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Jedna vločka, druhá vločka,
teta zima žmúri očká.

Sánky si hneď osedláme
a letíme k starej mame.

Na dvore nás sniežik zláka,
postavíme snehuliaka.
Starká ešte mrkvu dá

a snehuliak noštek má.
Poďme domov, už sa zmráka,

lyžovačka zajtra čaká.

SNEHULIAK 



Zopár slov na úvod...

STROMY, 
KTORÉ BUDÚ
RÁSŤ S NAMI

Školský rok 2020/2021 je v pl-
nom prúde. Akýkoľvek ťažký 
je tento školský rok, som veľmi 
hrdý na všetkých zamestnancov 
našej školy, žiakov a ich rodičov.
Milí rodičia, ste pre nás nenahra-
diteľnými a nerozlučnými part-
nermi. Dovoľte mi, aby som Vám 
touto cestou vyjadril obrovskú 
vďaku  za trpezlivosť a čas, kto-
rý venujete svojim deťom. Ve-
rím tomu, že spoločnými silami 
zvládneme dištančné vzdeláva-
nie s čo najlepšími výsledkami. 

PhDr. Róbert Berta, MBA 
– riaditeľ školy

Milí  naši zamestnanci, žiaci, rodičia.

AKCIE

Foto: Bók Kristián

Naša Základná škola už druhý 
rok darovala trom prváckym 
triedam stromčeky, ktoré si 
usilovne a s radosťou zasadili. 
Malí majitelia stromčekov sa o 
ne budú starať počas hodín pr-
vouky, prírodovedy a pracov-
ného vyučovania, ale aj v škol-
skom klube. Stromy by ich tak 
mali sprevádzať počas celého 
štúdia na našej škole. 

Obrovská vďaka patrí najdôleži-
tejším činiteľom výchovy a vzde-
lávania – teda Vám, pedagógom.  
Učíte a vediete svojich žiakov z 
domova prostredníctvom komu-
nikačných technológií a médií, 
čo si vyžaduje najmä Vašu dô-
slednú prípravu, disciplinova-
nosť, trpezlivosť a kreativitu. 
Vďaka patrí aj Vám, žiakom, za 
vynaložené úsilie a prístup k pl-
neniu si svojich školských povin-
ností, za reprezentáciu našej ško-
ly v súťažiach. 

A nakoniec sa chcem poďako-
vať aj redakčnej rade školského 
časopisu Stonožka, ktorá veľmi 
usilovne pracuje na tom, aby sme 
Vám  aj v týchto ťažkých „koro-
navírusových“  časoch aspoň tro-
cha priblížili našu činnosť.  
Do II. polroka Vám všetkým  že-
lám  predovšetkým pevné zdra-
vie a skorý návrat do školských 
lavíc. 
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POMOCNÍCI MIKULÁŠA Foto: Bók Kristián

     Mesto Kráľovský Chlmec oslo-
vilo našu školu k účasti na projekte 
,,Nájdi nový domov pre vaše staré 
hračky´´. Naše deti nezaváhali a 
pre deti, ktoré žijú v núdzi nielen v 
našom meste, ale aj v družobnom 
meste Ferenczváros doniesli hŕbu 
veľmi pekných hračiek.
Milo nás prekvapilo veľké srdce 
našich detí, ochota pomôcť dobrej 
veci a hlavne urobiť obrovskú ra-
dosť nejakému neznámemu kama-
rátovi. Nezanedbateľným príno-
som tejto akcie bolo to, že hračky 
dostali druhú šancu a pomohli sme 
aj životnému prostrediu.  
     Presvedčili sme sa, že k rozžia-
reným očkám detí stačí tak málo. 
Bola to akcia, ktorá priniesla ra-
dosť darcom aj obdareným, lebo to 
bolo naozaj od srdca.

Ďakujeme Vám milé deti!

