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03.09.2018 

Milí žiaci, priatelia našej školy. Máme radosť! Pretože sa nám opäť podarilo číslo školského časopisu Malý 

Čičan. Je to náš spoločný občasník prezentujúci naše aktivity za celý prvý polrok. Teda aspoň časť z nich. 

A v ňom sa prezentujú aj naši žiaci, mladí rytieri bez meča. Veď posúďte sami. 

Do ďalšieho čísla môžete, samozrejme, prispieť aj vy. Stačí len napísať a poslať váš príspevok.  mp ;) 

 

 

 



ÚČELOVÉ CVIČENIE 

V dňoch 13.9 - 14.9.2018 prebehlo v našej škole   účelové cvičenie pre žiakov 5. - 9. ročníka.   

Počas prvého dňa (13.9.2018) sa podľa vopred vypracovaného rozvrhu hodín pre jednotlivé triedy a 

vyučujúcich žiaci venovali zdravotníckej príprave v rozsahu dvoch hodín, civilnej ochrane a pohybu 

a pobytu  v prírode po jednej hodine. Počas záverečnej piatej hodiny sa jednotliví triedni učitelia odobrali do 

svojich tried a spoločne so žiakmi zhrnuli prebrané učivo. Na záver teoretického bloku vyučujúci 

oboznámili žiakov s priebehom praktického dňa.   

Na začiatku druhého dňa najskôr triedni učitelia skontrolovali dochádzku žiakov. Prostredníctvom 

školského rozhlasu bol vyhlásený cvičný poplach s hrozbou požiaru na streche školy. Po vyhlásení cvičného 

poplachu žiaci pod vedením triednych učiteľov disciplinovane a organizovane opustili budovu školy a 

zhromaždili sa na vopred určenom mieste – na parkovisku vedľa budovy školy. Po absolvovaní evakuácie 

školy boli žiaci vo vyhradenom priestore oboznámení bezpečnostnými technikmi o účinkoch a použití 

jednotlivých druhov hasiacich prístrojov. Ukážku zabezpečili Ing. Marián Chvostaľ a Bc. František  

Chvostaľ v rozsahu 30 min. Po jej ukončení boli žiaci vedúcim ÚC oboznámení s priebehom praktickej časti 

a obzvlášť boli poučení o zásadách bezpečnosti pri presune a pobyte v cieľovom priestore. Približne o 9.00 h 

sa žiaci pod vedením vedúceho ÚC, triednych učiteľov a asistentov, presunuli na futbalový štadión v 

Malčiciach. Boli oboznámení s činnosťou a aktivitami na ihrisku. Po ukončení praktickej časti sa všetci žiaci 

presunuli rovnakým spôsobom ako na začiatku späť do areálu školy a po krátkom vyhodnotení cvičenia 

vedúcim ÚC Mgr. Radoslavom Kačalom, im bol velený rozchod domov. 

Počas celého priebehu praktickej časti nedošlo k žiadnej ujme na zdraví účastníkov cvičenia a 

samotné cvičenie prebehlo bez vážnejších rušivých elementov, preto ho môžeme považovať za úspešne 

absolvované podľa vopred pripraveného plánu.                  Mgr.R.Kačala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Malé čierne perličky 

Aj v tomto školskom roku sa ôsmi žiaci našej školy zúčastnili sútaže 

MALÉ ČIERNE PERLIČKY, ktorá sa konala 23.10.2018 v Mestskej 

galérii Zemplínskeho osvetového strediska v Michalovciach.  

Niektorí z nich získali aj pekné umiestnenie. 

Tatiana Makulová - 1. miesto - spev - I.kategória 

Vanesa Tatárová - 1. miesto - spev - II. kategória 

Imrich Makula - 2. miesto - hra na hudobný nástroj 

Alexandra Hanková - 3.miesto - prednes poézie a prózy 

Stefany Adamová - 3.miesto - výtvarné práce 

Víťazom srdečne gratulujeme! 

Biela pastelka 2018 

Opäť sme sa zapojili..... 

