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Vážení pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci,  

milí žiaci, 
 

    letné prázdniny naplnili svoj čas a začal sa ďalší školský rok. Som 

rada, že sme sa opäť stretli a určite ste sa už mnohí na seba navzájom 

tešili. 

     Vážení pedagógovia, vy ste architektmi domu, domu vedomostí, 

ktoré žiaci v škole získavajú. Na vás leží bremeno veľkej zodpovednosti 

za celý výchovno-vzdelávací proces, ktorý sa mení. Ruský spisovateľ 

Anton Pavlovič Čechov povedal: „Je potrebné sa snažiť, aby dnes každý 

vedel a poznal viac, ako vedel a poznal jeho otec.“ 

     Práca učiteľov je veľmi náročná, vyžaduje si vysoké nasadenie, mno-

ho času na získavanie nových informácií a dopĺňanie si vedomostí. Zá-

roveň je však krásna a ušľachtilá, je to poslanie s vysokou hodnotou. 

Verím,  že spojíte svoj elán s tvorivosťou. 

     Milí žiaci, aj vy sa ocitáte v školskej realite.                             

     Škola pre vás vytvára prostredie na získanie vzdelania. Preto vám 

želám, aby ste v novom školskom roku našli správnu mieru medzi uče-

ním a odpočinkom, povinnosťami a relaxom. Iba tak budete mať ra-

dosť sami zo seba. Učia vás výborní učitelia, ktorí majú úprimnú snahu 

priblížiť vám nielen nové vedomosti, ale vás aj vypočuť, poradiť či po-

môcť. 

     Vážení kolegovia, ste zdrojom tvorivosti, úspešných krokov vašich 

žiakov, ale veľakrát aj zdrojom trpezlivosti či sebazapierania. Nie každý 

deň je dňom ocenenia vášho úsilia. Veľmi si želám, aby ste v sebe našli 

odhodlanie pokračovať v neľahkej a zodpovednej práci, ktorú vykoná-

vate.  

     Vážení pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci, milí žiaci, prajem 

vám všetkým pevné zdravie a veľa síl, aby sme na konci školského roka 

mohli povedať, že to bol rok úspešný.  

Mgr. Viera Džundová, riaditeľka školy 
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STEEL PARK 
 

     Na 2. november som sa tešil, odkedy nám pani 
učiteľka povedala, že pôjdeme na výlet. Trasa vied-
la do Košíc a potom do Prešova. V Košiciach sme 
navštívili Steel Park, kreatívnu fabriku, kde nám 
ponúkli zážitkové vyučovanie s názvom: „Ako nás 
klamú naše zmysly.“ Učili sme sa s tabletami 
a pomôckami a pochopili sme, ako sa tvorí 3D ob-
raz. Nasledovalo vedecké centrum, množstvo akti-
vít na dvoch poschodiach. Videli a zažili sme hru 
s robotmi, levitujúce magnety a skúšali sme rôzne 
experimenty. Bol tam aj robot, ktorý nás snímal 
a uhádol naše pocity z tváre. Najviac ma zaujal 
futbal s robotmi. Pred odchodom sme si všetko 
mohli ešte raz vyskúšať. Dievčatá videli aj 5D kino 
o lietaní a letectve. 
     Druhou zastávkou bol Aupark. Vyšantili sme sa, 
dali si obed a presunuli sme sa do Prešova. Po 
krátkej prechádzke po nákupnom centre sme sa 
stretli pri vchode do kina. Film nás naučil, že netre-
ba len sedieť pri počítačoch a byť na mobile. Vrátili 
sme sa večer, unavení, plní zážitkov. Na druhý deň 
sme si rozprávali zážitky a dojmy. Je ich veľa. Bolo 
to príjemné učenie spojené s výletom. Odporúča-

me.                   Kamil Kravec, 8. A 

      Piatok 6. 10. 2017 bol deň,  kedy sme sa my žiaci 6. A a 

9. A triedy neučili, ale zúčastnili sme sa školskej exkurzie. 

     Navštívili sme Dargovský priesmyk, kde pri pamätníku 

sme si uctili pamiatku padlých sovietskych vojakov kyticou 

kvetov. Pozreli sme si Sieň bojovej slávy. Boli tam vystave-

né rôzne druhy munície, propagačné plagáty, osobné veci 

padlých vojakov. Za pútavé  a zaujímavé rozprávanie 

o udalostiach II. svetovej vojny ďakujeme pánovi Jozefovi 

Sendžovi, ktorý sa stará o okolie pamätníka a múzeum. 

