
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Občasník  žiakov a učiteľov ZŠ Malčice 
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Dňa 20.marca 2015  navštívilo 46 žiakov našej školy Okresnú knižnicu v Michalovciach. 
Knižnica pre mladších žiakov pripravila tematický program zameraný na predsudky voči 
„iným“ ľuďom.  Starší žiaci spoznávali krajiny Európskej Únie, ich zvyklostí či 
zaujímavosti. Program spestrila výstava bábok. Po skončení návštevy sme sa presunuli na 
námestie, kde sme mali možnosť sledovať  ďalekohľadom zatmenie Slnka. Po krátkom 
rozchode nás autobus vyviezol do hvezdárne. Pre väčšinu z nás to bola vôbec prvá 
návšteva takejto inštitúcie. Obzreli sme si budovu a dostali sme sa do jednej z kupol. 
Okrem výkladu a pozorovania Slnka nám zamestnankyňa hvezdárne ukázala zaujímavé 
otáčanie, otváranie a zatváranie kupoly. 
Bol to naozaj  deň bohatý na zážitky. 
 
V tajničke je ukrytý názov sochy malého chlapčeka v Belgicku, ktorého podľa legendy 
začarovala zlá žena. Tajnička je súčasne overením našich vedomostí o krajinách EÚ, 
o ktorých sme sa učili na hodinách OBN.  
 

  

 

 

1. Žena so záhadným úsmevom na obraze Leonarda da Vinciho. 
2. Chránená značka francúzskeho vína. 
3. Svadobný tanec v Taliansku. 
4. Meno vynálezcu penicilínu. 
5. Kolíska valčíka. 
6. Najväčší ostrov patriaci grécku. 
7. Symbol folklóru v Holandsku. 
8. Vlajka ktorej krajiny je považovaná za najstaršiu. 
9. Patrón Írska. 
10. Jedno z najznámejších diel Tolkiena. 
11. Vývozca a výrobca ružového oleja. 

       (Pripravili Jožka Sándorová, Lea Kalhousová, VI.A) 
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      Ako uviedli rôzne médiá, predaju narcisov sa 

v tomto roku darilo. Mladí, starí, veľkí i malí. 

Prispieval kaţdý, kto chcel pomôcť finančne 

i morálne. Naši dobrovoľníci uţ v mnohých 

prípadoch nemuseli ani ţiadať 

o príspevok.  Výťaţok z Dňa narcisov  poskytne 

Liga proti rakovine napríklad aj nemocniciam na 

zakúpenie modernejších diagnostických prístrojov. 

Naši ţiaci  vyzberali 197,42 €. 

Ďakujeme dobrovoľníkom: Barbara Balogová, 

Sandra Makulová, Patrik Makula, Samuel Tancoš, 

Rebeka Tancošová (všetci VIII.A), Tatiana 

Slišková, Martin Macijewič (VII.A), Dominika Kaloková (VII.B), Eduard Kalok  (VIII.B). 

 

 

 

Svetový Deň Zeme má 45 rokov.  Posolstvo tohto sviatku je rovnaké ako 

na začiatku – chrániť planétu pre ďalšie generácie. Ako kaţdý rok, aj v našej 

škole sme pripravili environmentálne aktivity. Tento rok sme pokračovali 

v zveľaďovaní okolia školy. Upravili a doplnili sme bylinkový záhon za školou 

o nové bylinky. Vystavali sme recyklovaný vyvýšený záhon. Na jeho tvorbe sa 

podieľali triedy III.A a IV.B. Preukázali svoju zručnosť a predovšetkým 

pracovitosť. Poďakovanie patrí Dominikovi Petickému, Matúšovi Kančimu, 

Kevinovi Kalokovi, Romanovi a Mirkovi Gáborovcom, Alanovi Šándorovi, 

Laure Tancošovej, Laure Lončákovej, Rebeke Dţudţovej a Jolane Kalokovej 

mladšej. Pri príprave vyvýšeného záhonu s prípravou materiálu pomáhali aj 

ţiaci III.A. Okolie pomohli vyčistiť a zveľadiť ţiaci VI.A triedy, vysadili nový 

ţivý plot z ibišteka. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tento deň neznášam. Nemám rada našu zem, najradšej y som sa odsťahovala na inú planétu. Mars či 

Venušu. Na tejto Zemi sa mi to zdá nudné. Samý stereotyp. 

