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NA SANICI                                                                        VIANOČNÁ KOLEDA 
 
Zapadol kraj bielym snehom,                                              V mestečku Betleme 
spúšťame sa dolu brehom.                                                   v jasličkách na slame 
Hurá, s vetrom o preteky,                                                    leží to dieťatko, 
mihajú sa čierne smreky,                                                     na ktoré čakáme. 
zamihá sa v očiach svet,                                                     Anjelik bez krídel,                                                                              
to je cesta, to je let!                                                             boží i človečí. 
Elena Čepčeková                                                                     Nikto ho nevidel, 
                                                                                            každý ho dosvedčí, 
                                                                                            darček mu nesie tam… 
                                                                                            A ja mu do diaľky 
                                                                                            srdiečko posielam 
                                                                                            namiesto hrkálky. 
                                                                                                              Milan Rúfus 
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KRÁTKE ZAMYSLENIE                                    Stonožka 
 

Krátke zamyslenie o Vianociach 

Text: Mgr. Zuzana Kočišová 

Vianočné obdobie je ozaj nádherné. Vôňa ihličia premiešaná s podmanivou arómou korenín, ligotavý 

sneh, mrazom vyštípané líca, šťastný detský smiech. Bohato prestretý stôl najkrajšej večere roka, 

ozdobený stromček a iskričky očakávania v detských očiach. Je to čas, kedy majú ľudia k sebe bližšie, 

sú k sebe milší, ochotnejší. Krajina stíchne a v očakávaní niečoho čarovného zatají dych. Tým 

čarovným sú okamihy pokoja, lásky, súdržnosti a mieru. 

Vianoce sú pre mňa najkrajšie sviatky v roku a želám si, aby boli skutočnými sviatkami pokoja a lásky 

v spoločnosti mojich najbližších. Počas sviatkov rada spomínam na  Vianoce, ktoré som prežila ako 

dieťa. Na to, ako mama voňala po vanilke keď vypekala koláče dlho do  noci a ja som vylizovala 

misky od krémov. Vybavujem si vôňu ihličia šíriacu sa domom a darčeky, ktoré vždy prekvapili 

a potešili. Spomínam si na moje prvé „biele“ korčule, ktorými som hneď na Štedrý večer prerezala 

koberec v obývačke, no napriek tomu ma mama nevyhrešila, pretože atmosféra bola „iná“, vianočná, 

plná lásky. Pamätám si aj na sklamanie, keď som zistila, ako to s darčekmi v skutočnosti je, no napriek 

tomu to obdobie bolo pre mňa zázračné. 

Vianoce sú pre mňa magické dodnes a prežívam ich tak, ako keď som bola malým dievčatkom. Sú 

sviatkom, kedy si aspoň raz do roka chcem poriadne oddýchnuť a byť s ľuďmi, ktorých mám rada. 

Netúžim po veľkých a honosných daroch, ba ani po drobnostiach. Sú to LEN veci. Podstatné je predsa 

to, čo máme v srdci. Ak v ňom máme lásku, dokážeme si urobiť Vianoce hoci aj každý deň – pekným 

slovom, dobrým skutkom, radou, obetovaním sa pre niečo, úsmevom,...  

Verím, že aj tieto Vianoce si užijem s rodinou spolu v plnom zdraví a to isté prajem aj Vám, milí 

čitatelia. Či už bude pod stromčekom hŕba darčekov, alebo budú Vianoce skromnejšie, nezabudnite, 

prosím, tam dať ten jeden najdôležitejší – LÁSKU!!! Je to ten najlacnejší, a pritom najdrahší darček 

na  svete... a  nemusíme ho zabaliť do  papiera a previazať stužkou..... 

PRAJEM VÁM POKOJNÉ A POŽEHNANÉ VIANOČNÉ SVIATKY. 
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OTÁZKY A ODPOVEDE                                  Stonožka 
 

Milí čitatelia,  

opäť sa Vám prihovárame prostredníctvom školského časopisu STONOŽKA. Veríme, že Vám 

spríjemní chvíle prežité na našej škole a dozviete sa v nej, čo sa za posledné obdobie v našej 

škole udialo. 

 

Na Vaše otázky ohľadne vychádzania časopisu a spolupráce s redakčným tímom Vám odpovedá  

Bartolomej Balogh, 9. A, redaktor junior 

 

 Ako často bude časopis vychádzať? 

