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Školský rok  2020/2021          Ročník 17. 

 

Padajú listy 

Padajú listy v záhrade, v lese, 

a každý list nám rozprávku nesie. 

Jedna je o jari, druhá o lete, 

že ide jeseň, o tom už viete. 

Čo príde potom? Hádať môžete. 

Napadne snehu, zbelie zem celá,  

to bude zimná rozprávka biela.  

(Ján Andel) 
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Zopár slov na úvod...                                        Stonožka 

 

Vážený pedagogický zbor, ctení rodičia, milí žiaci. 

 

Po prázdninách a zaslúženom oddychu Vás opäť srdečne vítam na pôde našej školy. Dúfam, že 

napriek obdobiu, ktoré prežívame ste mali možnosť oddýchnuť si od školských povinností, užiť si 

radostné chvíle so svojou rodinou a priateľmi, a že ste načerpali veľa sily pre úspešné zvládnutie 

nového školského roka.  

 

Prichádza nový školský rok, a s ním ruka v ruke nové výzvy a príležitosti. 

 

Pre Vás, chlapci a dievčatá, je to príležitosť naučiť sa niečo nové a upevniť už naučené. Pre našich 

prvákov to znamená zvládnuť čítanie, písanie a počítanie. Niektorí si dáte záväzok naučiť sa vypočítať 

obsah kruhu či obdĺžnika a možno aj to, kam patria tie neposlušné ypsilony... 

 

Milí rodičia. Pre Vás je to príležitosť vytvoriť svojim deťom podnetné prostredie plné lásky kde bude 

vládnuť porozumenie a istota. 

Pre učiteľov sú to príležitosti rozdúchať v každom žiakovi túžbu po poznaní.  

Je to príležitosť aj pre nás, vedenie školy, aby sme sa starali o túto našu veľkú školskú „rodinu“ 

s láskou a pochopením pre každého jedného z Vás. Je to príležitosť úspešne pokračovať  

vo všetkom dobrom, ale aj príležitosť dať tejto škole to najlepšie z našich skúseností. 

 

Osobitne chcem privítať našich prváčikov a nových žiakov, ktorí prišli do vyšších ročníkov. Vitajte 

v našej školskej „rodine“. Prajem vám veľa úspechov a radosti z každého dňa, ktorý strávite v našej 

škole. Vy skúsenejší, prijmite ich prosím medzi seba, prejavujte im priateľstvo a pomoc.  

Zvlášť vítam aj našich deviatakov. Čaká vás náročný školský rok. Je pred vami neľahká úloha vybrať 

si strednú školu, na ktorej sa budete pripravovať na svoje budúce povolanie. Čaká vás testovanie,  

na ktoré vás budeme my učitelia dôsledne pripravovať. Ale je predovšetkým na vás, koľko sa tejto 

príprave budete venovať, koľko máte zodpovednosti voči sebe, voči vašim rodičom, voči škole. Držím 

vám vo všetkom palce. 

 

Milí žiaci. 

Želám vám, aby váš nový školský rok bol plný zaujímavých projektov a podujatí, súťaží, hier, a plný 

nových objavov. Želám vám, aby ste našli správnu mieru medzi učením a odpočinkom, povinnosťami 

a relaxom. Usilujte sa svojim dobrým správaním, tvorivosťou a aktivitou urobiť si z tejto školy svoju 

srdcovú záležitosť. Úprimne si želám, aby však naša škola nefungovala iba ako úspešná výchovno-

vzdelávacia inštitúcia, ale aj ako živý organizmus, v ktorom fungujú dobré medziľudské vzťahy, 

vzájomný rešpekt k svojim právam, ale i uvedomenie si prvoradých povinností. 

 

Milí učitelia, kolegovia. 

Vám želám veľa zdravia, tvorivých síl a pracovného elánu, aby ste sa spolu so svojimi žiakmi po celý 

školský rok tešili z úspechov a pokrokov, ktoré sa vám podarí dosiahnuť, aby vás žiaci rešpektovali, 

vážili si vás a mali vás radi. 

