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Haló, Perinbaba 

 

Chumelenie je dnes slabé, zavoláme Perinbabe. 

Nech nepečie koláče, nech perinu poskáče. 

A ona hneď cupi - dupi! Už padá sneh do chalupy. 

Na každého husto sneží, na holúbkov na nábreží. 

Všetkým psíkom do uška, aj mačkám do kožúška! 

Perinbaba, ty si zlato, ten tvoj sniežik stojí za to. 

A spieva nám vo vzduchu: Padám, deti, juchuchú! 
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Zopár slov na úvod...                                   Stonožka 

 

 

Básnik by povedal – Blíži a napĺňa sa čas. 

 

Čas, ktorý má dosť času, a predsa sa ponáhľa. Ešte máme uložené v našich mysliach 

spomienky na posledné Vianoce a ohňostroj vstupu do roku 2019 a hľa, opäť dáme za pravdu 

básnikovi, ktorý pripomína náhliaci sa čas. 

Žijeme v uponáhľanom svete, každý sa ženie, zdanlivo chaoticky, za svojimi povinnosťami, 

úlohami, cieľmi, a je dobre, že práve toto obdobie nás trocha pribrzdí. 

Je čas spomienok, voňavých sviečok, tichého rozjímania a lásky. Očakávame príchod 

zázrakov. Lenže tie sú v nás. Je čas zastaviť sa, upratať si v duši, vychutnať si prítomnosť 

a blízkosť rodiny, či priateľov. 

 

Nech sú tieto sviatky pre Vás radostné a známa hviezda nech Vám rozžiari tvár. 

Nech sa všetky Vaše želania a sny zmenia na skutočnosť. 

Tak ako Vaše domovy voňajú vanilkou, škoricou či medom, aj naša škola dýcha vianočným 

posolstvom. Je ako veľký vianočný stromček, ktorého ozdobami sú naše deti. 

Na záver mi dovoľte, aby som Vám naozaj všetkým z celého srdca zaželal krásne 

a požehnané vianočné sviatky v kruhu najbližších, splnené želania a deťom veľa darčekov. 

Tiež pevné zdravie, šťastie, veľa osobných aj pracovných úspechov...A nech máte v duši 

Vianoce celý rok. 

 

 

 

                                                                                                         Kolektív Základnej školy  

                                                                                                         L.Kossutha 56 

                                                                                                         Kráľovský Chlmec 

 

 

 

 

 

 



 

 
3 

SÚŤAŽILI SME                                              Stonožka 

 

KNIHA – KĽÚČ K DETSKÉMU SRDIEČKU 

 
Text:  Stela Cziránková, 6. A 

Foto: Mgr. Mária Hriciková 

 

Mladí autori prezentovali svoju tvorbu v Regionálnej knižnici v Kráľovskom Chlmci. 

  

Každý rok dostanú žiaci zo všetkých škôl v Kráľovskom Chlmci možnosť prečítať alebo 

predniesť text alebo báseň, ktoré vytvorili sami. Zamestnanci Regionálnej knižnice vyhlásili 

aj v tomto roku  súťaž Kniha – kľúč k detskému srdiečku,  ktorá sa konala 8. 11. 2019.  

Na napísanie textu mali žiaci mesiac. Do súťaže sa zapojili všetky školy v meste – ZŠ  

na Kossuthovej, ZŠ M. Helmeczyho, Špeciálna škola a gymnázium.  

Šiestaci sa pod vedením pani učiteliek M. Hricikovej, Z. Gondovej a E. Gérešiovej tam 

vybrali tiež, aby sme povzbudili našich spolužiakov. Pani učiteľka E. Gérešiová bola aj 

v porote. 

Potešilo nás, že v poézii vyhrala Heidi Sesai 3. miesto, E. Királyová bola na druhom mieste 

a próza B. Kónyovej dostala čestné uznanie. 
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4. ROČNÍK FOTOSÚŤAŽE „IN MEMORIAM TÓTHPÁL“ V KRÁĽOVSKOM CHLMCI 

 

Text:  Stela Cziránková, 6. A        

Foto: Mgr. Mária Hriciková 

 

V Kráľovskom Chlmci sa v tomto roku konal 4. ročník fotosúťaže In memoriam Tóthpál na 

počesť pána fotografa Gy. Tóthpála, ktorý preslávil naše mesto svojimi fotografiami aj 

v zahraničí. Pani učiteľka M. Hriciková s pomocou IT pracovníka našej školy K. Bóka, 

posiela každoročne v júni fotografie žiakov, ktoré vyhrali v školskej fotosúťaži.  Pani učiteľka 

bola rada, lebo z našej školy vyhrali fotografie vo všetkých žiackych kategóriách. 

