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     skončil sa čas oddychu. Zvonček volajúci k práci, oznamuje 

koniec dovoleniek, koniec prázdnin. Zvonenie na školských chod-

bách nás prebúdza k reálnemu životu. Vitajte teda opäť na praco-

visku.  
     Verím, že mnohí z nás v posledných dňoch strácali náladu 

a možno s nevôľou prijali druhoseptembrové vstávanie, ale určite 

v kútiku duše sa u mnohých z nás objavili pocity radosti zo stret-

nutia so známymi tvárami, či pocity vzrušenia z nového, nepozna-

ného. Možno je to tak u našich nových kolegov, u našich nových 

zamestnancov a našich nových žiakov. 
     Vyjadrujem presvedčenie, že vy, pedagógovia, budete flexibil-

ní, kreatívni, budete rozvíjať schopnosti a zručnosti, meniť pra-

covné postoje a návyky, celoživotne sa vzdelávať, lebo aj od toho 

závisí imidž školy. 
     Vážení pedagógovia! Prajem si, aby bol na škole  kvalitný 

edukačný proces, aby ste mali pevné nervy, dobré a originálne 

nápady, elán do namáhavej práce. Dúfam, že naša škola bude: 
 

» ŠKOLA, KTORÁ  DOSAHUJE  VÝBORNÉ  VÝCHOVNO- 

VZDELÁVACIE VÝSLEDKY, 

» ŠKOLA, KTORÁ POSKYTUJE KVALITNÉ VZDELÁVANIE, 

» ŠKOLA, KTORÁ  PRESADZUJE  HUMÁNNO-TVORIVÉ   A  

MODERNÉ  METÓDY  VYUČOVANIA, 

» ŠKOLA, KTORÁ  POSKYTUJE  DEŤOM  ESTETICKÉ PRA-

COVNÉ  PROSTREDIE, 

»  ŠKOLA, KTORÁ  POSKYTUJE  STAROSTLIVOSŤ  DEŤOM  

S  RÔZNYM  DRUHOM  ZDRAVOTNÉHO  POSTIHNUTIA, 

ALE  AJ  TALENTOVANÝM  A  NADANÝM  ŽIAKOM. 

     Želám si, aby v kolektíve vládli dobré medziľudské vzťahy, 

empatia, zdravá komunikácia.  

     Žiakom želám, aby v učiteľoch našli výborných odborníkov, 

dobrých kamarátov, radcov i druhých rodičov. 

Úspešný nový školský rok prajem všetkým. 
 Mgr. Viera Džundová   

               riaditeľka školy           

Vážení pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci,  
milí žiaci, 

TÝŽDEŇ EURÓPSKYCH JAZYKOV 
v ZŠ MALCOV 

 

     Výrok známeho nemeckého filozofa hovorí: 
„Kto hovorí cudzím jazykom len trochu, má 
z neho väčšiu radosť než ten, kto ho ovláda 
dobre.“ 
     Európa 26. septembra oslávila svoju jazykovú 
rôznorodosť, jazykovú rozmanitosť. Cieľom 
Európskeho dňa jazykov, je podporovať štúdium 
cudzích jazykov vo všetkých vekových 
skupinách a zdôrazniť význam jazykovej 
rôznorodosti. V celej Európe sa konali akcie, 
ktorých cieľom bolo povzbudiť ľudí k štúdiu 
cudzieho jazyka alebo k zlepšeniu  
nadobudnutých jazykových schopností.  
     Už tretí rok sa v priestoroch základnej 
školy v Malcove uskutočnil Európsky deň 
jazykov. Nebol to deň, ale celý týždeň rôznych 
akcií. V škole sa vyučujú tri cudzie jazyky: 
anglický, ruský a nemecký. Žiaci získavajú 
vedomosti zo všetkých oblastí dôležitých pre čo 
najlepšie zvládnutie jazyka a zároveň 
spoznávajú krajinu, ktorej jazyk sa učia. 
     V úvodnej rozhlasovej relácií sa žiaci 
dozvedeli o činnosti Európskej únii a mohli sa 
pustiť do riešenia vyhlásených kvízových otázok. 
Utorok patril anglickému jazyku, streda 
nemeckému a štvrtok ruskému jazyku. 
Rozhlasové relácie pripravili vyučujúce týchto 
jazykov Mgr. I. Jaščurová, Mgr. M. Karchová 
a PaedDr. J. Tulenková spolu so svojimi žiakmi. 
     Vestibul školy bol vyzdobený  prezentáciami 
žiakov, s informáciami nielen o krajinách, ktorých 
jazyk sa učia. Boli tam zaujímavosti zo sveta 
športu, kultúry ale aj informácie o historických 
pamiatkach a suveníroch, ktoré si môžete 

