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Majáles v Kráľovskom Chlmci 
 Prvomájové oslavy majú v našom meste dlhoročnú tradíciu. Preto každý vie, že keď rozkvitne 
orgován a agáty nad mestom, máme sa tešiť na majáles. Vždy sa trošku bojíme, ako to bude s počasím, ale 
v posledných rokoch sa vydarilo. Aj keď fúkal silný vietor, na námestí sa zišlo veľa divákov. Každý bol 
zvedavý, ako budú vystupovať na pódiu ich deti alebo kamaráti. Oslavy otvoril pán primátor Ing. Karol 
Pataky a všetkým zaželal príjemnú zábavu. A potom sa na rad dostali jednotliví účinkujúci. Boli to žiaci 
všetkých škôl, ktoré v meste máme – základných, stredných a aj zo ZUŠ. Jedni spievali, druhí tancovali 
klasické aj moderné tance. Bolo to naozaj pestré. Občania mesta potom spoločne postavili pred mestským 
úradom májku a ozdobili ju stužkami. 
 Popri kultúrnom programe si mohli ľudia kúpiť občerstvenie, aj rôzne hračky pre deti. Našu 
školu reprezentovala aj skupinka žiakov s pani učiteľkou I. Slovinskou. Predvádzali občanom poznávanie 
vzácnych rastlín z nášho okolia – išlo o spoznávanie biodiverzity nášho mesta. Po stiahnutí aplikácie ste sa 
mohli dozvedieť presné údaje o tom, aký objekt ste si odfotili. Druhá aktivita mala názov Kráľovsko-
chlmecká hľadačka. Pomocou indícií ste mohli spoznávať jednotlivé zvláštnosti nášho mesta a jeho okolia. 
 Mne sa kultúrny program páčil a aj ostatným obyvateľom, lebo sa zabávali na námestí až do 
večera. 
Text: Redaktor junior TASR Júlia Kónyová, 7. A  Foto: Mgr. Mária Hriciková   

     
 Deň hasičov 
 Dňa 11. 5. 2018 sa v Kráľovskom Chlmci uskutočnil Deň hasičov. Zúčastnili sa ho žiaci piatych 
a šiestych ročníkov. Žiaci boli veľmi zvedaví na rôzne zariadenia, ktoré sa na stanici nachádzali. Ujovia 
ich najprv poučili o bezpečnosti pri prehliadke  Potom mali rozchod a mohli si vyskúšať všetku techniku, 
ktorá na ploche bola. Každý si rád sadol do nákladných áut a obrovských hasičských áut. Potom im hasiči 
porozprávali o svojich povinnostiach pri prevencii a hasení požiarov. Predviedli im aj hasenie  z plošiny, 
odkiaľ trošku pokropili aj žiakov, lebo bolo veľmi horúco. Veľkým zážitkom bolo aj uhasenie horiacich 
pneumatík penou. 
 Žiaci si mohli vyskúšať niektoré súčasti hasičského odevu a vyskúšať si aj svoju zručnosť pri 
triafaní prúdom vody do cieľa. 
 Všetci boli s exkurziou spokojní. Páčila sa im technika, aj ukážky hasenia požiaru. Odvážni hasiči 
sa páčili najmä chlapcom. Niektorí sľubovali, že keď budú veľkí, aj oni sa nimi stanú.  
Text: Redaktor TASR Natália Juhászová, 7. A                                   Foto: pani asistentka B. Pribeková 
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Oslava Dňa matiek 
 

K mojim najobľúbenejším vystúpeniam s našou skupinou mažoretiek patrí každý rok 
oslava Dňa matiek. Spolu s ostatnými účinkujúcimi nacvičujeme jednotlivé čísla s veľkou 
radosťou, lebo vieme, že naše mamky a staré mamky nás majú najradšej. A keď vystupujeme 
na javisku, tak sú na nás pyšné. 
 Deň matiek sme v tomto roku oslávili 11. mája v kultúrnom dome. Program sa začal 
o 15:00 hodine. Samozrejme, predtým sme mali aj generálku, aby sme boli dobre pripravení. Za 
našu školu uvádzala program Arleta Bacskaiová z 9. B triedy. Srdečne všetkých privítala 
a oboznámila divákov s programom. A potom sa začala pestrá prehliadka básničiek, piesní 
a tancov. Vystupovali žiaci z miestnych materských a základných škôl. Zapojila sa aj základná 
umelecká škola a žiaci z centra voľného času. Deti zarecitovali pre svoje mamičky rôzne krásne 
básničky, zaspievali krásne piesne a zatancovali moderné aj ľudové tance. Niektoré mamičky sa 
rozcitliveli a v očiach sa im objavili aj slzičky. Ale pri scénkach a tancoch sa už potom veselo 
usmievali. Aj nás, mažoretky, odmenili veľkým potleskom. 
 V závere programu zaspievali účinkujúci z našej školy (vyše 100 žiakov) spoločnú 
pesničku na rozlúčku, ktorou sme sa rozlúčili a zároveň aj poďakovali našim mamičkám. 
Ďakujeme aj všetkým pani učiteľkám a asistentkám, ktoré s nami program nacvičovali. 
 
