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N o v i n y  
Š K O L Á Č I K 

 

vydáva  
Základná škola v Malcove, 

086 06 MALCOV, 

tel./fax: 054 - 4882123 
Email: 

zsmalcov@stonline.sk 

Oslava dňa učiteľov 
 

     Oslavu Dňa učiteľov riaditeľka školy začala krátkym príbehom: Istý člo-

vek nevedel čítať ani písať. Často sledoval ľudí s okuliarmi, ako čítajú knihy. 

Pomyslel si: Keď budem mať okuliare, budem vedieť čítať. Pobral sa preto 

do mesta k optikovi a požiadal ho o okuliare na čítanie. No okuliare nikoho 

nenaučia čítať a písať. Čítať a písať sa musíme naučiť sami. 

A pravdepodobne aj na to myslel už pred tisíckami rokov antický filozof 

Seneca, keď povedal: Nikto sa nestáva múdrym len náhodou. Práve poslaním 

školy je, aby vedomosti, poznanie, skúsenosti nevychádzali z náhody, aby sme 

presne vedeli, čo, kedy a akým spôsobom chceme dosiahnuť. A aby sme 

deťom nedávali okuliare, ale naozaj ich naučili čítať. V týchto Senecových 

myšlienkach je zahrnutý princíp vzdelávania. Je dôležité, aby žiak, ktorý absol-

vuje školu, vedel vykročiť do života. 
     Nedávno som v jednom školskom časopise čítala výsledky ankety, 

v ktorej žiaci odpovedali na otázku: Aký by mal byť ideálny pedagóg? Mnohé 

boli zaujímavé a často sa opakovali. Ideálny učiteľ by mal byť podľa žiakov 

múdry, spravodlivý, tvorivý, schopný vypočuť si žiakov a pomôcť im, priateľ-

ský a mal by mať zmysel pre humor. Mal by byť obetavý a tolerantný. Mal by 

u žiakov rozvíjať sociálne a komunikačné kompetencie, schopnosť vedieť 

spolupracovať s inými, kooperatívne riešiť problémy. Možno by sme všetky 

tieto požiadavky mohli zhrnúť do jednej vety: Ideálny učiteľ by mal byť člo-

vek, ktorý hľadá pravdu a učí ju hľadať aj u svojich žiakov. J. A. Komenský 

tvrdil: Učiteľ musí byť ako horiaca pochodeň, ktorá zapaľuje.  
     Deň učiteľov je výzva pre nás, aby sme vyjadrili, ako môžeme prispieť či 

už tradičnými alebo inovačnými prostriedkami k maximálnym hodnotám 

vzdelanostnej úrovne. Deň učiteľov je symbolom vďaky a uznania nielen pre 

učiteľa, ale aj pre všetkých tých zamestnancov školstva, ktorí sú neoddeliteľ-

nou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. 
     Dovoľte mi vyjadriť vďaku a uznanie Vám všetkým, ktorých zásluhou 

funguje naša škola. Oceňujem Váš profesionálny a ľudský prístup k žiakom, 

k práci, k prezentácii školy na verejnosti. Vyslovujem slová vďaky všetkým 

pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom za to, že sa podieľate na 

výchovno – vzdelávacom procese a celkovom imidži školy. 
     V našej škole sa výsledky práce prehodnocujú počas školského roka 

viackrát, ale viem, že práve v takýto slávnostný deň potešia úprimné slová 

vďaky a uznania viac ako inokedy.  
     Udeľujem Cenu riaditeľky školy a pamätnú medailu J. A. Komenského 

PaedDr. Janke Tulenkovej za prípravu žiakov na okresné, krajské 

a celoslovenské kolá a ich umiestnenie v celoslovenských kolách  súťaží 

z ruského jazyka. Oceňujem ďakovným listom: Mgr. Zuzanu Kaščákovú za 

výborné výchovno-vzdelávacie výsledky. 

Oceneným srdečne blahoželám. Mgr. Viera Džundová,  
poverená riadením školy 
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Deň detí  
 

     Oslava Dňa detí bola pre 8. A tradične úžasná. 