V najmladšej to bola J. Gérešiová – 2. miesto, v druhej som vyhrala ja – 1. miesto!!! A v tretej 

V. Gačová – 3. miesto. V katalógu boli uverejnené aj fotografie V. Pitóczkyovej a  

J. Kónyovej. Ale na paneli boli všetky fotografie, takže aj ostatní súťažiaci – V. Baloghová, 

Sz. Eszenyi, E. Godzsáková a N. Juhászová – si ich mohli pozrieť.  

 

Všetci výhercovia boli odmenení plaketami, diplomom a cenami. 

   

                           
 

               

 

SRDEČNE BLAHOŽELÁME !  
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NAVŠTÍVILI SME...                                         Stonožka 
 

ÚČASŤ NA FUTBALOVOM ZÁPASE 

 

Text: Natália Juhászová, 9. A    

Foto: Mgr. Ladislav Király 

 

Chlapci zo ZŠ v Kráľovskom Chlmci majú veľmi radi futbal. Hrávajú ho na hodinách telesnej 

výchovy, ale trénujú aj hrajú futbal za mladších žiakov v našom meste. Preto sa potešili,  

že pocestujú do Bratislavy na futbalový zápas Európskej ligy Slovan Bratislava – 

Wolverhampton Wanderers FC ako diváci. Akciu zorganizoval pán vychovávateľ L. Király 

a ako sprievodcovia s nimi šli aj pán učiteľ Cs. Dako, Pán L. Fazekas a pán tréner  P. Vaški.  

            

Chlapci mali pripravený veľký plagát s logom školy, aby mohli fandiť ako sa patrí. Cestovali 

vo štvrtok, 24. októbra, a v ten istý deň sa po zápase vracali domov. Bolo to dosť náročné, 

lebo cesta tam aj späť trvala 16 hodín. Ale neľutovali! Veď niečo také zvláštne môžu zažiť 

len raz za život! S nadšením rozprávali o tom, ako futbalisti hrali a tiež, komu držali najviac 

palce.  

 

Aj keď prišli domov unavení, boli radi, že mohli na zápase v Bratislave byť. Ďakujú všetkým 

dospelým, ktorí im túto exkurziu vybavili. Povedali, že futbal majú teraz ešte radšej!  
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EKOTOPFILM/ENVIROFILM PREŠOV 

 

Text: PaedDr. Ildikó Pribulová Daková 

Foto: Mgr. Zuzana Kotorová 

 

Dňa 13. novembra 2019 sme navštívili filmový festival Ekotopfilm/Envirofilm v Prešove. Sú 

to filmy, ktoré menia pohľad na svet. V rámci Junior festivalu sa deti pomocou filmového 

plátna a sprievodných aktivít dozvedeli rôzne zaujímavosti o odpadoch a recyklácii. 

Oboznámili sa s tým, ako chrániť stromy, šetriť energiu a životné prostredie. 

Pre deti boli pripravené krátke náučné filmy. Cez filmové príbehy sa im prihovárali ich 

rovesníci z celého sveta a dozvedeli sa mnoho zaujímavého. Okrem iného aj to, ako môžu oni 

prispieť k ochrane životného prostredia. Po filmovom programe bol pripravený náučný 

sprievodný program vo forme hier, kvízov, súťaží a iných eko aktivít.  