Text: Mgr. Dana Hudáková – zástupkyňa školy pre 1. – 4. roč.
Foto: Mgr. Judita Daková

IMATRIKULÁCIA NAŠICH PRVÁKOV

     Krásnou tradíciou v našej škole sa 
stalo, že prváci svoj veľký deň nepre-
žívajú len začiatkom septembra, ale 
rovnako slávnostný a významný je aj 

AKCIE

deň, kedy sa stanú súčasťou veľkého 
kolektívu žiakov Základnej školy, L. 
Kossutha 56, Kráľovský Chlmec.
Tejto netradičnej úlohy sa zhostila po-

stavička z filmu Harry Potter, ktorá svo-
jou čarovnou paličkou aspoň na chvíľu 
zmenila prváčikov na kráľov a kráľov-
né.
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     Samozrejme, aby na kráľovskom 
kresle mohli zasadnúť, treba splniť úlo-
hy. Nemyslím si, 
že to pre prvákov bolo ťažké. Veď už za 
prvé týždne a mesiace v novom prostre-
dí zvládali písmenká nielen čítať, ale aj 

ich písať, čo je veľmi ťažké. Pri počítaní 
je potrebné mať veľkú trpezlivosť, aby 
sa čísla v hlávkach neplietli.
     Harry Potter bol veľmi spokojný. 
Všetci si zaslúžili, byť na chvíľu krá-
ľom a kráľovnou, ktorí vládnu svojou 

múdrosťou. V závere im pani učiteľky 
odovzdali sladkosť a imatrikulačný list. 
Ďakujeme pani učiteľke Mgr. Judite 
Dakovej za fotografovanie celej akcie.
Veľa šťastia, úsmevov a úspechov v 
škole, milí prváci!
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Text: Mgr. Renáta Balogh-Tárczy

OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA

 V mesiaci December sa ko-
nalo školské kolo olympiády z ANJ, 
ktoré sme organizovali dištančnou 
formou. Vybraným žiakom sme 
poslali testy zamerané predovšetkým 
na gramatiku a podľa konečného hod-
notenia sa na okresnom kole zúčast-
nili žiaci Heidi Sesay zo 7.B triedy a 
Gergő Balogh z 9.A triedy.
 Okresné kolo sa konalo 

SÚŤAŽILI SME...                                                                                                                                  

13.1.2021 dištančnou formou. Našu 
školu úspešne reprezentovali žiaci 
Heidi Sesay zo 7.B triedy a Gergő 
Balogh z 9. A triedy.  Žiaci dostali 
prihlasovacie kódy, pomocou ktorých 
sa vedeli pripojiť na súťaž. Vo svo-
jej kategórii 1A Heidi Sesay sa z 10 
prihlásených súťažiacich ako úspeš-
ný riešiteľ umiestnila na 2.mieste a v 
kategórii 1B Gergő  Balogh sa z 10 

prihlásených súťažiacich ako úspešný 
riešiteľ umiestnil na 5.mieste.

Žiakom srdečne blahoželáme k do-
siahnutému úspechu.

OKRESNÉ KOLO MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY
Text: Mgr. Zuzana Kočišová

     Dňa 27. januára 2021 sa konalo 
okresné kolo Matematickej olympiá-
dy v kategórii Z-5 
a Z-9  pre žiakov 5. a 9 . ročníkov ZŠ, 
ktoré organizovalo Centrum voľné-
ho času v Trebišove. V tomto škol-
skom roku MO  prebehla netradičnou 
dištančnou formou, keďže sú školy 
stále zatvorené. 
     Žiaci dostali do svojich e-mailov 
súťažné úlohy, ktoré riešili v domá-

com prostredí  
na papieri. Oskenované riešenia úloh 
poslali súťažiaci na vopred dohodnutý 
e-mail predsedu okresnej komisie MO 
spolu s čestným prehlásením, že pra-
covali úplne samostatne 
bez odbornej pomoci a bez nedovole-
ných pomôcok. 
Našu školu reprezentovali dvaja žiaci. 
V kategórii Z5 – KseniaKholodenko, 
žiačka V. A triedy, ktorá sa umiestnila 

na 11. mieste. Na MO ju pripravovala 
pani učiteľka Mgr. Nikola Raganová.
V kategórii Z9 – Richard Pribék, žiak 
IX. A triedy , ktorý sa umiestnil na 8. 
mieste. 
Na MO sa pripravoval pod vedením 
pána učiteľa Mgr. Alberta Pálla.
 
