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       Školský rok pomaly dobieha. Všetci sa tešíme na oddych, na nudné 

rána voňajúce leňošením, na slnečné dni pri vode, na babkine dobroty 

a na ten pocit, keď nás hladí ničnerobenie. Leto je pre nás všetkých 

odmena. Uplynulé mesiace aj napriek tomu, že ubehli rýchlo, priniesli 

veľa krásnych a bohužiaľ aj zopár smutných chvíľ. Najsmutnejšou chví-

ľou bol v minulých dňoch náhly odchod 

skvelej pani učiteľky Sterankovej, ktorá si už 

užíva nebeské prázdniny. Zostane v našich 

spomienkach, v našich srdciach. Aj pani 

učiteľka Anka Steranková by sa však spolu 

s nami tešila z našich skvelých podujatí 

a výletov. V tomto čísle nášho časopisu Vás 

chceme informovať o všetkom, čo sa udialo. 

Bolo toho dosť, naša škola žije. Je pozoru-

hodné, že okrem podujatí a akcií sa stihneme 

aj učiť. (Teda mnohí...)  Mgr. Júlia Hriceková 

Foto– Mgr. J Vančík 

     Na škole nám pribudla nová 

tradícia. Tí, ktorí sa v škole sna-

žia odovzdať zo seba všetko, 

budú ocenení nielen dobrými 

známkami, ale aj tým, že ich fo-

tografia bude umiestnená 

v Galérií najlepších žiakov. Môže-

me si ju pozrieť pri vstupe do 

školy. V tomto školskom roku 

sú  tam ocenení viacerí. Dovoľte 

nám však zastaviť sa pri jednej 

fotografii. Je na nej blondínka 

s milým úsmevom. Z očí jej žiari 

čistota, múdrosť a skromnosť. 

Všetci vieme, že vyhrala čo sa dá,  

napriek tomu zostala skromná. 

Tešíme sa jej krásnemu smiechu, 

ktorý keď zaznie, pobáda vás k 

tomu, aby ste sa smiali s ňou. Je 

nákazlivý. Je to dobrá kamarátka, 

skvelá žiačka a vynikajúci človek. 

Uhádli ste? Prajeme veľa úspe-

chov na GTA aj v živote! 

G a l é r i a    n a j l e p š í c h    ž i a k o v 

Mgr. J. Hriceková, foto - Mgr. J. Vančík 

Valentínska pošta 
 

     Máme sa radi. To, že si pekné 

priateľské vzťahy vieme vážiť 

a prejaviť to aj navonok, dokázali 

sme  na sviatok svätého Valentína. 

Na našej škole sme zaviedli novú 

tradíciu - Valentínsku poštu. Každý 

ňou mohol poslať Valentínku svojmu 

kamarátovi aj tajnej či známej láske. 

Deviataci sa ujali úlohy poštárov. 

Valentínky boli krásne a farebné. 

Potešili nás.  
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Karneval 
     Fašiangový čas sa blížil ku koncu 

a  aby sme aj my dodržali tradície ako 

sa patrí, usporiadali sme 28. 2. 2014 v 

telocvični ZŠ Malcov karneval pre deti 1. 

stupňa. Podujatie bolo zároveň aj symbolickým 

záverom školských povinností pred jarnými 

prázdninami, a tak si to nikto nenechal ujsť. 
     Obdobie očakávania a prípravy masiek 

vystriedal deň, na ktorý deti netrpezlivo čakali. 
     Už skoro ráno ešte pred začiatkom 

vyučovania sa začali zbiehať prvé masky. Deti 

si spravili posledné úpravy na svojich 

kostýmoch a karneval sa mohol začať. 
     Riaditeľka školy Mgr. Viera Džundová 

oficiálne otvorila karneval. Celá telocvičňa sa 

odrazu zaplnila vílami, princeznami, 

požiarnikmi a inými rozprávkovými bytosťami. 

Deti sa predviedli v nádherných kostýmoch od 

výmyslu sveta. Niektoré stavili na 

jednoduchosť, fantáziu, domácu výrobu, ale 

viacerí preferovali kupované masky. Medzi 

dievčatami viedli čarodejnice, víly a princezné. 

U chlapcov dominovali kostýmy hokejistov, 

futbalistov, ale aj akčných hrdinov z filmov 

a rozprávok. 
     Po odovzdaní cien sa všetci spoločne dobre 

zabávali a tancovali na diskotéke.  Na záver boli 

všetci odmenení sladkou odmenou. 

     Už teraz sa tešíme na budúci rok.              

Mgr. Viera Sidorjaková  

Výchovné koncerty 
 

     Vedenie školy nám pripravilo v uplynulých mesia-

coch dva výchovné koncerty.  

     17. februára sme mali mož-

nosť spoznať Umenie tanca. Bol 

to výchovno-tanečný koncert 

zameraný na rozvoj estetického 

vnímania, emočnej inteligencie 

a na prehlbovanie vzťahu 

k umeleckým hodnotám. Doz-

vedeli sme sa niečo aj z tanečnej 

histórie, videli sme krásne kos-

týmy. Bolo to poučné a pekné. 

Ďakujeme!  

Na druhom 

koncerte 30. 

mája sme mali 

možnosť stret-

núť hudobní-

kov, profesio-

nálov z fol-

klórneho súbo-

ru Železiar. 

S nimi sme si aj zaspievali, pretože okrem hovoreného 

slova, ktoré nám priblížilo ľudové tradície, nám zahrali 

aj známe piesne.  

