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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 

     Život každého jednotlivca, obce ale aj 
celej spoločnosti nepochybne ovplyvňuje 

vzdelávanie. Škola je stánkom rozvoja, škola je miestom stretnutia, 
v škole sa stávame plnohodnotnými ľuďmi, nachádzame tu smer aj 
smerovky na cestu životom. 
     V Malcove je škola, ktorá túto svoju úlohu plní už 170 rokov. 
Potrebu vzdelaných a rozhľadených veriacich si uvedomil 
a podporil gréckokatolícky kňaz Alexander Janický. Vznikom cir-
kevnej ľudovej školy sa  v roku 1845 začala písať neprerušená his-
tória školstva v obci. Historické reálie, spomienky pamätníkov, 
slávnostné príhovory, moderné vyučovacie priestory a hlavne ľudí 
spojili oslavy tohto vzácneho výročia. Uskutočnili sa 7. mája 2015 
v priestoroch školy. Pozvaní hostia z radov bývalých pedagogic-
kých aj nepedagogických zamestnancov, absolventov školy, medzi 
ktorými nechýbal pán primátor MUDr. Boris Hanuščák, naši du-
chovní otcovia a všetci terajší zamestnanci školy, si vypočuli krás-
ne príhovory, zamyslenia, poďakovania aj želania. Žiaci vystúpili 
s programom, ktorý všetkých nadchol. Riaditeľka školy Mgr. Viera 
Džundová ocenila pri tejto príležitosti zaslúžilých učiteľov 
a dlhoročných zamestnancov školy a odovzdala pamätné 
a spomienkové predmety aj hosťom školských osláv. Pri príležitos-
ti jedinečného výročia škola pripravila aj spomienkovú publikáciu 
170 rokov základného školstva v Malcove. 
    Milé stretnutie pamätníkov aj súčasníkov školy v Malcove bolo 
stretnutím minulosti so súčasnosťou, stretnutím ľudí, priateľov, 

kolegov. Bolo poznamenané 
srdečnosťou a skvelou atmo-
sférou priateľstva a kolegiali-
ty. Mgr. Júlia Hriceková 

170 rokov základného školstva 

v Malcove 

Foto: Mgr. František Maxin 

Biologická olympiáda  

kategórie E  
 

     Vo štvrtok 9. 4. 2015 CVČ v Bardejove 

zorganizovalo pre žiakov ZŠ obvodové 

kolo Biologickej olympiády kategórie E 

v odbornostiach botanika, geológia 

a zoológia. Aj žiaci našej školy sa 

pravidelne zúčastňujú tejto olympiády 

a úspešne reprezentujú školu. Ani v tomto 

školskom roku to nebolo inak. Súťaže sa 

zúčastnilo: v odbornosti botanika 12 

žiakov, v odbornosti geológia 5 žiakov 

a v odbornosti zoológia 15 žiakov 5. - 9. 

ročníka základných škôl okresu.  
     V odbornosti botanika Martina 

Lamancová (6. A) obsadila 9. miesto 

a Michal Bocko (6. A) 10. miesto. 

V odbornosti zoológia si výborne počínal 

Jozef Cudrák (8. A)   a obsadil 1. miesto, 

Kamil Švec-Babov (8. A) 2. miesto a 

Martin Tulenko (6. A)  6. miesto.  

    Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu 

a blahoželáme!  

     Jozef Cudrák a Kamil Švec-Babov, 

ktorých pripravovala Ing. Anna Spišáková, 

postúpili do krajského kola v Prešove, 

ktoré sa konalo 12. 5. 2015. Tu sa stali 

úspešnými riešiteľmi. 