Úspešným riešiteľom srdečne blaho-
želáme k dosiahnutým výsledkom.
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ÚSPEŠNÝ  ŽIAK NAŠEJ ŠKOLY 
Text: Mgr. Ildikó Tóthová
Foto: Kristián Bók

  Spoločnosť FÚRA s.r.o. organizo-
vala minulý rok súťaž v kreslení na 
tému: Chráňme našu obec – Fúra s 

tým pomôže. 
     Do 31. októbra 2020 mohli žiaci 
základných škôl posielať svoje práce. 

Aj náš žiak, Richard Pribek z 9.A , sa 
zapojil do tejto súťaže. Nakreslil naše 
mesto  a  usilovnú  prácu  smetiarov  v 



PRÁCA INKLUZÍVNEHO TÍMU                                                                                 
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našom  meste.  Ako techniku si  kom-
binoval   kresbu  farebnými  ceruzka-
mi   a čierny tuš.  Jeho práca bola hod-
notená ako najlepšia . Udelili mu 1. 
miesto a získal  vecnú  cenu - horský 
bicykel.   Daru sa veľmi tešil. Na sú-
ťaž žiaka pripravovala pani učiteľka 
Mgr. Ildiko Tóthová. 
Prajeme  mu   veľa  úspechov  v ďal-
ších súťažiach!   

Víťazná výtvarná práca Richarda Pri-
béka, žiaka  IX.A triedy

Text:  PhDr. Róbert Berta, MBA -  riaditeľ školy 
Foto: Bók Kristián

     Naša škola je zapojená do rea-
lizácie inkluzívneho vzdelávania a 
výchovy žiakov 
pod názvom Zvýšenie kvality vý-
chovno-vzdelávacieho procesu na 
ZŠ, L. Kossutha 580/56, Kráľov-
ský Chlmec.
     Projekt je podporovaný zo zdro-
jov Európskej únie. V projekte 
pracujú 2 sociálne pedagogičky a 
3 pedagogické asistentky učiteľa. 
Do inkluzívneho tímu patria aj: vý-
chovná poradkyňa, dve špeciálne 
pedagogičky, školská psychologič-
ka, školský logopéd a päť ďalších 
pedagogických asistentov učiteľa. 
Títo zamestnanci sú financovaní z 
finančných prostriedkov  školy. 
     Cieľom inkluzívneho tímu je 
pomáhať žiakom zvládať záťažové 
situácie, trému a strach, riešiť ich 
osobné problémy, pomáhať žiakom 
pri problémoch s učením a motivá-
ciou, hlavne zvládanie adaptácie 
prvákov a nových žiakov, usmer-
nenie pri výbere ďalšieho štúdia na 

strednej škole. Uskutočňuje aktivi-
ty zamerané na sebapoznávanie, 
na zvýšenie tolerancie, empatie, 
zlepšenie komunikácie, zvládanie 
stresu. Zároveň inkluzívny tím 
uskutočňuje preventívne programy 
a aktivity v triedach. 
     Aj počas dištančného vzde-
lávania je inkluzívny tím nápo-
mocný pri zvládaní tejto formy 
vzdelávania. Majú 
rozdelených žiakov, 
s ktorými pracujú 
on-line formou a raz 
do týždňa im rozná-
šajú pracovné listy na 
vypracovanie, zbiera-
jú vypracované PL a 
konzultujú so žiakmi, 
ktorí sa nevedia za-
pojiť do dištančného 
vzdelávania. Odborní 
zamestnanci pomáha-
jú nielen žiakom, ale 
aj rodičom, učiteľom, 

pre ktorých je táto situácia tiež ná-
ročná.
     Princípom inklúzie na našej 
škole je vytvárať také podmienky, 
aby sa každý žiak v nej mohol roz-
víjať s rešpektovaním jeho indivi-
duálnych zvláštností. 
Za ich bohatú činnosť ďakujeme 
celému inkluzívnemu tímu. 



