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Školský rok 2019/2020          Ročník 16. 

 

Farby jesene 

 

I keď slnko chodí skôr spať, 

jeseň radosť tiež môže dať, 

stromom dáva farby krásne, 

že sa o nich píšu básne. 

Žltá, hnedá, oranžová, 

tá sa dlho nezachová, 

ale i tu krátku chvíľu, 

  tá krása dá žitia silu.                  

 (autor: Alinka) 
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ZOPÁR SLOV NA ÚVOD                                   Stonožka 

Text: Mgr. Zuzana Kočišová 

 

Akoby to bolo len včera, keď sme sa rozchádzali na prázdniny, a už sa opäť roztáča kolotoč nového 

školského roka. Je pravda, že školský kolotoč sa točí o čosi dlhšie ako ten obyčajný, ale zase v tom 

našom kolotoči nesedíme len tak nečinne a nepozeráme sa pasívne na svet okolo nás. Naopak, kto raz 

nastúpi na školský kolotoč, začína objavovať mnoho nových zaujímavých a krásnych vecí, nazbiera si 

množstvo zážitkov, postretáva veľa kamarátov a čo je hlavné, veľa sa naučí.  

 

Na prahu nového školského roka si želám, aby sa škola pre nás stala jednou veľkou rodinou, v ktorej 

bude prevládať pohoda a radosť. Prosím vás o to, aby sme tomu pomohli všetci svojimi „malými 

skutkami“. Aby sme sa naučili nielen počúvať, ale i načúvať. Správnym načúvaním získavame 

informácie a vedomosti ako základ múdrosti. Láskavosť a priateľstvo nech sú našimi spoločníkmi  

po celý deň. Úsmev na tvári a dobrá nálada dáva duši krídla, preto darujme úsmev každému, koho 

stretneme. Úsmevom prekonávajme strach, ale aj občasný hnev či zlosť. Škola je predsa dielňou 

ľudskosti, nie miestom utrpenia a bolesti.  

 

„Robme malé veci s veľkou láskou.“ (Matka Tereza) 

 

 

 

 

Milí čitatelia, 

aj v tomto školskom roku pokračujeme v tradícii vydávania školského časopisu. Očakávame vaše 

príspevky – články, vlastnú tvorbu, námety na články, ktoré by vás zaujímali. Príspevky do časopisu 

môžete odovzdať svojmu triednemu učiteľovi, alebo priamo pani učiteľke Kočišovej  

a Čarnakovičovej. 

Tešíme sa na spoluprácu a za vaše príspevky vopred ĎAKUJEME  . 
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ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2019/2020                         Stonožka 

Slávnostný príhovor riaditeľa školy  

Vážení učitelia, vážení rodičia, milí žiaci. 

Ocitáte sa po letných prázdninách znovu v školskej realite. Škola pre Vás, milí žiaci, vytvára 

prostredie pre získanie vzdelania, pripravuje Vás pre život ako schopných mladých ľudí, a veľakrát je 

miestom nových zážitkov, radostí z úspechu či napredovaní. V dnešnej dobe práve škola ponúka 

okrem základného vzdelania ešte oveľa viac. Podľa záujmov toho ktorého z Vás si v nej môžete 

preveriť svoje športové schopnosti, naučiť sa cudzí jazyk, ktorého vedomosť otvára brány sveta, 

môžete sa podeliť o svoje myšlienky prostredníctvom časopisu, alebo preveriť manuálne zručnosti 

v dielni. 

Každoročne pre Vás učitelia organizujú rôzne akcie, podujatia, a pripravujú aktivity, kde môžete 

uplatniť svoj talent a schopnosti. Na oplátku im svojimi úspechmi dokážete, že ich snaha niečo Vás 

naučiť nebola zbytočná. Pre každého učiteľa je poďakovaním radosť v očiach každého z Vás. 

Je pred Vami školský rok. pre mnohých ďalší v poradí, no pre tých najmenších, prváčikov, prvý. Čaká 

na Vás zasadnutie do školských lavíc, odhaľovanie tajomstiev šlabikára, prvé písmenká a príklady. 

