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Ročník VII 2/2013 

N o v i n y  
Š K O L Á Č I K 

 

vydáva Základná škola 

Malcov, 086 06 MALCOV, 

tel./fax: 054 - 4882123 
Email: 

zsmalcov@stonline.sk 

     Slávnostný akt sa konal pri 

príležitosti Dňa učiteľov za 

účasti rodiny Harňákových, 

primátora mesta Bardejov 

MUDr. Borisa Hanuščáka, 

poslanca VÚC Pavla Ceľucha, 

starostu obce Jána Bľandu, 

pedagogických aj nepedagogic-

kých zamestnancov školy 

a ďalších pozvaných hostí. 
 

     Dňa 27. 03. 2013 sme oslavo-

vali a spomínali zároveň. Spomínali 

sme na ľudí, ktorí dali našej škole 

vnútorný aj vonkajší charakter 

a obetovali jej svoje srdce. Srdce, 

vzťah, cit sú prvky, ktorými denne 

dotvárame odbornosť, didaktiku, 

pedagogiku, pretože učíme deti 

byť ľuďmi. Tento odkaz stráži na 
škole riaditeľ. Nie je to len funkcia, 

je to v prvom rade služba, ktorá sa 

nekončí pracovnou dobou 

a neohraničuje ju víkend ani prázd-

niny. 
     Na našej slovenskej škole takto 

pôsobili títo riaditelia: 

od roku 1947 pani Mária Leštinská, 

od roku 1949 pán Andrej Lipták, 

od roku 1950 pán Andrej Tej, 

od roku 1951 pán Ján Hrušovský, 
od roku 1965 pán PaedDr. Jozef 

Molčan, 
od roku 1990  pani Mgr. Anna 

Steranková, 
a od roku 1995 pán Mgr. Jozef 

Harňák. 
 

Boli a sú to ľudia s veľkým  srd-

com a umom. Mnohých sme   

poznali ako svojich učiteľov. Nie-

ktorí v našich radoch ďalej rozdá-

vajú svoje učiteľské majstrovstvo.  
  

      V  n a š i c h  s r d c i a c h 

a spomienkach najviac zostal nebo-

hý pán riaditeľ, skvelý učiteľ, náš 

priateľ, Mgr. Jozef Harňák. 
 

     Stojíme v priestoroch, ktoré 

boli jeho snom. Tento sen usku-
točnil tak ako mnoho svojich ďal-

ších vízií. Škola je zvnútra aj zvon-

ku taká, akú ju chcel mať a my 

všetci vieme, že ju takú nechcel 

pre seba, ale pre deti a pre nás. 

Škola bola jeho druhým domovom. 

Správal sa k nej a k nám ako otec 

k svojej rodine. Dával škole všetky 

svoje sily, všetku svoju energiu, 

čas, svoju lásku a starostlivosť. 

Bojoval za nás na všetkých fron-

toch. Popri tejto práci stihol byť aj 

priateľom a človekom. Stále vidí-

me jeho rezký krok a úsmev, hu-

mor, pochopenie ... 

  (dokončenie na strane 2) 

Slávnostné odhalenie pamätných tabúľ na ZŠ 

Foto : Mgr. J. Vančík 

Dokončenie z prvej strany... 
     Preto na Teba, pán riaditeľ, chceme 

spomínať s najväčšou úctou a chceme, aby aj 

nasledujúce generácie žiakov a učiteľov našej 

školy vedeli, kto bol Jozef Harňák a čo pre 

túto školu urobil ako učiteľ, i ako riaditeľ. 

Rozdával si zo svojho ducha, čerpal zo 

studnice svojho srdca až do jej dna, slúžil si 

a obetoval všetko. Práca bola u Teba na 

prvom mieste. Ďakujeme a nikdy 

nezabudneme.  
     Po príhovore bola odhalená pamätná 

tabuľa Mgr. Jozefovi Harňákovi.  

