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Číslo  9 

Máj 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. 

A. Náhliková 
 
Vymaľuj! 

 

  Deň matiek 
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Planetárium v Košiciach 
 
 Pred veľkonočnými prázdninami, 12. 4. 2017, 
navštívili žiaci šiestych ročníkov Planetárium v Košiciach. 
Sprevádzali ich triedni učitelia: Mgr. J. Fazekašová, 
PaedDr. E. Gérešiová a Mgr. A. Páll. Ako vždy, cestovali 
sme tam vlakom. 
 V prvej miestnosti sme mohli obdivovať nočnú 
oblohu. Najviac sa nám páčili súhvezdia – Veľký voz, Malý 
voz... Vysvetlili nám mnoho vecí, ktoré prebiehajú vo 
vesmíre. Porozprávali nám aj príbehy o tom, ako vznikali 
názvy jednotlivých súhvezdí. V ďalšej miestnosti nám 
premietli, ako vychádza Slnko. Všetkým sa to veľmi páčilo. 
Mrzelo nás, že sme v miestnosti nemohli robiť fotografie, 
lebo tam bola tma. 
 Po prezentácii sme mali voľno a išli sme sa prejsť 
do sviatočných košických ulíc. Bolo veľmi dobré počasie. 
Zašli sme aj do Au parku na nákupy. Domov sme cestovali 
opäť vlakom. Výlet sa nám páčil a ďakujeme pánom 
učiteľom, že nás na takúto zaujímavú prehliadku zobrali.  
Text: Natália Juhászová, 6. A   
 Foto: Albert Páll  
 

 

Deň narcisov 
 Dňa 7. 4. 2017 sa v našej škole uskutočnila dobročinná akcia Deň 

narcisov. Ide o celoslovenskú akciu, počas ktorej dobrovoľníci 
predávajú žlté narcisy. Darcovia môžu dať ľubovoľnú sumu, ktorá sa 
odovzdáva pacientom chorým na rakovinu. Kupujú sa za to prístroje 
a vybavenie do nemocníc, kde takíto pacienti sú. Z našej školy narcisy 
predávali – Viktória Šimková, Martin Kasinec, Erik T. Šikora, 
Roland Németh a Monika Detriková z 9. A. Najprv ich ponúkali 
v ZŠ, a potom sa vybrali aj do mesta. Tešilo nás, že aj žiaci, aj dospelí 
ochotne prispeli a vyzbierali sme sumu 243 eur. Peniaze budú použité 
na veľmi humánny účel. Želáme týmto pacientom, aby ich liečba bola 
úspešná. A ďakujeme ešte raz všetkým, ktorí v tento deň prispeli 
svojimi darmi a podporili tak liečbu rakoviny. 
 
Martin Kasinec, 9. A  

Aranžovanie ikebany 
 
 S pani učiteľkou I. Tóthovou sme sa vybrali 11. apríla 2017 
do Trebišova. Tu sa konalo okresné kolo aranžovania ikebán. Súťaže 
som sa zúčastnila ja – Antónia Šimková z 8. B a Vanessa Gačová zo 7. 
A. Doma sme si skúsili vytvoriť niekoľko ikebán a pozreli sme si aj 
mnohé časopisy, kde sme videli veľa pekných prác. Na súťaž sme si 
doniesli vlastný materiál. Obe sme robili ikebany zo živých kvetov. Ja 
do košíka a Vanessa do vázy. Som veľmi rada, že sa moja úprava 
porote páčila, lebo som za ňu získala 3. miesto. Dostali sme darčeky 
a ja aj diplom. Bol to krásny deň a získali sme obe mnoho skúseností. 
 
Antónia Šimková, 8. B       Foto: Mgr. Ildikó Tóthová 
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Projektové dni finančnej gramotnosti 
 

V našej ZŠ sa vo februári žiaci venovali tomu, ako treba správne narábať s peniazmi, ktoré 
máme. Všetky úlohy pripravil pán učiteľ A. Páll. Pri niektorých mu pomáhali aj žiaci zo starších tried. 
Najprv sa žiaci všetkých tried na druhom stupni  otestovali na tabletoch a riešili úlohy, ktoré sa týkali  
rodinného rozpočtu, výhodného nákupu, šetrenia  peňazí.  Úlohy žiakov zaujali, lebo obsahovali obrázky, 
diagramy a tabuľky.  
 Cez prestávku žiaci mohli skúsiť šťastie a mohli sa zapojiť do dvoch hier. 
Prvá bola zameraná na súdržnosť a na spoločnú prácu. Spoločnými silami mali položiť palicu na zem. 
Dievčatám sa to podarilo, hoci to nebolo ľahké. 
V hre Risk je zisk mohli riskovať svoje body a buď vyhrať viac, alebo o ne prísť. 