priviesť z tej ktorej krajiny. 
Žiaci sa mohli oboznámiť s najnovšími, ale aj 
staršími titulmi kníh, učebnými pomôckami, ktoré 
sa nachádzali v knižniciach ich vyučujúcich ale 
aj v knižnici našej školy. Dúfame, že výstavka 
cudzojazyčnej literatúry inšpirovala žiakov 
k čítaniu kníh  v cudzom jazyku. 
     Vyvrcholením Týždňa Európskych jazykov 
bolo jazykové dopoludnie, na ktorom sa 
zúčastnili takmer všetci žiaci učiaci sa cudzie 
jazyky. Dopoludnie slávnostne otvorila pani 
riaditeľka Mgr. V. Džundová a zapriala žiakom 
vo všetkých troch jazykoch veľa šťastia pri 
plnení pripravených úloh.  Najdôležitejšou úlo-
hou bolo vytvorenie vlajky vybranej európskej 
krajiny. Žiaci si mohli zvoliť akúkoľvek techniku a 
ľubovoľný materiál. Výsledky ich práce boli 
fantastické. Súčasťou dopoludnia bolo aj 
vylosovanie výhercov kvízu: Čo vieš o EÚ? 
     Tvorivú atmosféru, ktorá vládla v priestoroch 
školskej jedálne  podfarbovali hudobné ukážky 
interpretov populárnej hudby a zaujímavé 
informácie o vzniku a používaní slov 
pochádzajúcich z rôznych jazykov Európy.  

                 PaedDr. J. Tulenková 
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Ruský film 
     K najkrajším príbehom patria tie, ktoré hlboko 
v nás dokážu zanechať čosi krásne. Žiaci 
v Základnej škole Malcov sa oboznámili 
s jedným z takýchto príbehov vďaka prebiehajú-
cej akcii „Ruský film v škole“.  
  Posolstvom diania bolo pozdvihnúť úroveň 
vedomostí žiakov II. stupňa, učiacich sa ruský 
jazyk a zároveň vzbudiť zážitok z poznania ľud-
ských hodnôt. Ako základ poslúžil sfilmovaný 
príbeh uznávaného ruského spisovateľa Valentí-
na Petroviča Katajeva. Kreslený film s názvom 
Kvietok Sedmikvietok zobrazuje príbeh 
o dievčatku Žene, ktorej sa do rúk dostane zá-
zračný kvet so siedmimi lupeňmi. Za každým 
lupienkom čarovnej kvetiny sa ukrýva jedno 
prianie, ktoré sa dievčaťu môže splniť. Spome-
dzi siedmich prianí jej len jedno prinieslo ne-
smiernu radosť. Odtrhnutím posledného čarov-

ného lupeňa uzdraví chromého chlapca a tým 
urobí ten najlepší skutok. 
     Myšlienka prepojiť klasickú sovietsku roz-
právku s ľudskými hodnotami, ktoré sú aj dnes 
aktuálnou témou, mala u žiakov veľký ohlas. Na 
hodinách ruského jazyka bolo úlohou školákov 
zachytiť svoj najkrajší zážitok z pozerania filmu 
a v podobe kresby ho preniesť na výkres. Tak 
vznikali rozmanité pestrofarebné práce žiakov. 
     Všetky zázraky, ktoré sa v rozprávke udiali, 
majú svoj zámer a vystihujú odkaz autora: 
„Buďme vnímaví, ktokoľvek môže potrebovať 
našu pomoc. Nečakajme, kedy nás niekto 
o niečo poprosí, ale sami buďme tí, ktorí sa 
ponúknu pomôcť.“ V tom spočíva zázrak ľud-
ských činov. 
    Skúsme byť vďační za zázraky, ktoré sa okolo 
nás dejú každý deň.   

Mgr. Zuzana Balaščáková 

Foto: Jakub Petrek 
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DNI ŠPORTU 
 

     Jesennú náladu sme si spestrili školskými 

dňami športu. Chceme vytvoriť tradičné špor-

tové podujatie, ktorým podporíme pohyb 

a dúfame, že vytvoríme okrem tradície aj návy-

ky k pravidelnému športovaniu. Disciplíny 

školských športových dní prebiehali od 6. ok-

tóbra, kedy sa v popoludňajších hodinách usku-

točnil futbalový turnaj žiakov. Na turnaji hralo 

dvanásť 8-členných družstiev chlapcov aj diev-

čat. Úspech bol podčiarknutý radostnou atmo-

sférou. Víťazi: z chlapcov FC Iskra, z dievčat 

COOL FACE. V utorok 7. októbra bol turnaj 

vo florbale. Zvíťazili všetci, lebo vyhral pohyb, 

ale na stupne víťazov sa postavili dievčatá 

COOL FACE a chlapci Florbalisti. 