Mgr. Viera Džundová 
Foto: Mgr. J. Vančík 
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       Výsledky  práce  PK  CUJ 
 

     „Dôležité je , aby každý človek mohol byť 

hrdý na prácu, ktorú vykonáva“  

                                    L. N.  Tolstoj 
 

     Podporovať talenty, vytvárať podmien-

ky, dať priestor k realizácií myšlienok, uká-

zať  čo dokážem - dokážeme, to všetko 

mohli žiaci počas celého školského roka  

na  ZŠ v Malcove. Naši žiaci sa aktívne 

zapájali do všetkých súťaží a podujatí, kto-

ré organizovalo PK CUJ v spolupráci 

s vedením ZŠ. 
     Hneď v mesiacoch september 

a október sme sa zapojili do organizovania  

Európskeho dňa cudzích jazykov.  Pripravili 

sme rozhlasovú reláciu spojenú 

s vyhlásením kvízu „ Čo vieš o EU“.  Žiaci 

p r e z e n t o v a l i   s v o j e  p r á c e  

o zaujímavostiach  vo vybraných štátoch 

EU. 
     V mesiacoch  december  a  január pre-

behli školské kolá  olympiády v anglickom 

a ruskom jazyku.  Na okresnom kole olym-

piády v anglickom jazyku nás reprezentova-

la Lívia Gernátova, žiačka 8. A triedy 

a umiestnila sa na 3. mieste.  
     Na krajskom kole olympiády v ruskom 

jazyku  sa Lívia Gernátová  umiestnila na 1. 

mieste a zúčastnila sa celoslovenského 

kola, kde obhájila minuloročné prvenstvo  

 
s možnosťou postupu na medzinárodnú 

olympiádu do Moskvy.  Absolvovala medzi-

národné testovanie organizované Lomono-

sovou  univerzitou.  
     V Ars  Poetike nás na okresnom kole 

reprezentovali štyria žiaci. V   I. kategórií  

zvíťazila Simona Drabiščáková, žiačka 6.A 

triedy,  v II. kategórií Lívia Gernátová, žiač-

ka 8.A triedy. Na krajskom kole sa opäť 

umiestnili na prvých miestach a budú nás 

reprezentovať na celoslovenskej prehliad-

ke   Ars  Poetiky v Bratislave v mesiaci 

október. 
     V tomto školskom roku sme sa po 

prvýkrát zúčastnili celoslovenskej súťaže 

Ruské slovo, kde v recitácií ruskej poézie 

a prózy  Lívia Gernátova získala  1. miesto 

a vo výtvarnej súťaži „Architektúra Ruska“   

Tomáš Vašičkanin  za  Chrám Vasilija  Bla-

ženého získal   2. miesto. 
     Ďakujem všetkým vyučujúcim cudzích 

jazykov p. Mgr. A. Sterankovej, sl. Mgr. I. 

Jaščurovej, p. M. Karchovej, sl. Mgr. M. 

Kačmárovej, p. Mgr. V. Sidorjakovej, p. 

Mgr. K. Hnatkovej, p. Mgr. O. Kovaličovej, 

p. Ing. J. Karolovi za vynaloženú prácu 

a úsilie pri dosahovaní čo najlepších výsled-

kov počas celého školského roka. 
       Ved. PK CUJ PaedDr. Janka Tulenková 
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 Mali sme Rómsky hlások, ale aj Deň 
Zeme. 