 

PhDr. Róbert Berta, MBA 

riaditeľ školy 
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Organizácia školského roka 2020/2021 
 

Triedy a triednictvo 
I.A Mgr. Monika Liszkaiová V.A Mgr. Beáta Molnárová 

I.B PaedDr. Alžbeta Tóthová V.B Mgr. Judita Fazekašová 

I.C PaedDr. Gabriela Királyová V.C Mgr. Júlia Marciová 

II.A Mgr. Zuzana Kočišová VI.A Mgr. Albert Páll 

II.B Mgr. Silvia Kiššová VI.B Mgr. Renáta Balogh - Tárczy 

II.C Mgr. Enikő Pribulová VII.A RNDr. Iveta Slovinská 

III.A Mgr. Judita Daková VII.B Mgr. Nikola Raganová 

III.B Marta Čarnakovičová VII.C PhDr. Tímea Dajková 

III.C Mgr. Denisa Szemánová VIII.A PaedDr. Ildikó Pribulová Daková 

IV.A Mgr. Viola Rudasová VIII.B Mgr. Csaba Dako 

IV.B Mgr. Lýdia Mihalčíková IX.A Mgr. Ildikó Tóthová 

IV.C Mgr. Ildikó Vojtková IX.B Mgr. Zuzana Kotorová 

                                                                      IX.C       Mgr. Judita Daková 

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: Judita Oroszová, Ildikó Jutková, Nikoletta Illéšová, 

Bc. György Kasko,  Mgr. Ladislav Király, Bc. Brigita Pribeková, Henrieta Tóthová, Mgr. Noémi 

Szabó Kósik          

Sociálni pracovníci: Mgr. Nela Juhászová, Mgr. Rita Szedláková 

Bez triednictva sú učitelia: PaedDr. Edita Gérešiová, Mgr. Štefan Marci, Mgr. Ildikó Dobosová,  

Mgr. Alica Greznárová 

Učiteľské rady opustili z dôvodu zmeny bydliska pani učiteľka Mgr. Mária Paprčková a odchodom do 

dôchodku pani učiteľka Mgr. Mária Hriciková a Mgr. Alica Jašková, ktorým aj touto cestou ďakujeme 

za dlhoročnú pedagogickú činnosť. Zároveň vítame medzi nami pani učiteľky Mgr. Nikolu Ragánovu 

a Mgr. Denisu Szemánovu. 

Poradenstvo 
Výchovný poradca: Mgr. Júlia Marciová 

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       Anita Kresztyánková - vychovávateľka 

2. oddelenie       Mária Szerdiová - vychovávateľka 

3. oddelenie       Denisa Kendiová - vychovávateľka 

4. oddelenie       Iveta Szegedyová - vychovávateľka 

5. oddelenie       Eva Királyová - vychovávateľka 

 

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

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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                                                                                                                   Nezomrel som, lebo viem,  

                                                                                                že budem žiť stále v srdciach tých,  

                                                                                                                          ktorí ma milovali. 
 

Sú chvíle, na ktoré si nikdy nezvykneme. Najmä tie, v ktorých nás opustí niekto, kto je pre nás dôležitý  

a jeho odchod je bolestný. Veď život každého z nás je pretkaný jemnými pradivami vzájomných 

vzťahov s blízkymi, s priateľmi, so známymi. 

Ivan TAMÁŠ 

 
                        *   16. 10. 1949            ┼   9.  9.  2020 

 „Ujo“ Ivan bol šarmantný muž, ktorý bol v spoločnosti veľmi obľúbený. Veľa čítal, lebo kniha bola  

pre neho nevyčerpateľnou studnicou ľudskej múdrosti a poznania. Tiež lúštil krížovky, čím si neustále 

cibril svoju pamäť. Rád chodieval do prírody, obdivoval jej krásy a majestátnosť. Jeho osobnosť 

charakterizovala veľmi spoločenská, priateľská a veselá povaha so zmyslom pre humor. Kde prišiel 

navodil vždy atmosféru dobrej nálady a pohody, ľudia sa v jeho prítomnosti príjemne cítili. 

 

Na našej škole takmer 40 rokov viedol strelecký krúžok - bolo to jeho hobby. Vystriedali sa tam stovky 

detí, ktoré ho mali veľmi radi. Chodili na súťaže a vyhrávali na okresnom kole, dostali sa až  

do krajského kola a všetci mali z toho obrovskú radosť. 

 

Uzavreli sa dva hraničné body jeho života, narodenie a úmrtie a medzitým uplynul jeden 

neopakovateľný životný príbeh, ktorý mu v prúde času mnohé priniesol a mnohé odniesol.  
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Posledná stránka knihy jeho života je dopísaná, kniha sa zatvára a nám všetkým ostávajú už  

iba krásne spomienky. 

