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Február 2018           Ročník 14. 
 

Čože je to za parádu... 
 
Čože je to za parádu?   A len krútia, krútia sa, 
Závoj z vločiek, šaty z ľadu.  iskry skáču hopsasa. 
Metelica tancuje,    Odskakujú sem i tam, 
víchor k tomu bubnuje.   ráno si ich v inovati pochytám. 
          Martina Dobríková
  
Vymaľuj! 
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Zážitky z lyžiarskeho výcviku 
 
 Myšlienka, že v tomto školskom roku pôjdeme na lyžiarsky výcvik, nás tešila od začiatku 
školského roka. Tešili sme sa na spoločný pobyt s kamarátmi a pre nás, ktorí bývame na nížine, je 
lyžovačka neskutočná exotika. 
 Dňa 8. 1. 2018 sme sa všetci stretli pred školskou jedálňou, kde nás už čakal autobus. Rozlúčili 
sme sa s rodičmi a v sprievode pani riaditeľky Hudákovej a pánov učiteľov – Dajkovej a Daka sme sa dali 
na cestu. Vyrazili sme do Litmanovej v okrese Stará Ľubovňa. Aj keď bola cesta dlhá, dorazili sme tam 
bez problémov. Boli sme ubytovaní v hoteli Família. 
 Ešte v ten deň sme sa vybrali celí nedočkaví na svah. Samozrejme, lyžovačka sa nezaobišla bez 
pádov. Aj mne sa to dvakrát podarilo. Najťažší bol výstup na svah a veru som mal v utorok poriadne 
otlačené nohy od lyžiarok. Lyžovali sme sa celý týždeň, ale v stredu a v piatok iba doobeda. Počasie snehu 
veľmi nežičilo, lebo bolo teplo. 
 Vo voľnom čase sme chodili do Kauflandu, hrali sme bowling a biliard v hotelovej klubovni. 
Najlepší bol pán učiteľ Dako, ktorého nik neporazil. 
 V Kauflande som si kúpil malý megafón a to som nemal, lebo ráno sa nám nechcelo vstávať 
a pani učiteľky nám ním robili budíček.  

V stredu to bola bomba, lebo sme boli na exkurzii v Nestville parku. Vyrábajú tak whisky. Bolo to 
úžasné vidieť, ako z niekoľkých kíl jačmeňa vznikne kvalitný alkoholický nápoj. Ochutnať sme ho, 
samozrejme, nemohli. Ale potom sme šli do výrobne čokolády a tam sme si dali pohár horúcej čokolády. 
Veľa sme jej vypiť nemohli, lebo bola veľmi sýta. 
 Vo štvrtok večer sme mali rozlúčkovú diskotéku. Všetci sme sa dobre bavili, lebo chlapci hrali 
skladby na želanie. 
 V piatok sa nám odtiaľ odchádzalo veľmi ťažko, nikomu sa nechcelo ísť domov. Aj keď sa z nás 
nestali majstri sveta, ale všetci sme skúsili, ako sa lyžuje. Niektorí stáli na lyžiach prvýkrát v živote. Dobre 
sme sa cítili aj s učiteľmi, ktorým ďakujem, že sa o nás celý týždeň starali. Nemali sme ťažké úrazy, len 
Bianka si udrela koleno a Andrejka sa trošku zľakla, lebo spadla. No, a nezabudnem na vystrašený 
pohľad pani učiteľky Dajkovej, ktorá sa bála, že sa autobus s nami prevráti do potoka ☺ ! 
Cítili sme sa všetci naozaj veľmi dobre. 
Text: Peter Gornyitzki, 8. A    Foto: Mgr. Timea Dajková 
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Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku 
 Dňa 16. 1. 2018 sa v Trebišove uskutočnil 28. ročník okresného kola Olympiády v anglickom 
jazyku. Na súťaži reprezentovali našu školu žiaci – Dominik Molnár zo 7. B a Dominik Vojtko z 8. 
A triedy. Pripravovali ich pani učiteľky Kotorová a Bakurová. Ich zodpovedný prístup k práci priniesol 
svoje ovocie. Otázky na súťaži boli dosť náročné, ale chlapci sa snažili splniť čo najviac zadaní. 
V kategórii 1 A sa D. Molnár umiestnil na 5. mieste a D. Vojtko v kategórii 1 B na 10. mieste. Obom 
srdečne blahoželáme! 
         Bc. Zuzana Kotorová 