Mgr. J. Hriceková, foto - Mgr. J. Vančík 

Mgr. J. Hriceková, foto - Mgr. J. Vančík 
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Marec, mesiac knihy  
    

     V závere marca sa žiaci špeciálnych našej 

školy zúčastnili besedy, ktorá bola venovaná 

Mesiacu knihy. Mgr. Júlia Hriceková ich zo-

známila s tým, aká dlhá je cesta knihy od spi-

sovateľovho po čitateľove oči. Zoznámili sa aj 

s Matejom Hrebendom, slovenským aktivistom 

a propagátorom kníh. Zvedavé otázky žiakov 

sú dôkazom, že ich téma zaujala. Dúfame, že 

kniha sa stane ich spoločníkom a tým si uľah-

čia vlastné učenie.                     Mgr. J. Hriceková  

 
  

„Kniha je základom poznania, učiteľom 

vekov, vládcom kráľovstva ducha.“    

   L. A. Seneca 
     Určite všetci tušíte,  prečo práve tieto slová 

v mesiaci marec. Aj žiaci 2. A sa viac ako ino-

kedy zahĺbili do tajomstiev, ktoré na nich čaka-

li na stránkach rozprávkových i dobrodružných 

kníh. V jedno slnečné dopoludnie sme navštívi-

li obecnú knižnicu, v ktorej si mladí čitatelia 

prezreli zaujímavé detské knihy. Medzi mno-

hými spisovateľmi našli mená autorov ako D. 

Hevier, P. Dobšinský, M. Ďuríčková a mno-

hých ďalších, s ktorými sa „stretli“ v čítanke na 

hodinách slovenského jazyka a literatúry. Pri 

čítaní príbehov na chvíľočku zabudli, že sa 

nachádzajú v miestnosti plnej kníh a ponorili sa 

do čarovného sveta plného kúziel a záhad, v 

ktorom kocúr chodí v čižmách, vrabčiak Čimo 

rozpráva ľudskou rečou, či Snehulienka stretne 

siedmich trpaslíkov, .... Ako to však zvyčajne 

býva, každý príbeh má svoj koniec, aj naša 

„výprava za poznávaním tajomstiev kníh“ sa 

chýlila ku kon-

cu. Pri odchode 

z knižnice sa 

deti lúčili so 

slovami, že sa 

sem určite 

vrátia a spolu s 

mamkou, oc-

kom či starším 

súrodencom si 

založia čitateľ-

ský preukaz a budú jej pravidelnými návštev-

níkmi.            

      Mgr. Martina Jurecová, foto - Mgr. J. Vančík 

Budúci prváci ... 
 

     Na našej základnej škole sa 

7. februára 2014  uskutočnil 

zápis detí do 1. ročníka. Učitelia 

s radosťou očakávali budúcich 

školákov v školskej jedálni. Nie-

ktoré detičky boli veľmi smelé, 

iné boli ešte bojazlivé. Prváci 

predviedli predškolákom na priví-

tanie krátky program a ukázali, 

čo všetko sa už v škole naučili. 

Potom rodičia postupne zapiso-

vali svoje ratolesti do školy. Deti 

si medzitým vymaľovali omaľo-

vanky a ako spomienku dostali  

pamätný list a sladkú odmenu. 

Už teraz sa tešíme na našich 

budúcich prváčikov.   

Mgr. Viera Sidorjaková  
foto - Mgr. J. Vančík 

DIK 
     Dňa 24.03.2014 sa naša škola zúčastnila výchovno-

vzdelávacieho programu, ktorý sa uskutočnil v Kultúrnom 

dome v Malcove. Tento program si pre nás pripravila rómska 

mládež z Čičavy. Táto veselá evanjelizačná skupinka mla-

dých ľudí pod vedením o. Igora Čikoša vystupuje pod ume-

leckým menom DIK (Divadlo Inšpirované Kristom). 

V krátkych divadelných scénkach, ktoré si pre nás pripravili, 

sa snažili poukázať na skutočné a pravé hodnoty v živote. 

Okrem vtipných hereckých výkonov nechýbal ani spev, tanec 

a osobné svedectvo 

o tom, ako Boh pôso-

bí v živote človeka. 

Sme radi, že títo 

mladí nezakopali 

svoje „talenty,“ ale 

prišli sa s nami o ne 

podeliť.  
Mgr. Lenka Hermanová  

Plavecký výcvik 

  V marci sme opäť uskutočnili 

plavecký výcvik pre žiakov 3. a 4. 

ročníka ZŠ v krytej plavárni 

v Bardejove. Naši tretiaci a štvrtáci ho 

absolvovali päť dní po dve vyučovacie 

hodiny.  Plavecký výcvik viedli dvaja 

kvalifikovaní inštruktori plávania. 

Žiaci boli rozdelení do dvoch skupín – 

začiatočníci a pokročilí. Keďže 

štvrtáci sa už takéhoto výcviku 

zúčastnili aj minulý školský rok, 

v plávaní sa zdokonalili a osvojili si 

nové plavecké zručnosti. Tretiaci sa 

oboznámili s plaveckými technikami, 

nabrali nové zručnosti a skamarátili sa 

s vodou. Deti si vodu naplno užili, 

poriadne sa v nej vybláznili a na každý 

deň plávania sa veľmi tešili. Po 

absolvovaní plaveckého výcviku žiaci 

získali za odmenu diplom a odchádzali 

s krásnymi zážitkami.  

Mgr. Zuzana Kaščáková  
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DEŇ DETÍ 

Náš sviatok, Deň detí, sme 

oslavovali 2. júna. Program 

pripravili triedni učitelia. Tak 

sme sa rozpŕchli. Niektorí do 

prírody, iní si v triede 

vychutnávali atmosféru filmu 

a hudby. Deviataci a ôsmaci si 

dali túru. Dvojhodinové 

turistické trápenie bolo 

odmenené výborným čajom 

a opekačkou na Kráľovej 

studni. Smiechom sme vyplašili 

všetku zver, ale ochranári nám 

to určite odpustia, veď sme 

mali sviatok. Užili sme si nielen 

výhľad, jedlo a zábavu, ale aj 

pozornosť a starostlivosť 

prítomných rodičov. Ďakujeme 

a určite ešte prídeme! 