 

                                       

      

     

     

 

...odišiel vynikajúci kolega, dobrý človek, láskavý priateľ... 
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...nikdy nezabudneme...  

                                       

 

Spomienky na leto                                             Stonožka                     

 

LETNÉ TÁBORY   
 

Letné prázdniny znamenajú pre deti veľmi veľa. Chcú zažiť nezabudnuteľné zážitky, o ktoré sa  

po prázdninách s úsmevom na tvári radi podelia so svojimi kamarátmi a spolužiakmi. My vieme, čo 

dokáže s deťmi šport či zábava v pestrom programe,  alebo hudba a tanec. Prináša im to radosť, 

zážitky a možnosť spoznať aj doposiaľ nepoznané. Preto už tradične dostali naše deti možnosť stráviť 

v mesiaci august svoj čas v týždenných táboroch. Boli dokopy štyri a tak to tam vyzeralo  . 

 

 

Letná škola MIŠ MAŠ   

Text: Mgr. Dana Hudáková, zástupkyňa riaditeľa pre I. stupeň 

Foto: Mgr. Judita Daková 

 
Aj tento rok sa našla skupina nadšencov, ktorá sa rozhodla organizovať kreatívnu letnú školu  

Miš - maš. Prvýkrát Ministerstvo školstva poskytlo finančný príspevok na realizáciu letnej školy. Naša 

letná škola mala pripravený veľmi zaujímavý program, ale aj 85 detí plné očakávania, čo ich tento 

týždeň čaká. Prelínali sa rôzne bloky, ktoré nenásilnou formou precvičili, ale aj utvrdili učivo, ktoré 

im bolo on-line sprostredkované. Po rannej dezinfekcii si každý zasadol do lavíc a začal náš 

rozprávkový svet, v ktorom sa akoby zázrakom objavil slovenský jazyk, matematika, ale aj vlastiveda 

a prírodoveda. Každý deň bol niečím výnimočný a poučný. Hneď v prvý deň nás navštívil kúzelník. 

Využívala sa detská fantázia a kreatívnosť. Zopakovali sme si živé a neživé prírodniny súťažou, kde 

mali deti nájsť  na školskom dvore určité prírodniny. Mali sme aj vodný svet, kde sme si vysvetlili 

život bez vody a hlavne prečo musíme našu planétu chrániť.  

Okrem týchto zaujímavých tém nás navštívil superstarista Martin Kraus, ktorý nás spolu s tanečnicou 

naučil rôzne tance. Asi najzaujímavejšia bola návšteva policajtov, ktorí mali aj svojich štvornohých 

pomocníkov, psíkov, ktorí nám ukázali ako vedia poslúchať a čo dokážu. Boli veľmi šikovní.  

V závere si s nami zatancovali maskoti letnej kreatívnej školy Olaf a Mimoň. Pre deti bol tento týždeň 

plný hier, úloh ale aj pohybu veľmi zaujímavý. Učenie bolo pre nich radosťou. Cítili sa veľmi dobre, 

o čom svedčí aj to, že keď si po nich prišli rodičia, nechcelo sa im odísť domov. 
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Za kreatívne nápady a realizáciu letnej školy sa chcem poďakovať pani učiteľkám Mgr. Silvii Kiššovej 

a Mgr. Judite Dakovej, a PaedDr. Alžbete Tóthovej za projektovú dokumentáciu. 

Zároveň sa chceme rodičom poďakovať za sponzorstvo a už teraz sa tešíme  

na 2. ročník letnej školy.   
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Zážitky z letného tábora 
Text: Ema Petrovičová, Lucia Tóthová, III.C 

 

V auguste sme boli v letnom tábore MIŠ – MAŠ. Veľmi sa nám tam páčilo, máme veľa úžasných 

zážitkov. V letnom tábore sme robili množstvo kreatívnych vecí. Z papiera sme vystrihli a vymaľovali 

nebeské telesá: Slnko, Mesiac, Zem. Na fľaše sme nakreslili morský svet a napustili sme do nich 

modrú vodu. Spoločne sme vyrobili aj trblietavé knižky. Do pripravených fliaš sme naliali jar s vodou 

a fúkali sme z nich bubliny. Posledný deň bol najlepší. Navštívili nás páni policajti a ukázali nám, čo 

robí policajný pes v akcii. Bol to tábor plný zábav a hier. Dúfame, že o rok opäť budeme mať možnosť 

získať nové zážitky.  

