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Jeseň 
Vzbĺkla jeseň, celá horí,  píšu v nich, že vyliali sa 
prichádzajú listy z hory.  teplé farby do lúk, dolín, 

Prichádzajú listy z lesa,  už sú iné, ako boli. 
Martina Dobríková 
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Po stopách hrdinov 
 
 Žiaci štvrtých ročníkov sa pod vedením triednych učiteľov – M. Čarnakovičovej, Z. 
Kočišovej, I. Dobosovej, Cs. Daka a pani asistentky I. Szegedyovej, vybrali dňa 29. 9. 2017 na 
exkurziu pod názvom „Po stopách hrdinov“. V meste Svidník navštívili Múzeum 2. svetovej 
vojny. Zaujímala ich najmä bojová technika, ktorá tam bola vystavená. Mohli si pozrieť aj film 
o ťažkých bojoch, ktoré sa tam odohrali počas Druhej svetovej vojny. Odtiaľ sa autobusom 
vybrali k pamätníku na Dukle. Vyšli aj na vyhliadkovú vežu, z ktorej si mohli pozrieť miesta, 
kde sa bojovalo. Keďže bol nádherný slnečný deň, mali krásny výhľad na farebnú jesennú 
prírodu. Cestou domov sa zastavili v malej ZOO v Stropkove. Zvieratká sa im veľmi páčili. No, 
a odtiaľ už cestovali domov. 
 Výlet sa vydaril a každý bol spokojný. Žiaci mali veľa zážitkov a dozvedeli sa 
o hrdinoch, ktorí v Druhej svetovej vojne obetovali svoj život zato, aby sa nám žilo dobre. 
Ďakujeme im.  
 Text: Laura Nagyová, 7. C   Foto: Mgr. Cs. Dako a žiaci štvrtých ročníkov 
 

  

Koncert  Eco H2O tour 
 
 V piatok, 20. 10. 2017, sa vybrali žiaci zo ZŠ 
na Kossuthovej ulici v Kráľovskom Chlmci na koncert 
modernej hudby do gymnázia. Koncert mal názov Eco 
H2O, lebo bol zameraný na ochranu vody na našej 
planéte. Aby sme vedeli o ňom viac, pani učiteľka 
Slovinská, ktorá koncert organizovala, nám deň 
predtým predstavila spevákov, ktorí mali vystupovať. 
 Boli to speváci – T. Puskailer a O. Antálek. 
Prvý z nich pochádza z Holandska. Od mala chcel byť 
umelcom. Vyštudoval Hudobnú akadémiu 
v Amsterdame. Pred šiestimi rokmi sa prihlásil do 
československej Superstar, no nevyhral. Zoznámil sa 
tam však s Martinom Madejom a Ondrejom 
Antálekom. Spolu vytvorili náučný projekt o význame 
a ochrane vody na našej planéte, ktorý nám predviedli. 
 Ondrej Antálek je herec a moderátor. Tancoval 
aj v tanečnej skupine The Pastels. Pochádza zo Senice, 
ale v súčasnosti žije v Bratislave. 
 Koncert sa nám veľmi páčil. Okrem pesničiek 
nám speváci pripravili aj rôzne kvízy. Žiaci, ktorí 
správne odpovedali, dostali tričká s nápisom projektu. 
Po koncerte, ktorý trval 60 minút, bola autogramiáda. 
Tu sme mohli získať podpisy a fotografie spevákov. 
 Koncert sa mi páčil, lebo som sa mohla veľa 
naučiť o ochrane životného prostredia. 

 
Text: Laura Nagyová, 7. C 

    



- 3 - 

    
Prázdninové spomienky na fotografiách 
 
 Dňa 10. 10. 2017 boli v ZŠ v Kráľovskom Chlmci vyhodnotené najkrajšie zábery, na 
ktorých súťažiace zachytili krásne chvíle prázdnin. Tejto fotosúťaže sa môžu zúčastniť všetci 
žiaci našej školy. Každý rok sú tri kolá a vždy sa hodnotia fotografie podľa ročných období. Na 
jeseň sa hodnotili tie zábery, ktoré žiaci urobili cez prázdniny. Odfotili to, čo cez ne zažili . 
Súťažilo tridsať fotiek, ktoré boli na chodbe na nástenke. Mohli na ne hlasovať aj učitelia , aj 
žiaci. Výsledky potom vyhlásila pani učiteľka Hriciková, ktorá túto súťaž organizuje. Tu sú: 

1. miesto: Vanessa Gačová, 8. A 
2. miesto: Eszter Godzsáková, 7. A 
3. miesto: Bianka Kónyová, 7. A  
Všetky tri boli odmenené poverenou pani riaditeľkou Hudákovou a peknými cenami. 

