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Gaštany 
Zbierame hnedé gaštany,   Možno si urobím prívesok z korálok, 
pozrite, jeden mám na dlani.  pre malú sestričku aj zopár hrkálok. 
Sú krásne a to ma dosť láka,  Z gaštanov radosť mám v jeseni, 
spraviť si Gaštanka – panáka.  môžem ich na hračky premeniť. 
          Ivona Ďuričová 
Vymaľuj! 
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Vystúpenie mažoretiek v Sárospataku 
 
 Začiatkom prázdnin sme sa dozvedeli, že naša skupina mažoretiek má pozvánku na 
stretnutie mažoretiek v Maďarsku. Vybrali sme sa teda s pani učiteľkou I. Dobosovou, ktorá nás 
trénuje. Cestovala s nami aj pani zástupkyňa Hudáková a pani asistentka S. Kissová. Silvika 
nám v autobuse spravila make-up, lebo sme vedeli, že po príchode budeme vystupovať. Vyložili 
sme si z autobusa kostýmy a čižmy. Po prezlečení sme sa zaradili do sprievodu, ktorý šiel cez 
mesto. Prišli sme pred veľkú budovu, kde nás privítali a povedali nám o tom, aký bude ďalší 
program. Jednotlivé skupiny mažoretiek potom pochodovali pred porotou. My sme prišli na rad 
skoro na konci. Tancovali sme s radosťou. Na záver nás upozornili na chyby a pochválili za to, 
čo sme urobili dobre. Pani učiteľka dostala krásnu kyticu a putovný pohár.  
 Cesta domov bola najlepšia! Pán šofér zapol v autobuse modré svetlá a pustil hudbu na 
maximum. Tak sme mali hudobný koncert v autobuse. Domov sme sa dostali až večer. Autobus 
odviezol každého domov. „Chlmecké bosorky“ sú najlepšie! S týmto pokrikom sme skončili náš 
deň. Najlepší mažoretský deň na svete! 
Text: Redaktor junior TASR Júlia Kónyová, 7. A  Foto: Mária Hriciková 

            

 
 
 
 

Biela pastelka 
 
 V ZŠ v Kráľovskom Chlmci sa dňa 23. 9. 
2017 uskutočnila dobročinná zbierka pre 
nevidiacich – Biela pastelka. Deň predtým nás 
spolužiačka oboznámila s organizovaním tejto 
zbierky, takže žiaci vedeli, že svojím príspevkom 
pomôžu pri kúpe pomôcok pre nevidiacich a 
slabozrakých. Akciu zorganizovala pani učiteľka 
I. Tóthová. Ráno sme sa zišli – V. Gačová, B. 
Balogh a N. Bohács z 8. A, E. Godzsáková zo 7. 
A a F. Pekárik zo 6. A- pred zborovňou. Dostali 
sme biele trička s logom akcie a pokladničky. 
Najprv sme predávali pastelky v škole – každý 
mohol prispieť ľubovoľnou sumou. Potom sme sa 
vybrali do mesta. Mnohí ľudia boli dobrosrdeční 
a darovali peniaze, aby pomohli chorým ľuďom. 
V meste sme stretli aj žiakov z iných škôl. 
 Po návrate do školy sme pokladničku 
odovzdali pani učiteľke, ktorá peniaze poslala 
ďalej. Koľko sme vyzbierali, sa dozvieme neskôr. 
Všetci sme mali dobrý pocit z toho, že sme mohli 
pomôcť ľuďom, ktorí to potrebujú. 
 
