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Milí žiaci, kolegovia, priatelia školy. 

Opäť sa Vám raz prihovárame prostredníctvom nášho školského časopisu Malý 

Čičan. Na nasledujúcich stranách sa dočítate o tom, čo všetko sme od septembra 

zažili, videli, pocítili, počuli..:) 

…príjemné čítanie a možno i spomínanie. 

 

 

alebo  

Letí, letí, 

všetko letí… 

Naozaj letí? Tak to by ste mali vidieť! Na chodbu našej školy sa zletelo takmer 
sto šarkanov. Veľkí, malí, veselí, strašidelní. Všelijakí, od výmyslu sveta. A je ich 
naozaj veľa. Bolo veľmi ťažké vybrať troch naj... No rozhodli sme. Vybrali sme 
šarkanov, ktorých žiaci vyrobili doma. 

1.      Lea Kalhousová, V.A 

2.      Martuška Tancošová, II.A 

3.      Imrich Kalhous, II.A 

Kolektívne ceny boli udelené všetkým triedam  
1. stupňa a V.A triede. 
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 Jesenná láska 

(epanastrofa Mariána Demetera a Fratiška Kančiho z VIII.A) 

Jeseň je vtedy, keď fúka vietor, 

Vietor lístie ponáša, 

Ponáša ich ako vločky snehové, 

Snehové vločky sú bielučké, 

Bielučké ako ľalie pre moju milú, 

Milú milovanú Marínu, 

Marínu moju krásnu ľaliu, 

Ľaliu, ktorú slnko hreje, 

Hreje tak, že všetky ľady roztápa, 

Roztápa ako kúsky ľadu v našom vzťahu. 

 

 

 

očami Jožky i Kvetky, žiačok V.A 

 

 

 

Kniha je najlepší 

dar, bez nej som 

smutný i stratený. 

Kniha ja jako domov 

– stále sa k nej 

vracím s radosťou. 

Kniha je jako voda – 

potrebujeme ju celý 

život. 

Domov pre knihy – to 

je moja izba. 

Kniha je zdroj i liek života..keď som chorá, vezmem si knihu..keď som 

smutná, vezmem si knihu – o ona ma uteší..nie je nič krajce na svete jako 

kniha..:) 

 

Moja kniha je môj 

život. 
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Aranžovanie 
jesenných 

plodov 
 

Bohatstvo plodov z práce 
ľudských rúk a božieho požehnania 
a či pestrosť jesennej prírody 
ponúklo inšpiráciu i materiál k 

tvorbe jesenných aranžmánov. 

Rozprávkový vláčik zo 
zemiakov a mrkvy od našich 
najmenších žiakov z I.A si 
získal nielen uznanie nás 
všetkých, ale aj prvé miesto v 
súťaži. 

Neobyčajné farby 
nežiarili len v prírode, ale aj z 
dielka žiakov II.B triedy,ktorí 
farby preniesli šikovnými 
prštekmi na papier a získali tak 
druhé miesto. 

 

Tretie miesto si odnášajú 
žiaci VIII.A podobne, ako ich 
šiškový ježko jabĺčka. 

Víťazom blahoželáme a 
všetkým zúčastneným ďakujeme 
za krásne diela,ktoré vniesli farby a 
jas jesene do vestibulu školy.        
     
     
  Mgr.M. Kropúchová 
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Predvianočný darček 

(od Barbary Balogovej, VII.A) 

 …sedel na okne a len tak, smutne, cez okno pozeral ako sa deti ohadzujú 

snehom. A premýšlal, prečo práve on nemá priateľov, prečo práve on sedí sám každý 

deň doma .  Premýšľajúc pozoroval  Tomáš hrajúce sa deti. Tie ho nemali práve 

najradšej. Mysleli si o ňom, že je namyslený, keďže pochádzal z bohatej rodiny.Verili 

tomu, že je to chalan, který si myslí, že môže mať všetko načo si len spomenie. No 

Tomáš taký nebol. Bol to milý ,šikovný a dobrý chalan. V škole ho učiteľka vybrala 

spolu s ďalšími jeho spolužiakmi do spolčnej súťaže. Vždy ho však odstrčili na bok. 

