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tel./fax: 054 - 4882123 
Email: 

zsmalcov@stonline.sk 

     Jazyky otvárajú brány do 

sveta! 

     Jazyky – bohatstvo Európy! 
 

     Európsky deň jazykov je oslava 

jazykovej rozmanitosti v Európe, 

ktorú si členské štáty každoročne 

pripomínajú prostredníctvom sto-

viek podujatí. Cieľom tejto akcie je 

povzbudiť ľudí k štúdiu nového 

jazyka alebo k zlepšeniu už nado-

budnutých jazykových schopnosti. 

Štúdium jazykov pomáha nielen  

pri dorozumení medzi ľuďmi, ale 

prispieva aj k prekonávaniu inter-

kultúrnych bariér. V čoraz viac sa 

globalizujúcej spoločnosti zname-

ná ovládanie cudzích jazykov väč-

šie šance na prácu, na štúdium, na 

lepší život vo vlastnej krajine 

i v iných kútoch sveta. 

      Na ZŠ v Malcove sa žiaci učia 

tri cudzie jazyky: anglický, ruský 

a nemecký. Získavajú vedomosti 

zo všetkých oblastí dôležitých pre 

čo najlepšie zvládnutie jazyka 

a zároveň spoznávajú krajiny, kto-

rých jazyk sa učia. 

      Európsky deň jazykov  

sme si na našej škole už po 

druhýkrát pripomenuli 

rozhlasovou reláciou, na 

ktorej bol vyhlásený vedo-

mostný kvíz „ Čo vieš 

o EU“. Výsledky kvízu boli 

vyhlásené počas jazykové-

ho dopoludnia, ktorého sa 

zúčastnili všetci žiaci učia-

ci sa cudzie jazyky. Najúspešnejší 

boli žiaci z 3.A a 7.B triedy, ktorí 

boli zároveň odmenení vecnými 

cenami. 

     Počas jazykového dopoludnia 

sme sa preniesli do Veľkej Britá-

nie, Ruska, Švajčiarska, spoznali 

sme ich hlavné mestá prostredníc-

tvom turistickej prechádzky, ktorú 

nám pripravili žiaci z 3.A, 

3.B ,4.A , 7.A, 8.A a 9.A triedy. 

Prechádzky boli podfarbované 

piesňou známeho speváka, speváč-

ky z danej krajiny. Prezentácie 

žiakov sme vystavili na školských 

nástenných novinách, kde si ich 

môže pozrieť každý, kto má o to 

záujem. Na záver každého vstupu 

sa premietali známe rozprávky : po 

anglicky - Rozprávka o domovej 

a mestskej myši ,               po rusky 

– Maša a medveď,  po nemecky – 

Včielka Maja. 

    Úspešne dopoludnie sme ukon-

čili Hymnou Európskej únie. Už 

teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie.                                 

 PaedDr. Janka Tulenková    

Európsky deň jazykov na ZŠ v Malcove 

Foto : Mgr. J. Vančík 

Vianočná Viedeň 
 

       Kolektív zamestnancov  našej 

školy si spríjemnil adventný čas 

výletom na Vianočné trhy do 

Bratislavy a Viedne. Strávili sme 

dva dni v škoricovej atmosfére 

trhov, pochúťok, vianočných 

ozdôb. Videli sme krásne vianočne 

vyzdobené mestá na Dunaji, 
viedenské pamiatky a ochutnali 

slovenské aj rakúske špeciality. 

Dvojdňový zájazd spríjemnilo aj 

divadelné predstavenie 

„Tančiareň“ v novej budove 

Slovenského národného divadla 

v Bratislave. Zážitok pre 

milovníkov divadla spríjemnili 

známi herci. Vrátili sme sa 

uchodení, ale bohatší o spoločné 

zážitky, také dôležité pre pracovný 

kolektív.          Mgr. Júlia Hriceková 
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Návšteva pernikárky 
 

       Vianoce nám klopú na dvere adventným čaka-

ním a s tým neodmysliteľne prichádzajú tradície. 
Patrí k nim aj pečenie a zdobenie medovníčkov. 