Každé tri mesiace.  

 Aké rubriky nájdem v nasledujúcom čísle časopisu? 

Rubriky sa ustália a budú vychádzať v každom čísle časopisu. Najskôr však musíme zistiť, o aké 

články by mali žiaci záujem. Určite však budú rubriky ako napríklad: Smiech lieči, Vlastná tvorba, 

Zábavný kútik, Stalo sa ..., Naše úspechy.  

 Môžem navrhnúť nejakú rubriky aj niekto iný, než redaktori časopisu? 

Určite áno. Budeme vďační za každý jeden nápad, určite ho oceníme a splníme. 

 Môžem sa stať redaktorom aj ja? 

Dvere  má otvorené každý žiak našej školy. 

 Kde si môžem časopis prečítať? 

Môžeš si ho v krásnom farebnom prevedení kúpiť za symbolickú cenu, alebo ho nájdeš na web 

stránke našej školy. 

 Môžem prispieť nejakým článkom do časopisu aj ja, hoci nebudem členom redakčnej rady 

stále? 

Určite áno. 
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Z VLASTNEJ TVORBY                                    Stonožka                           
 

Čau, čau, cukráreň                                        Ahoj jeleň!                    Ahoj! 

či pekáreň!                                                   Prosím neleň!                Poď si dať so mnou nápoj  

Áno, tvoj hladoš je už tu!                            Pekne papaj                   a neleň, 

Deň čo deň, predo mnou peň,                      chutnú zeleň.                 Zvolal na mňa jeleň. 

a ja čakám,                                                   Lea Lišková, 3.C          Áno, idem, áno. 

mňam, mňam                                                                                     Prajem dobré ráno! 

na slnečný deň.                                                                                   Mám ja ešte od teba,  

Zoe Pandyová, 3.C                                                                            čo to učenia. 

                                                                                                           Je to nápoj uzdravenia.  

                                                                                                           Vanessa Mariňáková, 3.C 

 

Kúzlo dobrého jedla 
(úvaha) 
 
Lepšie jedlo zo zeleniny a k tomu láska, 
ako z vykŕmeného býka a s tým nenávisť. 
Valentína Stýblová 
 
Slová českej spisovateľky nám poukazujú na skutočnosť, že aj to najobyčajnejšie jedlo môže byť 
okúzľujúce a vznešené. Naozaj stačí k dobrému jedlu iba tak málo?  

 Chuť hotovo kúpených jedál nemôžeme veľmi ovplyvniť. Môžeme ich pripraviť iba podľa 
návodu, poprípade ešte ozdobiť zeleninou, bylinkami.  Aj pri servírovaní môžeme s nimi manévrovať, 
môžeme ich naložiť na tanier rozličnými spôsobmi, vyformovať rôzne obrazce, aby sa z nich mohli 
najesť aj naše oči, ale nikdy nebudú také chutné ako keď ich pripravuje niekto svojej milovanej osobe. 
Či to je už manželka, matka, babička, ktorá varí manželovi, synovi alebo dcére, vnukovi alebo vnučke. 
Oni sú tie bytosti, ktoré do jedál pridávajú aj nikde nepísanú prísadu – svoju ničím nenahraditeľnú a 
neopakovateľnú lásku. Lásku, ktorá sa rodí nie len počas ľúbostných pohľadov, sladkých úsmevov, ale 
najmä pri posteli chorého, počas prebdetých nocí, pri zvýšenej potrebe blízkosti milovanej osoby... 
Táto prísada do jedál sa nedá nikde kúpiť. Vychádza iba z milujúceho srdca. Nedá sa to naučiť, nedá 
sa to vynútiť...  

Je pravda aj to, že môžeme jedlo pripraviť veľmi pekne, dokonca môžeme pripraviť z jedál priam 
umelecké dielo.  

