prihlásila pani učiteľka A. Jašková. Téma súťaže sa jej veľmi páčila, lebo 

čo sa týkalo fantázie a techniky. Ona sa zúčastnila súťaže v
. Vyhodnotenie súťaže bolo 18. mája 2017. Okrem nej sa v súťaži umiestnili aj dvaja ďalší 

pani učiteľkou I. Tóthovou. Bolo tam veľa ľudí, lebo súťažili žiaci z
nášho obvodu. Porota vyhodnotila okolo 34 prác. Martinka sa umiestnila na 3. mieste. Bolo
tejto súťaže už viackrát nemôže zúčastniť, lebo v tomto školskom roku už z našej ZŠ odchádza. Ale 
zaželala všetkým spolužiakom, ktorí sa do nej zapoja, veľa šťastia.  

  Foto: facebook   
        Obvodné kolo súťaže vo vybíjanej

 Naše dievčenské družstvo vo vybíjanej 
trénuje pani učiteľka T. Dajková. Sme 
dobrá partia. Rady chodíme na tréningy 
a našli sme si aj dobré kamarátky. Na 
súťaž v Strede nad Bodrogom sme sa tešili. 
Konala sa 3. 5. 2017. Už cestou sme boli 
nervózne a dúfali sme, že sa nám podarí 
vyhrať nejaké umiestnenie. Zdalo sa nám, 
že jednotlivé kolá prebiehajú rýchlo a
sa nám veľmi páčila. Okrem nás sa do 
súťaže zapojili žiačky zo ZŠ v
Tisou a zo Stredy nad Bodrogom. Prvé 
miesto vyhrali hráčky zo Stredy nad 
Bodrogom, druhé z Čiernej nad Tisou a
sme boli na treťom. Ale aj tak sme boli 
šťastné. 

 Zápas sa nám páčil a
druhý rok zlepšíme a vyhráme prvé miesto.

   Text: Natália Juhász

ročnej rečníckej súťaže sú: 
    2. kategória 

miesto: Gréta Pankuličová, Marek Babej, 5. A  1. miesto: Monika Mokry
miesto: Dominik Tóth, 6. B    2. miesto: Vanessa Lőrincová, 9. C

Nyíriová, 5. B   3. miesto: Lea Némety
Mgr. M. Hriciková, PaedDr. E. Gérešiová a Mgr. B. Molnárová

odmenila peknými darčekmi. 
  Mgr. Mária Hriciková 

 

Kráľovskom Chlmci vyhlásila súťaž pre žiakov 8. - 9. 
módne doplnky podľa 

Kráľovskom Chlmci. Traja z nich dosiahli aj 
Martiny Chlebecovej z 9. A. 

Povedala, že do súťaže ich prihlásila pani učiteľka A. Jašková. Téma súťaže sa jej veľmi páčila, lebo 
techniky. Ona sa zúčastnila súťaže v kategórii – 

súťaži umiestnili aj dvaja ďalší 
pani učiteľkou I. Tóthovou. Bolo tam veľa ľudí, lebo súťažili žiaci z celého 

nášho obvodu. Porota vyhodnotila okolo 34 prác. Martinka sa umiestnila na 3. mieste. Bolo jej ľúto, že sa 
našej ZŠ odchádza. Ale 

súťaže vo vybíjanej 

Naše dievčenské družstvo vo vybíjanej 
trénuje pani učiteľka T. Dajková. Sme 
dobrá partia. Rady chodíme na tréningy 

našli sme si aj dobré kamarátky. Na 
rede nad Bodrogom sme sa tešili. 

Konala sa 3. 5. 2017. Už cestou sme boli 
dúfali sme, že sa nám podarí 

vyhrať nejaké umiestnenie. Zdalo sa nám, 
že jednotlivé kolá prebiehajú rýchlo a hra 
sa nám veľmi páčila. Okrem nás sa do 
súťaže zapojili žiačky zo ZŠ v Čiernej nad 

Stredy nad Bodrogom. Prvé 
miesto vyhrali hráčky zo Stredy nad 

Čiernej nad Tisou a my 
sme boli na treťom. Ale aj tak sme boli 

Zápas sa nám páčil a dúfame, že sa na 
vyhráme prvé miesto. 