 

     V rámci špeciálnych tried sme tohto 
roku prvýkrát zorganizovali spevácku 
súťaž pod názvom Rómsky hlások. 
Organizačne ju pripravila p. učiteľka 
Vančíková. Takmer každá trieda tu 
mala svojich zástupcov. Potešili nás 
naozaj krásnymi rómskymi  piesňami. 
Program spestrili aj žiačky školského 
tanečného krúžku s modernou tanečnou 
choreografiou. Nálada bola perfektná 
a spevácke výkony našich žiakov nás 
milo prekvapili. Porota zložená 
z učiteľov špeciálnych tried mala ťažkú 
úlohu určiť víťazov, ale nakoniec to 
dopadlo takto:  
1. miesto: M. Bilý, M. Bendík, 8.D, 
2. miesto: Maroš Bilý, 7.D, 
3. miesto: Patrik Bilý, Ján Bilý, 9.C, 
3. miesto: A. Červeňák, M. Billý, 9.D, 
4. miesto: Kristián Bilý, Peter Bilý, 6.D. 

Sme rozhodnutí v tejto peknej tradícii 
naďalej pokračovať.  

Deň Zeme  -  dňa 22. apríla 2013 sme 

si pripomenuli významný deň venovaný 

našej planéte.  

     Pre žiakov špeciálnych tried bola 

vyhlásená výtvarná súťaž na tému  
„Naša Zem“. Žiaci na hodinách 

výtvarnej výchovy túto tému zrealizovali 
a následne porota vybrala t ie 

najzaujímavejšie výkresy. Výkresy boli 
ocenené a vystavené vo vestibule školy. 

Súčasťou toho všetkého bola aj 
zaujímavá prezentácia a  krátka 

prednáška, ktorú si pre nás pripravili p. 

učiteľka Karchová a p. učiteľka 
Makajová. Pozornosť bola zameraná 

hlavne na škodlivosť a problematiku 
odpadov. Žiakom bolo vysvetlené ako 

a prečo je v domácnostiach potrebné 
triediť odpad a akým spôsobom môžu aj  

oni prispieť k ochrane našej planéty.          
  Mgr. Jana Micheľová   

Renovácia kuchynky 
     V marci prešla naša kuchynka rozsiah-
lejšou renováciou, ktorej výsledkom je jej 
terajší vzhľad.  
     Nakoľko už boli okná staré 
a spôsobovali veľký únik tepla, bolo nevy-
hnutné ich vymeniť za nové – plastové. 
S výmenou okien bolo nutné obnoviť 
a skrášliť aj interiér kuchynky. Boli vyme-
nené kachličkové obklady okolo kuchyn-
skej linky, elektrického sporáka 
a teplovzdušnej elektrickej rúry. Bolo po-
ložené nové linoleum a následne bol celý 

priestor praktickej výučby vymaľovaný.  
     Kuchynka bola v tomto školskom roku 
vybavená novými elektrospotrebičmi, 
i menším kuchynským inventárom. Dopl-
nená bola aj základná výbava potrebná 
k ručným prácam: šitiu, vyšívaniu, štriko-
vaniu a háčkovaniu. 
     Okrem toho boli pod okná umiestnené 
nové pracovné stoly, ktoré budú slúžiť 
v budúcom školskom roku ako pracovný 
priestor pre strojové šitie v plánovanom 
krúžku šikovných rúk. 

Ing. Alena Nováková 
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Výlet do Bratislavy 
Už tam budeme, ešte ako ďaleko? To je aký 

hrad? Kde teraz sme? To boli otázky počas 

cesty na školskom výlete 8.A. Keď konečne 

došli žiaci do cieľa, kde ich čakala triedna 

učiteľka, bolo presne 10.30, 30. máj 2013. Prešli 

celým Slovenskom a dorazili do prístavu. 

Nalodili sa, preplávali popod mosty, videli 

z lode pohľad na mesto, jeho hrad, historické 

budovy. Stále v daždi sa presunuli na hradný 

kopec, kde sídli náš zákonodárný orgán. Vietor 

a dážď zosilnievali, dáždniky sa ničili, ale to 

vôbec neprekážalo. Po bezpečnostnej previerke 

si žiaci pozreli v Národnej rade Slovenskej 

republiky Hodinu otázok a odpovedí z balkóna 

pre návštevy. Po tomto zážitku, stále v daždi 

a vetre, nemali síl na žiadne nákupné centrum 

(no povedzte sú v tej 8.A v poriadku?) Uzimení 

ôsmaci sa spolu so svojím dozorom 

presunuli na ubytovanie do 

krásneho penziónu v Rusovciach. 