Text: Vanessa Gačová, 8. A         Foto: Kristián Bók 
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Sprievodné akcie Medzibodrožských osláv 
 Je tu opäť jeseň a v našom okolí dozrieva hrozno. A ako každý rok, v Kráľovskom Chlmci bývajú 
Medzibodrožské oslavy. Naša ZŠ sa tiež zapája do týchto osláv. Zúčastňujeme sa slávnostného sprievodu, 
ale aj olympiády. Prídu k nám do školy žiaci z iných škôl: zo ZŠ v Čiernej nad Tisou a z gymnázia. 
 Olympiádu otvorila pani riaditeľka Hudáková a zaželala všetkým veľa elánu k súťažiam. Malá 
olympiáda sa začala behom okolo futbalového ihriska. Potom sa žiaci rozišli na jednotlivé ihriská. 
Súťažilo sa v rôznych disciplínach – futbal, vybíjaná, volejbal. Okrem športových akcií žiaci robili aj 
kreatívne práce pod vedením pani učiteliek Fazekašovej a Marciovej. Dievčatá vyrábali farebné lampáše 
a rôzne druhy koláží. U pani učiteľky Tóthovej kreslili obrázky s tematikou nášho mesta. Práce sú 
vystavené na chodbách školy. 
 Súčasťou akcie bola aj dejepisná súťaž, ktorú zorganizoval pán učiteľ Berta. Žiaci z jednotlivých  
tried vytvorili družstvá, ktoré odpovedali na otázky o histórii nášho mesta podľa prezentácie 
o Kráľovskom Chlmci. Na prvom mieste sa umiestnili triedy – 8.A a 7. A, na druhom mieste – 8. B , 9.B 
a 9. A a na treťom mieste – 6. A. 
 Žiaci z 1. a 4. ročníka  sa zabávali so svojimi triednymi učiteľkami. Súťažili  v skoku vo vreci, 
v slalome, kreslili na asfalt. Veselé a farebné obrázky každého potešili. Pán Juhász z CVČ sa postaral 
o veselú náladu. Jeho zverenci spievali moderné aj ľudové piesne. 
 Počasie sa nám vydarilo a nálada bola dobrá. Myslím, že sa zabávali všetci dobre a to bolo vlastne 
aj cieľom. Dúfam, že aj na budúci rok sa budeme tak dobre zabávať.  
Text: Redaktor junior Natália Juhászová, 7. A  Foto: Kristián Bók                

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

1. Usušená tráva 
2. Časť tela, kde je mozog 
3. Priateľ 
4. Budova, v ktorej bývame 
5. Prikrývka hlavy 
6. Vojtech - po maďarsky 
7. Žlté alebo zelené sladké ovocie 
8. Horná končatina 
9. Bicykel - po česky 
10. Miesto, kde v ústach cítime 
chute 
11. Orgán čuchu 
12. Robí sa z neho víno 

 



   
Oslava vinobrania v Kráľovskom Chlmci

Dňa 16.  9. 2017 sa v Kráľovskom Chlmci konal Medzibodrožský
súčasťou je aj slávnostný sprievod. Na ten sa každý svedomito pripravuje už od začiatku septembra. 
Zúčastňujú sa ho školy z okolia aj zahraničia, jazdci na koňoch, tanečníci, hudobníci a
Naša škola bola zadelená do stredu sprievodu. Vpredu pochodovali žiaci, ktorí niesli logo našej školy. Za 
nich sme sa zaradili my, mažoretky. My reprezentujeme školu každý rok. Tento rok sme mali čierno 
zlatý kostým a aj kresba na tvárach bola v
predvádzame ukážky pochodu. Za nami šli žiaci z
kostýmov. Na  chodníkoch stálo strašne veľa rodičov a
povzbudzovali a tlieskali nám. Sprievod sa skončil na Námestí Milénia pred mestským úradom. Tam bolo 
postavené pódium, na ktorom vystúpili mnohí umelci 
ZUŠ... Vystupovali sme aj my. Potom sme si pozreli video a
to pekne šlo.  
 Po vystúpení sme sa prezliekli a
Mali tam stánky ľudoví remeselníci, ktorí aj predvádzali svoju prácu. Predávali veľa sladkostí, oblečenia, 
hračiek... A mohli sme si pochutiť na typických jarmočných jedlách a
vata). Deťom sa najviac páčili, samozrejme, kolotoče. Všetci výskali od radosti, že sa na nich môžu 
previezť. Večer zábava pokračovala vystúpeniami speváckyc
bol obrovský ohňostroj o 22:00 pred mestským úradom. Po ňom zábava ešte pokračovala pouličným 
bálom. Deťom sa najviac pozdávalo to, že tam mohli byť aj ony s
 Kto chcel, mohol navštíviť výstav
nám aj súsošie oviec a pastiera z kvetov z
stredisku zas boli výstavy obrazov a
 Oslavy sa mi veľmi páčili a