Verím, že si do tých lavíc budete sadať radi, s túžbou niečo sa naučiť a zvedavosť, ktorú Vám vidím 

v očkách, Vás bude poháňať za vzdelaním. 

Tento školský rok bude dôležitým medzníkom aj v živote deviatakov. Želám Vám, aby ste vytrvali 

v doterajšom snažení, aby ste obstáli v skúškach, ktoré Vás v priebehu a na konci roka čakajú, a aby 

ste prijímali s pokorou snahu Vašich učiteľov. Slušnosť a zodpovedný prístup k plneniu povinností 

Vám určite uľahčia cestu k úspechu. Niektorí ešte možno nemáte jasnú predstavu o tom, akým 

smerom sa vyberiete. Nenechávajte Vaše rozhodnutie na poslednú chvíľu, ani sa nespoliehajte  

na rozhodnutie iných. Skúste zvoliť cestu rozhovoru, vzájomnej komunikácie s rodičmi a učiteľmi, 

ktorí Vám určite pomôžu pri hľadaní možností. 

Milí žiaci, 

želám Vám, aby ste našli správnu mieru medzi učením a odpočinkom, povinnosťami a relaxom. Iba 

tak budete mať radosť sami zo seba a radosť Vašich blízkych Vám určite tiež príde vhod. Učiť Vás 

budú výborní učitelia, ktorí majú úprimnú snahu priblížiť Vám nielen nové vedomosti, ale aj Vás 

vypočuť, poradiť či pomôcť. Svojou usilovnosťou, slušným správaním, ústretovým prístupom 

k plneniu povinností, tvorivosťou a aktivitou si vytvorte zo školy prostredie, kde bude radosť sa 

vracať. Kritizovaním všetkých a všetkého, záškoláctvom a nudou spôsobíte len znásobenie 

nespokojnosti. 
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Milí rodičia, 

nakoľko i Vy ste nesmierne dôležitým článkom v reťazci výchovy a získavania vzdelania Vašich detí, 

nevyhýbajte sa rodičovským povinnostiam a spolupráci so školou. Vytvorte deťom podnetné 

prostredie, kde bude vládnuť istota, porozumenie, láska a dôsledne dbajte o to, aby vaše deti do školy 

chodili. Veď kto by mal najlepšie poznať svoje dieťa ak nie rodič? Vaše dieťa má svoje potreby, 

školské povinnosti, preto je potrebné, aby ste mu vytvorili podmienky na prípravu do školy 

a zabezpečili do nej jeho pravidelnú dochádzku. Určite tým podporíte výsledky Vašich ratolestí 

v škole a budete sa môcť hrdo pozrieť do očí zrejúcej mladej osobnosti.  

Napokon mi dovoľte, vážení učitelia a zamestnanci školy, aby som Vám venoval veľkými písmenami 

napísané slová môjho príhovoru.  Ste zdrojom tvorivosti, úspešných krokov Vašich žiakov, ale 

veľakrát aj zdrojom trpezlivosti či sebazapierania. Nie každý deň je dňom ocenenia Vášho úsilia. 

Možno si občas nejeden z Vás povie, že nevidí ďalej zmysluplnosť svojej práce. Veľmi si však želám, 

aby ste v sebe našli odhodlanie pokračovať v neľahkej a zodpovednej práci ktorú vykonávate,  

ku ktorej Vám želám predovšetkým veľa pevného zdravia a tvorivých síl. 

V oblasti výchovy a vzdelávania budeme pokračovať v projekte „Modernizácia technických učební“ 

a využívaním inovatívnych metód a foriem práce. 

Naďalej pokračujeme v skvalitňovaní výučby v rámci projektu „Zvyšovanie kvality výchovno – 

vzdelávacieho procesu na ZŠ“ zameraného na čitateľskú, prírodovednú a matematickú gramotnosť. 

Tak isto pokračujeme v projekte, ktorý je spolufinancovaný z ľudských zdrojov a je zameraný  

na „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov.“ 

S radosťou Vám môžem oznámiť, že sa nám podarilo zrekonštruovať školskú jedáleň, dokončila sa 

druhá fáza výmeny okien  a obnovili sme hromozvod na celej budove školy.  