      
 

         
 

               
 
  

 



 
13 

Tanečný tábor       

Text a foto: František Štofan, Boglárka Štofanová 

17-21. augusta sme za spolupráci Základnej školy L. Kossutha v Kráľovskom Chlmci zorganizovali 

tanečný tábor pre žiakov I. stupňa. Prihlásilo sa nám 20 malých budúcich tanečníkov. Témou tábora 

bol svet rozprávok. Choreografie boli pripravované na známe skladby z filmov ako Mary Poppins, 

Rio, Frozen. Tanečný tábor sa končil tanečnou ukážkou deviatich tancov v telocvični školy,  

za prítomnosti rodičov. V septembri pokračujeme v rámci pravidelných tanečných popoludní každý 

piatok.  
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Letný strelecký tábor    

Text: Ivan Tamáš, vedúci tábora 

Od 10. augusta do 21. augusta sme uskutočnili strelecký tábor za účasti našich žiakov, žiakov zo ZŠ 

s VJM  a žiakov z Maďarska. Celkovo to bolo 10 žiakov, ktorí sa naučili základom streľby  

zo vzduchových zbraní a základom bezpečnosti pri zaobchádzaní so zbraňami. Žiaci využívali zbrane 

SLÁVIA 630, 63 a 643. Celkovo sa tábor vydaril. Pre budúcnosť by boli lepšie vzduchovky Perun, 

ktoré sú slovenskej výroby, lebo je ľahšie ku ním zohnať náhradné diely. 

Na konci tábora sme usporiadali súťaž medzi žiakmi, ktorá mala veľký úspech. 

 

Letný športový futbalový tábor    

Text a foto: Mgr. Ladislav Király 

Aj toho roku sa u nás na škole uskutočnil letný športový futbalový tábor aj napriek zložitej situácii 

COVID 19. Záujem bol v hojnom počte samozrejme so stanovačkou a prísnymi bezpečnostnými 

opatreniami. Pre deti boli pripravené športové a zábavné akcie ako napr. priateľské futbalové zápasy, 

tréningy a plávanie na kúpalisku v Mária - Veľaty. Tábor bol pre deti veľký zážitok nakoľko spali 

v stanoch na školskom dvore. Mali zabezpečenú 5 krát denne stravu a celý týždenný program bol 

doplnený aj posedením pri zmrzline, opekačkou a vychádzkami do blízkeho okolia.  

Radosť detí a pravdaže aj mňa bola na mieste, nakoľko aj počasie sa nám vydarilo. S úsmevom  

na tvári odchádzali domov spokojne s prísľubom, že na budúci rok sa opäť stretnú. 
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V škole nás to baví                                             Stonožka   

 

Prvé dni prvákov v škole                    
Text a foto: Mgr. Zuzana Kočišová 

 

 
 
Druhý september je pre žiakov dňom zmiešaných pocitov. Neradi sa lúčia s časom plného voľna  

a príjemných zážitkov, no tešia sa, že sa opäť stretnú so svojimi kamarátmi spolužiakmi a obľúbenými 

pedagógmi. Veď škola to nie sú len povinnosti, ale aj príležitosti pre pekné vzťahy a rozvíjanie svojich 

záujmov. Pre nových prváčikov je to zatiaľ neznáme prostredie, v ktorom si svoje miesto ešte len 

hľadajú. Privykať si na veľké zmeny nebýva jednoduché, ale prváci to isto ľahko zvládnu.  

V októbri navštívili prvákov Peťo a Miška z 2.A triedy, aby sa ich spýtali, ako sa im v škole darí. 

Zastihli ich počas prestávky. Niektorí práve desiatovali a iní sa chceli starším spolužiakom pochváliť, 

ako vedia čítať svoje prvé písmenká. Dozvedeli sa, že hoci sa im páči aj písanie do zošitov, najradšej 

"čmárajú" kriedou po tabuli.  

 
 

 

 

 

 

       1.A    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

      1.B 

 

   

 

Čo sa ti v škole páči? 

„Pekne vyzdobená trieda.“ 

„Pani učiteľka.“ 

 

Aký predmet máš najradšej? 

„Matematika - rada počítam.“ 

„Čítanie zo šlabikára.“ 
 

 

Čo sa ti v škole páči? 
„Interaktívna tabuľa.“ 

„Mám tu kamarátov zo škôlky.“ 

 

 

Vrátil/a by si sa späť do škôlky?“ 

„Nie, v škole mi je lepšie.“ 

„Nie, lebo v škole nemusíme spať.“ 
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     1.C 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

Odpovede potvrdili to, čo sa dalo vyčítať aj z tváričiek malých prvákov. Sú hrdí, že sú už školáci. 

