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N o v i n y  
Š K O L Á Č I K 

 

vydáva Základná škola v  

Malcove, 086 06 MALCOV, 

tel./fax: 054 - 4882123 
Email: 

zsmalcov@stonline.sk 

Prázdniny nám uleteli  

ako kŕdeľ divých husí – kamsi do polí... 

Zanechali voľnú cestu priamo do školy. 
 
     Prázdninové mesiace ubehli neuveriteľne rýchlo. Po chvíľach, ktoré  

poskytlo bezstarostné leto, sa opäť stretávame.  

     Milí žiaci, je čas znovu spolu prežiť jeden krásny príbeh. Ponúkam 

vám napínavé dobrodružstvá dievčat a chlapcov, ktorí okrem chuti na-

zbierať veľa vedomostí, zručností a skúseností, chcú sa zabávať, súťažiť, 

odhaľovať tajomstvá. 

     Tento dobrodružný príbeh sa začal 5. 9. 2016. Keď v ňom chcete 

vystupovať aj vy a láka vás dozvedieť sa, čo sa bude diať až do 30. júna, 

tak neváhajte a vstúpte do tohto príbehu. Ak sa prenesiem v pamäti do 

minulosti, spomínam si, že aj mne sa javil začiatok septembra ako smut-

né obdobie, keď zo sladkého ničnerobenia som zrazu musela každý deň 

ráno vstávať do školy a celý deň prežiť podľa dopredu stanoveného 

rozvrhu. Po prvých dňoch ma však obvykle tento pocit vždy prešiel. 

     Aj keď sú dôležití všetci žiaci, predsa chcem osobitne privítať našich 

prvákov. Verím, že sa vám, milí prváci, bude v škole páčiť, že na konci 

príbehu – v júni, budete veľkí hrdinovia. V príbehu vítam aj nových žia-

kov školy, piatakov, ktorí prišli z obvodových škôl. Nech sa vám u nás 

darí. 

     Zvlášť napínavý príbeh sa bude odohrávať u tých žiakov, ktorí 

v tomto školskom roku skončia povinnú školskú dochádzku. Buďte ne-

násytní po vedomostiach, ktoré budete v živote potrebovať. 

     Milí žiaci, život prináša mnohé situácie, ktoré nie vždy viete správne 
riešiť. Využívajte svojho patróna - triedneho učiteľa, on je tým pravým 

človekom, ktorý vám pomôže riešiť všetky problémy, s ktorými sa bude-

te stretávať. Chcem vás ubezpečiť, že v tohtoročnom dobrodružnom 

príbehu všetci učitelia i zamestnanci školy vytvoria prostredie ľudskosti, 

tvorivosti a tolerancie. 

     Vážený pedagogický zbor, vo svojej práci majte na mysli slová Rober-

ta Colliera, ktorý povedal, že úspech je súčet malých snáh opakovaných 

deň čo deň. Prosím, k tomu veďte svojich žiakov počas celého školské-

ho roka. 

     Takže, žiaci, bude záležať od vás, od vášho prístupu ku školským 

povinnostiam, aký úspešný bude tento školský rok. Ja vám prajem, aby 

tento krásny príbeh, ktorý 5. 9. 2016 začína, sme 30. júna spoločne vy-

hodnotili ako najkrajší zo všetkých.  
Mgr. Viera Džundová 

riaditeľka školy 
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    J u b i l a n t i 
 

     Rok 2016 je pre niektorých z nás výnimočný. Máme niekoľkých oslávencov. Významné život-

né jubileum si v roku 2016 pripomenuli naši zamestnanci: Ing. Štefan Švec, pani upratovačka 

Oľga Vančíková, Mgr. Mária Karchová, pani Marta Mlynaričová, pracovníčka PaM, Ing. Alena 

Nováková a okrem nich aj naše skvelé vedenie. Pani riaditeľka Mgr. Viera Džundová oslávila 

krásne narodeniny v júli a pani zástupkyňa Ing. Anna Spišáková v novembri. Všetkým k týmto 

životným križovatkám prajeme šťastie, zdravie a veľa 

elánu.  

