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Veľmi pekné popoludnie zažili naši prváci 

posledný novembrový deň v škole. V I. B triede bola 

pre nich pripravená slávnostná imatrikulácia, ktorá sa 

niesla v duchu rozprávkového príbehu o Harrym 

Potterovi. 

Žiaci I. A a I. B vstúpili za tónov hudby z filmu 

do vyzdobenej triedy v sprievode svojej asistentky 

a triednej učiteľky, ktoré im na cestu svietili 

lampášikmi. V triede ich už čakal Harry Potter (Peťko 

zo 4. A) a jeho kamarátka Herminona (Saška zo 4. A). 

Pani učiteľka Csontosová všetkých prítomných žiakov, 

učiteľov i asistentky privítala a vysvetlila prvákom, čo sa od nich na slávnostnej imatrikulácii očakáva. 

Keďže sú prvákmi už celé 3 mesiaci, mali by už čo to vedieť zo slovenského jazyka i matematiky. 

Ich prvou úlohou bolo správne pomenovať 

obrázok, ktorý im  ukazovala p. učiteľka Balková 

a následne vybrať to písmenko, na ktoré sa názov 

obrázku začínal. Pri plnení tejto úlohy sa postupne 

vystriedali všetci žiaci a všetci zadanie aj zvládli. 

Niektorí úplne sami, iným prišla na pomoc pani 

asistentka, či Harry (Peťko) Potter.  

Druhé zadanie bolo z oblasti matematiky. 

Žiaci mali v skupinkách poskladať logickú hračku 

tangram. Pri tejto úlohe išlo trochu aj o čas, teda 

ktorej skupinke sa ako prvej podarí poskladať 

tangram správne. Žiakom sa výzva zapáčila 

a s nadšením sa pustili do skladania. Aj túto úlohu všetci po vzájomnej spolupráci 

úspešne zvládli. 

Čas medzi plnením úloh prišli prvákom spestriť ich starší spolužiaci z 3. B 

triedy. Zaspievali veselú pesničku o abecede a milým spôsobom ukázali, ako sa dá 

celá abeceda ľahko naučiť a zapamätať. 

Nakoniec nastala očakávaná chvíľa. Každý žiak sa posadil na 

čarovné kreslo, Hermiona (Saška) mu pridržala nad hlavou 

čarovný klobúk a Harry (Peťko) Potter vyslovil formulku: 

„Pasujem ťa za prváka!“, pričom pri tom použil aj svoj 

čarodejnícky prútik. Ako spomienku na imatrikuláciu dostal 

každý žiak imatrikulačný list a sladkú odmenu za vydarené splnenie 

úloh. Na záver ešte všetci prváci zložili svoj prvácky sľub. Úplnú bodku za touto 

vydarenou akciou dali veselé tančeky na detské piesne.  

Každý prvák odchádzal z imatrikulácie nadšený a odhlodlaný splniť svoj 

sľub, a byť tak riadnym a právoplatným žiakom našej školy.  

        PaedDr.D.Csontosová 

 

 



Slávik a ruža /A.Puškin/ - očami Mikuláša Makulu 

Horúca láska- Aladár a Hela 

V hĺbke noci temnej, 

v parku do tmy skrytom, 

spieva Aladár Hele, 

piesne pred úsvitom. 

Ale milá Hela hojdá sa, rozmýšľa 

Nevie cítiť, vnímať, 

tu báseň o láske horúcej. 

Pre koho ty frajer, dýchaš? 

Pre studenú krásu, 

Či nie aj ty spievaš? 

Na ňu nepôsobia básnikove vzlety. 

Hľadíš na ňu – kvitne, vzýva - neodvetí. 

 

Studená láska 

V hĺbke noci krásnej, 

v parku do tmy skrytom, 

spieva dievčine chlapec, 

piesne pred úsvitom. 

ale milé dievča kolíše sa drieme, 

nevie cítiť, chlapcovu lásku vnímať. 

Pre koho ty chlapče snažíš sa a stlievaš? 

Pre studenú lásku, 

Či nie aj ty spievaš? 

Na ňu nepôsobia tvoje vety. 

