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N o v i n y  
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vydáva Základná škola 

Malcov, 086 06 MALCOV, 

tel./fax: 054 - 4882123 
Email: 

zsmalcov@stonline.sk 

Malcov očami detí 
 

     Výtvarná  súťaž 

o krásach našej obce 

prebiehala od polovice 

novembra. Všetci sme 

sa snažili pozrieť na 

Malcov umeleckými 

očami a zvečniť svoj 
pocit na papieri. Vznikli 

pestré a zaujímavé diel-

ka, ktoré si môžete 

pozrieť na obecnom 

úrade. Zachytávajú do-

m i n a n t y  o b c e 

a vyjadrujú náš vzťah 

k nim. Malcov sa nám 

páči, sme tu radi. Dúfa-

me, že sa aj občanom 

budú páčiť naše práce.  

Mgr. Júlia Hriceková 

     Milí  čitatelia, 

    v  školskom roku 2012/2013 vstupujeme do piateho roku obsahovej 

prestavby v školstve. K reformným ročníkom bude patriť deviaty roč-

ník základnej školy a ôsmy ročník špeciálnych tried. 

     Doposiaľ sme reformu v školstve, aj napriek jej nedostatkom, zvlád-

li. No prax potvrdila, že obsahová zmena vzdelávania bude vyžadovať 

odstránenie niektorých dôsledkov, ktoré vyplynuli z jej spustenia. 

     Dôležitou súčasťou vzdelávacieho procesu je kvalitná učebnica, 

ktorá je najmä pre žiaka nepostrádateľná. K učebnici patria aj pracovné 

zošity, a tie si vo väčšine prípadov kupovali žiaci sami. 

     Veríme, že v priebehu tohto školského roka sa situácia zmení a my 

budeme môcť zavŕšiť reformu školstva plnením školského vzdeláva-

cieho programu o čosi úspešnejšie ako v uplynulom období.  

     Želám Vám v tomto školskom roku veľa tvorivých síl, pedagogické-

ho optimizmu, pevnú vôľu zdolávať prekážky, ktoré nám môžu prísť do 

cesty. Dúfame, že stanovené ciele a z nich vyplývajúce úlohy spoločným 

úsilím splníme.       Mgr. Viera Džundová 

Prišiel k nám Mikuláš 
     Keďže máme u nás dobré deti, tak aj 

tohto roku k nám zavítal Mikuláš s plnou 

náručou balíčkov. Všetci žiaci ho už túžobne 

očakávali so širokým úsmevom a jasavými 

očkami. Žiaci 1. stupňa si preňho pripravili 

pekné piesne a básne. Za pekné privítanie 

a program Mikuláš odmenil všetkých sladkos-

ťami. Sľúbil nám, že o rok príde zas. Už teraz 

sa tešíme.       Za túto akciu patrí poďakova-

nie pani zástupkyni Mgr. Viere Džundovej.  
   Mgr. K. Hnatková 

 

 

 
Cestovať po svete sa dá rôznymi spôsob-

mi. Niekedy stačí zaujímavý obrázok, 

fotografia, listovanie v knihe a máme 

informácie, ktoré nám umožnia predstaviť 

si krajinu so všetkými zaujímavými 

miestami, ktoré sa oplatí uvidieť. 
     Takéto cestovanie vybranými 

európskymi krajinami sa uskutočnilo na 

našej ZŠ v rámci Európskych dní jazykov. 