Pri tejto príležitosti sa chcem poďakovať nášmu zriaďovateľovi Mestu Kráľovský Chlmec na čele 

s primátorom Ing. Karolom Patakym, ako aj mestskému zastupiteľstvu za podporu našich aktivít 

a pozornosť, ktorú nám venujú. 

Na záver prajem školský rok plný nových ....získaných vedomostí a zručností, vzájomnú spokojnosť 

a radosť z nepremárnených možností. 

PRAJEM ÚSPEŠNÝ ROK! 

PhDr. Róbert Berta, MBA 

riaditeľ školy 
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Organizácia školského roka 2019/2020                           Stonožka 

 

Triedy a triednictvo 
1.A Mgr. Zuzana Kočišová 5.A Mgr. Albert Páll 

1.B Mgr. Silvia Megyessiová                   5.B Mgr. Renáta Balogh Tárczy 

1.C Mgr.  Enikő Pribulová 6.A RNDr. Iveta Slovinská 

2.A Mgr. Judita Daková 6.B Mgr. Mária Paprčková 

2.B PaedDr. Gabriela Királyová 6.C PhDr. Timea Dajková 

2.C Mgr. Monika Liszkaiová 7.A PaedDr. Ildikó Pribulová Daková 

3.A Mgr. Viola Rudašová                           7.B Mgr. Csaba Dako 

3.B Mgr. Lýdia Mihalčíková                      8.A Mgr. Ildikó Tóthová 

3.C Mgr. Ildikó Vojtková 8.B Mgr. Zuzana Kotorová 

4.A Marta Čarnakovičová                          8.C Mgr. Judita Daková 

4.B Mgr. Ildikó Dobošová                         9.A Mgr. Judita Fazekašová 

4.C PaedDr. Alžbeta Tóthová                    9.B PaedDr. Edita Gérešiová 

 
Výchovno-vzdelávaciu prácu a výchovnú prácu na I. stupni usmerňuje zástupkyňa Mgr. Hudáková D., 

na II. stupni zástupkyňa Mgr. Musková Z.  

V škole vypomáhajú asistenti a asistentky učiteľa: Jutková I., Mgr. Kiššová S., Bc. Kasko Gy., 

Oroszová J.,  Mgr. Gondová Z., Mgr. Király L., Mgr. Szabó Kósik N., Bc. Pribéková B., Tóthová H. 

Bez triednictva sú učitelia: Mgr. Jašková A., Mgr. Hriciková M.  

Učiteľské rady opustila odchodom do dôchodku pani učiteľka Mgr. Katarína Bertová, ktorej aj touto 

cestou ďakujeme za dlhoročnú pedagogickú činnosť.  

 

Poradenstvo 

Výchovný poradca: Mgr. Júlia Marcziová 

Školský psychológ: Mgr. Katarína Banyková 

Školský logopéd: Mgr. Zuzana Kočišová 

Špeciálny pedagóg: Mgr. Zuzana Kočišová, Mgr. Judita Daková 

Sociálny pedagóg – Mgr. Nella Juhászová, Mgr. Rita Szedláková  

 

Školský klub detí  
1. oddelenie       Denisa Kendiová - vychovávateľka 

2. oddelenie       Mária Szerdiová - vychovávateľka 

3. oddelenie       Mgr. Silvia Kiššová - vychovávateľka 

4. oddelenie       Eva Királyová - vychovávateľka 

5. oddelenie       Iveta Szegedyová - vychovávateľka 

 

Všetky aktivity ŠKD nájdete na webovej stránke www.tokajko.webnode.sk.  

 

                                                                                                                                                                                       

https://zskossutkch.edupage.org/teachers/#38794
https://zskossutkch.edupage.org/teachers/#35798
http://zsnabrezna.sk/index.php/poradenstvo/vychovny-poradca/
http://zsnabrezna.sk/index.php/poradenstvo/skolsky-psycholog/
http://zsnabrezna.sk/index.php/poradenstvo/skolsky-logoped/
http://zsnabrezna.sk/index.php/poradenstvo/specialny-pedagog/
http://www.tokajko.webnode.sk/
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V škole nás to baví                                                      Stonožka 

ROZLÚČKA S DEVIATAKMI 

Text: Mgr.Zuzana Kočišová 

Foto: Kristián Bók 

 

„Keď končí sa spoločná cesta, smiech zanikol v tichu opustenej triedy, 

zostali po nás iba prázdne miesta, na zemi kúsok roztrúsenej kriedy. 

