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  Uvítanie piatakov 

 

   Dňa 14. novembra 2008 sa v ZŠ Malcov uskutočnilo uvítanie piatakov. 

  5. A si pripravila peknú básničku na svoju triednu učiteľku Mgr. Štefániu 

Pillárovú. Zatancovali nám horúci tanček v podaní Karolíny Mlynaričovej 

a Mariána Petreka. Trochu ľudovej kultúry nám do miestnosti priniesla Mária 

Lazorčáková s hudobným doprovodom PaedDr. Janky Tulenkovej.  

  5. B tiež nezaostávala a zaspievala nám pesničku pod taktovkou Ing. Jana 

Karola. 

  5. C a 5. D nám priniesli kus rómskej kultúry. Rómske piesne mám dlho zneli 

v ušiach.  

  Deviataci to všetko pozorne sledovali, Uvítanie piatakov moderovali dve 

deviatačky Nikola Ščuroková a Júlia Sokolová. Po programe bol akt krstu 

piatakov. Každý piatak  musel zjesť kúsok citrónu. Piataci sa pri tom netvárili 

najsladšie.  

  Po krste nasledovala diskotéka, na ktorej sa všetci dobre bavili. 

                                                                                             Daniela Jajková, 8. B  

                                              

 



                             Psík – priateľ človeka 

 

  Hovorí sa, že najlepším priateľom človeka je pes. Aby skutočne bol najlepším 

priateľom, musíme sa o psíka riadne starať. 

   Je dôležité, aby náš domáci miláčik mal voľnosť a dostatok pohybu. So 

psíkom by sme mali chodiť na prechádzky, pravidelne ho kúpať, česať mu srsť 

a aspoň raz do roka navštíviť veterinára, aby ho zaočkoval proti rôznym 

chorobám. Lenže nie každý sa vie o svojho psíka postarať. Niekto si povie: 

,,Dnes sa mi nechce so psíkom ísť von a ani kúpať sa mi ho nechce.“ A tak sa to 

opakuje až dovtedy, kým nie je psík celkom zanedbaný. Sú aj takí ľudia, ktorí 

zvieratá týrajú, dôsledkom toho zvieratá umierajú a v lepšom prípade skončia 

v útulku. No mnohé zvieratá veľakrát zostanú na ulici. 

   Prečo si ľudia zaobstarajú zvieratko do svojho domova a potom sa oňho 

nestarajú? Odpoveď je jednoduchá: Nemajú vo svojom srdci dosť lásky. 

                                           

                                                                                                            Gabriela Bľandová, 6. A 

                                                                                                            



„Zdravie je najväčšia ľudská hodnota. Je to jediná hodnota 

uznávaná všetkými.“  

 

 

                    Dňa 28. 11. 2008 navštívili našu školu pracovníčky  Regionálneho 

úradu verejného zdravotníctva v Bardejove. Cieľom ich návštevy bolo 

odprezentovať dve pútavé prednášky. Pre žiakov 1. – 4. roč. bola téma 

prednášky Dentálna hygiena. Diplomovaná zdravotná sestra Müllerová J. im  

vysvetlila, ako rastú zúbky, ako  sa majú stravovať, aby ich mali zdravé. Deti si 

názorne vyskúšali čistenie zubov a boli poučení o dôležitosti prevencie 

a preventívnych prehliadok. Súčasťou prednášky bolo aj premietnutie krátkeho 

príbehu o tom, ako môžu dopadnúť, keď si nebudú zúbky čistiť. Najväčšiu 

radosť mali deti z omaľovaniek a zubných kefiek, ktoré dostali. 

      Pre žiakov ôsmych a deviatych ročníkov  bola téma prednášky Výchova 

k partnerstvu a rodičovstvu. Odprezentovala ju asistentka Majerničeková M. 

Chlapci a dievčatá boli poučení o pohlavných ochoreniach, pohlavnom 

dospievaní, oplodnení, tehotenstve, materstve, plánovanom rodičovstve, vplyve 

drog na materstvo a otcovstvo a o sociálnych väzbách. Ticho a sústredenosť, 

akou  sledovali prednášku, by mohli závidieť mnohí vyučujúci.  

 

 

     V závere sa chcem v mene Riaditeľstva ZŠ poďakovať lektorkám 

p.Müllerovej a p. Majerničekovej za pútavé prednášky a už teraz sa tešíme na 

ďalšie zaujímavosti z oblasti zdravia. 