Môžu byť na tanieri tie najchutnejšie plody a výtvory, ale už jediným nevhodným pohľadom alebo 
zlým spôsobom podávania, môžeme ich kúzlo zruinovať. Dobré jedlo musí byť presýtené láskou. 
Láskou, ktorá nás pohladí až pri srdci, na základe ktorej môžeme povedať, že sme milovaní, o ktorú sa 
môžeme oprieť v ťažkých chvíľach, o ktorej vieme, že nás nesklame. Hovorí sa, že jeme aj očami. No 
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sú prípady, keď sa nie vždy podarí naložiť na tanier skvele naformované jedlo, ktoré by bolo priam 
hriechom zjesť. V takých situáciách ostaneme hladní? Veľkí gurmani možno - áno. Nám, obyčajným 
smrteľníkom, častokrát nie je potrebné naložiť na tanier umelecké dielo. Úplne nám stačí, keď sa 
najeme v kruhu našej rodiny. Vtedy nezasýtime iba náš žalúdok, ale nasýtia sa aj na naše oči a 
dokonca aj naša duša, nakoľko vidíme okolo seba našich najbližších, milovaných členov rodiny. A 
keď sa v tomto uponáhlenom svete počas jedenia aj porozprávame o našich každodenných 
záležitostiach, urobíme viac pre naše duševné zdravie ako keby sme denne chodili do psychologickej 
poradne.   

Tajomstvo dobrého jedla nespočíva iba v jeho príprave alebo servírovaní, ale viac záleží od vonkajších 
okolností, v ktorom to jedlo skonzumujeme. Tak nás môže očariť aj obyčajný krajec chleba s maslom. 

 

Norbert Bohács 9.A 

 

Človek ako jeseň 
 

Pozeráš sa, dívaš sa na tie stromy, 
dívaš sa na tie červené ,žlté či oranžové lístie stromu. 

Nechápeš, nechápeš čo sa tu deje okolo teba. 
Myslíš si ,že je to zvyk, zvyk, kedy príroda je najkrajšia. 
Aké krásne! Ty si povedal ! Pamätáš sa? Pred chvíľou. 

A prečo len v jeseni sa ti páčia lístie stromov? 
V lete podľa teba prečo sú také jednotvárne? 
Chcem byť listom na ktorého každý  pozerá, 

fotí,  rozpráva o ňom . 
Ale, čo ak len preto pozerajú na teba ako lístie, 

lebo chcú ťa odtrhnúť zo stromu? 
Ale, čo ak len preto ťa fotia ako lístie, lebo chcú ťa spolu so stromom vyrúbať ? 

Ale, čo ak len preto o tebe rozprávajú ako lístie, 
lebo stále len padáš a padáš s tvojimi ďalšími listami 

pod strom na niekoho majetok? 
Ešte stále chceš byť listom v jeseni? 

Opadal by si krátko pred zimou, to chceš ? 
Chlad, mráz a zimu ? 

Nie si chránený, poškodil by si sa, poničil by si sa. 
Nechci byť lístok, lístok v jeseni. 

Si človek nie lístie. 
Chceš byť krásnym v jeseni ? 

A čo tak po celý rok ? 
Poviem ti tajomstvo! 

Počuješ buchnutie tvojho srdca, vidíš tvoje dve ruky a tvoje dve nohy. 
Vidíš, cítiš, počuješ. 

Máš všetko, čo potrebuješ. 
 

Vanessa Gačová, 9.A 

Pozn. Texty neprešli jazykovou úpravou! 
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ZO ŽIVOTA ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ              Stonožka 
 

HOVORME O JEDLE - Každá kravička mliečko dáva 
Text: Vychovávateľky a asistenti ŠKD 
Foto: Kristián Bók 
 
Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do celoslovenského súťažno – vedomostného projektu 

„HOVORME O JEDLE“. 

Školský klub detí Tokajko si vybral tému „Mlieko a mliečne výrobky“. Cieľom tohto dňa nebolo len 

poukázať na to, ako sa mlieko dostane do obchodu, ale predovšetkým si uvedomiť, akú dôležitú úlohu 

zohráva v našom tele mlieko a mliečne výrobky.  

Okrem bielkovín, mliečneho cukru a vitamínov je významovou zložkou mlieka aj 14 minerálnych 

látok, spomedzi ktorých je najdôležitejší vápnik a fosfor. Oba sú v ľudskej výžive nenahraditeľné, 

pretože sa podieľajú na tvorbe kostí a zubov. 

Deti sa naučili, že denne musia vypiť 2 poháre mlieka aby si spomínané minerálne látky doplnili. 

Medzi aktivitami, ktoré vychovávateľky pre deti pripravili, bola aj ochutnávka mlieka a príprava 

mliečnych kokteilov. Keďže zázračné účinky nemá iba mlieko, ale aj výrobky z neho, deti si spoločne 

vyrobili prehľadnú knižku o mliečnych výrobkoch a „dojili“ kravičky😊.  

