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         Číslo  1 
 

September 2017           Ročník 14. 
 
Šarkany a draky,   Berme farby z palety, 
papierové vtáky,   vyčarujme s nimi 
vznášajú sa po lete   prelietavé kométy 
s vetriskom na výlete.  pred príchodom zimy. 
         Ivona Ďuričová 
 
Obrázok vymaľuj! 
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Vitajte v školskom roku 

2017/ 2018 ! 
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Príhovor poverenej pani riaditeľky  

         
 
Vážení prítomní! 
 
 Vitajte opäť v našej škole v prvý deň školského roka 2017/ 2018! 
Dva mesiace letných prázdnin rýchlo ubehli a na brány škôl dnes zaklopal nový školský rok. 
Dúfam, že ste si počas prázdnin a dovoleniek všetci dobre oddýchli a načerpali veľa nových síl 
do ďalšej práce. Všetkým pedagógom a nepedagogickým zamestnancom prajem do nového 
školského roka veľa vytrvalosti a trpezlivosti, lebo viem, koľko úsilia a námahy treba vynaložiť 
pri plnení výchovno-vzdelávacích úloh a zabezpečení prevádzky školy. 
 Milí žiaci, je čas vrátiť sa k povinnostiam, vyzbrojiť sa vedomosťami a zručnosťami, 
učiť sa spoznávať pravidlá a zásady, ktorými sa budete v živote riadiť. A, samozrejme, čo 
najlepšie sa pripraviť na ďalšie štúdium. 
 Očakávame od vás trochu viac úcty a dôvery k svojim pedagógom a ostatným 
zamestnancom školy. Boli by sme radi, keby tolerancia a solidarita boli samozrejmosťou aj vo 
vašich triednych kolektívoch. Dbajte o to, aby ste úmyselne nepoškodzovali školský majetok, 
ktorý pre vás zamestnanci školy cez prázdniny skrášlili. 
 Potešilo by nás, keby v našej škole fungovali dobré medziľudské vzťahy a vzájomný 
rešpekt. Uvedomte si, že vaše osobné práva končia tam, kde začínajú práva iných. Aj učitelia 
a rodičia vám v tom budú pomáhať a dávať osobný príklad v mnohých oblastiach života. A aj 
preto zdôrazňujem, že naša škola má nulovú toleranciu k šikanovaniu, fyzickému a psychickému 
ubližovaniu a násiliu s prvkami vydierania. 
 Naša škola poskytuje aj možnosť rozvoja vašich záujmov a talentu v rôznych 
záujmových krúžkoch, ktorých výber je ešte pestrejší ako doteraz. Ich zoznam dostanete zajtra 
a rodičia si ho môžu prečítať na webovej stránke našej školy. 
 Okrem toho vás čaká mnoho podujatí kultúrneho aj športového charakteru, predmetové 
olympiády, plavecké kurzy, lyžiarsky výcvik a škola v prírode, ktoré majú v našej škole tradíciu.  
 Po technickej stránke čaká našu školu v mesiaci október výmena okien, ktorá nebude 
mať vplyv na vyučovací proces. 
 Nový školský rok je významným medzníkom najmä v živote našich deviatakov. Čaká ich 
posledný rok v našej škole. Ich úlohou bude potvrdiť nielen v testovaní, ale aj na prijímacích 
skúškach, čo všetko sa za deväť rokov naučili. 
 Zvlášť vítam tých, ktorí sú spolu s prvákmi prvýkrát v našej škole. Týmto ich prijímam 
medzi žiakov našej školy a prajem im, aby sa u nás dobre cítili. Želám im, aby si našli dobrých 
kamarátov a blízkych ľudí a nech sa im u nás darí. 
 Žiaci, v uplynulom školskom roku boli mnohí z vás ocenení v rôznych vedomostných, 
športových a umeleckých súťažiach. Budeme radi, ak v tejto tradícii budete pokračovať. O to 
viac, že v tomto školskom roku mesto ocení najusilovnejších žiakov v rámci najrôznejších 
aktivít, v ktorých dosiahnu výborné umiestnenia. 
 Milí žiaci, prajem vám školský rok plný nových objavov, získaných vedomostí 
a zručností. Želám vám veľa zdravia a úspechov a len tie najlepšie známky, za ktorými budú 
bohaté vedomosti. 
         Mgr. Dana Hudáková  
 