Jeho názor ich nezaujímal, až na jedného spolužiaka – Lukáša. Tomáš z tejto situácie 

bol veľmi prekvapený, ale i šťastný. Netrvalo totiž dlho a z chlapcov sa stali ozaj dobrí 

priatelia. 

 No Lukášovi kamaráti si mysleli, že mu začalo šibať. A aj ich 

partia“najlepších kamošov“ sa tiež pomaly ale isto rozpadla. 

 Súťaž v škole bola takým predvianočným prekvapením pre viacerých. 

Keďže mnohí nemohli uveriť, že práve z Tomáša a Lukáša budú dobrí priatelia. A pre 

nich dvoch nielen prekvapením, ale i darčekom - Tomáš získal priateľa, ktorého tak 

dlho chcel mať a Lukáš konečne zistil, akí boli chalani z jeho partie. 

                                      Nikdy nesúď knihu podľa obalu :)   

 

…našim spoločným 

mikulášskym  darčekom  

bol výchovný koncert o skupine ABBA..konal sa 2.decembra 

2013 v Obecnom úrade Malčice. Vystúpenie trvalo 1 

hodinu..niektorých oslovilo viac, niektorých menej, niekto si 

na švédsku skupinu ABBA zaspomínal, niekto ju len 

spoznával…no hity skupiny ABBA určite potešili 

všetkých..:) 
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Háčkovanie a šperkovanie 
 

Krúžok háčkovanie a šperkovanie je zameraný na rozvoj jemnej motoriky 
a tvorivosti žiačok. S veľkou radosťou  sa stretávame každú stredu po vyučovaní. 

V časti háčkovanie sa učia 
pracovať s háčkovkou, vytvárať základné 

stĺpiky a z nich neskôr zhotovovať 
výrobky ako sú podložky rôzneho tvaru. 

V  časti šperkovanie sa  žiačky 
učia pracovať s drôtom, silonom, 

navliekacími komponentmi, kliešťami. 
Vytvárajú si jednoduché výrobky ako sú 

stromčeky šťastia, náušnice, koráliky 
a iné. 

 
Mgr.Petra Bajúzová 

Na koncerte bolo super. 

Matin a Silvia tancovali, my 

sme sa zabávali nanich. 

Ostatných sme si ani 

nevšímali…ale pesničky boli 

super. Irena 

Na koncerte bolo fajn. Aj keď 

poniektorí z nás nemali stoličky, 

a nemali sme kde sedieť. Najviac 

sa mi páčila atmosféra, keď deti 

tlieskali. Len škoda, že režisér 

nemal mikrofón. Silvia 

Koncert sa mi nepáčil, bola to 

pre mňa nuda…ale šaty mali 

fajn..asi najviac sa mi páčila 

pesničky Mama Mia, ale to 

bolo všetko..Marián 
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Kolégium Zelenej školy 

 

      Súčasné kolégium je početné. Všetci  jeho členovia sú rozdelení do 

skupín a zrealizujú environmentálny audit školy. Neskôr sa kolégium zúži 

a budú sa postupne realizovať jednotlivé kroky k  Zelenej škole. Samozrejme, všetci 

prihlásení pedagogickí, nepedagogickí zamestnanci i žiaci sú ochotní kedykoľvek pomôcť. 