            Milá pani riaditeľka Vierka, 

            nech Vás aj naďalej stráži láska veľká, 

            nech Vás ochraňujú anjeli, 

            aby ste vždy múdro vedeli, 

            aby ste mali sily dosť,  
            z riadenia stále len radosť. 

            Prajeme Vám všetko najlepšie! 

            464 sŕdc zo srdca srdcu Vášmu. 

     

Siedmaci a šiestaci sa 

v pondelok 14. 11. 2016 

vybrali do Prešova za 

umeleckým zážitkom. 

Podaril sa výnimočne, 

pretože videli spolu so 

svojimi triednymi učiteľ-

kami muzikál Jana z Arcu. 

Časovo náročné predstavenie v plnom divad-

le žiaci zvládli veľmi pekne aj vďaka jeho zau-

jímavému spracovaniu, dynamickému deju 

a pesničkám, ktoré chytali za srdce. Scéna aj 

spracovanie témy umožnili žiakom poroz-

mýšľať nad hodnotami pravdy, priateľstva aj 

ľudských osudov. Po predstavení sme sa 

rozbehli po nákupnom centre a radostne sa 

vrátili domov.  

Divadlo Prešov  Olympiáda zo SJL 2016/2017 
 

     Olympiáda zo slovenského jazyka je sú-
ťaž, ktorá sa na našej škole konala už štvrtý 
rok. Jej cieľom je overiť, rozšíriť a upevniť 
vedomosti žiakov v slovenskom jazyku.  

     Úroveň vedomostí bola v rámci školského 
kola najvyššia u Lenky Glovňovej, žiačky   9. 
A triedy, ktorá nás ďalej reprezentovala na 
okresnom kole v Bardejove. Súťaž pozostá-
vala z troch častí: ústnej, písomnej 
a testovej. Naša žiačka získala dostatočný 
počet bodov na to, aby sa stala úspešnou 
riešiteľkou.  
 

     Srdečne blahoželáme a prajeme ešte 
veľa tvorivej činnosti a gramatických síl. Ve-
ríme, že naši žiaci budú prejavovať záujem 
o svoj rodný jazyk aj naďalej.  

Mgr. Zuzana Rančíková 

Mgr. Júlia Hriceková 

Mgr. Júlia Hriceková 

 

Adventný veniec 
 

     Každá nedeľa v období adventu má svoj špecifický liturgický 

význam. Prvá nabáda na bedlivosť, druhá je v znamení po-

kánia a tretia sa nesie v znamení radosti. Hoci pre advent je 

typická fialová farba, práve v tretiu adventnú nedeľu, ktorá sa 

nazýva Gaudete, ju nahrádza veselšia ružová. Akoby už táto 

farba zvestovala a nabádala k oslavám a radosti. Štvrtá adventná 

nedeľa hovorí o udalostiach bezprostredne 

pred narodením Ježiša. Adventné obdobie 

vrcholí vigíliou.  
Mgr. Júlia Hriceková 
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     Dňa 13. 10. 2016 sa žiaci 5. A, 8. A a aj 
niektorí žiaci 9. A zúčastnili exkurzie vo Svid-
níku. Navštívili sme veľa zaujímavých miest. 
Boli sme na vyhliadkovej veži, ktorá je vybu-
dovaná na mieste veliteľskej pozorovateľne 
gen. L. Svobodu.  
     Videli sme Pamätník Československej ar-
mády na Dukle. Je súčasťou národnej kultúrnej 
pamiatky Dukelské bojisko. Nachádza sa tu 
vojnový cintorín, kde je pochovaných 565 
príslušníkov 1. čs. armádneho zboru, ktorí 
zahynuli počas Karpatsko-duklianskej operá-
cie. Po obvode vojnového cintorína sú umies-
tnené busty hrdinov Dukly. 
     Keď sme sa vracali od pamätníka, odbočili 
sme aj do Údolia smrti. Nachádza sa medzi 
obcami Kapišová, Kružlová a Nižná Písaná. 
Môžete tam vidieť rozmiestnenú tankovú tech-
niku znázorňujúcu tankovú rotu v útoku. Sym-
bolizuje ju 8 tankov T-34/85. Znázorňujú tan-
kové boje, ktoré sa v tomto priestore odohrali 
počas 2. svetovej vojny. V Údolí smrti sa odo-
hrali najťažšie tankové boje Karpatsko – duk-
lianskej operácie a celé údolie je lemované 
historickou bojovou technikou neďaleko cesty. 
Nezabudli sme navštíviť ani Pamätník soviet-
skej armády vo Svidníku. Je súčasťou národnej 
kultúrnej pamiatky Dukelské bojisko. Nachá-
dzajú sa tam aj 4 masové hroby, v ktorých je 
pochovaných viac ako 9000 sovietskych voja-
kov. 
     Našu exkurziu sme ukončili návštevou 
Vojenského múzea vo Svidníku. Sídli v budo-
ve, ktorá tvarom pripomína protitankovú mínu. 
Je to preto, lebo jeho expozícia podáva zaují-