                                                                                                                Bc. Anna Slamková  

 



  Ako si správne čistíme zuby, aby chrup i ďasná zostali zdravé 

               

Začnite na vonkajšej strane      Rovnakým spôsobom               V žiadnom prípade nezabudnite 

horných zubov. Čistenie           vyčistite vnútornú stranu          na vnútornú stranu predných 

uskutočňujte krúživým             zubov. Kefkou čistite                zubov.                                     

Pohybom zubnej kefky od        všetky zubné plôšky.                                                         

ďasien kolmo dole.                               

 

                      

A teraz je na rade                         Rovnakým spôsobom                Nezabudnite vyčistiť 

vonkajšia strana dolných              vyčistite vnútornú stranu           predovšetkým vnútornú     

zubov. Čistenie uskutočňujeme   zubov.                                         stranu predných zubov.        

krúživým pohybom zubnej                                                                                                      

kefky od ďasien kolmo hore. 

        

Nakoniec vyčistite žuvacie             Nakoniec si ústnu dutinu dôkladne                                           

plôšky zubov vodorovne.                vypláchnite, vodou pritom pretláčajte  medzi zubami.     

      

Ak chcete mať zuby naozaj stále čisté  a zachovať si zdravé ďasná, mali by ste si čistiť chrup 

podľa tohto návodu bezpodmienečne po každom hlavnom jedle najmenej 3 minúty. Čistenie 

a masáž sú totiž najdôležitejšími predpokladmi pre zachovanie zdravých ďasien a zdravého 

chrupu. 

 



    Oheň       

                         

Oheň tak žiari 

ako žena pri oltári,  

ako slnko jasné,  

to všetko je krásne. 

 

Sviečku zapáľ,  

nech horí do krásy,  

srdce podpáľ,  

nech horí od lásky. 

 

Plameň už stúpa 

hore k nebesám. 

A ja som šťastný,  

lebo tam nie som sám. 

 

Kde som dal zápalky? 

Ani sám neviem.  

Ku mojej milej a k ohňu 

si navždy ľahnem.  

 

Michaela Bocková, 8. A                     

 

 

 

 



                               Ivankine zápalky 

 

   Kedysi dávno bolo jedno dievčatko Ivanka. Bolo to veselé a milé dievčatko. 

Raz, keď išla lesom, videla istú starenku z ich dediny, ako si sama nemôže 

pomôcť s vozíkom plným dreva. Ako obetavá sa jej ponúkla, či jej nemôže 

pomôcť. Starenka bola na tom zle, preto Ivanke dovolila, aby jej pomohla. 

Babička sa jej poďakovala a ako odmenu jej darovala čarovné zápalky. Ako sa 

dievčatko vracalo domov, zablúdilo. Napadlo jej, že keby založila v lese menší 

ohník, išli by ju jej rodičia hľadať. Ohník bolo vidieť široko ďaleko. Keď Ivanku 

našli jej rodičia, boli šťastní, že ju majú späť. Ivanka až vtedy pochopila, prečo 

boli tie zápalky také čarovné. Zachránili jej život. Veď dobro sa len dobrom 

odpláca.  

                                                                                                                         Veronika Glovňová, 8. A 

 

   

 



Tenisky 

 

Tenisky sa obúvajú, 

lebo sa nohy ošúchajú. 

V teniskách sa behá, 

nie je to žiadna veda. 

 

Tenisky sú slovenské, 

nie sú žiadne japonské. 

Najlepšie sú adidasy, 

farebné a plné krásy. 

 

Ja ich veľmi nenosím, 

lebo sa veľmi nepotím. 

Tenisky sú farebné 

ako dúha malebné. 

 

Peter Jura, Martin Bľanda 9.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        



                                                        Tenisky 

 

Neďaleko pri potoku rástol stromček,  

pri ktorom stál pekný domček. 

Na chodníčku pred dverami 

stál chlapec s bielymi teniskami. 

 

Vybral sa Jurko preč,  

aby hodil reč.  

Stretol on tam dievča milé,  

ktoré malo tenisky modro-sivé. 

 

A tenisky Jurkove 

zmenili sa na nové. 

Boli také červené 

ako líčka rumené. 

Odvtedy už každý deň, 

Chodil Jurko iba k nej.     

