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V novembri nám cupky – lupky 
padá dáždik na chalúpky. 

Prší, prší len sa leje, 
zatvárajte okná, dvere. 

      Božena Trilecová 
Vymaľuj!  
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Návšteva galérie v Košiciach 
 

Dňa 11.10.2012 (štvrtok) sme sa v rámci krúžku Multikultúrna výchova umením vybrali 

na exkurziu do Východoslovenskej galérie  v Košiciach. Krúžok vedie pani učiteľka Tamášová. 

Cestovali s nami aj spolužiaci, ktorí krúžok nenavštevujú, ale mali záujem o návštevu galérie. 

Išli sme osobným vlakom o 7:15 a vracali sme sa o 15:10. Keď sme tam dorazili, mali sme 30 

minút voľna. Potom sme sa stretli na Alžbetinej ulici, leto tam sa nachádza galéria. Spoločne 

sme si pozreli výstavu, ktorá sa volala SEBA – VEDOMIE. Videli sme obrazy maliarky Jany 

Farmanovej. Boli namaľovaná veselými farbami a mne sa najviac páčili tie, na ktorých boli 

namaľované deti. Aj som si niektoré odfotila, aby ste videli aj vy, ako vyzerajú. Keď sme 

skončili, tak sme mali rozchod na pešej zóne. Zraz bol pri dóme. Ktorí žiaci išli?  Bence Molnár, 

Bernadett Molnár, Nikoleta Szilágyiová, Vanesa Kenészová, Viktória Pogányová, Richard 

Kondáš, Martin Jenigár, Gabriel Németh, Nikolas Tar, Dávid Tóth, Ladislav Stach, Jesika 

Katonová, Márk Soltész a Jozef Petrigán.  

TEXT A FOTO: Viktória Pogányová, 9.B  
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Čo sa stalo v našej škole... 
 
 Celoslovenské kolo súťaže Mladý záhradkár sa konalo v Piešťanoch dňa 3. 10. 2012. Z našej 
školy sa jej zúčastnili traja žiaci – Sebastián Gonda a Alexander Czap zo 6. A triedy a Angelika Rešková 
zo 7. B. Sprevádzala nás pani učiteľka K. Juhászová a pán Ragáň, člen ZO SZZ v Kráľovskom Chlmci. 
Súťaž trvala dva dni. Cestovali sme vlakom  a cesta bola veľmi dlhá – 7 a pol hodiny, lebo sme mali kvôli 
poruche polhodinové meškanie. Ubytovali nás v internáte Strednej odbornej školy záhradníckej 
v Piešťanoch. Okrem stravy sme mali zabezpečenú aj dopravu na miesto konania súťaže.  
 Súťaž sa konala 4. 10. My traja sme boli v prvej kategórii – deti od 10 do 12 rokov. V prvej časti 
sme mali prírodovedný test, ktorý nebol veľmi náročný. Oveľa viac sme sa zapotili pri praktickej časti – 
určovaní záhradných a izbových rastlín podľa listov, kvetov a plodov. Dopadli sme však celkom dobre. 
Sebastián bol piaty, Angelika dvanásta a ja som sa umiestnil na sedemnástom mieste na Slovensku. Všetci 
sme mali obrovskú radosť z nášho úspechu. 
 Po súťaži ma ocko zobral na výstavu ľudského tela – The humen body na výstavisku v Inchebe. 
Vystavené časti ľudského tela sa mi páčili a veľa som sa o ňom naučil.    

                                         Alexander Czap, 6. A 

 
 Žiaci 6. – 8. ročníka našej školy sa zúčastnili výletu do Košíc, ktorý sa konal dňa 23. 10.2012. 
Navštívili sme technické múzeum. Sprevádzali nás pani učiteľky – Mgr. Fazekašová a PaedDr. Gérešiová. 
Zaujala nás výstava vynálezov Leonarda da Vinci. Všetky boli veľmi zaujímavé. Okrem nich nám pani 
sprievodkyňa ukázala samurajskú výzbroj, mohli sme si pozrieť model oceliarní a zaujímavé kamene 
a kovy. Po skončení prehliadky v múzeu sme mali na námestí rozchod. Na nákupy sme zašli do 
nákupného centra Au park, kde sme utratili všetky naše peniaze . Potom sme sa vybrali na železničnú 
stanicu, lebo nás tam čakal ďalší zážitok. Domov sme totiž cestovali poschodovým vlakom! Exkurzia sa 
mi veľmi páčila a radosť sme mali aj z cestovania. Ďakujeme pani učiteľkám, že nám pripravili taký 
pekný výlet. 
         Sebastián Gonda, 6. A 
 