Vyšli sme na Kráľovú studňu. Slnko nás intenzívne 

sprevádzalo po celý deň. Rozdávalo nám radosť 

a darovalo nám množstvo čarovných okamihov. 

V dobrom počasí sa dobre oslavuje. „Hore“ sme 

opekali, jedli, smiali sa a hlavne boli spolu. Okrem 

vyhliadky sme dôkladne zmapovali celé okolie, 

stretli zahraničných aj našich turistov, dokonale 

sme sa vybláznili, unavili, vyležali pod stromami. 

Dole sa nám nechcelo a celou cestou sme si plá-

novali ďalšie akcie. Je nám spolu dobre, ale aj 

napriek tomu sa tešíme na prázdniny.  

     Aj tento rok si žiaci prvého stupňa dopriali 
ku koncu školského roka spoznávanie krásnych 
miest Slovenska. Spolu so svojimi vyučujúcimi 
sa vybrali na Spišský hrad, jednu z najväčších 
a najkrajších zrúcanín v strednej Európe. Všet-
kých nás očarila majestátnosť a rozloha tejto 
úchvatnej stavby.  Nešli sme však obdivovať 
iba „mlčiace“ kamene, ale hrad sme spoznávali 
hravou formou na tzv. Hradohraní. Bola to 
jedinečná príležitosť pre žiakov, aby mohli 
preukázať svoje fyzické schopnosti na jednotli- vých stanovištiach – v hode loptičkami 

a kruhmi, v rytierskom súboji, v streľbe lukom 
na terče, v zvesovaní ruží dlhou palicou, 
v pretekoch fúrikov.... Za zdolanie všetkých 
trinástich prekážok im bol udelený diplom 
a sladká odmena. Na konci výletu sme si hrad 
pozreli aj zvnútra, kde žiakom približoval život 
a históriu hradu sprievodca.  
     Z výletu sme sa vracali vyčerpaní, ale plní 
ve-

Výlet na Spišský hrad  

Text: Mgr. Ján Marčin, foto: učitelia I. stupňa 

NÁVŠTEVA LESNÍCKEHO EKO-
CENTRA  

Podobne ako po minulé roky aj tento 
rok si naši najmladší žiaci návštevou Les-
níckeho ekocentra v Malcove pripomenuli, 
aké dôležité je starať sa o zvieratká predo-
všetkým v zimných mesiacoch. V rámci 
besedy sa bližšie oboznámili 
s nebezpečenstvom požiaru trávnatých 
a lesných porastov, ako aj s prácou lesní-
kov. Žiaci si mohli prezrieť vystavené expo-
náty, porovnať rôzne druhy srstí zvierat 
a podľa zvukovej nahrávky uhádnuť, ktoré-
mu živočíchovi patrí daný zvuk.  Už teraz 
sa tešíme, aké zaujímavosti prinesie budúci 
rok.  Ďakujeme!  

Text a foto: Mgr. M. Jurecová Text a foto: Mgr.  J. Hriceková 
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     Žiaci 1. stupňa Základnej školy v Malcove 
prežili nezabudnuteľné chvíle v krásnom pro-
stredí Tatranského národného parku v škole v 
prírode. V dňoch 4.  až 8. júna 2018 sa naši 
tretiaci a štvrtáci zúčastnili vytúženej školy 
v prírode v Novom Smokovci vo Ville Siesta. 
      Počasie nám prialo. Žiaci spoznávali nád-
hernú tatranskú prírodu. Prvý deň sme sa zoz-
námili s okolím a uskutočnili sme dlhšiu vy-
chádzku okolo Štrbského plesa. Okolo jazera 
vedie asi 2,25 kilometrový chodník. 
Z informačných tabúľ umiestnených na brehu 
jazera sme sa dozvedeli mnoho zaujímavostí 
o tatranskej prírode. V utorok sme cestovali do 
Belianskych Tatier, kde sme navštívili Belian-
sku jaskyňu. Belianska jaskyňa je najväčšia a 
jediná sprístupnená vysokohorská kvapľová 
jaskyňa v Tatranskom národnom parku. Čaka-
lo nás v nej viac ako 850 schodov a teplota sa 
pohybovala okolo 5˚C. V stredu sa deti tešili 
do Tricklandie, ktorá sa nachádza v Starom 
Smokovci. Tricklandia je zábavný park, ktorý 
ponúka príjemne strávený čas s kamarátmi. Je 
založený na trick arte – umení optických ilúzií. 
Súčasťou je zrkadlové bludisko a nájdete tu aj 
obchod so suvenírmi. Potom sme navštívili 
múzeum a botanickú záhradu v Tatranskej 
Lomnici. Vo štvrtok nás čakala náročnejšia 
túra. Pozemnou lanovkou sme sa dostali až na 
Hrebienok, potom naše kroky smerovali 
k Rainerovej chate, Studenovodským vodo-
pádom a k Bilíkovej chate.  
     Každý podvečer sme si spestrili písaním 
denníčka o aktivitách a výletoch, ktoré sme 
uskutočnili a ďalšími spoločenskými hrami. 
Ráno sme vždy začínali rozcvičkou a čas me-
dzi raňajkami a obedom sme vyplnili bodova-
ním izieb za čistotu, precvičovaním 
a upevňovaním vedomostí zo školy a hrami na 