V pamäti zbieraš vzácne chvíle a v ušiach znie Ti ozvena krokov, 

poslednou stránkou triednej knihy zatváraš krásnych deväť rokov.“ 

 

Deväť rokov je v živote človeka iba jeho zlomok. Je to pomerne krátky úsek, ale aj napriek tomu je 

pre život človeka veľmi významný.  V živote našich deviatakov sa zavŕšila azda najvýznamnejšia 

etapa – ukončili svoje pôsobenie na základnej škole. Z malých a nesmelých prváčikov sa stali mladí 

ľudia plný snov,  ideálov a chuti do života.  Prežili na našej škole úžasných deväť rokov, ktoré sa 

nepochybne navždy vpíšu do ich pamäte, pretože za úžasne krátky čas získali nielen mnoho 

vedomostí, ktoré budú ďalej využívať, ale naučili sa tvoriť aj vzťahy, priateľstvá, dokážu si pomáhať, 

rešpektovať sa a mať sa radi.  

Do ďalšieho života našim bývalým deviatakom želáme mnoho úspechov, spokojnosti a úsmevov  

na tvári. 

Dovidenia! 
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V škole nás to baví                                                      Stonožka 

 

LETNÉ TÁBORY 
 
Dva mesiace prázdnin robia vrásky nejednému pracujúcemu rodičovi. Deti, ktorých rodičia nemali 

počas prázdnin dostatok voľna, mohli tráviť svoj čas v denných letných táboroch, ktoré už tradične  

vo svojich priestoroch organizuje naša škola v mesiaci august. Hlavným poslaním týchto týždenných 

táborov je vytvárať priestor, kde deti nájdu príležitosť spoznávať sa, rozvíjať svoj potenciál v hravom 

a inšpiratívnom prostredí, ale hlavne zažiť kopec dobrej zábavy. Bolo ich dokopy päť a ako to tam 

vyzeralo? Pripomeňme si to krásnymi fotkami  . 

 

STRELECKÝ TÁBOR  pod vedením Ivana Tamáša 
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FUTBALOVÝ TÁBOR  pod vedením  Mgr. Ladislava Királya 
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ŠPORTOVÝ TÁBOR  pod vedením Mgr. Zuzany Gondovej 
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Kreatívny tábor MIŠ MAŠ  pod vedením Mgr. Silvie Kiššovej 
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TANEČNÝ TÁBOR  pod vedením Boglárky Stofanné Barna 
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V škole nás to baví                                                      Stonožka 

MEDZIBODROŽSKÝ KULTÚRNY FESTIVAL 2019 V KRÁĽOVSKOM CHLMCI 

Text: Redaktor junior TASR Júlia Kónyová, 9. A    

Foto: Mgr. Mária Hriciková 

 

Druhý septembrový týždeň sa v Kráľovskom Chlmci koná pravidelne Medzibodrožský kultúrny 

festival. Od piatku do nedele večera sa usporadúvajú rôzne kultúrne podujatia.  

Hlavná mestská oslava bola v sobotu a festival otvoril pán primátor Ing. Karol Pataky. Potom 

s predstaviteľmi našich spriatelených miest z Čiech, Maďarska, Ukrajiny a Rumunska odhalili 

pamätnú stenu erbov týchto miest. Okrem toho sú tam fotografie slávnych predkov, ktorí preslávili 

naše mesto. A potom sa začala zábava. Najprv vystúpili žiaci zo všetkých chlmeckých základných, 

stredných a umeleckých škôl. Našu školu reprezentovali mladší žiaci pod vedením pani učiteliek 

Mihalčíkovej L. a Királyovej G. Na pódiu potom vystupovali rôzne hudobné skupiny zo Slovenska 

a Maďarska.  