Práve mladá generácia je často motiváciou, prečo sa k tejto planéte správať šetrne a zároveň 

sú to oni, ktorým je potrebné túto myšlienku vštepovať, aby ju aj oni raz odovzdali ďalej. Čo 

s nimi bude je rovnako v našich ako i v ich rukách, preto je dôležité, aby túto myšlienku aj oni 

sami raz šírili.  
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INTERAKTÍVNA VÝSTAVA V PREŠOVE SO ZAMERANÍM NA MATEMATIKU  

 

Text a foto: PaedDr. Alžbeta Tóthová 

 

Dňa 22.11.2019 sa žiaci IV.C triedy zúčastnili školskej exkurzie so zameraním  

na matematiku pod názvom Aha! Krásna matematika  

Exkurzia bola spojená s odborným výkladom pracovníkov medzinárodnej výstavy 

Aha! Krásna matematika. Žiaci mali možnosť sa presvedčiť o tom, že násobenie, delenie, 

grafy, kružnice a logika dokážu byť zábavné. Vyskúšali si to na jednotlivých interaktívnych 

stanovištiach.  

Exkurzia bola spojená aj s obhliadkou historického 

centra Prešova a Krajského múzea v  Prešove. 

Múzeum sa nachádza v nádherných priestoroch 

Rákociho paláca, ktorý vznikol začiatkom 17. 

storočia, spojením a prebudovaním niekoľkých 

stredovekých meštianskych domov v renesančnom 

slohu, pre potreby sedmohradského kniežaťa 

Žigmunda Rákociho. Žiaci sa dozvedeli, že 

múzeum v Prešove sídli od roku 1956. Zaujímavé 

boli historické expozície, ktoré podávali žiakom 

obraz honosného palácového interiéru a ucelený 

pohľad na historický vývoj mesta a regiónu. 

Zaujímavou bola tiež etnografická expozícia 

prezentujúca tradičnú ľudovú kultúru. 

Špecializáciou múzea bola téma dejín hasičstva a 

hasičskej techniky, v ktorej múzeum patrí k 

najvýznamnejším na Slovensku. 

 

 

 

 

 



 

 
8 
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 V ŠKOLE NÁS TO BAVÍ                                Stonožka                     

ČO SOM LÍSTKU POŠEPOL... 

 

Text:  Marta Čarnakovičová    

Foto: Mgr. Lýdia Mihalčíková 

 

Krásne slnečné jesenné popoludnie – 24.októbra 2019, sme využili na rozšírenie svojich 

čitateľských schopností.  

Žiaci, najmä družinári, čítali na pokračovanie z detských kníh, sediac na pníkoch za školou.  

Po prečítaní niekoľkých viet pošepkali jesennému lístku o čom čítali. Hra zaujala aj našich 

prváčikov, ktorí si hru upravili po svojom – prstomukazovali a čítali písmenká, ktoré už 

poznali.  

Bolo to veľmi zábavné a veríme, že sa budeme stretávať častejšie. 
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HARRY POTTER A INÉ STRAŠIDLÁ 

 

Text:  Marta Čarnakovičová    

Foto: Mgr. Lýdia Mihalčíková 

 
Jeseň sa nám spája so zberom úrody, bohatstvom kúzelných farieb, či tekvicovou parádou. 

Tretiaci našej školy si jesenné pocity obohatili 7. novembra 2019 o čítanie príbehov z knihy 

o najznámejšom kúzelníkovi – Harry Potterovi. Preniesli sa  do sveta čarodejníckej mágie, 

lietajúcich metiel, či iných super kúskov. 

Čítanie bolo zaujímavé, veselé a obohatené o kúzelné príklady z matematiky, ktoré pripravila 

pani učiteľka Mihalčíková. 
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IMATRIKULÁCIA PRVÁKOV 

Text: Marta Čarnakovičová    

Foto: Mgr.Judita Daková 

 

Milou tradíciou v našej škole je akt prijatia prvákov za „veľkých“ žiakov. Prváci boli 

slávnostne imatrikulovaní dňa 28.10. 2019 . Na úvod ich privítala pani zástupkyňa Hudáková. 

Zhodnotila, čo všetko sa už naučili, pochválila ich za to, akí sú šikovní a že nastal čas prijať 

ich medzi naozajstných školákov. 

Prváčikovia si pre starších spolužiakov pripravili krátky program, za ktorý boli odmenení 

búrlivým potleskom. Za predvedenú šikovnosť nasledovala sladká odmena a pani zástupkyňa 

ich slávnostne prijala medzi „veľkáčov“ našej školy. 