detskom ihrisku. V predposledný deň sa deti 
zapojili do súťaže s názvom Tatranský svišť, 
kde deti súťažili v družstvách v rôznych dis-
ciplínach. Večer nasledovalo vyhodnotenie 
čistoty izieb.  

Posledný deň nás čakalo balenie 
a upratovanie izieb a vyrazili sme domov. 
Cestou sme sa zastavili v Nestville Parku v 
Hniezdnom. Prešli sme expozíciou tradičných 
ľudových remesiel, ktoré boli spojené s pre-
zentáciou histórie a súčasnosťou liehovarníc-
tva na severnom Spiši. Prehliadka expozície 
bola rozdelená na tri časti, história – expozícia 
ľudových remesiel, moderna – jeden 
z najmodernejších liehovarov v strednej Euró-
pe a tradície – Rezbárska sála, ktorá je skvost-
ným dielom našich rezbárov. V tejto miestnosti 
deti degustovali ovocný džús. Dominantou a 
srdcom celej expozície je jeden z najväčších 
drevených vyrezávaných obrazov v Európe. V 
areáli sa nachádza aj Nestville chocolate, kde 
môžete nielen vidieť, ako sa vyrába čokoláda a 
čokoládové pralinky, ale samozrejme ich aj 
ochutnať.  

Pobyt v škole v prírode v nás zanechal 
množstvo nezabudnuteľných zážitkov 
a neopísateľné pocity. 

ŠKOLA V PRÍRODE 2018  

Text a foto: Mgr. Viera Sidorjaková 

               Štvrtáci v múzeu  
 

     Deň 12. apríl 2018 bol pre mnohých ako každý iný, 
no pre našich štvrtákov predsa len trošku zaujímavejší. 
Kvapkou výnimočnosti tohto dňa bola návšteva Prírodo-
vedného múzea v Bardejove, ktoré im ponúklo prehliad-
ku fauny a flóry nielen v danom regióne, ale aj exponáty 
z cudzích krajín. V závere exkurzie žiaci navštívili aj 
Šarišské múzeum – expozíciu IKONY, v ktorom bližšie 
spoznali význam a krásu vystavených obrazov.  

Text a foto: Mgr. Martina Jurecová 
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Čitateľský maratón v Malcove  
 

     Pri príležitosti marca - mesiaca kníh, ktorý je 
venovaný slepému básnikovi, zberateľovi národ-
ných piesní a národnému buditeľovi Matejovi Hre-
bendovi, sa v Základnej škole v Malcove 23. marca 
2018 uskutočnil čitateľský maratón. Zúčastnili sa ho 
žiaci 2. stupňa na hodinách slovenského jazyka 
a literatúry pod vedením vyučujúcich Mgr. Jany 
Stašovej, Mgr. Júlie Hricekovej a PaedDr. Moniky 
Zapotokovej.  
     Cieľom tohto podujatia bolo zlepšiť úroveň 
čítania a čítania s porozumením aj u žiakov zo so-
ciálne znevýhodneného prostredia,  žiakov 
s rôznymi poruchami učenia a  integrovaných žia-
kov. Ďalším cieľom bolo vzbudiť záujem 
o literatúru a čítanie kníh.  
     Žiaci sa postupne striedali pri čítaní knihy Klub 
záhad - Pomsta grófa Gundolfa od rakúskeho spiso-
vateľa a televízneho moderátora programov pre 
mládež, ktorý napísal aj 5 televíznych scenárov, 
pričom s nimi vyhral Veľkú rakúsku cenu pre mlá-
dež, veľvyslanca UNICEF-u, Thomasa Brezinu. 
     Prostredníctvom príbehu pochmúrnej a opustenej 
vily grófa  Gundolfa, ktorá skrýva tajomstvo a ľudia 
v nej miznú bez stopy, autor opisuje príbeh troch 
pátračov: Jupitera Katza, Vicky a Nicka, ktorý sa to 

