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Základná škola Kráľovský Chlmec

Prvá pieseň          
                                                  

Kráča slnko po oblohe,                              
usmieva sa veselo,

rozospievať všetky vtáky
asi sa mu zachcelo.

Usadí sa slnko zlaté
na kraj každej vetvičky, 

naučí ich všetky noty
prvej jarnej pesničky.                                                             
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Netradičný školský deň Marec - mesiac knihy                              
KARNEVAL

Text: Mgr. Denisa Szemánová
Foto: Kristián Bók

Február je tradične mesiacom kar-
nevalov. Je to mesiac zábavy, vese-
losti. Na našej škole sme v deň odo-
vzdávania výpisov vysvedčení  03. 
02. 2022 zorganizovali karnevalovú 
zábavu v každej triede. Výber ma-
siek bol veľmi pestrý. Na poslednej 
hodine si tak žiaci vysvedčenie pre-
berali ako víly, princezné, kovboji, 

vojaci, roztlieskavačky, ale aj ma-
čičky a iné rozprávkové bytosti. 
Za svojimi žiakmi nezaostávali ani 
pani učiteľky a pán riaditeľ, kto-
rí tiež prišli do školy v krásnych 

maskách. Zábava pokračovala aj v 
školskom klube detí, kde si žiaci 
v oddeleniach mohli pochutnať na 
výborných šiškách, tak ako to k fa-
šiangovej zábave patrí.

IMATRIKULÁCIA NAŠICH PRVÁKOV

Text: Mgr. Dana Hudáková
Foto: Kristián Bók

Imatrikulácia bola pre samotných 
prvákov veľkým zážitkom. Konala 
sa v deň karnevalovej zábavy. Pán 
riaditeľ a pani zástupkyňa v netra-
dičných kostýmoch pasovali na-
šich prvákov, ktorí v tento deň do-
stali aj prvé vysvedčenie (výpis). 
Každá trieda ukázala, čo všetko sa 
už naučili a že si prvé vysvedčenie 
ozaj zaslúžia.

NETRADIČNÁ HODINA: ROZVOJ ČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI (RČG)

Text: Mgr. Denisa Szemánová
Foto: Kristián Bók

Rok 2022 je rokom, kedy si pri-
pomíname výročie významných 
osobností slovenskej literatúry, 
ktorí sa venovali aj tvorbe pre deti 
a mládež. Jubilujúce osobnosti slo-
venskej detskej literatúry si pripo-
menuli na netradičnej hodine RČG 

aj žiaci IV. A triedy. Pri príležitosti 
okrúhleho výročia žiaci navštívili 
školskú knižnicu, kde mali mož-
nosť vyhľadať a prezerať si diela 
od daných autorov. Následne si žia-
ci za pomoci pani učiteľky vyhľa-
dávali informácie o živote a tvorbe 
autorov. Ďalej nasledovala tvorivá 
aktivita v skupinách. Žiaci sa zahra-
li na ilustrátorov, dostali výtvarné 

potreby a veľké čisté výkresy. Zo 
získaných informácií vytvorili pla-
gáty obsahujúce stručné informácie 
o živote a tvorbe jubilujúcich au-
torov. Plagáty boli doplnené aj ná-
vrhmi obalov kníh. Žiaci sa úlohy 
zhostili veľmi zodpovedne. Výsled-
ný produkt ich nielen pobavil, ale aj 
obohatil o nové poznatky.

STRETNUTIE REDAKTORA SO SPISOVATEĽOM
Text: Mgr. Denisa Szemánová
Foto: Kristián Bók

Marec – mesiac kníh si pripomenu-
li aj žiaci IV. C triedy zaujímavou 
aktivitou. Na hodine slovenského 
jazyka sa presunuli do priestorov 
školskej knižnice. Na začiatku ak-

tivity boli žiaci rozdelení do dvojíc 
a každá dvojica mala za úlohu pre-
študovať si životopis a tvorbu zná-
meho slovenského autora. Spoloč-
ne si pripravili otázky a odpovede 
zo života spisovateľa a následne sa 
zrealizovalo stretnutie redaktora so 

spisovateľom. Jeden z dvojice bol 
redaktorom, ktorý robil rozhovor s 
druhým žiakom – so spisovateľom.  
Po skončení rozhovorov mali žiaci 
možnosť vyhľadať, prelistovať  a 
vypožičať si diela od daných spiso-
vateľov. 
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Marec - mesiac knihy                              Marec - mesiac knihy                              
LITERÁRNY KVÍZ