Hľadíš na ňu, neodpovie ti. 

Laura Gadžorová 



V treťom 

novembrovom 

týždni sme mohli 

opätovne ukázať 

svoj odmietavý 

postoj nielen 

voči  tzv. 

bežným drogám, ale aj voči alkoholu, hazardu, či 

fajčeniu všelijakých cigariet. Dávkovali sme si to 

postupne - od dotazníkov, príspevku v školskom 

rozhlase, prezentácii na prízemí školy, až po piatkový 

protidrogový deň. Ten sme už tradične venovali športu 

a výtvarnému stvárneniu protidrogovej tematiky. Trieda 

VI.C, spolu s pani triednou učiteľkou, v 

kuchynke  ukuchtila výbornú pochúťku. Venovali sa 

tomu tri  vyučovacie hodiny a snažili sa naozaj všetci - 

chlapci II. stupňa v telocvični na protidrogovom futbalovom turnaji a dievčatá nad svojimi 

výtvarnými prácami. Všetci totiž vedeli, že ich za najkrajšie práce čaká sladká odmena. Zapojili sa 

aj žiaci I. stupňa. Spolu so svojimi triednymi učiteľmi 

stvárnili túto závažnú tému z detského pohľadu a 

vytvorili zaujímavé práce. Razantne odmietavý postoj 

voči drogám ukázali napokon všetky triedy spolu s 

pomocou svojich triednych učiteľov a  asistentov. 

Opätovne im zato patrí úprimná vďaka.   

 Koordinátorka protidrogovej výchovy: 

Mgr.Dagmar 

Kostelníková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Základná škola Malčice  sa zapojila od začiatku školského roka 2017/2018 do dvoch verejných 

zbierok. Žiaci našej školy veľmi radi vychádzajú do ulíc našej, ale aj okolitých dedín (Petrikovce, 

Markovce, Kačanov) ako dobrovoľníci, aby vyzbierali peniaze, z ktorých sa neskôr podporujú jedinečné 

projekty zamerané na deti a mladých ľudí.  

Biela pastelka    je verejná zbierka 

(22.september 2017), ktorá aj vďaka našej pomoci 

zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej 

situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných 

prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým 

postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne 

použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a 

sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, 

ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú 

začleniť sa do bežného života. 

         Vyzbieraná suma: 72,94 eur 

Hodina deťom   je celoročná zbierka (10.novembra 2017), ktorej základným cieľom je 

iniciovanie a podpora trvalých, pozitívnych zmien v živote detí a mladých ľudí. Je mostom medzi tými, ktorí 

chcú pomôcť a tými, ktorí pomoc potrebujú. Každé dieťa potrebuje blízkeho človeka a zaslúži si šťastné 

detstvo bez starostí. Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových 

organizácii s celoslovenskou pôsobnosťou a podporuje aktivity pre zdravé, choré, talentované, sociálne slabé 

či hendikepované deti. Peniaze posiela aj do škôl, detských domov či centier voľného času. 

        Vyzbieraná suma: 155,72 eur 

Sme nesmierne radi, že naša škola i žiaci sa zapojili do takýchto zmysluplných zbierok, a tak sme 

mohli prispieť svojou troškou tým, ktorí to najviac potrebujú. 

 

Advent je krásne obdobie plné 

predvianočného očakávania, ale aj 

krásnych chvíľ pri chystaní 

darčekov, prekvapení. Chceli sme si 

v škole pripraviť predvianočnú 

atmosféru, priblížiť advent a zažiť  

radosť z očakávania Vianoc. 



Začali sme výrobou adventného venca. Pripravili sme si ho z prírodných 

materiálov. V tomto období sme už zapálili prvú sviečku. Samozrejme 

sme sa o histórii a súčasnosti adventného venca porozprávali.  

Dievčatá popoludní upiekli voňavé medovníčky a pripravili ich na 

zdobenie stromčeka. V kuchynke sme ešte neboli, takže to bolo pre nás 

dvojnásobne príjemné a užitočné. 

V nasledujúce popoludnie chlapci ozdobili stromček a vyzdobili celú triedu. 

