
Malý Čičan  Zima 2014 

 

 

 

 

 

Časopis žiakov 

Základnej školy Malčice 
Zima 2014 

   



Malý Čičan  Zima 2014 
 

 

Jedna z prvých akcií, ktoré sme v tomto 

školskom roku zrealizovali, bola venovaná 

kultúre. Dňa 28.októbra 2014 sme navštívili 

Košice. Prešli sme sa mestom, navštívili Dóm 
svätej Alžbety. 

V bábkovom divadle  sme videli 

predstavenie  Janko Hraško  a iné hraškoviny. 

Bábková hra Zuzany Kollárovej spojila motívy 

klasickej ľudovej rozprávky Janko Hraško a 

známeho príbehu H. Ch. Andersena Princezná na 

hrášku. V oboch týchto rozprávkach dominuje 

hrášok, a práve táto zelenina je veľkým 

nepriateľom hlavnej hrdinky. Či si  malá Katka 

vďaka týmto dvom rozprávkam našla ku hrášku 

cestu, všetci tí, ktorí pozorne sledovali,  zistili. 

Okrem toho  počuli  veľa  veselých pesničiek 

a vyskúšali si pomocou interaktívnych vstupov,  

ako sa kedysi oralo. 

Po predstavení sme navštívili Botanickú 

záhradu UPJŠ   a záver krásneho slnečného dňa 

sme strávili prehliadkou skleníkov a pokojným 

relaxom na detskom ihrisku. Okrem krásneho a hodnotného dňa nás potešila aj skutočnosť, 
že sa akcie zúčastnili aj rodičia našich žiakov. 

    

Mgr.Zora Gnipová 
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Medzinárodný deň školských knižníc vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie 

školského knihovníctva (IASL), a pripomína sa od roku 1999. Deň je oslavou školských knižníc, ich významu a prínosu 

pri vzdelávaní detí. 

Aj my sme tento deň oslávili spoločne v popoludňajších hodinách. 

Prvým stretnutím bolo stretnutie našich šiestakov a piatakov s Mgr.Matúšom Marcinom, ktorý žiakom 

predstavil históriu písma i knihy. Žiaci mali možnosť „zažiť“ na vlastné „ruky“ knihy niekoľko sto rokov staré, precítiť 

ich vek. Pričom si vyskúšali písať v našom prvom písme, v hlaholike. Za realizáciu tejto prednášky patrí poďakovanie 

Mgr.M.Kropuchovej, ktorá ju sprostredkovala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druhým úspešným stretnutím bol súťažný kvíz žiakov VI.A a III.A. Žiaci vytvorili dve skupiny po 4 šiestakov a 4 

tretiakov. Kvíz pozostával z troch súťažných kôl. Aj mladší, aj starší súťažiaci mali svoj kvíz - pokiaľ medzi sebou 

súťažili šiestaci, tretiaci dostali krásne omaľovánky. A naopak – počas kvízu tretiakov si šiestaci vyskúšali svoju 

pozornosť v čítaní. A poslednou úlohou bolo hádanie hádaniek, či určovanie foriem ľudovej slovesnosti. 

A o tom, že išlo o naozaj vydarenú akciu, svedčí aj „neochota“ žiakov ísť domov..:) Počas celého kvízu vládla 

veľmi dobrá atmosféra, a keďže sa realizoval po vyučovaní, deň predtým si žiaci na krúžku pripravili aj malé 

občerstvenie - čokoládovo-lentilkové mafiny. Za spoluprácu ďakujem Mgr.Z.Gnipovej a p.as.Lenke Tomkovej. 

Verím, že všetky tieto aktivity prispejú k novoobjaveniu krásy knihy i nášho vzťahu k nim. 

PaedDr.Monika Petriková 

 

 

  

V knižnici: 
"Prosím si niečo na 
čítanie." 

"Niečo ľahšie?" 

"Netreba, som tu autom." 

 

Čítal si moju poslednú 
knihu?  - Áno.                                            
A čo ťa na nej najviac 
potešilo?                                  
- Že je posledná!!! 