Text: Redaktor junior TASR Júlia Kónyová, 7. A  Foto: Mgr. Mária Hriciková 

       
 
Dejepis v kocke 
 Obvodné kolo dejepisnej súťaže o kráľovi Matejovi Korvínovi zorganizovala pani učiteľka T. 
Dajková. Pozvala na ňu učiteľov aj žiakov z okolitých základných škôl. Súťaž sa konala 14. 5. 2018 v ZŠ 
v Kráľovskom Chlmci a zúčastnili sa jej okrem našich žiakov aj súťažiaci zo ZŠ v Čiernej nad Tisou 
a Strede nad Bodrogom. Otázky boli vytvorené pre žiakov 5. až 9. ročníka. Pani učiteľka sa rozhodla, že 
súťaž prebehne hravou formou. Preto pripravila pre každý ročník rôzne zábavné otázky o danej téme na 
interaktívnej tabuli. Riešili sme krížovky, puzzle, atď. Keďže sme sa pripravovali, nemali sme veľkú 
trému a súťaž prebehla v pohode. Ale najviac sme sa potešili výsledku, lebo žiaci našej školy vyhrali prvé 
miesto! 
Na druhom sa umiestnila ZŠ z Čiernej nad Tisou a na treťom zo Stredy nad Bodrogom. Súťažiaci boli 
odmenení sladkými odmenami a diplomom. 
 Po vyhlásení výsledkov sme si spoločne posedeli – žiaci aj pani učiteľky - pri čaji a káve. Všetci sa 
dobre cítili a sľúbili, že prídu aj na budúci rok.  
 
Text: Redaktor junior TASR Júlia Kónyová, 7. A    
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Rožňavské divadlo ACTORES  
 

Profesionálne Mestské divadlo ACTORES Rožňava je príspevkovou neziskovou organizáciou 
mesta Rožňava. Pripravujú rôzne kultúrne podujatia a umelecké programy pre deti aj dospelých. 
Doposiaľ vytvorilo vyše štyri desiatky inscenácií, ktoré boli prezentované nielen na Slovensku, ale 
i v zahraničí.  
Názov divadla ACTORES pochádza z latinského jazyka a znamená herca, obetavo oddaného svojej 
umeleckej práci, tvorbe, divadlu, publiku. ACTORES vzniklo v septembri roku 1994 a založili ho herci 
prešovských a košických divadiel. Hrajú nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Do nášho mesta zavítali 
už viackrát, preto sme sa na nich veľmi tešili. Hru odohrali v rámci prehliadky divadelných predstavení 
Divadelná paleta, ktorá zvykne byť v Chlmci každý rok v máji. Všetci obyvatelia sa tešia, lebo k nám 
zavítajú herci z veľkých divadiel. 
 V tomto roku prichystali pre našu školu detský muzikál Aladin a čarovná lampa. Rozprávku sme 
poznali a boli sme zvedaví, ako ju herci zahrajú. Všetko sa nám páčilo! Aj kostýmy boli nádherné, aj 
kulisy, ktoré predstavovali Bagdad, jaskyňu a sultánov palác. Pekne tancovali aj tanečnice a najviac sme 
tlieskali džinovi, lebo hral dobre a pekne spieval. Počas predstavenia sa použili aj dymové efekty, čo 
ocenili najmä malí žiaci. Starším sa páčilo premietanie na plátno a rôzne svetelné efekty. Na záver sme sa 
hercom poďakovali veľkým potleskom za ich výborné výkony. Niektorí spolužiaci si pozreli predstavenie 
až podvečer, lebo sa už do sály nevošli. Aj im sa predstavenie páčilo. Všetci sa tešíme na hru, ktorú nám 
herci zahrajú na budúci rok!  