Text: Natália Juhászová, 6. A  

Monika Mokryová, 8. B 
2. miesto: Vanessa Lőrincová, 9. C 
3. miesto: Lea Németyová, 8. A 
Mgr. B. Molnárová - víťazom srdečne 
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Deň matiek 

   
 
 V Mestskom kultúrnom stredisku v Kráľovskom Chlmci sa dňa 5. 5. 2017 konala oslava Dňa 
matiek. V slávnostnom programe vystúpili žiaci základných a materských škôl nášho mesta. Program 
uviedla za našu školu Fanni Rontová z 9. A. Privítala všetky mamky a staré mamky a poďakovala sa im 
za všetko, čo pre nás robia.  

A potom nasledoval pestrý program. Najprv vystúpili malí škôlkari s milým tančekom. Tradičné 
básne a piesne predniesli žiaci zo ZŠ s vyučujúcim jazykom maďarským. Našu školu uviedli moderátori – 
Gréta Pankuličová a Marek Babej z 5. A. Pripomenuli nám, akú dôležitú úlohu majú mamičky a staré 
mamy v našom živote. Veru, to nie je hračka starať sa o deti každý deň! Po ich úvode sme vystúpili my, 
mažoretky. Náš rytmický tanec mal veľký úspech. Po nás nasledovali deti z 1. – 4. ročníka. Spievali, 
tancovali a recitovali pre svoje mamičky pekné básne. Každý ich pozorne a s úsmevom sledoval. Po 
skončení programu vystúpili na javisko všetci účinkujúci s kvietkom v ruke a odniesli sme ich našim 
mamkám a babkám. 

Po nás ešte vystúpili s piesňami a tancom žiaci, ktorí chodia na záujmové krúžky do CVČ. Aj ich 
vystúpenie bolo veľmi milé. 

Na záver sa všetci prítomní v hľadisku poďakovali účinkujúcim za krásny program. 
Text: Redaktor junior TASR Júlia Kónyov,. 6. A   Foto: Kristián Bók 
 

           
 
Popoludňajšie čítanie z Biblie 
Dňa 24. mája 2017 zorganizovala pani katechétka 
Judita Oroszová pre žiakov gréckokatolíckeho  
a rímskokatolíckeho vierovyznania - popoludnie čítania 
z Biblie. Každá dvojica žiakov dostala Bibliu. Potom si 
losovali  vopred pripravené papieriky, na ktorých boli 
súradnice. Podľa nich mali vyhľadať určený text 
a prečítať si ho. Na veľký výkres bol na tabuli 
nakreslený základ stromu. Po prečítaní určenej časti 
z Biblie nám pani katechétka rozdala listy a kvety 
vystrihnuté z farebných papierov. My sme mali za úlohu 
na každý z nich napísať slová, ktoré boli 
charakteristické pre náš text. Nakoniec si každá dvojica 
svoje slová nalepila na základ stromu a tak vznikol 
krásny spoločne vytvorený obraz. 
Toto popoludnie sa páčilo všetkým žiakom. Uvedomili 
sme si, aké dôležité je čítať Bibliu. Veď je to Božie slovo. 

Text: Redaktor junior TASR Gréta Pankuličová, 5. A 
    

 