Srdečne im gratulujeme. 
Nie všetci súťažiaci vyhrali, ale budú mať ešte šancu v januári a v júni. Potom napíšem 

aj o výsledkoch týchto súťaží.  
Text: Laura Nagyová, 7. C   Foto: výherkyne súťaže 

   
Workshop starých remesiel v Kremnici 
 V ZŠ v Kráľovskom Chlmci pracuje pod vedením pani učiteľky I. Slovinskej krúžok 
Strom života. Preto sme sa ôsmi žiaci s pani učiteľkou vybrali 12. 10. 2017 do Kremnice, kde sa 
v rámci tohto krúžku organizoval workshop starých remesiel. Ubytovaní sme boli v SOŠ 
úžitkového výtvarníctva. 
 Cestovali sme tam 7 hodín a ubytovali sme sa v hoteli Veterník. Už v prvý deň nás 
rozdelili do dvoch skupín. Naša skupina sa učila robiť potlač na tričká. Robili sme to tak, že sme 
najprv vzor nakreslili, a potom vyryli do linolea. Obrázok sme nafarbili rôznymi farbami 
a odtlačili na tričká. Práca sa nám páčila, preto bol aj výsledok pekný. Robili sme ich dve 
hodiny. Potom sme sa presunuli do mesta. Tam sme hľadali rôzne symboly. Veľmi sa nám to 
páčilo, lebo sme zároveň spoznávali Kremnicu. Zašli sme aj do mincovne, kde nám porozprávali 
o vzniku mincí. Ďalšie zamestnanie bola výroba šperkov z drôtu. Najprv sme z neho urobili 
špirály, potom vylisovali a nakoniec vyrábali prstene a prívesky na náhrdelníky. 
 Na ďalší deň sme sa vybrali do kováčskej dielne, kde sme si prácu naozaj užili. Najprv 
sme z plechu vyrábali ohnuté slzičky a potom sme pracovali so železom. Snažili sme sa ho ohnúť 
ako ozajstní kováči.  
 Mne sa tento workshop veľmi páčil! Naučili sme sa veľa nového o Kremnici a aj 
o remeslách, ktoré kedysi ľudia robili. Dúfam, že sa ešte budem môcť podobných akcií zúčastniť 
a že budú také dobré ako táto! 
Text: Redaktor junior TASR Natália Juhászová, 7. A                             Foto: RNDr. I. Slovinská 
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Medzinárodný deň školských knižníc    
  

Život, dielo, tvorba Milana Rastislava Štefánika a boj za práva svojho národa – boli témou akcií, 
ktoré sa uskutočnili v ZŠ na celom Slovensku dňa 23. 10. 2017. Aj v ZŠ v Kráľovskom Chlmci sme sa 
venovali v tento deň tomu, aby žiaci pochopili, čo pre náš národ znamenal. Pani učiteľky im pripravili 
rôzne aktivity podľa ročníkov tak, aby pochopili, aký bol Štefánik a snažili sa mu aj oni podobať. Do 
projektu sa zapojili všetci žiaci a učitelia a na vyučovaní vypracovávali úlohy, ktoré boli zadané. Mottom 
akcie boli slová Štefánika – Veriť – milovať – pracovať. 
 Žiaci prvého ročníka nakreslili rodný dom Štefánika a spoznávali jeho rodinu. Druháci zostavili 
rodokmeň rodiny a tretiaci sa dozvedeli o jeho školských výsledkoch. Štvrtáci vytvorili pojmovú mapu 
o jeho cestách po svete a zaoberali sa aj tým, aké mal povolanie a vyznamenania. 
Osnovu prác v ročníkoch vypracovala pani učiteľka A Tóthová. 
 Úlohy na druhom stupni vypracovala pani učiteľka E. Gérešiová a do ich plnenia sa zapojili všetci 
učitelia a žiaci. V piatom ročníku vypracovali pracovný list o piesni Keby som bol vtáčkom a nakreslili 
ilustráciu k nej. Šiestaci pracovali s internetom a odpovedali na otázky zo života M. R. Štefánika a z diela 
Oči plné oblohy. Pre siedmakov bol prichystaný pracovný list na tému Niekoľko faktov o mohyle. Ôsmaci 
na zemepise zakresľovali do mapky údaje na tému Čo si pozrieť v okolí Bradla? A deviataci mali dejepisný 
kvíz podľa prezentácie o M. R. Štefánikovi.  