Text: Mgr. Denisa Szemánová
Foto: Kristián Bók

„Knihy sú otvorené dvere do čarov-
ného sveta.“  Každý rok im je za-
svätený mesiac marec. Atmosféru 
tohto mesiaca si užili i žiaci VIII. 
A triedy. Na hodine slovenského 
jazyka a literatúry sa presunuli do 

MAREC – MESIAC KNIHY

Text: Mgr. Beáta Molnárová
Foto: Kristián Bók

Zdrojom stretnutí s knihami nie sú 
len kníhkupectvá, knižnice, domá-
ce knižné zbierky, ale svoje neza-
stupiteľné  miesto tu majú škola a 
školská knižnica.
Aj naša školská knižnica ponúkla 
tento významný mesiac priestor, 
kde prebehlo množstvo aktivít spo-

priestorov školskej knižnice, kde 
ich čakala zaujímavá aktivita. Žia-
ci si zmerali, otestovali a precvičili 
vedomosti z literatúry vo vedo-
mostnom kvíze nazvanom „Literár-
ny kvíz – teória literatúry“. Súťaži-
lo sa v skupinkách, pričom každá 
skupina si mohla vybrať otázky zo 
štyroch kategórií: literárne žánre, 

literárne obdobia, spisovatelia a 
analýza textu. Z každej kategórie 
si mohli vybrať otázky za 100, 200, 
300 a 400 bodov, pričom otázky 
boli zoradené podľa stupňa nároč-
nosti. Súťažný kvíz ich nielen poba-
vil, ale žiaci si zároveň zopakovali 
svoje vedomosti z teórie literatúry

jených s knihou: spoločné čítanie, 
čítanie na pokračovanie, práca s 
literárnym textom, tvorba a realizá-
cia rôznych projektov.

Šikovní piataci si zobrali na mušku 
najznámejších autorov literatú-
ry pre deti a mládež, vymýšľali a 
vytvárali návrhy obalov kníh, v 

šiestom ročníku sa vytváral projekt 
s názvom Moja obľúbená kniha, 
v ktorom žiaci predstavili svojim 
spolužiakom svoje najobľúbenejšie 
knihy, ba ich aj požičali svojim ka-
marátom na čítanie.
Ôsmaci robili projekty z literárnych 

dejín, siedmaci sa tešili na literárny 
kvíz a deviataci tvorili projekty o 
ich najobľúbenejších autoroch.
Školská knižnica bola miestom aj 
ďalšej krásnej akcie: 14. - 15. mar-
ca naši najšikovnejší recitátori  sú-
ťažili v školskom kole Hviezdosla-

vovho Kubína, kde dosiahli pekné 
umiestnenia a budú reprezentovať 
našu školu ďalej na okresnom kole.
Všetky hore uvedené aktivity viedli 
a smerujú k naplneniu cieľa, aby sa 
kniha stala súčasťou každodenného 
života našich detí.

STRETNUTIE SO SPISOVATEĽKOU KATARÍNOU ŠKORUPOVOU

Text: Mgr. Zuzana Kočišová
Foto: Kristián Bók

V marci navštevujeme knižnice 
častejšie ako inokedy. Či už našu 
školskú, alebo regionálnu. Organi-
zujeme rôzne aktivity, podujatia a 
častejšie ako čítanku berieme
do rúk knihy rôznych žánrov. Ten-
to „knižný maratón“ vyvrcholí 

stretnutím
so vzácnou osobnosťou literárneho 
života. Tento rok prijala pozvanie 
regionálnej knižnice v našom meste 
spisovateľka a redaktorka Katarína 
Škorupová, ktorá sa venuje beletrii, 
detskej literatúre a prekladu z an-
gličtiny
Na besedu pricestovala dňa 
21.3.2022 z Bratislavy.  Prešla celé 
Slovensko od západu na východ, 
aby našich tretiakov oboznámila so 
svojou doterajšou tvorbou a s tým, 

v čom spočíva práca redaktorky a 
prekladateľky. Porozprávala nám 
o nezbednom dievčatku s bujnou 
fantáziou zo série kníh „Anča z Po-
maranča“ 1., 2., 3., ktoré svojimi 
výmyslami ide rodine poriadne na 
nervy, ale je s ňou veľká zábava. 
Dostali sme návod, „Ako uloviť 
mamuta“, ak by sme sa čistou ná-
hodou ocitli opäť v dobe kamennej. 
Dozvedeli sme sa, že v jednej tla-
čiarni žije malý škriatok Hups, kto-
rý berie z kníh písmenká a vyrába si 
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Marec - mesiac knihy                              Súťažili sme... 