                                  
Návšteva Štátneho divadla v Košiciach 
 Dňa 22. 1. 2018 sa vybrali žiaci 7. a 8. ročníka našej ZŠ do Štátneho divadla v Košiciach. Všetci 
sme sa veľmi tešili a brali sme to ako odmenu po polročných testoch a skúšaní v škole. Na vlakovej stanici 
sme sa stretli s našimi učiteľmi – pani učiteľkou Fazekašovou, Gérešiovou a pánom učiteľom Pállom, 
ktorí nás do divadla sprevádzali. 
 Mnohí z nás boli plní očakávania, lebo sme ešte v divadle neboli. A veru nás nesklamalo! Bola to 
obrovská budova! Hľadisko sa nám zdalo ako v paláci. Sedadlá boli mäkké a lóže pozlátené. Niektorí žiaci 
sedeli aj tam. Bolo tam aj veľa pekných obrazov. Lacko to odfotil, ale počas predstavenia sa fotografovať 
nesmie. 
 Divadelné prestavenie malo názov Ronja – dcéra zbojníka. Ronja vyrastala medzi zbojníkmi, 
s ktorými sa skamarátila. Spoznala sa aj s mládencom, s ktorým si dobre rozumela. Ale otec jej zakázal 
stretávať sa s ním, lebo to bol nepriateľov syn. Ale nakoniec sa nepriatelia zmierili a kapitánom zbojníkov 
už nebol Ronjin otec, ale silnejší víťaz. Predstavenie sa nám veľmi páčilo. Herci mali kostýmy, aké sa 
nosili dávno. Hrali naozaj výborne a na konci sme všetci nadšene tlieskali. 
 Po hre sme sa tradične vybrali do Au parku na nákupy, a potom už vlakom domov.  Tento deň sa 
nám veľmi páčil, lebo bol plný zážitkov z predstavenia. Tešilo nás aj to, že sme mohli byť spolu 
s kamarátmi. Ďakujeme pánom učiteľom, že nás do Košíc zobrali. 

Text: Redaktorka Laura Nagyová, 7. C  Foto: Internet a Ladislav Krajnyik, 7. A 
Šaliansky Maťko – súťaž v prednese 

slovenskej povesti 
 
 Dom Matice slovenskej v Michalovciach 

v spolupráci so Zemplínskou knižnicou v Trebišove vyhlásil 
aj v tomto roku okresnú súťaž v prednese povesti - Šaliansky 
Maťko J. C. Hronského. Akcia sa konala 18. januára 2018 
v Trebišove.  

 Našu školu reprezentovali žiaci vo všetkých 
troch kategóriách: Vanesa Mariňáková z 2. C, Nora 
Poláková z 5. B a Luca Bonora zo 7. B. Všetci sa pripravovali 
na prednes pod vedením pani učiteliek – L. Mihalčíkovej a E. 
Gérešiovej, ktorá ich na súťaž aj sprevádzala. Najlepšie 
umiestnenie sa podarilo získať Vaneske, ktorá sa umiestnila 
vo svojej kategórii na 3. mieste. Konkurencia bola veľmi 
veľká, preto jej k tomuto víťazstvu srdečne blahoželáme!  

    Mgr. Mária Hriciková 
Volejbalový turnaj v Strede nad Bodrogom 
 Dňa 17. 1. 2018 sa začalo obvodové kolo volejbalových turnajov v kategóriách MINI a MIDI, 
ktoré pozostáva zo šiestich kôl. V príjemnej atmosfére odohrali hráči prvé dve kolá v oboch kategóriách. 
Hostiteľom bola ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským v Strede nad Bodrogom, ktorá mala zastúpenie 
v oboch kategóriách. Hosťujúce družstvá tvorili žiaci 6. – 9. ročníka zo ZŠ v Čiernej nad Tisou 
a v Kráľovskom Chlmci. Našich hráčov trénovali pani zástupkyňa Z. Musková a pani asistentka Z. 
Gondová. Najlepší výkon podali volejbalisti z Čiernej nad Tisou. Víťaza budeme poznať až po odohratí 
všetkých šiestich kôl. Ten potom postúpi do okresného kola. 
                            Mgr. Zuzana Gondová  
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NAŠE PRÁCE 