Vedúca PK biológie 
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Slávik Slovenska 2015 

     23. apríla sa konalo školské kolo celoštátnej súťaže v interpretácií slovenských ľudových 

piesní „Slávik Slovenska 2015“. Krásnym spevom ľudových piesní prezentovalo svoj talent a 

vzťah k spevu 21 žiakov I. a II. stupňa. Porota v zložení: PaedDr. J. Tulenková, Mgr. E. Buliščáko-

vá a Mgr. M. Vančíková určila tohtoročných víťazov nasledovne: 

I. kategória:     III. kategória: 

1. - Ester Mária Pavlíková 3. A  1. -  Denisa Onuferová 8. A 

2. -  Barbora Labášová 1. A   2. -  Dávid Vaľko 7. A 

3. -  Zuzana Gduľová 2. A   3. -  Viktória Bilá 7. A 

II. kategória: 

1. - Alžbeta Pavlíková 6. A 

2. - Žaneta Gduľová 6. A 

      Oliver Sidorjak 5. A 

       Kristína Richveisová 5. A 

3. -  Viktória Bľandová 4. A 
4. -  Tímea Jurová 4. A 

   Všetkým žiakom ďa-

kujeme za pekné vystú-

penia a tešíme sa na 

ďalší ročník tejto súťa-

že.  

Mgr. Mária Vančíková 

Foto: Jakub Petrek 

Mladý recitátor 
 

1. ročník súťaže v prednese pre žiakov 
z málo podnetného prostredia 

 

     Naša škola má veľa neobjavených talen-
tov v rôznych oblastiach. Nadaných žiakov 
máme aj v recitovaní.  
     Možno náročnejšie je to u žiakov z málo 
podnetného prostredia. Ukázať svoje mož-
nosti v prednese mohli v tomto školskom roku 
prvýkrát aj v našej škole, pretože sme sa pre 
nich rozhodli usporiadať súťaž v prednese 
poézie a prózy s názvom „Mladý recitátor.“ 
Súťaž bola určená pre žiakov piatych až de-
viatych ročníkov. Po výbere najlepších z tried 
nasledovalo školské kolo. Súťaž vyvrcholila 
v utorok 28. apríla 2015. Porotu tvorili členo-
via PK SJL (Mgr. Z. Balaščáková, Mgr. J. 
Hriceková, Mgr. J. Stašová). 

Výsledky súťaže: 
1. miesto: Miroslava Bilá - 7. A 
2. miesto: Monika Bilá - 8. C 
3. miesto: Ľubica Siváková - 9. B 
4. miesto: Ján Kováč - 6. A 

     Víťazom blahoželáme a  tešíme sa  
z prejaveného záujmu o jej účasť a objavené 
mladé talenty.  

Ved. PK SJL 
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     Hudobná skupina, ktorá predala 350 mil. 

albumov a ktorú nepochybne poznajú tí skôr 

narodení,  sa predstavila 26. marca na pôde 

základnej školy v Malcove, kde svojimi dvomi 

hodinovými vystúpeniami potešila žiakov 

a učiteľov hitmi, ktoré v dobe svojho vzniku 

spôsobili ošiaľ na celom svete, dnes sú príjem-

ným potešením a spomínaním na mladosť 

a prežijú aj ďalšie generácie poslucháčov. 
     Hlavnými aktérmi „ABBA show“ boli čle-

novia Detského potulného divadla DRaK 

z Prešova, ktorí majú v repertoári najmä roz-

právky. No tentoraz chceli skúsiť niečo nové, 

niečo z iného žánru. Títo mladí herci a speváci 

predvádzajú svoje umenie najmä na základných 

a stredných školách, aby aj takýmito vystúpe-

niami rozširovali obzory mladým ľuďom 

a formovali ich kultúrne návyky. 
     Celé vystúpenie bolo koncepčne postavené 

na tzv. generálke muzikálu o hudobnej skupine 

ABBA, kde pobehoval nervózny režisér, kto-

rý usmerňoval spevákov tak, aby ich výkon na 

javisku bol čo najlepší.  Vtipné dialógy, pôvod-
né kostýmy, no najmä hity Mama Mia, Voulez-

Vous, Money Money, Fernando, DancingQue-

en, GimmeGimme, Waterloo, boli krásnym 

retrospektívnym pohľadom za skupinou, ktorá 

zanechala výraznú stopu v hudbe. 
Neprestávajúci potlesk počas celého vystúpe-

nia bol dôkazom, že žiakom sa vystúpenie 

páčilo a snáď prispelo k tomu,  že skupina 

ABBA bude mať nových fanúšikov. 

Mgr. Ján Marčin 

Malcov privítal ABBU! 