Večerná pizza nahradila opekačku, 

program mali na starosti chlapci. Dôkladne 

rozdelili úlohy a začal sa nočný život. 

Sprevádzalo ho sústavné búchanie dverí, ktoré 

nedalo spať dozoru, inak sa program vydaril. 

Ráno bolo ťažké, ale plné očakávaní. Zase síce 

v daždi, ale už jemnejšom,  sa prešli Starým 

mestom a v Divadle Pavla Orságha 

Hviezdoslava oslávili Deň detí. Predstavenie sa 

volalo Čáry, Máry, Fuk a bolo o kúzelníckej 

rodine. Najlepšie boli malé deti- diváci, ktoré 

do deja hercom stále rozprávali. Z divadla sa 

ponáhľali do jedinej slovenskej spravodajskej 

televízie, kde mali exkurziu. Asi toto bol 

najväčší zážitok z celého výletu. Zrejme ani 

ZOO ho netromfne. Cestou späť do Malcova 

sme pokúšali spev. Chvíľami znel ako 

dinosaurie zvuky v ZOO, ale cesta nám s ním 

rýchlo zbehla. Pozrite si fotky z výletu ôsmakov 

a uhádnite v akom meste boli. Výherca získava 

prémiový pobyt v 8.A na celý 

jeden deň. Posadíme ho do 

prvej lavice.  

Mgr. Júlia Hriceková 

28. marec – Deň učiteľov  
 

Koniec marca je spravidla obdobím prebú-

dzania sa prvých príznakov jarnej prírody. Na-

berá silu, aby priniesla plody svojho snaženia. 
Krásnu zeleň, rozkvitnuté stromy, kde sa 

v kvetoch kladie základ nových plodov, tak 

potrebných pre človeka a ostatný živý svet. 
Koncom marca sa prebúdza aj pedagogické 

myslenie, spomienky na učiteľa národov. 

 
Po stáročia sa vraciame k jeho myšlienkam 

a vzdávame hold jednému z najušľachtilejších 

povolaní – povolaniu učiteľ. 
Všetci pedagogickí a nepedagogickí zamest-

nanci boli pri príležitosti Dňa učiteľov primáto-

rom MUDr. B. Hanuščákom a poslancom VÚC 

P. Ceľuchom obdarovaní karafiátom.  

  Mgr. Viera Džundová 
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Divadelné predstavenie 
 

     Divadlo je nielen kultúrnou inštitúciou, 

ale aj miestom, kde sa spontánne učí. 