Text: Redaktor junior TASR Júlia Kónyová, 7. A

      
Mosty bez bariér 
 Mosty bez bariér je akcia Košického kraja. Jej garantom je pán župan Zdenko Trebuľa
o prezentáciu stredných škôl v areáli SOUP v
2017. Do Pribeníka cestovali žiaci ôsmych a
sa začal slávnostným príhovorom podpredsedu V
a vysvetlil význam tohto podujatia. Medzi známymi hosťami boli aj páni poslanci R. Raši a
Potom sa už začal kultúrny program, ktorý bol veľmi bohatý. Mohli sme vidieť tanečné a
vystúpenia študentov z celého Košického kraja. Všetci sme nadšene tlieskali.
 Na ihrisku boli stánky jednotlivých škôl. Študenti a
sme tam aj mnoho letákov, aby sme mohli aj rodičom ukázať, aké sú možnosti výberu škôl. Pri n
stánkoch sme mohli ochutnať koláčiky alebo iné špeciality, ktoré pripravili študenti. 
 Mohli sme si pozrieť aj celý areál školy, učebne. Najviac sa nám páčili poníky.
 Akcia sa nám veľmi páčila. Myslím si, že mnohí žiaci si už priamo tam vybrali
ktorej by po skončení ZŠ chceli študovať. Mne sa páčilo aj to, že sme sa stretli s
možno budú našimi spolužiakmi na novej strednej škole.

Text: Redaktor junior TASR Bartolomej Balogh, 8. A
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Kráľovskom Chlmci 

Kráľovskom Chlmci konal Medzibodrožský kultúrny festival, ktorého 
súčasťou je aj slávnostný sprievod. Na ten sa každý svedomito pripravuje už od začiatku septembra. 

okolia aj zahraničia, jazdci na koňoch, tanečníci, hudobníci a
ená do stredu sprievodu. Vpredu pochodovali žiaci, ktorí niesli logo našej školy. Za 

nich sme sa zaradili my, mažoretky. My reprezentujeme školu každý rok. Tento rok sme mali čierno 
aj kresba na tvárach bola v takých farbách. Počas sprievodu máme zastávky a

predvádzame ukážky pochodu. Za nami šli žiaci z nižších ročníkov, ktorí boli oblečení do farebných 
kostýmov. Na  chodníkoch stálo strašne veľa rodičov a známych, ktorí nám kývali a

ám. Sprievod sa skončil na Námestí Milénia pred mestským úradom. Tam bolo 
postavené pódium, na ktorom vystúpili mnohí umelci – speváci, hudobníci, folklórne skupiny, žiaci ZŠ aj 
ZUŠ... Vystupovali sme aj my. Potom sme si pozreli video a tešili sme sa, lebo nás každý chválil, ako nám 

Po vystúpení sme sa prezliekli a vrátili sme sa na námestie, kde bola obrovská ľudová veselica! 
Mali tam stánky ľudoví remeselníci, ktorí aj predvádzali svoju prácu. Predávali veľa sladkostí, oblečenia, 

mohli sme si pochutiť na typických jarmočných jedlách a pochúťkach (trdelník, cukrová 
vata). Deťom sa najviac páčili, samozrejme, kolotoče. Všetci výskali od radosti, že sa na nich môžu 
previezť. Večer zábava pokračovala vystúpeniami speváckych skupín na amfiteátri. Vyvrcholením však 

22:00 pred mestským úradom. Po ňom zábava ešte pokračovala pouličným 
bálom. Deťom sa najviac pozdávalo to, že tam mohli byť aj ony s rodičmi dlho do noci.

