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Január 2018           Ročník 14. 
 
Novoročný vinš 
 
Vinšujem vám nový rok,    doma lásku, svornosť 
aby ste mali šťastný krok,   a všetkého hojnosť. 
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Mikulášsky beh mestom 
 
 Mikulášsky beh mestom Kráľovský Chlmec sa už stal tradíciou. Organizuje ho vedenie 
mesta za pomoci sponzorov z rôznych firiem a obchodov v našom meste. V tomto roku sa konal 
v nedeľu 3. 12. 2017. Na fotkách vidíte, že Mikuláš bol k športovcom veľmi štedrý, lebo celý deň 
husto snežilo. Ale napriek tomu sa pred mestským úradom zišlo asi 200 bežcov. Prihlásiť sa 
mohol každý, nezáležalo na veku. Bežalo sa asi 1, 5 km. Ale nesúťažilo sa, kto bude prvý. 
Dôležité bolo, aby bežec dobehol do cieľa.  
 Akciu otvoril pán primátor Ing. K. Pataky a všetkým zaželal príjemnú zábavu. Celé 
popoludnie potom moderoval pán poslanec Peter Nádašdi. Na začiatku sa tancovala zumba, aby 
sa športovci zahriali. Tancovali spolu aj anjeli a čerti. Potom sa všetci zoradili pod štartovacou 
bránou. Po odpočítaní sa Mikuláši rozbehli a statočne bojovali so snehom. Aj keď cestu očistili, 
zasa zapadla snehom. Každý sa snažil dobehnúť. 
 Športovcov v cieli čakali, vďaka sponzorom, koláče a horúci čaj. Hudba vyhrávala aj 
potom a každý bol rád, že sa premohol a nesedel doma pred telkou. Všetci zažili pekné 
popoludnie. 
Text: Laura Nagyová, 7. C   Foto: Mgr. Mária Hriciková  
 

     
Cirkus Jacko 
 
 Dňa 5. 12. 2017 nás navštívili artisti z cirkusu Jacko z Ukrajiny. Všetci žiaci sa 
premiestnili do telocvične. Predstavenie otvorila pani riaditeľka Hudáková. A potom sa už začal 
program. Vystúpili artisti prezlečení do kostýmov Máše a medveďa. Videli sme aj kúzelníčku, 
ktorá spájala šatky bez uzlíkov. A šašo vymýšľal smiešne veci. Všetci sme sa dobre zabávali 
a cítili sme sa dobre. 
Text: Antónia Bálintová, 5. A  Foto: Kristián Bók 
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Mikulášsky bazár 
 
 Ďalší rok rýchlo ubehol a do ZŠ v Kráľovskom Chlmci opäť prišiel Mikuláš. 
Samozrejme, v sprievode čerta a dvoch anjelov. Skôr ako začali úradovať, sa však na chodbe 
konal mikulášsky bazár. Žiaci z každej triedy mohli doniesť hračky, knihy, CD a DVD, ktoré už 
nepotrebovali a predať ich. Tohto roku bola bohatá ponuka všetkého, ba mali sme aj vianočné 
dekorácie a sladké pečivo. Pri predaji sa vystriedali všetci žiaci z triedy, lebo bazár trval až do 
piatej hodiny. Nakupovalo sa najmä cez prestávky. Každý bol šťastný – aj ten, čo predal, ale aj 
ten, čo kúpil. Táto akcia sa konala pre dobrú vec, lebo výťažok z bazára sme darovali nášmu 
spolužiakovi z 2. B , Adamovi Tomorimu, ktorý je vážne chorý a potrebuje pomoc.  
 Počas mikulášskeho bazára sa v telocvični uskutočnil aj stolnotenisový turnaj žiakov 
druhého stupňa, ktorý viedli pán učiteľ Dako a Berta. 
 No, a potom prišiel čas na rozdávanie darčekov. Naši spolužiaci z deviateho ročníka sa 
prezliekli do masiek a rozdávali nádielku po celej škole. Vošli do triedy a opýtali sa nás, či sme 
boli dobrí v tomto roku. Ale mohli sme sa vykúpiť aj básničkou alebo pesničkou. Za odmenu 
sme dostali sladkosť. 
 Páčil sa mi celý deň, lebo sme sa dobre zabávali. A tiež sme pomohli chorému 
spolužiakovi. 
Text: Redaktor junior TASR Júlia Kónyová, 7. A                            Foto: Kristián Bók 
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Radosť z príchodu Vianoc 
 Predstavenstvo Mestského úradu v Kráľovskom  Chlmci usporiadalo na Námestí 
Milénia  aj v tomto roku pre obyvateľov mesta predvianočnú oslavu. Na pódiu sa vystriedalo 
mnoho účinkujúcich. Slávnosť otvorili mažoretky zo ZŠ na Kossuthovej ulici. Potom mal 
príhovor pán primátor Ing. K. Pataky, ktorý privítal všetkých a zaželal dobrú zábavu a veselé 
sviatky. Z našej školy ešte vystúpili s vianočnou piesňou žiaci z 1. až 4. ročníka pod vedením pani 
učiteľky A. Tóthovej. Pani učiteľka Jašková nacvičila so žiakmi druhého stupňa pieseň Aleluja. 
Sólo spievali Júlia a Bianka Kónyové. Mali veľký úspech, každý im tlieskal. Potom vystúpili 
s piesňami žiaci zo ZUŠ a zo ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským. Hru o narodení Ježiša 
zahrali s veľkými bábkami herci z Košíc. 
 Na vysvietenom námestí sa podávala kapustnica a horúci čaj pre prítomných mladých aj 
starých. Aj keď počasie nebolo vianočné, lebo pršalo, ľudia sa zabávali dobre. A deti už počítali 
dni, kedy už prídu Vianoce a zimné prázdniny. 
 