Túto milú tradíciu sme si priblížili na našej škole 
27. novembra 2013, keď medzi nás prijala pozva-
nie pani Iveta Čajková, ktorá sa už dlhé roky venu-

je tomuto remeslu. Žiakom aj pedagógom našej 
školy predviedla svoje umenie a zasvätila nás do 

tajov prípravy hmoty na zdobenie, techník zdobe-
nia a tvarov. Perníčky sme napiekli vopred na ho-

dinách pracovného vyučovania a technickej výcho-
vy, a tak sme si mohli vyskúšať predvedené. Podu-

jatie pripravili spolu Predmetová komisia pracov-
ného vyučovania a Metodické združenie učiteľov 

špeciálnych tried spolu s krúžkom „Dobrá gazdi-
ná.“ Za pomoc ďakujeme aj našej kolegyni Julke 

Hricekovej.                Mgr. Jana Micheľová 

Literárne talenty medzi nami 

a ich úspechy 
 

     Do školy chodíme len štvrtý mesiac, ale 

literárnych súťaží už bolo vyhlásených 

niekoľko. Po školských kolách nasledoval úzky 

výber do okresných kôl. 
Teší nás, keď naši žiaci takto zmysluplne 

využívajú svoj voľný čas, zdokonaľujú sa 
v slovnej zásobe, štylizácii a kompozícii 

literárnych útvarov. Je to zároveň súčasť 

projektu „Výchova kultúrneho čitateľa“, 

rozvíjajú sa literárne schopnosti a vedomosti 

prostredníctvom správnej motivácie žiaka.      

Traja žiaci sa zapojili do spoplatnenej celoroč-

nej súťaže „Moja prvotina“ a škola získala už 

dve ocenenia: Lívia Glovňová, 6.A a Anna Soro-

ková, 7.A. Ako tretí pravidelne prispieva Ján 

Pavlík, 7.A.  
Vynikajúce práce vznikli na tému  „Starkí sú 

studnicou múdrosti“ a o hĺbke prejaveného citu 

svedčí jedna veta a úryvok z jednej básne: 
Vždy budem na nich hrdá a pyšná, že som ich 

vnučka. Stanka Kačmárová, 7. A 

To je moja básnička, 

len pre Teba babička: 

Problémov sa nebojíš, 

všetko rýchlo vyriešiš. 

A keď je už všetko v norme, 

hneď sa vrátiš rýchlo ku mne. 

Monika Gajdošová,7.A 
     Okresné kolo vyhrali práce Alžbety Márie 

Pavlíkovej z 5.A a Lívie Gernátovej z 9.A triedy. 

Na okresné kolo postúpilo päť prác v dvoch 

kategóriách na tému „Píšem Mikulášovi“. Na 

školské kolo v prednese slovenskej povesti 

„Šaliansky Maťko“ sa momentálne pripravujú 

recitačné talenty z piatych až siedmych roční-

kov .                              Mgr. Ľubomíra Gduľová 
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     Základná škola v Malcove vznikla 23. marca 

1945 ako Ruská meštianska škola, ktorá pozos-

távala z dvoch tried s vyučovacím jazykom rus-

kým a jednej triedy s vyuč. jazykom slovenským. 
     V roku 1950 boli zriadené dve triedy stred-

nej školy s vyuč. jazykom  slovenským v roč.  6. 

- 8.  a jedna národná škola s vyuč. jazykom 
slovenským v roč. 1. - 5. Do školy dochádzali 

deti z obcí: Livov, Livovská Huta, Lukov, Sna-

kov, Hrabské, Gerlachov, Malcov, Lenartov a 

Obručné. 
     V šk. roku 1969/70 bolo otvorených šesť 

tried 1. - 5. ročníka, kde s potrebnou kvalifiká-

ciou vyučovali 4 učitelia a 14 tried v 6. - 9. roč., 

kde vyučovalo 15učiteľov, jedna učiteľka diaľ-

kovo študovala.   
     V školskom roku 1972/73 bolo otvorených 

20 tried, v nasledujúcom  roku 1973/74 bol 

znížený počet tried na 19 s celkovým počtom 

žiakov 462.   3.9. 1973 bola daná do prevádzky 

nová školská jedáleň s kapacitou 280 detí. 7 

tried na 1. stupni a 11 tried na 2. stupni s celko-

vým počtom žiakov 464 bolo v školskom roku 
1975/1976. Zriadená bola aj školská družina s 