z nich nábytok. Nájdeme ho v knihe 
„Hups, Rups a Šups“. Nakoniec nás 
preniesla do sveta fantázie v knihe 
„V krajine rozprávok“, kde sme 
stretli klasických rozprávkových 
hrdinov a zažili ich nevídané dob-
rodružstvá.
Zo svojej najobľúbenejšej kni-
hy „Anča z Pomaranča“ prečítala 
pani spisovateľka  jednu kapitolu 

a potom odpovedala na otázky, aby 
uspokojila našu zvedavosť. Zaují-
malo nás, odkiaľ čerpala námety 
pre svoju tvorbu, jej spisovateľské 
plány do budúcnosti, aké má zá-
ľuby, aký má vzťah k zvieratkám, 
a pod. Prezradila, ako sa v jej hlave 
zrodí námet na novú knihu, čo tre-
ba urobiť pre to, aby sa nám splnili 
naše túžby a sny, ale aj to, prečo spí 

s notesom a ceruzkou pod vankú-
šom.
Beseda bola spojená s predajom jej 
kníh, ktoré sme si odniesli domov 
s jej vlastnoručným podpisom. Na 
záver besedy sme sa pani spisova-
teľke poďakovali za milé stretnutie 
a popriali veľa tvorivých nápadov 
pri písaní ďalších literárnych diel
pre detského čitateľa.

NAŠA NAJOBĽÚBENEJŠIA SPISOVATEĽKA JANA BARILLOVÁ

Text: Žiaci III.B triedy
Foto: Kristián Bók

III. B trieda veľmi rada číta básnič-
ky od Jany Barillovej. Vydala už 4 
zbierky poézie pre deti. Pani spiso-
vateľka pôsobí aj ako učiteľka na 

prvom stupni základnej školy, preto 
vníma detské srdce a vie, čomu deti 
rozumejú. Jej posledná knižka má 
názov Čo si mačky rozprávali.
Naša pani učiteľka cez sociálnu sieť 
kontaktovala pani spisovateľku. 
Napísala jej, ako veľmi radi číta-

me jej básničky. Pani spisovateľka 
na jej správu reagovala, že je to pre 
ňu to najkrajšie ocenenie a poslala 
nám aj darček – knihu s venovaním, 
z ktorej si 2 dievčatá našej triedy 
vybrali báseň na recitačnú súťaž 
Hviezdoslavov Kubín.

TÝŽDEŇ FINANČNEJ GRAMOTNOSTI            

Text: Mgr. Albert Páll                                                                            
Foto: Kristián Bók

Pred jarnými prázdninami sme 
mali na našej škole týždeň finanč-
nej gramotnosti. Počas tohto týždňa 
učitelia matematiky pripravili zau-
jímavú aktivitu. Vyučujúci pripra-
vili pre svojich žiakov matematický 
kvíz. Žiaci pracovali v skupinkách 
a snažili sa čo najrýchlejšie vybrať 

správnu odpoveď z ponúkaných 
možností. Skupinka, ktorá najrých-
lejšie dokázala označiť správnu 
odpoveď, získala viac bodov. Na 
konci kvízu sa im body spočítali a 
nasledovalo vyhlásenie víťazných 
tímov.  Skupinové vyučovanie sa 
žiakom veľmi páčilo, bolo to pre 
nich „oživenie“ hodiny. Učitelia 
mali radosť z toho, že všetky skupi-
ny usilovne pracovali  a získali sko-
ro rovnaký počet bodov, čo svedčí o 
tom, že naši žiaci sú na dobrej úrov-
ni v oblasti finančnej gramotnosti.

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

Text: Mgr. Albert Páll
Foto: Kristián Bók

Aj tento rok sa naši žiaci zapojili do 
matematickej olympiády. Úspešní 
riešitelia domáceho kola postúpi-
li na obvodné kolo. Obvodné kolo 

súťaže pre kategóriu Z5 a Z9 sa 
uskutočnilo 26. 1. 2022. Našu školu 
reprezentovali:
Z5 –  Gabriela Pankovicsová
 (V.B) – 2. miesto
 Dobránsky Adam 
 (V.B) – 3. miesto.