    Významným športovým sviatkom v Mal-

cove bola streda 8. október. Uskutočnil sa II. 

ročník Memoriálu Mgr. Jozefa Harňáka 

v behu. Je to podujatie, ktorým si spomíname 

na nášho nebohého pána riaditeľa tak, ako by 

ho to tešilo športom. Beh obcou dlhý 750 met-

rov zvládlo 110 štartujúcich s vytrvalosťou 

a optimizmom. Tohtoročnými víťazmi v kategó

-rii 5.- 6. ročník boli Martin Bilý, 6. C, Miriam 

Gernátová, 5. A. V kategórii starších žiakov 

Patrícia Bilá, 7. C a Jakub Petrek, 9. A. V tento 

deň sme zahájili v priestoroch telocvične aktív-

ny „Športový deň“ plný 

zábavy aj pre žiakov 1. 

stupňa a ich rodičov. 

Každý, kto prejavil 

športového ducha sa 

zapojil do nasledujúcich 

športových disciplín: 

skok vo vreci, beh na 

kolobežke, triafanie 

plechoviek, streľba hokejkou na bránu, prená-

šanie dieťaťa ľubovoľným spôsobom, kotúľa-

nie lopty po lavičke. Športové nasadenie pokra-

čovalo futbalom medzi rodičmi a deťmi. Na 

záver boli vyhodnotení traja najlepší v šiestich 

kategóriách, ktorí získali diplom a medailu. 

Ostatní účastníci sa potešili pamätným listom 

a sladkej odmene. Absolútny víťaz získal navy-

še plno vitamínov v podobe ovocia. Ok-

rem  ocenenia si všetci odniesli dobrú náladu 

a radosť zo spoločne strávených chvíľ. Po sláv-

nostnom vyhodnotení všetkých čakalo milé 

občerstvenie v školskej jedálni. Hojná účasť 

a spokojnosť prítomných opäť potvrdila, že 

rodičia a deti majú záujem o podobné akcie, 

a tak sa už všetci môžu tešiť na ďalšie pripra-

vované podujatie na  škole. 

     Vo štvrtok 9. októbra pokračovali dni športu 

penaltovým festivalom, netradičnou súťažou 

v kopaní pokutových kopov, kde si prvé miesto 

vybojovali Aneta Džundová (6. A) a Patrik 

Bilý (Lenartov) (9. B). Slávnostným vyhodno-

tením sme športové aktivity zakončili v piatok. 

Boli to dni plné pekných športových výkonov 

a zážitkov, ktoré pre žiakov pripravili spolu 

s vedením školy učitelia telesnej výchovy 

a učiteľky ročníkov 1.- 4. 

Mgr. M. Marcinov, Mgr. V. Sidorjaková 

Foto: Mgr. F. Maxin 

Bábkové predstavenie „Dlhý, Široký a Bystrozraký“ 

Deň 11. november  nás síce neprekvapil „bielou nádielkou“, ale priniesol všetkým žiakom 

1. – 4. ročníka  zábavné dopoludnie (v školskej jedálni ZŠ) prostredníctvom bábkového divadla 

Gašparko pod vedením p. Mihokovej. Zakliata princezná a zlý čarodejník vniesli do príbehu 

trochu napätia, no vtipné dialógy rozprávkových postavičiek -  Dlhý, Široký a Bystrozraký -  

odohnali obláčik strachu a vyčarili úsmev nielen na každej detskej tváričke, ale rozosmiali aj nás 

dospelých. V závere rozprávky predstavila p. Mihoková jednotlivé druhy bábok a oboznámila 

žiakov s výrobou „marionet“. Z predstavenia sme všetci odchádzali v dobrej nálade a s myšlien-

kou, že už teraz sa tešíme na ďalšie.                    Mgr. Martina Jurecová 
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Výlet do Poľska 
 

     Učíme sa stále a môžeme sa učiť rôznym 
spôsobom. Zamestnanci Základnej školy 
v Malcove sa vybrali za poznaním do Poľska. 
Dvojdňový poznávací zájazd s trasou Wadovice, 
Osvienčim, Krakov, Wielička v posledných ok-
tóbrových dňoch bol spríjemnením prázdnin, 
utužením vzťahov a neskutočným zážitkom. 
Vzdelávanie sme spojili s hodnotovými zážitka-
mi na miestach, kde ľudstvo prešlo najväčšou 
skúškou humanizmu a dnes skúškou tolerancie a odpúšťania. 

     Prvou stredajšou zastávkou boli Wadovice, rodisko pápeža Jána Pavla II, kde sme ok-
rem pripomenutia si života vzácneho svätca, jeho relikvií, ciest a hodnotného teologického 
diela, ochutnali aj výborný pápežský krémovník. Krásne mestečko zaliate nádherným je-
senným slnkom sme opúšťali s pocitom úcty aj hrdosti, že sme spolu s týmto svätcom žili 
v jednej dobe. Nasledoval Osvienčim - Auchsvitsz, Birkenau. Pri návšteve tohto cintorína 
ľudskosti 20. storočia sa asi každému zastaví na chvíľu srdce a zmení pohľad na život 
a smrť. Veľa sme diskutovali o dôstojnosti ľudskej osoby aj večer po tomto zážitku. 