Mnohé z exponátov múzea sám našiel v blízkom lese, kde 

prebiehali kruté boje o priesmyk. 

      Naša exkurzia pokračovala na letisku v Košiciach 

v Múzeu letectva. Sprievodca Nikola nás oboznámil 

s exponátmi lietadiel, helikoptér, ktoré získal pre múzeum 

exprezident Rudolf Schuster a tiež  so starými typmi áut 

a motoriek, ktoré sú súčasťou múzea. Lietadlá sme si 

mohli prezrieť aj zvnútra a niektorí z nás si vyskúšali aj 

riadenie v kabíne lietadla. 

      Veľkým zážitkom pre nás bolo rolujúce lietadlo na 

pristávacej dráhe priľahlého letiska, ktoré sa pripra-

vovalo na vzlet a následný let. 

      Cestu domov sme ukončili návštevou nákupného 

centra. „Tento deň bol úžasný!“ 

Exkurzia - Po stopách 2. svetovej vojny 

Sofia Dorinová, 6. A, foto: PaedDr. J. Tulenková 

Volejbalový turnaj 
 

Dňa 16. októbra vo štvrtok sme 

týždeň končili netradične. Aj my sme 

sa zapojili do plnenia Národného 

programu prevencie obezity pohy-

bom a športom. 
Poobede sme organizovali 5. roč-

ník volejbalového turnaja, do ktorého 

sa zapojili 4 družstvá: HASIČI, POS-

LANCI, SENIORI a UČITELIA. 

O hudbu, fotodokumentáciu a dobrú 

náladu sa staral pán poslanec Ivan 

Lövinger a my ostatní sme sa snažili 

podávať čo najlepšie športové výko-

ny. Po odohraní všetkých zápasov 

ukončili športové zápolenie pani ria-

diteľka ZŠ Mgr. Viera Džundová 

a pán starosta obce Malcov JUDr. 

Stanislav Gernát ocenením najlepších 

tímov a príhovormi. 

Potom sme sa presunuli do škol-

skej jedálne, kde sme si pochutnali na 

výbornom guláši, ktorý pre nás nava-

rili kuchárky, za čo im patrí naša vďa-

ka. 

Víťazmi sme boli napokon všetci 

účastníci tejto vydarenej akcie. Una-

vení, ale s dobrým pocitom 

a konštatovaním, že sme niečo urobili 

pre svoje telo, sme odchádzali domov 

neskoro večer. 
Mgr. Jaroslav Vančík 

Účastníci volejbalového turnaja 
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Cudzím jazykom sa v súčasnosti venuje 
čoraz viac pozornosti. Ovládanie jazykov je 
základom úspešnej komunikácie, ktorá dnes 
ovplyvňuje každú stránku života. Vďaka tejto 
schopnosti sa nám otvárajú brány k štúdiu, 
práci a lepšiemu životu v rámci EÚ. 

26. septembra si pripomíname Európsky 
deň jazykov, do osláv ktorého sa ZŠ 
v Malcove zapája už siedmy rok. Sviatok od-
štartovala rozhlasová relácia venovaná rôzno-
rodosti členských krajín a pre žiakov boli vy-
hlásené kvízové otázky, na ktoré žiaci hľadali 
odpovede počas celého týždňa. 