Hoci privykanie na nové povinnosti nebolo jednoduché, je mnoho vecí, ktoré sa im v škole páčia.  

A o návrate do škôlky - aj keby sa to dalo - nemôže byť ani reči... 

Privykať si na veľké zmeny nebýva jednoduché, ale naši prváci to zvládajú bravúrne. My im v tom 

držíme palce a želáme im len samé dobré známky. 

 

 

    
 

    
     

 

 

Čo sa ti v škole páči? 
„Družina - môžeme sa vonku hrať a vo 

vnútri si môžeme kresliť.“ 

„Páčia sa mi prestávky.“ 

 

Vrátil/a by si sa späť do škôlky?“ 

„Nie - nato som už veľký.“ 

„Nie, najradšej som v škole.“ 
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Prvé dni piatakov v škole 
Text: Mgr. Beáta Molnárová 

 

 
Prvé dni našich malých „veľkáčov“ sa začali tento rok trošku netradične. Namiesto spoločného 

slávnostného otvorenia školského roka sa so svojimi triednymi učiteľkami a spolužiakmi stretli 

v priestoroch triedy, kde si spolu vypočuli príhovor pána riaditeľa cez školský rozhlas. 

V tento prvý deň, hoci nám chýbali chvíle strávené v spoločnosti celej školy, predsa sme si dali 

záležať na slávnostnej atmosfére. 

 

Od tohto prvého školského dňa ubehli necelé dva mesiace. O tom, ako sa piatakom páči na druhom 

stupni, sa s nimi porozprávali ich triedne učiteľky.  

 

Ponúkame Vám výber z najčastejších odpovedí piatakov na tieto otázky: 

 

 

Čo sa  Vám najviac páči na druhom stupni ZŠ? 

 

-„ MáMe nové predMety.“ 
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- „Spoznávame nové pani učiteľky, ktoré sú veľmi milé.“ 

-„Máme tu veľa kamarátov z vyšších ročníkov.“ 

- „Máme nových spolužiakov.“ 

-„ Páčia sa nám odborné učebne, najmä učebňa techniky, informatiky...“ 

- „SMe SaMoStatnejší.“ 
 

Ktorý predmet máte na druhom stupni najradšej? 

 

- „Matematiku – pani učiteľka je veľmi milá a vždy nás niečím 

prekvapí.“ 

- „Geografiu – milujeme “ cestovať po svete“ a pani učiteľka pre nás vždy pripraví 

niečo zábavné.“ 

- „Informatiku – počítače sú naj.“ 

 

 

Čo bolo lepšie na prvom stupni? 

 

- „Menej učiva.“ 

- „Nemuseli sme sa presúvať z triedy do triedy.“ 

- „Chýbajú nám aj naše bývalé pani učiteľky.“ 

 

 

Vrátili by ste sa naspäť na prvý stupeň? 

 

- „Nie, veď som už veľkáčka!“ 

- „Nie, už si pomaly zvykám.“ 

- „Hoci sú niektoré dni ťažšie, aj tak by som už nemenil.“ 
- „Druhý stupeň je už pre nás - veľkých!“ 

 

 

Z odpovedí našich „veľkých“ piatakov vyplýva, že hoci prechod na druhý stupeň pre väčšinu z nich 

nebol určite jednoduchý, ale na druhom stupni sa im páči a už by nemenili. Hoci im bývalé pani 

učiteľky veľmi chýbajú, pomaly si zvykajú aj na nových učiteľov. Spoznávajú nové priestory, 

zoznamujú sa s novými predmetmi a každú prekážku zvládajú za pomoci svojich triednych učiteliek 

a pani asistentky. My len veríme, že sa im bude naďalej rovnako dobre dariť ako doteraz a silno im 

v tom držíme prsty.  

Želáme im v mene všetkých učiteľov veľa úspechov a v zdraví prežitý školský rok! 
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Účelové cvičenie 
Text: Eleonóra Királyová VIII.A, Lilla Király V.A 

Foto: Pedagógovia II.stupňa 

 

 

Dňa 11. a 14. septembra sa na našej škole uskutočnilo účelové cvičenie. Sú to dni, na ktoré sa veľmi 

tešíme, pretože sú voľnejšie, zábavnejšie a praktickejšie než ostatné vyučovacie dni a v neposlednom 

rade ich trávime vonku v prírode. Pre piatakov je to prvá "veľkáčska" akcia na druhom stupni ZŠ,  

na ktorú sa už veľmi tešili. Zároveň to bola činnosť, pri ktorej videli svoje nové pani učiteľky v inom 

svetle, než len pri svetle lampy vo svojich učebniach.      