     Štvrtkové ráno bolo veselšie, aj keď na obrazy z koncentračného tábora sa skoro zabud-
núť nedá. Vo štvrtok 30. októbra nás čakal Wawel, sídlo poľských kráľov. Dýchala na nás 
rozprávková história a očarujúca architektúra hradu aj mesta. Krakov je opradený legen-
dami, plný histórie a zároveň žije mladosťou. Je to hlavné mesto poľských študentov, 
v ktorom sa pekne spájajú dejiny a moderné pulzujúce mesto. Odpoludňajší program náš-
ho poznávacieho výletu sme spoločne nazvali zlatým klincom. Wielička nás doslova očari-
la. Prešli sme prierezom ťažby soli od najstarších čias, videli sme animácie, modely, vyskú-
šali sme si prácu v soľnej bani a nakoniec sme sa nechali očariť krásou podzemného soľné-
ho sveta v sieňach, kaplnkách, kostole, kine aj reštaurácii. Podzemné mestečko má dnes už 
moderný charakter. Výrazne v ňom vidieť silu ľudského ducha, dômyselnosť človeka. Tak 
sa v nás spojili pocity  veľkých paradoxov. Osvienčim a Wielička. Veľký ľudský úpadok sa 
postavil oproti sile človečieho rozumu. S týmito pocitmi sme sa vrátili domov. Ubolené 
nohy vyvážila radosť z poznania, spoločnosti kolegov a zážitky, ktoré zostanú navždy.  

                 Mgr. Júlia  Hriceková 

Foto:  Mgr. J. Vančík 

Krúžková činnosť 
 

     Záujmové vzdelávanie – krúžok je pravidelná 
činnosť organizovaná pre žiakov v školskom roku. 
Krúžková činnosť utvára podmienky na hravú, záuj-

movú, oddychovú činnosť žiakov. Pomáha pri prípra-
ve na vyučovanie, podieľa sa na rozvíjaní nadania, 

špecifických schopností a tvorivosti žiakov. 
     Od októbra 2014 sa opäť rozbehla činnosť záuj-

mových krúžkov v našej škole. V septembri sme zistili 
záujem žiakov o záujmové vzdelávanie, pripravili plány 

a harmonogram krúžkovej činnosti.   
     V tomto školskom roku žiaci navštevujú tieto 

krúžky: 

Čitateľský krúžok 14 Mgr. T. Blašková 

Dobrá gazdiná 14 Ing. A. Nováková 

Dramatický krúžok 14 Mgr. J. Marčin 

Hra na hudob. nástroji 13 PaedDr. J. Tulenková 

Mat. pre deviatakov 25 Mgr. Š. Pillárová 

Osobnosti 13 Mgr. F. Maxin 

Počítačový krúžok 1 16 Mgr. P. Bučková 

Počítačový krúžok 2 17 Mgr. J. Stašová 

Počítačový krúžok 3 16 Mgr. J. Vančík 

Pohybové hry 1 13 Mgr. V. Sidorjaková 

Pohybové hry 2 13 Mgr. M. Jurecová 

Pohybové hry 3 27 Mgr. M. Marcinov 

Pohybové hry 4 16 Mgr. A. Bača 

Romatan 34 Mgr. M. Karchová 

Rozvoj komunik.schopn.12 Mgr. E. Buliščáková 

Tanečný krúžok 26 J. Labovský 

Výtvarný krúžok 14 Mgr. M. Kačmárová 

   Mgr. Jaroslav Vančík 
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Vysoký vek tají múdrosť života, 
bielučký vlas skrýva dávne starosti, 

útrapy do tváre vpísal čas. 
Len srdce je ešte mladé a dobré, 

štedro rozdáva lásku a nerado žobre o priazeň. 
 