mavé svedectvo o priebehu Karpatsko-
duklianskej operácie v roku 1944. Dokumentu-
je priebeh ťažkých bojov, ktoré sa na severo-
východe Slovenska odohrávali v I. aj II. sveto-
vej vojne. V múzeu sme videli autentické foto-
grafie z bojov, osobné pamiatky, rôzne druhy 
zbraní a nálezy z bojísk. Cestou do múzea sme 
prechádzali cez Park bojovej techniky 
v blízkosti centrálnej budovy Vojenského mú-
zea. Exkurzia bola úžasná,  každému sa páčila 
a naučili sme sa mnohé informácie o I. a II. 
svetovej vojne. Celou exkurziou nás sprevá-
dzali pani učiteľky Mgr. Š. Pillárová, PaedDr. 
J. Tulenková a Mgr. B. Uchaľová. 

     Olympiáda z anglického jazyka 
 

     8. novembra 2016 sa v jazykovom laboratóriu Základnej školy v Malcove uskutočnilo škol-

ské kolo súťaže Olympiáda v anglickom jazyku. 
     Súťaže sa zúčastnilo 16 žiakov  6. až 9. ročníka a zmerali si svoje sily v slovnej zásobe, gra-

matike, čítaní a počúvaní s porozumením. 

Vynikajúce jazykové znalosti preukázali títo žiaci: 

Kategória 1A    Kategória 1B 

1. miesto: Kamil Kravec, 7. A   1. miesto: Dávid Vaľko, 9. A 

2. miesto: Marek Kramár, 7. A  2. miesto: Sára Kramárová, 8. A 

3. miesto: Adam Pilár, 6. A   3. miesto: Lívia Glovňová, 9. A 

 
Všetkým žiakom srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspe-

chov. Mgr. Ivana Jaščurová 

EXKURZIA VO SVIDNÍKU A NA DUKLE 

Aneta Džundová, 8. A 
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Projekt  

Protidrogová nástenka 
 

     ÚRAD VEREJNÉHO ZDRA-

VOTNÍCTVA SLOVENSKEJ RE-

PUBLIKY pod záštitou HLAVNÉ-

HO HYGIENIKA SLOVENSKEJ 

REPUBLIKY pri príležitosti 

„Európskeho týždňa boja proti 
drogám“ vyhlasuje celoslovenskú 

súťaž pre 7. ročníky základných 

škôl s názvom „NAJLEPŠIA PRO-

TIDROGOVÁ NÁSTENKA“. 
     7. A sa zapojila do projektu 

Protidrogová nástenka. Svoju tvo-

rivosť a nápaditosť budeme cvičiť 

pri téme, ktoré je zvlášť aktuálna 

a jej propagácia je potrebná. Nápa-

dy sme spolu prediskutovali 

a pracujeme na víťaznej nástenke, 

držte nám palce.  