Vyučujúci cudzích jazykov sa každoročne 
snažia obmieňať aktivity žiakov venované 
tomuto dňu. Témou tohtoročných osláv jazy-
kového dopoludnia bola výroba spomienko-
vých predmetov, tzv. suvenírov, ktoré sú úzko 
späté s návštevou cudzej krajiny. Keďže sa na 
našej škole vyučujú tri cudzie jazyky, žiaci si 
mohli zvoliť výrobu suveníru z Anglicka, 
Ruska, či Nemecka. Na výrobu predmetu 
mohli použiť ľubovoľný materiál. Detskej 
fantázii sa medze nekladú, čoho dôkazom boli 
aj originálne výsledky prác našich žiakov. 
Fantázia sa zmiešala s nápaditosťou a vznikli 
výnimočné suveníry, na výrobu ktorých žiaci 
použili kartónové škatule, drevené doštičky, 
rôzny papierenský a textilný materiál.  

Práca žiakov prebiehala organizovane - 
boli rozdelení do siedmich tried. Súťažilo sa 
v troch kategóriách: 3. - 5. ročník, 6. - 7. a 8. - 
9. ročník. Prácu žiakov v triedach koordinovali 
vyučujúci cudzích jazykov - Mgr. Ivana 
Jaščurová, Ing. Ján Karol, Mgr. Karchová, 
PaedDr. Tulenková,  Mgr. Andrea Tarnovská, 
Mgr. Martina Marčinová a Mgr. Viera Sidorja-

ková. Celkové vyhodnotenie prác prebiehalo 
na konci jazykového týždňa, zároveň boli 
vyhlásení aj víťazi vedomostného kvízu. Ši-
kovné ruky našich žiakov boli  ocenené poro-
tou, ktorú tvorili vyučujúci – Mgr. Zuzana 
Rančíková, Mgr. Zuzana Židišinová a Mgr. 
František Maxin. Žiaci boli odmenení hodnot-
nými vecnými cenami a tiež nadšením, že 
práve ich práca je súčasťou výstavy, ktorá púta 
zrak nielen ostatných spolužiakov, ale aj verej-
nosti. Výstava žiackych prác prebiehala 
v priestoroch školy a  výtvory svojich detí 
mohli prísť obdivovať rodičia, súrodenci, aj 
starí rodičia. 
Sviatok Európskeho dňa jazykov je v našej 
škole veľmi obľúbený. Je už tradičným sym-
bolom mesiaca september a tiež slávnostným 
štartom školského roka. Pri príležitosti tohto  
dňa objavujeme nové talenty spomedzi žiakov 
a zisťujeme, že medzi našimi žiakmi vyrastajú 
šikovní remeselníci, rezbári a kreatívni umelci. 
Tento deň nepochybne prispieva k zefektívne-
niu vyučovania cudzích jazykov v našej škole 
a je veľkou inšpiráciou pre ďalšie napredova-
nie našich žiakov v oblasti poznania iných 
jazykov.  

Európsky deň jazykov 

Text a foto: Mgr. Zuzana Rančíková 

Hodina deťom 
Hodina deťom je projektom Nadácie pre deti Slovenska. Nadácia pre deti Slovenska je 

jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so 

zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom. 
Aj naša škola sa druhýkrát zapojila do tejto zbierky. Dňa 10. novembra sa žiaci 

a zamestnanci stretli v škole s dobrovoľníkmi, ktorí  za príspevok do zbierky rozdávali odzna-

ky s veselým maskotom Hugom. Odznak dostal každý, kto prispel do žltej pokladničky Hodi-

na deťom, čím podporil projekty zamerané na pomoc deťom na celom Slovensku. 
Výťažok zbierky Hodina deťom bude použitý na podporu neziskových organizácií, ktoré 

systematicky a dlhodobo pracujú s deťmi a mládežou. Žiaci a zamestnanci našej školy prispeli 

sumou 80 eur.  Ďakujeme                              Mgr. Anna Slamková 

Žiaci 9. A so svojimi ručne vyrobenými suvenírmi. 
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ŠPORTOVÝ DEŇ na 1. stupni 
 