     Jedno francúzske príslovie hovorí: Mladosť 
žije z nádejí, staroba zo spomienok. Krásne však 
je, keď sa mladosť a staroba spolu stretnú 
a majú si vzájomne čo odovzdať. 
     Dňa 28. 10. 2014 riaditeľka školy Mgr. Viera 
Džundová s potešením osobne pozdravila  
a privítala  pri príležitosti vzdania úcty k starším, 
pri príležitosti Októbra Mesiaca úcty k starším, 
bývalých zamestnancov školy. 
     Všetko na svete môže človek zastaviť, každý 
pohyb, každý nepokoj, čo však nezastaví, nespo-
malí, je čas. Čas plynie ako rieka nášho života. 
Míňa sa deň za dňom, rok za rokom a my sa 
v určitých chvíľach zastavíme. Aj dnešný deň sa 
stretávame, aby sme sa zastavili a  prejavili svoju 
pozornosť a úctu tým skôr narodeným, ktorí ste 
na našej škole pracovali či už ako učitelia alebo 
nepedagogickí pracovníci. Veď ste to boli vy, čo 
ste deťom odovzdali kus seba, často krát nehľa-
diac na svoje zdravie, problémy, na svoju rodinu. 
Som presvedčená, že ste s radosťou prekračo-
vali prah tejto školy a aj po rokoch vidíte, čo ste 
tu zanechali. Treba povedať, že aj vy máte veľký 

podiel na tom, ako škola vyzerala a vyzerá 
v súčasnosti. 
     Milí naši seniori, skláňajme sa hlboko až po 
zem a ďakujme každému ránu, že sme sa mohli 
zobudiť, uzrieť slnko, vidieť svet a objať svojich 
najbližších. Nech sa u každého z nás naplnia 
slová švédskeho príslovia: Mladosť má krásnu 
tvár, jeseň života  má krásnu dušu. 
     Želám Vám veľa zdravia, radosti a životného 
optimizmu. Roky, ktoré máte pred sebou prežite 
obklopení láskou, úctou a pozornosťou svojich 
najbližších, aby ste nepoznali samotu, aby  ste 
každý deň stretli človeka. Tak ako hovorí básnik: 
Každý deň stretnúť človeka, človeka stretnúť 
každý deň. 
     Prajem Vám krásnu jeseň života a spolu 
s Vami pripíjam na Vaše zdravie.  
   Mgr. V. Džundová 

Stretnutie  vedenia školy s dôchodcami – bývalými zamestnancami 

   

     Je tu krásna farebná jeseň. Záhrady nám po-

núkajú pestrú nádielku zdravej zeleniny a sady 

sladučké ovocie. V dnešnej uponáhľanej dobe 

nemáme čas na zber úrody, na prípravu pestrej 

stravy, ktorá lahodí nášmu telu a samozrejme 

oku. Radi sa stretávame v reštauráciách 

s rýchlym občerstvením. To je náš životný štýl. 
     16. októbra si pripomíname Svetový deň 

zdravej výživy. V rámci týždňa zdravej výživy 

od 13. - 17. 10. 2014 sa naša škola pokúsila 

priblížiť svojim žiakom, ako by mal vyzerať ich 

jedálniček, ako si vybudovať vzťah k zdravým 

jedlám. Učitelia prostredníctvom školského 

rozhlasu každý deň venovali žiakom v dvoch 

denných témach množstvo informácií o zdravej 

výžive, o zdravom životnom štýle a príprave 

zdravých chutných jedál. 
Prvý deň bola relácia venovaná téme Chlieb, 

pečivo, obilniny, cestoviny a plytvanie potravi-

nami. Druhý deň sa dozvedeli niečo o ovocí a 

zelenine, sezónnosti potravín – čo a kedy rastie 

u nás, v stredu sme v téme: Mlieko a mliečne 

výrobky propagovali hlavne konzumáciu kvalit-

ných slovenských produktov z mlieka. Štvrtý 

deň bola  rozhlasová relácia venovaná mäsu, 

rybám, vajciam a strukovinám, bezpečnému 

skladovaniu a príprave jedál a posledný deň sme  

žiakom vysvetlili ako sa správne dávkujú v našej 

strave tuky, cukry a soli.   
Je podstatné spomenúť, že Školská jedáleň pri 

ZŠ Malcov venuje veľkú pozornosť zdravej 

a vyváženej strave svojich „stravníkov 

“celoročne. Príprava zeleninových a ovocných 

šalátov, podávanie štiav z čerstvej zeleniny 

a ovocia je v našej kuchyni samozrejmosťou. Pre 

naše zdravie a prevenciu chorôb má zdravý spô-

sob života veľký význam – k nemu patria zdravá 

výživa a správne stravovacie návyky, pohybová 

aktivita, dostatok spánku a pozitívne myslenie. 

Dúfame, že naši žiaci si to uvedomia aj vďaka 

tomuto týždňu.    Helena Kačmárová vedúca ŠJ 

Foto:  
Mgr. J. 

Vančík 

Zacielené na zdravú výživu žiakov našej školy 
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Biela pastelka 
 

Najkrajšie a najlepšie veci  
nemôžeš vidieť, 

Nemôžeš sa ich dotknúť, 
Môžeš ich cítiť srdcom. 