Mgr. J. Hriceková, triedna učiteľka 7. A 

Piesne našich babičiek 
     Ľudová pieseň oddávna bola pre Šarišana symbolom domova, detstva, mladosti, priateľstva, 

rodiny, rodu... Uchovávala sa z generácie na generáciu ústnym tradovaním a výsledkom toho je 

množstvo krásnych ľudových piesni. 
     Dňa 11. novembra sa v našej škole konala súťaž v speve ľudových piesni pod ná-

zvom ,,Piesne našich babičiek“. Radosť, ktorú vniesli žiaci svojím čistým a úprimným prejavom 

do sŕdc poslucháčov ešte stále doznieva. Kiežby sa na tieto piesne nikdy nezabudlo. 

     Porota v zložení: PaedDr. J. Tulenková a Mgr. E. Trucková určila víťazov nasledovne: 

I. kategória:           III. kategória: 

1. miesto: Natália Bľandová, 1. A  1. miesto: Kristína Richveisová, 7. A 

2. miesto: Ema Cingeľová, 1. A  2. miesto: Oliver Sidorjak, 7. A 

                 Sára Gduľová, 2. A    Žaneta Gduľová, 8. A 

3. miesto: Nina Labovská, 1. B  3. miesto: Lucia Šamková, 7. B 

                 Šimon Bilavský, 2. A  Cena poroty: Denisa Bilá, 9. B 

   Henrieta Džundová, 3. A   

II. kategória: 

1. miesto: Zuzana Labovská, 6. A 

2. miesto:  Bronislava Mlynaričová, 4. A 

3. miesto: Zuzana Gduľová, 4. A 
        

Súťažiaci boli odmenení diplomami 

a vecnými  cenami. 

Všetkým srdečne blahoželáme. 

Mgr. Eva Trucková 

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 
 

     „Kde bolo tam bolo, bola raz jedna krajina“...touto 
myšlienkou začali žiaci ZŠ v Malcove sláviť už tradičný 
sviatok Európsky deň jazykov. Z iniciatívy Rady Európy 
si tento deň každoročne pripomíname 26. septembra.  
     Oslava tohto výnimočného dňa na našej škole spočí-
vala v stvárnení jednotlivých krajín, ktorých národné 
jazyky sa u nás vyučujú. Vďaka šikovnosti žiakov ožil 
nejeden európsky štát, a tak sme sa na chvíľu mohli ocit-
núť v Anglicku, Rusku, Nemecku, či na rodnom Sloven-
sku. Úlohou jednotlivých tried bolo čo najpútavejšie 
prezentovať zaujímavosti krajín a poukázať na to, čím sú 
výnimočné. O originalitu a nápaditosť u žiakov núdza 
nebola - na Slovensku nás v tradičných krojoch privítali 
chlebom a soľou, v ďalšej triede na nás striehla čestná 
stráž britskej kráľovnej. Zahrialo nás aj ruské pitie čaju 
z typických samovarov a napokon nás v Nemecku žiaci 
pohostili Schwarzwaldskou tortou.  
     Európsky deň jazykov sme patrične oslávili a vzdali 
úctu viacerým krajinám EÚ, ale naďalej sme hrdí Slová-
ci, ktorí nikdy nezanevrú na svoju rodnú domovinu. Tie-
to pocity vyjadrujú aj naši deviataci v piesni: „Europski 
mi dzeň mame, šicke štati spominame. A toto najkrajše, 
Slovensko nazivame.“  

Mgr. Zuzana Rančíková  
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Ži dnes, lebo včerajšok už nie je a zajtrajšok 
byť nemusí 
 

