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Štedrá lúka 

Rozkvitnutá štedrá lúka  Poďte rýchlo, utekajte, 
krásne lúčne kvety núka.  do vázy si natrhajte! 
„Zadarmo ich ponúkam,  Berte si z nich, kým tu sú, 
každému z nich rada dám.  kým ich ovce nespasú.“ Alica Náhliková 
 
Vymaľuj! 
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Slávnostné odmeňovanie učiteľov  
 Dňa 6. apríla 2018 sa v Mestskom kultúrnom stredisku konala slávnostná akadémia pri 
príležitosti Dňa učiteľov. Slávnosť zorganizovalo mestské zastupiteľstvo pod vedením pána primátora 
Ing. Karola Patakyho. Pozvaní boli všetci učitelia, ktorí patria do školského obvodu nášho mesta. Aj 
učiteľky z materských škôl a z SOŠ. Prišli aj učitelia z Lelesa a Somotoru – okolitých dedín. My, 
mažoretky, sme každému pri vchode dali červenú ružu. 
 V úvode privítal pán primátor všetkých učiteľov. Poďakoval sa im za obetavú a ťažkú prácu, 
ktorú robia. Potom im zaželal veľa elánu a úspechov do ďalšej práce. Pred odovzdávaním ocenení 
vystúpili malí tanečníci a recitátor z našej školy. A potom pani B. Leczová, vedúca školského úradu, a pán 
P. Nádasdi, poslanec mestského zastupiteľstva, odovzdali desiatim najlepším učiteľom pamätné plakety 
a kytice  za ich záslužnú prácu. O každom učiteľovi sa premietla krátka prezentácia a každý z nich sa 
podpísal do mestskej kroniky. Za našu školu dostala ocenenie pani učiteľka Marta Čarnakovičová za 
mnohoročnú vynikajúcu prácu. Srdečne jej blahoželáme!  
 Na záver vystúpili ešte žiaci zo ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským s pesničkami. A celkom na 
záver sme zatancovali my, mažoretky. Páni učitelia sa potom vybrali na slávnostný obed. Oslava sa mi 
páčila, lebo páni učitelia sa nás snažia naučiť všetko, čo budeme v živote potrebovať. Ďakujeme im zato aj 
my, žiaci. 
Text: Redaktor junior TASR Júlia Kónyová, 7. A    Foto: Mgr. Mária Hriciková 

     
Aranžovanie ikebán 
 V Trebišove sa dňa 27. marca 2018 uskutočnila tradičná súťaž 
v zhotovovaní veľkonočnej ikebany. Našu školu – ZŠ Kráľovský Chlmec 
– reprezentovali traja žiaci: 
1. Vanessa Gačová, 8. A 
2. Bartolomej Balogh, 8. A 
3. Antónia Šimková, 9. B 
Na súťaž sme sa pripravovali aj doma. Prezreli sme si niekoľko stránok 
na internete a aj časopisy s touto témou. Museli sme si pripraviť aj 
materiál, ktorý pri aranžovaní použijeme. Na zhotovenie ikebany je 
potrebná trpezlivosť, precíznosť a estetické cítenie. Ráno sme sa vybrali 
s pani učiteľkou I. Tóthovou do Trebišova na súťaž. Tejto súťaže sa 
zúčastnili žiaci z viacerých škôl v trebišovskom okrese. 
 Po príchode nám porota oznámila podmienky, podľa ktorých 
bolo treba postupovať. Na vytvorenie veľkonočných ikebán bol určený 
presný čas. Každý žiak zhotovil ikebanu vo vlastnom štýle. Naši žiaci 
nezískali žiadne umiestnenie, ale ja som dostal Cenu poroty, čo ma veľmi 
potešilo. Všetky aranžmány sa nám páčili a možno o rok vyhráme aj my 
nejakú cenu. 
 Ďakujeme všetkým žiakom za reprezentáciu školy. Pani učiteľka 
nás pochválila, že sme boli šikovní.  

 