Pri škole sme na Barboru natrhali vetvičky čerešne. Vložili sme ich do 

vody a budeme čakať, či naozaj vykvitnú na Vianoce. Tak to hovorí 

ľudové zvykoslovie. 

Porozprávali sme sa 

o ďalších zvykoch – na 

svätú Katarínu,  na 

svätého Ondreja, na 

svätého Mikuláša, na 

svätú Luciu, a pripravili 

sme o nich nástenku. 

Prajeme Vám pokojný 

Advent a pekné  

Vianoce 2017.  

                                                            

 

 

V predvianočnom období sme sa rozhodli zorganizovať v našej škole florbalový turnaj pre chlapcov. 

Prečo? Nuž preto, že záujem o tento druh športu v našej škole vzrástol a samotní žiaci sa dožadovali 

zorganizovania podobnej akcie. Keďže ako telocvikár telom aj dušou som sa tomu veľmi potešil, netrvalo dlho a 

turnaj bol pripravený. V celom tomto predvianočnom zhone sme si všetci zúčastnení našli chvíľku času a 14. 

decembra v čase od 12.30 h v priestoroch našej telocvične sa turnaj konal. Do turnaja sa mohli zapojiť rôzne 

zmiešané päťčlenné družstvá, ktoré si žiaci sami zložili. Účasť dievčenskej populácie nebola vylúčená, ale žiadne 

z dievčat neprejavilo záujem o túto pútavú hru, podobnú klasickému ľadovému hokeju či hokejbalu. Do turnaja sa 



prihlásilo 6 družstiev, ktoré boli rozdelené do dvoch trojčlenných skupín. V skupinách sa hralo systémom ,,každý 

s každým˝. Prví dvaja v skupinách postúpili 

do semifinále, kde sa medzi sebou stretli 

družstva z druhej skupiny na kríž, teda prvý 

zo skupiny A s druhým zo skupiny B a 

naopak. Víťazi zápasov postúpili do finále a 

porazení sa stretli v zápase o tretie miesto.  

Že kto vyhral? Dôležité? Pre mňa 

absolútne nie! Vyhral každý, kto prišiel a 

zapojil sa, vyhral šport, ale predovšetkým 

zvíťazila myšlienka a záujem o túto akciu,  o 

tento šport, ktorá vzbĺkla v hlavách našich 

žiakov.  

Všetci sú víťazi! 

No, ale aby sme nechválili len záujem o florbal, musím hneď jedným dychom dodať, že veľký podiel na 

hladkom a kvalitnom priebehu turnaja mali aj ďalší žiaci, konkrétne žiačky, ktoré sa postarali skutočne ukážkovo 

o občerstvenie všetkých účastníkov turnaja. A za to vám, dievčatá, veľmi pekne ďakujem a dávam palec hore. 

Ten, ktorý vzbudil zvýšený záujem žiakov o florbal 

Mgr.Radoslav Kačala 

 

 
1. Máte svojho obľúbeného 

herca či film? 

Áno, herca mám. Je ním Bruce 

Willis.Mám rád všetky jeho filmy, 

musím ale povedať, že nemám rád 

scifi filmy, a aj on má niektoré 

také, ale ako herca ho mám 

najradšej. Ale tiež mám veľmi rád 

také tie staršie české a slovenské 

filmy. Napr.Českí baroni, Vesničko 

má středisková a podobne. A tiež 

dobré komédie, ale ozaj dobré, nie tie také násilné. 
2. Obľúbená kuchyňa? 

Slovenská, určite slovenská. Je tam veľmi veľa dobrých 

jedál, nepohŕdnem ani inou kuchyňou, ale slovenská 

a česká kuchyňa je pre mňa tá naj. 
3. Ktoré jedlo by ste nikdy nezjedli? 

To viem stopercentne presne – je to zelená fazuľka. To 

nikdy nedám do úst. 
4. Obľúbený nápoj? 

Červené víno. 
5. Aký máte názor zatiaľ na našu školu? 

