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Základná škola Kráľovský Chlmec

I keď slnko chodí skôr spať,
jeseň radosť tiež môže dať,
stromom dáva farby krásne,

že sa o nich píšu básne.

Farby jesene

Žltá, hnedá, oranžová,
tá sa dlho nezachová,
ale i tu krátku chvíľu,
tá krása dá žitia silu.
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Začiatok školského roka  2021/2022 

Dovoľte mi, aby som Vás čo 
najúprimnejšie privítal pri príleži-
tosti otvorenia nového školského 
roka 2021/2022.

Táto chvíľa, tento okamih vášho ži-
vota, ktorým je prvý deň nového 
školského roka, je vždy pre vás, žia-
kov, ale i nás, učiteľov, výnimočnou 
udalosťou. Výnimočnou udalosťou 
preto, že každý nový školský rok je 

ďalším pomyselným krokom na ces-
te životom, na ceste do sveta dospe-
lých. Tento kolobeh, táto symboli-
ka času reprezentovaná jednotlivý-
mi školskými rokmi sa začína Vami, 
žiakmi 1. ročníka a končí ,

Preto sa v prvom rade obraciam na 
našich prváčikov, na tých, ktorí začí-
najú novú etapu svojho života. Je to 
pre vás veľká zmena, väčšina z Vás 
je iste plná očakávaní, možno i obáv 
z nového, nepoznaného. Veľmi rada 
by som túto chvíľu využila na to, 
aby som Vás naplnila optimizmom a 
zbavila akéhokoľvek nepokoja.

Naša škola sa totiž snaží byť nielen 
miestom, kde deti prežívajú väčši-
nu pracovného dňa, ale chce byť aj 
priestorom, v ktorom sa budú cítiť 
dobre, slobodne, tvorivo, kde môžu 

medzi sebou rozvíjať svoje schop-
nosti, naplno popustiť uzdu svojej 
fantázii, pričom ich výsledky bude 
mať kto oceniť. Zároveň chcem sľú-
biť, že sa Vám budú venovať chá-
paví učitelia, ktorí vás nebudú len 
učiť čítať a písať, ktorí vám dajú zá-
klady z matematiky, chémie, bioló-
gie, naučia vás premety, kotúle, číta-
nie z mapy a vyrozprávajú vám za-
ujímavé príbehy z dejín, ale najmä 

budú k vám ľudskí a vo svojej prá-
ci trpezliví.

Vám, žiakom vyšších ročníkov, naj-
mä však našim deviatakom, chcem 
na prahu nového školského roku po-

priať najmä veľa síl, energie pri prí-
prave na prijímacie skúšky na stred-
né školy, ktoré si vyberiete pre svo-
je ďalšie štúdium.

Predovšetkým vy, deviataci, už cíti-
te, ako ten Váš čas strávený na na-
šej škole prešiel veľmi rýchlo. Ani 
ste sa nenazdali a budete sa čochvíľa 
rozhodovať o svojom ďalšom sme-
rovaní. Pretože aj život, ktorý žije-
me, sa vďaka novým technológiám 
a možnostiam akosi priveľmi rozbe-
hol. Vďaka internetu dnes okamžite 
všetko zistíte, „vygúglite“ a nájdete 
akékoľvek informácie a fakty. Nie-
kedy vás to však paradoxne nenúti 
prekonávať prekážky a vynakladať 
veľké úsilie na to, aby ste sa k nie-
čomu dopracovali. A toto vás môže 
urobiť slabými a zraniteľnými. Ja 
vám však i so svojimi kolegami dr-
žím palce, aby ste v tomto dôležitom 
deviatom ročníku boli úspešní.

Vážené kolegyne, vážení kolego-
via, milí rodičia!

Dovoľte mi pri tejto príležitos-
ti osloviť i vás, učiteľov, o ktorých 
viem, že si vážia svoju prácu, sú to 
ľudia citliví, s pochopením pre žiac-
ku dušu. Prajem vám v tomto škol-
skom roku veľa zdaru, radosti a na-
plnenia z vykonávanej práce v pro-
spech našich žiakov.