     25. október 2016 deň ako každý iný, ale 
predsa pre niektorých ľudí výnimočný. Kto-
rých sa to týka ? No predsa seniorov, bývalých 
zamestnancov ZŠ v Malcove, pre ktorých ve-
denie školy pri príležitosti Mesiaca úcty 
k starším usporiadalo spoločné stretnutie. Bý-
valí pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci 
školy sa každoročne takto stretávajú v jeseni, 
ktorej obdobím momentálne prechádzame. 
     Taliansky filmový režisér Federico Fellini 
vo filme Cesty vyslovil: „Rodia sa zámerne 
s ľuďmi, keď sa tí vyberajú k druhým ľuďom 
alebo spoločne určitým smerom ...“ Áno, každá 
cesta začína krokmi a potom vďaka človeku, 
jeho osobnosti, nadobúda charakteristickú 
podobu. Cesty sú výrazom ľudskej túžby nie-
len prekonať vzdialenosti, ale aj dostať sa ďa-
lej, hľadať, nachádzať, stretávať sa.  
     Spoločné stretnutie otvorila svojím príhovo-
rom riaditeľka školy Mgr. Viera Džundová, 
v ktorom použila slová, v ktorých bolo cítiť 
silu dobroty a optimizmu. Človek má obdivo-

vať tri veci: deti, krásu prírody a starých ľudí. 
Porekadlo hovorí: „Kde sú šedy, tam sú vedy.“ 
A je to pravda. Za každým šedivým vlasom je 
živá múdrosť. Za každou vráskou prežité sta-
rosti, bolesť a smútok. Z úst vzácneho človeka 
som počula vetu: „Načo je starý človek na 
tomto svete?“ Na túto otázku odpovedám: „Aj 
na to, aby sme si ho ctili a vážili.“ Príhovor bol 
ukončený prianím pevného zdravia, veselej 
mysle a radosti zo života. Starnem, no ešte 
som. 
     Nech jeseň všetkých seniorov je plná farieb, 
z ktorých každá bude znamenať jedno krásne 
prežité obdobie života. 

Mgr. Viera Džundová  

Interview s novou pani učiteľkou Mgr. Radkou Hudákovou  
 

ML: Čo vás viedlo k povolaniu učiteľky telesnej výchovy? 
PANI UČITEĽKA HUDÁKOVÁ: Pozitívny vzťah k športu a hlavne k deťom, zdravý životný štýl 

a tiež ukázať deťom, že telesná výchova vie byť zábavná. 

ML: Čo očakávate od žiakov na vašich hodinách? 

PUH: V prvom rade chcem, aby žiaci nie len rozumeli, ale aj to vedeli využiť v praxi. 

ML: Je nám všetkým známe, že ste vydatá. Ako na vašu prácu reagoval váš manžel? 
PUH: Na začiatku ma nepodporoval. Vedel si ma predstaviť v inej práci, ale časom zistil, že prá-

ca, ktorú robím, ma napĺňa. K jeho stotožneniu s mojou prácou prispel úspech žiakov v súťa-

žiach a nadviazanie kamarátstva aj po ukončení školy. 

ML: Keď sme pri vašom manželovi, ako ste sa spoznali? 
PUH: Poznáme sa od detstva. Keď on chodil k babke, vždy sme sa rozprávali, vzájomne spozná-

vali a hlavne chápali jeden druhého. Avšak ani vo sne nám nenapadlo, že z kamarátstva bude 

vážny vzťah. Teraz sme radi, že je tomu tak. 

ML: Čo ste v živote dokázali a čo chcete dokázať? 
PUH: Dokázala som sama sebe, že cestu, ktorú som si vybrala od strednej školy je správna a 

chcem ju zakončiť až v starobe. Postupným vzdelávaním by som chcela dokázať nie len sebe, ale 

aj okoliu, že šport sa stáva priateľom človeka. 
ML: Tak na záver posledná otázka. Pre vás je šport priateľ, čo poradíte ľuďom s opačným názo-

rom? 

Stretnutie s bývalými zamestnancami  
v ZŠ v Malcove 

Zhovárala sa: Martina Lamancová, 8. A  
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Aktivity sociálneho pedagóga  
na našej škole 

 

„Správaj sa normálne“ - preventívny projekt 
Policajného zboru adresovaný žiakom piatych 
ročníkov základných škôl. Celý projekt spolu 
s pracovným zošitom „Správaj sa normálne“ 
sa v prvom rade zameriava na prevenciu kri-
minality. Okrem hlavného zámeru sleduje aj 
čiastkové ciele, ktoré sú rozpracované v desia-
tich témach: 1. Priatelia policajti 2. Kto krad-
ne je zlodej! 3. A pôjdeš v tom s nami! 4. 
Správaj sa normálne! 5. To musíš vedieť! 6. 
Zákerná droga! 7. Bingo! ...za moje peniaze! 
8. Na zdravie! Ďakujem, radšej nie! 9. Odpáľ 
to do vzduchu! 10. Každý je iný. Za realizáciu 
projektu ďakujeme kpt. Mgr. Mariánovi Val-
kučákovi z Okresného riaditeľstva PZ BJ. 
 