Kto chcel, mohol navštíviť výstavu afrických trofejí Dr. Gyimesiho v mestskom múzeu. Páčilo sa 
kvetov z výstavy v Debrecíne, ktoré bolo na dvore múzea. V

stredisku zas boli výstavy obrazov a fotografií. 
Oslavy sa mi veľmi páčili a myslím si, že tie tohtoročné boli tie najkrajšie! 

Text: Redaktor junior TASR Júlia Kónyová, 7. A  Foto: Kristián Bók

   

je akcia Košického kraja. Jej garantom je pán župan Zdenko Trebuľa
areáli SOUP v Pribeníku. V tomto školskom roku sa konala 20. septembra 

2017. Do Pribeníka cestovali žiaci ôsmych a deviatych ročníkov so svojimi triednymi učiteľmi.  Program 
sa začal slávnostným príhovorom podpredsedu VÚC pána Zachariáša, ktorý prítomných privítal 

vysvetlil význam tohto podujatia. Medzi známymi hosťami boli aj páni poslanci R. Raši a
Potom sa už začal kultúrny program, ktorý bol veľmi bohatý. Mohli sme vidieť tanečné a

celého Košického kraja. Všetci sme nadšene tlieskali. 
Na ihrisku boli stánky jednotlivých škôl. Študenti a ich učitelia prezentovali svoju prácu. Dostali 

sme tam aj mnoho letákov, aby sme mohli aj rodičom ukázať, aké sú možnosti výberu škôl. Pri n
stánkoch sme mohli ochutnať koláčiky alebo iné špeciality, ktoré pripravili študenti. 

Mohli sme si pozrieť aj celý areál školy, učebne. Najviac sa nám páčili poníky.
Akcia sa nám veľmi páčila. Myslím si, že mnohí žiaci si už priamo tam vybrali

ktorej by po skončení ZŠ chceli študovať. Mne sa páčilo aj to, že sme sa stretli s 
možno budú našimi spolužiakmi na novej strednej škole. 

Text: Redaktor junior TASR Bartolomej Balogh, 8. A  Foto: PhDr. Tímea Dajková

 

kultúrny festival, ktorého 
súčasťou je aj slávnostný sprievod. Na ten sa každý svedomito pripravuje už od začiatku septembra. 

okolia aj zahraničia, jazdci na koňoch, tanečníci, hudobníci a aj alegorické vozy. 
ená do stredu sprievodu. Vpredu pochodovali žiaci, ktorí niesli logo našej školy. Za 

nich sme sa zaradili my, mažoretky. My reprezentujeme školu každý rok. Tento rok sme mali čierno – 
du máme zastávky a vtedy 

nižších ročníkov, ktorí boli oblečení do farebných 
známych, ktorí nám kývali a fotili nás. Všetci nás 

ám. Sprievod sa skončil na Námestí Milénia pred mestským úradom. Tam bolo 
speváci, hudobníci, folklórne skupiny, žiaci ZŠ aj 

nás každý chválil, ako nám 

vrátili sme sa na námestie, kde bola obrovská ľudová veselica! 
Mali tam stánky ľudoví remeselníci, ktorí aj predvádzali svoju prácu. Predávali veľa sladkostí, oblečenia, 

pochúťkach (trdelník, cukrová 
vata). Deťom sa najviac páčili, samozrejme, kolotoče. Všetci výskali od radosti, že sa na nich môžu 

h skupín na amfiteátri. Vyvrcholením však 
22:00 pred mestským úradom. Po ňom zábava ešte pokračovala pouličným 

rodičmi dlho do noci. 
mestskom múzeu. Páčilo sa 

Debrecíne, ktoré bolo na dvore múzea. V kultúrnom 

Foto: Kristián Bók 

 