Dňa 13. októbra 2017 sa v telocvični na 

Základnej škole v Malcove uskutočnil pre žia-

kov  1. stupňa - ŠPORTOVÝ DEŇ. Zúčastnilo sa 

na ňom 96 žiakov. 
Malí športovci súťažili v týchto disciplínach: 

skákanie vo vreci, hod na cieľ, slalomový beh, 

streľba na bránu a hod do terča. Všetci žiaci sa 

zapojili do každej disciplíny. Každý víťaz získal 

diplom a medailu. Ostatní športovci boli ocenení 

sladkou odmenou. 
Súťažilo sa vo viacerých disciplínach. Víťazi 

jednotlivých disciplín sú nasledovní: slalomový beh 

- P. Mihaľ, 4. roč., skákanie vo vreci - T. Bilý, 3. B, 

hod na cieľ - R. Bilý, 1. roč., streľba na bránu - Š. 

Bilavský, 3. A, hod do terča - M. Šandala, 2. B. 

Stretnutie s rodičmi 
 

Ľudské práva sú dané práva, ktoré prislú-
chajú každému človeku od narodenia. V mi-
nulosti boli tieto práva priznávané iba vlád-
com a šľachte, zatiaľ čo obyčajným ľuďom 
len v malej miere, prípadne boli celkom upie-
rané. Medzi základné ľudské práva patrí na-
príklad právo na život, osobnú slobodu a bez-
pečnosť, sloboda prejavu, svedomia, spolčo-
vania, právo zhromažďovania a iné. Sú to 
univerzálne práva všetkých ľudských bytostí, 
nezávislé od jurisdikcie alebo iných faktorov 
ako sú etnický pôvod, národnosť, nábožen-
stvo, pohlavie a pod. Každé dieťa má právo na 
bezpečné a kvalitné detstvo, ktoré ho pripraví 
na dôstojný život v dospelosti. 

Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostre-
dia sú skupinou, ktorá si svoje životné pod-
mienky nevybrala a nemôže ich zmeniť. Do-
spelí sú tí, ktorí majú povinnosť zabezpečiť 
deťom dôstojné a bezpečné detstvo. Diskusiu 
o téme práv a povinností pri starostlivosti o 
deti v marginalizovanej skupine sme 15. no-
vembra  2017 otvorili v ZŠ v Malcove. 
Účastníkmi podujatia boli rodičia a prizvaní 
odborníci. Témy, ktoré priniesol bežný škol-
ský život, otvorila riaditeľka školy Mgr. Viera 
Džundová. Informovala prítomných 
o problémoch týkajúcich sa hygieny, agresív-
neho správania, dochádzky žiakov a útekov zo 
školy. Poručík Patrik Zajac, starší referent pre 
prácu v komunitách z OOPZ Kurov, obozná-
mil rodičov s trestnoprávnou zodpovednosťou 
spojenou s ohrozovaním mravnej výchovy 
mládeže. Mgr. Műllerová z RÚVZ Bardejov 
vysvetlila prítomným riziká pohlavného života 

u nedospelých detí, dôležitosť hygieny v čase 
dospievania, návštevy a konzultácie s lekárom 
a pohlavne prenosné ochorenia. Mgr. Fecková 
z RÚVZ informovala o prenosných infekč-
ných ochoreniach – pedikulóze, svrabe. Vy-
svetlila, ako sa popasovať s daným problé-
mom. Do diskusie sa zapojil terénny sociálny 
pracovník obce Malcov p. Jozef Bilý, ktorý 
rázne apeloval na rodičov, že starostlivosť 
o deti sa musí zlepšiť najmä v oblasti hygieny, 
výchovy, jedla, upratovania, rešpektovania 
učiteľov a dochádzky do školy. Vysvetlil, že 
život v rómskej komunite upadá v dôsledku 
nezáujmu mladých rodičov. Vzor v komunite 
si majú brať od svojich starých rodičov, ktorí 
žili úplne inak, starali sa o deti, pracovali 
a záležalo im na komunite. Stretnutia sa zú-
častnila aj Mgr. Monika Petreková, terénny SP 
obce Malcov, Mgr. Monika Kolcunová, regio-
nálna koordinátorka a Mgr. Anna Slamková, 
sociálny pedagóg ZŠ v Malcove. 