- 5 – 

     
Deň hasičov 
 Existuje veľa nebezpečných povolaní a jedným z nich je aj povolanie hasičov. V mojich očiach sú 
hasiči veľkí hrdinovia, lebo obetujú svoj život za životy iných. Práve preto sa na ich počesť každý rok 
organizuje Deň hasičov. 
 Tento rok sa to v našom meste, Kráľovskom Chlmci, stalo 11. 5. 2017 na Námestí Milénia. Veľmi 
sme sa potešili, keď nám pani učiteľka Bakurová oznámila, že sa ideme pozrieť na ich prezentáciu. Keď 
sme dorazili na námestie, zovšadiaľ sme počuli sirény. Všade parkovali hasičské autá a mohli sme si do 
nich aj sadnúť. Hasiči nám ochotne poukazovali, ako všetko funguje. Svoju zručnosť sme si mohli 
vyskúšať rôznymi hrami. Našou úlohou bolo zhodiť čo najviac bowlingových figúrok s vodou. Pre tých 
odvážnejších tu boli aj autá s vysokozdvižnými plošinami, ktoré si mohli vyskúšať. Samozrejme, mohli 
sme si obliecť aj hasičskú kombinézu a prilbu. Bolo to veľmi zaujímavé. Nakoniec sme mohli vidieť 
hasičov v akcii, pretože zapálili staré auto a pred nami ho uhasili. Ale to všetko prebehlo za prísnych 
bezpečnostných opatrení. 
 Akcia sa všetkým žiakom z mojej triedy páčila, lebo sme sa dozvedeli veľa nového o práci hasičov. 
A veru, je to krásne povolanie, lenže nesie so sebou veľa rizík a nebezpečenstva. 

Text: Redaktor  junior TASR Gréta Pankuličová, 5. A Foto: pani asistentka B. Pribeková 

      
 

     Okresné kolo súťaže Mladý záchranár 
 V našej ZŠ máme aj záujmový útvar Mladý záchranár. Vedie ho 

pani učiteľka Ildikó Tóthová. Z 9. A triedy tam chodia – Viktória 
Šimková, Roland Németh, Erik T. Šikora, Monika Detriková a ja. 
Celý rok sme sa stretávali a učili sme sa rôzne formy pomoci 
ľuďom, ktorí utrpeli nejaké zranenia. Ošetrovali sme zlomeniny, 
popáleniny, poskytovali sme prvú pomoc – masáž srdca, aj 
dýchanie z úst do úst. Toto sme nacvičovali na figuríne. 
11. mája 2017 sme sa zúčastnili okresného kola súťaže Mladý 
záchranár v Trebišove. Okrem spomínaných spolužiakov sa 
k nám pridal aj Norbert Boháč. Na začiatku súťaže nás privítal 
organizátor súťaže a vysvetlil nám pravidlá jednotlivých kôl. Mali 
sme praktickú časť – ošetrenie rôznych druhov poranení, ale aj 
časť písomnú. Dostali sme aj otázky z dopravnej súťaže. Napriek 
naše príprave a snahe zvíťaziť sa nám nepodarilo získať 
umiestnenie. Ale tento deň sme si užili, lebo sme tvorili so 
spolužiakmi výborný tím. Myslím si, že vedomosti, ktoré sme 
získali, budeme potrebovať celý život, lebo včasné poskytnutie 
prvej pomoci môže zachrániť životy zranených. 

Text a foto:  Redaktor junior TASR 
Ferenc Tancsák , 9. A 
 

 



- 6  - 

Narodeninový darček pre Emíliu 
 
 Dobročinná akcia, ktorá sa uskutočnila 21. 5. 2017 v Kráľovskom Chlmci bola zameraná na 
podporu a pomoc dievčatku s krehkým zdravím. Je to Emília Molnárová, ktorá je žiačkou 3. ročníka 
našej ZŠ. Porozprávala mi o tom pani učiteľka L. Mihalčíková. 
 Emília trpí dedičným ochorením – ide o cystickú fibrózu, ktorá sa nedá liečiť. Správnou 
a včasnou starostlivosťou je však možné príznaky zmierniť. Pomáhajú pri tom rôzne prístroje 
a rehabilitácia, ktoré spomaľujú priebeh ochorenia a zlepšujú kvalitu života. Sú drahé, preto bolo treba 
Emílii pomôcť. Organizátorkou dobročinnej akcie bola pani Kristína Kocsisová, ktorá svojou ochotou 
dievčatku nezištne pomôcť získala podporu miestnych aj zahraničných umelcov, členov Klubu 
motorkárov a historických lukostrelcov z Maďarska. V určený deň sa obyvatelia nášho mesta zišli na 
futbalovom ihrisku, aby tiež prispeli do zbierky. Konali sa tam dobročinné koncerty aj tombola a mnoho 
ďalších akcií. Prispeli aj podnikatelia z mesta a širokého okolia a aj občania susednej obce Svätuše. 
 Do finančnej zbierky sa zapojili aj učitelia a žiaci našej školy. Vyzbieranú čiastku – 254, 60 - sme 
Emílii odovzdali na dobročinnej akcii. Mala totiž vtedy desiate narodeniny.  
Želáme jej do budúcnosti veľa zdravia a dobrých ľudí, ktorí ju vždy podporia a pomôžu! 
Bartolomej Balogh, 7. A 