DEŇ ZEME V MALCOVSKEJ ŠKOLE 
 

     Ako v minulom roku aj tento pokračujeme v malej 

práci pre všetkých. Tentokrát nešlo o priame učenie 

v lavici, pred tabuľou alebo za počítačom. Jednoducho 

sme sa vybrali so všetkými špeciálnymi triedami vyčistiť 

niektoré časti obce od odpadkov. Predchádzala tomu 

i prednáška niektorých našich kolegýň učiteliek 

o odpadoch a možnostiach ich využitia. Po minulom 

roku sme si mysleli, že už žiadne čierne skládky nenájde-

me. Nebola to pravda. Práce je aj do budúcnosti. So slo-

ganom: „Čo nie je na mojom dvore, ma nezujíma,“ sme 

chválili niektorých neznámych občanov obce a strávili 

sme dopoludnie čistením potoka a niektorých skládok 

v obci. Pekne sme si to užili, aj sa spotili, aj podebatova-

li, a aj dokonca niekoľko sto kíl odpadu zozbierali. Zas 

a znova sa dá na niektorých miestach na Zemi dýchať 

a pozerať lepšie. Síce trošku tomu nerozumieme, prečo 

odpadky nehodí človek do nádob alebo zberní tomu urče-

ných... Ale nevadí. My sa niektorí tak snažíme a snažíme 

sa vštepovať to i našim žiakom. Či sme úspešní alebo 

nie, uvidíme 

v budúcich ro-

koch pri objavo-

vaní dobrodruž-

stiev a nových 

čiernych sklá-

dok. Do boja.  

 
Text a foto: Mgr. 

František Maxin 

В начале  было СЛОВО – и это 

слово был СВЕТ 

Р. Джибсон 
     Stretnutie s ruskou poéziou 

a prózou má už dlhé roky svoju 

tradíciu v ZŠ  Malcov. V jarných 

mesiacoch sa  pravidelne uskutoč-

ňuje školské kolo ARS POETIKY. 

Mladí recitátori si vyberajú zaují-

mavé ukážky, ktoré prezentujú pred 

svojimi spolužiakmi. Snažia sa 

zaujať poslucháčov svojím spôso-

bom interpretácie. Preniesť ich do 

sveta fantázie, ale ponúknuť im aj 

krásny zážitok zo stretnutia 

s ruským slovom. 
Výsledky tohtoročného školského 

kola:  

2. kategória – žiaci 5.- 6. ročníka 

1. miesto: Sára Kramárová - poézia 

                 Martin Tulenko  - próza 

2. miesto:  Daniel Beňa       - poézia 

3. kategória – žiaci 7. – 9. ročníka 

1. miesto:  Miroslava Bilá  - poézia 

2. miesto: Simona Drabiščáková  

       – poézia 

3. miesto:  Slavomíra Bučková  

        – próza 

  PaedDr. Janka Tulenková 
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Olympiáda v ruskom jazyku 2014/2015 
 

     Už 45-krát sa uskutočnila olympiáda 

v ruskom jazyku. V školskom kole súťa-

žili žiaci 7. a 8. ročníka.  
Veľmi dobrým jazykom, znalosťou jed-

notlivých tém, s počúvaním, čítaním 

s porozumením, s kulturologickým tex-

tom, tematickou konverzáciou, prácou 

s názorným materiálom si najlepšie pora-

dil Martin Kaščák, žiak 8. A triedy, ktorý 

sa zároveň stal víťazom školského kola.  

     Na druhom mieste sa umiestnila Sla-

vomíra Bučková, žiačka 7. A triedy, tretie 

miesto patrilo Sergejovi Semancovi, žia-

kovi 8. A triedy a štvrté miesto Simone 

Drabiščákovej z 8. A triedy. 
     26. marca 2015 sa Martin Kaščák  

žiak 8. A triedy, po prvýkrát zúčastnil 

krajského kola olympiády v ruskom jazy-

ku, ktoré sa konalo v priestoroch ZŠ na 

Mukačevskej ulici v Prešove. Martin si  

zmeral svoje vedomosti z jednotlivých 

oblastí olympiády s ďalšími účastníkmi 

z celého prešovského kraja a umiestnil sa 

na 7. mieste. Blahoželáme!              
PaedDr. Janka Tulenková 

R ó m s k y   h l á s o k 

     Učiteľ je prvý, kto prichádza v škole do kontaktu s deťmi, ktoré majú určité zvláštnosti 