 

Kristína Jakubová, Anna Kolcunová, 9.A 

 

 

 

 

 

 

 



Starkí sú studnicou múdrosti 
 

  Každý pozná frázy ako: „To je staré!“ „To je už zabudnuté!“ „Na to si ani 

nespomínam!“ Jedným slovom je to už minulosť. A čo je to minulosť ? 

Obyčajné slovo zložené z ôsmich písmen? Niečo, čo sa už stalo, prešlo, 

skončilo. No na druhej strane to, k čomu sa neustále vrátime, na čo spomíname. 

Niečo, za čím sa obzeráme späť, dozadu. Minulosť je plná zmien. Je akýmsi 

odrazovým mostíkom, semenom, z ktorého rastie a vyvíja sa niečo nové, 

„modernejšie“, dokonalejšie- budúcnosť, prítomnosť. Ostali nám po nej hmotné, 

písomné a obrazové pramene. Či už sú to nástroje, zbrane, hrady, alebo knihy, 

dokumenty, ale aj sochy, obrazy... Slovo minulosť môžeme zameniť za slovo 

história. Je pre nás zdrojom poznania, poučenia, a zároveň nám dáva odpovede 

na mnohé otázky. Pomáha nám spoznávať vtedajší život. Minulosť sa týka 

každej oblasti. A tak je to aj s ľuďmi. Rodia sa, a zároveň aj umierajú. Generácia 

strieda generáciu. Položme si otázku: „Má niečo do seba“ aj tá najstaršia 

generácia, naši starkí a starké?“ Mnohí povedia: „ Čo už, veď sú to už starí 

ľudia!“ „Tí nerozumejú dnešnému svetu, ich reči sú iba „taľafatky“, nezmysly.“ 

Možno krútia hlavou nad dnešnou dobou, ale ona je pre nich cudzia. Ocitli sa 

v akomsi „cudzom svete“. Neustále porovnávajú dnešnú dobu s tou, v ktorej žili 

oni. A hoci sú už starí, pomalí, ale ich poznatky, rady, skúsenosti, ktoré 

nadobudli počas života, majú cenu. Sú akoby učiteľmi života, studňou, z ktorej 

si každý z nás môže čerpať a záleží len na tom, koľko si z nej naberie. Veď aj 

porekadlá, príslovia a pranostiky pochádzajú z minulosti. Stále sú veľavravné 

a mnohí ľudia sa ich aj pridržiavajú. Veľmi rada počúvam svoju prababku. 

Rozpráva mi, ako ona žila, vychovávala svoje deti, pracovala. Že Slnko bolo ako 

hodiny, plameň sviečky namiesto elektriny, lieky čerpali z prírody a televízory- 

to bolo večerné rozprávanie príhod. Nebolo všetko také uponáhľané ako dnes. 

Žili skromnejší, ale zato pokojnejší život. Rozumeli prírode. Aj bez kalendára 

vedeli, kedy majú siať, kedy žať. Vedeli o zázračných prírodných liekoch. A 

tými, ako im my hovoríme „babské“, sa aj v dnešnej dobe mnohokrát liečime. 

Aj moja babka hovorí mamke: „Uhorky saď vtedy, kapustu vtedy!“ „Keď chceš 

mať krásne vlasy, tak ich ostrihaj vtedy.“ A tak tieto poznatky idú z pokolenia 

na pokolenie. A že starkí nevedeli a nevedia nič! S týmto tvrdením sa nedá 

súhlasiť! Človek sa stále učí, získava poznatky, lebo vedomosti znamenajú moc. 

Mnohokrát to nevyjde, popálime sa, a práve vtedy si spomenieme na tých 

starších: „ A hovorili mi to.“ Život učí, a zároveň skúša. Kedysi som čítala taký 

citát: „Život je najprísnejší učiteľ, nikdy ti nepovie, kedy bude skúšať.“ Takže 

počúvajme a učme sa ... 
 

                                                                                                                                 Miroslava Lišivková, 7. A 

 

 



Papagáj v krajine kúziel 

 

Žil raz jeden papagáj, ktorý mal rád kúzla. Vždy vykúkal z klietky. Díval sa, ako 

Anička robí kúzla.  

Raz povedal: „Čo keď viem čarovať?“  

Tak v noci uletel ďaleko. Ráno sa zobudil.  

„Kde to som?“ povedal. Potom dodal :„ Ako ma bolí hlava.“  

Odrazu sa ozval čudný hlas: „Ani sa nečudujem, cez noc si narazil do stromu.“  

„Kto si a kde vlastne som?“ pýtal sa papagáj.  