Samotnému cestovaniu predchádzala 

rozhlasová relácia. Žiaci učiaci sa cudzie 

jazyky pripravili projekty, prostredníctvom 

ktorých sa nám snažili predstaviť jednotlivé 

krajiny, ktoré patria do Európskej únie a 

samy ako veľvyslanci danej krajiny 

rozprávali o pozoruhodných pamiatkach, 

histórii ale aj prítomnosti. Spomenuli 

a ukázali nám vlajku, štátny znak, 

prezidentov či kráľov, zaujímavé pamiatky, 

ale aj hudobníkov, športovcov, špecifické 

jedlá a suveníry, ktoré si najčastejšie turisti 

kupujú na pamiatku. 
     Prezentácie boli pestré, farebné, 

zaujímavé. Každá trieda sa snažila prísť 

s niečím novým.  
     Najlepšie práce boli vyhodnotené 

a odmenené. Súčasťou prezentácií bolo aj 

vyhlásenie výsledkov kvízu „Čo vieš 

o EÚ?“. Vyžrebovaní žiaci boli odmenení 

vecnými darčekmi. 
     Veľké poďakovanie patrí žiakom ale 

hlavne učiteľom cudzích jazykov. 

Ďakujeme.         PaedDr. J. Tulenková 
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Koľko jazykov vieš,  

toľkokrát si človekom  

Program  „Školské ovocie“ na našej škole 
 

     Slovensko sa do programu „Školské ovocie“ zapojilo 

v roku 2009 s finančnou podporou EÚ. Ovocie a ovocné 

šťavy sú hradené 73 % z EÚ a 27 % platí žiak. Naša škola 

sa do programu „Školské ovocie“ zapojila 01.09.2012. 

Ovocie a ovocné šťavy  podávame 2x týždenne.                                                                                                                               

     Cieľom programu je zvýšiť spotrebu ovocia a zeleniny 

u detí na škole a dbať na ich správnu výživu. Ovocie 

a zelenina sú neoddeliteľnou súčasťou zdravého jedálneho 

lístka. Našim cieľom je zmeniť stravovacie návyky u detí 

už v školskom veku, znížiť výskyt nadhmotnosti a obezity 

u detí, podporiť zdravú výživu a zvýšiť informovanosť 

o výživovej hodnote jednotlivých druhov ovocia 

a zeleniny. 

V školskom roku 2012/2013 sú EÚ podporované tieto 

druhy ovocia a ovocných štiav:  

ovocie – jablko, hruška, broskyňa, slivky 

ovocné šťavy – mrkvová, jablková, jablkovo-mrkvová. 

Odporúčaná hmotnosť ovocia je 200g a ov. šťavy 250ml. 

 Ako motivovať dieťa na ovocie a zeleninu: 

- vysvetliť deťom, prečo je pre nich konzumácia zeleniny 

a ovocia dobrá, že im pomáha udržiavať zdravie,                                                             

-dbať na to, aby sa zelenina a ovocie vyskytovali 

v jedálničku denne, 

-k desiate nezabudnúť pribaliť kúsok ovocia či zeleniny, 

-pripravovať deťom pravidelne ovocné a zeleninové šalá-

ty.                           Helena Kačmárová /vedúca ŠJ/ 

 

Minikurz kozmetiky 
 

     V utorok 7. novembra 

sa žiačky vyšších ročníkov 

špeciálnych tried zoznámili 

s pani kozmetičkou Micha-

lou Kovaľovou. Pozvali 

sme ju, aby dievčatám 

porozprávala ako sa starať 

o pleť, ako sa správne 

skrášľovať.  Predviedla  im 

dva druhy denného líčenia, 

porozprávala o typoch 

pleti a o spôsoboch, ako si 

pestovať pleť v čase do-

spievania. Dievčatá mali 

zážitok hlavne z úpravy 

pleti, ale dúfame, že si 

zapamätali aj hodnotné 

rady odborníčky, a že v 

škole už budeme stretávať 

len slečny s krásnym obo-

čím, zdravou čistou ple-

ťou, upravené a krásne.  
Mgr. J. Hriceková 
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Medzinárodný deň učiteľov 

   Medzinárodný deň učiteľov (World 

Teachers' Day) -  5. 10. 2012 bol vyhláse-

ný organizáciou UNESCO v roku 1994 

ako pripomienka Charty učiteľov – odpo-

rúčania o postavení učiteľov, ktorá bola 

podpísaná 5. 10. 1966. 
   Žiaci ZŠ v Malcove pripravili krátky 

kultúrny program ako  poďakovanie všet-

kým, ktorí vykročili na ťažkú cestu peda-

góga a možno ani netušili, že celý svoj 

život spájajú s odriekaním a obetavosťou. 