Vážený pedagogický zbor, ctení rodičia, milí žiaci.
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Chcem takisto pozdraviť rodičov našich 
žiakov, ktorí dôverujú našej základnej 
škole a zverili nám svoje deti do 1. roč-
níka. Verím, že budeme spolupracovať, 
hľadať spoločné riešenia v prospech va-
šich detí a našich žiakov. Pretože oni budú 
odrazom nášho snaženia, oni budú všet-
kých nás reprezentovať v pretekoch, sú-
ťažiach, olympiádach. Oni môžu byť vy-
jadrením našej úspešnosti a nášho spo-
ločného snaženia a viery v zmysel vlast-
nej práce.

Predošlý školský rok preveril naše schop-
nosti reagovať na zložitú rýchlo sa menia-
cu situáciu. Aj ten nadchádzajúci nebude 
ľahký. V súvislostiach s pandémiou ocho-
renia COVID – 19 sme vykonali množ-
stvo opatrení, aby sme zabezpečili chod 
školy, vytvorili bezpečné prostredie pre 
našich žiakov aj zamestnancov. Chcem 
Vás všetkých vyzvať k tomu, aby sme sa 
všetci správali zodpovedne, chránili seba 
aj druhých, boli ohľaduplní, nápomocní, 
trpezliví, a tak spoločne zvládli situácie, 
ktoré nám budúcnosť prinesie.

Nový školský rok nám prináša mnoho no-
viniek, spomeniem len niekoľko z nich:

V týchto dňoch finišujeme s rekonštruk-
ciou elektroinštalácie v pavilóne B na pr-
vom stupni.

Pokračujeme v používaní školského in-
formačného systému, učitelia, rodičia ale 
aj žiaci budú môcť využívať výhody sys-

tému EDUpage. Obnovili  sme interneto-
vú stránku školy, kde sa môžete dozve-
dieť veľa zaujímavého zo života školy, 
ale aj aktuálne novinky.

V minulom školskom roku sme boli 
úspešní v niekoľkých ďalších projektoch, 
napr. „ spolu múdrejší “, „Zlepšenie vy-

bavenia školských jedálni“, Modernizá-
cia technických učební na ZŠ v ktorých 
nás čaká realizácia odložených projekto-
vých aktivít.

Boli sme úspešní v projekte spoločnos-
ti SPP, vďaka čomu budeme mať v tomto 
školskom roku dopravné ihrisko.

Nedávno sa skončil piaty turnus úspešnej 
Letnej školy – denného tábora Miš Maš 
pre našich žiakov, kde žiaci mali možnosť 
zabaviť sa, stretnúť sa s kamarátmi, ale 

aj zopakovať si zábavnou formou učivo 
niektorých predmetov. Mapovanie den-
nej činnosti Letnej školy mnohí z Vás sle-
dovali už na spomínanej webovej stránke. 
Už pri odchode z Letnej školy sa deti, ale 
aj rodičia, pýtali na realizáciu obdobné-
ho tábora počas ďalších letných prázdnin.

Za toto všetko patrí moje veľké poďako-
vanie všetkým aktívnym kolegom, za-
mestnancom školy, žiakom a aj Vám, ro-
dičom, ktorí sú nám nápomocní pri reali-
zácii mnohých aktivít.

Chcem sa poďakovať rodičovskému 
združeniu pri našej škole, vďaka ktorému 
sme mohli vybaviť našu školu doprav-
ným ihriskom.

Verím, že aj v budúcnosti bude mať naša 
škola takýchto skvelých žiakov, zamest-
nancov aj rodičov, vďaka ktorým bude 
môcť napredovať a rozvíjať sa.

Z tohto miesta sa chcem v tejto chvíli po-
ďakovať aj všetkým nepedagogickým 

zamestnancom, ktorí sa pričinili o to, že 
škola je dobre pripravená na nastávajúce 
nie ľahké obdobie.

Prajem všetkým našim žiakom veľa úspe-
chov a šťastia v novom školskom roku 
2021/2022 spolu s pevným odhodlaním 
vydať zo seba všetko najlepšie a prezen-
tovať tak nielen seba, ale i našu Základ-
nú školu.

