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Oblej ma, šuhajko, veď je voda na to, 
dostaneš vajíčko maľované za to. 
Oblievaj, oblievaj, vlasy i hlavičku, 
ale mi zašanuj tú moju sukničku.      Veľkonočná riekanka 
 
 
Vymaľuj! 
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Finančná gramotnosť 
 
 Regionálna súťaž pod názvom INTELIGYMT o finančnej gramotnosti mládeže sa konala 8. 
februára 2018 v Gymnáziu v Kráľovskom Chlmci. Jej téma bola: Svet peňazí. Celkovo sa do nej zapojilo 
6 škôl z nášho okolia. ZŠ v Kráľovskom Chlmci reprezentovali  traja žiaci -  D. Vojtko a P. Gornyitki z 8. 
A a D. Páll z 9. A. Na súťaž ich pripravoval a sprevádzal pán učiteľ A. Páll. 
 Žiaci riešili teoretické aj praktické otázky. Mali možnosť vyskúšať si, ako sa vedia orientovať vo 
svete peňazí a ako kreatívne dokážu pristupovať k tejto téme. 
 Samotná súťaž mala tri kolá. V prvom mali súťažiaci prezentovať kreatívnu domácu úlohu. 
Potom nasledoval kvíz s voľbou otázok v troch tematických okruhoch. A na záver to boli rôzne praktické 
úlohy z finančníctva. Našim chlapcom sa aj napriek snahe podarilo umiestniť len na piatom mieste. 
Dúfam, že neskôr dokážu vo svojom praktickom živote využiť poznatky, ktoré si na súťaži osvojili. 
Gratulujeme vám, chlapci! 

Text: Redaktor junior TASR Bartolomej Balogh, 8. A 
 

     
 
     Aktivity na tému finančnej gramotnosti v ZŠ Kráľovský Chlmec 
 
 Deň, ktorý bol veľmi významný pre našich deviatakov – 21. 3. 2018 – bol pre ostatných žiakov 
školy vyhlásený za Deň finančnej gramotnosti. Bol rozdelený do dvoch kategórií – prvá pre žiakov prvého 
stupňa a druhá pre tých starších. 
 Aktivity na túto tému pre starších žiakov z 5. až 7. ročníka pripravil pán učiteľ Páll. Žiaci 
v každom ročníku mali za úlohu vypracovať pracovné listy o finančných postupoch. Témy boli rôzne – 
Človek vo sfére peňazí, platobné karty a úvery. Spracované boli  formou doplňovačiek, krížoviek, osem 
smeroviek... A potom spolu s triednymi učiteľmi zhotovili plagát na určenú tému. 
 O program sa na prvom stupni postarala pani učiteľka E. Pribulová. Páčil sa všetkým deťom a aj 
učiteľom, lebo bol veľmi pestrý a zaujímavý. Úlohy sa však plnili viac dní, lebo bolo veľa stanovíšť 
a každý si ich chcel vyskúšať. V jednej triede bola zriadená banka, zmenáreň aj obchod. Zapojená bola aj 
magnetická a interaktívna tabuľa. A tak si malí finančníci mohli vyskúšať skladanie bankoviek vo forme 
puzzle, v zmenárni hľadať mince rôznej hodnoty a naučiť sa v obchode výhodne nakupovať. Tí starší 
mali za úlohu vypracovať aj pracovné listy na túto tému a pracovali na počítači. Mladší zasa vymaľovali 
maľovanky. 
 Myslím si, že úloha dňa – naučiť sa s peniazmi správne narábať – bola splnená. Žiaci sa hravo 
naučili veľa vecí, ktoré budú v živote potrebovať. 
 
Text: Redaktor junior TASR Natália Juhászová, 7. A  Foto: Kristián Bók  
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Výstava kraslíc v Regionálnom múzeu 
 
 Veľkonočné sviatky sú za dverami a na hodinách výtvarnej výchovy sme chceli 
vymaľovať nejaké kraslice. Najprv sme si ich pozreli na internete, ale techniky sa nám zdali 
veľmi zložité. Pani učiteľka I. Tóthová nám povedala, že máme šťastie, lebo v Regionálnom  
múzeu práve otvorili výstavu kraslíc. Môžeme tam zájsť a pozrieť sa, ako vyzerajú 
v skutočnosti. A mohli by sme sa tam rozhodnúť, akým spôsobom si vyzdobíme tie naše. Keď 
sme tam prišli, nestačili sme sa čudovať, aké krásne kraslice dokázali vyrobiť ženy z nášho 
mesta a jeho okolia. Boli tam rôzne druhy. Niektoré boli ozdobené servítkovou technikou, 
niektoré vyšívané, háčkované a aj vyložené perličkami. Páčili sa nám aj tie, ktoré boli urobené 
z medovníkového cesta a dozdobené farebnou polevou. A veľmi nás prekvapila veľkonočná 
kompozícia, ktorú urobili žiaci zo špeciálnej školy. Po návrate do školy už potom nebolo ťažké 
vymýšľať a ozdobiť vyfúknuté vajíčka temperami, fixkami alebo aj nalepovaním samolepiek. 
Na tie techniky, ktoré sme videli v múzeu sme si netrúfli, ale aj tie naše boli pekné. 
A kúpači môžu prísť! Darček pre nich máme prichystaný! 
 