Pán učiteľ Mgr. A. Páll v piatok zorganizoval aj kvíz finančnej gramotnosti. Súťažili  triedy - boli 
8.A, 8.B, 9.A, 9.B a 9.C. V prvom a druhom kole bol kvíz, v ktorom žiaci riešili otázky o splácaní splátok, o 
rodinnom rozpočte a úveroch. V treťom kole mali súťažiaci za úlohu zistiť pomocou letákov z dvoch 
obchodov trojčíselný kód čo najvýhodnejšieho nákupu tovaru. Pomocou kódu mohli otvoriť pokladničku 
s odmenami. Prvá skupina, ktorá ju otvorila, mohla získať najviac 10 bodov.  
Výsledky sú  nasledovné: 
1. miesto -  9.A - 38b   4. miesto -  8.A - 14b 
2. miesto -  9.B - 22b  5. miesto -  8.B  -12b 
3. miesto -  9.C - 21b 
 V tento deň sa hravo učili aj mladší spolužiaci. Pani učiteľky im urobili rôzne stánky, banku, 
zmenáreň... A oni sa zahrali na dospelých, ktorí na takéto miesta chodia. Najprv sa nesmelo pozerali, ale 
potom im to už išlo. 
 Bol to zaujímavý deň, lebo aj počas kvízu a testov sme sa naučili také veci o peniazoch, ktoré sa 
nám zídu aj v živote. 
Bartolomej Balogh, 7. A   Foto: Kristián Bók 

Krajské kolo biblickej olympiády v Košiciach 
 Marek Babej a ja sme boli víťazmi okresného 

kolo Biblickej olympiády v Trebišove, preto sme postúpili do 
krajského kola, ktoré sa konalo 25. 4. 2017 v Košiciach. Ráno 
o 6:30 sme sa stretli pred školou s pani katechétkou J. 
Oroszovou a pánom farárom Mondok-Pálmay- m. Nasadli sme 
do auta a vybrali sme sa na cestu do Košíc. Vedomosti sme si 
zmerali s ostatnými v šiestich kolách. Päť bolo písomných 
a otázky boli veľmi náročné. Museli sme si zapamätať veľa 
cudzích slov a mien. V šiestom kole sme mali zahrať scénku 
z biblie, ktorú sme dlho nacvičovali. Sily si zmeralo šesť 
družstiev. 

 Po skončení všetkých kôl sme dostali pozvanie 
na obed do neďalekej školskej jedálne. Keď sme sa vrátili 
z obeda, s radosťou sme zistili, že sme sa umiestnili na treťom 
mieste! Dostali sme diplomy a krásne darčeky. Po ceste domov 
sme mali úsmevy na tvári, že naša práca bola takto odmenená. 

 Sme veľmi vďační pani katechétke J. 
Oroszovej, že nás tak dobre na súťaž pripravila. Veľa sme sa 
naučili a získali nové skúsenosti. 

Text: Redaktor junior TASR Gréta Pankuličová, 5. A
  Foto: J. Oroszová  
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Mestský majáles 

 Poslanci mesta v Kráľovskom Chlmci sa rozhodli, že obnovia tradíciu prvomájového majálesu. 
Na Námestí Millénia  sa preto 30. apríla 2017 konal mestský majáles. Stromy okolo námestia boli 
vyzdobené farebnými stužkami. Postavilo sa pódium, kde vystupovali tanečníci, speváci a hudobníci 
z nášho mesta, ale aj z Maďarska. Sviatok otvoril pán primátor Ing. Karol Pataky.  Všetkých privítal 
a povedal im, aký program ich čaká. Potom sa už začal kultúrny program. Mohli sme si vypočuť ľudové 
piesne v podaní mestskej ženskej speváckej skupiny. Páčili sa nám aj ľudové tance, ktoré zatancovali 
študenti z gymnázia, ale aj tanečníci z Maďarska. Vystúpili aj študenti zo ZUŠ – hrali rôzne skladby 
a mali aj hudobnú skupinu, ktorá spievala moderné piesne. CVČ vystúpilo tiež s bohatým programom.  

Okrem vystúpení si mohli deti vyskúšať obrovskú šmýkačku, kúpiť si cukrovú vatu a odfotiť sa 
s Mickey Mausom. Pre dospelých bola ochutnávka vína od miestnych vinárov. Boli tam aj stánky so 
sladkosťami a hračkami. Program sa nám veľmi páčil a tešili sme sa, že nám vyšlo aj počasie. 