 Obvodové kolo súťaže Mladý záchranár sa konalo v Trebišove 19. 9. 2012. Štvorčlenné družstvo 
deviatakov z našej školy -  D. Hudáková, J. Katonová, V. Šefčík a Szerdi – pod vedením Mgr. Cs. Daka sa 
umiestnilo na 4. mieste. Súťaž mala teoretickú aj praktickú časť. V teste riešili žiaci 20 otázok, ktoré sa 
týkali záchrany ľudského života. Potom nasledovala praktická časť, kde mohli preukázať svoje zručnosti 
v streľbe zo vzduchovky, v civilnej obrane a zdravotníckej príprave. Museli sa vedieť orientovať na mape 
pomocou kompasu a určovať svetové strany. V závere mali uhasiť malý požiar prúdom vody. 
 
 Školský pohár vo veľkom futbale – Coca-cola cup – sa odohral v našej škole 3.októbra 2012. 
Zúčastnili sa ho mužstvá Základných škôl z Borše, Čiernej nad Tisou a Kráľovského Chlmca. Postúpili 
futbalisti zo ZŠ v Kráľovskom Chlmci pod vedením Mgr. CS. Daka. 
 
 Osem žiakov z prvého stupňa ZŠ – Galambos, Timko, Zamatócky, Hami, Miklós, Hireš, Brezina 
a Tronka – nás reprezentovalo na 15. ročníku súťaže v minifutbale MacDonald's, ktorý sa konal 5. 
októbra 2012. Umiestnenie súťažiacich bolo nasledovné:  

1. miesto – ZŠ Borša 
2. miesto – ZŠ Somotor 
3. miesto – ZŠ Čierna nad Tisou 
4. miesto – ZŠ Kráľovský Chlmec 

Futbalistov trénoval Mgr. Cs. Dako. 
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 Obvodové kolo súťaže v malom futbale o Pohár SFZ prebehlo 10. októbra 2012 v našej 
škole. Zúčastnili sa ho mužstvá šiestich základných škôl. Naši futbalisti podali veľmi dobrý 
výkon a umiestnili sa na prvom mieste a postúpili do vyššieho kola. Trénuje ich Mgr. Cs, Dako. 
 
 Centrum voľného času v Trebišove zorganizovalo obvodové kolo súťaže JEDNOTA cup 
v malom futbale. Súťaž sa odohrala v telocvični ZŠ v Kráľovskom Chlmci 17. 10. 2012. Zapojili 
sa futbalové mužstvá zo šiestich základných škôl. Našu školu reprezentovali žiaci deviatych 
ročníkov: 9. A – Binó, Abaházi, Dobos, Šefčík, Danč, Kiš 
      9. B – Molnár, Tóth 
      9. C – Hornyák, Kalapos 
Chlapcov trénoval Mgr. Cs. Dako a umiestnili sa na 2. mieste. 
 
 Futbalové zápasy o Putovný pohár riaditeľky školy vo futbale sa odohral 19. 10. 2012. 
Súťažili žiaci zo Základných škôl vo Veľkých Kapušanoch (1. miesto), v Čiernej nad Tisou (2. 
miesto), v Somotore (3. miesto) a v Kráľovskom Chlmci (4. miesto). Chlapcov pripravoval Mgr. 
Cs. Dako. 
 
 Obvodové kolo v basketbale sa konalo v ZŠ Komenského v Trebišove dňa 23. 10. 2012.  
Zápasy odohrali žiaci zo 6. – 9. ročníka – Molnár, Jenigár, Binó, Macko, Šefčík, Danč, Majoros 
a Szerdi a umiestnili sa na 4. mieste. Hráčov trénuje PhDr. Timea Dajková. 

Návšteva kaštieľa v  Michalovciach 
 
Tak ako každý rok, aj v školskom roku 2012/ 13  absolvovali  žiaci tretieho a štvrtého 

ročníka  exkurziu do Michaloviec. Dňa 29. 10. 2012 sme navštívili kaštieľ rodiny Sztárayovcov, 
ktorý v súčasnosti funguje ako múzeum. Pomocou pani sprievodkyne sme sa dozvedeli 
o každodennom živote tejto šľachtickej rodiny, a aj o niektorých zaujímavostiach, ako napríklad 
o záhade  zrkadla v spoločenskej miestnosti. Žiakov zaujali hlavne zbrane a tradi čné oblečenie 
nielen šľachticov, ale aj dedinských obyvateľov. V areáli múzea sa nachádza aj prírodovedné 
múzeum, ktoré návštevníkom ponúka  pohľad do fauny nášho kraja. Všetky preparované 
zvieratá  žiakov príjemne prekvapili. Dozvedeli sa aj  o existencii niektorých zvieracích druhov, 
ktoré doteraz nepoznali. Nakoniec sme navštívili Hvezdáreň pri vojenskej základni. Keďže nám 
počasie neprialo, nemohli sme skúmať na oblohe žiaden objekt. Všetci účastníci boli s exkurziou 
spokojní. 