Z9 –  Štefan Kenés 
 (IX.B) – 3. miesto.

Žiakov pripravoval p. u. Páll.
Všetkým úspešným riešiteľom sr-
dečne gratulujeme a ďakujeme za 
reprezentáciu našej školy.

ŠKOLSKÉ KOLO RECITAČNEJ SÚŤAŽE HVIEZDOSLAVOV KUBÍN                                                  

Text: Mgr. Denisa Szemánová                                   
Foto: Kristián Bók

Aj na našej škole každoročne za-
znieva umelecké slovo prostred-
níctvom žiakov, ktorí sa zapoja do 
celoštátnej postupovej súťaže s ná-

kategórie (2. – 4. ročník) súťažili 
14.3. 2022 a žiaci II. a III. kategórie 
15.3.2022. V I. kategórii ročníkov 
2. – 4. sme mali v školskom kole 
zastúpených 11 žiakov.  Do škol-
ského kola II. a III. kategórie sa 
tento rok zapojilo 22 žiakov.  Porota 

zvom Hviezdoslavov Kubín. Ide o 
najstaršiu a najprestížnejšiu súťaž 
umeleckého prednesu slovenskej i 
svetovej poézie a prózy. Táto reci-
tačná súťaž má už u nás dlhoročnú 
tradíciu a vysokú úroveň. Súťaži-
lo sa v troch kategóriách. Žiaci I. 
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mala ťažkú úlohu pri vyhodnocova-
ní súťaže, pretože z úst recitátorov 
si vypočuli pôsobivé prednesy a 
veľmi pekné ukážky. Hodnotil sa 
najmä výber textu, zvuková stránka 
reči, ovládanie textu a jeho prednes. 

Stonožka
PROJEKT: POČÍTAME ZO SRDCA (DEŇ FINANČNEJ GRAMOTNOSTI NA 1. STUPNI)

Text: Mgr. Enikő Pribulová
Foto: Kristián Bók

Pomáhať druhým od srdca je ten 
najväčší dar. Aj naše mesto sa za-
pojilo do humanitárnej pomoci pre 
Ukrajinu.
Z tohto dôvodu prebiehal aj náš pro-
jektový deň  finančnej gramotnosti 
na 1. stupni ZŠ trochu netradične. 
Konal sa dňa 15.3.2022 pod názvom 
„Počítame zo srdca“. Jednotlivými 
úlohami sme  nadviazali na momen-
tálnu (žiaľ, smutnú) situáciu vo sve-

Súťažili sme... 
Recitátori sa na súťaž zodpovedne 
pripravili, porota však musela vy-
brať tých najlepších. Všetci zúčast-
není budú ocenení. Víťazi jednotli-
vých kategórií postupujú na okres-
né kolo, aby mohli reprezentovať 
našu školu.

Umiestnenie žiakov bolo nasledov-
né:

I. kategória (2. – 4. ročník)

1. miesto Aaron Oltman (II.A)
 – umelecký prednes prózy
Patric Amin Oueslati (IV.B) 
– umelecký prednes poézie
 
II. kategória (5. – 6. ročník)

a.) Umelecký prednes poézie
1. miesto – Adam Hušek (VI.A)
2. miesto – Krístína Majorosová (V. B)
3. miesto – Adam Vaszil (V.B),
                   Patrícia Gécziová (V.C)

b.) Umelecký prednes prózy
1. miesto – Jazmína Géresiová (VI.A)

2. miesto – Gréta Géresiová (V.B)
 
III. kategória (7. – 9. ročník)

a.) Umelecký prednes poézie
1. miesto – Richard Rontó (VIII.B)
2. miesto – Kitti Szabová (VIII.A)
3. miesto – Márk Balogh (VIII.B)

b.) Umelecký prednes prózy
1. miesto  - Viktória Baloghová (VIII.C)
2. miesto – Samuel Kubernáš (VIII.B)
3. miesto – Erika Tonteová (VIII.C)

Všetkým recitátorom ďakujeme za 
účasť a postupujúcim gratulujeme. 