Text: Natália Juhászová, 6. A      Foto: Mgr. Mária Hriciková 
 

      
 

Beseda s autormi detských kníh 
V apríli nám pani učiteľka Hriciková oznámila, že k nám prídu na besedu autori detských kníh – 
Gabriela Futová a Peter Karpinský. Veľmi nás to potešilo, lebo mali prísť už v októbri, ale im to nevyšlo. 
Z našej triedy sa najviac tešili – Marek Babej, Adam Pataky, Viktor Ondriáš a ja, lebo sme s pani 
učiteľkou nacvičili malé divadielko podľa knižky pána Karpinského: Sedem dní v pivnici. V októbri sme 
ju síce spolužiakom zahrali, ale chceli sme potešiť aj autora. Kniha sa páčila aj mojim spolužiakom 
a niektoré časti už vedeli naspamäť všetci.  
 Obaja autori k nám do ZŠ v Kráľovskom Chlmci zavítali 28. 4. 2017. Sú z Prešova a cestovali 
dlho. Pán Karpinský učí na Prešovskej univerzite a píše detské knihy. Jeho najnovšie diela sú komiksy. 
Priniesol nám aj časopis, ktorý vydáva a volá sa ZIPS. Pani spisovateľka G. Futová pracuje v knižnici. 
Píše veľmi populárne knihy pre deti a mládež, napríklad Poškoláci, Nejdem, a basta!, Môj malý zverinec, 
atď. V úvode A. Bacskaiová zarecitovala básničku a pani učiteľka Molnárová prečítala referát o tvorbe 
oboch autorov. Potom Adam Pataky  všetkým predstavil nás, hercov, a porozprával, o čom bude 
divadielko. A potom sme už nastúpili na scénu my. Najprv sme mali trošku trému, ale potom sme aj 
zabudli, že tam nejakí diváci sú. Predstavenie sa páčilo hosťom aj divákom. Potom nám obaja autori 
porozprávali o svojej tvorbe a odpovedali na zvedavé otázky detí. Ich odpovede boli veľmi zábavné a sme 
radi, že sme ich spoznali trošku bližšie. Obaja boli veľmi šikovní a milí. 
Dovolili nám, aby sme sa s nimi odfotili. Potom nám podpísali knihy, ktoré sme si kúpili. Budeme mať na 
nich spomienku. 
 Na záver sme sa im poďakovali, že prišli medzi nás. Darovali sme im kytice a pekné knižky – 
Zemplínske povesti, do ktorých napísali povesti aj naši žiaci. Bolo príjemné ich spoznať a dúfame, že do 
Kráľovského Chlmca niekedy opäť zavítajú. Prajeme im veľa úspechov a dobrých nápadov pri písaní 
nových príbehov! 
Text: Redaktor junior TASR Gréta Pankuličová, 5. A  Foto: Kristián Bók 
 



 

                         
 
 
 
 

 
 

 

           
 
Zápis budúcich prvákov 

Pri vstupe do ZŠ v Kráľovskom Chlmci bola postavená dúhová brána do krajiny 
zázrakov. Musel cez ňu prejsť každý žiak materskej školy, ktorý sa má o rok stať žiakom našej 
školy. Za ňou ho privítali rôzne atrakcie. Slávnostný zápis budúcich prvákov otvorila pani 
zástupkyňa Mgr. Dana Hudáková. Porozprávala deťom, čo ich v našej škole čaká a uviedla 
kultúrny program. Pripravili ho vyučujúce z 1. – 4. ročníka – pani učiteľka Pribulová, 
Liszkaiová, Tóthová, Királyová a Dobosová. Žiaci prvého a druhého ročníka im zaspievali 
a zatancovali. Snažili sa najmä prváci, ktorí boli ešte pred rokom tiež škôlkari. Vystúpili aj 
mažoretky s rytmickým tancom.  
 S rodičmi sa o problémoch s budúcimi školákmi porozprávala pani psychologička 
z Centra PPPaP v Trebišove – pani Edina Szegedyová. 
 V tomto školskom roku sa doteraz do našej školy zapísalo 65 žiakov. 
 Potom si mohli deti vyskúšať svoje schopnosti na rôznych preliezkach. Najviac sa im 
páčili kreatívne práce, pri ktorých im pomohli aj pani asistentky. Všetci sa veľmi snažili. Na 
záver čakala všetkých sladká odmena. 
 Myslím si, že sa deti cítili dobre. Želáme im, aby sa tak cítili u nás aj od septembra. 
Text: Redaktor junior TASR Júlia Kónyová Foto: Kristián Bók  

     
 
 