25 žiakmi. Školský rok 1978/79 priniesol zmeny, 

lebo prvý stupeň sa zredukoval na ročníky 1. - 

4. Na 1. stupni bolo otvorených 5 tried, na 

druhom stupni 13.   S príchodom šk. roka 

1994/95 boli žiaci 1. - 4. ročníka obdarovaní 

zvláštnym, ale zaslúženým darom, novou škol-

skou budovu. Nový pavilón bol odovzdaný do 

prevádzky dňa  5. 9. 1995. 
     Dňa 1. 4. 2002 prešla škola na právnu sub-

jektivitu. Nová telocvičňa bola uvedená  do 

prevádzky v školskom roku 2003/2004 ako 

jedna z posledných v okrese a taktiež bola zria-

dená učebňa výpočtovej techniky s napojením 

na internet.  
     V súčasnosti má škola 30 tried s počtom 

žiakov 463.  
     V mesiacoch júl a august 2013 sme vo vesti-

bule urobili školské múzeum. Expozíciu tvoria 

staré učebné pomôcky, didaktická technika 

a učebnice, ktoré vyučujúci a pracovníci školy 

využívali v minulosti.  
      Najstarším exponátom je Slovník cudzích 

slov z roku 1953 a práčka na pranie z roku 

1959, ktorú využívala školská jedáleň. Naše 

mini múzeum plánujeme ďalej dopĺňať 

a rozširovať, aby sa nastupujúca generácia žia-

kov aj takýmto spôsobom oboznámila 

s minulosťou  na škole.      Mgr. Viera Džundová 

Základná škola v Malcove sa môže pochváliť školským múzeom 

1. ročník Memoriálu Mgr, Jozefa Harňáka 

v cestnom behu 
 

     Pri 1. výročí úmrtia Mgr. Jozefa Harňáka 

usporiadalo Riaditeľstvo školy a celý učiteľ-

ský kolektív na ZŠ Malcov 1. ročník Memo-

riálu Mgr. Jozefa Harrňáka v cestnom behu. 

Memoriál slávnostne otvorila Mgr. Viera 

Džundová, riaditeľka školy. 
     Memoriálu sa zúčastnilo 131 žiakov, ktorí 

boli rozdelení do 4 kategórií:   mladšie žiač-

ky, žiaci, staršie žiačky, žiaci.  
     Po skončení v telocvični školy, sa usku-

točnilo vyhodnotenie najlepších bežcov, ktorí 

boli ocenení diplomom a medailou. V jednot-

livých kategóriách sa na prvých miestach 

umiestnili:  Kamila Bilá 6. B, Marek Billý 6. 

B, Milena Bilá 9. B a Jakub Petrek 8.A.   
            Mgr. Martin Marcinov  
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Prevencia na našej škole 
     V školskom roku 2013/2014 sme sa na Základnej škole v Malcove zapojili do preventívnych programov, 
ktorých cieľom je poskytnúť žiakom a pedagógom školy informácie o spoločenských ohrozeniach, spôso-
boch správania pri predchádzaní sociálne patologickým javom a zároveň ponúkajú škole zapojenie do spolo-

čensky prospešných aktivít.   
Správaj sa normálne - preventívny projekt Policajného zboru adresovaný žiakom piatych ročníkov základ-
ných škôl. Projekt plní nielen informačnú funkciu, ale najmä preventívnu funkciu. Cieľom projektu je budova-

nie mostu dôvery medzi Policajným zborom, dieťaťom, školou, rodinou a verejnosťou. 
Čo sa patrí a čo nie - Napriek tomu, že pravidlám slušného správania sa učíme odmalička, vždy sa dostá-
vame do situácií, kedy na ne zabúdame. Pritom si neuvedomujeme, ako môžeme ublížiť iným a taktiež ako 
pôsobíme svojím neslušným správaním na ostatných a aký obraz o sebe utvárame. Prostredníctvom roz-
právkového príbehu mohli deti rozpoznať najčastejšie problémy v správaní a posúdiť, ako na ne takéto sprá-