i odlišnosti. Práca so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia je náročná a zložitá, 

pretože sa takéto deti vzdelávajú a vychovávajú pomalšie. Aj medzi nimi sa však nájdu ta-

lenty. Hudbu a tanec majú v krvi a ich bezprostrednosť a spontánnosť je nevyčerpateľná. 

     Spevácke nadanie a cit pre rytmus mali možnosť ukázať žiaci zo špeciálnych tried dňa 

19. 2. 2015 v  speváckej súťaži „Rómsky hlások“. Triedne kolá uskutočnili učitelia HUV 

v jednotlivých triedach. Víťazi postúpili do školského kola. Porota v zložení Mgr. M. Kar-

chová, Mgr. Z. Židišinová, Mgr. M. Vančíková, určila tohtoročných víťazov nasledovne: 
 

I. kategória: 5.- 6. roč.: 1. miesto: Emil Bendik – 6. D 

                   2. miesto: Adam Bilý – 5. C, Marek Sivák – 6. C 

                       3. miesto: Vojtech Billý – 6. D 

II. kategória: 7.- 9. roč.: 1. miesto: Mário Šivák – 7. C 

    2. miesto: Maroš Bilý – 9. D, Peter Bilý a Kristián Bilý – 8. D 

    3.miesto: Tomáš Billý – 7. C 

      Srdečne blahoželáme a veríme, že aj takéto “malé“ úspechy budú motivovať našich 

žiakov k lepším výkonom, cieľavedomosti a vytrvalosti v ďalšom živote. 

 Mgr. Mária Vančíková 

HLINA, PEC, HLI-

NA A NAŠE PR-

VOTINY V ZŠ 

MALCOV 
 

     Už nejaký kratší 

čas máme u nás na 

základke pec na vypa-

ľovanie výrobkov z hliny, kruh na točenie, rôzne 

druhy hliny a nástroje k tomu potrebné.  
     Až teraz sa nám ale podarilo zohnať fachmana, 

ktorý s tým pracuje profesionálne. Na zaučenie 

niektorých našich kolegov to je veľmi dôležité. 

Tak sa jeden pekný nedávny piatok stretli štyria 

naši učitelia s pánom Kolbasom z Lenartova, ktorý 

sa učil ešte u bardejovského keramikára Frankovi-

ča. Potľapkali sme si fajne, podebatovali i odborne 

o výrobkoch z hliny a technikách rôznych a hlavne 

sme si mali možnosť prakticky vyskúšať niekoľko 

techník výroby z hliny. Dotyky s hlinou, zemou sú 

nádhera sama. A ešte keď z tej hliny aj niečo 

zmysluplne estetické vyjde... Joj. Všetci si spokojne 

odfúkli, poďakovali  pánovi Kolbasovi a dohodli sa 

na ďalších stretnutiach. Od budúceho školského 

roka sa máme na čo tešiť.  
     Veríme, že vznikne ďalšie odvetvie malcovskej 

školskej umeleckej výroby.  

Text a foto: Mgr. František Maxin 
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HVIEZDOSLAVOV  KUBÍN 
 „Slovo je dobrý nástroj, len treba vedieť na ňom 

hrať.“ 
   Andrej Plávka 

     Dňa 17. februára  2015 „ožila“ školská jedáleň na 

Základnej škole v Malcove prítomnosťou žiakov 
nielen z našej školy, ale aj z priľahlých škôl  na ob-

vodovom kole recitačnej súťaže „Hviezdoslavov 

Kubín“.  
     O tom, ako súťažiaci  „dokážu hrať“ na nástroji 

zvanom SLOVO, nás – pedagógov  a žiakov –  pre-
svedčili v umeleckom prednese poézie a prózy. Všet-

kých prítomných slávnostne privítala riaditeľka ZŠ 

Malcov Mgr. Viera Džundová, zaželala veľa šťastia 
a krásny umelecký zážitok. Po úvodnom slove sa 

k súťažiacim prihovorila predsedníčka poroty  Mgr. 