PhDr. Róbert Berta, MBA
riaditeľ školy

Začiatok školského roka  2021/2022 
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Organizácia školského roka 2021/2022

TRIEDY A TRIEDNICTVO

PORADENSTVO

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ 

Riaditeľ školy:                              PhDr. Róbert Berta, MBA
Zástupkyňa pre 1. – 4. ročník:     Mgr. Dana Hudáková
Zástupkyňa pre 5. – 9. ročník:     Mgr. Júlia Marciová

I.A Mgr. Lýdia Mihalčíková 
I.B Mgr. Zuzana Kočišová
I.C Mgr. Viola Rudasová
II.A Mgr. Monika Liszkaiová
II.B PaedDr. Alžbeta Tóthová
II.C PaedDr. Gabriela Királyová
III.A Mgr. Ildikó Vojtková
III.B Mgr. Silvia Kiššová
III.C Mgr. Enikő Pribulová
IV.A Mgr. Judita Daková
IV.B Marta Čarnakovičová
IV.C Mgr. Denisa Szemánová

V.A Mgr. Zuzana Gondová
V.B PaedDr. Edita Gérešiová
V.C Mgr. Ildikó Tóthová
V.D Mgr. Judita Daková
VI.A Mgr. Beáta Molnárová
VI.B Mgr. Judita Fazekašová
VII.A Mgr. Albert Páll
VII.B Mgr. Renáta Balogh - Tárczy
VIII.A RNDr. Iveta Slovinská
VIII.B Mgr. Alica Greznárová
VIII.C PhDr. Tímea Dajková
IX.A PaedDr. Ildikó Pribulová Daková
IX.B Mgr. Csaba Dako

Beztriedni vyučujúci: Mgr. Štefan Marci, RNDr. Viktória Čomová, PhD., Mgr. Ildikó Dobosová, 

Asistenti učiteľa: Judita Oroszová, Ildikó Jutková, Nikoletta Illéšová, Bc. György Kasko, 
Mgr. Ladislav Király

Z projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II 
Pedagogickí asistenti: Bc. Brigita Pribeková, Henrieta Tóthová, Mgr. Noémi Szabó Kósik
Sociálni pracovníci: Mgr. Nela Juhászová, Mgr. Rita Szedláková 

Školský psychológ: Mgr. Katarína Banyková
Školský logopéd: Mgr. Zuzana Kočišová
Špeciálny pedagóg: Mgr. Zuzana Kočišová, Mgr. Judita Daková

I. oddelenie - Edina Želinská 
II. oddelenie - Mária Szerdiová 
III. oddelenie - Anita Kresztyánková 
IV. oddelenie - Denisa Kendiová 
V. oddelenie - Eva Királyová 
VI. oddelenie - Iveta Szegedyová
Všetky aktivity ŠKD nájdete na webovej stránke www.tokajko.webnode.sk. 

Učiteľské rady opustila odchodom do dôchodku Mgr. Zuzana Muszková, ktorej aj touto cestou ďakujeme za 
dlhoročnú pedagogickú činnosť. 
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Rozlúčka s deviatakmi
Text: Mgr. Zuzana Kočišová
Foto: Kristián Bók

Posledný deň v školskej lavici, posledné zvonenie, posledné objatia...

V živote nie je veľa udalostí, ktoré sa natrvalo zapíšu do pamäti. Pamätáme si zvyčajne to, čo má pre nás tr-
valú hodnotu. Jedna takáto významná je aj opustenie brán základnej školy našich deviatakov. Rozlúčili sa so 
školou, do ktorej deväť rokov ráno čo ráno smerovali ich kroky. So školou, kde sa naučili čítať a písať prvé 
písmenká, počítať prvé príklady. Ukončili jednu etapu svojho života aby mohli vstúpiť do ďalšej. 

My im k tomu želáme 
 odvážne sny, lebo s nimi je život oveľa zábavnejší,
 aby sa nebáli urobiť aj chyby a poučiť sa z nich,
 aby objavovali stále zaujímavých ľudí, myšlienky a nápady,
 aby mali  radosť aj z obyčajných vecí,
 aby sa im splnili sny a všetky plány.

Dovidenia.
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Spomienky na leto
LETNÉ TÁBORY  

LETNÝ STRELECKÝ TÁBOR   

Letné prázdniny sú už dávno za nami a väčšina detí má na nich krásne spomienky. Medzi najkrajšie patria 
určite aj tie „táborové“. 

Stalo sa už tradíciou, že naša škola organizuje v mesiaci august týždenné letné tábory. A tento rok bola ponuka 
pestrá a každé dieťa mohlo stráviť svoj prázdninový čas podľa svojich záľub a preferencií, resp. podľa toho, 
čo mu najviac vyhovovalo. S príchodom septembra pre všetkých nás začali nové povinnosti, no neobyčajné 
dni plné radosti a zážitkov zotrvajú v našich mysliach ešte veľmi dlho. 