ločne alebo v skupinách vyrábali 
plagát na tému: Čo všetko zabalím 
do krabice? Vystrihovali a lepili z le-
tákov položky, ktoré by radi venova-
li ľuďom z Ukrajiny podľa daného 
zoznamu. Žiaci 3. -  4. ročníka mali 
určený aj limit – 5 eur  na jednu  „po-
mocnú krabicu“. V ŠKD sa oboz-
namovali s  internetovou stránkou: 
https://www.zlatka.in/sk/, kde si deti 
mohli vyskúšať svoje vedomosti a 
zručnosti v oblasti finančnej gramot-

nosti.
Niektoré deti úlohu zobrali veľmi 
zodpovedne a na nasledujúci deň 
priniesli z domu plné tašky trvan-
livých potravín a hygienických po-
trieb. Tieto dary boli odovzdané do 
Komunitného centra v Kráľovskom 
Chlmci.
Za každý jeden dar, za každú zvlád-
nutú aktivitu a ochotnú spoluprácu 
patrí obrovské ĎAKUJEM všetkým 
zúčastneným.

te. Porozprávali sme sa so žiakmi o 
danej téme, o ľudských hodnotách a 
potrebách, objasnili sme si pojmy: 
bohatstvo, mier, solidarita, huma-
nitárna pomoc. Žiaci následne spo-

„KNIHA – KĽÚČ K DETSKÉMU SRDIEČKU“

Text: PaedDr. Edita Géresiová
Foto: Kristián Bók

Regionálna knižnica Kráľovský 
Chlmec vyhlásila online súťaž v 
prednese vlastnej literárnej tvorby 
pod názvom: „Kniha – kľúč k det-
skému srdiečku.“
Žiaci súťažili vo voľných literár-
nych žánroch poézie a prózy. Sú-
ťažiaci zaslali svoje diela na emai-

lovú adresu knižnice. Práce žiakov 
hodnotila odborná komisia. Naj-
lepšie práce na základe hodnotenia 
odbornej poroty boli odmenené 
diplomom a vecnými cenami.

Umiestnenia našich žiakov:

Š. Kenés (IX.B) – 1. miesto v ka-
tegórii poézia (starší žiaci), Pamät-
ný list

K. Majorosová (V.B) – 1. miesto   
v kategórii poézia, Pamätný list
Zs. Bálintová (V.C) – 1. miesto      
v kategórii poézia, Pamätný list
A. Dobranský (V.B) – 1. miesto     
v kategórii próza, Pamätný list
M. Gerda (III.A) – 1. miesto              
v kategórii próza, Pamätný list
R. Tóth (V.C) – Pamätný list
K. Kropuch (V.B) – Pamätný list
E. Lukácsová (V.B) – Pamätný list
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Svetové dni
22. MAREC – SVETOVÝ DEŇ VODY

Svetové dni
21. MAREC – SVETOVÝ DEŇ DOWNOVHO SYNDRÓMU

Text: Mgr. Denisa Szemánová
Foto: Kristián Bók

Viac ako 65 krajín sveta si 21. mar-
ca pripomína Svetový deň Dow-
novho syndrómu. Pri tejto príle-
žitosti prebiehala i na našej škole 
„Ponožková výzva“. Žiaci spolu s 
učiteľkami oblečením si inej po-
nožky vyjadrili svoju solidaritu s 
ľuďmi s Downovým syndrómom. 
Symbol rozdielnych ponožiek nám 
pripomína, že byť iný je normálne. 
Prioritným cieľom tohto dňa bolo 

o živote detí a dospelých s Dow-
novým syndrómom sme si vysvet-
lili pojem inklúzia ako rovnosť, 
dať šancu, splynutie, spolupráca, 
kamaráti a ľudskosť, otvorenosť, 

ako stoličkový tanec.  Žiaci mali „z 
ponožkového tanca“ veľkú radosť. 
Žiaci s pani učiteľkami si aj na vy-
učovacích hodinách pripomenuli 
tento významný deň rôznymi akti-
vitami. V II. A triede na hodine slo-
venského jazyka prebiehala aktivi-
ta s názvom „Staň sa ponožkovým 
kráľom/ponožkovou kráľovnou“. 
V rámci tejto aktivity žiaci riešili 
pracovný list a súťažili v plynulom 
čítaní. Ponožkovou kráľovnou, 
ktorá bezchybne vypracovala pra-
covný list, sa stala Evelin Juhászo-