V podstate, ja som vedel do akého prostredia idem a tak 

názory sú rôzne – myslím si, že pokiaľ človek dôjde na 

akúkoľvek školu, musí si človek tie svoje predstavy poopraviť. Ja som tu zatiaľ spokojný, trošku som 

zaskočený tým, že je tu väčší potenciál u žiakov - čo sa týka športovej prípravy. Chcel by som 

v budúcnosti zapojiť žiakov viac do rôznych súťaží, a využiť ten potenciál, ktorý tu je. Podľa môjho 

ozaj subjektívneho názoru, nebol až natoľko využitý. Treba však pracovať nielen s pohybom, ale 

trochu viac pôsobiť aj na ten mentálny prejav. 

6. Ktorú triedu ste si obľúbili? 9.A 
7. Prečo ste si vybrali práve učiteľstvo? 



Musím povedať, že v našej rodine nikto, ani moji rodičia, ani súrodenci neboli v tomto smere nejako 

zaangažovaní, a je to trochu také zvláštne, lebo aj ja, aj moje sestry pôsobíme v tejto oblasti.  

Odmalička som inklinoval k tomu, aby som skúsenosti i vedomosti, ktoré získam, dokázal posunúť 

niekam ďalej, hlavne ja mám veľkú radosť z toho, že dokážem niekoho niečo naučiť. Ak ho 

posuniem. Nemusí to byť nejaká celoživotná skúsenosť, ale aspoň niečo sa naučí a potom, keď vidím, 

že to dokáže využiť vo svojom živote, je to pre mňa veľké zadosťučinenie. Mám to rád. Ja som sa do 

školstva vrátil v podstate po desiatich rokoch, pôsobil som v rôznych sférach, ale chýbalo mi to, mám 

to proste rád. 
8. Čo by ste chceli v živote dosiahnuť? 

Mal som kedysi iné ciele ako začínajúci tréner, učiteľ, ale 

vzhľadom k tomu, ako som zistil,  ako to na našom Slovensku 

funguje, tak sa tie moje ciele nejakým spôsobom okresávali. 

Momentálne som v pozícii, kedy som ako učitel a tréner, a 

mám svoje predstavy, neviem či to  nazvať svoje ciele ale moje 

predstavy sa v budúcnosti sú spojené aj s učiteľovaním, 

s trenovaním futbalu, plus – rád by som rozvinul svoje ďalšie 

aktivity v oblasti fitnes, ako osobný tréner. Ak sa mi to podarí, 

budem veľmi rád. 
9. Máte v živote nejaký vzor? 

Myslím si, že v každom období vývoja človeka, toho človeka 

ovplyvňujú iní ľudia, kolektív. A častokrát v tom mladšom 

období, keď vyrastá, mení sa pohľad. Ja tým, že som odmalička 

športoval, som mal hlavne športové vzory – T.Skuhravý, 

T.Henry a momentálne v oblasti trénerskej - sú to Arsene 

Wenger a Josep Guardiola. Podľa mňa sú to top tréneri. Ale aj 

po tej ľudskej stránke. Napr. A Wenger – je to človek, ktorý už 

21 rokov pôsobí v jednom klube, vychoval množstvo kvalitných 

futblistov. Mnoho, mnoho článkov čítam o ňom. Škoda, že zataiľ ešte nevydal nejakú svoju 

autobiografiu. To by ma veľmi zaujímalo. Ale sú tam aj iní ľudiaa, ktorých obdivujem, 

napr.Dalajláma. 

V posledných rokoch ma v mnohývh veciach ale pozitívnym spôsobom ovplyvnila moja manželka. Je tá, 

ktorá ma nejakým tým spôsobom, nasmeruváva dopredu. 
10. Mali ste počas štúdií prezývky? Alebo aj teraz. 

Áno. Boli to odvodené prezývky od môjho priezviska. Nikdy som nemal problém s tým, ako ma 

oslovovali. Volali ma „kačka“, potom „kača“. Akékoľlvek prezývky mi nikdy nevadili. Skôr som bol 

až skoro nahnevaný, ked ma tréneri oslovovali priezviskom. Prišlo mi to také neosobné, veď sme 

tvorili jeden kolektív.  
11. Ktorú strednú školu ste navštevovali? 