Text: Mgr. Csaba Dako
Foto: Kristián Bók

Od 6. augusta do 9. augusta 2021 skvelí pedagógovia a zároveň strelci s presnou muškou Csaba Dako, Štefan 
Marci a Róbert Berta zorganizovali strelecký tábor. Spolu so žiakmi - strelcami našej školy (Dávid Kazai, 
Štefan Kenés, Dominika Čápová, Jazmína Géresiová, Samuel Kubernáš, Márk Balogh, Márk Palágyi, Richard 
Rontó, Félix Maximilián Illés) oboznámili účastníkov letného sústredenia  s históriou a vývojom športovej 
streľby, balistikou a streľbou. 

Nazbierané poznatky a skúsenosti z každodenných tréningov vymenili táboristi a organizátori v záverečnej 
streleckej súťaži za diplomy a zaujímavé ceny. Fantastická pizza na záver bola 
pre každého už len tzv. „čerešničkou na torte“.
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LETNÝ ŠPORTOVÝ FUTBALOVÝ TÁBOR   

Text a foto: Mgr. Ladislav Király

Aj toho roku sa u nás na škole uskutočnil letný športový futbalový tábor.  . 
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.

Spomienky na leto
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Spomienky na leto
LETNÁ ŠKOLA MIŠ MAŠ  

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

Naša škola aj tento rok zorganizovala letnú kreatívnu školu Miš-Maš. Bol to týždeň plný zážitkov a smiechu, 
ale aj upevňovania a obohacovania vedomostí. Úlohy a kreatívne práce pripravili pre každú skupinu Mgr. 
Silvia Kiššová a Mgr. Judita Daková, ktoré celú letnú školu pripravili.
Prváci nás presvedčili, že cez prázdniny nezabudli písať, čítať a počítať. Spolu sme si zopakovali učivo 1., 2., 
3. a 4. ročníka. Musím pochváliť aj budúcich prváčikov, ktorí sa nedali zahanbiť a hoci to pre nich nebola letná 
škola, ale tábor Miš-Maš, aj oni usilovne pracovali.
Navštívili nás: superstarista, sokoly, lukostrelci, ale aj známe postavičky Minnie , Mickey a Spiderman. Vý-
roba bublifuka bol ako skutočný chemický pokus.
Veľa sme sa naučili, ale hlavne nám bolo dobre a veselo.

Ďakujeme milé deti, že ste boli súčasťou týchto príjemných chvíľ.

Zároveň sa chcem poďakovať všetkým pedagogickým a odborným zamestnancom, ktorí pomáhali počas let-
nej školy.

Poďme si spoločne zaspomínať aspoň prostredníctvom fotografií, ako to tam vyzeralo. 
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Spomienky na leto
LETNÁ ŠKOLA MIŠ MAŠ  
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Spomienky na leto
LETNÁ ŠKOLA MIŠ MAŠ  
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Spomienky na leto
LETNÁ ŠKOLA MIŠ MAŠ  
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V škole nás to baví
PROJEKTOVÝ DEŇ

Text: Mgr. Zuzana Gondová
Foto: Kristián Bók 

Prišiel deň, ktorý je každoročne určený na zábavu a šport. Na výnimočnú atmosféru tohto tradičného a mimo-
riadne obľúbeného školského podujatia sa tešíme všetci. Upršaný piatok nám však neumožnil naplánované 
športové aktivity, preto sme pre žiakov pripravili náhradný program. Na prvom stupni sa športové aktivity 
realizovaly na chodbe.  Žiaci jednotlivých tried tvorili vo svojich učebniach pod vedením triednych učiteľov. 
Hlavnou témou dňa bol projekt „Naše mesto“ pri príležitosti vinobraneckých osláv organizované na Deň mes-
ta Kráľovský Chlmec.

V úvodnej časti dňa sme si pripomenuli historické a kultúrne pamiatky nášho mesta. Následne sa deti zamerali 
na tvorbu projektu, ktorý si vymyslela a vypracovala každá trieda zvlášť. Očakávaním tejto aktivity okrem 
iného, bolo aplikovať slová v rôznych svetových jazykoch.  Aj v tomto prípade potvrdili žiaci výbornú fantá-
ziu a tvorivosť.