Pedagogickí 

zamestnanci: 

Dana Mileňkyová, 

Petra Bajuzová, 

Ondrej Mileňky, 

Zuzka Angušová, 

Martina Kolyová, 

Terézia Tancošová, 

Jarmila Kužmová, 

Mária Kropúchová, 

Ľudka Guľášová, 

Tomáš Tancoš, Zora 

Gnipová, Beáta 

Geročová, Lucia 

Budkovská, Lenka 

Šaffová, Lucia Tomková, Anička Astrabová, Ľudka Popríková, Lenka Tomková, Dagmar 

Kostelníková, Marta Uhrínová, Valika Váradiová, Nikola Baulovičová , Marek Tutura 

Žiaci:  

Peťka Mačová, Ivka Mačová , Lea Kalhousová, Riško Macijewič, Adamko Hrivňák, Majko 

Poprík, Laura Gadžorová, Marcel Tancoš, Timea Kalhousová, Imko Kalhous, Maťko  

Makula, Sebastián Makula, Vojto Tancoš, Gejza Šugar, Edko Šugar, Ivka Mačová, Tomáš 

Tancoš , Lea Kalhousová, Samuel Tancoš, Patrik Makula, Barbara Balogová, Dominik 

Moravský, Laura Lončáková, Lívia Makulová, Janka Macijewičová     

 

Nepedagogickí zamestnanci a zástupcovia obce: 

p. Semeš, p. Kalhousová, p. Zajac, p. Sinčáková  
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TÁTO KRAJINA SA 

TÝKA AJ TEBA  

 

NAŠA ZÁKLADNÁ ŠKOLA PATRÍ K ŠKOLÁM, 

KTORÉ CHCÚ ÚSPEŠNE PLNIŤ KROKY VEDÚCE 

K   UDELENIE CERTIFIKÁTU 

„ZELENÁ ŠKOLA“. 

MÁME ZA SEBOU PREVÉ  DVA KROKY:   

 ZOSTAVENIE KOLÉGIA  

 ENVIRONMENTÁLNY AUDIT ŠKOLY. 

V SÚČASNOSTI SA  VÝSLEDKY AUDITU 

SPRACUVÁVAJÚ A BUDÚ ČOSKORO  ZVEREJNENÉ NA 

STRÁNKE ŠKOLY I NA NAŠEJ NÁSTENKE   „ZELENEJ 

ŠKOLY“.  UŽ TERAZ VŠAK MÔŽEME POVEDAŤ, ŽE NA 

ZÁKLADE  VÝSLEDKU AUDITU A PO ZVÁŽENÍ 

VŠETKÝCH OKOLNOSTÍ MÁME ZVOLENÚ PRIORITNÚ 

TÉMU. JE TO TÉMA  

„ ZELEŇ“. 
KOLÉGIUM ZŠ 
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Týždeň  boja proti drogám 
Rok ubehol ako voda a opäť sme 

mali možnosť spoločne prejaviť svoj 

jednoznačne odmietavý  postoj proti 

drogám. Jeho úvodom zvykne byť 

protidrogová prednáška pracovníčok 

z  CPPPaP v  Michalovciach. Aj tohto roku 

tomu tak bolo. 

Po minuloročnom úspešnom 

prvom ročníku futbalového 

protidrogového turnaja sme usporiadali  

aj druhý 

ročník. 

Najväčšou motiváciou bola chutná čokoládová torta, na ktorej si 

nakoniec pochutnali  víťazné družstvá  - VI.A a VI.B spolu s učiteľmi M. 

Pliškom, V. Hudákom a M. Tuturom. Na 2. mieste skončili siedmaci a na 

3.  boli piataci. 

Dievčatá boli tiež veľmi šikovné. Výtvarne  pôsobivo stvárnili  to, 

že  téma alkoholu a fajčenia im síce nie je celkom cudzia, ale vedia, že 

tadiaľ vedie cesta do pekla.  Z výtvarných prác 1. miesto napokon  

získala trieda III.A, ktorej práca veľmi pekne vyjadrila, prečo je svet 

krásny aj bez drog. Na 2. mieste sa umiestnili deviataci a o 3. miesto sa 

podelili triedy VII.A a V.B.  

Šikovníčky z VIII.A a V.A spolu v kuchynke napiekli chutné perníčky.  