Text: RNDr. Iveta Slovinská, 
         Mgr. Denisa Szemánová
Foto: Kristián Bók

Bez vody sa nedá žiť, bez vody by 
nebol život na Zemi. Určite si preto 
zaslúži svoj svetový deň. Naša ško-
la si Deň vody pripomenula rôzny-
mi aktivitami. Žiaci na prvom stup-
ni si na hodinách prírodovedy a pr-
vouky vypočuli základné informá-
cie o vode, jej význame, ako aj o jej 
neustálom kolobehu v prírode. Na 
hodinách slovenského jazyka sa ve-
novali čítaniu a práci s textom. Na 
hodinách matematiky sa venovali 
počítaniu s kvapkou, riešili mokré 
príklady. Pre menších žiakov boli 
pripravené omaľovanky a polie-
vali stromčeky v školskom areáli. 
Okrem toho žiaci na hodinách vy-

rábali rôzne plagáty, rybičky, kvap-
ky vody, ale aj didaktické pomôcky 
v podobe obláčikov a dažďových 
kvapiek.
Aj na II. stupni boli pre žiakov pri-
pravené rôzne aktivity. Vytvorili sa 4 
stanovištia, na ktorých vybraní žia-
ci informovali svojich spolužiakov 
o aktivite a následne ju moderovali. 

Aktivity boli rôzneho charakteru. 
Žiaci mali za úlohu napr.: pomocou 
obrázkov vymodelovať kolobeh 
vody, vyplniť dotazník na zisťova-
nie vedomostí o vlastnostiach vody, 
odhadnúť množstvo kvapiek v urči-

tom objeme vody, doplniť vhodné 
slová do textu, vytvoriť plagát na 
určitú tému. Program bol doplne-
ný aj pozeraním náučného filmu o 
Podzemnej vode.
Cieľom Svetového dňa vody na 

našej škole bolo hlavne podporiť 
u detí pozitívny vzťah k vode ako 
najlepšiemu nápoju pre každoden-
ný život a vytvoriť u žiakov správ-
ny pitný režim, ktorý je nesmierne 
dôležitý pre ľudské zdravie.

poukázať na to, že ľudia s Downo-
vým syndrómom majú mať mož-
nosť plne využívať rovnaké práva, 
príležitosti a voľby ako ostatní ľu-
dia. Žiaci na túto výzvu reagovali 
veľmi pozitívne. Po krátkom videu 

úcta, začlenenie do skupín, ale aj 
ako životný postoj a spôsob sprá-
vania sa voči iným. Následne si 
žiaci prvého stupňa zatancovali 
„ponožkový tanec“, ktorý sa tan-
coval podľa rovnakých pravidiel 

vá. Ponožkovými kráľmi v plynu-
lom čítaním sa stali: Lukáš Samuel 
Čúrny, Bella Birkeová a Patrik Voj-
tko. Žiakom sa aktivity páčili a pra-
covali veľmi aktívne a svedomito.
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Svetové dni Stonožka

Text: PaedDr. Ildikó Pribulová Daková
Mgr. Denisa Szemánová
Foto: Kristián Bók

22. APRÍL – DEŇ ZEME

tvom ktorej sme si pripomenuli, 
že každý z nás potrebuje zdravú 
planétu. Pre žiakov II. stupňa 
boli na školskom dvore priprave-
né rôzne aktivity, ako napr.: Ly-

žovanie v lete, Ľudské telo, Fa-
rebná plachta, Kovové tyče. Pri 
jednotlivých hrách žiaci museli 
navzájom spolupracovať a kolek-
tívne riešiť všetky aktivity. 

Žiaci prvého stupňa si na prvej 
hodine pozreli krátke video o 
ochrane prírody a o separovaní 
odpadu. Následne riešili pracov-
né listy, vyrábali plagáty a lapbo-

Významným dňom pre našu pla-
nétu je 22. apríl, kedy si pripomí-
name Deň Zeme. Aj na našej ško-
le si každý rok pripomíname ten-
to významný deň. Z príležitosti 
Dňa Zeme si žiaci mohli vypočuť 
rozhlasovú reláciu prostredníc-
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POZOR! VYSIELAME! SLEDUJTE! DOZVIETE SA, ŽE V ŠKOLE JE VLASTNE ZÁBAVA!