  Helen Keller      
                         (hluchoslepá autorka)  

 

     24. september je hlavným dňom verejnej 

zbierky Biela pastelka, ktorú organizuje Únia 

nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Biela 

pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka vašej 

pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v 

neľahkej životnej situácii.   
     Motto zbierky: Biela pastelka je symbolom 

neviditeľných línií, symbolom sveta nevidia-

cich, príležitosťou k prejaveniu ľudskej ušľach-

tilosti a solidarity. Pomáha hľadať riešenia v 

často ťažkých situáciách, kreslí bielu čiaru na 

tmavej ceste. Biela pastelka znamená svetlo, 

keď okolo je tma. 

     Cieľom zbierky je: získanie finančných 

prostriedkov na financovanie aktivít, ktoré nevi-

diacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť 

sa do normálneho života, ako je sprístupňovanie 

informácií, špeciálne rehabilitačné programy 

zamerané na výcvik samostatnej chôdze s bielou 

palicou, starostlivosti o domácnosť, čítanie Bra-

illovho písma, 

rozvoj činností 

p o d p o ru jú c i c h 

sebadôveru a 

samostatnosť v 

súkromnom i 

s p o l o č e n s k o m 

živote a na vytvá-

ranie podmienok 

na realizáciu a 

rozvoj týchto 

aktivít, upozorniť 

verejnosť na 

problémy nevi-

diacich a slabozrakých a 

získať podporu na ich riešenie. 

     Biela pastelka dáva nádej nevidiacim  

a slabozrakým, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej 

situácii. Aj my v našej škole sme sa rozhodli 

zapojiť do tejto zbierky. V dňoch 22. - 23. sep-

tembra bola odvysielaná rozhlasová relácia 

o zbierke biela pastelka a 23. - 24. septembra 

prebiehala samotná zbierka. Peniaze boli odo-

vzdané Únii nevidiacich a slabozrakých Sloven-

ska. V našej škole sme vyzbierali 74,18 Eur.  
     Biela pastelka  pomáha nevidiacim vrátiť sa 

do života. Ďakujeme, že ste kúpou bielej pastel-

ky pomohli nakresliť príbeh do tmy. 

        Mgr. Anna Slamková 

Taký je život 
 

     10. októbra sa niekoľkí žiaci 6. A zúčastnili 3. 

ročníka kultúrneho predstavenia „Taký je život“ 

pod dozorom p. uč. Pillárovej. 
     Veľakrát si povieme, aký ťažký je život, ale 

neuvedomujeme si, že niekto ho môže mať ešte 

ťažší ako my. 
     Deti, ktoré vystupovali v tomto predstavení to 

majú pre svoje postihnutia naozaj ťažké, ale oni v 

sebe ukázali silu bojovníkov a predviedli nám, že 

každý človek bez rozdielu, dokáže veľa, len musí 

chcieť. Pri vystúpení im pomáhali ich rodičia, peda-

gógovia a hostia Juraj Bochňa a tanečná skupina 

My Šprti. 
     Bolo to krásne predstavenie plné lásky, vese-

losti, tanca a veľkého úsilia. Oni nám dokázali, že 

človek sa nemá na všetko sťažovať, ale má si vy-

brať to najkrajšie z toho, čo nám život ponúka.  

     A takto nám svojim 

vystúpením otvorili oči 

žiaci zo Spojenej školy 

Pod Papierňou. 
     Na záver ich do po-

sledného miesta naplnená 

športová hala ocenila 

mohutným potleskom. 

Aneta Džundová, 6. A 

Foto:  Mgr. J. Vančík 
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Preventívne aktivity 
 

Emka to vie - Trieda: 3. A, dátum 22.10.2014, prednášajúci: Mgr. Miriam Kukulská, CPPPaP Barde-

jov. 

– krátke príbehy detí o tom, čo zažili.  

– príbehy majú  pomôcť deťom ale aj ich rodičom pripraviť sa na potenciálne ohrozenia, ktoré sú súčas-

ťou každodenného života. Ide o vedenie detí k osvojovaniu si správnych hodnôt, noriem a spôsobov ich 

konania, naučiť sa rozlišovať dobro od zla. 

     Pani Mgr. Kukulská premietla deťom film EMKA TO VIE, ktorý natočili ich rovesníci. Poúčala deti 

o tom, ako nebyť závislý od počítača a televízora, ako sa správať v škole k spolužiakom, doma i na 

ulici. Program mal veľmi zaujímavé témy, napr. počítačová závislosť, úteky z rodiny, obchod s deťmi, 

drobné krádeže, šikanovanie, nepozornosť na cestách, ako vyhľadať pomoc a zbytočné volanie č. 112. 