      Mgr. Judita Daková  
 
 

 
 
Vypočítaj príklady, ktoré sú vo vnútri 
hada a výsledok napíš do hadej hlavy! 
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Aktivity v školskej knižnici  
 
 Aj v tomto školskom roku – 2012/ 2013 - sa zapojilo 518 žiakov našej školy do celoslovenskej 
akcie o najzaujímavejšiu aktivitu v školskej knižnici. Žiaci a učitelia zorganizovali aktivity podľa 
ročníkov. 
 Žiaci piateho ročníka sa pod vedením Mgr. Márie Hricikovej venovali životu a tvorbe 
slovenského básnika Milana Rúfusa. V úvode si žiaci pozreli na interaktívnej tabuli komentovanú 
prezentáciu o autorovi. Potom si so záujmom prezreli fotografie Martina Martin čeka, ktoré boli 
uverejnené v obrázkovej publikácii Kolíska. Súbor týchto obrázkov predstavuje spôsob života ľudí 
žijúcich pod Tatrami v minulých storočiach. Žiakov obrázky zaujali, lebo sa veľmi líšili od ich súčasného 
životného spôsobu. Nasledoval prednes autorových básní zo zbierok Modlitbičky a Anjelíčku, môj 
strážničku, ktoré si žiaci pripravili doma. V závere mali žiaci za úlohu nakresliť svoju predstavu anjela 
strážneho, ktorý na nich dáva pozor, kým sú deťmi. 

 
 Dielo súčasnej speváčky a autorky piesní - Jany Kirschner – zaujalo žiakov šiesteho ročníka. 
Doma mali nájsť na internete informácie o speváčke. V škole si prečítali jej pieseň Pokoj v duši a snažili sa 
pochopiť jej odkaz. Aby sa im ľahšie darilo, pani učiteľka Mgr. Bakurová im premietla videoklip 
a ukážky z rovnomenného filmu. Potom mali pomocou farieb na interaktívnej tabuli vyjadri ť svoje 
pocity. Nasledovala prezentácia prác, ktoré si žiaci pripravili doma a zostrojenie pojmovej mapy 
o autorkinej tvorbe. 
 Žiaci ôsmeho ročníka sa pod vedením Mgr. K. Bertovej zamerali na tvorbu autorky Gabriely 
Futovej. Materiál vyhľadávali na internete a neskôr ho spoločne spracovávali. V skupinách zostavili 
plagáty o autorkinom diele a živote, a potom svoje práce prezentovali pred spolužiakmi.  
 Mottom deviatackej aktivity boli záverečné verše P. Országha – Hviezdoslava z básne Na pamäť 
stých narodenín Andreja Sládkoviča:  
„A preto s tebou spolu, plnokvete                            buď požehnaná, večne slávená, 
jej najznámejší, najnádhernejší,                              štepnica slávna: škola Štúrova!“ 

PaedDr. Edita Gérešiová predstavila žiakom prácu a tvorbu štúrovcov. Žiaci si mohli vybrať 
básne z ich tvorby a interpretovať ich podľa svojich schopností. Pracovali so zbierkou básní Pieseň večne 
mladá. Úlohy riešili v skupinách a vytvorili prezentácie rôzneho druhu – v Power Point – e - aj formou 
plagátov. Výsledky svojej práce prezentovali ústne, prostredníctvom interaktívnej tabule, ale o svojich 
prácach vydali aj zborník v printovej podobe.  
 Žiaci pani učiteľky Bertovej sa venovali tvorbe Pavla Országha – Hviezdoslava a vytvárali 
projekty podobne ako ich spolužiaci. 
 Starší žiaci sa zapojili aj do aktivít pre svojich mladších spolužiakov na prvom stupni. 
Predčítavali im rozprávky. Zapojili sa aj do sprievodnej výtvarnej akcie, ktorej výsledkom boli veselé 
obrázky rozmiestnené na školských chodbách.  