Na záver aj touto cestou chcem/e poďakovať všetkým zapojeným žiakom, učiteľom aj p. 

asistentovi Andrejovi, ktorí to všetko spoločne pomohli zrealizovať.  

Mgr.D.Kostelníková 
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OLYMPIÁDA ĽUDSKÝCH PRÁV 

Dňa 11. decembra 2013 sa v našej škole už po 

druhýkrát uskutočnilo školské kolo Olympiády 

ľudských práv. Súťaž sa konala počas 5. a 6. vyučovacej 

hodiny a zúčastnili sa jej žiaci všetkých ročníkov 

II.stupňa. Olympiáda pozostávala z dvoch častí. 

V prvej časti sa trojčlenné družstvá popasovali s 

vedomostným testom, ktorý bol zameraný na teoretickú 

stránku týkajúcu sa ľudských práv a ich ochrany, ale jeho súčasťou boli aj úlohy, pri ktorých 

sa žiaci museli zamýšľať nad tým, či v danej situácii bolo isté právo porušené alebo dodržané.  

V druhej časti žiaci pripravili plagáty. 

Prostredníctvom nich mohli prezentovať svoje 

postoje, názory k problematike ľudských práv. 

Zhotovené plagáty sa vyznačovali originalitou, 

jedinečnosťou.  

Hlavným cieľom olympiády bolo, aby žiaci 

poznali svoje práva a slobody, dokázali vyjadriť 

svoj vlastný názor a mali prehľad o udalostiach 

nielen z domova, ale aj zo sveta. Touto olympiádou sme zároveň oslávili Deň ľudských práv. 

A tu sú už dlho očakávané výsledky... 

I. časť – VEDOMOSTNÝ TEST 

1. miesto: V. A – Ivana Mačová, Jozefína Šándorová, Lea Kalhousová 

2. miesto: VII. A – Barbara Balogová, Eva Adamová, Rebeka Tancošová 

3. miesto: VIII. A – Irena Lopúchová, Martin Makula, Tatiana Karičková 

 

II. časť  - VÝTVARNÁ ČINNOSŤ 

1. miesto: Viktória Džudžová – V.B 

2. miesto: Martin Makula – VIII. A 

3. miesto: Lukáš Kináč – V. A 

Všetkým zúčastneným ďakujeme a najúspešnejším blahoželáme. Zároveň sa tešíme aj 

na ďalší ročník tejto olympiády. 

Mgr. Lenka Ďurovčíková  
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Malé čierne perličky 

Zúčastnili sme sa na deviatom ročníku regionálnej súťaže Malé čierne perličky, 

podporený  Úradom vlády SR z programu národnostných menšín.  Súťaž realizuje každý rok 

Občianske združenie Nová cesta a partner Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach. 

Súťaž je určená pre rómske a nerómske deti základných škôl, ktoré chcú uchovávať a rozvíjať 

dedičstvo rómskeho  umenia. Jedným z cieľov súťaže je vytvoriť multikultúrne prostredie pre 

rómske i nerómske deti a mládež.  

Súťaž sa konala dňa 28. Novembra 2013 

(štvrtok)  v Mestskej galérii Zemplínskeho 

osvetového strediska v Michalovciach na Ul. 

Gorkého 1.  

Po prezentácii  nás milo privítala 

koordinátorka projektu Mgr. Dagmar Horváthová 

a predstavila nám členov poroty a oboznámila 

všetkých prítomných s programom. Ako prvá súťaž 

v kategórii – prednese poézie a prózy súťažili aj iný 

žiaci z  okolitých obcí a ZŠ v okrese Michalovce. 

V tejto kategórii sme mali žiačku Líviu Makulovú 

z III.A triedy, ktorá prednášala príbeh o rómskom človeku...„VTIPKÁR‟. Z piateho ročníka 

recitovali dve recitátorky Ivana Mačová 

a Lea Kalhousová z V.A triedy ZŠ 

Malčice. Nezískali žiadnu cenu, ale 

veľmi pekne recitovali, čo prítomní 

potvrdili potleskom a pri vyhodnotení 

členka poroty ocenila pochvalou 

recitátorky, ako aj pedagógov, ktorí 

pripravovali súťažiace.  