 

Najkrajšie plody zo svojej záhrady vystavili záhradkári na výstave. Za našu ZŠ z plodov, ktoré 

priniesli žiaci pripravili výstavku pani učiteľky – Čarnakovičová M., Daková J. a za rodičov  pani 

Fazekašová I. a Gérešiová K. Kvetinárstvo Iris predstavilo svadobné šaty, dekorácie a slávnostné 

prestieranie. Vo dvore Mestského múzea si mohli občania pozrieť sochy ľadových medveďov 

v životnej veľkosti, ktoré majú poukázať na ochranu životného prostredia. Boli vymodelované 

z klasov suchých ozdobných tráv.     
 

Každý sa tešil na lahôdky – od grilovaných špecialít až po cukrovú vatu. Deti mali radosť z hračiek 

a mládež z kolotočov. Na záver dňa sa konal obrovský ohňostroj.             

Festival sa v tomto roku vydaril, každý si našiel niečo, čo ho zaujalo. Tešíme sa na to, aké prekvapenia 

nám prichystá vedenie mesta na budúci rok.   

 

Osobitné poďakovanie patrí pani Fazekašovej I. a Gérešiovej K., 

za tekvice a nápadité ikebany. 

ĎAKUJEME   
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V škole nás to baví                                                      Stonožka   

PROJEKT „NAŠE MESTO“ 

Text: Redaktorka Stela Cziránková, 6. A       

Foto: Kristián Bók        

     

Do mestskej akcie o tradíciách a súčasnosti Kráľovského Chlmca sa pravidelne zapájajú aj základné 

školy, ktoré v meste sú.  Dňa 13. 9. 2019 sa zúčastnili projektu Naše mesto aj v žiaci  v ZŠ  

na Kossuthovej ulici. Už týždeň predtým sa žiaci venovali aktivitám o našom meste a potom každý 

žiak pripravil svoj projekt. Akciu organizovali a aj vyhodnotili vyučujúce slovenského jazyka – pani 

učiteľka Gérešiová, Hriciková a Gondová. Najlepšie projekty boli odmenené riaditeľskou pochvalou. 

Práce žiakov sú vystavené na nástenkách na chodbách školy.             

 

V piatok sme mali rôzne akcie. Na prvej hodine urobila pani učiteľka T. Dajková kvíz o našom meste 

pre žiakov druhého stupňa. Riešili rôzne úlohy a pozreli si zaujímavé prezentácie. Zábava potom 

pokračovala na školskom dvore a ihriskách. Mladší žiaci hrali rôzne hry zamerané na zručnosť, kreslili 

na asfalt a v kreatívnych dielňach vyrábali rôzne výrobky za pomoci pani vychovávateliek.    

Starší chlapci hrali futbalové zápasy so spriatelenými školami z Čiernej nad Tisou a z Gymnázia 

v Kráľovskom Chlmci. Naši futbalisti vyhrali prvé miesto, k čomu im gratulujeme! Dievčatá hrali 

v telocvični vybíjanú so súperkami z tých istých škôl a umiestnili sa na treťom mieste. Nesúťažne hrali 

futbal aj mladší žiaci a priateľský volejbalový zápas si zahrali páni učitelia so staršími žiakmi.  

 

Pán I. Tamáš zorganizoval streleckú súťaž a strieľať mohol každý, kto chcel. Pani učiteľka Jašková 

s Á.Tipánom z 8. B triedy sa postarali o hudbu, aby bolo všetkým veselo.      

Počasie bolo výborné a všetci sme sa cítili dobre. Tešili sme sa na sobotu, keď zábava pokračovala  

na Medzibodrožskom kultúrnom festivale. 
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V škole nás to baví                                                      Stonožka 

MOSTY BEZ BARIÉR 

Text:  Redaktor junior TASR Júlia Kónyová, 9. A  

Foto: Bianka Kónyová, 9.A 

 

V Pribeníku sa 18. septembra 2019 uskutočnil 10. ročník akcie Mosty bez bariér, ktorá sa konala  

pod záštitou Košického samosprávneho kraja. Zišli sa na nej predstavitelia stredných škôl z celého 

Košického kraja.    

 

Zo ZŠ v Kráľovskom Chlmci sa tam vybrali žiaci deviateho a ôsmeho ročníka pod vedením svojich 

triednych učiteľov. Všetci sme sa nato tešili, lebo starší spolužiaci nám už o tom rozprávali.      