Pri práci s deťmi sme uplatnili zaujímavé a neobyčajné metódy. Jednou z nich bola metóda CLIL, prostred-
níctvom ktorej sme opäť vstúpili do sveta jazykov. Žiaci pracovali v skupinách a s veľkým úsilím prideľovali 
lístočky s cudzími slovami k slovíčkam v slovenskom jazyku. Cieľom bolo ponúknuť žiakom rôzneho veku 
prirodzenú situáciu pre rozvoj jazyka, čo môže podporiť motiváciu a túžbu po učení sa jazykov. 
V príjemnej atmosfére a v dobrej nálade sme deň ukončili kolektívnymi hrami.
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V škole nás to baví
PROJEKTOVÝ DEŇ
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V škole nás to baví
BIELA PASTELKA

Text: Kitty Szaabová, Vivien Pitóczká
Foto: Kristián Bók
 
ZŠ v Kráľovskom Chlmci zorganizovala dobročinnú zbierku Biela pastelka pod vedením pani učiteľky Tótho-
vej. Ide o každoročnú akciu v prospech nevidiacich a slabozrakých. Peniaze, ktoré sa vyzbierajú, posielame 
nevidiacim, aby si mohli zabezpečiť pomôcky, ktoré im zjednodušia život. 24. septembra 2021 sa žiaci Vivien 
Pitóczká, Kitti Szabová, Zsófia Hancsovská a Zsófia Bálintová vybrali najprv do tried, aby mohli žiaci pri-
spieť do zbierky. Žiaci boli štedrí a dostali od nás bielu pastelku. Potom sme sa vybrali do mesta a boli sme 
milo prekvapení, lebo väčšina oslovených občanov prispela do zbierky. Tento deň sa mi veľmi páčil. Bolo 
dobré vidieť, že ľudia prispievajú na dobrú vec, lebo chcú pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Vyzbierané peniaze 
boli zaslané na Úniu nevidiacich a slabozrakých v Bratislave. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na 
poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim 
a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.
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V škole nás to baví
DOPRAVNÁ VÝCHOVA S POLICAJTMI

Text: Mgr. Dana Hudáková
Foto: Kristián Bók

Pre žiakov 1. ročníka sa uskutočnila beseda s policajtmi Molnárom a Nagyom. 
Vysvetlili žiakom pravidlá správania sa chodcov a cyklistov na vozovke, používanie reflexných prvkov kvôli 
vlastnej bezpečnosti. Preto, že prváci sú najmladší na našej škole, a tak im vysvetlili a ukázali dopravné znač-
ky, ktoré sú v okolí školy. Táto beseda bola predprípravou na praktickú čas, ktorá bude koncom októbra na 
ozajstnom dopravnom ihrisku. Ďakujeme pánom policajtom za besedu plnou zážitkov. Z besedy si odniesli 
pexeso o dopravných značkách.   
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V škole nás to baví
PROJEKT: 3. HODINA TELESNEJ VÝCHOVY 

MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC

Text a foto: PaedDr. Gabriela Királyová

Na Slovensku celosvetová pandémia a epidemická situácia spôsobili okrem iného aj nedostatok pohybu na-
šich detí. V tomto náročnom období prichádza O2 Športová akadémia Mateja Tótha s podporou Únie miest 
Slovenska s pilotným projektom 3. hodina telesnej výchovy.  
Cieľom zavedenia 3. hodiny telesnej je nenásilne motivovať deti k športu a zapojiť do tréningu aj dávku hra-
vosti. V aktuálnom pilotnom ročníku Akadémia poskytla 3. hodinu telesnej výchovy súčasným druhákom. 
Kvôli pandémii práve tento ročník žiakov bežné hodiny telesnej výchovy na základnej škole prakticky nezažil. 
Do tohto pilotného projektu sa teda mohla zatiaľ zapojiť len II.B trieda.  Dúfame však, že na budúci školský 
rok sa do tohto projektu budú môcť zapojiť aj ostatné triedy. 