V závere dňa vzdali žiaci hold jeho životu a práci pre národ minútkou ticha, zarecitovaním básne. 
Žiačka V. Horváthová z 9. B nám zaspievala pieseň Keby som bol vtáčkom. 
 Pri tejto príležitosti vyrobili žiaci našej školy vyše 200 záložiek do kníh, ktoré darujeme 
priateľskej škole. Vždy sa tešíme, že aj my dostaneme pekné záložky od nich. 
 Žiaci piatych ročníkov sa obliekli do kostýmov rozprávkových postáv, aby potešili ostatných 
spolužiakov. 
Text: Redaktor junior TASR Bartolomej Balogh, 8. A  Foto: Kristián Bók      
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Návšteva Technického múzea v Košiciach 
 Počas jesenných prázdnin, 31. 10. 2017, sme vybrali s pani učiteľkou J. Fazekašovou, E. 
Gérešiovou a pánom učiteľom A. Pállom na exkurziu do Košíc. Na výlet sme sa tešili už mnoho dní 
predtým. Navštívili sme Technické múzeum v Košiciach, kde bola výstava venovaná figúrkam „Igráček“. 
Sú to postavičky, ktoré predstavujú rôzne povolania a trochu sa podobajú na Lego. 
 V múzeu nás privítala sprievodkyňa, ktorá nám na úvod rozdala letáčiky. Mali sme ich vyplniť 
a po zlosovaní sme mohli vyhrať stavebnicu. Na stene bol aj veľký plagát s otázkami, na ktoré sme 
odpovedali. Potom sme sa dostali do miestnosti, kde boli samé stavebnice a mohli sme sa s nimi hrať. Aj 
keď sme už siedmaci, aj tak nás to zaujalo. Bolo tam mnoho možností, ako skombinovať jednotlivé časti 
stavebníc. 
 Potom sme sa vybrali do podzemných priestorov múzea, kde bola výstava banských strojov 
a nástrojov. Pani sprievodkyňa nám porozprávala o ťažkej práci baníkov. 
 Z bane sme vyšli na námestie v Košiciach. Tam sme sa najedli a išli sme na nákupy do Au parku. 
Každý si niečo kúpil a potom sme sa už vybrali vlakom domov. 
Tento zážitok sa mi páčil. Aj sme sa zabavili, aj niečo naučili. No, a hlavné bolo, že sme boli s kamarátmi. 
Ďakujeme pánom učiteľom, že nám pripravili taký pekný program. 
Text: Laura Nagyová, 7. C    Foto: Júlia Kónyová, 7. A 

 
Halloweenský kvíz 
 

1. Z čoho sa vyrábajú strašiaci na Halloween? 2. Aké sú zvyky na tento sviatok? 
a) z  melóna     a)  deti sa učia v škole 
b) z  tekvice     b)  prezliekajú sa do strašidelných kostýmov 
c) z  pomaranča    c)  chlapci polievajú dievčatá 

 
3. Akej farby býva halloweenská tekvica?  4.  Akou vetou si pýtajú deti sladkosti? 
               a)   zelená     a)   Nezbedu alebo čokoládu? 
               b)   oranžová     b)   Už aj nám dajte nejaké sladkosti! 
               c)    červená     c)    Môžeme vám zaspievať koledu? 
 
5. Aký sviatok sa vtedy oslavuje u nás?   6.  Čím sa zdobia v tom čase cintoríny?      
               a)   Vianoce     a)  farebnými stuhami 
               b)   Pamiatka zosnulých    b)  balónmi 
               c)    Silvester     c)   vencami, sviečkami, chryzantémami 
                                           Kvíz pripravil Árpád Tipán, 6. B 



- 6 – 
Maľovanka 

 
 
Technická úprava: Kristián Bók 
Grafická úprava:   Júlia Kónyová, 7.A 
Redakčná úprava:  Mgr. Mária Hriciková 
 