Prečo držíš tú sliepku tak 
dlho za krk? Varím podľa 
kuchárskej knihy a tam je 
napísané: Sliepku pol 
hodiny mierne dusíme. 
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Čo je iBobor? 
V roku 2004 vznikla v Litve informatická súťaž Bebras - Informatický bobor. 

Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor. V školskom roku 2013/2014 sa 

konala súťaž v 30 krajinách a zapojilo sa do nej 734 657 žiakov. 

Súťažné kategórie 

 Bobríci: 3.-4. ročník ZŠ 

 Benjamíni: 5.-7. ročník ZŠ, príma a sekunda osemročného gymnázia 

 Kadeti: 8.-9. ročník ZŠ, tercia a kvarta osemročného gymnázia 

 Juniori: 1.-2. ročník gymnázií a stredných škôl, kvinta a sexta osemročného gymnázia 

 Seniori: ostatní študenti stredných škôl a osemročných gymnázií 

Vo vyhlásenom súťažnom dni a čase v piatok 14.11.2014  od 9.30-13.30hod. súťažilo 

13 211 Bobríkov. 

Prihlásili sme sa i my, všetci žiaci III.A. Každý mal pridelený súťažný kód, prostredníctvom 

ktorého sa prihlásil do súťaže a v časovom limite 40 minút vyplnil on-line súťažný test. 

Každý žiak pracoval samostatne na počítači v škole. 

Súťaž v tomto školskom roku skončila. 

Zúčastnilo sa jej 60 654 súťažiacich z 975 škôl. 

Aj medzi nami boli dvaja riešitelia, ktorí získali diplom. 

 

Michal Karička, 3. A 72,00 bodov, 95. percentil 
 

Maroš Varga, 3. A 68,00 bodov, 91. percentil 
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On-line súťaž Informatický bobor 

DIPLOM 
Maroš Varga 

je úspešným riešiteľom 

on-line informatickej súťaže iBobor 

v školskom roku 2014/2015 

v kategórii Bobrík 

a dosiahol 68 bodov. 

 

 

On-line súťaž Informatický bobor 

DIPLOM 
Michal Karička 

je úspešným riešiteľom 

on-line informatickej súťaže iBobor 
v školskom roku 2014/2015 

v kategórii Bobrík 

a dosiahol 72 bodov. 
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Ako sa rozprávalo v minulosti...prezradia deviataci 

v príbehu O stratenej bukse 

Matróz sa vrátil na pevninu. Dlhé letá bol preč. Prišiel na funus starého otca. Majordóm ho ani 

nespoznal. Dofrčal na ferari, mal cylinder, vysoké čierne buty a široký čereš. Po funuse sa zastavil v šenku. 

Pri bare spoznal kišasonku Helenku. Pozval ju na štamperlík likéru. Stratil však buksu a nemal čím zaplatiť. 

Šenkár ich vyhodil. A tak šli na špacírku do parku. Matróz Juraj sa mordoval pre dukáty, ktoré stratil, ale 

ešte väčšmi pre hanbu – musela zaplatiť Helenka. Cestu do šenku však nebanoval. 

Helenka bola na vakáciách u starého otca Michala, žandára, ktorý síce bol podivin v očiach 

viacerých, ale postaral sa o to, aby vnučka bola školovaná. 

Helena pozvala Kuraja k starému otcovi na večeru. Priniesol jej krásnu bukrétu. Jurajove mravy sa 

Michalovi pozdávali. Súhlasil teda, aby sa Helena stala jeho oddanicou. Na znak toho Michal daroval 

Jurajovi vzácne cylinderky. O mesiac bola okázalá svadba. Helena bola krásna nevesta, mala nádherný 

šlajer. Na svadobnú cestu ich odprevadil ich verný majordóm na vystrojenom hintove. 

Tatiana, Irena, Martin, Peter ;) 

 

M...m...m...m...m...m 

Milan Makula je z malého mestečka Michalovce  a  má 

mešec metelice. Mal minimálnu možnosť mať  moc mraziť  malé 

množstvo mäsa. Malý Milan mal ale aj myšky. Myšky mali množstvo 

maličkých myšičiek. Malé myšičky Milana milujú. Avšak Milan má aj mačku Melinku. 

Melinka myšky mátori  a mučí. Moriak Maximilián mučenie myšiek marí. Maximilián 

je mocný moriak a s myškami sa majú v milosti. 