V závere riaditeľka školy informovala 
prítomných o zbierke šatstva a finančných 
prostriedkov, ktorú zorganizovali zamestnanci 
školy, aby pomohli preklenúť ťažkú situáciu 
v sociálne najslabších rodinách a poďakovala 
prítomným za účasť. Rodičom sa akcia veľmi 
páčila, pochopili, že starostlivosť je zlá, a že 
začať musia oni, aby sa zlepšila kvalita života 
ich detí. Beseda, ktorá sa skončila plodnou 
diskusiou rodičov, sa niesla vo veľmi príjem-
nej atmosfére. Všetci zúčastnení pochopili, že 
hľadať spolu riešenia je lepšie, ako obchádzať 
problémy na úkor vlastných detí. Zhodli sa na 
tom, že právo spojené so splne-
nou povinnosťou prináša dôstojnosť 
a ľudskosť.  

Mgr. Anna Slamková 

Mgr. Viera Sidorjaková, foto: Mgr. Ján Marčin 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vo
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clovek
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0%C4%BEachta
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivot
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Osobn%C3%A1_sloboda&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Bezpe%C4%8Dnos%C5%A5
https://sk.wikipedia.org/wiki/Bezpe%C4%8Dnos%C5%A5
https://sk.wikipedia.org/wiki/Prejav
https://sk.wikipedia.org/wiki/Jurisdikcia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Etnikum
https://sk.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodnos%C5%A5
https://sk.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1bo%C5%BEenstvo
https://sk.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1bo%C5%BEenstvo
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pohlavie
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„Native speaker“ na našej škole  
 

     Do našej školy zavítala kanadská lektor-
ka Bianca, vďaka ktorej naši žiaci mali 
možnosť spoznať jej rodnú krajinu, typické 
národné jedlo, politický systém, kanadské 
veľkomestá či krásnu kanadskú prírodu.  
     Lektorka zamerala svoju vyučovaciu 
hodinu pre deviatakov a ôsmakov hlavne na 
komunikáciu. Aby ich spoznala, žiaci roz-
právali o sebe a svojich záľubách. Predsta-
vila aj seba trochu nezvyčajným spôsobom. 
Napísala o sebe niekoľko indícií a úlohou 
žiakov bolo zistiť, čo dané indície v jej 
živote znamenajú. Druhú časť hodiny roz-
právala o Kanade. Do rozhovoru sa zapájali 
aj žiaci, pretože ich poznatky o Kanade boli 
bohaté, čo ocenila aj lektorka Bianca. Na 
záver hodiny nechala žiakom priestor na 
otázky. Žiaci sa jej mohli pýtať čokoľvek 
ich zaujímalo. 
     Hodina pre siedmakov začala predstave-
ním sa žiakov a spoznaním lektorky pomo-
cou indícií. Lektorka mala pre žiakov pri-
pravené zaujímavé aktivity, ktoré súviseli 
s príbehmi. Na záver hodiny dostali priestor 
žiaci, ktorí mali o sebe niečo porozprávať. 
     Stretnutia so zahraničnými lektormi 
motivujú žiakov k učeniu angličtiny a hodi-
ny s „native speakers“ patria medzi popu-
lárne aktivity. Verím, že aj pre našich žia-
kov bolo vyučovanie so zahraničnou lektor-
kou zaujímavé a motivujúce.   