Žiaci prvého stupňa sa zapojili  do projektu pod názvom Pani Tekvica hľadá dvojicu.   
Príbeh: Pani Tekvica bola veľmi smutná. Žiaci chceli Pani Tekvici pomôcť, a tak hľadali pre ňu 

priateľa. Aby jej nebolo smutno, vytvorili aj obrázky jej kamarátok.  
V úvode čítali starší žiaci mladším z rôznych kníh. Neskôr sa rozhodli, že budú čítať po dvoch z každej 
triedy, aby z nich porota mohla vybrať  kráľa čitateľov.  
Krá ľ rozkázal svojim poddaným, aby hľadali po celej krajine – teda v škole. Prišli ku Jesennému 
panákovi a ten im poradil, aby z tekvice vytvorili veselú hlavu a vložili do nej zapálenú sviecu. Pani 
Tekvicu potom každý obdivoval a ona bola šťastná, že má zrazu toľko kamarátov. 
Nenašla síce priateľa, ale veľa šťastných detí, ktorých úsmevy ju urobili šťastnou.  

Akcia bola veľmi vydarená, deti sa tešili zo všetkých prekvapení, ktoré im pripravili pani 
učiteľky. Nakoniec boli všetci odmenení sladkosťami.  
                                  Mgr. Mária Hriciková  
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Úspechy karate klubu 

 
 Dňa 13. 10. 2012 sa v Košiciach konalo 1. kolo žiackej ligy v karate. Po úvodnom 
príhovore nasledovalo vyhlásenie víťazov jednotlivých kategórií za rok 2011/ 2012. Mário 
Kovács získal pohár za víťazstvo v kategórii KUMITE – chlapci do 35 kg. Po vyhlásení začala 
súťaž disciplínou KATA, kde Denis Dócs ( 6. B) získal 3. miesto. Ďalej nasledovala súťaž  
KUMITE s nasledujúcim umiestnením Chlmčanov: Mário Kovács (5. A) – 1. miesto, Ferenc 
Máté Tancsák ( 5. A) – 3. miesto, Norbert Majoroš (8. A) - 3.miesto. Súbežne prebiehala súťaž – 
Majstrovstvá kraja kadetov, kde Norbert Majoroš získal 3. miesto v KATA. Pre karate klub 
v Kráľovskom Chlmci to bol úspešný deň. 
       Text a foto: Mário Kovács, 5. A  
Imatrikulácia prvákov 
 

 
 

 V školskej telocvični sa dňa 30. 10. 2012 uskutočnila veľkolepá imatrikulácia prvákov! 
Žiaci 2. až 5.ročníka pre nich pripravili kultúrny program. De ťom sa najviac páčili tance 
starších žiakov. Prváci sa najprv predstavili spolužiakom. Strašidielka im namazali tváre, 
nasadili klobúky a nošteky. Potom ich privítal Straško Zoli, ktorý im vysvetlil, že klobúk a dlhý 
nos majú čarovnú moc. Pomôže im získať dobré známky a správať sa slušne na hodinách. 
Všetci dostali darčeky a začala sa zábava. Spoločne si zatancovali zumbu a nasledovala 
diskotéka. Takto sme spoznali našich prváčikov a prijali sme ich do kolektívu našej školy. 
    

Text: Fanni Rontová, 5. A  Foto: Kristián Bók 
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Účelové cvičenie 
 
 V dňoch 29. 10. a 30. 10. 2012 sme mali účelové cvičenie. Prvý deň sme mali prednášky 
o poskytovaní prvej pomoci v prípade nešťastia, o poplašných signáloch a o orientácii na mape 
pomocou buzoly. Potom sme mali praktickú časť, kde sme si to všetko precvičovali. Ošetrovali 
sme ranených, nacvičovali nasadenie plynových masiek a snažili sme sa zorientovať na mape. 
Na druhý deň sme nacvičovali presun pri požiarnom poplachu, a keďže ráno bolo  veľmi 
chladno, tak sme v spomínaných disciplínach súťažili v telocvični. Prenášali sme ranených 
a skúšali sme nasadenie masiek. Pani učiteľka Tóthová nám na figuríne predviedla, ako sa dáva 
umelé dýchanie a masáž srdca. Potom sme to skúšali aj my, ale bolo to dosť ťažké. Po dvoch 
hodinách sme sa obliekli a pochodovali sme na letisko. Cvičenie sa nám páčilo, len nám bola pri 
pochode zima. Ale boli sme aj tak radi, lebo na druhý deň sa začínali jesenné prázdniny! 
         Simona Gécziová, 7. B   

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Sladké červené plody 
2. Ročné obdobie – september – 

november 
3. Suchá tráva 
4. Voňavé rastliny 
5. Vetva 
6. Nie, po francúzsky 
7. Budova, kde sa vystavujú obrazy 
8. Čo nosí poštár 
9. Zaznamenať perom do zošita 
10. 10 x 10 
11. Tajná vec 
12. 1 000 gramov 
13. Opak chladu 
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