 



- 3 - 

 
Obľúbená kniha našej triedy 
 
 V našej ZŠ sa 15. 6. 2017 konala súťaž „Obľúbená kniha našej triedy“. Bola vyhlásená už 
v októbri, takže čitatelia mali dosť času, aby si prečítali obľúbenú knihu. Po jej prečítaní sme mali za 
úlohu vypracovať prezentáciu, projekt alebo zahrať scénku o tom, o čom sme čítali. Cena bola veľmi 
lákavá, lebo víťazom zaplatila škola výlet do Michaloviec. 
 Do súťaže sa prihlásili štyri triedy: 9. A, 6. A, B a C. Akciu otvorila pani učiteľka Molnárová 
a zopakovala podmienky súťaže. Spolu s ňou boli v porote pani učiteľky – Gérešiová a Hriciková, pani 
zástupkyňa Musková a pani asistentky – Bakurová a Juhászová. Všetky triedy predstavili svoje obľúbené 
knihy inak. 6. A mala prezentáciu v Power Pointe, 6. B zahrala jednu kapitolu zo svojej obľúbenej knižky. 
6. C mala video nahrávku svojej obľúbenej balady a žiaci 9. A spojili prezentáciu v Power Pointe s video 
nahrávkou čítania ukážok z Malého princa. Pani učiteľka Hriciková nám prečítala úryvok z tejto knihy aj 
po francúzsky. Po prezentáciách sa porota rozhodla takto: 

1. miesto: 9. A  3. miesto: 6. A 
2. miesto: 6. B   4. miesto: 6. C 
Táto akcia sa mi veľmi páčila preto, lebo každý dal do svojej prezentácie všetky sily. A páčilo sa mi aj 

to, že sa žiaci z triedy spojili a spolu vytvorili pekné prezentácie. Veľmi sme sa snažili aj my, aj ostatní. 
Redaktor junior TASR Júlia Kónyová, 7. A  

Triedy a triednictvo 
 
1. stupeň                                                             2. stupeň 
1. A -    Mgr. V. Rudasová     5. A -  Mgr. I. Pribulová Daková 
1. B -    Mgr. L. Mihalčíková   5. B -  Mgr. Cs. Dako 
1. C -    PaedDr. G. Királyová    6. A -  RNDr. V. Bakurová, PhD 
2. A -    Mgr. Enikő Pribulová  6. B -  Bc. Z. Kotorová 
2. B -    Mgr. M. Liszkaiová      6. C - Mgr. J. Daková 
2. C -    PaedDr. A. Tóthová    7. A - Mgr. J. Fazekašová 
3. A -    Mgr. S. Megyesiová                   7. B -  PaedDr. E. Gérešiová 
3. B  -   Mgr. Z. Kočišová      7. C -  Mgr. Albert Páll    
4. A  -   Mgr. I. Dobosová    8. A -  Mgr. R. Balogh  Tárczy 
4. B  -   Mgr. M. Paprčková    8. B -  Mgr. J. Marciová 
4. C  -  p. uč.  M. Čarnakovičová                        9. A -  RNDr. I. Slovinská                 
          9. B -  PhDr. Timea Dajková       

    9. C -  PhDr. R. Berta        
              

 Výchovno-vzdelávaciu prácu a výchovnú prácu na I. stupni bude usmerňovať poverená pani  
riaditeľka Mgr. D. Hudáková a na II. stupni za výchovno – vzdelávaciu prácu zodpovedá pani 
zástupkyňa Mgr. Z. Musková. Výchovnou poradkyňou školy je Mgr. K. Juhászová.  
Pani učiteľke K. Hurkovej a pánovi učiteľovi Š. Kendimu ďakujeme za dlhoročnú pedagogickú 
prácu. Zvlášť ďakujeme pani K. Hurkovej ako riaditeľke tejto školy za príkladnú starostlivosť 
o dobré meno našej školy. Prajeme im do ďalšieho života veľa zdravia a síl. 
V školskom klube detí budú pôsobiť: pani vychovávateľka Kendiová, Kresztyanková, Szerdiová, 
Szegedyová a Királyová. 