Text: Redaktor junior TASR Laura Nagyová, 7. C, internet            Foto: internet 
 
  
 

 
KRÍŽOVKA 
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Krížovku zhotovil Árpád Tipán, 6. B 
 

1. Opak slova áno 
2. Aké prístroje sa v súčasnosti 

používajú najradšej? 
3. Metodov brat 
4. Maďarsko po anglicky 
5. Zviera s dlhým krkom 
6. Čoho sa boja deti, keď sú choré? 
7. Jedna z planét (na J) 
8. Čo majú ľudia na tvári, keď sú 

šťastní? 
9. Na čo písali ľudia v Egypte? 
10. Čo žije vo vode? 
11. Svetadiel, na ktorom je Čína 
12. Čím hryzieme potravu? 
13. Veľké zviera z praveku 
14. Opak slova vie  
15. Medzinárodná informačná sieť 
16. Do čoho sa píšu správy 
17. Tvrdé Y 
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Foto: Mgr. Ildikó Tóthová 
 
 
 
 
 

     
Výlet do KraKoVa 
 
 V dňoch od 24. 5.  do 26. 5. 2018 sa žiaci zo ZŠ v Kráľovskom Chlmci zúčastnili výletu do 
Poľska. 

Navštívili mesto Krakov s jeho pamätihodnosťami, koncentračný tábor v Oswienčime 
a Červený Kláštor na Slovensku. Výlet zorganizoval pán riaditeľ R. Berta a ďalšie učiteľky – T. 
Dajková a R. Balogh Tárczy –  nás sprevádzali. 
 Naša prvá zastávka bola pred poľsko-slovenskou hranicou v Červenom Kláštore. 
Navštívili sme kláštor a pán sprievodca nám porozprával jeho históriu.  
 Potom sme pokračovali v ceste do Krakova. Najprv sme mali prehliadku kráľovského 
hradu Wavel. Páčilo sa nám, že sme vedomosti o ňom získali pomocou slúchadiel. Pozreli sme si 
aj starobylé mesto, ktoré má veľa pamätihodností. Neskôr sme sa ubytovali v hoteli Daisy 
v Krakove. V piatok sme navštívili koncentračný tábor v Osvienčime. Z návštevy sme mali 
trošku obavy, lebo sme sa o tábore a spôsobe života v ňom učili v škole. Veľmi na nás zapôsobili 
slová sprievodcu a aj stavby, odev a obuv väzňov. Koncentračný tábor bol rozdelený na mužskú 
a ženskú časť. Najhorší pohľad bol asi na plynové komory, kde zabíjali väzňov. Vážime si obete, 
ktoré priniesli väzni, aby sme mohli spokojne žiť. 
 Cestou domov sme sa opäť zastavili v Červenom Kláštore. Povozili sme sa po Dunajci na 
pltiach. Bolo toto zvláštne, ale výborné! Do pltí sme nastupovali s obavami, ale všetko sa dobre 
skončilo. 
 Výlet sa nám všetkým páčil. Bol poučný a zaujímavý. Poučením pre nás bolo to, že život 
a slobodu si treba vážiť. 
Text: Redaktor junior TASR Bartolomej Balogh, 8. A  Foto: PhDr. Róbert Berta 

Mladý zdravotník 
 Aj v tomto školskom roku sa organizovala 
v Trebišove dňa 23. 5. 2018 súťaž Mladý zdravotník. Je to 
obvodové kolo a chystáme sa naň s pani učiteľkou I. 
Tóthovou na krúžku celý rok.  
 Cieľom súťaže bolo preveriť, ako dokážeme 
poskytnúť prvú pomoc pri úrazoch rôzneho druhu. Mala 
viacero častí. Najprv sme mali vedomostný test o dejinách 
Červeného kríža. Potom sme určovali dopravné značky. 
Nakoniec sme súťažili na jednotlivých stanovištiach. 
Prakticky sme museli dokázať, ako vieme ošetriť 
popáleniny, zlomeniny, dať pacienta do stabilizovanej 
polohy a poskytnúť masáž srdca a umelé dýchanie. Našu 
školu reprezentovali: Norbert Bohács , Bartolomej 
Balogh, Dominik Vojtko a Vanessa Gačová z 8. A a Félix 
Illés zo 6. A triedy. 
 Aj keď sme sa neumiestnili na poprednom 
mieste, akcia bola pre nás poučná, zábavná a zaujímavá. 
Stanovili sme si cieľ, že na budúci rok súťaž určite 
vyhráme! 
Text:  Redaktor junior TASR Bartolomej Balogh, 8. A
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Rečnícka súťaž 
 