 
Pani Zima 
(Citovo zafarbený opis) 
 Pani Zima sa hádala s pani Jeseňou celý týždeň, lebo tá jej nechcela dovoliť, aby snežilo. Tak 
zobrala svoje čarovné vankúše hneď v prvých zimných dňoch a poriadne ich ponatriasala. Krásne biele 
vločky pomaly padali na zem. 
 Keď medvede zbadali prvé vločky, hneď sa schovali do svojich teplých brlohov. Aj stromy, kríky 
a kvietky šli snívať svoje krásne sny. Obrovskými kopami snehu prikryla aj všetky ulice v mestách. Aby v  
tom tichu nezaspala, pozvala na kávičku svojho priateľa Mrázika. A potom sa šťastne smiala, keď ten 
pod strechy pričaroval obrovské cencúle. Bielym snehom pocukroval aj strechy domov. Aj kmene stromov 
sa len tak ligotali od námrazy. Záľaha snehu prekvapila aj mnohých ľudí. Pred domom kopu snehu 
a lopaty nikde! Ale deti si poradili. Do školy šli s kamarátom Vetríkom, ktorý im odfúkol sniežik z cesty.  
 Najviac snehu – až po pás – však napadlo po Vianociach. Pani Zima dostala pod stromček nové 
vankúše, tak ich natriasala ostošesť! Deti sa radovali, guľovali sa a stavali snehuliakov. Od radosti si ľahli 
do snehu a robili anjelikov.  
 Koniec zimy a nástup jari nebol taký dramatický. Pani Jar bola kamarátska a raz-dva sa obe 
dohodli, že v marci už bude vládnuť ona. Pani Zima uložila vankúše na svoju posteľ a sladko zaspala. 
Snívalo sa jej o tom, čo všetko sa udialo minulej zimy. 
        Text napísala Júlia Kónyová, 7. A  
Zima 
( Citovo zafarbený opis) 
 Zima je najkrajším ročným obdobím roka. Vtedy celá príroda oddychuje pod krásnou bielou 
prikrývkou. 
 Zmení celú krajinku na nepoznanie. Zubaté slnko vrhá svoje lúče na zem a robí ju ešte 
nádhernejšou. Mrázik maľuje svoje obrázky na okienka domov. Sniežik poletuje a rozveseľuje všetkých 
navôkol. Zrazu celá príroda stíchne. Nepočuť spev vtákov, bzučiace včielky a nevidno poskakovať zajace 
a veveričky. Aj dietky sa radujú zo snehovej nádielky. Stavajú snehuliakov, sánkujú sa a guľujú. Na 
zamrznutom jazierku robia na korčuliach nádherné piruety. 
 Zimu mám rada ja preto, lebo prichádzajú najkrajšie sviatky roka – Vianoce. V oknách 
domčekov sa rozsvecujú svetielka vianočných stromčekov a ozdoby vidno cez okná až z ulice. Všade 
rozvoniavajú koláče a ľudia trávia čas s rodinou. Sú k sebe milší a láskavejší ako v iné časti roka. Aj preto 
mám zimný čas veľmi rada.         
                                                    Text napísala Laura Nagyová, 7. C 
KRÍŽOVKA 
 

1. 2.    3.   4.   5.   6.   7.    8.   9.        10. 11.  12. 13. 14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krížovku zhotovil Árpád Tipán, 6. B 
 
 
 
 
 
 
 

1. Opak slova áno 
2. Adamova žena 
3. Rastlina, ktorá pichá 
4. Presklený otvor v stene 
5. Posledný deň v týždni 
6. Druh syra 
7. Prikrývka hlavy 
8. Orgán čuchu 
9. Kainov brat 
10. Vodný dopravný prostriedok 
11. Opak slova nie 
12. Symbol lásky 
13. Na čom lietal Aladin 
14. Slávny uhorský rod 
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Valentínsky kvíz 
 
Milí žiaci! 
Pri príležitosti Dňa sv. Valentína uverejňujeme obrázky z hraných 
a kreslených rozprávok a filmov. Vašou úlohou je odovzdať správne 
odpovede – pomenovať film alebo hrdinov - pani učiteľke Hricikovej do 
14. februára. Spomedzi správnych riešení opäť vylosujeme jedného 
výhercu, ktorý dostane peknú odmenu! 
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