Z malých, uplakaných škôlkarov sa týmto slávnostným aktom definitívne stali veľkí žiaci. 
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HALLOWEEN V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ  

Text:  Denisa Kendiová        

Foto: Mgr. Silvia Kiššová 

 

Začiatok novembra sme v ŠKD oslávili Halloweenom. Bolo to popoludnie plné zábavy, 

strašenia, ale aj módnej prehliadky. Nápaditosť, ktorú niektorí žiaci preukázali, bola úchvatná, 

ale aj strašidelná. A tie dobroty! Elixíry mladosti, múdrosti, nebojácnosti. Celá výzdoba nás 

uviedla do strašidelného sveta. Ale našťastie len na jedno popoludnie.  
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MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC 

 
Text: Marta Čarnakovičová, PaedDr. Edita Gérešiová 

Foto: Kristián Bók 

 

Štvrtý októbrový pondelok je známy ako Medzinárodný deň školských knižníc.  

V rámci tohto dňa sa na našej škole uskutočnili zaujímavé aktivity, ktorými sme tento sviatok 

knihy podporili. Zoznamovali sme sa so životom a tvorbou Jozefa Gregora Tajovského.  

Žiaci 1. stupňa sa s témou zoznamovali cez prezentáciu, ktorú pripravila pani učiteľka 

Kočišová. Zamerali sa na poviedku Maco Mlieč. Na základe prečítaného porovnávali život  

v minulosti a dnes.  

Veľkí žiaci si 145. výročie narodenia spisovateľa uctili bohatou činnosťou. Na hodinách 

výtvarnej výchovy ilustrovali niektoré poviedky, v rámci hudobnej výchovy zaspievali pieseň 

Maco Mlieč. 

Na spisovateľa si zaspomínali aj v anglickom a nemeckom jazyku. Peniaze staré, nové, cudzie 

aj naše boli témou na hodinách matematiky.  

Bol to veľmi zaujímavý deň, plný nových informácií o významnej osobnosti našej kultúry. 

Tešíme sa na budúci ročník. 
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SO ŠTEFÁNIKOM V OBLAKOCH 
 

Projekt pri príležitosti 100. výročia úmrtia M. R. Štefánika 

 

 

Dňa 15. 11. 2019 sa v našej škole uskutočnil projekt pri príležitosti 100. výročia úmrtia M. R. 

Štefánika. Autorkou projektu bola pani učiteľka T. Dajková. Pomáhali sme jej aj my, 

deviataci. Ešte pred projektom sme sa spoločne pripravovali na zvládnutie jednotlivých úloh. 

Do každej triedy na druhom stupni sme boli pridelení po dvoch a viedli sme aktivity 

s mladšími spolužiakmi. Každá trieda sa zúčastnila aj prednášky o živote Štefánika a pani 

učiteľka s ním urobila aj rozhovor. Jeho postavu stvárnila Bianka Kónyová z 9. A, ktorá mala 

aj dobové oblečenie. Deťom sa projekt veľmi páčil.   

Do projektu sa zapojili aj žiaci prvého stupňa. Pani učiteľka M. Čarnakovičová im pripravila 

prezentáciu, a potom čítali príbehy zo Štefánikovho života. 
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NAJLEPŠIE VECI, KTORÉ SÚ V ŽIVOTE ZADARMO 
 

Text:  Stela Cziránková, 6. A 

Foto:  Kristián Bók, Henrieta Tóthová 

 

Podľa žiakov zo ZŠ v Kráľovskom Chlmci to sú zdravie, rodina, láska a priateľstvo. 

 

Projekt o boji proti návykovým látkam v ZŠ v Kráľovskom Chlmci bol vyhodnotený  

20. 11. 2019. Organizátorkou bola pani vychovávateľka I. Szegedyová. 

V školskom rozhlase bola relácia o boji proti drogám a iným návykovým látkam. Potom si 

každá trieda mohla zvoliť ľubovoľnú pieseň, ktorá bola o tom, čo je pre nich podľa daného 

hesla najdôležitejšie. Boli to zdravie, šťastie, láska, rodina, priateľstvo... Tieto pesničky nám 

potom cez rozhlas púšťal počas prestávok pán informatik Kristán Bók. Celý týždeň sme mali 

dobrú náladu, veď aj tá je zadarmo! 

