
Základná škola Kráľovský Chlmec 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
              

 
 

         Číslo  4 
 

December 2012           Ročník 9. 
 
Zimná lyrika 

Zima...     Slávny maliar – tuhý Mráz 
    zima k nám prišla...       maľuje na okná tisíc ráz. 
    Chlad je všade,       Rôzne kvety – snehové - 
    len nech nikto neprechladne!      orgovány, konvalinky – ľadové... 

Krajina sa pokryla perinou...  Pre deti je to čas najkrajší... 
    perinou snehových vločiek plnou.     Zima svojimi darmi každého poteší. 
 
                              Daniel Dévald, 9. A 

 
Vymaľuj!  
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CHIPS – Childline In Partnerhip with schools 
 

 
 Úlohou tohto projektu je aktívne pomáhať deťom a mládeži. Podporuje vrstovnícke 
vzťahy medzi študentmi na školách. Táto podpora pomáha riešiť „šikanu“, konflikty, 
nedorozumenia a dáva mladým pocit bezpečia. 
 Program vznikol vo Veľkej Británii vo februári 1998. Zastrešujú ho  LDI ( Linka 
detskej istoty), UNICEF ( Medzinárodná organizácia pre pomoc deťom) a CPPPPaP ( Centrum 
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie). Prešiel niekoľkými zmenami a  
spolupracuje nielen so školami, ale aj s rôznymi organizáciami, ktoré združujú mládež. 
V súčasnosti funguje na 800 školách.  
 Od novembra prebieha tento projekt aj v našej škole. Zapojili sa doň žiaci, ktorí svojím 
správaním vyhovovali podmienkam spolupráce. Aj ja patrím medzi nich. Týmto projektom by 
sme chceli pomôcť šikanovaným žiakom, ktorí majú problémy. Vždy sa môžu na nás obrátiť, aj 
počas prestávok sme k dispozícii. Všetci „ chipsáci“ sa pravidelne zúčastňujú stretnutí so 
psychológmi, ktorí nám poradia, ako sa máme v rôznych situáciách zachovať. Mali sme už dve 
prednášky a aj prakticky sme precvičovali niektoré situácie. Mne sa to páčilo, lebo chcem byť 
dobre pripravený. Som veľmi rád, že budem môcť pomôcť deťom, ktoré majú problémy. 
 Tu je zoznam žiakov, ktorí sú do projektu zapojení: 
Sára Andrejová  Viktória Demková  Szabolcs Varga 
Fatime Kurti   Tícia Mihóková  Samuel Szimko 
Patrícia Illéšová  Laura Váradyová  Nikolas Rontó  
Martin Kasinec  Daniel Belák    
 
Základné zásady, ktoré musíme dodržiavať:  

a) komunikovať so spolužiakmi 
b) vypočuť si  sťažnosti 
c) vzájomne spolupracovať  
d) riešiť problémy 
e) dodržiavať zásadu mlčanlivosti 

                                  Sebastián Gonda, 6. A 
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Čo sa stalo v našej škole... 
 
EKOTOPFILMEKOTOPFILMEKOTOPFILMEKOTOPFILM Košice Košice Košice Košice    

 V nákupnom centre Optima v Košiciach sa 6. 11. 2012 konal festival filmov o životnom 
prostredí – EKOTOPFILM. Z našej školy tam šli žiaci z 5. až 9. ročníka. Do Optimy sme došli 
okolo 10 hodiny a do otvorenia festivalu sme mali dve hodiny voľna. Nakupovali sme 
a vyskúšali všelijaké atrakcie, ktoré tam boli. Potom sme sa stretli v kine Cinemax, kde sme si 
pozreli dva filmy – Deti Amazonky a Druhý dych. Prvý bol z USA a druhý z Ruska. Film 
o deťoch Amazonky rozprával o tom, ako žijú ľudia v najväčšom pralese na svete po tom, ako 
im cez ten prales postavili diaľnicu. Čo všetko sa zničilo a ako to zmenilo život pôvodným 
obyvateľom. Druhý film bol krátky – mal iba 6 minút – ale veľmi poučný. Ukázali v ňom 
človeka, ktorý pripevnil na palicu plechovky, aby mal aspoň trochu tieňa, lebo na zemi neboli už 
žiadne stromy. Ľahol si do toho tieňa a myslel na časy, keď ešte existovali stromy, kvety 
a čerstvý vzduch. Obidva filmy boli poučné. Cestou domov sme rozmýšľali o tom, čo sme videli. 
Dúfam, že ľudia budú múdrejší a nedopustia, aby sa také niečo naozaj stalo. Ďakujeme pani 
učiteľke Dakovej – Pribulovej, že nás na festival zobrala. 
         Fatime Kurti, 7. B    