M. Jurecová a oboznámila ich s priebehom súťaže 
a v závere aj s jej výsledkami. Víťazi všetkých kate-

górií postúpili na okresnú súťaž Hviezdoslavov Ku-

bín, ktorá sa uskutočnila dňa 26. marca 2015 na ZŠ 

na Wolkerovej ulici v Bardejove. 

UMIESTNENIE: 

1. kategória – poézia 

1. Vanesa Floriánová 

2. Boris Weigold 

3. Zuzana Richveisová,  Kamil Choma 

1. kategória – próza 

1. Ondrej Slota 

2. Ester Mária Pavlíková 

3. Zuzana Drutarovská 

2. kategória – poézia 

1. Sára Kramárová 

2. Peter Lišivka 

3. Petra Bilá 

2. kategória – próza 

1. Daniel Kaščák 

2. Alžbeta Mária Pavlíková 

3. Natália Legnavská,  Bianka Micheľová 
 

    Dňa 16. februára 2015 súťažili žiaci v prednese 

poézie a prózy – 3. kategória 

UMIESTNENIE : 

poézia :  1. -  Laura Sidorjaková 

               2. -  Slávka Bučková 

próza :   1. -  Veronika Drutarovská 
               2. -  Simona Drabiščáková 

               3. -  Lenka Glovňová     

 

     

Druhá svetová vojna zostáva 

výkričníkom dejín. Dnešné deti ju 

poznajú len z filmu a dejepisu. 

V piatok 15. mája 2015 sme im pripra-

vili besedu s priamym účastníkom 

odboja v Malcove. Pán Juraj Kašin 

porozprával deťom o vojnovej situácii 

v obci, partizánskych skupinách 

v Malcove a Lukove. Priblížil dobu 

vojny, porozprával o živote mladých 

vo vojne. Bolo to príjemné stretnutie 

a deti zaujalo. 

     Ďakujeme ujovi Kašinovi a prajeme 

veľa zdravia. 

 Mgr. Júlia Hriceková 

Foto: Jakub Petrek 

PLAVECKÝ VÝCVIK 
 

     V dňoch 23. – 30. marca sa žiaci 3. a 4. roč-

níka „našej školy“ zúčastnili plaveckého výcviku 

na krytej plavárni v Bardejove. Pod odborným 

vedením inštruktorov sa z niektorých neplav-

cov stali plavci a tí, ktorí už niekedy „okúsili“ 

bazén, si zdokonalili plavecké zručnosti a osvo-

jili nové cviky vo vode. Záver výcviku patril 

sladkej odmene a ako pamiatku si každý účast-

ník odniesol diplom a krásne „mokré zážitky“. 
 

 

 
 
 

 
 

Foto a text: 

Mgr. Martina 
Jurecová 

Beseda II. svetová vojna   

Mgr. M. Jurecová  
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Výsledky literárnych súťaží 

v školskom roku 2014/2015 
 

Literárna súťaž Jeseň života:  
I. kat.:  1. miesto Sára Kramárová (6. A), 

II. kat.: 1. miesto Martin Kaščák (8. A), 
           2. miesto Martina Džambová (8. A),  
           3. miesto Monika Gajdošová (8. A)  

                         a Patrik Kramár (8. A).  
 

Literárna súťaž Starkí sú studnicou múdrosti: 
I. kat.: 2. miesto Daniel Kaščák (6. A),  
II. kat.: 1. miesto Denisa Onuferová (8. A).  

 

Literárna súťaž List Mikulášovi: 

 1. miesto Anna Soroková (8. A).   
 

Školské kolo Olympiády zo slov. jazyka 
a literatúry:  

  1. miesto Denisa Onuferová (8. A), 9. miesto 
okresné kolo, 
  2. miesto Anna Soroková (8. A), 

  3. miesto Patrik Kramár (8. A). 
 