Na ihrisku bolo postavených veľa stánkov, v ktorých sa predstavovali žiaci asi z 50 škôl z celého 

regiónu. Zdravotná škola predviedla poskytnutie prvej pomoci, videli sme aj možnosti sebaobrany. 

Hotelové školy pripravili ochutnávky jedál a koláčov a čašníci miešané nealkoholické nápoje. Bolo aj 

veľa kreatívnych stánkov, ktoré prezentovali rôzne dekoratívne predmety. Mnohí z nás si ich aj kúpili. 

Páčili sa mi aj ukážky práce na počítači a 3D tlačiarne.               

Aj na pódiu bolo veselo, lebo vystupovali študenti z rôznych škôl z Rožňavy, Košíc a aj 

z Kráľovského Chlmca tanečná skupina Chlmeckí banditi. Veľmi sa nám páčili dievčatá, ktoré 

spievali rómske piesne a tancovali sme v hľadisku aj my.           

Program trval do poobedia. Potom po nás prišiel autobus a odviezol nás domov. V Pribeníku sa nám 

veľmi páčilo, lebo sme sa stretli s kamarátmi z iných škôl. A zaujímavé boli aj ponuky stredných škôl, 

lebo nám pomôžu s výberom školy, kde by sme chceli študovať po skončení základnej školy.      
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V škole nás to baví                                                      Stonožka 

   

BIELA PASTELKA 

Text:  Redaktor junior TASR Natália Juhászová, 9. A  

Foto: Mgr. Ildikó Tóthová 

         

Pani učiteľka I. Tóthová zorganizovala v ZŠ v Kráľovskom Chlmci dobročinnú zbierku Biela pastelka. 

Ide o každoročnú akciu v prospech nevidiacich a slabozrakých. Peniaze, ktoré sa vyzbierajú, 

posielame nevidiacim, aby si mohli zabezpečiť pomôcky, ktoré im zjednodušia život.                    

V piatok 20. septembra 2019 sa žiaci – N. Juhászová a E. Godzsáková z 9. A, V. Kósiková z 9. B, Á. 

Tippán z 8. B a F. Illés z 8. A – vybrali najprv do tried, aby mohli žiaci prispieť do zbierky. Bola 

vyhlásená deň predtým, takže kto chcel, mohol prispieť.  

Žiaci boli štedrí a dostali od nás bielu pastelku. Potom sme sa vybrali do mesta a boli sme milo 

prekvapení, lebo väčšina oslovených občanov prispela do zbierky.  

                 

 Tento deň sa mi veľmi páčil. Bolo dobré vidieť, že ľudia prispievajú na dobrú vec, lebo chcú pomôcť 

tým, ktorí to potrebujú. Vyzbierané peniaze boli zaslané na Úniu nevidiacich a slabozrakých  

v Bratislave. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva  

a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom 

pomáhajú začleniť sa do bežného života.  
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EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 

Text: Mgr. Renáta Balogh Tárczy 

 

Európsky deň jazykov sa oslavuje každoročne 26. septembra. Všeobecnými cieľmi Európskeho dňa 

jazykov sú: 

- upozorniť verejnosť na dôležitosť štúdia jazykov a diverzifikácie škály študovaných jazykov  

s cieľom prispieť k rozvoju mnohojazyčnosti a interkultúrneho porozumenia; 

- podpora bohatej jazykovej a kultúrnej rozmanitosti Európy, ktorú je nevyhnutné zachovávať, 

chrániť a rozvíjať; 

- podpora celoživotného jazykového vzdelávania v školách i mimo škôl, či už na študijné účely, 

pre odborné potreby, za účelom mobility alebo pre zábavu a vzájomnú výmenu poznatkov  

a skúseností. 

V rámci Európskeho dňa jazykov sme si v týždni od 23. do 26. septembra 2019 na hodinách 

nemeckého a anglického jazyka pripomenuli potrebu učenia sa cudzích jazykov, ktoré sú vstupnou 

bránou do celého sveta.  