Mgr. J. Hriceková 

     POTULKY ŠTVRTÁKOV VESMÍROM 
 

     Mesto Prešov má vlastnú hvezdáreň a ako jediné na 
území Prešovského samosprávneho kraja aj vlastné pla-
netárium.  
     Hvezdáreň a planetárium využívajú  školy ako dopln-
kové vyučovanie. Návšteva trvá približne 1 - 1,5 hod. 
     Žiaci 4. A triedy zo ZŠ Malcov dňa 24. februára 2014 
navštívili hvezdáreň v Prešove. Doplnili si tak poznatky zo 
základného učiva prírodovedy pre 4. ročník a získali nové 
informácie. 
     Názorne videli, ako sa prejavujú na oblohe pohyby 
Zeme okolo osi a okolo Slnka. Videli rozdiel medzi letným 
a zimným dňom. Ďalej nasledovala ukážka najznámejších 
súhvezdí a niektorých planét na nočnej oblohe. Získali 
poznatky o tom, prečo vidíme Mesiac vo fázach a čo sú to 
kométy a meteory. Navštívili aj výstavu planetária. 
     Táto exkurzia sa žiakom veľmi páčila, pretože žiakov 
vesmír veľmi zaují-
ma. Hvezdáreň 
s planetáriom je 
jedinečným mies-
tom pre pretvorenie 
vedeckého pozna-
nia na emocionálny 
zážitok.                                                       
Mgr. V. Sidorjaková 

   Oslava  Dňa  Zeme 
 

     Zem nám poskytuje životný priestor avšak nie vždy sa k nej 

správame s úctou a rešpektom. 

     Svojimi aktivitami výrazne zasahujeme do prírodnej krajiny. 

Meníme jej štruktúru, ťažíme lesy, likvidujeme mokrade, lúky 

a ostatné cenné biotopy, odstraňujeme brehové porasty a vegetá-

ciu, znečisťujeme ju odpadom. Je preto potrebné, aby si človek 

a celá spoločnosť uvedomila dôležitosť svojho správania sa ku 

krajine a k svojmu životnému prostrediu.   

     Aj na našej škole sa špeciálne triedy zapojili do očisťovania 

nášho prostredia, a to zbieraním odpadkov v našej dedine. Trie-

dy sa rozdelili do skupín a po skupinkách sa rozišli  okolo poto-

ka,  detského ihriska, futbalového ihriska, autobusovej zastávky 

a do okolia školy. 

O úspechu tejto akcie 

svedčí, že každá sku-

pina nazbierala plné 

vrecia odpadkov.   

K najzaujímavejším 

„úlovkom“ patria det-

ské boby na sánkovač-

ku a hliníkové žalúzie. 
Mgr. Mária Karchová  
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Deň matiek 
 

      V máji, keď príroda hýri farbami, osla-

vujeme krásny sviatok, Deň matiek. Do 

kytice pre mamy sme aj my zo základnej 

školy  vložili tri ruže v podobe troch  čísel 

kultúrneho programu. Predstavili sa žiaci 

prvého stupňa, ktorých pripravila pani Mgr. 

Anna Slamková. S krátkym divadielkom Tri 

prasiatka vystúpili žiaci pod vedením pani 

Mgr. Kvetoslavy Ivaničovej a nakoniec 

vystúpil folklórny súbor pod vedením man-

želov Labovských.         Mgr. J. Hriceková 

Mgr. J. Hriceková, foto - Mgr. J. Vančík 

Volejbalový turnaj 
 

    Že aj učitelia radi športujú, o tom svedčí 

usporiadanie volejbalového turnaja 28. feb-

ruára, kde si zmerali sily družstvá vytvore-

né z radov učiteľov a obecného zastupiteľ-

stva. Nálada bola výborná, družstvá bojova-

li statočne, čirlíderky povzbudzovali. Z 

turnaja sme si odniesli pekné víťazstvo a 

veľa veselých chvíľ. Veď posúďte sami ... 

Prijatie u starostu 
 

„Sme deti, žiaci. Niekto povie iba deti, ale Vy 

hovoríte DETI - dôležití obyvatelia, plnohod-

notní občania, budúcnosť...Hovorí sa, že úro-

veň spoločnosti sa posudzuje podľa toho, ako 

sa správa k tým najslabším. Vy nás svojím ko-

naním učíte a ukazujete nám, čo je vysoká 

úroveň, ako sa správať, akými byť. Ďakujeme 

Vám za skvelý príklad, za príjemnú 

a povzbudzujúcu atmosféru a úprimne 

a srdečne Vám chceme poďakovať aj za vytvá-

ranie podmienok pre našu školu. Na našej 

škole je vidieť, že na nás nešetríte, že sme pre 

Vás dôležití, ďakujeme...!“ Tieto slová zazneli 

na Obecnom úrade v Malcove 12. júna, kedy 

starosta obce p. Ing. Bľanda prijal úspešných 

reprezentantov školy a obce. Vyjadrujú našu 

vďačnosť za spoluprácu medzi školou a ob-

cou, ktorá  prináša výsledky.  

     Ocenení boli títo žiaci a ich učitelia: 

     Lívia Gernátová, Erika Dubňanská, Maroš 

Bilý, Viktória Bocková, Anežka Cingeľová, Ján 

Pavlík, Anna Soroková, Laura Sidorjaková, 

Simona Drabiščáková, Jozef Cudrák, Tomáš 

Kačmár, Sergej Semanco, Lívia Glovňová, Len-

ka Glovňová, Miroslava Bilá, Sára Kramárová, 

Alžbeta Mária Pavlíková, Martina Lamancová, 

Daniel Kaščák, Kristián Kyjovský a PaedDr. 

Janka Tulenková, Mgr. Ľubomíra Gduľová, 

Mgr. Štefánia Pillárová, Mgr. Helena Labašová, 

Ing. Anna Spišáková, Mgr. Blanka Uchaľová, 

Mgr. Mária Vančíková, Mgr. Mária Kantorová, 

Mgr. Martin Marcinov. 

   

foto - ZŠ Malcov 

Hviezdoslavov Kubín 
     Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do literárnej súťaže  v umeleckom 

prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. 

V 1. kategórii v obvodovom kole  bolo takéto umiestnenie:  

Poézia:          Próza: 

1. miesto:  V. Porubská -  ZŠ Gerlachov, 2. roč. 1. miesto: P. Bilá – ZŠ Snakov, 3. roč. 