Aj napriek tomu dennodenne, rok za ro-

kom, vždy v ďalších a ďalších mladých 

srdciach zapaľujú iskru poznávania. 

       V závere riaditeľ školy Mgr. Jozef 

Harňák zaželal všetkým kolegom pevné 

zdravie, veľa tvorivých síl a dobré pocity 

z vykonanej práce.   

 

V programe vystúpili: Daniel Kaščák (4. 

roč.), Anežka Cingeľová 7.A, Jakub Pet-

rek 7.A, Karolína Mlynaričová 9.A. 

 

Mgr. Mária Vančíková 

Drak v Malcove 
     V pondelok  12. novembra vystúpilo v našej 

školskej jedálni  detské kočovné divadlo Drak 

z Prešova. Detské kočovné divadlo Drak - Di-

vadlo rozprávky a komédie - vzniklo 13. novem-

bra 2000 ako profesionálne divadlo na báze ob-

čianskeho združenia so zameraním na produkciu 

činoherných divadelných predstavení. Našim 

žiakom sa  predviedlo hrou Jánošík. Jánošíka si 

žiaci predstavovali ako slovenského hrdinu 

z čiernobielych filmov v kroji. Prišiel bez orna-

mentov, bez vrkočov, ostrihaný, vyzlečený z ty-

pického kroja, zbavený valašky, ale zato vybavený 

novou zbraňou  - vtipom a humorom.   Išlo o 

bláznivé spracovanie príchodu Jánošíka na tento 

náš nebláznivý svet. Na predstavenie sa žiaci 

veľmi tešili. A netešili sa zbytočne, pretože také-

to stvárnenie Jánošíka ešte nevideli. Hravou a 

jemnou formou priniesli pozitívnu energiu nielen 

tým, ktorým je táto hra určená, teda deťom, ale 

aj nám učiteľom. Žiakov zaujalo najmä oblečenie 

hercov a kulisy pripomínajúce izbu ich starej 

mamy.  Na záver hercov odmenili  potleskom.  

Mgr. Jana Stašová 

Bábkové predstavenie 

„ Kozliatka a vlk “ 
 

     „Kde bolo, tam bolo, žili 

raz v chalúpke pod lesom koz-
liatka... .“ Všetci správne tuší-

te, že reč je o rozprávke 
„Kozliatka a vlk“, ktorá zaznela 

v podaní p. Mihokovej 
v bábkovom divadle Gašparko 

u nás v ZŠ Malcov. Pekná scé-

na a vtipné dialógy aj napriek 
sychravému počasiu rozosmia-

li nielen našich malých žiakov, 
ale aj nás, dospelých. Šťastný 

záver príbehu priviedol deti do 

príjemnej nálady, ba niektoré 
si cestou do triedy pospevovali 

melódiu z predstavenia. Od-
chádzali s nádejou, že čoskoro 

uvidia ďalšie.                  

Mgr. Martina Jurecová  
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Výroba košíkov 
 

     V mesiaci november na pozvanie MZ 

špeciálnych tried k nám do školy zavítala 

p. Svetlana Siroková zo Svidníka. Už 

niekoľko rokov sa spolu so svojou dcérou 

venujú košikárstvu. Nie je to však klasic-

ké vypletanie košíkov z prútia. Jej krásne 

výrobky vznikajú z papiera, najčastejšie 

používa novinový papier. Pani košikárka 

ukázala pedagógom  rôzne spôsoby vy-

pletania z papiera. Ukázala aj zopár vlast-

ných výrobkov, napr. rôzne dózy, košíč-

ky, kôš na bielizeň. Dcéra p. Sirokovej  

predviedla spôsoby zdobenia už hotových 

výrobkov, tzv. servítkovou technikou. 