 

A v stredu sme po triedach spoločne pracovali na projektoch na túto tému. Doniesli sme si 

rôzne fotografie a celá trieda pracovala na plagáte. Tie sme potom rozmiestnili na školskej 

chodbe.  
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MIKULÁŠSKY BAZÁR 

Text:  Júlia Kónyová 

Foto:  Kristián Bók 

 

Na Mikulášsky bazár sa každý rok tešia všetci žiaci našej školy. Dopredu si plánujú, čo budú 

predávať. Ale tešia sa aj nato, čo budú ponúkať ostatní spolužiaci. Bazár v tomto roku 

plánovala naša Žiacka rada pod vedením pani učiteľky J. Marciovej.  

Dohodli sa na všetkom – ako rozložia stoly, kde bude mať ktorá trieda miesto. Predsedovia 

tried urobili rozpis predavačov. A potom sa to začalo! Všetci predavači vynukovali svoj tovar. 

Tešili sa, že niečo predali, lebo časť peňazí išla do triedneho fondu. Za ne si potom spoločne 

s triednymi učiteľmi urobia nejaké posedenie. Oproti minulým rokom sa prejavila aj kreativita 

žiakov. Mnohí z nich priniesli koláčiky a medovníčky, ktoré upiekli oni sami. Mali veľký 

úspech a boli naozaj chutné! Staršie dievčatá ponúkali aj šaty a doplnky.  

Do akcie sa zapojili aj mladší žiaci. Aj oni boli na bazári a predávali aj kupovali ako starší 

spolužiaci.             

 

Samozrejme, navštívil nás aj ozajstný Mikuláš, anjel a čert! Kto chcel dostať darček, musel 

zarecitovať alebo zaspievať. Aj pani učiteľky! Každý mal dobrú náladu. O zážitkoch z celého 

dňa sa spoločne porozprávali a vianočné tradície si pripomenuli na triednickej hodine.   

Do našej školy zavítali aj šikovné tety, ktoré priniesli háčkované vianočné ozdoby.  

Každý obdivoval ich prácu, lebo nikto z nás háčkovať nevie.             
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POĎAKOVANIE                                                          
Tlačová agentúra Slovenskej republiky poďakovala a odmenila aktívnych školských 

juniorských redaktorov našej školy. Sú to žiaci, ktorí pravidelne posielajú príspevky na portál 

Školské.sk  o tom, čo sa v našej škole deje. 

Blahoželáme  
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RECEPTÁRIK                                              Stonožka 

 

IDE TO AJ BEZ PEČENIA    

Ak sa vám bude zdať, že sladkostí k Vianociam je stále málo, skúste napiecť bez pečenia. 

Perfektný tip na nepečenú dobrotu, ktorú zvládnete za pár minút, má pre vás pani 

vychovávateľka Szerdiová Mária.  

Kokosové guľky urobíte iba z 5 surovín a bez cukru. Dostanú vás svojou chuťou a z vášho 

stola zmiznú rýchlosťou blesku! Vyskúšate? 

 FAMÓZNE KOKOSOVÉ GUĽKY 

Budete potrebovať: 

200 g tvarohu 

200 g kokosovej múčky 

1 šálka mandlí 

1 lyžica medu 

vanilkový extrakt 

 

Ako na to? 

1.Zmiešajte tvaroh s polovicou kokosovej múčky a medom. Ak sa hmota lepí, prisypte kokos. 

2.Tvarujte guľky a do ich stredu vložte mandľu. 

3.Vo zvyšnej kokosovej múčke guľky obaľte a nechajte stuhnúť v chladničke.  

 

 

Dopečenia a dobrú chuť  . 
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ZÁBAVA                                                    Stonožka 

Vianočné osemsmerovky 
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Vyfarbi si obrázok a zbav sa stresu  

 

 

 

Pozn. Texty žiakov neprešli jazykovou úpravou. 

 

Technická úprava:  Kristián Bók  

Grafická úprava:    Mgr. Zuzana Kočišová 

Redakčná úprava:  Mgr. Zuzana Kočišová, Marta Čarnakovičová 
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Milí žiaci  

Vianočné prázdniny 

rvajú od 23. decembra 2019 do 7. januára 2020. 

Stretneme sa 8. januára 2020!!! 