Ďalej pokračovala súťaž v speve. 

Súťažiaci spievali rôzne žánre 

v rómskom, slovenskom aj ľudovom 

jazyku. Z našej školy získala II. miesto 

žiačka z I. ročníka Janka Tkáčová a žiačka Kristína Kináčová zo 7. B získala III. miesto.  

Žiaci z našej školy sa zúčastnili aj výtvarnej súťaže. Práce sme zaslali vopred, nakoľko  

pred súťažou komisia vybrala tie najlepšie a vystavila ich v priestoroch Mestskej galérii 

v Michalovciach. Veľkú radosť aj s prekvapením nás 

čakalo, keď sme videli na výstave desať našich 

výtvarných prác zo štrnástich zaslaných. Je to veľký 

úspech, ktorým sa môžeme pýšiť.  

Ocenení bola Petronela Mačová z III.A triedy a dvaja 

žiaci, Radoslav Adam a Peter Grajcar z III.A,   dostali 

čestné uznanie.Výtvarné práce zobrazovali život 

rómskych rodín, detí, starých rodičov zo života na 

vidieku v minulosti aj v prítomnosti. Konkrétne 

Petronela Mačová zobrazila rómskych muzikantov, ktorí 

hrajú na, čím vyjadrila generačné dedičstvo. Radoslav Adam zobrazil rómsku svadbu, čím 

zachytil generačné  príbuzenské rómske i nerómske vzťahy. Peter Grajcar vyjadril vzťahy detí 

a chlapcov „KAMARÁTI‟, ktorí sa spolu hrajú a j s nerómskymi deťmi, chlapcami.  

Už teraz sa tešíme na budúci ročník tejto súťaže a veríme, že naši žiaci ZŠ Malčice 

budú úspešní. 
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Zbor presvätej Bohorodičky      (Zbor presvjatej Bohorodici) 

Členovia zboru:  Milan Berta, Marián Demeter, Mário Lopúch, Mária Bertová, Anita 

Demeterová, Kristína Kináčová, Tatiana Karičková, Irena Lopuchová 

Zbor vznikol 20.8.2011, založil ho Milan Berta, ktorého inšpirovali 

bohoslužobné,cirkevné a liturgické spevy. 

Repertoár tvoria liturgické piesne, koledy, mariánske a 

rusínske piesne a piesne východného obradu. Spievame o 

narodení a zmŕtvychvstaní Christa, o láske a úcte k Bohu.  Názov 

sme prevzali z nášho chrámu Usnutia presvätej Bohorodičky. Teda 

Bohorodička je  patrónkou zboru. 

Pomáhajú nám duchovní otcovia Vitalij Krasij a o. 

Archimandrite Serafin Šemiatovskij.  

Zatiaľ spievame len pre Pravoslávnu cirkev v Markovciach.     Milan Berta, IX.A 

                             

Technická olympiáda 
Dňa 3.12.2013 som sa ja, 

Ernest Kináč (VII) , a Erik Čižmár (IX.A) 

zúčastnili po prvýkrát Technickej 

olympiády. Konala sa na 1.ZŠ 

Michalovce. Trvala od 8.15 do 13.30 

hod. Pozostávala z testu  a z 

praktickej časti - zostrojenia výrobku 

z dreva. Test každý vypracoval sám a 

praktickú časť výrobku sme 

zhotovovali obaja spoločne. Práca 

nám išla veľmi dobre. 

Pri hodnotení sa body z testov 

spočítavali a hodnotila sa funkčnosť výrobku a jeho estetika. V celkovej konkurencii sme 

obstáli na 5.mieste.  

Dúfam, že o rok sa opäť zúčastním tejto olympiády.   Ernest Kináč, VII.A 
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Návšteva Mikuláša v škole 

 (fotoreportáž) 

 

 