Text: Redaktor junior TASR Júlia Kónyová, 7. A  Foto: Mgr. Mária Hriciková 
 

     
Návšteva Regionálnej knižnice v Kráľovskom Chlmci 
 
 V rámci Marca – mesiaca kníh sa dňa 22. 3. 2018 žiaci 5. A a B vybrali na exkurziu do 
Regionálnej knižnice. Niekoľkí z nich sú už jej členmi, preto sa tam už vyznali, ale tí, ktorí dochádzajú 
z dedín, tam boli prvý raz. Sprevádzali ich pani asistentky Tóthová a Pribéková a pani učiteľky Hriciková 
a Gérešiová, ktorá exkurziu zorganizovala. 
 V knižnici ich privítali pani knihovníčka a knihovník, ktorí žiakov usadili. Potom im oznámili 
program, na ktorý sa môžu tešiť. Najprv sa všetci dozvedeli o knižničnom fonde regionálnej knižnice 
a tom, aké iné aktivity sa v nej konajú. Potom si vypočuli rozprávku od H. Ch. Andersena – Snehová 
kráľovná. Pani učiteľka Hriciková im potom dávala otázky o rozprávke a mohli si pozrieť aj ilustrácie 
k tejto rozprávke. Na záver si ešte pozreli prezentáciu o Národnej knižnici v Martine. Žiaci boli zvedaví 
na mnohé veci, ktoré v knižnici videli a zamestnanci im ochotne odpovedali. A potom si mohli všetci 
poprezerať knižky v policiach. Najviac sa im páčilo na poschodí, kde sú počítače a študovňa. 
 Mnohí sľúbili, že sa sem s rodičmi vrátia a budú si knižky požičiavať.  Po návšteve sa všetci 
pobrali domov.  
 
Text: Redaktor junior TASR Laura Nagyová, 7. C  Foto: Mgr. Mária Hriciková 
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Okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín 
 Okresné kolo recitačnej súťaže v prednese 
poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín sa konalo počas 
dvoch dní po kategóriách – 6. a 7. marca 2018 
v Trebišove. Zúčastnili sa ho víťazi školského kola 
Hviezdoslavovho Kubína z našej ZŠ. 6. marca to bola 
1. kategória – mladší žiaci. Našu školu reprezentoval 
Alex Boršoš a Vanessa Mariňáková z 1. - 4. ročníkov 
a Patrik Puškáš z 5. B, ktorému sa podarilo vyhrať 
tretie miesto. Na druhý deň recitovali starší žiaci. 
V kategórii – poézia - sa súťaže zúčastnila Vanessa 
Gačová z 8. A, ktorá získala pekné druhé miesto. 
Pripravovala ju pani učiteľka E. Gérešiová. Ona 
súťažiacich na súťaž aj sprevádzala. Prednes poézie 
a prózy hodnotila odborná porota, ktorá po súťaži 
veľmi podrobne rozobrala klady a zápory prednesu 
každého recitátora. 
 Na súťaži sa súťažiacim páčilo a chceli by 
skúsiť šťastie aj na druhý rok. 
Text: Vanessa Gačová, 8. A   Foto: Kristián Bók    

        
Návšteva budúcich prvákov  

Stretnutie s predškolákmi dňa 22. 3. 2018 bolo pre našich prvákov veľmi dojemné. Pripomenuli si 
spoločné zážitky a srdečne privítali svoje bývalé pani učiteľky. Potom im predviedli všetko, čo sa za 
uplynulých sedem mesiacov naučili. Zatancovali a zaspievali si spolu. Prešli sa aj po škole, aby si obzreli 
miesta, ktoré budú možno v budúcom školskom roku navštevovať. V tom čase prebiehal v škole Deň 
finančnej gramotnosti a škôlkari mali možnosť vyskúšať si aj svoje zručnosti z oblasti financií. Vyrábali 
sa aj zajačiky a zdobili spoločne perníky, ktoré všetkým deťom veľmi chutili. 

Za krásne prežité predpoludnie ďakujeme pani učiteľkám – Rudasovej, Királyovej, 
Mihalčíkovej, Liszkaiovej, Pribulovej a vedúcej MZ - A. Tóthovej, ktoré sa postarali o dobrú pohodu. 
Vďaka patrí aj všetkým asistentom a vychovávateľkám, ktoré sa do akcie tiež zapojili. Boli by sme radi, 
keby sa takéto stretnutia opakovali častejšie. 

Text: pani zástupkyňa D. Hudáková   Foto: Kristián Bók 

Okresné kolo Fyzikálnej olympiády v Trebišove 
Dňa 16. 3. 2018 sa v Trebišove konalo okresné kolo 

Fyzikálnej olympiády pre žiakov základných škôl. Zúčastnili sa 
jej aj žiaci našej školy. Súťaž prebehla v dvoch kategóriách. 
V kategórii F – žiaci deviateho ročníka – nás reprezentovali 
Nikolas Kondáš a Dávid Páll z 9. A. Pripravovala ich pani 
zástupkyňa Z. Musková. V kategórii E – žiaci ôsmeho ročníka 
– súťažil Dominik Vojtko z 8. A.  Na súťaž sa pripravil 
zodpovedne a umiestnil sa na prvom mieste! Pripravovala ho 
pani učiteľka J. Fazekašová, ktorá ich na súťaž aj sprevádzala. 
Úlohy sa riešili písomne a boli veľmi náročné. Zadania boli 
zamerané na čitateľskú gramotnosť, preto boli dlhé a bolo 
treba dávať pozor pri ich analýze. 

Dominikovi blahoželáme a ďakujeme, že tak dobre 
reprezentoval našu školu.   
Text: Redaktor junior TASR  Júlia Kónyová, 7. A 
  Foto: Kristián Bók 
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 Apríl je mesiacom lesov, tak sme pre vás pripravili hádanky z prírody. Kto 
uhádne mená zvierat a kvietkov na obrázkoch, sa dostane do zlosovania. Správne 
odpovede s menom a triedou odovzdajte na papieri pani učiteľke Hricikovej do 17. 
apríla 2018. Tešíme sa na vaše správne odpovede! 
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