Text a foto: Mgr. Ivana Jaščurová 

     Október je mesiac, ktorý je jedným 
z posledných troch mesiacov v roku, možno už 
trochu chladný, ale spolu s mesiacom máj skrý-
va v sebe najväčšie čaro ročného obdobia. 
     Október je zároveň už od roku 1999 mesia-
com úcty k starším. Aj v tomto roku dňa 24. 10. 
2017 vedenie školy zorganizovalo stretnutie 
s bývalými zamestnancami školy a pri príleži-
tosti Mesiaca úcty k starším si ich uctilo krát-
kym posedením. 
     Nezabúdajme, že každému z nás pribúdajú 
roky. Neúprosne a neomylne ich prideľuje čas 
zo svojho náručia nám všetkým. Človek sa ocitá 
v jeseni života a v spomienkach sa obzerá do 
minulosti. A spomienky sú pestré ako tá príroda 

na jeseň. Tak aj v spomienkach sa nájdu naj-
krajšie prežité roky, ale aj vážne, až smutné 
obdobia. Pripomínam si a bilancujem s Vami. 
Cením si Vaše skúsenosti, životné múdrosti, 
vážim si Vaše vrásky, vlasy postriebrené šedi-
nami, teplo v srdci, odovzdanosť dlane. 
     Nech je Vaša jeseň plná plodov, krásna, 
pokojná a slnečná. Nech je pre Vás jeseň života 
plná farieb, z ktorých každá bude znamenať 
jedno krásne prežité obdobie života.  
     Človek je krásny nielen vtedy, keď má pruž-
ný krok. Človek je krásny vtedy, keď ho majú 
ľudia radi    -  hovorí jedna ľudová múdrosť. 
     Ctení seniori, prijmite úprimné želanie, aby 
strom Vášho života ešte dlhé roky obsypávali 
kvety, aby ste ešte dlho každú jar obdivovali ich 
krásu. 

Mgr. Viera Džundová,  riaditeľka školy 

Stretnutie s bývalými  
zamestnancami školy - seniormi 

     Olympiáda z anglického jazyka 
V utorok 21.11.2017 sa uskutočnilo 28. školské 

kolo Olympiády v anglickom jazyku. Na žiakov 

čakala písomná a ústna časť. V písomnej časti riešili 

úlohy z gramatiky, slovnej zásoby, čítania 

a počúvania s porozumením. V ústnej časti tvorili 

príbeh podľa obrázka a viedli dialóg.  

Súťažilo sa v dvoch kategóriách. V kategórii 1A 
boli žiaci 7. ročníka a v kategórii 1B žiaci 8. a 9. 

ročníka.  
Kategória 1A  

1. miesto: Tereza Draganovská, 7. A 

2. miesto: Juraj Bilčak, 7. A 

3. miesto: Norbert Labaš, 7. A 

Kategória 1B 

1. miesto: Marek Kramár, 8. A 

2. miesto: Kamil Kravec, 8. A 

3. miesto: Sára Kramárová, 9. A 
 

Víťazom blahoželáme. Mgr. Ivana Jaščurová 

L e k t o r k a 

Bianca so 
žiakmi 8. a 

9. ročníka 
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Netradičný školský deň 
 

V stredu 22. novembra sa naši piataci 

potili nad testom T5. My ostatní, aby sme im 

zabezpečili kľud a pohodu pri písaní, sme mali 

netradičný školský deň. Triedy z nášho C 

pavilónu sme rozdelili na dve skupiny bloko-

vého vyučovania. Prvý blok športoval 

a bojoval proti obezite pri súťažiach 

v telocvični, druhý blok posilňoval ducha 

v jedálni pri výchove k ľudským právam. 

     Výchova k ľudským právam a právam 

dieťaťa je každodennou súčasťou školského 

života, pretože všetci vieme, že moje práva 

a slobody sa končia tam, kde sa začínajú práva 

a slobody toho druhého. V blokovom vyučo-

vaní nám p. uč. Maxin podčiarkol túto pravdu 

filmami. Film FARIDA je o indickom dievčati, 

ktoré musí pracovať, aby uživilo rodinu. 