Vstávať. Ísť do školy. Vrátiť sa domov. Jesť. domáce práce. Počítač. Večera. A spať. Takto je to kaţdý deň. 

Uţ ma to fakt nebaví! 

 Volám sa Ivana Kalhousová, bývam v Malčiciach.  

„Choď spať, Ivana,“ kričala na mňa mama z kuchyne. Pretočila som očami, šla do kúpeľne, prezliekla som 

sa do pyţama a vrátila sa do izby. So svojou sestrou Petrou sa v obľube veľmi nemáme, ale dnes sme sa 

nejako ani nehádali. Vyliezla som na posteľ, nastavila si budík a ďalej surfovalo po internete. Zrazu som sa 

ocitla pri kostole, kde všetko bolo zničené a v ohni. Škola, domy, zastávka. Všetko. Zhrozene som začala 

utekať domov. Avšak tam uţ nikto nebol. Čo sa tu deje?! Všade krik, zhon, pplač! V dedine nastala 

evakuácia. Ja som utekala od jednej ulice k druhej, nastúpila do auta a snaţila som sa vydýchať. 

„Ivana, vstávaj!“ počula som hlas mamy. Otvorila som oči a sadla si.  

„Fúúú, to bol ale sen!!!“ 

„Si v poriadku?“ pýtala sa mama. Hneď som ju objala. Len ma ubezpečovala, ţe všetko je v poriadku. Po 

chvíľke mama odišla a ja som sa začala baliť do školy. 

Po tomto sne som si ale našu Zem začala váţiť a chrániť. V škole som sa prihlásila do krúţku Zelená škola, 

v rámci ktorého sme robili rôzne postery, sadili kvety, recyklovali a podobne. 

Bol to síce iba sen, ale ktovie, či sa to aj naším prispením nestane!  

          (Joţka Sándorová, VI.A) 

 

(spracoval Eduard Kalok, VIII.B) 

 Najvyšší strom na svete – HYPERION - dosahuje výšku 115,61 metra, je to druh sekvoja. 

 Najvyšší vrch na svete – MOUNT EVEREST 

 Najväčšie jazero sveta – KASPICKÉ MORE 

 Najhlbšie jazero sveta - BAJKAL 

 Najväčšia púšť sveta - SAHARA 

 Najväčšie suchozemské zviera – SLON AFRICKÝ 

 Najvyššie zviera – ŢIRAFA MASAJSKÁ 

 Najväčšia rieka - AMAZONKA 

 Najväčšia jaskyňa – SO DOONG nachádzajúca sa vo Vietname 

 Najväčšia vodná elektráreň – TRI ROKLINY v Číne 

 Najvyššia budova - BURDŢ CHALÍFA (Dubajská veţa), výška budovy vrátane antény je 828 

metrov. 



 Najväčší štadión - RUNGRADO MAY DAY STADIUM 

 Najväčší štát - RUSKO 

 Najväčší činný gejzír - STEAMBOAT, výšky aţ 115 m (Yellowstone National Park, USA) 

 Najväčší kontinent - ÁZIA 

 Najväčší oceán – TICHÝ OCEÁN 

 Najväčší mäsoţravec – TULEŇ SLONÍ 

 Najväčší pavúk - HUNTSMAN SPIDER 

 Najhlbšia priekopa – MARIÁNSKA PRIEKOPA 

 Najväčší ostrov – GRÓNSKO 

 

 

(Pozorne si prečítaj vety a nájdi v nich možno aj tvoje meno..;) 