Tohto roku sa kvôli sprísneným podmienkam nevybrala celá škola na rovnaké miesto, ale po triedach 

sa dohodli, ktorú časť mesta si vyberú za svoje stanovište. Niektoré triedy sa vybrali na Veľký kopec, 

iné na nové alebo staré ihrisko. Niektorá trieda si dala za cieľ letisko, iná zas zostala na školskom 

ihrisku a postarala sa aj o skrášľovanie exteriéru školy výsadbou kvetov.       

Popri rôznych športových aktivitách sa žiaci venovali aj témam ako sú varovné signály, odsun 

raneného, mimoriadne situácie, ba dokonca pri presune na svoje stanovištia spoznávali aj základné 

dopravné značky. Boli to vydarené dva dni, ktorým prialo aj septembrové jesenné počasie. 
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Európsky deň jazykov 

Text: Mgr. Ildikó Vojtková, Mgr. Denisa Szemánová 

         Mgr. Renáta Balogh-Tárcy, Mgr. Alica Greznárová  

 

 

Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom... 

 

September je už tradične spájaný s oslavami Európskeho dňa jazykov, ktorý pripadá na 26. septembra. 

V priebehu týždňa sme si aj na našej škole pripomenuli dôležitosť učenia sa cudzích jazykov.  

Na vyučovacích hodinách cudzích jazykov žiaci robili rôzne aktivity, počas ktorých sa dozvedeli veľa 

zaujímavých informácií o európskych krajinách.  

Naši žiaci sa už od prvého ročníka učia anglický jazyk v rámci predmetu Zábavná angličtina, 

a v treťom ročníku ako prvý cudzí jazyk. Žiaci majú k jazykom pozitívny vzťah, o čom svedčí aj ich 

aktivita na hodinách jazykov. 

  

Žiaci ročníkov 1. – 4. si pripomenuli Európsky týždeň jazykov aj na hodinách anglického jazyka. 

Pripravili sme pre našich žiakov množstvo zaujímavých aktivít. S druháčikmi sme virtuálne navštívili 

zaujímavosti európskych hlavných miest. Svoje zážitky vyjadrili pestrými kresbami. Pre tretiakov sme 

vymysleli aktivitu, prostredníctvom ktorej mali možnosť precvičiť si slovnú zásobu. Taktiež sme si 

zopakovali štáty Európy a jazyk, ktorým sa v nich dorozumievajú. Naučili sme sa vysloviť názvy 

niektorých európskych štátov a jazykov. So štvrtákmi sme farbili vlajky európskych krajín. Vytvorené 

práce žiakov sú vystavené na chodbe školy.  

Tento týždeň sme splnili cieľ Európskeho týždňa jazykov. Žiaci sa presvedčili o tom, že cudzie jazyky 

sa dajú učiť aj hravou formou. Veríme, že touto cestou sa nám podarilo vzbudiť záujem žiakov 

o cudzie jazyky. 

 

Aj žiaci ročníkov 5. – 9. mali svoje aktivity. V piatom ročníku žiaci pripravovali vlajky európskych 

krajín, z ktorých potom sa vytvoril jeden veľký plagát. Na prestávkach v rozhlase sa púšťali piesne 

z rôznych kútov Európy v rôznych jazykoch. Školská jedáleň ponúkala celý týždeň tradičné jedlá  

z anglickej, nemeckej, maďarskej, slovenskej a ruskej kuchyne. 

Pri tejto príležitosti sa naša škola pod vedením pani učiteľky A. Greznárovej zapojila  

do medzinárodného projektu „DeutschsprachigePostkarten“ (Pohľadnice v nemeckom jazyku). 