Chce, ale nemôže chodiť do školy. O túžbe 

po vzdelaní je aj film MAME NGOR  - o afric- 

kom chlapcovi pracujúcom na skládke. Zará-

ba si zberom železa, stará sa o rodinu. Jeho 

snom je študovať v Taliansku. Po filmoch sme 

v prvej skupine diskutovali o našich snoch, 

o budúcnosti a porovnávali sme život u nás 

so životom filmových hrdinov. Veľkou témou 

bolo právo na vzdelanie, ktoré je pre nás 

samozrejmosťou, nemusíme o vzdelaní snívať 

ani o neho bojovať. Často sme v opačnej 

pozícii, vzdelávanie nás obťažuje. V diskusii sa 

žiaci mohli porovnať s filmovými postavami.  

     Tretí film, ktorý sme videli a diskutovali 

o ňom, bol film Úprimný na 99%. Rozprával 

príbehy štyroch mladých ľudí, ktorých spojila 

hudba v ich novej krajine v Nórsku. Všetci sú 

utečenci z rôznych kútov sveta, kde je vojna. 

Rozprávajú svoje príbehy, vypovedajú 

o svojich obavách, snoch, o túžbe po domo-

ve, o prijatí aj neprijatí v novej krajine. 

V príbehu sa objavili aj problémy s farbou 

pleti, náboženstvom, rodinným prijatím. Dis-

kusia k týmto témam po filme bola hlavne 

o tolerancii a práve na život pre každého. 

     Blokové vyučovanie v telocvični bolo za-

merané na boj proti obezite. Síce sme sa 

nevážili, aby sme presne vedeli, kto to potre-

buje, ale užili sme si všetci. V ôsmich disciplí-

nach sme radostne súťažili, behali aj triafali 

do koša či bránky. Pohyb máme u nás v škole 

radi a dnes sme to dokázali. P. uč. Marcinov 

a p. uč. Hudáková, ktorí pre nás blokový 

program pripravili, sa tešili s nami. 

Deň sa skončil úspešne. Pokračovali sme 

vo vyučovaní plní dojmov a zážitkov. Sme 

radi, že učiť sa dá aj inak, bez kníh a bez krie-

dy s diskusiou a pohybom.  
Žiaci ZŠ v Malcove 

TESTOVANIE KOMPARO 2017 
 

     Testovanie KOMPARO  je projekt, ktorého organizátorom je nezávislá spoločnosť EXAM testing. 
Predstavuje systém periodickej, nezávislej a externej evalvácie škôl. Pozostáva z dvoch modulov, prvý sa 

realizoval 16. novembra 2017 a týkal sa žiakov 8. a 9. ročníka, druhý modul sa bude realizovať v mesiaci 
máj 2018 a bude zameraný na výstupné testovanie žiakov 4. a 6. ročníka. 

Žiaci našej školy sa do testovanie KOMPARO zapájajú každoročne od šk. roka 2005/2006 a inak 

tomu nebolo ani teraz. Dňa 16. novembra si  žiaci 9. A  triedy otestovali svoje vedomosti z predmetov 
matematika, slovenský jazyk a  literatúra a žiaci 8. A triedy okrem týchto predmetov mali v testoch zahr-
nuté aj otázky z biológie, geografie a všeobecných študijných predpokladov. Pre žiakov je to určitá forma 
prípravy na Testovanie 9, ktoré čaká našich deviatakov 21. 3. 2018. Výsledky testovania  dokážu odhaliť 

silné miesta, ale aj oblasti, v ktorých majú žiaci isté rezervy. 
Podrobné výsledky testovania KOMPARO žiakov 8. a  9. 

ročníka budú zverejnené na stránke www.komparo.sk  v stredu 

13. 12. 2017 a následne v týždni od 15. 1. 2018 budú doručené 
písomné materiály s podrobnými výsledkami testovaných žiakov 
a správou s celkovými výsledkami školy.  

Pevne veríme, že sa našim žiakom podarilo testované úlohy 
zvládnuť v rámci svojich schopností a výsledky testovania budú 
porovnateľné s koncoročnou klasifikáciou testovaných predme-

tov. 
Ing. Anna Spišáková, koordinátorka Kompara 2017 

http://www.komparo.sk