Text: Redaktor junior TASR Bartolomej Balogh, 8. A   
  Foto: Mgr. Ildikó Tóthová 
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Putovanie za hviezdičkou 
 Dňa 23. marca 2018 sa uskutočnilo náučno – zábavné popoludnie pri príležitosti 75. 
výročia napísania knihy Malý princ. Jej autorom je francúzsky autor Antoine de Saint-Exupéry. 
Hlavný hrdina  knihy – malý chlapec z inej planéty – a jeho príhody sú medzi deťmi veľmi 
obľúbené. Preto sa pani učiteľky na prvom stupni rozhodli, že im pripravia popoludnie, počas 
ktorého by ešte lepšie spoznali tohto hrdinu. 
 Akcie sa zúčastnilo 80 žiakov, z ktorých bolo vytvorených 10 družstiev. Na úvod si deti 
pozreli prezentáciu o živote a diele autora. Potom sa dozvedeli ďalšie zaujímavosti o knihe. 
 Jednotlivé družstvá plnili rôzne úlohy, za ktorá získali indície. Hľadali ukryté mená 
autorov a názvy ich diel, zaspievali spoločne pesničku. Najviac zábavy si užili pri hľadaní 
názvov, ktoré súviseli s malým princom. Museli totiž vopchať ruku do otvoru na fľaši, do ktorej 
boli predtým vložené chlpaté, mokré a drsné veci. Žiaci nevedeli, čo to je, tak mali z toho veľkú 
zábavu. Podľa indícií potom v závere vytvorili heslo“ kniha“. Najlepšie boli družstvá 4. A a 4. C 
triedy. 
 Po vyhlásení výsledkov nasledovali zábavné disko – hry. Všetci žiaci sa zabávali dobre. 
Autorkou tejto aktivity bola pani učiteľka Marta Čarnakovičová. Svojou výraznou pomocou 
prispeli k úspechu popoludnia aj pani učiteľky Mihalčíková, A. Tóthová a Kočišová, ktorým 
patrí vďaka. 
Text: Redaktor junior TASR Natália Juhászová, 7. A       Foto: Kristián Bók, internet 

 
 

Kráľovná Alžbeta a móda 
 V Regionálnom múzeu v Kráľovskom Chlmci, ktoré bolo 

pôvodne kaštieľom rodiny grófa Majlátha, bola dňa 6. 4. 2018 otvorená 
výstava pod názvom Kráľovná Alžbeta a móda. Zaujímavé na tom bolo aj to, 
že práve jedna z grófových dcér bola dvornou dámou cisárovnej Sisi.   
 Návštevníci mohli obdivovať 10 zrekonštruovaných šiat v pôvodnej 
veľkosti, spomedzi ktorých vynikali najmä tie, ktoré mala oblečené na 
korunovácii. Pani majiteľka módneho salónu D´ Elia v Gödöllő v Maďarsku, 
Mónika Cédly, za pomoci historikov, vlastných výskumov,  štúdia súkromnej 
korešpondencie a spolupráce s krajčírkami, čipkárkami a vyšívačkami, 
zhotovila tieto repliky počas 10 rokov. Takže skutočná doba vzniku bola 
oveľa dlhšia. Ale výsledok stál naozaj zato! Žiaci si mohli pozrieť aj slávne 
tylové šaty so zlatými hviezdičkami a slávnym účesom s diamantovými 
ihlicami v tvare plesnivca. 
 Sprievodcovia v múzeu porozprávali žiakom aj ďalšie zaujímavosti zo 
života cisárovnej. Ďakujeme vedeniu múzea, že nám priblížili život a módu 
z obdobia vlády cisárovnej Sisi.           Text a foto: Mgr. Mária Hriciková 
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Školský turnaj v stolnom tenise 
 
 5. apríl je Svetovým dňom stolného tenisu. Jeho úlohou je pritiahnuť k tejto hre čo najviac ľudí, 
ktorí pestujú tento šport pre zábavu. A, samozrejme, dosiahnuť, aby pri hre aj vydržali a venovali sa jej 
aj dlhodobo. 
 Aj naša ZŠ sa zapojila do tejto aktivity. Vo štvrtok, 5. apríla, sme v rámci vyučovania 
zorganizovali školský turnaj v tomto krásnom športe. Zápasy sa odohrali v telocvični a zúčastnilo sa ich 
19 žiakov z 5. až 9. ročníka. Výsledky boli nasledovné: 
Mladší žiaci: 1. miesto – Bence Šikora, 5. A         Starší žiaci: 1. miesto – Ján Juhász, 9. B 
           2. miesto – Richard Pribek, 6. A        2. miesto -  Oliver Hlad, 9. B 
           3. miesto – Oliver Dóczi, 5. A   3.miesto – Nikolas Kondáš, 9. A 
 V závere športového dopoludnia sme sa všetci zahrali tri obrovské „kolotoče“, do ktorých sa 
zapojili aj organizátori turnaja – pán riaditeľ PhDr. R. Berta a pani asistentka Mgr. Z. Gondová. 

Text: Mgr. Zuzana Gondová 

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

 
 
 

 

 

