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Číslo  7 

Marec 2017           13. ročník 

Jar 
Keď slnce zasvieti,  Už letí, už letí,  Slnko pekne hreje, 
zima preč odletí.  radujú sa deti.  na deti sa smeje. 
          Mária Ďuríčková 
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Literárna súťaž „Po stopách Mateja Hrebendu“ 
 Stredná odborná škola v Kráľovskom Chlmci vyhlásila 

tento rok 1. ročník literárnej súťaže – Po stopách 
Mateja Hrebendu. Súťažili žiaci nášho mesta v rôznych 
vekových kategóriách. Ich úlohou bolo napísať aspoň 
jednu vlastnú rozprávku alebo príbeh. Naše práce sme 
odovzdali ešte pred Vianocami. Porota si ich prečítala 
a dňa 30. 1. 2017 aj vyhodnotila. 

 V tento deň sme sa s pani učiteľkou Molnárovou vybrali 
o 11:00 hod do SOŠ. Na úvod sme si vypočuli prednášku 
o živote a diele Mateja Hrebendu. A potom nám 
prezradili mená výhercov. Z našej základnej školy sa 
žiaci umiestnili takto – na 3. mieste bol Norbert Papp, 2. 
miesto získal Norbert Boháč a ja som vyhrala 1. miesto! 
Napísala som dve rozprávky, ale vyhrala tá 
o Zrkadlovom kráľovstve. Dostali sme pekné knižky aj 
diplomy. Mňa pripravovala pani učiteľka Hriciková, N. 
Boháča a N. Pappa pani učiteľka E. Gérešiová. 

pani učiteľka E. Gérešiová Na záver nás poprosili, aby sme my, víťazi, prečítali 
svoje rozprávky. Mala som veľkú radosť z toho, že naša 
škola dosiahla takéto výborné výsledky.   

Okresné kolo geografickej olympiády 
 Mám veľmi rada cestovanie po cudzích 
krajinách. S rodinou často navštevujeme aj rôzne 
kúty Slovenska. Ak sa chcem viac o nich dozvedieť, 
musím dávať pozor na hodinách geografie. Učí nás 
pani učiteľka J. Marciová, ktorá pre žiakov ZŠ 
v Kráľovskom Chlmci zorganizovala školské kolo 
geografickej olympiády. Po úspešnom zvládnutí úloh 
sme sa víťazmi stali ja a môj spolužiak Richard 
Pribék z 5. A.  Preto sme sa s pani učiteľkou vybrali 
dňa 7. 2. 2017 do Trebišova na okresné kolo. 
 Súťaž pozostávala z troch častí. V prvej, 
monotematickej, sme nesmeli použiť žiadne 
pomôcky. Bola zameraná na činnosť sopiek. Trvala 
45 minút. V 2. časti boli otázky o našom regióne. Po 
prestávke nasledovala praktická časť súťaže. Tá 
trvala 50 minút. Tu išlo hlavne o presnosť merania 
a vedomosti z práce s atlasom. 
Potom sme už len netrpezlivo čakali, kedy porota 
vyhodnotí naše práce. Ja som sa umiestnila na 4. 
a Richard na 15. mieste. Súťaž sa nám páčila 
a odchádzali sme s bohatými skúsenosťami.      
 Text: Gréta Pankuličová, 5. A  Foto: Kristián Bók    
Obvodová súťaž vo futbale 
 Vo Veľkých Kapušanoch sa dňa 15. 2. 2017 uskutočnila obvodová súťaž vo futbale, ktorej sa 
zúčastnili aj futbalisti zo ZŠ v Kráľovskom Chlmci. Mladých futbalistov pripravovali pán učiteľ Cs. Dako 
a pani asistentka Z. Gondová.  
 V súťaži bolo registrovaných 10 mužstiev. Naša škola si zmerala sily s týmito mužstvami 
s nasledujúcimi výsledkami: 
1. ZŠ s VJS Kráľovský Chlmec – ZŠ s VJM Kráľovský Chlmec               4:0 
2. ZŠ s VJS Kráľovský Chlmec – ZŠ VJS Veľké Kapušany           3:1 
3. ZŠ s VJS Kráľovský Chlmec -  ZŠ Vojany             2:2 
4. ZŠ s VJS Kráľovský Chlmec -  ZŠ Leles             3:1 
 V tejto skupine sme boli jednoznačnými víťazmi a získali sme 1. miesto. Bola to príjemná odmena 
za hodiny tvrdého tréningu. 
 Následne sme odohrali ešte aj priateľský zápas s maďarským mužstvom zo SOŠ z Miskolca. Bol 
to náročný zápas, ktorý sme, bohužiaľ, prehrali. Celkovo sa naši futbalisti umiestnili na druhom mieste. 
Srdečne im blahoželáme! 

Bartolomej Balogh, 7. A     
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Dejepisná olympiáda 

 Deviaty ročník okresného kola 
dejepisnej olympiády sa konal v Trebišove 
dňa 14. 2. 2017. Bol venovaný tristému 
výročiu narodenia rakúskej cisárovnej 
Márie-Terézie. Jej politické a sociálne 
reformy ju preslávili a stali sa námetom 
mnohých kníh a filmov. Na olympiádu nás 
pripravovala pani učiteľka T. Dajková. 
 ZŠ v Kráľovskom Chlmci sme 
reprezentovali traja: Fanni Rontová a 
Ferenc Tancsák z 9. A a Dominik Vojtko zo 
7. A triedy. Súťaž prebehla formou testov. 
Na ich vypracovanie sme mali 100 minút. 
Výsledky nám však ešte neoznámili. Otázky 
boli dosť zložité, ale súťaž sa mi páčila. 
Najmä preto, lebo sme sa o tejto panovníčke 
naučili veľa zaujímavého. 