      Žiaci našej školy sa aj v tomto školskom roku zapojili do verejnej dobročinnej zbierky Biela 

pastelka 2018. Ide o verejnú zbierku, ktorá zlepšuje životy tých, ktorí to najviac potrebujú. Ide o 

ľudí zrakovo postihnutých. Vyzbierané peniaze sú použité na sociálne poradenstvo, realizáciu 

kurzov, pomocou ktorých všetci tí ľudia, ktorí strácajú alebo stratili zrak, získavajú zručnosti 

potrebné pre ľahšie zvládanie životných situácií. Sme radi, že žiaci našej školy podporili význam 

tejto dobročinnej zbierky a dobrovoľnou sumou sa pridali k zástupu pomáhajúcich. Chlapci 

deviateho ročníka, Mário Daniš a Marián Hoľan, spolu s asistentom Andrejom Mileňkym navštívili 

obce Malčice, Markovce, Kačanov a Petrikovce, kde vyzbierali spolu 120 eur. 

Veľká vďaka všetkým! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLADKÁ PALACINKA 
 

Suroviny na stôl dáme. 
S receptom sladkým začíname. 

Mlieko ,cukor vajíčko. 
Urobíme cestíčko. 

 
Oleja trošku aj soli dáme. 
Cesto pekne premiešame. 
Múka chýbať nesmie nám. 

Cestíčko si vyšľahám. 
 

Panvicu si rozpálime. 
Cestičko si nalejeme. 

Chvíločku postojíme, palacinku otočíme. 
 

Džemom si ju naplníme. 
Šľahačkou ju ozdobíme. 
Dobru chuť zaželáme. 

 
(Marek Sinčák, VII.A) 

JABLKOVÝ 

MRIEŽKOVANÝ KOLÁČ 

do misky si dáme všetky suroviny  

a cesto si spracujeme rukami čistými 

do fólie zabalíme a na 20 min. uložíme 

na 180 stupňov si rúru zapneme 

na 2/3 si cesto vyberieme  

a na pomučenej doske vyvaľkáme  

to do formy prenesieme 

čo nám pretŕča z okrajov vyrežeme 

jablkovú plnku na cesto nanesieme 

zvyšok rozvaľkáme 

a na pásiky narežeme 

tie na vrch koláča nanesieme  

a piecť to celé dáme 

po upečení vychladnúť necháme 

(Samko Kináč, VII.A) 

 

ČUČORIEDKOVÁ TORTA 

Z múky, cukru, studeného masla cesto vymiešame, 

Vodu podľa potreby pridáme, 

Cesto by sa začalo rozpadať, tak rýchlo pracujeme, 

Zabalíme a do chladničky na hodinku odložíme, 

Horkú čokoládu roztopíme, 

A hneď do smotany pridáme, 

Na hladký krém premiešame, 

A do chladničky tiež odložíme, 

Po vychladnutí na veľkosť formy vyvaľkáme, 

Do formy prenesieme, 

Po upečení vychladnúť necháme, 

Na korpus čokoládový krém natrieme, 

Vrch drobným ovocím ozdobíme, 

Na koniec opäť raz do chladničky odložíme. 

(Sandra Tkáčová, VII.A) 



Vyhodnotenie jesenných súťaží 

Počas jesenných dní sa žiaci našej školy mohli zapojiť do viacerých súťaží, ktoré vyhlásila Žiacka školská 

rada. Po ťažkom a náročnom rozhodovaní Vám prinášame dlho očakávané výsledky. 

Zber gaštanov: 

1. miesto: 3.A – 56,5 kg gaštanov 

2. miesto: 3.B – 48 kg gaštanov 

3. miesto: 1.B – 18 kg gaštanov 

 Jesenná atmosféra sa do priestorov našej školy preniesla aj vďaka žiakom, ktorí sa zapojili do súťaže 

o najkrajšiu jesennú dekoráciu. Všetci si priniesli potrebný prírodný materiál a vytvorili krásne a nápadité 

diela. 