1. TO MI TEDA VER, ONI KAŽDÚ VEC POKAZIA. .................................. 

2. PEŤKO UVIL MALÝ VENČEK. .................................. 

3. PO TEJTO JAZDE NOHA PRESTALA BOLIEŤ. .................................. 

4. V POSLEDNEJ ČASTI MU ROZPOVEDAL PRÍBEH. .................................. 

5. VŠETKO BOLO PO STAROM A NEPÁČILO SA NÁM TO. .................................. 

6. AKO STE LAPILI TOHO VTÁČKA?  .................................. 

7. NAŠI MONRCHOVIA VLÁDLI ROZUMNE. .................................. 

8. VIDEL SOM NA DREVENOM STROPE TERMITY. .................................. 

9. HODILI SME KAPRA DO VANE. .................................. 

10. MÔJ STARKÝ MAL VÍNA NA ROZDÁVANIE. .................................. 

11. V TELEVÍTII BEŽÍ ZNÁMA REKLAMA. .................................. 

12. STÁLE MÁTE DOMA TÚ ŠKAREDÚ MAČKU? .................................. 

13. PODAJ MI LANO A IDEM NA STRECHU.  .................................. 

14. ČO VYMYSLÍ ZAS TEN VÝMYSELNÍK. .................................. 

15. KAMARÁTKA NECHCELA URAZIŤ NIKOHO BLÍZKEHO. .................................. 

16. STÚPIL SOM NA NOHU GORILE. .................................. 

17. KÚPILI SME DOSŤ PALIVA NA ZIMU. .................................. 

18. Z TOHO STROJA NAPOSLEDY VYŠLI NOVINY PRED ROKOM.  .................................. 

19. TRAFILI JU RAJČINOU DO CHRBTA. .................................. 

20. SUSEDKA MI LAKOVALA NECHTY. .................................. 

 

 

Dopoludnie s hviezdou zo Superstar... 

Dňa 30. apríla 2015 navštívili našu školu obľúbený spevák z druhej série súťaže Superstar - 

Martin Krausz a jeho hostia, aby našich žiakov potešili výchovným koncertom.  



Boli nimi známy hudobník – gitarista a profesionálna cvičiteľka zumby, ktorí sa postarali 

o skvelý sprievodný program tohto vydareného predpoludnia. Všetci žiaci našej školy, počnúc tými 

najmenšími až po našich deviatakov, si mali možnosť vypočuť finalistu speváckej súťaže naživo, 

zasúťažiť si a výborne sa zabaviť. Ako to už býva, vždy je treba učiť sa aj nové veci, a tak nám 

hudobník, ktorý, mimochodom, hral aj s Mariánom Čekovským, vysvetlil, ako sa čo možno 

najľahšie naučiť radenie akordov na gitare. Žiakom prezradil takú malú fintu na ich zapamätanie 

(Edo hodil granát do atómovej elektrárne), ktorá sa im hneď zapáčila a po skončení koncertu si ju 

s úsmevom opakovali. Martin Krausz svojím hlasom opäť dokázal, že spieva predovšetkým srdcom 

a  publikum si získal svojou bezprostrednosťou. Deti sa aj samy mohli zapájať do programu a do 

zaujímavých súťaží, zahrali si aj na niektorých jednoduchších hudobných nástrojoch.  

Výchovný koncert sa vo svojej záverečnej 

časti niesol v znamení dobrej hudby i tanca. Na 

rad prišla zumba aj s ozajstnou odborníčkou, 

ktorá svoje umenie v pohybe našim deťom 

a mládeži nechcela iba predviesť, ale do víru 

dynamickej tanečnej hudby strhla aj niekoľko 

odvážnych dievčat. Súťažili medzi sebou 

o najlepšiu tanečníčku zumby. Publikum nakoniec 

potleskom rozhodlo o víťazke, ktorá získala CD 

nášho vzácneho hosťa. Koncert bývalého 

superstaristu a jeho hostí dopadol na výbornú. My 

všetci, ktorí sme boli prítomní na tomto milom 

podujatí, sme sa 

veľmi dobre 

zabavili a do 

svojich tried 

sme odchádzali 

v dobrej nálade a s úsmevom na tvári. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08.03.1955 - 18.06.2015 