Celé popoludnie bolo nabité zaujímavými a tvorivými aktivitami, do ktorých sa deti s radosťou 

zapájali.  
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1.Halloween párty v ŠKD 
Text: Annamária Cziranková, 5.A 
Foto: Kristián Bók 
 
Dňa 26.10.2018 sa v našom ŠKD Tokajko z detí stali „malé“ príšerky. Školská chodba sa zmenila na 

nepoznanie. Na stenách viseli pavučiny, v ktorých sa prechádzali veľké pavúky a v kútoch postávali 

kostry, ktoré nám naháňali strach. Obrovské vyrezávané tekvice svojimi svetielkami rozžiarili celú 

chodbu. Zrazu sme mali pocit, že v maskách čarodejníc, strašidiel a duchov sme sa stali súčasťou 

strašidelného zámku.  

V strašidelnom bufete sme hasili smäd čarovnými nápojmi, ochutnávali sme keksíky, pukance a iné 

sladkosti. O výborné strašidelné jedlá sa postarali naše mamičky. 

Samozrejme nechýbala ani súťaž o najstrašidelnejšiu masku a po vyhlásení najlepších masiek sme sa 

zabávali na diskotéke. Na párty sa zúčastnilo asi 120 detí, no bez sladkej odmeny neodišlo domov ani 

jedno. Domov sa nám veru vôbec nechcelo ísť. Ale všetko má svoj koniec a tak nám neostáva iné len 

dúfať, že sa na párty stretneme aj o rok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POĎAKOVANIE 
Touto cestou sa chceme poďakovať mamičkám, ktoré pre deti pripravili skvelé a hlavne chutné 
„strašidelné“ jedlá na  halloweensku párty. 

ĎAKUJEME 😊 

Vychovávateľky ŠKD Tokajko 
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Návšteva filmového predstavenia  GRINCH 
 
Text a foto:Mgr. Silvia Kiššová 
 
 
Dňa 23. novembra 2018 v popoludňajších hodinách sme sa celá družina vybrali do Michaloviec. 

Cieľom bolo filmové predstavenie, kde nám premietli krásnu vianočnú rozprávku " GRINCH". 

Cesta autobusom bola veselá a plná smiechu .  Veď nás bolo asi sto. Všetkým sa nám veľmi páčil 

príbeh škriatka Grincha, ktorý nenávidel Vianoce a až dobrota malého dievčatka ho zmenila a naplnila 

jeho srdce láskou. 

Po skončení filmu sme sa plní zážitkov a emócií nahrnuli do Tesca na hromadné nakupovanie. Tam 

sme minuli všetky peniaze a kúpili sme všetko čo sme chceli, ale aj čo sme nechceli 😊. 

Po nákupe sme nasadli do autobusov a tie nás odviezli domov k našim rodičom, ktorí nás už 

netrpezlivo čakali. 

Radi si takýto výlet opäť zopakujeme. 
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Fotogaléria akcií v ŠKD                                 Stonožka 
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NAVŠTÍVILI SME...                                         Stonožka 
 
Včelársky workshop v obci Senné 
Text: Redaktor junior Bartolomej Balogh, 9.A  
  
 
V dňoch 11.10. a 18.10.2018 žiaci našej školy navštívili obec Senné, kde sa organizoval včelársky 

workshop.  

11.10. pod vedením pani učiteľky Slovinskej obec navštívili žiaci 8. a 9. ročníka. 

18.10. pod vedením pani učiteľky Pribulovej Dakovej, p.uč. Kotorovej a p.uč. Daka žiaci 6. a 7. 

ročníka. 

O význame včiel pre prežitie človeka na našej Zemi sme už veľa počuli, a preto sme boli veľmi radi, 

že sme sa včelárskeho workshopu zúčastnili  Privítali nás tam veľmi srdečne. Dozvedeli sme sa veľa 

zaujímavostí o včelách, o živote včelích rodín a o ich správaní. Naučili sme sa lepšie porozumieť 

rozdielom medzi matkou, trúdom a včelou robotnicou. Získali sme vedomosti aj o tom, prečo sú včely 

užitočné, a ktoré produkty vytvárajú. Nie je to len med. Ale aj včelí vosk a propolis, ktorý má liečivé 

účinky pre človeka. Abez opeľovania rastlín by sme nemali na Zemi žiadne plody. 