Najkrajšia jesenná dekorácia: 

1. miesto: B 

2. miesto: B 

3. miesto: ŠT 7,8,9 

 A súťažili sme aj o najkrajšieho šarkana. Keďže súťažných prác bolo takmer 80, rozhodli sme sa oceniť 

práce v nasledujúcich kategóriách:  

      I. Najkrajší šarkan 

      II. Najnápaditejší šarkan 

      III. Šarkan s naj... chvostom 

  

       I. Najkrajší šarkan 

1. miesto: Jenifer Tokárová – 3.A 

2. miesto: Šimon Strzelczyk – A 

3. miesto: Tomáš Tancoš – 1.A 

        II. Najnápaditejší šarkan 

1. miesto: Adelka Kaloková – 2.B 

2. miesto: Alexandra Hanková – ŠT 7,8,9 

3. miesto: Ján Kalok – 0.A 

        III. Šarkan s naj...chvostom 

1. miesto: Jasmína Makulová – 3.A 

2. miesto: Anna Balogová  - A 

3. miesto: Patrik Kešeľ – ŠT 5,6 

Víťazom srdečne blahoželáme.        Mgr.Lenka Ďurovčíková 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Droga  
Môj odkaz pre ľudí, čo milujú fet, 
chodťe preč, ničíte nám celý svet, 
cigarety, ktoré fajčia aj malé deti, 

prosím vás, dajte ich radšej do 
smetí. 

 
Droga,droga, samá droga,  

to je dnešná doba,  
cigarety, playstion či alkohol,  

určite nikomu z vás nepomohol. 
 

Ale nie iba to sú drogy,  
medzi ne patria aj naše hoby - 
playstion, mobily a počítače, 

keď vám zobereme, 
každý z vás sa rozplače. 

 
Nedroguj,nedroguj,nedroguj, 

športuj,športuj,športuj, 
nedroguj,nedroguj,nedroguj, 

športuj,športuj,športuj. 
 

Vezmi si radšej nejakú knižku  
a budeš mať  IQ na veľkú výšku, 

začni pracovať a sa ti zadarí, 
to je koniec, tak maj sa starý. 

T.A.T new song 

(Mário Sándor, VIII.A) 

 

O drogách 

Bol raz jeden hlúpy chlapec, volali ho Kiko. 

Preplo mu v hlave, zobral piko. 

Piko mu bolo príliš slabé, začal fetovať, 

aby mu to v hlave začalo fungovať. 

Je mu fetovanie bolo príliš slabé,  

tak prešiel na drogovanie. 

Drogovanie, fetovanie a iné heroíny, 

toto sú jeho vitamíny.  

Vždy, keď idem po ulici, vidím niekoho, 

že si cigaretu pripaľuje. 

Potom sa čuduje, že im to v hlave 

nefunguje.  

Keď sú hlúpi, tak im treba. 

O niekoľko rokov nebudú vedieť ani 

odrezať chleba. 

(Sandra Tkáčová, VII.A) 



Mikuláš, Mikuláš, priateľ náš starý, 

každý rok nosievaš do okien dary. 

Mikuláš, Mikuláš, ty veľký svätý, 

každý rok myslievaš na dobré deti! 

  Mikuláš ani tento rok nesklamal a zavítal k nám v dobrej nálade. 

Neprišiel však sám, ale v sprievode anjelov i ufúľaného čerta. Táto vzácna 

návšteva k nám zavítala presne 6. decembra, kedy slávime sviatok sv. 

Mikuláša. Naši žiaci si pre neho pripravili rôzne básničky, pesničky i 

koledy, za ktoré každý dostal sladkú odmenu. Aj v tento deň sa potvrdilo, 

že nie je nič krajšie, ako vyčarovať úsmev na tváričkách tých najmenších. 

„Mikuláš, tešíme sa na Teba aj o rok!“ 

 Mgr. Lenka Ďurovčíková 

 

 

 

 

 



...z voľného verša... 

Na stole visí obraz môjho milého deduška, 

na stole leží kniha ktorú čítal 

na stole sú položené hodinky ktoré nosieval... 

  V našom srdci ležia krásne staré spomienky                                                                                                     

chvíle ktoré sme spolu prežili... 

   Na chvíle ako sme hrali v parku schovávačky                                                                                                         

na spoločne upečené mafiny v rúre.. 

No hlavne na smiech a na to                                                                                                                                 

ako sme sledovali z okna padajúci sneh... 