Beseda bola veľmi pútavá. Emka deti naučila tiež, že si majú dávať pozor na cudzích ľudí, nemajú im 

hovoriť, kde bývajú a nesmú byť takí naivní, že si od nich len tak zoberú zmrzlinu alebo si sadnú k nim 

do auta. Bez rodičov to jednoducho nesmú, aby ich neuniesli. Emka deťom ešte pripomenula, ako si 

zapamätať cudzieho a podozrivého človeka. Keď ich šikanujú a bijú, treba to oznámiť dospelým. Pre 

deti to je hrozný pocit. V projekte sa Emka zmienila aj o drogách, ktoré sú pre človeka veľmi návykové. 

Keď sa človek chce od nich odnaučiť, je to veľmi zlé a bolestivé. Ak sa dostaneme do zlej partie, môžu 

sa z nás stať narkomani. Drogy nám skracujú nielen život, ale môžu nás aj celkom zabiť. Emkino varo-

vanie znelo: pozor na drogy v cukríkoch, žuvačkách, ale aj v nálepkách. Aj po našich cestách musíme 

jazdiť na bicykli rozumne a opatrne. Nikdy nie bez prilby. To, čo sa stalo vo filme Emka to vie, bolo pre 

deti veľmi poučné.  
 

Bezpečne do školy, bezpečne zo školy - Trieda: 1. A, 2. A, 3. A, 3. B, 4. A , dátum:7.11.2014, pred-

nášajúci: npor. Mgr. Marián Valkučák, preventista z radov polície.  

     Dopravná výchova detí je významný prvok v znižovaní tragédií na našich cestách. Preto musíme 

deti viesť aj k disciplinovanosti počas pohybu na cestách a v ich blízkosti a taktiež musíme deti naučiť 

pravidlá cestnej premávky tak, aby si ich v plnej miere aj kvalitne osvojili. Vymenúvať konkrétne neho-

dy detí ako argumenty pre dopravnú výchovu nemá zmysel. Podstatná je skôr ich príčina, ktorá sa skrý-

va v detskej hlavičke. Dieťa je najzraniteľnejší účastník cestnej premávky. A to hneď z viacerých dôvo-

dov. Je to krehká bytosť s vrtošivými nohami a s vlastným spôsobom uvažovania. A keď si napríklad 

taký tretiak sadne sám za bicykel, musí zrazu ovládať 90 percent pravidiel cestnej premávky. Preto treba 

začať s dopravnou výchovou skoro.  

     Dôležitým momentom, ktorý môže rozhodnúť o bezpečnosti dieťaťa na ceste je jeho viditeľnosť. 

Každá sekunda medzi zaregistrovaním dieťaťa na ceste a zareagovaním vodiča môže byť tou rozhodujú-

cou. Pestrým oblečením a používaním reflexných predmetov je možné zvýšiť bezpečnosť dieťaťa na 

ceste. 

     Deti nie sú hlúpe, ale majú vlastný pohľad na vec. Predovšetkým majú iný zorný uhol ako dospelí. 

To znamená, že prichádzajúce auto môžu zbadať na priechode cez cestu oveľa neskôr. Majú obmedzený 

výhľad, lebo sú jednoducho nižšie, a tak vôbec nevidia dobre situáciu na ceste cez zaparkované autá. 

Nuž a napokon úplne svojsky vyhodnocujú riziko. Dieťa vidí a uvažuje inak ako dospelák. Práve toto 

nás viedlo k tomu, že sme 7. novembra pre žiakov našej školy zorganizovali besedu na tému Bezpečne 

do školy, bezpečne zo školy. Prednášajúcim bol npor. Mgr. Marián Valkučák, ktorý pútavo a zaujímavo 

vysvetlil deťom pravidlá cestnej premávky, poučil ich o bezpečnosti na cestách, ako sa pohybovať po 

cestných komunikáciách, prechádzať na druhú stranu cesty, oboznámil ich so základnými dopravnými 

značkami a reflexnými prvkami, ktoré používať pre ich bezpečnosť. Dúfam, že im táto beseda pomohla 

osvojiť si základné návyky správania sa v rôznych dopravných situáciách a budú vedieť dopravné situá-

cie riešiť správne, budú najmä opatrnejšie.  

      Mgr. Anna Slamková – soc. pedagóg 
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Pracovné stretnutie vedenia školy, sociálneho pedagóga, terénnych soc. pracov-

níkov, koordinátora a asistentov ochrany zdravia,  

triednych učiteľov a asistentov učiteľa. 
 

     Pedikulóza – zavšivenie sa vyskytuje na celom svete, postihuje ľudí všetkých vekových 

skupín, hlavne však deti. Pôvodca pedikulózy voš detská (Pediculuscapitis), cudzopasník ži-

viaci sa krvou hostiteľa, je schopný parazitovať iba na človeku. Na ľuďoch žijú tri druhy vší: 

detská, šatová a lonová. Nie sú schopné žiť na zvieratách. Živia sa výlučne cicaním krvi.  