Hlavnou myšlienkou tohto projektu bolo poslať do rôznych európskych krajín pohľadnice 

v nemeckom jazyku. Každá škola, ktorá sa do tohto projektu zapojila, poslala 10-20 pohľadníc 

(klasických-poštou, ale aj elektronických), ktoré vyrobili sami žiaci a dostala 10-20 pohľadníc 

z rôznych krajín. Aj my sme dostali z rôznych kútov Európy  - Švédska, Fínska, Turecka, Chorvátska, 

Lotyšska, Poľska, Macedónska, Litvy, Talianska, Maďarska, Slovinska... -prekrásne, zaujímavé 

a kreatívne pohľadnice, padlety, prezentácie v PowerPointe. Veď posúďte sami! Z týchto pohľadníc si 

každá škola zostavila tzv. Pohľadnicovú mapu Európy, ktorú sme pripravili aj my . Fotku tejto mapy 

dostane opäť každá škola. Sme radi, že sa aj takýmto spôsobom môžeme zviditeľniť v Európe, 

nadviazať a udržiavať kontakty so zahraničnými školami, pracovať na ďalších spoločných projektoch! 
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Biela pastelka 
Text: Félix MaximiliámIllés, Richard Pribek 

 

 
Základná škola Kráľovský Chlmec zorganizovala dobročinnú zbierku pod vedením pani učiteľky 

Ildikó Tóthovej. 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 18. septembra 2020 sa žiaci - Félix MaximiliámIllés, Richard Pribek, Melinda Vojtková  

a Richard Parajos - vybrali najprv do tried, aby mohli žiaci prispieť do zbierky. Tá bola vyhlásená deň 

vopred, takže kto chcel, mohol prispieť. Žiaci boli štedrí, takže dostali biele pastelky. Potom sa žiaci 

so zbierkou vybrali do mesta a boli milo prekvapení, totižto väčšina ľudí prispela nejakou čiastkou. 

Bolo dobré vidieť, že ľudia aj v týchto ťažkých neprajných časoch prispievajú na dobrú vec a chcú 

pomôcť tým, ktorí to naozaj potrebujú.     

  

Vyzbierané peniaze boli zaslané do Únie nevidiacich a slabozrakých v Bratislave. Výnos z Bielej 

pastelky je každoročne použitý aj na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, 

teda na finacovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým pomáhajú začleniť sa do bežného života. 
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Výstava tekvíc       
Text: Mgr. Dana Hudáková 

Foto: Mesto Kráľovský Chlmec 

 

 
 

Jeseň, je okrem iného, obdobím zberu úrody tekvíc rôznych druhov, veľkostí farieb a chuti.  

 

Aj naša škola prijala výzvu a zúčastnila sa výstavy tekvíc na Námestí Milénia . Tekvice dodalo mesto, 

ďalej sa spojil tím vychovávateliek, ktorým je kreativita blízka, a ktorým pomohli aj naši žiaci.  

Vytvorili najoriginálnejšie tekvice s úžasnou fantáziou. Výstava bola k dispozícii celý týždeň. 

Navštívili ju deti so svojimi rodičmi, ale aj celé triedy s triednymi učiteľmi. 

 

 

     
 

         
 

 

Osobitné poďakovanie patrí pani Gérešiovej K. (mamičke žiačky 5.A triedy), 

za tekvice a nápadité ikebany. 

ĎAKUJEME   
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Október – Mesiac úcty k starším      
Text a foto: Mgr. Denisa Szemánová 

 

 

 

"Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu  

v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on 

bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi." 

Opäť je tu jeseň, nádherný čas, kedy sú stromy odeté do pestrofarebných šiat a v diaľave sa belejú 

končiare vrchov. Tak ako v prírode ubiehajú ročné obdobia, tak nejako sa i človeku míňa rok za rokom 

a pomaly nastáva jeseň života. Práve mesiac október je oslavou jesene života, oslavou úcty k tým, skôr 

narodeným. Tak ako po minulé roky ani tento rok sme nezabudli na našich milých starých rodičov. 

Rozhodli sme sa obdarovať ich krásnymi pozdravmi, ktoré deti vlastnoručne vyrobili. Vzdali tak úctu 

k tým, ktorí sa každý deň vzdávali radostí, ktoré im život ponúkal aby urobili šťastnými nás, ich deti. 

Aj touto cestou by sme Vám chceli zapriať pevné zdravie, úsmev a veľa radosti zo života. Nech je 

jeseň Vášho života plná farieb a nech každá z týchto farieb znamená jedno krásne obdobie Vášho 

života. 
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Medzinárodný deň školských knižníc 2020     
Text: Mgr. Zuzana Kočišová 

Foto: Pedagógovia I. stupňa 

 

Medzinárodný deň školských knižníc si pripomíname od roku 1999 každý štvrtý októbrový pondelok. 