Potom nasledovala prehliadka parku, ktorý sa nachádza v okolí kaštieľa. Tu sme okrem včelínov a 

včelích aktivít sledovali aj ostatné živočíchy a rastliny, ktoré sú pre včely užitočné. Pani učiteľke 

Slovinskej sa podarilo chytiť skokana hnedého a porozprávala nám o ňom veľa zaujímavostí. 

Spoločnosť nám robila aj pani včelárka, ktorá nám porozprávala o urbanizácii a jej vplyve na život 

včiel a pripravila si pre nás zaujímavú úlohu. Mali sme vysadiť niekoľko peľotvorných rastlín 

a záhonu liečivých rastlín na zlepšenie zdravotného stavu včiel , aby Úlohu sme splnili na výbornú! 

Pani lektorka s pánom majstrom nás previedli aj po kaštieli, ktorý práve renovujú. Porozprávali nám o 

jeho minulosti, ale aj o plánoch jeho využitia v súčasnosti. 

Bol to pekný deň. Dozvedeli sme sa veľa nového o živote včiel, ale aj o histórii obce. 
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100 ROKOV OD VZNIKU ČSR                        Stonožka 
 

Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice 

Text: PaedDr. Alžbeta Tóthová 
Foto: Kristián Bók 

 

Na celoslovenský projekt  „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice" sa naša školská 

knižnica začala pripravovať už začiatkom októbra. Žiaci ako vstupenku na podujatie, mali nájsť vo 

svojej rodine či okolí predmety z obdobia spoločného štátu Čechov a Slovákov.  Prostredníctvom 

rozhovorov so starými/prastarými rodičmi, či známymi zisťovali zaujímavé informácie o tom, ako sa 

vtedy žilo. Výsledky svojho bádania predstavovali v rámci projektového dňa 22.10.2018. Na základe 

zozbieraných spomienkových vecí sme zostavili aktivity k podujatiu na tému Skutočné knižnice – 

skutočné vzdelávanie: 100 rokov od vzniku Česko – Slovenska. Knihy sme premenili na ľudské 

bytosti , vytvorili sme  živé knižnice.  Žiaci (čitatelia) mali možnosť spoločne vstúpiť do kontaktu cez 

osobný dialóg, rozhovor.  Chceli sme tým docieliť, aby nešlo  o prednášky, či o monológ, ale aby 

učitelia/knihovníci sa snažili vytvoriť  priaznivú atmosféru pre  najotvorenejšie rozhovory, kde knihy 

vyrozprávajú svoj príbeh a  čitatelia majú možnosť sa pýtať na to, čo ich zaujíma. Snažili sme sa o to, 

aby žiaci pochopili význam skutočného vzdelávania.  Usilovali sme sa o  sebarozvoj žiakov, čo  je 

kľúčom k úspechu v akejkoľvek oblasti. Zameriavali sme sa aj na prirodzené spôsoby detského 

vzdelávania a na celoživotný význam hry. Našim celodenným mottom bol citát Tomaša Garrigue 

Masaryka  „ Kniha je najlepším priateľom. Knihami sme spojení s duchom všetkých národov a dôb. 

/Kniha je nejlepším přítelem. Jsme knihami spojeni s duchem všech národů a dob.“  
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Projektový deň ku 100. výročiu vzniku prvej ČSR 
 
Text: Natália Juhászová, 8.A 
Foto: Kristián Bók 

 

V tomto roku sa oslavuje 100. výročie vzniku prvej samostatnej ČSR. Videli sme o tom dokumenty v 

televízii a zaujalo nás to. Preto sme boli radi, keď nám pani učiteľka T. Dajková povedala, že si tento 

slávny deň pripomenieme aj v našej škole. Dňa 9. 11. 2018 sa konal projektový deň k tomuto sviatku. 

Chystali sme sa naň vyše týždňa. Žiaci si mohli do školy priniesť starodávne veci z tohto obdobia, 

napr. hodinky, riad, čiernobiele fotky... Pani učiteľka premenila jednu triedu na múzeum. Ale všetkým 

sa páčilo najmä to, že sa mohli obliecť do dobových kostýmov. Najlepšie vyzerali sestry Bianka a 

Júlia, ktorým pani učiteľka Hriciková doniesla šaty aj doplnky. Ostatní žiaci aj učitelia si obliekli šaty, 

ktoré mali farbu ako naša zástava – bielo-modro-červenú. 