V škole budú vypomáhať aj asistenti a asistentky učiteľa – Jutková, Kiššová, Kasko, Oroszová,  
Gondová a Király  a budú prínosom najmä pre I. stupeň. 

Z projektu Škola otvorená všetkým pracujú v našej škole aj pani asistentky – B. Pribéková, 
 H. Tóthová, Mgr. I. Vojtková a sociálne pedagogičky – Mgr. N. Juhászová a Mgr. R. Bakurová. 

Bez triednictva sú učitelia: Mgr. I. Tóthová, Mgr. A. Jašková, Mgr. K. Juhászová, Mgr. Katarína 
Bertová a Mgr. M. Hriciková.                                              
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Rozlúčka deviatakov  
 
 Deväť rokov v Základnej škole v Kráľovskom Chlmci prešlo veľmi rýchlo! 
Aspoň teraz sa mi to tak zdá. Každý rok majú u nás deviataci slávnostnú rozlúčku, a tak 
to bolo aj teraz. Už po napísaní Testovania 9 sme začali rozmýšľať o tom, ako by sme 
pripravili čo najkrajšiu rozlúčku. Do príprav sa zapojili všetci žiaci deviatych tried. 
Najprv sme mali starosť, ako zhotoviť tablo, aby bolo čo najkrajšie. Ujal sa toho náš 
spolužiak Ferko Tancsák. Pripravil pekné pozadie a vhodne umiestnil  žiacke fotografie. 
Potom prišla na rad výzdoba triedy. Priebežne sme pripravovali dekorácie, aby bola 
naša  trieda – 9. A - pekná. Urobili sme si aj batôžky na dlhú cestu. Rodičia sa postarali 
o občerstvenie a kytice pre vedenie školy a pani učiteľku triednu Hricikovú. Na 
hudobnej výchove sme nacvičovali spievanie piesne Gaudeamus. 29. 6. sme sa zišli 
v triede slávnostne vyobliekaní a mali sme riadnu trému! Po rozlúčke v škole sme sa 
prešli po meste na mestský úrad, kde sa s nami rozlúčil pán zástupca primátora Peter 
Nádasdi, ktorý nám zaprial veľa úspechov v živote. Po návrate do školy sme mali 
slávnostný obed. Ferko nám potom pripravil prezentáciu fotografií od piateho ročníka. 
Aj nám ich napálil na CD, aby sme mali pamiatku. Na záver sme sa rozlúčili a tešili sme 
sa na posledný deň. Ten mal byť naozaj posledný v tejto škole, lebo sme dostali aj 
vysvedčenie. 

            
 
 Ďakujeme všetkým pedagógom, ktorí sa o nás počas tých deviatich rokov starali. 
Lúčime sa aj so spolužiakmi, s ktorými sme zažili veľa pekných chvíľ. A všetci sa tešíme 
na to, čo nás čaká v budúcnosti v nových školách, s novými kamarátmi. 
 

Text: Redaktor junior TASR Fanni Rontová, 9. A        Foto: Kristián Bók         
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Týždeň na Balatone –intenzívna práca a úspešná reprezentácia školy bola ocenená 
 

Ako každý školský rok, aj tento mali partnerské mestá mesta Ferencváros v Budapešti vybrať 
šesť najlepších žiakov základných škôl. Tí mohli navštíviť tábor pri Blatnianskom jazere (Balatone) v 
Maďarsku. Medzi partnerské mestá s prevažne maďarskou populáciou patria zo Slovenska - Kráľovský 
Chlmec, z Ukrajiny Berehovo, zo Srbska Maďarská Kaniža, z Rumunska Szepsiszentgyörgy a z 
Maďarska Ferencváros. Zo ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským v Kráľovskom Chlmci boli vybraní  
žiaci: D. Vojtko zo 7. A, N. Kondáš a D. Páll z 8. A. Zo ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským v 
Kráľovskom Chlmci to boli žiačky F. Balla a N. Bodnárová a žiak D. Loksa. 