 
Beseda o včelách 
 21. 11. 2012 sme sa s mojimi spolužiakmi zúčastnili zaujímavej besedy. Bola o význame 
včiel pre prírodu a človeka. V učebni biológie nám o tom veľmi zaujímavo porozprávala pani 
učiteľka Slovinská. Bola tam aj pani učiteľka Juhászová a pani asistentka Gondová. Pani 
učiteľka Slovinská nám priniesla do školy úľ bez včiel. Boli v ňom iba rámy s plástmi. Do 
jedného úľa sa ich zmestí desať. Z úľa ich vyberá včelár kliešťami. Používa pri tom aj dymidlo. 
Včely odfúkne ďalej a plásty s medom odloží. Potom z nich vyberie med a vosk roztopí. 
Dozvedeli sme sa, že včely vytvárajú vosk, z ktorého sa robia sviečky. Med – ktorý sa používa 
ako sladidlo a propolis, z ktorého sa robia lieky. Včelári používajú na ochranu pred včelím 
uštipnutím rôzne ochranné prostriedky. Keď včela uštipne človeka, stratí žihadlo a zomrie.   
Na záver sme mali ochutnávku medu. Bol výýýýýborný! Beseda sa mi strašne páčila, lebo ma 
zaujal postup pri získavaní medu. 
        Ali Czap, 6. A 

 
 Okresná strelecká súťaž sa konala 20. 11. 2012 v Trebišove. Sprevádzal nás tam náš 
tréner -  pán Ivan Tamáš. Súťaž bola pre nás veľmi úspešná, lebo ako družstvo sme sa 
umiestnili na druhom mieste. Ceny získali aj jednotlivci: Samuel Szimko , Angelika Rešková 
a Nikolas Nehéz – 2. miesto a Robert Kubernáš – 3. miesto. Ďalšími členmi družstva boli Denisa 
Majerniková a Daniel Dévald. 
        Angelika Rešková, 7. B 
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VLASTNÁ TVORBA  
 

V tomto roku sa k nám zima blíži iba váhavými krokmi. Jej chladivý dych nám však 
každé ráno pripomína, že je načase vytiahnuť zo skrine čiapky a šály, aby sme sa pred ňou 
chránili. Prečítajte si , ako jej panovanie vidia vaši spolužiaci zo 7. A a B triedy: 

 
So zatajeným dychom som z diaľky pozerala na zamrznutú prírodu, ktorú prenádherne 

vymaľoval Deduško Mrázik – na trblietajúce sa kryštáliky ľadu, ktoré prikryli konáriky 
spiacich stromov a celú krajinu. Na ľadovom pódiu zo zamrznutých krýh, vedľa zurčiaceho 
potôčika s ľadovou vodou, hopkajú a predvádzajú sa zvláštne krasokorčuliarky z krajiny 
Káčerovo. Za kopcami v lese ešte vtáčiky-speváčiky pospevujú známe pesničky. Ostali tu len 
preto, aby videli príchod Mikuláša. Perinbabka natriasa svoju perinu a posýpa perím všetky 
miesta, kam oko dovidí. Nezbedník Vietor chladnými ručiskami pohládza moje líca a dáva mi 
štipľavé bozky. Víri trblietavé snehové vločky a rozpráva nádherné rozprávky zvieratkám, 
ktoré sa ešte neuložili na zimný spánok. Stromy si už vyzliekli svoje žlté kabátiky  tešia sa na to, 
ako im Zima podaruje biele kožuchy. 