2. miesto: Š. Kramár -  ZŠ Malcov, 2. roč. 2. miesto: T. Draganovská - ZŠ Malcov, 3. roč 

3. miesto:  N. Labaš - ZŠ Malcov, 3. roč. 3. miesto: E. M. Pavlíková - ZŠ Malcov, 3. roč. 

Cena poroty: B. Rákašová – ZŠ Lukov, 2.ročník                 B. Micheľová - ZŠ Gerlachov,3.roč 
 

V 2. kategórii v obvodovom kole bolo takéto umiestnenie: 

Poézia:         Próza:        

1. miesto: L. Glovňová,  6. A   1. miesto: M. Lamancová, 5. A 

2. miesto: S. Kramárová,  5. A  2. miesto K. Kravec  - ZŠ Lukov, 4. roč. 

3. miesto:  S. Petrusová -  ZŠ Snakov, 4. roč. Cena poroty: J. Švecová – Babovová , 4. A  

Cena poroty: O. Sidoriak, 4. roč., S. Čižmárová- ZŠ Snakov, 4. roč.                 J. Kováč, 5. A 
  

V 3. kategórii v školskom kole: 

Poézia:     1. miesto: Z. Lukáčová, 9. A  Próza:    I. miesto: J. Pavlík, 7. A 

               2. miesto: L. Sidorjaková, 7. A  2. miesto: L. Gernátová, 9. A 

               3. miesto: J. Haluška, 7. A   3. miesto: K. Jakubová, 8. A 

                                 S. Drabiščáková, 7. A 

      

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

     Víťazi v jednotlivých kategóriách nás 19. marca reprezentovali aj na okresnej súťaži 

v Bardejove, kde vo svojich kategóriách žiačky Terézia Draganovská z 3. ročníka  Lenka 

Glovňová zo 6. A triedy získali ceny poroty. 
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Najkrajší čitateľský denník 2014 
 

     Žiaci našej školy rozvíjajú knižnú kultúru 

prostredníctvom výstavky svojich čitateľských 

denníkov, ktorá sa uskutočňovala počas celého 

mesiaca marca. Na našej škole sa táto výstava 

koná desiaty rok. Výstavy sa zúčastňujú žiaci 

piatych až deviatych ročníkov.   

     Cieľom tejto akcie je pripomenúť, že aj v 

období informatizácie, moderných informač-

ných technológií a počítačov má kniha svoje 

opodstatnenie a význam. 3. apríla sa výstava 

skončila. 

     Za každý ročník bol vyhodnotený najlepší 

čitateľský denník. Ako najlepší za 5. ročník bol 

vyhodnotený čitateľský denník S. Kramárovej, 

za 6. ročník L. Glovňová, 7. ročník S. 

Drabiščáková, 8. ročník M. Bortník a 9. ročník 

L. Gernátová. 

Mgr. Jana Stašová 

Súťažiaci v obvodovom kole a víťazi školského kola 

Vyhodnotenie predmetových súťaží v školskom roku 2013/2014 

Mgr. J. Stašová, foto - Mgr. J. Vančík 
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ŠALIANSKY MAŤKO 
 

     12. decembra sa uskutočnilo školské kolo 

v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko. 

Súťaže sa zúčastnilo 20 žiakov zo štvrtého až 

siedmeho ročníka. Súťaž bola rozdelená do 

troch kategórií. 

     V prvej kategórii 1. miesto udelené nebolo. 
Na druhom mieste skončila Viktória Kramáro-

vá z 2. ročníka. Tretie miesto obsadili Terézia 

Draganovská a Zuzana Labovská. 
     V druhej kategórii na 1. mieste sa umiestni-

la Martina Lamancová z 5. A triedy, 2. miesto 

obsadili Alžbeta M. Pavlíková a Jakub Kravec, 3. 

miesto patrilo Diane Švecovej - Babovovej,  

Anete Džundovej a Martinovi Tulenkovi. 

     V tretej kategórii na 1. mieste sa umiestnila 

Laura Sidorjaková zo 7. A triedy, 2. miesto 

obsadili Lívia Glovňová  a Lenka Glovňová, 3. 

miesto patrilo Anne Sorokovej a Jánovi Pavlí-

kovi.      Cenu poroty získala Sára Kramárová. 

Srdečné blahoželáme  víťazom a ostatným 

žiakom ďakujeme za účasť a snahu. Víťazi jed-

notlivých kategórií postúpili do obvodového 

kola, ktoré sa uskutočnilo v mesiaci február 

2014, kde  sa neumiestnili.     Mgr. Jana Stašová 

Biologická olympiáda kategórie E  
 

     V utorok 15. 4. 2014 Centrum voľného času 
v Bardejove zorganizovalo pre žiakov ZŠ obvodové 
kolo Biologickej olympiády kategórie E 
v odbornostiach botanika, geológia a zoológia. Aj 
žiaci našej školy sa pravidelne zúčastňujú tejto 
olympiády a úspešne reprezentujú našu školu. Ani 
v tomto školskom roku tomu nebolo inak. Súťaže sa 
zúčastnilo: v odbornosti botanika 9 žiakov, 
v odbornosti geológia 1 žiak a v odbornosti zoológia 
7 žiakov 5. - 9. ročníka základných škôl okresu.  
     V odbornosti botanika Erika Dubňanská z 9. A 
triedy obsadila 2.miesto a Adriána Gmitterová z tej 
istej triedy 9.miesto. V odbornosti zoológia si výbor-
ne počínala Lívia Gernátová z 9. A triedy a obsadila 
1.miesto a Jozef Cudrák zo 7. A triedy získal pekné 
2.miesto. Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu 
a blahoželáme!  
     Lívia Gernátová, Jozef Cudrák, Erika Dubňanská 

postúpili do krajského kola v Prešove, ktoré sa ko-

nalo 13.5.2014. Tu sa stali úspešnými riešiteľmi. 

Mgr. Helena Labašová 

Slávik Slovenska 2014 
 

Spievaj si slávičku, v zelenom hájičku  a ja si 

zaspievam, idúc na trávičku ... 
 