Krížovku vytvoril Árpád Tipán, 6. B 

Okresné kolo Biologickej olympiády 
 
 Okresné kolo biologickej olympiády sa konalo 11. 4. 2018 v Trebišove. Pripravovala nás pani 
učiteľka Mgr. Katarína Juhászová. Počas prípravy sme spoznali mnoho nových rastlín a živočíchov. Mali 
sme si doniesť aj herbár, ktorý sme si pripravovali doma. Tento rok sme reprezentovali našu školu ja 
a moje dvojča – Bianka. Ona bola prvýkrát, preto bolo pre ňu všetko nové. 
 Ešte cestou do Trebišova sme si opakovali otázky na test a aj praktické poznávanie rastlín 
a zvierat. Po príchode nám dali čísla, pod ktorými sme súťažili. Ja som začala botanikou, kým Bianka 
písala test zo zoológie. Poznávanie rastlín mi išlo lepšie ako test. Pani učiteľka mi povedala, že som ho 
zvládla super, ale test som poplietla. Na vyhodnotenie sme čakali všetci veľmi netrpezlivo. Pre nás dopadlo 
dobre – ja som skončila na treťom a Bianka na šiestom mieste. Bola veľmi rada, lebo nečakala, že hneď 
na prvýkrát sa umiestni tak dobre. Odmenené boli prvé tri miesta. Dostali sme diplomy a malé darčeky. 
Aj pani učiteľka nás pochválila. 
 Potom sme sa prešli po Trebišove a cestou domov sme zhodnotili, že tento deň bol krásny. Dúfam, 
že sa nám podarí vyhrať aj na budúci rok! 

Text: Redaktor junior TASR Júlia Kónyová, 7. A  

1.  Ozdoba z kvetov do vlasov 
2. Jeden zo svetadielov 
3. Horúci bylinkový nápoj 
4. Dolné končatiny 
5. Pieseň v opere 
6. Šiesty pád 
7. Meno autora našej krížovky 
8. Zimná prikrývka krajiny 
9. Robí koňom podkovy 
10. Dopravný prostriedok 
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Zápis žiakov do prvého ročníka 
 
18. apríl bol dlho očakávaným dňom aj pre budúcich prvákov, aj pre učiteľov našej ZŠ. 
V tento deň k nám deti prišli prvýkrát, aby sa už naozaj stali žiakmi našej školy. V úvode vystúpili žiaci 
prvého stupňa. Tí sa veľmi tešili, že môžu ukázať svojim kamarátom zo škôlky, čo všetko sa za ten rok 
naučili. Budúcim prvákom sa prihovoril pán riaditeľ PhDr. Róbert Berta, ktorý ich srdečne privítal. Naši 
pedagógovia a asistenti pre nich pripravili zaujímavý rozprávkový príbeh o troch prasiatkach, ktorý ich 
sprevádzal všetkými aktivitami. Tu mohli ukázať svoju šikovnosť, bystrosť, ale aj tvorivosť. Každý sa 
veľmi snažil, aby úlohy splnil dobre. Rodičia mali možnosť poradiť sa aj s pani psychologičkou Edinou 
Szegedyovou, ktorá im ochotne odpovedala na otázky. Zapísaných prvákov bolo 55. V závere rozdala pani 
zástupkyňa deťom darčeky a sladké odmeny. 
 Poďakovanie patrí všetkým pani učiteľkám, vychovávateľom a asistentom, ktorí celý zápis 
pripravili a zhotovili aj nádherné rekvizity. Bolo to pre všetkých príjemne strávené popoludnie. Na 
budúcich prvákov sa tešíme aj 16. mája, keď bude v našej škole Deň otvorených dverí.  

Text: Mgr. Dana Hudáková  Foto: Kristián Bók 

                     
Deň Zeme 
 Projektu Deň Zeme sa v našej škole venuje každoročne veľká pozornosť. Ochrana životného 
prostredia je v súčasnosti veľmi dôležitá téma. Tento projekt má za úlohu poukázať na to, ako našu Zem 
ochrániť, aby sme na nej mohli aj naďalej zdravo žiť. Mnoho obyvateľov nášho mesta však nedodržuje 
pravidlá, ktoré by tento životný štýl zabezpečili aj pre ďalšie generácie. Aj v našom meste sa nájdu takí, 
ktorí zahadzujú papiere, ale aj iný nebezpečný odpad na nedovolených skládkach v okolí mesta. Preto sa 
žiaci našej školy každoročne zapájajú do ich likvidácie. Projekt organizuje pani učiteľka I. Pribulová 
Daková, ktorá vypracuje priebeh celého dňa. 
 V tomto školskom roku sa aktivity uskutočnili dňa 27. apríla 2018. Žiakov jednotlivých tried 
sprevádzali na stanovištia deviataci a triedni učitelia. Tam riešili otázky o tom, ako dlho sa rozkladajú 
veci v prírode, environmentálne hádanky, spoznávali rastliny a stromy, hrali rôzne kolektívne hry. 
Vyvrcholením dňa bolo odstránenie nelegálnej skládky za mestom. Všetci žiaci mali pracovné rukavice 
a igelitové vrecia, do ktorých sa odpad zbieral. Žiaci deviatych ročníkov vypracovali aj dotazník o ochrane 
životného prostredia. Aj mladší žiaci priložili ruky k dielu a pomohli pri úprave okolia školy. 
 Deň môžem považovať za veľmi úspešný, lebo sme vyčistili naše okolie od odpadkov, ktoré 
nazhromaždili nezodpovední občania. A dúfam, že to bude pre nás, žiakov, poučenie, že sa takto nemáme 
k prírode správať. 
Redaktor TASR Laura Nagyová, 7. C   Foto: Kristián Bók 
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Maľovanka
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