Zámerom podujatia je poukázať na význam a prínos kníh pri vzdelávaní detí. Primárnym cieľom je 

však podporiť vzťah žiakov ku knihám, k školskej knižnici, čítaniu a poznávaniu. 

V tomto školskom roku oslavy MDŠK pripadli na 26. október a boli zamerané na tému „Radosť 

ukrytá v podpore čítania a vzdelávania školskou knižnicou“. V týždni od 26.-29. októbra žiaci 1.- 4. 

ročníka so svojimi učiteľmi venovali časť vyučovacích hodín SJL problematike kníh. Diskutovalo sa  

o tom, prečo sú knihy pre človeka dôležité a akú radosť nám čítanie prináša. Ako sa zázraky, sny či 

hrdinovia kníh stávajú súčasťou nášho života, ako nás môžu knihy nadchnúť, ale hlavne poučiť. Žiaci 

sa oboznámili s procesom tvorby a výroby knihy. Po jednotlivých ročníkoch sa venovali aktivitám 

práce s knihou, ktoré boli zamerané na podporu čítania a jazykové zručnosti žiakov. Súťažilo sa  

v rýchlosti a plynulosti čítania. 

Cieľom podujatia bolo zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov trvalý vzťah ku knihe, 

školskej knižnici a k čítaniu prostredníctvom spoznávania nového. 
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Kde bolo, tam bolo... (Rozprávková hodina) 
Text a foto: Mgr. Silvia Kiššová 

 

Rozprávkovú motiváciu z príležitosti osláv MDŠK sme využili aj na hodinách hudobno dramatickej 

výchovy. Žiaci 2.ročníka sa venovali známej rozprávke Červená Čiapočka. Deti pozorne počúvali text 

rozprávky, ktorú im prečítala pani učiteľka Kiššová a nesmierne sa tešili, keď si rozprávku pozreli aj 

na interaktívnej tabuli. Na nasledujúcej hodine si vyrobili z papiera prstové figúrky hlavných  

rozprávkových postavičiek, a zahrali si krátke „prstové“ divadlo. Deťom sa aktivita veľmi páčila a už 

sa tešia na ďalšiu obľúbenú rozprávku, aby si opäť vyskúšali svoje zručnosti a mohli sa stať na chvíľu 

„prstovými“ hercami. 
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   Poďakovanie  
 

 

V októbri 2020 navštívili naši školu najvyšší predstavitelia mesta. Primátor Ing. Karol Pataky spolu  

so svojim zástupcom Ing. Jozefom Želinským doniesli pre žiakov našej školy jednorazové rúška. 

V dobe, v ktorej už bez rúška nemôžeme vyjsť ani na ulicu, je to veľká pomoc nielen pre deti, ale aj 

pre ich rodičov. 

 

Za tento prínosný a praktický dar ĎAKUJEME. 

Žiaci ZŠ na ul. L. Kossutha 56 
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Vyfarbi si obrázok a zbav sa stresu  
 

 

 

 

 

 

Pozn.: Texty neprešli jazykovou úpravou! 

 

 

Redakčná úprava:       Mgr. Zuzana Kočišová, Marta Čarnakovičová,  

                                      Mgr. Denisa Szemánová, Mgr. Beáta Molnárová 

Grafická úprava:        Mgr. Zuzana Kočišová 

Technická úprava:     Kristián Bók  

Fotodokumentácia:    uvedené v texte 

Tlač:                             Flash company 
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Oznámenie 

Vážení rodičia! 

 

Podľa rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva a Ústredného krízového štábu SR: 

 od 26.10.2020 (pondelok) prechádza druhý stupeň (5. – 9. ročník) na dištančnú výučbu (online 

vzdelávanie) 

 ak bude situácia priaznivá 30.11.2020 (pondelok) by sa mali žiaci druhého stupňa vrátiť do škôl 

 1.až 4. ročník prvého stupňa ostáva na prezenčnej výučbe (riadne do školy podľa rozvrhu) 

 

Jesenné prázdniny budú v dvoch termínoch: 

              - 1. termín: od 30.10.2020 (piatok) do 02.11.2020 (pondelok).  

                                 Nástup do školy je 03.11.2020 (utorok). 

 

              - 2. termín: od 06.11.2020 (piatok) do 09.11.2020 (pondelok).  

                                 Nástup do školy je 10.11.2020 (utorok). 

 

 

 

 

 

Sponzori a partneri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