Pobyt v letnom tábore sa konal od 25.6. – 2.7.2017 pod vedením pedagógov Z. Gondovej a I. 
Bertu.  Program tábora sa uskutočnil podľa vopred vypracovaného scenára. V pondelok, 26. júna, sme po 
príchode vlakom do tábora v Balatonlelle mali zoznamovací večer plný spoločenských hier. V utorok sme 
boli vláčikom "Vili -m" pri prístave a na prehliadku mesta Balatonlelle. Poobede sme sa rozhodli tráviť 
čas pri vode. V stredu sme sa plavili loďou po Balatone a navštívili sme Tihányské opátstvo. Toto miesto je 
korunou jazera Balaton. Užívali sme si krásy tohto polostrova, nakúpili suveníry a chvíľu si oddýchli, aby 
sme načerpali silu na cestu späť do prístavu. Mali sme možnosť vidieť krásy jazera vrátane labutí, kačíc, 
rýb, západu slnka, vĺn či lodí v prístave. Nasledujúci deň sme trávili príjemné chvíle pri vode a po večeri 
sme sa plavili na plachetnici pozorujúc krásny západ slnka. V piatok sme boli na boboch a na guľovej 
vyhliadkovej veži. Popoludní nás vedenie tábora prekvapilo príjemným divadelným predstavením, 
v ktorom účinkovali herci maďarského divadla „Szegedi miniszínház“. Sobota bola športovým dňom. 
Hrali sme volejbal, futbal, basketbal a stolný tenis. Večer sme mali rozlúčkovú párty a diskotéku. V 
nedeľu sme sa kúpali a užívali si posledné chvíle strávené na tomto prekrásnom mieste. Každý večer sa 
kultúrnym programom predstavovala iná skupina zo spomínaných miest. Kuchárky sa nám postarali o 
veľmi pestrú a chutnú stravu. Počasie bolo perfektné a pri vode nádherne! Posledný deň sme boli veľmi 
smutní, keďže sme sa lúčili. Cesta domov trvala sedem hodín a bola veľmi vyčerpávajúca, no našťastie 
sme došli domov zdraví bez akejkoľvek ujmy.  
               Tento pobyt v tábore stál jednoznačne za to a veľmi sme si ho užili. Spoznali sme nové miesta, ale 
najviac sme si užili nové priateľstvá, ktoré počas tých pár dní medzi žiakmi vznikli. 
Ďakujeme vedeniu školy, že nám umožnilo prežiť týchto pár nezabudnuteľných chvíľ. 
 
Text a foto:  Bc. Zuzana Gondová  
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Obrázkový kvíz 
 

Napíšte, na ktorom predmete v škole preberáte učivo o tom, čo vidíte na obrázku! 
Odpovede doneste pani učiteľke Hricikovej do 20. septembra a dostanete odmenu! 
 
 

             
 

 
1.                             2.          3. 

 
 

               
 

4.                                                            5.    6. 
 
 

               
 
 7.              8.        9.   10.   
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KRÍŽOVKA 

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

 

Vyfarbi obrázok tak, ako si ty predstavuješ farby listov! 
 

1. 50 po anglicky 
2. Na dovolenku potrebujeme cestovný ... 
3. Umelecký smer „re.......“ 
4. Opravár elektrického vedenia 
5. Zelený karfiol 
6. Štát na severe Európy N....... 
7. Doba 
8. Veľmi krásny a drahý 
9. Ubytovanie pre stredoškolákov 
10. Hviezda po anglicky 
11. Listnatý strom 
12. Hlavnou surovinou rizota je... 
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Maľovanka 
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