vanie pôsobí, o čom svedčí, čo by sa s tým dalo urobiť, ako problém odstrániť, ako mu predísť.  
Empatia, cesta k pochopeniu druhých- žiaci si formou hry a rôznych aktivít vyskúšali, ako má každý z nich 
rozvinutú  empatiu, ako  sa  vie vcítiť  do  problémov  a pocitov  druhého, ako sa  navzájom počúvajú  - či ide 
o aktívne počúvanie. Zistili sme, že vieme veľa rozprávať, ale počúvanie nám ide ťažšie. Aj keď toho druhé-
ho necháme rozprávať, uniká nám niť, o čom to vlastne hovoril? Čo mi tým chcel naznačiť? Chceli sme 

povzbudiť žiakov, aby sa navzájom počúvali, a to nielen ušami, ale aj srdcom... 
Ľudia,  na  ktorých  nezabúdam  -  rodina je  prvým a jedinečným  miestom, kde sa  dieťa učí  láske,  úcte 
a rešpektu. V žiadnej rodine by nemala chýbať dobrosrdečnosť, ohľaduplnosť, vzájomná tolerancia medzi 
partnermi. Ide o to, aby lásku, ktorú od svojich rodičov dostávame, sme vedeli aj opätovať. Aby úctu, ktorú si 
bezpochyby zaslúžia, sme vedeli aj patrične prejaviť. V neposlednom rade nesmieme zabudnúť aj na starých 

rodičov, ktorí by tiež mali byť „ľuďmi, na ktorých nezabúdame.“ 
Nie si môj priateľ, ale rešpektujem ťa - je dôležité prijať a pochopiť aj človeka, ktorý je nám nesympatický. 
Tak sa totiž prejavuje zrelá osobnosť. Ciele: pochopiť rôznorodosť postojov a akceptovať ich, povzbudiť 

sebavyjadrenie a prijímanie individuálnych rozdielov (čo nás spája a rozdeľuje). 
Poznaj sám seba  - Na to, aby sme mohli lepšie spoznať druhého človeka, musíme spoznať sami seba. 
Mnohokrát  riešime  správanie  spolužiaka, aký je, čo spravil, prečo to spravil..., ja by som to takto neurobil. 
A niekedy sa nevyznáme ani sami v sebe, hlavne keď príde nejaký problém, nevieme, čo so sebou. 
Ovce.sk  - prevencia negatívnych  javov  súvisiacich  s používaním nových technológií - V živote detí 
a dospievajúcich hrajú v posledných rokoch dôležitú úlohu tzv. moderné technológie - počítač, internet, mo-
bilný telefón. Vytvárajú nové sociálne prostredie, virtuálny priestor, v ktorom vyrastá dnešná generácia. Prá-
ve preto sa táto problematika úzko dotýka vývinu detí, ich vzťahov a komunikácie. Na 1. stupni základných 
škôl sa už pohybujú v prostredí internetu, mobilné telefóny používajú bežne. Celoeurópskym trendom je 
posúvať prevenciu do nižšieho veku, aby boli deti informované o ohrozeniach virtuálneho priestoru ešte 

predtým, než sa s nimi stretnú.  
Vyhodnotenie kampane Červené stužky: 

Beseda na tému Obchodovanie s ľuďmi a premietanie filmu 0800 800 818. 

Beseda – Škodlivosť a nebezpečenstvo užívania drog. 

Prednáška o HIV/AIDS spojená s besedou.  

Relácia v školskom rozhlase – o kampani Červené stužky a na tému HIV/AIDS. 

Internetová stránka školy, prostredníctvom ktorej žiaci získali nové informácie k danej problematike. 

Zhotovenie stužiek – žiaci  8. ročníka a deti školského klubu zhotovili 520 stužiek pre všetkých žiakov 

a zamestnancov školy. Tohtoročná kampaň Červené stužky na našej škole mala veľký ohlas, zapojili sa do 

nej všetci žiaci a zamestnanci našej školy. 