     Známa  ľudová pieseň, ktorú sa učia žiaci 

na základných školách. Také a podobné piesne 

zneli  z úst našich “možno budúcich spevákov“ 

dňa 4.4.2014 na školskom kole celoštátnej 

speváckej súťaže v interpretácií slovenských 

ľudových piesní SLÁVIK SLOVENSKA 2014. 

Porota v zložení:  PaedDr. J. Tulenková, Mgr. 

D. Makajová a Mgr. M. Vančíková určila toh-

toročných víťazov: 

  I. kategória: 
1. miesto:   Timea Jurová, 3. A 
2. miesto:  Ester Mária Pavlíková, 2. A 
3. miesto:  Zuzana Gduľová, 1. A 
  II. kategória: 

1. miesto: Alžbeta Pavlíková, 5. A 
2. miesto: Žaneta Gduľová, 5. A 
3. miesto: Dávid Vaľko, 6. A 
  III. kategória: 
1. miesto:  Jakub Petrek,  8. A 
2. miesto: A. Cingeľová 8.A, D. Onuferová7.A 

3. miesto:  Martina Bilá, 7. C 
 Srdečne blahoželáme!            Mgr. M.Vančíková 

ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE V ŠK.  

ROKU 2013 / 2014 
 

     V tomto šk. roku sa žiaci a žiačky 

našej školy zúčastnili na športových 

súťažiach, ktoré organizovali SAŠŠ 

a CVČ Bardejov, kde dosiahli pekné 

úspechy. Boli to: okresné kolo vo flor-

bale, v malom futbale a v atletike žiakov 

a žiačok ZŠ. 

     Na okresnom kole vo florbale, sa 

starší žiaci a staršie žiačky zhodne 

umiestnili na 2. mieste, kde sa pri tro-

che šťastia mohli stať víťazmi.  

     Aj na okresnom kole v atletike sa 

naši žiaci nestratili, hoci bola konkuren-

cia veľká. Žiak Kristián Kyjovský (9. A) 

obsadil vo vrhu guľou 3. miesto.     

     K týmto úspechom im srdečne bla-

hoželáme a ďakujeme za reprezentáciu 

školy.        - MM -                   

Olympiáda v ruskom jazyku 
 

     Dňa 5. a 6. mája sa uskutočnil 44. ročník  celoslovenského kola Olympiády v ruskom jazyku 

v Bratislave. Organizačne ju zabezpečovalo  MŠVV a Š  SR, celoštátna odborná komisia 

Olympiády v ruskom jazyku, IUVENTA- Slovenský inštitút mládeže a Ruský fond. 

Je to súťaž pre talentovaných žiakov  a  ZŠ v Malcove reprezentovala víťazka krajského kola   

Lívia Gernátová,  žiačka 9. A triedy. Lívia musela preukázať široký okruh svojich vedomostí  

z  kulturológie Ruska  ale  aj  Slovenska, v besede 

správne a pohotovo reagovať na zadávané otázky, 

dobre počúvať čítaný text, pochopiť jeho obsah 

a správne odpovedať na otázky, pri čítaní 

s porozumením  vybrať správnu odpoveď z troch 

možností, vypracovať test, rozprávať podľa 

obrázkov a zarecitovať pripravenú ukážku.  

Svojimi vedomosťami a  jazykovými 

schopnosťami získala najvyšší počet bodov 

a obhájila už po tretíkrát 1. miesto.  V júni poletí 

na týždeň do Moskvy, kde sa zúčastní 

medzinárodnej olympiády. 

Srdečne blahoželáme a želáme veľa šťastia! 

                                             PaedDr. J. Tulenková 
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Víťazka so svojou učiteľkou 

RUSKÉ  SLOVO 
 

     Milí žiaci, priatelia Ruského slova! 
     3. apríla sa v Košiciach uskutočni-

lo celoslovenské kolo súťaže Ruské 

slovo. 

     Ruské slovo je súťaž v prednese 

pôvodnej a vlastnej tvorby v ruskom 

jazyku určená pre žiakov základných 

a stredných škôl. Cieľom tejto súťaže 

je prehĺbiť záujem žiakov o ruský 

jazyk a ruskú kultúru, rozvíjať estetic-

k é  c í t e n i e ,  k o m u n i k a č n é 

a interpretačné zručnosti žiakov,  

propagovať hodnotnú ruskú literatúru. 
     Aj naša škola sa zapojila do tejto 

celoslovenskej súťaže.  

     Simona Drabiščáková, žiačka 7. 

A triedy nás reprezentovala ukážkou  

od Sergeja Michalkova – Môj psík 

a Lívia Gernátová, žiačka 9.A triedy 

ukážkou Olgy  Eduardovny  Čubaro-

vej – Nebezpečný človek.  
     Lívia Gernátová sa zúčastnila zá-

verečného galaprogramu, ktorý sa 

uskutočnil v historickej budove košic-

kej radnice.  
PaedDr. Janka Tulenková 

Krajské kolo  ARS  POETICA 
 

     Inšpirátorom  je  Puškin 
 

     Dňa 30. apríla  2014  sa uskutočnilo v Bardejove na 

SPŠ krajské kolo v prednese poézie a prózy v ruskom 

jazyku ARS POETICA. 
     Svoje výborné schopnosti v umeleckom prednese 

ukázali žiačky zo ZŠ v Malcove Simona Drabiščáková 

a Lívia Gernátová. Obe sa venujú recitácií už niekoľko 

rokov. Majú chuť na sebe pracovať, správnu motiváciu 

rozvíjať svoj prejav. Dokážu nadviazať správny kontakt 

s publikom, zaujať ukážkou a prostredníctvom slova 

vyvolať v poslucháčovi intenzívny zážitok. 

     Simona Drabiščáková 

žiačka 7. A triedy sa umies-

tnila v 2. kategórii na 3. 

mieste. Porotu zaujala 

ukážkou od Sergeja Michal-

kova – Myšónok a Lívia 

Gernátová žiačka 9. A 

triedy  obhájila v 3. kategó-

rii 1. miesto – originálnou 

ukážkou od Anny Čubaro-

vej -  Nebezpečný nezná-

my. 
 