Deň Zeme 
 Pri príležitosti Dňa Zeme, ktorý  bolo 22. apríla, 
organizovala pani učiteľka Ildikó  Pribulová Daková  
podujatie zamerané na zvýšenie ekologického povedomia detí a 
školskej mládeže. Bol to týždeň separácie odpadu. 
Pri očiste prírody a domácností pomáhali aj učitelia. Podnetom 
pre naplnenie programu Dňa Zeme boli informácie vysielané v 
miestnom rozhlase, v televízií , ako aj letáčik s programom a 
ekologickou problematikou na separovanie odpadu. Relácie 
boli každý deň aj v školskom rozhlase. Žiakov potešila najmä 
sprievodná akcia – každý deň sme mali prísť do školy 
v oblečení inej farby. Každá trieda sa zapojila do zberu 
papiera. V ten deň sme sa obliekli do modrej farby. Iný deň 
sme sa venovali recyklácii plastov, vtedy sme sa obliekli 
do žltého oblečenia. Vo štvrtok to bola relácia o elektroodpade 
a mali sme oranžové šaty  a v piatok  o bioodpade – a všetci 
boli v hnedom. Pani učiteľka urobila každý deň fotografie. 
 Potešiteľná je skutočnosť, že učitelia a žiaci ZŠ 
v Kráľovskom Chlmci si týždeň,  venovaný problematike 
ochrany životného prostredia, určite chcú zopakovať aj o rok. 
Zostáva veriť, že túto ušľachtilú myšlienku budú nasledovať aj 
ďalšie školy v meste, a že sa podobné aktivity v budúcnosti 
stanú bežnou súčasťou vyučovacieho procesu. 

Bartolomej Balogh,  7. A 
Foto: Mgr. Ildikó Pribulová Daková 
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KRÍŽOVKA 
 

1. 2.   3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.       10. 11. 12. 13. 14.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krížovku pre vás zhotovil Dominik Tóth, 6. B 

 
Vlastná tvorba 
Prečo nenahnevať staršiu sestru 
 
 Táto príhoda sa mi stala, keď som mala sedem rokov. Boli letné prázdniny a ja som bola 
doma so staršou sestrou. Bolo síce krásne počasie, ale ja som vstala ľavou nohou. Od rána som 
do sestry zabŕdala. 
 Po raňajkách ma poprosila, aby som poutierala riad. Ja som sa durdila ešte pár minút, 
ale keď sa mi začala vyhrážať, že ma zažaluje mame, tak som s veľkou nevôľou zobrala utierku. 
Samozrejme, prvý pohár, ktorý som zobrala do ruky, mi vypadol z ruky. Skončil na dlážke 
a rozbil sa na márne kúsky. Ona sa veľmi nahnevala a ja som sa v duchu tešila. Na obed uvarila 
polievku a volala ma k stolu. Musím uznať, že polievka bola skvelá. Ale aj tak som jej povedala, 
že je hnusná. Videla som, že jej nervy už nevydržia dlho. Po obede ma sestra nútila, aby som si 
išla odpočinúť. Mne sa vôbec nechcelo, tak som si vymyslela ďalšiu pomstu. Zavolala som 
mame, že sestra je ku mne zlá, a že mi nedala ani obed. Mama mi uverila a pýtala si k telefónu 
Petru. Dostala poriadny trest. Darmo sa vyhovárala, že ona nič neurobila. Sestra sa nahnevala, 
odviedla ma na dvor, aby sme si zahrali futbal. Ale ja som naschvál kopala loptu do nej a   
vysmievala som sa jej. Myslela som si, že mi nemôže nič urobiť. Ale ona to nevydržala a so 
zúrivosťou v očiach sa ku mne priblížila. Chytila ma, otvorila vrch kontajnera a ja som skončila 
po krk v odpadkoch. Od prekvapenia som nevedela, či sa mám smiať alebo plakať. Práve vtedy 
dorazili domov rodičia. Sestra ma rýchlo vyťahovala z kontajnera a tvárila sa, že sa nič nestalo. 
Potom porozprávala mame, čo som stvárala celý deň. Mama ma poriadne vyhrešila. 
 Na túto príhodu nikdy nezabudnem. Vždy si na ňu spomeniem, keď vidím kontajner. 
A už viem, prečo nemám naštvať staršiu sestru! 
       Gréta Pankuličová, 5. A  

1. Cicavec, ktorý lieta v noci 
2. Meno architekta veže v Paríži 
3. Žena koňa (vybrané slovo) 
4. Druh opice 
5. Orgán čuchu 
6. Mestské koľajové vozidlo 
7. Tmavé bobuľky – potrava pre 

medveďa 
8. Zviera, ktoré má roh na nose 
9. Opak slova nie 
10. Guľatá hračka 
11. Chlapčenské meno 
12. Nočný vták 
13. Kruh 
14. Luxusný byt 
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Urči mená vtákov a príď si po odmenu od pani učiteľky Hricikovej do 18. mája! 
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MAĽOVANKA 
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