je akcia Košického kraja. Jej garantom je pán župan Zdenko Trebuľa. Ide 
tomto školskom roku sa konala 20. septembra 

deviatych ročníkov so svojimi triednymi učiteľmi.  Program 
ÚC pána Zachariáša, ktorý prítomných privítal 

vysvetlil význam tohto podujatia. Medzi známymi hosťami boli aj páni poslanci R. Raši a R. Puci. 
Potom sa už začal kultúrny program, ktorý bol veľmi bohatý. Mohli sme vidieť tanečné a spevácke 

ich učitelia prezentovali svoju prácu. Dostali 
sme tam aj mnoho letákov, aby sme mohli aj rodičom ukázať, aké sú možnosti výberu škôl. Pri niektorých 
stánkoch sme mohli ochutnať koláčiky alebo iné špeciality, ktoré pripravili študenti.  

Mohli sme si pozrieť aj celý areál školy, učebne. Najviac sa nám páčili poníky. 
Akcia sa nám veľmi páčila. Myslím si, že mnohí žiaci si už priamo tam vybrali svoju školu, na 

 ďalšími žiakmi, ktorí 

Foto: PhDr. Tímea Dajková 
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Medzibodrožská školská olympiáda  
 
 V našej škole máme aj žiakov, ktorí fandia rôznym druhom športu. Preto sme sa už 
všetci tešili na športové súťaže dňa 14. 9. 2017 a zmeranie síl s družstvami susedných škôl. Prišli 
k nám športovci  z gymnázia a zo ZŠ v Čiernej nad Tisou.  
 Po spoločnom nástupe a slávnostnom príhovore pani riaditeľky Hudákovej, sme sa 
rozišli na rôzne športoviská. Dievčenské družstvá pod vedením pani učiteľky Dajkovej hrali 
vybíjanú v telocvični. Naše dievčatá sa snažili a sily a športové umenie im vystačili na druhé 
miesto. Na malom a veľkom futbalovom ihrisku súťažili futbalisti pod vedením pánov učiteľov 
Daka a Pálla. Umiestnenie družstiev bolo nasledovné: 
1. miesto: ZŠ Čierna nad Tisou 
2. miesto: ZŠ Kráľovský Chlmec 
3. miesto: Gymnázium Kráľovský Chlmec 

Na chodbe v budove školy hrali stolný tenis chlapci a viedol ich pán učiteľ Berta. Kto 
mal záujem, mohol si zahrať aj volejbal.  

Pán I. Tamáš zorganizoval aj streleckú súťaž medzi triedami. 
Všetci súťažiaci boli šikovní a aktívni. Nebolo dôležité, kto je víťaz, lebo sme sa cítili 

dobre a našli sme si aj nových kamarátov, s ktorými sa isto stretneme aj na iných súťažiach. 
Text: Redaktor junior TASR Bartolomej Balogh, 8. A   Foto: Kristián Bók      

     
KVÍZ 
 

1. Kto žil v našom meste?  2. Aké farby sú na vlajke Kráľovského Chlmca? 
a) Krištof Kolumbus    a) fialová, žltá, zelená 
b) Zuzana Lórantfyová   b) biela, čierna, červená 
c) Jozef Murgaš    c) biela, červená, zelená 

     
      3. Čo sídlilo kedysi na mieste Dolce vita?      4. V erbe mesta sa nachádza: 
             a) polícia     a) strapec červeného hrozna 
 b) nemocnica     b) vinohradník 
 c) pošta     c) krčah s vínom 
 
     5. Ako sa volá námestie v našom meste?  6. Aké je meno zrúcaniny nad mestom?
 a) Pavla Országha- Hviezdoslava  a) Notre Dame 
 b) Milénium     b) Strečno 
 c) Sv. Petra     c) Čonkavár  
                            Kvíz pre vás pripravil: Árpád Tipán, 6. B 
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