Ôsmaci a deviataci si 14. mája 2013 užili 

divadelné predstavenie aj Košice. Dážď 

neodradil nikoho, zmenili sme ho na dob-

rodružstvo. Ako dobrodružná výprava 

vyzeral aj výstup na galériu v košickom 

divadle. Odtiaľ sme sledovali divadelnú 

hru Mastný hrniec. Zaujala nás aj napriek 

tomu, že išiel hokej. Hra pranierovala 

malomeštiactvo,  chamtivosť a túžbu po 

moci. Z divadla sme šli prevetrať peňa-

ženky. Mnohí sa povozili na eskalátoroch, 

niektorí sa najedli, slečny brali útokom 

bižutériu. Divadelné predstavenie sa páči-

lo a Aupark splnil očakávania. Spokojní 

a vysmiati sme sa vrátili do Malcova čeliť 

blížiacemu sa koncu školského roka.           
  Mgr. Júlia Hriceková 

Talentované deti      
 

     Talentované deti dosahujú pri dostatočnej moti-
vácii a tvorivosti v porovnaní so svojimi rovesníkmi 
výnimočné výkony. Umelecké schopnosti v rámci 
SJL sa prejavujú v umení štylizovať a vytvoriť hod-
notnú kompozíciu na danú tému. Tieto deti majú 
bohatú slovnú zásobu, radi čítajú, pohotovo reagu-
jú a argumentujú. Sú kritické k autoritám a náročné 
na samotného učiteľa. Citlivo reagujú a vynikajú 
estetickým cítením. Medzi takýchto žiakov patria aj 
naši výhercovia okresných súťaží.  
     Spomenieme len tých, ktorí sa umiestnili na 
popredných miestach v okresných súťažiach. 
     Petronela Gajdošová, 9.A - 1. miesto v súťaži 
Moji učitelia s prácou Som vďačná všetkým učite-
ľom, ktorým prejavila úprimnú úctu. 
     Laura Sidorjaková, 6. A - 1. miesto  za báseň 
venovanú matke ku Dňu matiek v súťaži Mama, 
ocko, moja rodina.  
     Karolína  Mlynaričová, 9. A -  1. miesto za prózu 
Matka, na ktorej obdivuje dve pracovité ruky 
a jedno veľké srdce... 
     Ján Pavlík, 6.A— 3. miesto za skutočný príbeh 
z obdobia druhej svetovej vojny, ktorý mal názov 
V zajatí. 
     Sme radi, že máme takéto talentované deti 
a budeme ich naďalej motivovať k tvorivému písa-
niu.             Mgr. Ľubomíra Gduľová  

Tohtoročné úspechy v biológii 
 

     Predmetové olympiády a postupové súťaže 

žiakov sú súčasťou výchovno-vzdelávacieho 

procesu detí a mládeže v SR. Sú organizované 

ako jedna z foriem dobrovoľnej činnosti žiakov 

v súlade s koncepciou MŠ SR. 
     Aj v predmete biológia sa organizujú biolo-

gické súťaže a olympiády. Pre žiakov ZŠ je 
aktuálna Biologická olympiáda (BIO) D a E 

kategórie. Organizuje sa v školskom, obvodo-

vom, krajskom a celoštátnom kole. 
     Naši žiaci sa zapájajú do BIO E kat. 

a v školskom roku 2012/2013 to bol už  47. 

ročník súťaže, zameraný na biotop lesa 

v odbornosti botanika, zoológia a geológia. Je 

to náročná súťaž, žiaci musia poznať a zvládnuť 

50 druhov rastlín alebo živočíchov daného 

biotopu, slovenský a vedecký názov, zaradenie 

do čeľade a ich podrobnú charakteristiku. 
     V tomto školskom roku do obvodového 

kola postúpili 3 žiaci, ktorí zároveň dosiahli aj 

veľmi dobré umiestnenie: Erika Dubňanská,  8. 

A  – 3. miesto  v odbornosti botanika, pripra-

vovala p. uč. Mgr. H. Labašová, Kamil Švec-
Babov, 6. A – 3. miesto v odbornosti zoológia 

a Jozef Cudrák, 6. A – 2. miesto v odbornosti 

zoológia, pripravovala p. uč. Ing. A. Spišáková. 
Jozef Cudrák reprezentoval našu školu aj 

v krajskom kole, ktoré sa konalo 14. 05. 2013 

v Prešove, kde obsadil 22. miesto. 
Účastníkom súťaže blahoželáme k dosiahnutým 

výsledkom a pevne veríme, že sa do BIO znovu 

zapoja a budú našu školu reprezentovať aj 

v ďalšom období!               Ing. Anna Spišáková 
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Akcie sociálneho pedagóga 
 