snažia zistiť. 
     Žiaci prostredníctvom zážitkového učenia si 
zdokonalili nielen čítanie, ale aj vystupovanie pred 
vyučujúcimi a spolužiakmi. Hoci niektorí z nich 
mali trému a čítali slová spájaním slabík, z tohto 
podujatia si odniesli veľa nových zážitkov. Jedným 
z nich bola aj práca s mikrofónom, vedomosti 
o autorovi, ktorému sú venované hodiny literatúry 
v 7. ročníku.  

Pevne verím, že aj naďalej sa budeme zapájať 
do takýchto školských aktivít. Veľké ďakujem patrí 
aj vedeniu Základnej školy v Malcove, ktoré nám 
umožnilo aj takouto formou vzdelávať žiakov 
a rozvíjať ich obzory na pôde našej školy.  

Text: PaedDr. Monika Zapotoková, foto: Mgr. J. Vančík  

Biologická olympiáda  

kategória E 
 

     ZŠ na Wolkerovej ulici v Bardejove zor-

ganizovala v stredu 11. apríla 2018 pre žiakov 
základných škôl okresné kolo Biologickej 
olympiády kategórie E v odbornostiach bota-

nika, geológia a zoológia.  
     Aj žiaci našej školy sa pravidelne zú-
častňujú tejto olympiády a úspešne reprezen-
tujú našu školu a obec Malcov. Olympiády zo 

všetkých škôl sa zúčastnilo: v odbornosti 
botanika 3 žiaci, v odbornosti geológia 3 
žiaci, v odbornosti zoológia 8 žiakov 5. - 9. 

ročníka základných škôl okresu. 
     V odbornosti botanika Martina Lamanco-

vá z 9. A obsadila 2. miesto a Michal Bocko 
z tej istej triedy 3. miesto. V odbornosti 
zoológia bol najúspešnejší Martin Tulenko 

z 9. A, ktorý obsadil 1. miesto, Šimon Kra-
már zo 6. A, ktorý sa olympiády zúčastnil po 
prvýkrát, získal krásne 2. miesto a Nikoleta 

Kaščáková z 8. A 5. miesto. Martin Tulenko,  
Šimon Kramár aj Martina Lamancová repre-
zentovali našu školu aj v krajskom kole, 

ktoré sa konalo 9. mája 2018 v Prešove. Aj 

tu boli všetci traja úspešnými riešiteľmi. 
     Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy 
a j  o b c e 

a blahoželáme!  