Autori: Tomáš, Gejza, Erik, Edo, VIII.B 

 

Mierumilovná Martina miluje maličkú mačičku z Mestečka maľovaných 

motýľov. Marienka miluje mlieko s medom z modrej misy od milej mamy 

Magdalény. V  malej  mrazivej miestnosti meditovala nad Mrázikom. Mrázik 

meditoval nad miestnosťou, lebo maľoval miestnosť mrazivými machuľami. 

Medové  marhule  mala aj milučká  Milka z  malého  Mestečka myšiakov. 

Autorky: Vanesa, Terezka, Kvetka, VI.A 
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Týždeň boja proti drogám 

Znova o rok starší a možno skúsenejší, sme sa opäť pokúsili zorganizovať Týždeň boja proti drogám. 

Tento rok sme si určili posledný novembrový týždeň. Na začiatku bolo potrebné  všetko si dopredu 

premyslieť. Prváci si v piatok pozreli film o dvoch škriatkoch, ktorí začali z nudy fajčiť, piť a drogovať. 

Pritom si vypočuli pesničku Nikdy nezober drogu! Hravou formou pomocou kvízu sa pokúsili spoznať 

tienisté stránky návykových látok. V utorok nás navštívila pracovníčka z Centra prevencie kriminality v 

Michalovciach, ktorá žiakom druhého stupňa formou otvorenej diskusie poukázala na návykový a zhubný 

vplyv rôznych drog na ľudský organizmus. Vo štvrtok sme mali vzácnu návštevu z Národnej protidrogovej 

jednotky spolu s policajným psom špeciálne vycvičeným na svoju prácu. Ten žiakov zaujal asi najviac. 

Prešli sa po problémových triedach druhého stupňa a dokonca sa s jeho pomocou našli cigarety. Podľa 

dotazníka sme vyhodnotili, že naši žiaci sa, bohužiaľ,  stretávajú s tabakovými výrobkami a alkoholom často 

a v pomerne mladom veku. Siedmaci si pozreli  autentický film z protialkoholickej liečebne pre mladistvých 

takmer v ich rokoch. Pomaly už tradíciou sa stal piatkový protidrogový futbalový turnaj. Tohtoročným 

víťazom a „majiteľom“ chutnej čokoládovej torty sa stala trieda VIII.A a IX.A. Na druhom mieste skončila 

VII.B a na treťom mieste V.B. Tohtoročnou novinkou bol turnaj v stolnom tenise, ktorý u nás má tiež 

svojich priaznivcov. Výtvarné práce, ktoré tvorili žiaci I. aj II. stupňa, hlavne počas piatkového dopoludnia, 

skončili s týmto umiestnením: 

1.miesto  VI.A 

2. miesto ŠT I. a II. stupňa 

3.miesto IV.A 

Pôsobivé  žiacke práce opäť zdobia prízemie 

našej školy, ako aj jednotlivé triedy. Touto 

cestou sa opäť chceme poďakovať za 

ústretovosť učiteľov a asistentov, ktorí 

pomohli tieto aktivity zrealizovať. 

Mgr.D.Kostelníková, 

koordinátorka protidrogovej prevencie 

V boji proti drogám sme však úspešne 

pokračovali aj perom. Tvorili sme: 

 anaforu – slovnú figúru, ktorá je založená na opakovaní rovnakého slova alebo skupiny slov na začiatku 

po sebe idúcich veršov alebo viet; 

 epiforu – opak anafory; 

 epanastrofu – slovnú figúru, ktorá je zložená na opakovaní toho istého slova alebo slovného spojenia 

na konci jedného a na začiatku nasledujúceho verša alebo vety; 

 akrostich - báseň, v ktorej je väčšinou v začiatočných písmenách, slabikách alebo slovách jednotlivých 

veršov ukryté nejaké slovo alebo celá veta. 
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...a nie drogy! 

Miluj život, a nie drogy! 

Váž si rodinu, a nie drogy! 

Kochaj mamu, otca, a nie drogy! 

Maj rád sestru, a nie drogy! 

Miluj svojich ľudí, a nie drogy! 

Neignoruj priateľov, ale drogy! 