- spolupráca s triednymi učiteľmi, obvodným odd. PZ v Kurove – s referentmi špecialistami, 

s obvodným a okresným odd. PZ v Bardejove, s RÚVZ Bardejov, s ÚPSVaR, so sociálnou 

kuratelou, s terénnymi sociálnymi pracovníkmi okolitých obcí, 

- zapojenie do projektu Čisté školy – počas školského roka bola dvakrát vykonaná preven-

tívno–bezpečnostná akcia zameraná na zistenie situácie na úseku drogovej kriminality 

mládeže a za účelom prevencie na tomto druhu trestnej činnosti. Uvedená akcia má za cieľ 

zistiť situáciu na úseku drogovej kriminality mládeže, jej elimináciu a prevenciu tohto druhu 

trestnej činnosti pomocou špeciálne vycvičeného psa policajného zboru. Akcia bola vykona-

ná  v triedach: 9.A,B, 8.A,B, 

- zhotovenie nástenných novín Stop šikanovaniu! 

- beseda na tému Prevencia šikanovania – npor. Mgr, Marián Valkučák – 7.A,8.A,9.A . 

- aktivity na stmeľovanie a upevňovanie kolektívu – psychológ Mgr. Tomáš Trembáč- 9.A, 

8.A, 7.A, 6.A, 

- beseda na tému Prevencia negatívnych javov súvisiacich s používaním nových technológií 

ovce.sk – npor. Mgr. Marián Valkučák – 2.A, 3.A trieda, 

- bolo vykonané preventívne vyšetrenie zdravotného stavu zamestnancov školy pracovník-

mi RÚVZ Bardejov, 

- so všetkými žiakmi špeciálnych a rómskych tried boli vykonané besedy na tému –

Prevencia sociálno–patologických javov, kriminalita, drobné krádeže, záškoláctvo, bezpeč-

nosť a plynulosť cestnej premávky – npor. Jozef Mihalov, npor. Jaroslav Andrejčiak, 

- pre žiakov 3. ročníkov bola zorganizovaná beseda na tému – Dopravná výchova je hra, 

premávka už nie – npor. Mgr. Marián Valkučák, 

- žiaci 2. – 4. ročníkov sa zúčastnili prednášky Oliho príbeh – npor. Mgr. Marián Valkučák, 

- pre žiakov 9.A,B triedy a žiakov 7.- 9. ročníkov špeciálnych tried bola zorganizovaná bese-

da na tému -  Dospievanie, riziká pohlavného života, rodina a jej význam – p. Müllerová, 

- od 4. marca do 8. marca bol na našej škole týždeň boja proti šikanovaniu, počas ktorého 

sa konali rôzne besedy a odvysielali sme  relácie v školskom rozhlase, 

- riešilo sa: záškoláctvo, mravná výchova, bitky, drobné krádeže, vulgarizmy, svrab, vši, 

zanedbávanie povinnej šk. dochádzky, priestupky voči občianskemu spolunažívaniu, výslu-

chy žiakov, 

- žiaci  9.A,B, 8.A,B a 7.A,B sa zúčastnili  besedy na  tému Škodlivosť fajčenia – p. Majerní-

čeková, 

- pre žiakov, zamestnancov  a rodičov bola na škole zriadená schránka dôvery, ktorá sa 

vyberá posledný deň v mesiaci a na dotazy, pripomienky a námety odpovedá riaditeľka 

školy Mgr. Viera Džundová prostredníctvom školského rozhlasu.           Mgr. Anna Slamková 

 Modernizácia učební 
 

     Vo februári sa spustila do prevádzky 

chemicko-fyzikálna učebňa, ktorá prešla 

modernizáciou. Zastarané pracovné stoly 

a skrine boli nahradené novými – 

modernými. Žiacke pracovné stoly sú dnes 

vybavené prívodom vody a elektrickej 

energie a tak žiaci pracujúci v skupinkách 

môžu realizovať pokusy a experimenty 

z fyziky a chémie. Žiaci tak môžu v týchto 

predmetoch získať základné praktické 

zručnosti a tie neskôr úspešne rozvíjať na 

stredných školách.         Ing. Alena Nováková 
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