Text: redaktor junior TASR Natália Juhászová, 7. A          Foto: Kristián Bók 
 

 
 

KRÍŽOVKA 
1. 2.    3.    4.   5.   6.   7.        8.  9.  10.   11.      12. 13. 14. 

    
 
1. Zelená listová rastlina 
2. Zviera z púšte 
3. Dolná končatina 
4. Biela studená prikrývka v zime 
5. Miesto, kde sa predáva 
6. Patrí nám 
7. Nie starý 
8. Krájame ním 
9. Orgán zraku 
10. Nie málo 
11. Koláč je s...... 
12. Pláva vo vode 
13. Striháme nimi papier 
14. Ťahá voz 
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KVÍZ 
 

1. Ktorý z autorov píše prózu?   2. Kto napísal báseň Turčin Poničan? 
a) Milan Rúfus    a) Daniel Hevier 
b) Krista Bendová    b) Samo Chalupka 
c) Pavol Dobšinský    c) Ján Smrek 

 
3.Kto je zberateľom rozprávok?   4. Kým bol Pavol Országh-Hviezdoslav? 
      a) Mária Ďuríčková    a) herec 
      b) Pavol Dobšinský    b) spevák 
      c) Jules Verne     c) básnik 
 
5. Text piesne Horehronie napísal:  6. Ktorá z ukážok je pranostika? 
      a) Ľudmila Podjavorinská   a) ani čerta sa nebojí 
      b) Kamil Peteraj    b) Aká matka, taká Katka. 
  c) Ivan Krasko    c) Medardova kvapka 40 dní kvapká.  
Kvíz pre vás pripravil Árpád Tipán, 6. B 

     
 
Oslava Vianoc v škole 
 Vianoce prišli aj k nám do školy 21. 12. Oslavy sa začali triednickými hodinami, kde sme si 
rozdali navzájom darčeky. Zahrali sme sa rôzne spoločenské hry a dali sme si spoločne s triednymi 
učiteľmi  pizzu a iné maškrty. Koledovať k nám do triedy prišli žiaci s pani učiteľkou Dakovou a pani 
asistentkou Oroszovou. Potom sme sa zišli na chodbe školy, kde nám spolužiaci pripravili krátky 
program. Oslavy otvorila pani zástupkyňa Musková a zaželala všetkým veselé sviatky. Potom vystupovali 
menší žiaci s koledami, mažoretky a starší žiaci pod vedením pani učiteľky Jaškovej tiež zaspievali 
vianočné piesne. Najviac sa nám páčil hip-hop tanec, do ktorého sa mohli zapojiť neskôr všetci žiaci. 
 Po programe sme sa presunuli do telocvične, kde na nás už čakali speváci. Zaspievali vianočné 
koledy v modernom hudobnom spracovaní. Po každej pesničke sme hádali, ako sa koleda volá a kto 
uhádol, dostal keksíky. Speváci nás zároveň poučili o význame peňazí a o tom, ako s nimi máme správne 
zaobchádzať. Koncert sa nám páčil. 
 A to bol záver tohto sviatočného dňa. Každý odchádzal zo školy šťastný, lebo to bol super deň! 
A všetci sme sa tešili, že budú také dlhé prázdniny. Dúfam, že aj na budúci rok budú Vianoce v škole také 
šťastné a veselé ako tento rok.  
Text: Redaktor junior TASR Júlia Kónyová, 7. A    Foto: Mgr. Mária Hriciková 
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