Čisté školy - preventívno-bezpečnostná akcia. 
 

Hodina deťom - je projektom Nadácie pre 
deti Slovenska. Nadácia pre deti Slovenska je 
jedna z najväčších mimovládnych nezisko-
vých organizácií s celoslovenskou pôsobnos-
ťou so zameraním na pomoc deťom a mladým 
ľuďom. 
Aj naša škola sa prvýkrát zapojila  do tejto 
zbierky a to 11. novembra. Výťažok zbierky 
na našej činil 82,83 eur a bude použitý na 
podporu neziskových organizácií, ktoré syste-
maticky a dlhodobo pracujú s deťmi 
a mládežou v oblastiach: 
- rozvoja osobnosti a tvorivosti u detí 
- podpory zdravotne znevýhodnených detí 
- skvalitňovania školského prostredia 
- intervenčné projekty, ktorých cieľom je rie-
šiť problémové situácie detí , ako napr. domá-
ce násilie, podpora deti z detských domovov 
a podobne. 
 

Ovce.sk - prevencia negatívnych javov súvi-
siacich s používaním nových technológií - 
celoeurópskym trendom je posúvať prevenciu 
do nižšieho veku, aby boli deti informované o 
ohrozeniach virtuálneho priestoru ešte pred-
tým, než sa s nimi stretnú. Z tohto dôvodu 
vznikol z iniciatívy mimovládnej organizácie 
eSlovensko, o. z. rozprávkový seriál OV-
CE.sk. Rozprávky sú súčasťou projektu Zod-
povedne.sk, ktorý sa zameriava na šírenie 
osvety o bezpečnom používaní internetu a 
mobilných telefónov, informuje o rizikách 
virtuálneho priestoru a v tejto oblasti poskytu-
je aj poradenstvo. 
 

Kampaň Červené stužky – Červené stužky 
sú symbolom boja proti chorobe AIDS. 
Červené stužky sú symbolom 1. decembra - 
Svetového dňa boja proti AIDS. 
Červené stužky sú symbolom a názvom celo-
slovenskej kampane boja proti AIDS. Aj žiaci 
a zamestnanci našej školy sa zapojili do tejto 
kampane. Deti školského klubu zhotovili čer-
vené stužky, bola odvysielaná rozhlasová 
relácia k tejto téme, na škole sa konali besedy 
na tému Obchodovanie s ľuďmi a 1. decembra 
boli po triedach rozdané červené stužky ako 
symbol boja proti AIDS a  symbol solidarity s 
ľuďmi žijúcimi s HIV alebo AIDS. 
 

Biela pastelka – 24. september je hlavným 
dňom verejnej zbierky Biela pastelka, ktorú 
organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska. Ide o verejnú zbierku, ktorá aj 
vďaka našej pomoci zlepšuje životy tých, 
ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situá-
cii. Cieľom zbierky je získanie finančných 
prostriedkov na financovanie aktivít, ktoré 
nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú 
začleniť sa do bežného života, upozorniť ve-
rejnosť na problémy nevidiacich a získať pod-
poru na ich riešenie. Biela pastelka dáva nádej 
nevidiacim a slabozrakým, ktorí sa ocitli v 
neľahkej životnej situácii. Príspevok ma našej 
škole činil 86,56 eur. Ďakujeme. 
 

Besedy na prevenciu šikanovania, zhotove-
nie nástenných novín na tému Prevencia 
šikanovania. 

Mgr. Slamková Anna  -  sociálny pedagóg 

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