 
Foto: Redaktor junior TASR Fanni Rontová, 9. A       Text: Redaktor junior TASR Ferenc Tancsák, 9. A 
 

     
 
Antónia Kozáková – rekordmanka so zápisom v Guinessovej knihe rekordov 
 
 V Mestskom múzeu v Kráľovskom Chlmci sa dňa 28. 2. 2017 konala vernisáž ojedinelej 
výstavy. Boli sme sa na ňu pozrieť s pani učiteľkou Hricikovou. Mohli sme si pozrieť zbierku 
papierových obrúskov Antónie Kozákovej z Ruskej. Táto obec je v Michalovskom okrese. Je 
majiteľkou najväčšej zbierky papierových obrúskov na svete a ona nám povedala, že ju všetci 
poznajú pod menom Servítková Tonka.  
 Servítky začala zbierať približne v roku 1997 a teraz ich už vlastní 86 740 kusov. Už 
v roku 2006 bol jej rekord zapísaný do Guinessovej knihy rekordov. Chcela by sa do nej dostať 
aj na budúci rok s novým rekordom – 100 000 kusov servítok. 
 Obrúsky boli vystavené vo veľkých vitrínach a usporiadané do veľmi pekných útvarov. 
Bolo ich neskutočne veľa! Našli sme tam čierno–biele vzory, ale aj farebné obrázky. Boli na nich 
rôzne motívy – od portrétov až po kvietky, stavby, vianočné aj veľkonočné motívy. Najdlhšia má 
117 centimetrov! Ukladá ich do veľkých kartónov podľa druhov. Treba sa o ne pravidelne 
starať, aby im neuškodilo vlhko. Kupuje ich na internete, alebo si ich vymieňa s ďalšími 
zberateľmi. Veľa obrúskov dostala aj do daru. Poteší sa vždy, keď od niekoho dostane nejaké 
nové. 
 Mne sa výstava veľmi páčila, lebo som ešte takú veľkú zbierku nevidel. Všetci želáme 
Tonke, aby sa jej podarilo splniť svoj sen.  

Text a foto:   Redaktor junior TASR Ferenc Tancsák, 9. A 
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Valentínska diskotéka 
 
 V piatok 17. 2. 2017 sa v našej škole uskutočnila Valentínska diskotéka. Začala o 13:40 
a končila o 15. hodine. O hudbu sa postaral pán učiteľ Páll so staršími chlapcami. Prišli aj 
učitelia, ktorí tancovali s nami. Pani učiteľka Dajková tancovala najmä s mladšími žiakmi a pán 
učiteľ Páll pozýval do tanca tých starších. Každá trieda utvorila kruh a zabávali sa. Diskotéka sa 
mi páčila, lebo sme sa všetci dobre vytancovali! 
Text: Natália Juhászová, 6. A    Foto: Kristián Bók 

            

Hravo získané vedomosti o vesmíre  
 
 Pani zástupkyňa D. Hudáková mi porozprávala o tom, čo zaujímavé robili žiaci 
3. a 4. ročníka na hodinách prírodovedy. Povedala, že sa učili o vesmíre a planétach 
slnečnej sústavy. Bola to pre deti veľmi zaujímavá téma. Spoznávali planéty, ale aj 
dobyvateľov vesmírneho priestoru.  Deti mali v rámci tejto témy za úlohu vytvoriť 
projekt na ľubovoľnú tému o vesmíre. Aj tretiaci, aj štvrtáci sa popasovali s témou 
zodpovedne. Vytvorili nádherné výtvarné práce. Žiak 3. C triedy – Ádam Forgáč –
dokonca  vytvoril dokonalú učebnú pomôcku. Môžu ju používať na hodinách 
prírodovedy a geografie. Aj žiakov, aj pani učiteľky tešila práca, ktorá mala také 
zaujímavé výsledky. Keďže žiaci vytvorili práce väčšinou sami, budú si učivo dlho 
pamätať. 
Foto: Kristián Bók                             Text: Laura Nagyová, 6. C 
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KRÍŽOVKA 

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

 

Zemepisný kvíz 
Uhádneš, názvy miest a štátov, v ktorých sa nachádzajú? Výhercov opäť čaká malá odmena u pani 
učiteľky Hricikovej. Správne odpovede jej odovzdajte do 17. marca!   
 

1.   2.   3.  
 

4.   5.    6.     
 

7.         8.      9.  

                       10.         11.  

1. Africké zviera s veľkými ušami 
2. Dolná končatina 
3. Zvierací priateľ človeka 
4. Zelený obojživelník 
5. Miesto, kde sa premietajú filmy 
6. Pečivo z múky 
7. Obloha 
8. Zimné vrchné oblečenie 
9. 2 – slovom 
10. Ročné obdobie 
11. Voňavý kvet 
12. Vodný živočích 
13. Nákladné auto 
14. Horký tmavý nápoj 
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MAĽOVANKA
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