Neverili by ste, aké krásne veci sa dajú 

vyrobiť z obyčajných novín. Samozrej-

me, že si to vyžaduje čas, zručnosť 

a trpezlivosť. Poniektorých učiteľov in-

špirovala k tomu, aby sme takúto formu 

vypletania z papiera využili ako pracovnú 

náplň na hodinách pracovného vyučova-

nia v špeciálnych triedach. 

Mgr. Jana Micheľová 

Prevencia sociálno-patologických javov 
 

     Dňa 15. 11. 2012 sa na našej škole usku-

točnila beseda na tému prevencia sociálno-

patologických javov. Besedy sa zúčastnili žiaci 

špeciálnych tried. Prednášajúcimi boli npor. 

Jaroslav Andrejčák a npor. Jozef Mihalov.  

     Na začiatku besedy žiakom vysvetlili, aká 

je úloha policajného zboru – chrániť život 

a majetok občanov. Poučili ich o tom, čo sú 

krádeže a aká je zodpovednosť za krádeže, 

dotkli sa problematiky šikanovania, čo sa 

považuje za šikanovanie,  rozobrali tému 

alkoholizmus, fajčenie, drogy a ich škodlivosť, 

školská dochádzka a tresty za neplnenie si 

školskej dochádzky a úteky zo školy, čo je 

ohrozovanie mravnej výchovy mládeže, vul-

gárne nadávky, sexuálne zneužívanie, poško-

dzovanie majetku. Poučili ich aj o bezpečnosti 

a plynulosti cestnej premávky – používanie 

prilby, reflexných prvkov, bezpečnom pohybe 

na cestných komunikáciách. 

     Žiakov daná problematika zaujala, kládli 

policajtom otázky, vypytovali sa na riešenie 

rôznych problémov. V závere im príslušníci 

polície ukázali, akú výstroj a výzbroj používa-

jú, mohli si vyskúšať použitie pút a poťažkali 

si zbraň. Aj po ukončení besedy sa žiakom 

ťažko rozchádzalo, lebo ešte ostalo veľa 

nezodpovedaných otázok. Už teraz sa tešia 

na ďalšie stretnutie.         Mgr. Anna Slamková 

DOD na stredných školách 
      V tomto období stoja žiaci deviateho 

ročníka pred veľkou otázkou. Ako si správne 

vybrať strednú školu? Odpoveď na ňu 

ovplyvní ich budúce povolanie. Je to úloha 

ťažká, rozhodnutie takmer na celý život. 

      Z tohto dôvodu zvyknú každoročne 

jednotlivé stredné školy usporiadať dni 

otvorených dverí. Škola, ktorú si vyberieme, 

nás pripraví pre trh práce, alebo nás 

motivuje pre ďalšie štúdium. Preto by sme sa 

mali rozhodnúť čo najrozumnejšie. Doteraz 

sme navštívili rôzne školy, najmä tie 

odborné, ktoré tiež ponúkajú prax, veľmi 

dôležitú pre naše ďalšie povolanie. Navštívili 

sme Strednú priemyselnú školu, Strednú 

odbornú školu polytechnickú a Gymnázium J. 

Henischa, Súkromnú strednú odbornú školu, 
Hotelovú akadémiu a Spojenú školu na 

Štefánikovej ulici. Najviac sa mi páčilo to, že 

študenti nám priamo prezentovali svoje 

práce, výtvory, ako to u nich vyzerá počas 

vyučovania. Každá škola nám ukázala to 

najlepšie, čím vyniká, čím sa líši od ostatných. 

Všetky exkurzie sa mi páčili, boli poučné 

a naozaj sme sa na chvíľku stali 

„stredoškolskými študentmi“.  

     Dúfam, že škola, ktorú si o pár mesiacov 

vyberiem, splní moje očakávania, sny a verím, 

že to bude správne rozhodnutie. 

Adriána Sentivániová, 9.A 