Žiačky deviatych ročníkov popripínali stužky všetkým žiakom a zamestnancom školy, ktoré sa snažili nosiť 

pripnuté počas celého týždňa.                Mgr. Slamková Anna – sociálny pedagóg 

http://www.minv.sk/?projekte
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KONFERENCIA V MALCOVE  
    
     Moderná škola postavená na pilie-

roch digitalizácie a informačných techno-

lógií je atraktívna pre žiaka aj pre učite-

ľa. Na ZŠ v Malcove si plne uvedomuje-

me túto skutočnosť, preto sme 

14.11.2013 zorganizovali tematickú 

konferenciu pre pedagógov pod názvom 

„Digitalizácia v školstve“. Na konferencii 

sa zúčastnilo 60 pedagógov, riaditeľov  

škôl a starostov z blízkeho okolia. 

   Konferencia bola obsahovo aj ľudsky 

výborne zabezpečená. Úvod patril našim 

žiakom, ktorí sa predstavili krátkym kul-

túrnym programom.  Potom vystúpili 

Doc. RNDr. Peter  Bero, PhD.,  Mgr. Zu-

zana Berová, odborníci vo  vyučovaní 

matematiky a autori mnohých učebníc, 

príjemní školitelia, ktorí s profesionálnou 

ľahkosťou odovzdali  svoje skúsenosti. 

Oboznámili sme sa s najmodernejšími 

prístupmi na vyučovaní. Venovali sa digi-

tálnemu obsahu vzdelávania, zoznámili 

s a  s  p o r t á l o m  h t t p : / /

planetavedomosti.iedu.sk/. V druhej 

časti vystúpil Mgr. Miroslav Alexovič,  

učiteľ Základnej školy Dargovských hrdi-

nov v Humennom, propagátor a učiteľ 

s bohatými skúsenosťami s využívaním 

iPadov v škole.  

   Ďakujeme za erudované lektorstvo, 

príjemný a zaujímavý obsah a otvorenie 

nových dverí. Veríme, že to nebolo po-

sledné podujatie venované aktivizačným 

metódam edukačného procesu v duchu 

Komenského výroku: „Hľadáme spôsob, 

aby učitelia menej učili a žiaci viac po-

chopili.“ 

    Nezabúdame na jednu dôležitú vec, 

že napriek vysokému stupňu digitalizá-

cie v školách osobnosť učiteľa zohráva 

v   edukačnom procese  dôležitú  úlohu 

a  má svoje nezastupiteľné miesto. 

   Záverom je konštatovanie Dr. Bera: 

„Toto podujatie je dôkazom toho, že nie-

len v Bratislave, Banskej Bystrici 

a Košiciach môžeme byť informovaní 

a moderní, a nemusíme ani čakať, kedy 

nám Brat is lava niečo ponúkne 

a zorganizuje.“  

Mgr. J. Hriceková a Mgr. M.Vančíková  

Foto : Mgr. J. Vančík 

Turnaj vo florbale starších žiakov 

a žiačok ZŠ 
     CVČ v Bardejove a OZ Zober loptu a nie 

drogy, boli organizátormi florbalového turna-

ja starších žiakov ZŠ a starších žiačok ZŠ, 

ktorý sa konal v dňoch 11. a 13. 11. 2013 

v CVČ  v Bardejove. 
     Na tomto turnaji sa zúčastnili aj žiaci 

a žiačky našej ZŠ v Malcove, kde zhodne 

obsadili 2. miesta, za čo im srdečne blahože-

láme.                            Mgr. Martin Marcinov 
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Bratislavské stretnutie 
 

     V dňoch 9. až 13. októbra Bratislava priví-

tala účastníkov 6. Medzinárodného fóra rusis-

tov „Bratislavské stretnutia“, ktoré sa pravi-

delne organizujú každý druhý rok pod záštitou 

manželky pána prezidenta Silvii Gašparovičo-

vej a veľvyslanectva Ruskej federácie 

v Slovenskej republike s finančnou podporou 

fondu „Ruský Mir.“ 
     Hlavnou témou fóra bola „Ruská kultúra 

v kontexte európskych kompetencii ovládania 

cudzích jazykov na ceste od homo loguens 

k homo spiritualis. Zišli sa tu najlepší metodici 

a učitelia ruského jazyka z 13 krajín sveta. 