     Srdečne blahoželáme!                                                                                                                  

          PaedDr.  J. Tulenková  Foto - PaedDr. J. Tulenková 
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Rómsky hlások  - Romano Hangóro   
 

     Hudba, tanec, spev – umenie,  ktoré je 

žiakom rómskeho etnika najbližšie. A práve 

hudba je často prostriedkom na vyjadrenie 

vlastných emócií, citov či nálad, čo dosvedčujú 

aj texty rómskych piesní. O svojom hudobnom 

nadaní nás presvedčili žiaci špeciálnych tried na 

súťaži Rómsky hlások, ktorá sa konala 26. 2. 

2014. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách. 

V kategórii sólo spev sa umiestnil na 1. mieste 

žiak Maroš Bilý – 8. D (postúpil do okresného 

kola súťaže), 2. miesto obsadila Jaroslava Bilá – 

6. C a 3. miesto získal Patrik Sivák – 8. E. 

V kategórii  skupinový spev prvá cena patrila 

Mariánovi Billému a Miroslavovi Bendíkovi – 9. 

D, na 2. mieste sa umiestnili Peter Bilý, Kris-

tián Bilý a Kamil Bilý – 7. D a na 3. mieste 

skončili Marián Billý, Tomáš Billý, Mário Šivák – 

6. C. 4. miesto bolo udelené Milanovi Šamkovi 

a Jánovi Bilému – 9. C. Súťaž  spestrili svojím 

vystúpením aj žiačky z tanečného záujmového 

krúžku Romatan.             Mgr. Denisa Makajová 

     21. 2. 2014 sa v CVČ v Bardejove konalo okresné 

kolo súťaže „Rómsky hlások 2014.“  
  V tretej kategórií našu školu reprezentovali  Maroš 

Bilý, ktorý sa umiestnil na 1. mieste a Lukáš Bilý, 

ktorý obsadil  druhé miesto. Na gitare ich sprevádzal 

Dominik Miko. Aj napriek tomu, že títo žiaci nemajú 

žiadne hudobné vzdelanie, spievali krásne a s citom.  
     Teší nás, že aj medzi našimi žiakmi sa našli mladé, 

spevácke talenty s chuťou rozvíjať svoju kultúru. 

Ďakujeme za reprezentáciu a blahoželáme! 

Mgr. Mária Vančíková 

Geografická olympiáda 
 

     Aj naša škola sa v tomto školskom roku 

zapojila do riešenia geografickej olympiá-

dy. Dňa 6. februára 2014 sa v CVČ 

v Bardejove našu školu reprezentovali žiaci 

S. Kramárová z 5. A triedy, L. Glovňová zo 

6. A a T. Kačmár zo 7. A triedy. Najúspeš-

nejšie nás reprezentovala Sára Kramárová, 

ktorá v obodovom kole obsadila druhé 

miesto. L. Glovňová sa umiestnila na 16. 

a T. Kačmár na 11. mieste.                  

 Mgr. Blanka Uchaľová 

Vyhodnotenie matematických súťaží  
 

     V tomto školskom roku našu školu repre-

zentovali úspešní riešitelia školských kôl na 

okresných kolách Pytagoriády a Matematickej 

olympiády v CVČ v Bardejove. Ani tento rok 

nesklamali a priniesli škole cenné umiestnenia: 

Pytagoriáda – okresné kolo 

Kategória P5: S. Kramárová, 5. A - 9. miesto 

Kategória P7: S. Semanco, 7. A  - 3. miesto 

       T. Kačmár, 7. A - 4. miesto 

Kategória P8: V. Bocková, 8. A - 5. miesto 
 

Matematická olympiáda – okresné kolo 

Kategória Z5: S. Kramárová, 5. A - 5. miesto 

        D. Kačmár, 5. A - 5. miesto 

        M. Bocko, 5. A  - 10. miesto 

Kategória Z7: T. Kačmár, 7. A - 1. miesto 

        M. Volk, 7. B - 8. miesto 

        D. Onuferová, 7. A - 14. miesto 

Kategória Z8: V. Bocková, 8. A - 1. miesto 

Kategória Z9: L. Gernátová, 9. A - 7. miesto 

       E. Dubňanská, 9. A - 13. miesto 

       D. Jurová. 9. A  - 14. miesto 

       N. Majdáková, 9. A - 18. miesto 
 

     Aby toho nebolo málo, zapojilo sa 32 žia-
kov do celosvetovej matematickej súťaže Ma-

tematický klokan, v ktorej získal diplom škol-

ského šampióna M. Lamanec. Spolu so 64 dru-

hákmi z celého Slovenska sa umiestnil na pr-

vom mieste. 

    No a nesmieme zabúdať ani na obvodovú 

matematickú súťaž, ktorej tri domáce kolá 

riešilo 27 žiakov II. a I. stupňa. K najúspešnej-

ším riešiteľom patrili S. Kramárová (2. miesto), 

Z. Lukáčová a V. Bocková (obe 2. miesto). 

    Oceneným srdečne blahoželáme a prajeme 

veľa ďalších úspechov.              Mgr. Š. Pillárová 

Víťazi v jednotlivých kategóriách, Foto - Mgr. J. Vančík 
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Prevencia na našej škole 
 

