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Otužilý kvietok 
 
Jeden kvietok roztomilý    v snehu sa mu dobre darí. 
je nesmierne otužilý.     Ten dar dostal do vienka 
Ohlasuje príchod jari,     a volá sa snežienka. 
          Alica Náhliková 
Vymaľuj! 
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Záverečný tanečný venček  
 
 Kurz spoločenského tanca sa v ZŠ v Kráľovskom Chlmci koná každý druhý rok. Preto 
sa ho zúčastňujú naraz žiaci dvoch ročníkov – ôsmeho a deviateho.  
Už od septembra minulého roku sme sa každý piatok stretávali v telocvični našej školy, kde sme 
sa učili základy spoločenských tancov. Tanečný kurz viedol pán Ing. Štofan . Naučili sme sa 15 
tancov : valčík, polku, čardáš, foxtrot, letkis, atď. Pri niektorých sme sa aj zapotili. A niekedy sa 
nám podarilo aj postúpať dievčatám topánky. Ale nakoniec sme to zvládli!   

Vyvrcholením kurzu bol slávnostný ples, nazývaný Záverečný venček, ktorý sa konal 3. 
februára 2018 v areáli Gymnázia v Kráľovskom Chlmci. V podvečer sme mali najprv generálnu 
skúšku, na ktorú sme si mohli pozvať aj známych. Ale naše tanečné umenie sme predviedli 
rodičom, učiteľom a pozvaným hosťom až večer. Pozvali sme vedenie školy – pani riaditeľku 
Hudákovú a pani zástupkyňu Muskovú a aj naše triedne učiteľky – pani učiteľku Slovinskú, 
Marciovú, Dajkovú, Balogh Tárczy a Molnárovú. Celkovo nás tancovalo 21 párov.  

Po slávnostnom otvorení venčeka sa začala povinná časť, kde sme predstavili povinné 
tance. Po večeri to už bolo voľnejšie a tancovali sme rôzne zábavné tance – stoličkový, jablkový, 
atď. 

Pri záverečných slovách pán Štofan vyjadril  nadmernú spokojnosť s priebehom 
tanečného kurzu. Aj my mu srdečne ďakujeme za úžasnú atmosféru, ktorá panovala na kurzoch 
a hlavne na záverečnom venčeku. 
 
Text  a foto: Redaktor junior TASR  Bartolomej Balogh, 8.A 
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Detský karneval  
 
 Detský karneval pre žiakov 1. - 4. ročníka sa konal 7. 2. 2018 v telocvični. Deti sa už 
týždne predtým zhovárali, za čo sa prezlečú. V telocvični sa ich zhromaždila riadna kopa. 
 Zábavu otvorila oficiálne pani riaditeľka Hudáková. Srdečne privítala masky, učiteľov 
a rodičov a zaželala im dobrú zábavu. Najprv bola prehliadka masiek, a potom sa jednotlivo 
predstavovali. Porotu tvorili zamestnanci školy – pani učiteľky, pani asistentky, sociálne 
pracovníčky a pani vychovávateľky. Pri hodnotení uprednostnili tie masky, ktoré si zhotovili 
žiaci v spolupráci s rodičmi. Víťazné boli odmenené cenami. Malú odmenu dostali aj ostatní. 
Na karnevale sa predávala aj tombola, žiaci mohli vyhrať hračky aj školské potreby. 
 Po vyhodnotení masiek nasledovala tanečná zábava. Každý sa zabával dobre. Páčilo sa 
mi, že princezné tancovali s Batmanom, alebo super hrdina s lienkou. V závere mohli rodičia 
odfotiť svoje deti v maskách, aby mali pamiatku na tento veselý deň.  
 
Text: Redaktor junior TASR Natália Juhászová, 8. A                Foto: Kristián Bók 

     
 
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, 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 
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Recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín  
 Školské kolo recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy sa konalo 19. 2. a 21. 2. 2018. Pani 
učiteľka Gérešiová s pani asistentkou Juhászovou na druhom stupni pekne vyzdobili triedu a žiaci im 
pomohli pripraviť aj miestnosť na recitovanie. Vyzdobili ju kvetmi a úryvkom z Hviezdoslavovej básne. 
V porote okrem pani učiteľky Gérešiovej bola aj pani učiteľka Hriciková a pán riaditeľ Berta. 
 Súťaž otvorila V. Gačová z 8. A, ktorá pripomenula význam tejto akcie a oboznámila žiakov s 
podmienkami súťaže. V tomto roku nás, súťažiacich, nebolo toľko ako po iné roky. Aj u nás boli mnohí 
žiaci chorí. Ale blížili sa jarné prázdniny a okresné kolo je po nich, tak sa porota musela rozhodnúť, kto 
pôjde reprezentovať našu školu.  
 Najprv sa súťažiaci obávali, že dostanú trému a zabudnú text. Veď nikto si nechcel urobiť hanbu! 
Súťaž začali žiaci 5. – 6. ročníka, ktorí smelo zarecitovali svoje ukážky. V tretej kategórii sa súťažilo iba 
v kategórii – poézia. Mali sme oveľa väčšiu trému ako tí mladší. Ale keď sme vystúpili pred porotu, tak 
z nás opadla a s úsmevom sme naše básne zarecitovali. Po skončení súťaže sa porota poradila a potom 
nám oznámila umiestnenie.  
5. – 6. ročník  Poézia     Próza 
 1. Patrik Puškáš, 5. B     1. neudelené 
 2. Viktória Bajuszová, 5. A    2. Antónia Bálintová, 5. A  
 3. Matúš Lorenčík, 5. B     3. Daniela Tóthová, 5. B 
7. – 9. ročník  Poézia 
 1. Vanessa Gačová, 8. A 
 2. Bartolomej Balogh, 8. A 
 3. Arleta Bacskaiová, 9. B 

Do Trebišova pôjdu za prvú kategóriu – Alex Boršoš zo 4. B a Vanessa Mariňáková z 2. C, za 
druhú kategóriu - Patrik Puškáš z 5. B a za tretiu Vanessa Gačová z 8. A. 
 Počas recitácie si mohli diváci pozrieť aj prezentáciu o živote a diele P. O. Hviezdoslava. 
Súťažiaci dostali malú odmenu a, samozrejme, aj jednotku za účasť na súťaži. Ja som sa cítila na súťaži 
dobre, lebo tam bola príjemná atmosféra. 

Text: Redaktor junior TASR Júlia Kónyová, 7. A  Foto: Kristián Bók 
KRÍŽOVKA 
 

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

1. Druh jogurtu 
2. Dopravný prostriedok 
3. Vták, ktorý ráno budí ľudí 
4. Svetová športová súťaž 
5. Malý sivý živočích 
6. Svetadiel 
7. Orgán čuchu 
8. Žiari na oblohe 
9. Kuje zo železa podkovy 
10. Nočný vták (sova) 
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Marec – mesiac knihy 
 

Uhádneš názvy rozprávok, ktoré sú na tejto stránke? Odpovede dones pani učiteľke 
Hricikovej do 16. 3. 2018 a dostaneš sa do losovania o peknú cenu! 

           
 
1.........................     2...............................                      3.........................       4......................... 
 

                          
   
5..........................                6...............................         7.............................      8................................ 
 
 

               
 
9................................     10................................       11...............................      12.............................. 
 

                  
 
13............................      14.............................         15........................       16................................. 



     - 6 – 
MAĽOVANKA      
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