      Angelika Rešková, 7. B 

                                     
 Zima je najčistejšie a najchladnejšie ročné obdobie. Chladný vietor nás prenasleduje 
celou cestou domov. Z chodníkov sa na nás usmievajú malé tváre vločiek. Tancujú balet 
a sadajú si na naše mihalnice a šteklia naše nosy. Stromy, inokedy plné života, sú teraz zakliate 
a stoja ako ľadové sochy. Ich kedysi pestrofarebné šaty tancovali vo vetre, ale teraz majú 
oblečené trblietavo biele šaty ozdobené snehovými vločkami. Iskrivé cencúliky zdobia každý 
dom a každú strechu. Pretekajú sa, ktorý ako prvý priláka pohľad detských očí. Obloha sa 
zmenila na tajomný diamant, po ktorom sa prechádza slnko, lebo nikomu nemôže ukázať svoje 
hrejivé lúče. Prechádzka po zimnej prírode je liekom nielen pre telo, ale aj pre dušu. Mnohí 
ľudia obdivujú jej krásu najmä spoza okna so šálkou horúceho čaju v rukách. 
        

Fatime Kurti, 7. B 
 

 Zima je asi najkrajšie ročné obdobie zo všetkých. Polia, lúky a lesy sa zmenia na 
zakliatu bielu krajinu. Ke ď na ňu dopadnú slnečné lúče, ligoce sa ako diamant. Aj rieky sa 
premenia na ligotavé zrkadlo. Z oblohy na nás padajú tancujúce biele víly – snehové vločky. Pri 
prechádzkach zimnou prírodou nám Mrázik vyštípe líca a na okná kreslí svoje obrazy. Deti 
zavesili na konáre stromov domčeky pre vtáčiky. Bezdomovec – vrabec sem často zablúdi, aby si 
zobol z dobrôt, ktoré tam nasypali. Strážcami zimy sú snehuliaci, ktorých deti s radosťou 
stavajú. Majú oči z uhlíkov, mrkvový nos a biely kožuštek – dar od Pani zimy. Večerné ulice 
v mestách osvetľujú farebné svetlá na vianočných stromčekoch. Nad krajinou vládne mrazivý 
vietor a ostro fúka do komínov. Zima je krásna, len srdce má studené. Aj napriek tomu ju 
máme radi, lebo má svoje čaro. 
        Simona Tirpáková, 7. A 
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KRÍŽOVKA  
 

1. 2.  3.  4.  5.   6.   7.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          Krížovku vytvoril S. Fodor, 9. A 

 
KVÍZ  
 

1. Kto spieva pieseň „Voda, čo ma drží nad vodou“?              2. Kto je prezidentom USA? 
a) Elán           a) Mitt Romney 
b) No Name           b) Barack Obama 
c) Peter Nagy           c) Bill Clinton 
 

3.Koľko dielov ma príbeh o Harrym Potterovi?                 4. Kto hrá H. Pottera vo filmoch? 
a) 4            a) Antonio Banderas 
b) 9            b) Daniel Radcliffe 
c) 7            c) Rupert Grind 

       
       5. Aký je názov nového filmu o Jamesovi Bondovi?   6. Ako sa volá anglická kráľovná? 
 a) Skyfall           a) Diana 
 b) Casino Royale          b) Kate Middleton 
 c) Quantum of Solace          c) Alžbeta II. 
 
      Krížovku zhotovila Annamária Vitkovi čová, 8. A 

1. Adventný ...... 
2. Kto rozdáva na Vianoce deťom 

darčeky? 
3. Cukríky na ozdobenie stromčeka 
4. Striháme nimi stužky na darčeky 
5. Deti spievajú pod oknami ....... 
6. V zime visia zo strechy 
7. Biela zimná prikrývka 
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Maľovanka 
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