Chodil som na Strednú priemyselnú školu strojnícku v Prešove. 
12. Vaša vysnívaná dovolenka? 

Nemyslím si, žeby som nejakú destináciu vysnívanú, pre mňa môže byť dovolenka aj na Slovensku. Pre 

mňa je dôležité to,  s kým tú dovolenku budem tráviť. Ale iste mám rád letné dovolenky pri mori. 

Nie som ten typ, že budem vylihovať len na pláži, ale skôr taká tá aktívna dovolenka. V podstate 

mám ale rád všetky typy dovolenky, či sú to poznávacie, zimné, lyžovačka. 
13. Ktoré miesta vo svete ste navštívili? 

Je toho dosť, čo som pochodil, napr. Londýn, Paríž, Barcelona, Budapešť, Varšava, Krakov, Praha, 

hlavne som toho precestoval dosť s futbalom. 
14. Obľúbený hráč MMI? 

Musím povedať úprimne, že tento šport nesledujem, nie som vyznávačom týchto športov, takže nemám. 
15. Obľúbený spevák, skupina? 

Michael Bublé, George Michael, ale pesničku nemám obľúbenú, dokážem si vypočuť pesničku 

z akéjkoľvek sféry, čokolvek, čo sa mi páči. 
16. Aké jazyky ovládate? 

Ja si hovorím, že som taký stále začínajúci študent angličtiny, trošku sa dohovorím po anglicky, ale je 

sa čo zdokonaľovať. Samozrejme, okrem českého či poľského jazyka. Nemám problém sa dohovoriť 

v týchto jazykoch.  
17. Obľúbená značka auta? 

Ani to nemám obľúbené, pretože pre mňa je dôležité, aby auto spĺňalo určité paramatre. V 1.rade nech 

je bezpečné, napr. symbolom bezpečnosti je pre mňa volvo, je to švédsky typ auta, aj keď nemôžem 

povedať, že je to obľúbené. Doma máme Kiu, má deväť rokov, a sme s ňou spokojní.  

              Za rozhovor ďakujú Lea, Laura, Jožka, žiačky 9.A 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Vitaj, vitaj, Mikuláš, čo v batohu pre nás máš? 

Cukríky i čokoládky a či dáky perník sladký? 

Celý rok sme poslúchali, aj uši si umývali. 

Žiaden nás sa nebil veru, na kolene nemal dieru. 

Tak ako sme sľúbili, všetci sme sa ľúbili. 

Rýchlo, rýchlo rozbaľ vrece, nikto z nás už čakať nechce. 

Viete vy, milí žiaci, kto to je svätý Mikuláš a odkiaľ k nám prišiel?  Rodičia svätého Mikuláša boli 

vznešeného rodu, no dlho boli bezdetní. Preto sa modlili k Bohu, aby im požehnal dieťa. Ich prosba bola 

vyslyšaná  a narodil sa im chlapec. Dali mu meno Mikuláš. 

Mikuláša rodičia vychovávali k poslušnosti, láske a štedrosti.  Už ako malé dieťa pomáhal iným 

a robil   dobré skutky. Po smrti rodičov rozdal Mikuláš všetok svoj majetok chudobným. Stal sa biskupom.  

Po celý svoj život plnil želania iných ľudí a robil dobré skutky.  Istý chudobný človek mal tri dcéry. Nemohli 

sa vydať, pretože ich otec nemal peniaze na veno. Svätý Mikuláš im vtedy v noci vhodil do izby tri mešce 

s peniazmi, aby sa mladé dievčence mohli vydať.  

Svätý Mikuláš bol mimoriadnou osobnosťou a preto sa úcta k nemu veľmi rozšírila.  V mnohých 

rodinách sa preto dodržiava starý zvyk, že v predvečer sviatku svätého Mikuláša si každý vyčistí svoje 

topánky, vloží ich do okna a čaká na sladký darček od Mikuláša. Dokonca častokrát  to robia i rodičia. 

A mikulášsku tradíciu sme dodržali aj my v našej škole! 

  