Ceň si svoju prácu, a nie drogy! 

Vychutnaj si dobré jedlo, a nie drogy! 

Chráň si svoju krajinu, a nie drogy! 

Nenič si svoje zdravie, ale drogy! 

Ver Bohu, a nie droge! 

Vanesa Kaloková, VI.A 

 

Neber drogu, vezmi loptu...! 

Neber drogu, vezmi loptu! 

Loptu, ktorá skokom drogu odláka. 

Odláka drogu a neurobí zlobu. 

Zlobu nespraví, život ti nezmarí. 

Nezmarí ti život a ostaneš na milosť. 

Milosť potrebovať nebudeš, ale zato lásku dostaneš. 

Dostaneš lásku a nemusíš brať masku. 

Masku brať nemusíš, keď drogu neskúsiš. 

Neskúsiš drogu, prežiješ krásnu dobu. 

Dobu krásnu prežiješ, so svojou láskou ostaneš. 

Ostaneš s láskou svojou, a nebudeš mať život plný bojov! 

Eduard Kalok, VIII.B 

 

 

 

Fejkový život začneš žiť 

Ak účet na facebooku rozhodneš si urobiť 

Celý deň doma sedieť budeš len 

Ešte aj v škole chatovať budeš len 

Bališ baby cez chat 

Odfotíš sa pekne zhora 

Opäť zapneš sa a komentuješ 

Kamaráti? Oni tu nie sú opravdiví 

Oklamú ťa jedným slovom 

Veríš im, veď čo, všetko spoko 

You facebook zruš! 

 

Život pekný začni žiť 

Instagman skype  twiter facebook 

Vyhoď si to z hlavy už 

Odhlás sa a uži si mladosť 

Takýto život má byť nie za compom hniť! 

Barbora Balogová, VIII.A 
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Ako sa robia či rodia Vianoce ? 

Navonok jednoduchšie, ale vo vnútri ťažšie. 

Pre deti prichádzajú Vianoce počítaním. Už len trikrát, potom dvakrát a už len raz sa vyspíš 

a budú tu Vianoce. 

Príde deň, keď v dome  bude stromček, pod ním darčeky a to sú tie znaky, že už sú tu. Čas 

napätia, rýchlo zjesť štedrú večeru a už je tu chvíľa rozbaľovania darčekov. 

Radosť, nadšenie a v srdciach detí sú Vianoce. 

Vonkajšími znakmi sa Vianoce približujú v kalendári, ale stromčekom a darčekmi Vianoce 

nie sú. 

Čim sme dospelejší, máme byť aj múdrejší. 

Postupne sme múdrejší aj v tom, že Vianoce sa rodia a robia inak. Vianoce sa 

rodia v srdci a robia sa v postojoch a v konaní. 

V pokoji, v pomoci, v ochote, v rešpektovaní druhého... v každý, aj obyčajný deň. 

Takto sa robia Vianoce. 

Nie iba v želaniach, ale v ich uskutočňovaní. 

Nie iba v určenom dátume slávenia, ale 

vždy. 

Sviatky narodenia Ježiša Krista oslavujeme 

každý rok tak, ako aj naše narodeniny. 

Ale ako rodičia neľúbia deti iba v deň 

narodenín, ale po celý rok, tak aj my nemáme 

robiť Vianoce iba v jeden deň, ale po celý rok. 

 

Želajme si pokojné a požehnané sviatky Narodenia, ale pokojné a požehnané dni robme 

celý rok. 

Mgr.Mária Kropuchová 
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Dúfajme, že sa im všetky ich sny splnia! 

Mgr.D.Kundrátová a deviataci 

  

Meno: Peťko M. 

Obľúbený predmet: matematika 

Obľúbená farba: biela 

Vysnívané povolanie: kozmonaut  

Stredná škola: hotelová 

Motto: Music is my life.  
 