Text: 
Foto: Kristián Bók

Dňa 25. októbra 2021 sme slávili 
na našej škole, v našej malej, útul-
nej, novo budovanej školskej kniž-
nici Medzinárodný deň školských 
knižníc. Témou dňa bola: Radost-
ná podpora zážitkového učenia 
školskou knižnicou, s podtitulom: 
V knižnici sa vzdelávame, v kniž-
nici sa zabávame.
Naša akcia v nadväznosti na celo-
slovenský projekt Najzaujímavej-
šie podujatie v školskej knižnici 
chcela poukázať na to, že knižnice 
sú miestom, ktoré ľudí vzdelávajú, 
vychovávajú. Zároveň sme však 

chceli týmto dňom aj ukázať našim 
žiakom, že čítanie a samotný pobyt 
v knižnici nemusí byť nudný, že 
čítanie nemusí byť povinnosťou, 
ale je to prenádherný pocit, estetic-
ký pôžitok, z ktorého môžu čerpať 
každý deň.
Pre niektorých je školská knižnica 
obľúbené miesto, pre niekoho stále 
neprebádané územie, preto sme po 
triedach navštívili našu novú kniž-
nicu, ktorá je dôležitou súčasťou 
našej školy a nášho vzdelávania. V 
tento deň nám naši starší spolužia-
ci na 2. stupni pripravili zaujímavú 
výstavu kníh. Žiakom sa knižnica 
veľmi páčila, a pretože sa blížili je-
senné prázdniny, vypožičali si kni-

hy, ktoré sú povinné na mimočítan-
kové čítanie.
Bola to vydarená akcia, ktorú veľ-
mi pozitívne hodnotili aj naši žiaci, 
a chceme v nej aj naďalej pokračo-
vať a zdokonaľovať sa. Aby sme sa 
spoločne, spoločnými silami pre-
tvorili 
na spoločenstvo, ktoré má rado kni-
hy, ktoré číta knihy, ktoré si váži 
knihy... A nečíta len preto, že musí, 
ale preto, lebo čítanie je zábavné.
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NOVÉ STROMČEKY NA ŠKOLSKOM DVORE

Text: Mgr. Dana Hudáková
Foto: Kristián Bók

A je  to tu zas. Jesenné obdobie na 
sadenie stromčekov, o ktoré sa budú 
9 rokov starať naši prváci, ktorí v 
septembri 2021 prekročili brány na-
šej školy. Žiaci sa na sadenie strom-
čekov veľmi tešili a sľúbili, že dajú 
na stromčeky veľký pozor.

HALLOWEEN 2021

Text: Mgr. Júlia Marciová
Foto: Kristián Bók

Posledný októbrový týždeň sa na 
našej škole niesol v duchu Hal-
loweenu. Oslava tohto sviatku je 
súčasťou multikultúrnej výchovy, 
a tak si žiaci svoje triedy počas 
týždňa vyzdobovali rôznymi stra-
šidelnými dekoráciami.

Žiacka školská rada pod záštitou 
vedenia školy zorganizovala pri 
tejto príležitosti 
Súťaž o najkrajšiu a najorigi-
nálnejšiu Halloweensku výzdo-
bu triedy 5.-9. ročníka. Vybraná 
komisia, tvorená členmi žiackej 
rady, hodnotila výzdobu, nástenku, 

originalitu a nápaditosť tried. 
Do súťaže sa zapojili všetky triedy 
2. stupňa. Hodnotenie tried pre-
behlo posledný októbrový deň 
pred jesennými prázdninami počas 
veľkej prestávky a víťazmi sa stali 
nasledovné triedy:
III. miesto: 6. B trieda
II. miesto : 8. C trieda
I. miesto: 8. A trieda   
Výhercom gratulujeme! 
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DOTÁCIA 

Text: Bc. Renáta Baloghová
Foto: Kristián Bók

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
vypísalo projekt s názvom „Zlepšenie vybavenia 
školskej jedálne v základných a stredných školách“ 
na nákup vybavenia do školských jedální. 
Naša základná škola získala dotáciu vo výške 5 000 
Eur, ktorú využilo na nákup varného 
zariadenia – elektrického parného konvektomatu do 

školskej jedálne, ktoré výrazne uľahčí prácu našich 
kuchárok. Pomocou tohto multifunkčného zariade-
nia usporia veľa času, energie a nákladov, pretože 
vedia pripraviť zdravé jedlá vo väčšom množstve a 
za kratší čas.

Realizácia nákupu konvektomatu sa mohla uskutoč-
niť finančným príspením mesta Kráľovský Chlmec, 
keďže samotná dotácia na zaobstaranie tohto gastro-
zariadenia by nebola postačujúca.
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