     
Škola v prírode v Poráči 
 
 V dňoch od 22. do 26. mája 2017 sa vybrali žiaci 3. až 5. ročníka do Školy v prírode 
v dedinke Poráč. Vedúcou akcie bola pani učiteľka Čarnakovičová, ktorá mi porozprávala 
o zážitkoch, ktoré zažili. Okrem nej tam boli aj pani učiteľky Mihalčíková, Dobosová, Rudasová 
a Kendiová. Zdravotníkom bol Bc. Cs. Kastély. 
 Program bol nasledovný: každé dopoludnie sa žiaci učili slovenský jazyk, matematiku 
a cudzí jazyk. A, samozrejme, spoznávali aj okolie dedinky Poráč. Popoludní mali rôzne 
športové a zábavné aktivity. V ubytovni mali bazén, fitnes centrum, ale zahrali si aj futbal 
a štafetové hry. V pondelok navštívili Spišský hrad a jeho zaujímavé výstavy. V utorok navštívili 
lokalitu Čierny bocian. Do Levoče sa vybrali v stredu a pozreli si najvyšší oltár v kostole. 
Poprechádzali sa aj okolo Štrbského Plesa. V ďalší deň navštívili dedinku Poráč a prezreli si 
baňu Peter a Pavol. Mnohí si vyskúšali aj jazdu v baníckom vláčiku. Ale ozajstnú odvahu museli 
ukázať pri lezení na cvičnú stenu. Večer mali aj rozlúčkový karneval. V posledný deň sa ešte 
vybrali do ZOO v Spišskej Novej Vsi. Päť dní prešlo veľmi rýchlo. 
 Počasie sa im vydarilo a všetci sa domov vrátili zdraví. Deti sa na túto akciu tešili a ako 
vidíte na fotografiách, všetkým sa pobyt páčil. Fotografie robili pani učiteľky. 
 
Text: Natália Juhászová, 6. A 
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    Tajný život mesta 

V okolí nášho mesta sa nachádzajú nádherné zákutia. Ak si dá človek tú námahu a vyberie sa po 
poľných cestách a lúkach, môže naplno prežívať pohodu a pocit spolupatričnosti s prírodou. A pritom ju 
objavovať a poznávať. 
 Pri potulkách prírodou si obyčajne všímame rastliny, ktoré majú zaujímavý kvet, neobvyklé listy 
alebo nádherne voňajú. Pre tých, ktorí by sa o rastlinách radi dozvedeli viac, svitá nádej v podobe 
mobilnej aplikácie PlantNET. O jej existencii sme sa dozvedeli vďaka česko-slovenskému projektu „Tajný 
život mesta“, do ktorého sa zapojila aj naša Základná škola na Kossuthovej ulici. Projekt na Slovensku 
zastrešuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA. 
 Skupina štyroch žiakov našej ZŠ  - Dominik Vojtko, Marek Slovinský, Richard Szedlák a Peter 
Gornyitzki pod vedením pani učiteľky RNDr. Ivety Slovinskej absolvovali kurz zameraný na bádateľsky 
orientované vyučovanie a používanie mobilnej aplikácie PlantNET. Preto v mesiacoch apríl a máj 
podnikali pravidelné vychádzky do okolia Kráľovského Chlmca. Fotografie rastlín nahrávali do aplikácie, 
a tak pomáhali mapovať biodiverzitu rastlín v okolí nášho mesta. O výsledkoch svojho bádania 
a s fungovaním aplikácie PlantNET následne oboznamovali učiteľov aj žiakov druhého stupňa.  
 Svoj názor na pozorovanie a fotografovanie rastlín vyjadril jeden z účastníkov bádania, Peter 
Gornytzki, takto: „ Pri fotografovaní sa vyskytli aj problémy. Keď fúkal vietor a rastliny sa hýbali, 
nemohli sme správne zaostriť. Často sa nám stalo, že na záberoch bolo viacero rôznych rastlín, nielen tá, 
ktorú sme chceli odfotiť. Ale nevzdávali sme to a nakoniec nám vyšli aj veľmi pekné fotografie. “ 
 Prínosom pre ostaných žiakov našej školy bolo aj to, že sme dostali 4 tablety. 
 Sme radi, že sme do 2. časti projektu zaradení aj v budúcom školskom roku 2017/ 2018. Vopred 
sa tešíme, čo nové a zaujímavé sa o okolí nášho mesta dozvieme.  