Meno: Ľuboš 

Obľúbený predmet: dejepis 

Obľúbená farba: modrá 

Vysnívané povolanie: SWAT 

Stredná škola: hotelová 

Motto: Koniec je nový začiatok 

Meno: Dávid Kolbas 

Obľúbený predmet: telesná 

Obľúbená farba: zelená 

Vysnívané povolanie: VPP 

Stredná škola: hotelová 

Motto: Radšej sedieť          

doma, ako ísť do školy 

Meno: Ernest „Egy“ Kináč 

Obľúbený predmet: dejepis 

Obľúbená farba: biela, modrá 

Vysnívané povolanie: cest.ruch 

Stredná škola: hotelová 

akadémia 

Motto:Všetko zlé sa obráti na dobré 
 

Meno: Marián „Maško“ 

Obľúbený predmet: biológia 

Obľúbená farba: modrá 

Vysnívané povolanie: Manažment 

regionálneho cestovného ruchu 

Stredná škola: SOŠ Obchodu 

a služieb MI 

Motto: Nový začiatok k povolaniu  

 

Meno: Irena Lopuchová 

Obľúbený predmet: biológia 

Obľúbená farba: čierna 

Vysnívané povolanie: zdravotný 

asistent 

Stredná škola: zdravotnícka 

Motto: Všetko zlé je na niečo 

dobré 



Malý Čičan  Zima 2014 

... pre pani učiteľku Paulovčákovú  :) 

  

 

 

 

 

 

 

Lásku bez kríža  

nenájdeš, 

 kríž bez lásky  

neunesieš. 
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Opäť nám nežne klopú na dvere Vianoce 

... 

VIANOCE – čas radosti, zázrakov a prianí. Je to aj čas zastavenia sa, ticha 

a lásky. Prichádzajú ticho, nenápadne, stačí tak málo, STÍŠIŤ SA  A DOBRE NAČÚVAŤ. 

V dušiach nech sa nám rozhorí krásny pocit a Štedrý večer nech zanechá v našich 

srdciach stopu pohody a radosti. 

„Malé Vianoce“ spoločne oslavujeme aj v škole. Naša škola akoby veľká 

rodina „dýcha vianočnou atmosférou“. Chodby, učebne, vestibul sú vyzdobené vianočnými motívmi, na 

chodbe svetielkuje jedlička a muzikál ne zvonenie ponúka vianočné melódie. 

Adventný čas nám spríjemní VIANOČNÝ KONCERT, v ktorom odznejú populárne vianočné piesne 

z celého sveta, koledy z rôznych krajín a nádherné ľudové koledy z celého Slovenska. Všetci ste  srdečne 

pozvaní na tento výnimočný koncert v podaní profesionálnych umelcov. Koncert sa uskutoční 15.12.2014  

o 11,30 hod. v Rímsko-katolíckom kostole v Malčiciach. 

Ďalším podujatím v predvianočnom čase bude Posedenie pri jedličke pre žiakov 0.-4.roč 

dňa 17.12.2014. Deti pod vedením svojich učiteľov si pripravujú pásmo vianočných piesní, kolied, tančekov, 

vinšovačiek a rôzne súťaže. 

 

V tomto krásnom čase sa opäť vieme tešiť aj z maličkostí a je nám dobre, keď sme všetci spolu. 

V každom z nás to vyvoláva pocit šťastia, pohody a spolupatričnosti. V úprimnom úsmeve, vo vľúdnom 

slove, či ľudskom dotyku je veľké TAJOMSTVO a BOHATSTVO. 

 

Ak si teraz sľúbime, že nielen počas sviatkov, ale aj v novom roku nebudeme šetriť na dotykoch, 

teplých pohľadoch, milých gestách a pohladeniach, dáme svojim blízkym a priateľom ten NAJKRAJŠÍ 

DARČEK. 

 

Žiakom aj zamestnancom školy želám do nasledujúcich krásnych vianočných dní, nech sú 

naplnené spolupatričnosťou človeka k človeku. Prajem Vám vnútornú silu, stály zmysel pre radosť z malých 

i veľkých vecí života, veľa zdravia, životnej iskry, lásky a potešenia z najbližších a ľudí blízkym Vášmu srdcu. 

Kiežby vianočné svetlo porozumenia a pokoja v nás zotrvalo čo najdlhšie. Bol by to najkrajší vianočný dar. 

Pričiniť sa oň musíme predovšetkým sami, vo svojom vnútri. 

 

 

Mgr. Marta Uhrinová 

        riaditeľka školy 

 