Fórum slávnostne otvorila svojím príhovorom 

pani Silvia Gašparovičová, pán veľvyslanec 

Ruskej federácie Pavel  Kuznecov, pani prof. 

E. Kollárová prezidentka ARS-u. Po hlavnom 

vystúpení k téme fóra prof. E. I. Passovom 

(Rusko) začala práca účastníkov medzinárod-

ného fóra okolo štyroch okrúhlych stolov. 
     Slávnostný večer „ Bratislavských stretnu-

tí“ bol venovaný oslave 100.  výročia narode-

nia Sergeja Michalkova. A práve tu vystúpili 

žiačky zo ZŠ v Malcove, Simona Drabiščáková 

a Lívia Gernátová, víťazky krajského kola Ars 

Poetika v I. a v III. kategórii so svojimi básňami  

a stali sa víťazkami Ars Poetika pre rok 

2013.Obe boli odmenené hodnotnými cenami. 
     Dievčatá si pozreli Staré mesto 

v Bratislave a zúčastnili sa výletu loďou po 

Dunaji do Viedne. Absolvovali prechádzku po 

starej Viedni. Pozreli si Dóm sv. Štefana, pri-

stavili sa pri dome , v ktorom pracoval W. A. 

Mozart na opere Figarova svadba, zastavili sa 

pri Mórovom stĺpe, prezreli si Hofburg, sídlo 

Habsburgovcov. 

     Vznikli tu pekné priateľstva, ale aj motivá-

cia pracovať na sebe ešte lepšie, aby sme mali 

možnosť opäť zavítať na Bratislavské stretnu-

tia v roku 2015.          PaedDr. Janka Tulenková  

Piesne našich babičiek 
 

     Mesiac úcty k starším ľuďom je venovaný 

tým, ktorým vďačíme za svoju existenciu. 

Tým, ktorí  nás vždy vypočujú, poradia 

a pohladia. Venujú nám svoj čas a lásku, bez 

nároku na odmenu.  

    Dňa 10.10. 2013 sa  v jedálni našej školy  

uskutočnila súťaž  v speve ľudových  piesní 

pod názvom „Piesne našich babičiek“. Krás-

ne hudobné pozdravy sme  venovali  našim 

starým rodičom za všetko, čo pre nás urobili 

a denne robia.  Ďakujeme. 
     Spevákov hodnotila 3 členná porota 

v zložení:  Mgr. Denisa Makajová, Mgr. 

Katarína Zamborská, Mgr. Mária Vančíková. 
     Prvé miesta  v jednotlivých kategóriách 

získali Ester Pavlíková, 2. A a Alžbeta Mária 

Pavlíková, 5. A.  

     Všetci ocenení si domov odniesli diplomy 

a vecné ceny. Blahoželáme.           

Mgr. Mária Vančíková 

Kam ďalej deviataci?... 
     Dilemou každého deviataka je výber 

správnej strednej školy. Tento problém nám 

pomáhajú riešiť dni otvorených dverí na 

stredných školách. Umožňujú nám vidieť 

školu nielen z vonku, ale aj z vnútra. 
     Naše deviatacké triedy navštívili päť rôz-

nych stredných škôl. Každá z nich nás zaujala 

niečím iným. 
     Ako prvú sme navštívili SPŠ. Predstavili 

nám odbory na ich škole. Ukázali nám rôzne  

učebne,  prácu  s  PC  programami a kto mal 

záujem, toho previezli na motocykli. Ďalšie 

školy, ktoré nám otvorili svoje brány boli 

SŠJH,  Obchodná akadémia, Spojená škola na 

Štefánikovej ul. A Hotelová akadémia. 
     Aj tieto školy nám priblížili svoje odbory, 

ktoré ponúkajú a ktoré by sme si mohli vy-

brať. Je veľmi dôležité, ako sa rozhodneme, 

pretože toto rozhodnutie nám ovplyvní celý 

život.         Erika Dubňanská, 9. A 
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