„ Si v krajine kúziel,“ povedal divný hlas. O chvíľu vravel: ,,Kto som? Som 

slávik, ktorý nespieva.“ 

„ A prečo nespievaš?“ vyzvedal papagáj.  

„Dosť otázok!“ namietal slávik. Rozprestrel krídla a zvolal: ,,Prevediem ťa po 

krajine.“  

Pozreli si vodopády, farebnú dúhu, slávikov dom a veľa rozmanitých vecí. 

„Vstávaj, vtáčik!“ zaznelo kdesi zďaleka.  

,, Vstávaj!“  

Vtom sa papagáj zobudil a mal iba pekné spomienky.  

 

                                                    Mária Lazorová 6. A 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Mgr. Štefánia Pillárová – koordinátorka PPDZ 



 

Láska 

 

Láska je boj, 

život je tvoj, 

Láska sa nedá vyliečiť, 

musíš ju iba mučiť. 

 

Netŕp za druhého, 

tŕp iba za seba, 

pre koho je láska dôležitá, 

vyliečiť sa dá. 

 

Láska je ozbrojená púšť, 

za to môže každý muž. 

Alena Levová 9. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Naša škola 

 

Keď ja idem do školy,  

hneď ma hlava zabolí. 

  

Keď si sadnem za lavicu,  

mučenie mi začína,  

pozerám von na ulicu,  

 

mozog sa mi vypína.  

 

Počas testu snímam len,  

asi päťku dostanem. 

Zrazu mozog zapína sa,  

keď školská brána zatvára sa. 

 

Dominika Cingeľová, Jana Kravcová 9. A 
 

 

 



 

                           ZAVEDENIE EURA NA SLOVENSKU  

 

 

 

Konverzný kurz 30, 1260 Sk       Deň zavedenia eura 1. január 2009 

 

  Eurové bankovky sú v celej eurozóne rovnaké. Eurové mince majú spoločnú 

európsku stranu a každý štát má svoju národnú stranu. Na Slovenských 

národných stranách je tatranský štít Kriváň, Bratislavský hrad, a dvojkríž na 

trojvrší. Všetky mince platia vo všetkých krajinách eurozóny.                                                       

 

    

 

                                                                                              Mgr. Viera Džundová 



                                       Matematická chvíľka 

Maľovaná krížovka 

        

Trojuholníky    

Vyčiarknite všetkými možnými smermi tieto slová:  

 

VRCHOLY, STRANY, UHLY, TRI, OS, RAMENÁ, ZÁKLADŇA, ALFA, 

SÚČTY, STUPNE, DĹŽKA, OBVOD, OBSAH  

                                                                                                            Pozeraj a počítaj 

 

 

Tajnička má 8 hlások.  

___________________________________ 

Mgr. Martina Kačmárová 



 Stromček 

 

   V krásnom lese vyrástol malý stromček. Bol veľmi pyšný, lebo mal bohaté 

voňavé ihličie. 

  Každý rok chodil k lesu drevorubač, ktorý vytínal pekné stromčeky a predával 

ich na vianočnom trhu. A prišiel rad aj na pyšný stromček. Chválil sa, že už 

bude bývať vo veľkom teplom byte a bude oblečený v zlatom obleku. 

Drevorubač ho predal a za peniaze kúpil koňa a voz. Stromček obalený v zlatom 

obleku žiaril ako hviezda. 

    Po Vianociach stromček zožltol a pán ho dal porúbať a spáliť. Stromček si 

uvedomil situáciu, do ktorej sa dostal vďaka pýche a veľmi to ľutoval. 

         

                                                                                                                   Veronika Petreková , 6. A                                                                                                           

 

  



 

                                                

HĽADAJ V OSEMSMEROVKE ANGLICKÉ NÁZVY PRE VŠETKO, ČO JE NAPÍSANÉ 

A NAKRESLENÉ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PO RIADKOCH POTOM ČÍTAJ TAJNIČKU, KTORÚ VYTVORIA NEVYŠKRTANÉ 

PÍSMENÁ: 

Viete, čo je na zime najlepšie? ___ ___ ___ ___ ___ ___     ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___! 

                                                                                                           Mgr. Martina Kačmárová 



Nájdi 7 rozdielov: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                  internet 



 

Vytvor si svoj anglický slovník: 

 



 

Pošli na Vianoce pohľadnicu pre svojich najbližších: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pospájaj a vymaľuj si obrázok: 
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