 

Ráno sme si v rozhlase vypočuli našu hymnu, a potom sme sa šli pozrieť do „múzea“. Tam mala pani 

učiteľka Dajková prezentáciu o vzniku ČSR. Tiež bola oblečená do kostýmu a prestavovala manželku 

prvého prezidenta – Charlotte Masarykovú. Všetkým sa páčili aj staré veci, aj keď každý nevedel, na 

čo slúžili kedysi. Pri odchode nás pohostila aj českými buchtami s tvarohom a makom. 

 

Animátorov v jednotlivých triedach robili deviataci. Spolu so žiakmi lepili na výkres slovenské a 

české slová. Pomáhali aj páni učitelia, lebo niektoré slová boli ťažké, napr. čáp – bocian alebo leden – 

január! Z názvu Československá republika sme vytvárali nové slová a zapisovali ich na výkres. 

Dopoludnie sa nám veľmi páčilo. Zakončili sme ho v telocvični vystúpením trojice tanečníkov hip-hop  
 

Na prvom stupni si mladší žiaci zaspomínali na spartakiádu. Aj oni sa mali povypytovať starých 

rodičov na to, čo to je a či sa jej zúčastnili. Pani zástupkyňa D. Hudáková im predviedla prezentáciu o 

nej. Potom sa vybrali do telocvične a spolu si zacvičili tak, ako ich starí rodičia kedysi. Akciu nazvali  

Pohybom k zdraviu, preto žiaci priniesli aj rôzne druhy ovocia a zeleniny a urobili si z toho výborný 

zdravý šalát. 

Deň sa mi veľmi páčil, lebo sme sa dozvedeli veľa nového a zapojila sa do akcie celá škola. Budem 

rada, keď bude takýchto dní v našej škole viac. 
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Na svätého Mikuláša (6. decembra) neučí sa, neskúša sa... 😊  
 

Mikulášsky bazár (burza) 
Text: Franciska Dakoš 
Foto: Kristián Bók 
 
V našej škole sa už tradične oslavy Mikuláša spájajú s Mikulášskym bazárom. Výber bol veľký – od 

rozprávkových kníh, korálikov, či plyšákov, až po vlastnoručne upečené mafiny. Spokojní boli všetci. 

Aj tí ktorí predali, aj tí, čo kúpili.  

Už teraz sa tešíme na ďalší ročník. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Mikuláš v škole 
Text: Franciska Dakoš 
Foto: Kristián Bók 
 
Štvrtok, 6. decembra 2018, sa niesol v znamení Mikuláša. Zabúchal na dvere každej triedy a spolu so 

svojimi pomocníkmi – čertom a anjelmi rozdával deťom, za básničku či pesničku, sladké odmeny. 

Detské očká žiarili od radosti a sladkosti zmizli v bruškách, čo by si do troch narátal 😊.  

Mikuláš bol veľmi pozorný a všímal si každé jedno dieťa v triede, aby vedel, či k nám príde aj na 

budúci rok. Veríme, že ho s úsmevom a v dobrej nálade privítame opäť. 
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Imatrikulácia prvákov 
Text: Sarah Brezina 
Foto: Kristián Bók 
 

Milou tradíciou v našej škole sa stalo, že naši prváci svoj deň neprežívajú len začiatkom 

septembra, ale rovnako slávnostný a významný je pre nich aj akt prijatia za „veľkých“ žiakov. Prváci 

boli slávnostne imatrikulovaní v telocvični našej školy, kde sa z malých, uplakaných škôlkarov stali už 

definitívne veľkí žiaci. 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. 
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SÚŤAŽILI SME                                              Stonožka 

Recitačná súťaž 
Kniha - „Kľúč k detskému srdiečku“ – vlastná tvorba 
Text: Bianka Kónyová, 8.A 
  
 

Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia v Kráľovskom Chlmci vyhlásilo aj v tomto roku súťaž v 
prednese vlastnej literárnej tvorby v rámci projektu „Kniha – kľúč k detskému srdiečku“. Zúčastnili sa 
jej aj žiaci ZŠ na Kossuthovej ulici. Súťaž sa konala 8. novembra 2018 v Regionálnej knižnici v 
Kráľovskom Chlmci. Po prvej vyučovacej hodine sme sa vybrali s pani učiteľkou Gérešiovou do 
mestskej knižnice, kde sa akcia konala. Ona bola aj v porote, ktorá nás hodnotila. V knižnici už boli aj 
ostatní žiaci z gymnázia a zo ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským. Pripravili nám tam pohostenie – 
sladkosti a minerálky. My, žiaci, sme si najprv opakovali texty, ktoré sme napísali a naučili sme sa ich 
prednášať. Niekto napísal prózu, niekto báseň. Ja som napísala krátku poviedku. 
Súťažné kategórie boli nasledovné: 
A – žiaci 1. – 4. ročníka ZŠ 
B – žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ  
C – žiaci stredných škôl 
 
Zdalo sa mi, že súťaž prešla rýchlo, ani som sa nenazdala a už som išla recitovať ja. Potom sa porota 
poradila a onedlho vyhlásili výsledky. V druhej kategórii obsadili všetky miesta žiaci z našej školy. 
Veľmi sme sa tešili! 
 
Umiestnenie žiakov bolo takéto: 
1. miesto:         Árpád Tippán, 7. B 
2. miesto:         Heidy Sesay, 5. B a Norbert Bohács, 9. A 
3. miesto:         Lucia Anna Ondriášová a Sonja Baloghová, 5. B 
Cena poroty:    Bianka Kónyová, 8. A 
Účasť: Richard Rontó a Marcel Bálint, 5. B, Kitti Szabová, 5. A 
 
Boli sme radi, že sme získali pekné ceny a diplomy. Budeme sa snažiť napísať pekné práce aj na 
budúci rok. Ďakujeme pani učiteľkám – E. Gérešiovej a M. Hricikovej, že nás na súťaž pripravili.   
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  RECEPTÁRIK                                              Stonožka        
 

V dnešnom Receptáriku recept na vianočné medovníčky predstaví pani učiteľka Judita Daková, ktorá 

ich napiekla so svojimi žiakmi.  

Najlepšie vianočné mäkké medovníčky 
 
INGREDIENCIE                                           
750 g hladká múka 
350 g práškový cukor 
4 ks vajce  
125 g maslo 
5 PL med 
1 KL sóda bikarbóna 
1 ks korenie na perníčky 
1 ks vajce na potretie medovníčkov 

  
POSTUP 

1. Múku, práškový cukor, sódu bikarbónu, korenie na perníčky preosejeme cez sitko.  
2. Všetky suroviny spolu zmiešame na hladké cesto a necháme aspoň 24 hodín v chladničke odstáť.  
3. Ja si cesto vždy večer vytiahnem a nechám ho, aby malo izbovú teplotu, potom si ho ešte dobre 
spracujem. Vyvaľkám cesto na 0,5 cm.  
4. Vykrojím ľubovoľnými formičkami uložím na plech s papierom a pečiem pri 180°C. 
5. Ihneď po vytiahnutí z rúry potriem rozšľahaným vajíčkom.  
6. Alebo ak chcete medovníčky ozdobovať bielkovou polevou, použijem na potretie žĺtok rozšľahaný 
s troškou vody, a bielok vyšľahám so 150 g práškového cukru (aspoň 3x preosiať) a trochu citrónovej 
šťavy.  
7. Medovníčky mám uložené v dóze a sú stále mäkké ako čerstvo upečené. 

  

            
 
 

Dobrú chuť ! 

V BUDÚCOM ČÍSLE STONOŽKY VÁM SVOJ OBĽÚBENÝ RECEPT PREZRADÍÍÍ......NECHAJTE SA PREKVAPIŤ ... 
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 ZÁBAVA                                                    Stonožka 
 

Osemsmerovka 

 

 

 

bunda, čiapka, čižma, čižmičky, fujavica, guľovačka, chlad, chmára, chumelí sa, 
inovať, kabát, korčule, kŕmidlo, lyže, lyžovačka, ľad, meluzína, mraky, mráz, 
naháňačka, overal, perina, rukavice, sane, sánkovačka, sánky, semiačka, sneh, 
snehobiely, snehová guľa, snehové delo, snehuliak, snežienka, sniežik, strom, 
sychravo, šál, vetrisko, vetrovka, víchrica, vietor, vločka, vtáčiky, závej, zima, 
zimisko, zimník, zimomriavky 
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VYFARBI SI OBRÁZOK 😊 
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