Autorka textu: RNDr. Iveta Slovinská  
 

     

Deň detí 
 

Všetky deti sveta majú svoj sviatok 1. júna. V ZŠ v Kráľovskom Chlmci sme ho oslávili 
až  2. júna v piatok. Aj slniečko sa s nami tešilo, lebo bol krásny deň. Ráno sme sa nemohli 
dočkať, kedy dorazíme do školy. Po príchode sme vyšli na školský dvor, kde nám pani triedne 
učiteľky porozprávali, čo nás celý deň čaká a aký bude program. Chlapci hrali futbal a súťažili 
o najlepšie mužstvo. My sme sa veľmi tešili, lebo naši chlapci vyhrali prvé miesto! Dievčatá sa 
zapájali do vybíjanej a volejbalu. Tí, ktorí mali šikovné ruky, si mohli vytvoriť rôzne výrobky 
v kreatívnych krúžkoch, ktoré viedli pani učiteľky Marciová, Fazekašová a Hriciková. 

Mladšie ročníky sa tiež nenudili. Pani učiteľky im pripravili zábavné stanovištia. Mohli 
si precvičiť svoju šikovnosť a zručnosť. Obiehali kuželky, nosili vodu do fľaše a tancovali 
tančeky. O dobrú náladu sa postaral pán Juhász z CVČ. Aj tento rok spievali jeho zverenci 
moderné piesne a spev si mohol skúsiť každý, kto chcel. Na desiatu sme dostali sladký darček. 
Tety kuchárky nám neskôr navarili výborný guláš. Potom sme sa ešte po triedach  zahrali rôzne 
spoločenské hry. 

Spoločná oslava Dňa detí sa nám veľmi páčila a dobre sme sa zabavili. Málokto si asi 
spomenul, že nie všetky deti na svete môžu takto oslavovať. Je to veľká škoda. Bolo by to pekné, 
keby sme ich mohli pozvať na oslavu k nám.  

 
Text: Redaktor junior TASR Gréta Pankuličová, 5. A     Foto: Kristián Bók 
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Blížia sa prázdniny a vy sa vyberiete s rodičmi do rôznych kútov sveta. Skúste 
pomenovať svetové miesta a historické pamiatky. Odmena vás čaká u pani učiteľky 
Hricikovej do 21. júna! 
 

1.     2.    3.    

 

4.    5.   6.   

  7.      8.       9.  

10.   11.   12.    

        13.        14.  
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KRÍŽOVKA 
 
1. 2.   3.  4.   5.   6.        7.  8.   9.  10. 11. 12. 13. 14. 15.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

1. Čo znáša sliepka? 
2. Štát, v ktorom sú pyramídy 
3. Biela zimná prikrývka 
4. Tretí deň v týždni 
5. Vodný dopravný prostriedok 
6. Nie veľké 
7. Píšeme naň 
8. Začiatok dňa 
9. Nie plný 
10. Studené ročné obdobie 
11. 1+1 
12. Orgán čuchu 
13. Priateľ človeka (z papiera) 
14. Dolná končatina 
15. Voňavý prostriedok na umývanie rúk 
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MAĽOVANKA
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