A to všetko prešlo                                                                                                                                                  

tak rýchlo ako blesk                                                                                                                                               

a ja chcem vrátiť ten krásny čas. (Viktória Setláková, VII.A) 

 

      ..či sonety zo športu... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salt Lake City 

Salt Lake City už sa blíži, 

slovenská mlaď ide v boj, 

po víťazstve iba túži, 

v hlavách nieto nepokoj. 

Odhodlanie z chlapcov srší, 

každý z nich chce vstreliť gól, 

je však jedno, kto ho strelí, 

podstatné je, by vždy bol. 

Ameriku porazíme, 

s Fínmi si to rozdáme, 

Kanaďanov rozprášime. 

Potom prídu bratia Česi, 

kliatba naša preveliká, 

no zlomíme ju my všetci. 

(Marek Dančo, VIII.A) 

 

McGregor vs Khabib  
Nemusíte byť priaznivec bojových umení MMA, 
ale isto ste počuli, že sa konal titulový  zápas v UFC. 
A keď sa skončil, nepochybne ste zachytili, 
že sa tam ľudia pochytili. 
 
UFC je lídrom medzi všetkou profesionálnou 
organizáciou, 
akousi NHL či la ligou. 
Chcelo to dve dekády cieľavedomej roboty, 
riskovať i kus šťastia mať a dať do toho trošku ochoty. 
 
UFC malo veľké šťastie, že našlo McGregora, 
v klietke je to veľká potvora, 
a v hľadisku mu vždy slúži veľká podpora. 
 
Všetko to vyvrcholilo minulú sobotu, 
keď Khabib po víťazstve nad Mcgregorom preskočil 
klietku, 
vrhol sa po jednom chlapovi  z McGregorovho tímu a 
odštartoval potyčku. 
 

(Mário Sándor, VIII.A) 



MIKULÁŠSKY VOLEJBALOVÝ ZÁPAS UČITEĽOV 

Mikuláš v našej škole priniesol nielen mnoho darčekov, prekvapení a radosti pre naše 

deti, ale tiež bohatú nádielku zábavy a športového vyžitia pre našich učiteľov, asistentov a 

všetkých, ktorí v tejto škole pracujú. Po obdarovaní našich najmenších v dopoludňajších 

hodinách, prišla chvíľka zábavy aj pre nás, zamestnancov, v podobe volejbalového zápasu.  

Kapitáni družstiev, ktorými boli učitelia Tobiáš a Kačala, si vybrali svoje zmiešané 

družstvá a po dôkladnej rozcvičke sa mohlo začať. Začiatok zápasu potvrdil predpoklad 

nedostatočnej zohratosti družstiev, ale s množstvom úderov, blokov, prihrávok a podaní, hra 

naberala na svojej kvalite. Veľmi dramatické a vyrovnané sety prinášali mnoho vzruchu a 

ešte viac skvelej zábavy. Ak si ale myslíte, že zábava predčila súťaživosť, tak ste na veľkom 

omyle! Ruka v ruke kráčala so športovým duchom a súťaživosťou.  

Mňa osobne tento zápas presvedčil, že bez akýchkoľvek pochybnosti sme schopní 

zostaviť tím, ktorí sa môže bez štipky zaváhania porovnať s ktorýmkoľvek učiteľským 

kolektívom v našom regióne.  

A kto vyhral? No predsa my. Áno, my, ľudia, ktorí sa chceli zabaviť, športovať, 

súťažiť a hlavne mať radosť z pohybu a kolektívneho zomknutia. No a k celej tejto 

fantastickej akcii nám sekundovali naše pani kuchárky, ktoré potvrdili svoje kuchárske 

majstrovstvo prípravou 

geniálneho guľášu, za čo sa im 

chcem čo najsrdečnejšie 

poďakovať. 

Pýtate sa, čo 

zamestnanci, ktorí nešportovali? 

Tak tí si vybrali svoje družstvo a 

oduševnene mu fandili a 

povzbudzovali ho.  

Verím, že táto udalosť 

bola prvou lastovičkou, ktorá nám pomôže ešte viac stmeliť a utužovať náš kolektív. 

„ Športu zdar, zábave zvlášť ‟              Mgr. Radoslav Kačala 

 



Školská burza 2018 

Už štrnásty ročník vianočnej burzy rozhýbal druhé poschodie našej školy 12. 

decembra. Čo priniesol? Výborne pripravených predavačov, množstvo výrobkov, 

ozdôb, medovníčkov a vianočných dekorácií, ktoré sa na stoloch objavili už 

počas „veľkej“ prestávky a organizátorky, p. uč. Petrikovú a p.uč.Gnipovú. 