Správaj sa normálne - preventívny projekt PZ adreso-
vaný žiakom piatych ročníkov základných škôl.  
Čisté školy – preventívno-bezpečnostná akcia. 
Čo sa patrí a čo nie - Napriek tomu, že pravidlám sluš-
ného správania sa učíme odmalička, vždy sa dostávame 
do situácií, kedy na ne zabúdame. 
Empatia, cesta k pochopeniu druhých- žiaci si formou 
hry a rôznych aktivít vyskúšali, ako každý z nich má 
rozvinutú empatiu, ako sa vie vcítiť do problémov a poci-
tov toho druhého, ako sa navzájom počúvajú- či ide o 
aktívne počúvanie. 
Ľudia, na ktorých nezabúdam  - rodina je prvým  mies-
tom, kde sa dieťa učí láske, úcte a rešpektu.  
Nie si môj priateľ, ale rešpektujem ťa - Je dôležité 
prijať a pochopiť aj človeka, ktorý je nám nesympatický. 
Tak sa totiž prejavuje zrelá osobnosť. 
Poznaj sám seba  - Na to, aby sme mohli lepšie spo-
znať druhého človeka, musíme spoznať sami seba.  
Ovce.sk  - prevencia negatívnych javov súvisiacich 
s používaním nových technológií. 
Kampaň Červené stužky – rozhlasová relácia, besedy, 
zhotovenie a rozdávanie červených stužiek, zapojenie 
do celoslovenskej kampane. 
Emka to vie – slušné správanie. 
Besedy na prevenciu šikanovania 
Dospievanie, riziká pohlavného života 
Zhotovenie nástenných novín s protidrogovou pre-
venciou, zapojenie do celoslovenskej súťaže. 
Deň narcisov – rozhlasová relácia. 

Mgr. Anna Slamková 

Fyzika   
 

     Dňa 19.5.2014 sa konalo na 7. ZŠ  

v Bardejove finálové kolo  Obvodovej 

Fyzikálnej olympiády.  Do tejto súťa-

že, ktorej organizátorom bola ZŠ Rasla-

vice a občianske združenie MODRÝ 

MOTÝĽ,  sa okrem našej školy zapojilo 

niekoľko  ďalších škôl, a tak si žiaci 

z rôznych škôl  mohli zmerať svoje 

vedomosti z fyziky a zároveň sa bližšie 

spoznať.                                                       

     Prvé tri kolá obvodovej súťaže sa 

konali na domácich  pôdach ZŠ.  Vý-

sledky  riešení  týchto kôl organizátor  

zaslal na ZŠ a najúspešnejší riešitelia 

postúpili do finálového kola olympiády, 

ktoré sa konalo na 7. ZŠ v Bardejove. 

V tomto finálovom kole našu  základnú 

školu  Malcov reprezentovalo šesť  

žiačok a všetky s úspechom. 

    Lívia Gernátová - 9. A - 3. miesto  

    Erika Dubňanská -  9. A  -  6. miesto  

    Dominika Jurová a Viktória  

    Kačmárová  - 9. A - 7. miesto  

    Zuzana Lukáčová  -  9. A -  8. miesto  

    Simona Kačmárová - 9. A - 9. miesto  

Ing. A. Nováková  

ART a správna parta 
 

„Je jednoduché nahnevať sa, ale nahnevať sa 

na tú správnu osobu, v správnom čase, v správ-

nej situácii a správnym spôsobom je už oveľa 

náročnejšie...“                                 (Aristoteles) 
 

     Zvládanie vlastného hnevu a agresivity je 

bezpochyby jednou z kľúčových zručností, 

ktoré do života potrebujeme. ART (Aggression 

Replacement Training) je osvedčenou metódou 

učenia sa sociálnym zručnostiam pre deti 

rôzneho veku.  

     U nás je to úplne nový projekt, ktorý celo-

slovensky koordinuje a zastrešuje občianske 

združenie NÁVRAT.  Vďaka spolupráci s vy-

sokou školou Diakonhjemmet hogskole v 

Nórsku a vďaka finančnej podpore mnohých 

nadácií sa podarilo túto metódu priniesť aj na 

Slovensko. 

     V rámci projektu „ART a správna parta“ 

budú v rokoch 2014-2015 vyškolení tréneri 

tohto programu – odborníci z Návratu a ďalších 

organizácií, ktorí budú následne program kvali-

fikovane realizovať pre ohrozené skupiny detí a 

mládeže. Tieto deti a mladí ľudia budú trénermi 

systematicky vedení v osvojovaní si:  

- schopnosti uvedomovať si vlastné pocity 

- schopnosti zvládnuť stres a hnev prijateľným 

spôsobom 

- schopnosti správne morálne zhodnotiť a zvá-

žiť životné situácie 

     Posledný májový týždeň prešlo úspešne 

týmto kurzom prvých 20 slovenských ART 

trénerov. Naša malcovská škola je jedna z troch 

škôl, ktorá jedného takého ART trénera má a 

v budúcnosti sa môže stať jedným z mála cen-

tier ART na slovensku. Tak dúfame, že od 

budúceho školského roka naplno spolu roz-

behneme aktivity, ktoré sa Vám aj vďaka tejto 

technike budú páčiť… 
Mgr. František Maxin 

http://www.minv.sk/?projekte
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 Školský výlet  
 

     Školský výlet je akcia, ktorá posilňuje ko-

lektív. 9. A sa v tomto školskom roku posilňo-

vala viacerými akciami, ale výlet nechýbal. 

Boli sme síce „iba“ v Košiciach (normálne 

navštevujeme veľkomestá...), ale bolo nám 

veľmi dobre. V Štátnom divadle v Košiciach 

sme si pozreli baletné predstavenie Anna Kare-

nina. Bola to ťažká téma pre mnohých ale his-

torická chvíľa. Boli na balet prvýkrát (a mnohí 

aj poslednýkrát). Druhou zastávkou bola Bota-

nická záhrada v Košiciach, kde sme okrem 

ďalšieho estetického zážitku dokončili svoj 

projekt z biológie. Výlet teda môže byť aj po-

učný. Kolektív sme do večera utužovali 

v nákupnom centre.               Mgr. J. Hriceková 

Malá upútavka na strávenie voľných prázdninových dní ... 

Školský výlet 
 

     Tento školský rok sa rozhodli uskutočniť škol-

ský výlet aj žiaci zo špeciálnych tried, konkrétne 8. 

C a 9. D trieda. Výlet sa konal v Bardejove dňa 11. 

6. 2014. 