     Voš detská žije vo vlasatej časti hlavy, ale aj napr. v obočí, brade, fúzoch. Samček dosahuje 

veľkosť 2-3 mm, samička 2,9-3,5 mm. Voš detská má ústne ústroje prispôsobené k bodaniu a 

saniu. Živí sa prúdiacou krvou, za prirodzených podmienok prijíma potravu každé 2-3 hodiny. 

Samičky kladú denne 3-4 vajíčka (hnidy) ku koreňom vlasov pevným prakticky nerozpustným 

tmelom. Vajíčka (hnidy) zostávajú na vlasoch i po vyliahnutí vší. Živé hnidy sú žltobiele s 

rozmermi 0,8x 0,3 mm, po vyliahnutí sú priesvitné. Na vrchole hnidy je viečko, ktorým vy-

liahnutá voš vylezie. Dospelé samičky žijú priemerne 3 týždne. Za život nakladú asi 100-140 

vajíčok. Keďže voš detská parazituje len na človeku, zdrojom nákazy je zavšivený človek. Od 

zavšiveného zdroja je možný prechod na nového hostiteľa.Vši sa šíria v ľudskej populácii 

hlavne pri priamom styku, zväčša v kolektívoch (rodina, predškolské a školské zariadenia, 

ubytovne), ale v menšej miere aj prostredníctvom rôznych predmetov (hrebeňov, kefiek, čia-

pok, šálov, osobnou alebo posteľnou bielizňou). Ak sa dostanú vši na golier odevu, môžu pre-

liezať aj na šaty druhých osôb.Na diagnostiku zavšivenia slúži dôkladná prehliadka vlasov, pri 

ktorej hľadáme hnidy a vši. Charakteristickým miestom nálezu hníd je hlavne časť hlavy za 

ušnicami a zátylkom.  

     Všeobecným predpokladom boja proti zavšiveniu je osobná čistota a častá výmena osobnej 

a posteľnej bielizne. V prípade výskytu je nutné včasné zahájenie dezinsekčnej akcie 

(zneškodnenie lezúcich vší a hníd účinným dezinsekčným prostriedkom), ktorú je nutné vyko-

nať v celom kolektíve, t.j. aj u zdravých členov triedy, rodiny. Súčasne je nutné zahubiť i vši, 

ktoré sa môžu vyskytovať na pokrývkach hlavy, hrebeňoch, kefkách, bielizni a ďalších pred-

metoch, s ktorými prišla hlava zavšivenej osoby do styku. 

     Aj v našej škole sme sa pustili do boja s pedikulózou. Dňa 13.10. 2014 sa uskutočnilo pra-

covné stretnutie vedenia školy, sociál. pedagóga, terénnych soc. pracov., koordinátora 

a asistentov ochrany zdravia, triednych učiteľov a asistentov učiteľa. Všetky zložky sa dohodli 

na spoločnom postupe – v školskom rozhlase bola odvysielaná relácia o pedikulóze, žiaci boli 

poučení o správnom čistení vlasov, škola, p. Cina a starostovia obcí zabezpečili šampóny na 

čistenie vlasov, ter. soc. pracov. a asistenti ochrany zdravia vykonali poučenie a očistu 

v mieste bydliska žiakov.        Mgr. Anna Slamková – sociálny pedagóg 

Preventívne aktivity (pokračovanie) 
Vulgarizmy naše každodenné -  Trieda: 5. C,D,  dátum :22.10.2014,  prednášajúci: Mgr. Miriam Kukul-

ská, CPPPaP Bardejov. 

– Vulgarizmy, alebo dalo by sa povedať: „Vtáka poznáš po perí a človeka po reči“ – beseda o tom, že 

vulgarizmy patria do úst krčmovej spoločnosti a nie do úst slušného človeka. Používanie vulgarizmov 

svedčí o nekultúrnosti, nevychovanosti človeka. S vulgarizmami sa stretávame často najmä v pesničkách v 

TV, na PC, ale to neznamená, že ich používanie má byť samozrejmosťou, práve naopak. Rozprávame sa 
prečo ich používajú, kedy ich používajú, ako na ne reagujú adresáti, ako na ne reagujú samotní žiaci, keď 

sú takto „počastovaní“, či im je to príjemné/nepríjemné, či takéto slová počujú doma alebo skôr len medzi 

rovesníkmi, či by sa chceli tohto zlozvyku zbaviť alebo naopak, či im nevadí, že takto rozprávajú. 
 – Téma zameraná na nevhodnosť používania vulgarizmov, na to ako človek pôsobí na svoje okolie, keď 

používa vulgarizmy, aké nepríjemné je pre ostatných, keď majú tieto vulgarizmy počúvať, prečo vlastne 
ľudia používajú vulgarizmy, kedy ich používajú najčastejšie (hnev = iné spôsoby uvoľnenia hnevu a napä-

tia, nie nadávky).                 Mgr. Anna Slamková  