Návštevníkov, ktorí obzerali a nakupovali, veselých a odvážnych prvákov, ktorí 

nevedeli, ako „to funguje“. A ešte dlhé rady čakajúcich. Na čo? No predsa na 

voňavý koláčik, ktorý prichystali žiaci z krúžku Varíme – pečieme.. 

Touto cestou sa ale chceme poďakovať všetkým, ktorí   do burzy prispeli svojou 

snahou a venovanými výrobkami. Doposiaľ sme získali viac ako 110 eur. 

Ďakujeme.           Z.G. 

Advent 2018   v III.A 

Adventné obdobie je obdobie 

duchovnej prípravy na Vianoce. Slovo 

advent pochádza z latinského „adventus“ a 

znamená príchod. Veriaci si v tomto období 

pripomínajú, že na svet príde Kristus. My, 

v III.A, sme si krátili predvianočné obdobie 

tradičnými aktivitami. 

Dievčatá napiekli v školskej kuchynke 

medovníčky. 

Chlapci medovníčkami ozdobili vianočný stromček v triede. Spoločne sme nafotili vianočné pohľadnice, ktoré sme 

v posledný deň pred odchodom na vianočné prázdniny rozniesli do našich rodín a v triede sme si pripravili posedenie 

pri čaji, sladkých koláčikoch a koledách. 



... a trochu exotiky na záver ... ;) 

 
Viem hrať na ukulele. 

A futbal hrám ako Pelé. 

 

Nemám o tom alibi. 

Ale pravda - je to bez chyby. 

 

Rada jem sušienky. 

Rovnako aj lupienky. 

 

Všetko, čo prežívam, je ulúzia. 

Chcela by som sa volať Lukrécia. 

 

Rada mám v hlave sponky. 

A k sukni tmavé silonky. 

 

Futbal hrám s chlapcami. 

Nie len s malčickými babami. 

 

V škole sa rada učím, 

no vonku rada Maja mučím. 

(Sára Horváthová, VIII.A) 

 

Prišla som poobede zo školy. 

Prezliekla si pulovér.  

Zistila som, že ma kamarát dal na cover. 

Sedela som doma.  

Navštívil ma Roman. 

Pozvala som ho dnu teda. 

Zistila som, že je ozaj legenda. 

Chcela som ísť vonku.  

Tak som zašla po Tonku. 

Na sebe som mala džíny.  

Tonka si vzala legíny. 

Na obed sme mali karé. 

Volali mi, že ma čakajú v bare. 

 

Prehovorila ma Nela,  

že v práci ide o veľa. 

Čaka nás možno krach.  

Oznámil nám kolega Mach.  

V práci máme nový efekt.  

Cestou šéfka dostala defekt. 

(Lívia Makulová, VIII.A) 

 

Navštívili sme Waterloo, 

Dali sme si hnusné šodo, 

Ovracal som si žabó. 

 

Sedel som v kupé, 

Priniesli mi langoše, 

Urobili si dobré  renomé. 

 

Vrátil som sa do Sydney, 

Lebo som nemal alibi, 

Oklamal som jury, 

Bol som už nevinný. 

 

Odletel som zo Sydney, 

Navštívil som Peru, 

Ochutnal som tunajšie whiskey, 

Ale bolo to pre rodičov tabu. 
(Marián Hoľan, Miki Makula, IX.A) 

Rád chodím do kina,  

beží tam stará mašina. 

Majko sa pripil od piva, 

môže zato čajočka „maživa.“ 

Cítim sa ako mím, 

nie ako môj brat, ten je veľký „gavalir,“  

včera som strelil gól, 

chlapci ma preto vzali večer von. 

Doma mám nepriateľskú sestier armádu,  

radšej pôjdem s otcom robiť fasádu, 

Slávko vždy robí náladu. 

Sestry mi nosia dioptrie  

a každá jedna ma pobije, 

mama je určite rada, že Majko žije. 

(Mário Sándor, VIII.A) 

 