 

Hodina nemeckého jazyka boli vo všetkých triedach spestrené rôznymi aktivitami – hrami  

so slovíčkami, piesňami, projektmi „Moje mesto“ v nemeckom jazyku, prípravou vlajok nemecky 

hovoriacich krajín, ale predovšetkým kvízom o týchto krajinách. Kvíz mal preveriť vedomosti žiakov 

nielen v oblasti reálií, ale aj z oblasti umenia, hudby, športu a kultúry. Hodiny boli spestrené 

rozprávaní o Nemecku a Nemcoch, o výrobkoch nemeckého priemyslu, tradičných nemeckých jedlách 

a pod. Cieľom aktivít bolo motivovať žiakov, aby sa usilovne učili nemecký jazyk, ktorý aj napriek 

tomu, že sa popri anglickom jazyku dostáva do úzadia, je stále dôležitým jazykom v Európe a drží si 

popredné miesto na európskom pracovnom trhu. 

 

Žiaci 8. a 9. ročníka v triede prečítali známu rozprávku ako Červená čiapočka a Tri prasiatka.  

Po prečítaní rozprávok žiaci spoločne prerozprávali príbehy ktoré sú im známe aj v iných jazykoch, 

ktoré ovládajú (slovenský, maďarský). Potom každý žiak dostal za úlohu spracovať príbeh – určiť 

hlavných hrdinov, napísať obsah niekoľkými vetami a ponaučenie, ktoré z príbehu vyplývalo. Všetci 

žiaci zvládli zadanú úlohu a najlepšie práce boli ohodnotené. 

 

Žiaci 6. ročníka v triede pozerali rozprávku Aladin v anglickom jazyku, ktorú sme si potom  

aj spoločne prečítali. Žiaci prerozprávali vlastnými slovami obsah rozprávky a porovnávali odlišnosti 

medzi rozprávkou a čítaným textom. Na záver dostali žiaci za úlohu spracovať rozprávku o Aladinovi 

vo forme projektu – časť rozprávky nakreslili a napísali obsah v anglickom jazyku. 
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EXKURZIA                                                      Stonožka 

CESTA NA MESIAC 

Text: PaedDr. Ildikó Pribulová Daková 

Foto: Mgr. Zuzana Kotorová 

 

Žiaci II. stupňa našej školy dňa 26.9.2019 navštívili v Košiciach výstavu pod názvom  

CESTA NA MESIAC. Uplynulo polstoročie, čo sa trojica odvážnych mužov vydala na nepochybne 

najúžasnejšiu výpravu ľudstva.  

Dvadsiaty prvý júl 1969 sa zapísal do dejín ľudstva. Prvé kroky človeka počas 152-minútového 

výstupu na mesačný povrch pri televíznych a rádiových prijímačoch sledovali milióny obyvateľov 

Zeme. Prvý človek na Mesiaci, Neil Armstrong, vyslovil pamätnú vetu: „Je to malý krok pre človeka, 

veľký krok pre ľudstvo.“ Na povrchu Mesiaca odhalil aj pamätnú plaketu s nápisom: „Tu sa ľudia  

z planéty Zem prvýkrát dotkli nohami Mesiaca. Júl R. P. 1969. Prišli sme v mieri v mene celého 

ľudstva.“ Výstava prostredníctvom vybraných fotografií, dobových predmetov, ako aj ich replík 

predstavovala kľúčové okamihy kozmonautiky. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavých faktov ako 

napríklad, že: 

- cesta na Mesiac trvala 8 dní 

- na Mesiaci strávili 22 dní 

- na Mesiaci vztýčili americkú vlajku 

- na Mesiaci odhalili plaketu s nápisom „TU SA ĽUDIA Z PLANÉTY ZEM PRVÝKRÁT 

DOTKLI NOHAMI MESIACA.“ 
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BLAHOŽELÁME                                                      Stonožka 

ÚSPECH VO VÝTVARNEJ SÚŤAŽI  „Petrohrad očami detí“ 

Žiaka Štefana Popoviča zo ZŠ v Kráľovskom Chlmci ocenil 

gubernátor Sankt Peterburgu!!! 
 