Text: Mgr. Ladislav Király
Foto: Kristián Bók 

Dňa 28. 3. 2022 sa vybraní žiaci 
I. a II. stupňa vybrali na hokejo-
vý zápas HC Košice – HK Duk-
la Michalovce, ktorý sa konal v 
Steel Aréne v Košiciach. Žiaci si 
zápas mohli užiť z bezprostrednej 
blízkosti. Už pred zápasom vládla 
výborná atmosféra. Počas celého 
zápasu nadšene povzbudzovali a 
nechýbali ani fotografie s masko-
tom. Žiaci strávili pekný hokejo-
vý večer. Určite to bol pre mno-
hých nový zážitok.

HOKEJOVÝ ZÁPAS

oky na tému Deň Zeme. Po 2. ho-
dine sme vyšli na dvor a pripra-
voval sa priestor pre zážitkové 

učenie. Každá trieda si zasadila 
a označila svoj vlastný stromček 
alebo krík. Oslava Dňa Zeme po-

kračovala aj v poobedňajších ho-
dinách v ŠKD, kde pani vycho-
vávateľky pripravili rôzne hry. 
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„PEACE ON THE TABLE – MIER ZA STOLOM“

Text: Mgr. Júlia Marciová
Foto: Kristián Bók

Žiaci našej školy sa zapojili do 
celoslovenskej súťaže v rámci 
Svetového dňa stolného tenisu 

- WTTD 2022  s mottom „PEA-
CE ON THE TABLE - MIER ZA 
STOLOM“ za naj stolnotenisovú 
fotografiu z turnaja. 
V súťaži sme sa umiestnili na 
10. mieste a získali balíček re-

klamných predmetov touto foto-
grafiou nášho stolnotenisového 
tímu.
Bolo to pekné športové popolud-
nie a veľmi sme si ho užili!

PROJEKT „BLAHOŽELÁM MOJEJ ŠKOLE“

Text: žiaci IV. C triedy
Foto: Kristián Bók

Štvrtáci našej školy sa v apríli 
zapojili do projektu „Blahoželám 
mojej škole“. Na hodinách vlas-
tivedy sme si niekoľkokrát pri-

pomenuli okrúhle – 60. výročie 
– našej školy. Dozvedeli sme sa 
rôzne zaujímavosti, ale aj histo-
rické fakty.
Jubilantke – našej škole – sme 
vytvorili za odmenu pamätné 
medaily. Všetkých účastníkov 

odmenil pán riaditeľ sladkým 
prekvapením. 
Sme hrdí na to, že sme žiakmi 
tejto školy a do ďalšej šesťdesiat-
ky jej želáme hlavne výborných 
žiakov a učiteľov. 

Text: Mgr. Denisa Szemánová
Foto: Mgr. Denisa Szemánová
 
31. marca 2022 sa dve žiačky na-
šej školy zúčastnili okresného kola 
literárnej súťaže v prednese slo-
venských povestí Šaliansky Maťko 
Jozefa Cígera Hronského. Súťaž 
sa konala v priestoroch Zemplín-
skej knižnice v Trebišove, kde celé 
dopoludnie sa nieslo v duchu sta-

OKRESNÉ KOLO LITERÁRNEJ SÚŤAŽE ŠALIANSKY MAŤKO

rodávnych povestí, krásy slova a 
prednesu. V I. kategórii našu školu  
reprezentovala Barbara Bodaová z 
II. B triedy a v II. kategórii Bian-
ca Babošová z V. A triedy. V silnej 
konkurencii obsadila Bianca Babo-
šová vo svojej kategórii krásne II. 
miesto. Dievčatám ďakujeme za re-
prezentáciu našej školy a úprimne 
im blahoželáme.

OKRESNÉ KOLO RECITAČNEJ SÚŤAŽE HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

Text: Mgr. Denisa Szemánová
Foto: Mgr. Denisa Szemánová

V dňoch 7. 4. – 8. 4. 2022 sa v 
priestoroch trebišovského kaštieľa 
uskutočnilo okresné kolo 68.roční-
ka postupovej súťaže a prehliadky v 
umeleckom prednese poézie a prózy 

Hviezdoslavov Kubín. Možnosť re-
prezentovať našu školu získali víťazi 
školského kola. Aaron Oltman z II. A 
triedy a Amin Patric Oueslati zo IV.B 
triedy súťažili v I. kategórii, Adam 
Hušek a Jazmína Géresiová zo VI.A 
triedy súťažili v II. kategórii a v III. 
kategórii našu školu reprezentovala 