Žiaci sa zúčastnili prehliadky prírodovednej expozí-

cie Šarišského múzea v Bardejove  s cieľom oboz-

námiť sa s faunou a flórou nášho regiónu. V Poľsko-

slovenskom dome nahliadli do „strašidelnej pivni-

ce,“ v ktorej je zriadená historická väznica - mučia-

reň. Nasledovala prehliadka vybraných historicko-

kultúrnych pamiatok mesta Bardejov s výkladom, konkrétne lampový stĺp, pomník Juraja Winte-

ra, hradby, bašty, Katov dom, pôvodná bardejovská škola. Na záver žiaci absolvovali výstup na 

vežu Baziliky sv. Egídia, odkiaľ mohli sledovať panorámu mesta Bardejov.         Mgr. D. Makajová 

„HRADOHRANIE“ 
 

     Tretí jún bol už od skorého rána pre žiakov 1. 

stupňa našej školy niečím výnimočným. A prečo?... 

Určite ste uhádli! Skoro všetci „prvostupniari“ sa  

spolu s triednymi učiteľkami zúčastnili školského výletu 

na Spišský hrad a navštívili ZOO v Spišskej Novej Vsi. 

Napriek upršanému počasiu na Spišskom hrade vládla 

skvelá nálada, deti sa s radosťou  zapájali do hradných 
hier, putovali hradnými nádvoriami, zahrali sa na rytie-

rov i na dvorné dámy...Za splnené úlohy dostala každá 

trieda diplom a sladký darček. Po príchode do ZOO nás milo prekvapilo slniečko a po mrakoch 

nebolo už ani chýru, ani slychu. Deti sa do sýtosti vyšantili na nafukovacom hrade v tvare žirafy 

a svojou atrakciou ich pobavil aj vodný bazén i detské ihrisko. Samozrejme, nesmieme zabudnúť 

na zvieratká, ktoré sa predviedli v celej svojej kráse. Deti si z výletu doniesli okrem množstva 

zážitkov a poznatkov o živote na stredovekom hrade predovšetkým „more“ dobrej nálady.  Už 

teraz sa všetci tešíme, kam pôjdeme o rok!                    Mgr. Martina Jurecová 
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Výletníci z 5. A,  

             7. A a 7. B 
 

     Tak ako každý 

rok, aj tento sa celá 

škola teší na školské 

výlety. Ani naša 

trieda nie je výnimkou. Už od začiatku škol-

ského roka sme premýšľali, kam by sme naj-

radšej šli. O niečo neskôr sme sa radili aj s 

našou triednou učiteľkou. Nakoniec sme sa 

rozhodli pre Banskú Bystricu, čo bolo perfekt-

né. Hneď vám vysvetlím prečo.  

     Ráno, v deň výletu, bolo najhoršie vstáva-

nie. Ale to, čo nás čakalo v Banskej Bystrici, 

stálo za to. Najprv sme navštívili múzeum 

SNP. Nikdy predtým som tam nebola a ani o 

ňom nič podrobnejšie nepočula. O to viac bolo 

pre mňa prekvapením, že také krásne a zaují-

mavé múzeum máme u nás na Slovensku. Po 

ňom sme si nenechali ujsť prehliadku mesta. 

Veď kto vie, kedy budeme mať ešte možnosť 

znova navštíviť Banskú Bystricu. Viete, čo si 

poniektorí najviac z Banskej Bystrice zapamä-

tajú? No predsa tú ľadovú drť, od ktorej nám 

skoro mozgy zamrzli. Ale to radšej nie, preto-

že so zamrznutým mozgom sa nedá v škole 

učiť. Potom bola na rade Harmanecká jasky-

ňa. Cesta k nej nám dala zabrať. Bola to po-

riadna fuška, no hore  sme si doplnili energiu 

vodou a jedlom z bufetu. Za to jaskyňa nás 

obdarila perfektným pohľadom na jej krásu. 

Mne sa najviac páčili ohromujúce stalagmity, 

stalaktity a stalagnáty rôznych tvarov.  

     A čo na koniec? Banská Bystrica je nád-

herná. Určite by som sa tam chcela ešte nieke-

dy vrátiť. Ale na Slovensku je veľa nádher-

ných miest a zákutí a ja z nich túžim vidieť čo 

najviac. A čo vy?             Anna Soroková, 7. A 

Školský výlet 6. A a 8. A      
 

     Krásny deň, počasie nám praje. Ôsma-

ci, šiestaci a tri usmievavé deviatačky nastupu-

jú do autobusu s očakávaním skvelého dňa. 

Pohodlne usadení a pozitívne naladení sa vy-

dávame k prvému cieľu, Ľubovnianskemu 

hradu.  Prišli sme  skôr, tak máme čas na prvú 

spoločnú fotku. Je deväť hodín a my prekraču-

jeme vstupnú bránu. Na prvom nádvorí nás 

víta rozprávková postavička. Na hrade ich 

stretávame ešte niekoľko. Najviac sa nám 

páčila striga. S papierovým sprievodcom 

v ruke sa dostávame do všetkých kútov hradu, 

do podzemných chodieb, na vežu. Stretávame 

sokoliarov, zdolávame mnoho schodov, kupu-

jeme suveníry. Robíme posledné fotky 

a utekáme k autobusu. Čaká nás ešte túra 

v Tatrách.  Lanovkou sa zo Starého Smokovca 

dostávame na Hrebienok. Kocháme sa výhľa-

dom, vdychujeme skvelý čerstvý vzduch 

a smerujeme k vodopádom. Opäť sa fotíme. 

Fotky sú nádherné. Pokračujeme v ceste 

k Rainerovej chate, kde si robíme prestávku. 

Zvyšok cesty nám ubehne rýchlo, pretože 

hladní zrýchľujeme krok. Na Hrebienku si 

dávame chutný obed. Nasýtení sa zvezieme 

lanovkou dole. Ideme sa ešte povoziť na bobo-

vú dráhu. Zážitok je to skvelý, niektorí si do-

kúpia aj druhú jazdu. Spokojní sadáme do 

autobusu a výlet končíme nákupmi 

v obchodnom dome Max v Poprade. Výlet sa 

vydaril a už sa tešíme na ďalší. 

Mgr. Ivana Jaščurová 