7Stonožka

A OPÄŤ SA DIŠTANČNE VZDELÁVAME...                                                                             

AKO TO VYZERÁ POČAS DIŠTANČNÉHO VYUČOVANIA...

Pozorne počúvame a „nasávame“ nové informácie.
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PÍŠEME SI DOMÁCE ÚLOHY 

Čorosová L., 
Szakszonová S., 
Lakatoš M.R., 
Gerda M., 
Cicu O.
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PRACUJEME NA PROJEKTOCH 
„Rodostrom“ – 2.A, 2.B
Autor: Szakszonová S., Csomová Š., Lakatoš M.R., Gerda M., Demeter N., Tóthová N.
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Autor: Berta D., Ficzuová F., Liška M., Mato B., Cicu O., Dargo S.

PRACUJEME NA PROJEKTOCH 
„Separovanie odpadu“ – 3.B, 3.C
Autor: Kenészová S., Bertová E.

Autor: Koľ M., Bereckeiová V.,Tóthová L., Fülöp I.
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Výchovné predmety - Kreslíme, maľujeme, vystrihujeme, cvičíme,...
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Pani Zima nás prekvapila bohatou snehovou nádielkou 

Súťažili sme o najkrajšieho snehuliaka 
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link na video: https://www.kizoa.com/embed-352231019-3812021o1l1?fbclid=IwAR-
0k7QrA8qWKpkXxUI08a_RovmqbXrwWQ40ON3AcCYF3tVGBBdJZkcdOcGc

Školský klub detí  Tokajko  dištančne...                                                                                                  
Text: PhDr. Róbert Berta, MBA - riaditeľ školy 

     Školský klub detí je súčasťou 
Základnej školy na ulici L. Kos-
sutha 580/56 v Kráľovskom Chl-
mci. Poskytuje výchovu a vzdelá-
vanie mimo vyučovania pre deti 1. 
– 5. ročníka. 
Školský klub detí má 6 oddelení. 
Vychovávateľky okrem činnosti v 
ŠKD aj vyučujú výchovné pred-
mety  na I. stupni v počte 5 až 6 
hodín týždenne. 
V oddeleniach pracujú vychová-
vateľky a pedagogickí asistenti, 
ktorí vychádzajú z poznania, že 
každé dieťa je výnimočné a môže 
sa rozvíjať ak má dostatok podne-
tov a správne vedenie. Naše deti 
odchádzajú z nášho školského klu-
bu obohatené o nové vedomosti, 
skúsenosti a zážitky. Organizujú 
sa rôzne zábavné popoludnia ako 
Halloween párty, Srdiečkománia, 
Športové súťaže, Besedy, Projekt 
hovorme o jedle, Moja obľúbená 
rozprávka a iné.
     Samozrejme, že najväčší dô-
raz sa kladie na domácu prípravu. 
Aj počas dištančného vzdelávania, 
vychovávateľky a asistenti pomá-

Modelovanie figúrok z plastelíny        Brloh pre medveďa, Záložky do 
knihy

Lapač snov, Snehový obláčik, Zimná krajina
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 Stavanie snehuliakov

Môj domáci miláčik Valentín

hajú žiakom, ktorí pri učení potre-
bujú pomoc. Čítajú s nimi, riešia 
domáce úlohy, ktoré im boli on-li-
ne zadané. Každý deň na stránke 
www.facebook.com – Tokajko pri-
spievajú rôznymi kreatívnymi ná-
padmi, ktoré deti potom vytvoria 
a pochvália sa pani vychovávateľ-
kám svojou tvorivou prácou. 
V triedach, v ktorých vyučujú vý-
tvarnú výchovu a pracovné vyučo-
vanie na spestrenie týždňa zadá-
vajú a hodnotia práce, ktoré deti 
vytvoria. Aj v tejto zložitej situácii 
si vychovávateľky našli cestu k de-
ťom. 

Za túto prospešnú činnosť im ďa-
kujeme.



ZÁBAVA       

VYFARBI SI OBRÁZKY 

15Stonožka

Veselí šašovia
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