Školské kolo v prednese slovenskej povesti 
Šaliansky Maťko J. C. Hronského:  
II. kat.: 1. miesto Kamil Kravec (5. A), 

           2. miesto: Terézia Draganovská 4. r., 
           3. miesto: Veronika Bilá (5. A), 

III. kat.: 1. miesto Daniel Kaščák (6. A), 

            2. miesto: Miroslava Bilá (7. A), 
            3. miesto: Lenka Glovňová (7. A), 
            4. miesto: Sára Kramárová (6. A). 
 

Obvodové kolo prednes slovenskej povesti 
Šaliansky Maťko J. C. Hronského: 
  4. miesto Daniel Kaščák, 6. A  
 

Literárna súťaž Poľovníci a príroda očami 

detí:  
  1. miesto Martina Džambová (8. A). 
 

 Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín: 

III. kat. poézia: 

1. miesto: Laura Sidorjaková (8. A),  

2. miesto: Slavomíra Bučková (7. A), 

próza: 

1. miesto: Veronika Drutarovská (9. A),  

2. miesto: Simona Drabičšáková (8. A),  

3. miesto: Lenka Glovňová (7. A).  
 

Do obvodového kola postúpili Miriam Gernátová 
(5. A), Peter Lišivka (5. A), Daniel Kaščák (6. A) 

a Sára Kramárová (6. A). Sára Kramárová a Daniel 
Kaščák získali  vo svojich kategóriách 1. miesta 
a reprezentovali nás spolu s víťazmi tretej kategó-

rie v Bardejove. 
 

Okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín: 

II. kat. próza: 2. miesto Daniel Kaščák (6. A), 

III. kat. poézia: 6. miesto Laura Sidorjaková (8. A), 

III. kat. próza:6. miesto Simona Drabiščáková (8. A). 
 

Školská súťaž Najkrajší čitateľský denník:  
z 5. A  Peter Lišivka, Miriam Gernátová, Michal 

Kravec a Nikola Kaščáková,   
zo 6. A Martin Tulenko, Sára Kramárová, Daniel 

Beňa a Alžbeta Pavlíková,  

zo 7. A Lívia Glovňová a Slavomíra Bučková,  
z  8. A Simona Drabiščáková a Martina Džambová, 

z 8. B Anna Dorinová a Matúš Volk,  

z 9. A Katarína Jakubová. 
 

Literárna súťaž Moja pani učiteľka, pán uči-

teľ: 

1. miesto: Žaneta Gduľová (6. A). 
 

Školské kolo recitačnej súťaže Mladý recitá-

tor: 

1. miesto: Miroslava Bilá (7. A), 

2. miesto: Monika Giňová (8. C), 

3. miesto: Ľubica Siváková (9. B), 

4. miesto: Ján Kováč (6. A).                Ved. PK SJL 

Medzi nami dievčatami a Na štarte mužnosti 
      

     Dňa 15. 5. 2015 sa v škole pod vedením lektorky Ing. Zuzany Šutej z MP Education uskutočnili 
dve besedy pre dievčatá 6. a 7. ročníka a chlapcov 7. ročníka. Dievčatá a chlapci sa nezávisle od 
seba oboznámili s témou dospievanie, priateľstvo, hygiena, reálie súčasného života. 
Cieľom besedy na tému Čas premien pre dievčatá bolo umožniť pochopiť dievčatám fyzické 
a psychické zmeny, ktorými prechádzajú alebo budú prechádzať. Pomôcť dievčatám nahliadnuť 
do tajov dospievania, správnej intímnej hygieny a prevencii gynekologických ochorení. Pri rozho-
vore s lektorkou zistili, že dospievanie nie je prechádzka ružovou záhradou, ale je to úžasná cesta. 
Chlapci 7. ročníka sa prvýkrát zúčastnili prednášky Na štarte k mužnosti. Zoznámili sa 
s fyzickými a psychologickými zmenami, ktoré ich čakajú. Lektorky ich oboznámila aj so zásada-
mi správnej hygieny a výživy v období dospievania. 
Prednášky boli pre žiačky a žiakov veľmi poučné a sú súčasťou výchovy k manželstvu 
a rodičovstvu, ktorá je prierezovou témou vzdelávacieho programu ISCED 1 a ISCED 2. 

Mgr. Viera Džundová 