 Naučiť sa spisovne a správne rozprávať na danú tému nie je ľahké, najmä v našej škole, 
lebo sa nachádza v bilingválnom prostredí. Preto si porota – Mgr. M. Hriciková a PaedDr. E. 
Gérešiová – veľmi vážili odvahu tých žiakov, ktorí sa do rečníckej súťaže dňa 8. 6. 2018, 
zapojili. Témy boli dané vopred a žiaci si vylosovali tému, na ktorú bolo treba 2 minúty 
rozprávať. Každý rečník sa snažil, aby splnil podmienky a porota rozhodla o ich umiestnení 
takto: 
1. kategória     2. kategória 
1. miesto: B. Nyíriová, 6. B        1. miesto: M. Mokryová, 9. B 
2. miesto: M. Palágyi, 6. B          2. miesto: A. Bacskaiová, 9. B, A. Oláhová, 8. A 
3. miesto: E. Čizmadia a D. Puskás, 5. B        3. miesto: D. Tóth, 7. B, P. Gornyitzky, 8. A 
 
 Všetci víťazi boli odmenení vecnými cenami. Ďakujeme aj ostatným rečníkom, ktorí 
nabrali odvahu a vystúpili so svojimi prejavmi. Dúfame, že aj v budúcom školskom roku sa 
s nimi stretneme. 
       Mgr. Mária Hriciková 
  
 
 
 
 
 
 
Geografická súťaž „Tím kreatívnych geografov“ 
 
 Dňa 4. 6. 2018 sa v priestoroch našej ZŠ konala geografická súťaž o titul „ Tím 
kreatívnych geografov“. Pozvanie prijali kolektívy žiakov z Gymnázia v Kráľovskom Chlmci 
a zo ZŠ v Čiernej nad Tisou. Hostiteľmi boli žiaci 8. a 9. ročníka našej školy.  
 Súťaž mala dve časti: 

a) Kartodiagram ináč – žiaci tvorivým spôsobom pracovali s obrysovou mapou štátov EÚ 
a pomocou plastelíny a špajdlí znázorňovali požadované údaje. 

b) Odíde Manu do Bombaja?“ – táto aktivita bola venovaná téme migrácie v Európe. 
Prostredníctvom mladého Inda sa mali súťažiaci vžiť do postavenia ľudí, ktorí sú 
situáciou v ich štáte nútení sťahovať sa. 

Úloha poroty nebola ľahká, lebo žiaci pristupovali k riešeniu problémov veľmi tvorivo 
a zodpovedne, preto všetci získali rovnaký počet bodov. Verdikt poroty preto bol, že tento 
rok sa víťazný tím nevyhlási. Všetci boli odmenení diplomami za účasť a kreativitu 
a vedeniu zúčastnených škôl bola vyjadrená vďaka. 
Aktivitu zostavili a viedli Mgr. I. Marciová a PaedDr. I. Pribulová Daková. Obe sa tešia na 
druhý ročník geografickej súťaže a očakávajú aj ďalších súťažiacich. 
 
Text: Mgr. I. Marciová   Foto: Kristián Bók 
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Medzinárodný deň detí 
  
 Náš medzinárodný deň pripadol naozaj na 1. júna. Ráno sme sa potešili, lebo svietilo 
slnko a to je fajn, lebo jednotlivé aktivity sa dali robiť iba vonku. Rozdelili sme sa po 
triedach a s triednymi učiteľmi sme sa rozhodovali, čo budeme v ten deň robiť. Ponuka bola 
bohatá. Mohli sme si zahrať rôzne športové hry: futbal, volejbal, vybíjanú, stolný tenis, 
basketbal...Tí šikovnejší mohli strieľať zo vzduchoviek pod dozorom pána I. Tamáša. 

           
 Mladší žiaci kreslili na asfalt a súťažili v rôznych hrách, ktoré boli zamerané na 
zručnosť. Veľmi si to užívali, lebo sme počuli, ako sa smejú a povzbudzujú svojich 
spolužiakov. 

     
 Zverenci pán J. Juhásza z CVČ sa zasa postarali o dobrú náladu. Spievali nám piesne 
– jednu krajšiu ako druhú. Pri mikrofóne sa vystriedalo  veľa spevákov. Deťom zlepšili 
náladu aj mažoretky, ku ktorým sa pripojilo veľa tanečníc. 
 Zlatým klincom dňa boli buchty od našich kuchárok, ktoré výborne chutili. Dúfam, že 
sa všetci dobre zabávali a budú v dobrom spomínať na tento výnimočný deň. 
Text: Redaktor junior TASR Natália Juhászová, 7. A   Foto: Kristián Bók 
 
Milí žiaci! 
 
V mene celej redakčnej rady vám prajem 
príjemné prežitie letných prázdnin! 
Nájdite si nových kamarátov a s tými 
terajšími zažite nádherné zážitky. 
Na stretnutie s vami sa v novom 
školskom roku teší  Mgr. Mária Hriciková  
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