Viktória Baloghová z VIII.C triedy a 
Richard Rontó z VIII.B triedy. Amin 
Patric Oueslati sa vo svojej kategórii 
umiestnil na 3. mieste. Za reprezentá-
ciu našej školy všetkým recitátorom 
ďakujeme a veríme, že získali cenné 
skúsenosti, ktoré budú môcť využiť v 
ďalších súťažiach.
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SLÁVNOSTNÝ ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

Text: Denisa Szemánová
Foto: Kristián Bók

Posledný deň pred veľkonočnými 
prázdninami (12.4.2022) sa v na-
šej škole konal Slávnostný zápis 
detí do 1. ročníka pre školský rok 
2022/2023. Všetky deti boli už pri 
vstupe do nových priestorov školy 
plné očakávania, lebo práve zápis 
je prvým krokom k tomu, aby sa 
stali naozajstnými žiakmi. 
Po privítaní detí a ich rodičov ria-
diteľom školy nasledoval program, 
v ktorom im naši prváčikovia zá-
bavnou formou predstavili čísla i 
písmenká. Najstarší žiaci prvého 
stupňa ho obohatili aj veselou pes-

ničkou o škole. 
Počas zápisu pani učiteľky preve-
rili hravou formou znalosti každé-
ho dieťaťa. Deti kreslili, písali, po-
čítali a preukazovali svoje schop-
nosti, ktoré nadobudli doma a v 
materskej škole.
Budúci prváci predviedli svoju ši-
kovnosť a dôvtip. A preto sa už od-
teraz tešíme na chvíľu, keď si za-

sadnú do školských lavíc a spoloč-
ne sa naučíme písmenká a číslice. 
Na pamiatku na tento význam-
ný deň a za všetku snahu dostali 
všetci pamätný list, prvú knihu a 
nechýbala ani sladká odmena
Budúcim prvákom prajeme úspeš-
ný štart do života „veľkého školá-
ka“, aby svojimi výsledkami robili 
radosť sebe aj svojim rodičom. 

Všetkým rodičom, ktorí sa roz-
hodili zveriť vzdelávanie svojich 
ratolestí do rúk našich pedagógov 
ďakujeme za prejavenú dôveru a 
veríme, že so svojím rozhodnu-
tím budú spokojní, pretože našou 
prioritou je to, aby sa žiaci cítili 
príjemne, boli spokojní a do školy 
chodili s úsmevom.

Text: Denisa Szemánová
Foto: Kristián Bók

Dňa 30. marca mali budúci prvá-
ci možnosť navštíviť svoju bu-
dúcu školu. Trochu nesmelo, 
ale dobre naladení vstúpili do 
priestorov telocvične, kde ich 
čakala netradičná hodina teles-
nej výchovy.  Detí aj rodičov 
privítalo vedenie školy. Naša 
trieda II. B je zapojená do pro-
jektu: Športová akadémia Mate-
ja Tótha. Tento projekt skúšobne 
navýši ešte jednu hodinu teles-
nej výchovy a pomocou tréner-

li všetky cviky a úlohy. Dob-
re si zacvičili a svojich malých 
učiteľov aj pozorne počúvali. 
Odmenou im bola vlastnoručne 
vyrobená medaila, ktorú spoloč-
ne s pani učiteľkami a vychová-
vateľkami vytvorili. Okrem toho 
dostali aj občerstvenie. Učitelia 

aj rodičia boli hrdí na svoje deti. 
Ďakujeme im za milú návštevu a 
tešíme sa na ďalšie stretnutie na 
Slávnostnom zápise do prvého 
ročníka, ktorý sa uskutoční dňa 
12. 4. 2022.

MILÉ STRETNUTIE S BUDÚCIMI PRVÁKMI

ky PaedDr. Gabriely Királyovej 
poskytuje žiakom motiváciu a 
pozitívny vzťah k pohybu. Ale 
hlavne pomocou nových metód a 
foriem učí žiakov, aby športova-
li hravo. To všetko sme ukázali 
aj našim budúcim prvákom. Pre 
deti boli pripravené stanovištia, 
pričom na každom stanovišti 
ich čakala nejaká aktivita, napr.: 
prekonávanie prekážok prelieza-
ním alebo skákaním, chôdza po 
lane, kotúľanie loptou a iné za-
ujímavé cviky. Na každom sta-
novišti boli učiteľmi práve žiaci 
II. B triedy. Budúci prváčikovia 
úspešne a veľmi šikovne splni-
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