Text: Redaktor junior TASR Natália Juhászová, 9. A  

Foto: Henrieta Tóthová 

 

Žiaci ZŠ v Kráľovskom Chlmci sa zapojili do výtvarnej súťaže „Petrohrad očami detí“, ktorú 

vyhlásilo Oddelenie školstva pri Mestskom úrade v Lučenci začiatkom školského roka. Na súťaž ich 

pripravovala pani učiteľka I. Tóthová.             

 

Dňa 26. 9. 2019 bolo vyhodnotenie týchto prác. Pani Ing. I. Jasenková Olšágová, vedúca oddelenia, 

oznámila vedeniu našej školy, že Štefan Popovič z 9. B získal umiestnenie v súťaži a jeho dielo bolo 

zaslané do Sankt Peterburgu. Veľmi ho potešil list od pána gubernátora Sankt Peterburgu, pána A. D. 

Beglova, v ktorom sa mu poďakoval za peknú prácu.  

Štefanovo dielo je vystavené v Akadémii talentov v Petrohrade.             

Ocenenie mu odovzdal náš pán riaditeľ R. Berta. Dúfame, že sa Štefan zapojí aj do ďalších súťaží 

a získa také dobré ocenenie ako v tejto súťaži. 

SRDEČNE BLAHOŽELÁME! 
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DOPRAVNÉ                                                              Stonožka 

BEZPEČNE NA CESTÁCH 

Text a foto: Mgr. Zuzana Kočišová 

 

Vidieť a byť videný sa stáva opäť heslom dňa v záujme bezpečnosti nás všetkých, ale najmä našich 

detí. S nástupom do školy nehodovosť detí prudko stúpa. Školáci na ceste do školy sa musia 

samostatne orientovať a riešiť dopravné situácie. Nesprávne konanie má za následok dopravnú 

nehodu. 

Aby rodičia predišli tragédiám na cestách, je dôležité, aby dopravnej výchove svojich detí  

od najútlejšieho veku venovali veľkú pozornosť a sami im boli príkladom. Deti treba viesť k tomu, 

aby sa v cestnej premávke správali zodpovedne a uvážlivo. Pri prechádzaní cez cestu sa treba 

dôkladne presvedčiť, či je to bezpečné a čo najkratšou kolmou trasou čo najrýchlejšie cez cestu prejsť. 

Treba ich upozorniť, že počúvanie hlasnej hudby cez slúchadlá pripojené na mobil, či podobné 

prehrávacie zariadenia, je pri prechádzaní cez cestu mimoriadne nebezpečné, preto by ich ani nemali 

používať. 

Dieťa v cestnej premávke musí byť viditeľné. K nešťastiu prichádza často preto, lebo vodič dieťa  

na ceste jednoducho nezbadá. Rodičia môžu hroziace riziko znížiť tým, že budú svoje deti obliekať 

nielen pohodlne, ale i dostatočne pestro, prípadne opatria jeho odev, školskú tašku, topánky, čiapku 

reflexnými nášivkami či odrazkami tak , aby vodič už z diaľky zbadal malého školáka a zvýšil svoju 

pozornosť.  

Ďakujeme Ministerstvu vnútra SR a Policajnému zboru v Kráľovskom Chlmci, že v rámci 

prevencie myslela na dostatočné označenie našich prvákov a zabezpečila ich školské tašky 

reflexnými prvkami a reflexnými vestami. 

ĎAKUJEME   

 



 

 
27 

SÚŤAŽ                                                                       Stonožka 

DOMESTOS pre školy 

Naša škola sa zapojila do súťaže DOMESTOS PRE ŠKOLY, kde máme možnosť vyhrať finančné 

prostriedky na prerobenie našich školských toaliet.  

Pomôžte našej škole vyhrať financie na nové toalety! 

 

Viac informácií na www.domestospreskoly.sk  

alebo u Mgr. Judity Dakovej 

http://www.domestospreskoly.sk/
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Vyfarbi si obrázok a zbav sa stresu.                            Stonožka 
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SPONZORI  A PARTNERI                                              Stonožka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technická úprava:  Kristián Bók  

Grafická úprava:    Mgr. Zuzana Kočišová 

Redakčná úprava:  Mgr. Zuzana Kočišová, Marta Čarnakovičová 

 