Súťaže zo slovenského jazyka a literatúry  
 

     Aj v tomto polroku pokračoval záujem žiakov zú-
častňovať sa literárnych súťaží v prednese alebo literárnej 
tvorbe. Do literárnych a recitačných súťaží sme sa 
v školskom roku zapojili nasledovne: 
     Školského kola súťaže v prednese Hviezdoslavov Ku-
bín sa zúčastnilo 23 žiakov. V školskom kole bolo takéto 
umiestnenie: II. kategória: 
Poézia: 1. miesto Š. Kramár (6. A), 2. miesto M. Bilý (6. 
B), 3. miesto V. Drabiščáková (5. A). 
Próza: 1. miesto T. Bereščáková (6. A), 2. miesto K. Dra-
ganovská (6. A), 4. miesto Z. Drutarovská (5. A) a V. 
Kramárová (6. A). 
III. kategória: 
Poézia: 1. miesto: A. Pilár (8. A), 2. miesto B. Micheľová  
(7. A), 3. miesto P.  Bilý (7. A), 4. miesto J. Kováč (9. A). 
Próza: 1. miesto A. Karolová (8. A), 2. miesto N. Kaščáko-
vá (8. A), 3. miesto S. Ždiňáková (7. A).  
     Súťaž Mladý recitátor bola realizovaná v dvoch kategó-
riách. I. kategória: 1. miesto P. Čechová (6. A), 2. miesto 
J. Červeňák (6. A), 3. miesto V. Giňová (5. B), II. kategó-
ria: 1. miesto J. Kováč (9. A), 2. miesto P. Bilý (7. A), 3. 
miesto Jaroslava Karalová (8. B) 
     V literárnej súťaži Poľovníci a príroda očami detí zís-
kala S. Kramárová z 9. A 2. miesto vo svojej kategórii na 
okresnom kole. 
     Súťaže Moje korene sa zúčastnili štyria žiaci: Zuzana 
Majorošová (5. A), V. Kramárová (6. A), J. Bilčak (7. A) 
a J. Bilčaková (9. A). 
     Sme radi, že žiaci prejavujú záujem o súťaže zo sloven-
ského jazyka a literatúry, sú tvoriví a radi prejavia svoj 
talent.  

Mgr. Jana Stašová Mgr. Helena Labašová 

Foto:   
D a n k a 

Chomjako-

vá  
a žiačky z 

8. A  pri 

č í t a n í 

ukážky 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Jasky%C5%88a
https://sk.wikipedia.org/wiki/Tatransk%C3%BD_n%C3%A1rodn%C3%BD_park
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ZŠ v Malcove úspešná na okresných 
majstrovstvách vo florbale  

 

     V dňoch 19. - 20. apríla sa uskutočnili okres-
né majstrovstvá základných škôl žiakov a žiačok 
vo florbale, kde našu školu úspešne reprezento-
valo dievčenské aj chlapčenské družstvo.  
     Vo štvrtok 19. 4. sa konal dievčenský turnaj, 
ktorý bol rozdelený na dve 3-členné skupiny. 
V prvom zápase naše dievčatá čelili víťazovi 
minuloročného turnaja 5. ZŠ, ktorej však po 
vyrovnanom a dobrom zápase podľahli 2:4. 
V tomto zápase bolo cítiť menšiu nervozitu 
a nerozohranosť. Dievčatá sa s každým ďalším 
zápasom zlepšovali a postupne to dokazovali 
v zápase so ZŠ Hertník, kde zvíťazili 6:2 
a v zápase o 3. miesto predviedli najlepší 
a najbojovnejší výkon na turnaji, kde porazili 4. 
ZŠ 3:2 a odniesli si zaslúžene bronzové medaily. 
Víťazom sa stala 1. ZŠ pred 5. ZŠ a ZŠ v Malco-
ve. 
Našu školu rezrezentovali: /9. A/ J. Bilčaková, J. 
Dudrová, S. Kramárová, M. Lamancová, G. 
Džmurová, Ž. Gduľová, /8. A/ M. Gernátová, D. 

Chomjaková, A. Karolová, M. Kolcunová, S. 
Švajleninová a D. Švecová-Babovová. 
     V piatok 20. 4. prebiehal chlapčenský turnaj, 
ktorý sa odohrával v troch skupinách. Naši 
chlapci svoju skupinu vyhrali, keď porazili ZŠ 
Hertník 7:0 a ZŠ Zborov 4:0. Vo finálovej skupi-
ne nestačili na 5. ZŠ, ktorej podľahli 2:5 a 1. ZŠ 
2:3. Víťazom sa stala 1. ZŠ pred 5. ZŠ, tretie 
miesto obsadili naši chlapci zo ZŠ v Malcove. 
Našu školu reprezentovali: M. Bocko, D. Kaščák, 
J. Kravec, J. Kováč, A. Miko /9. A/, R. Bilý /9. B/, 
M. Bilý /9. C/, J. Bilý, M. Kravec, K. Kravec /8. A/.  

Text a foto: Mgr. J. Matej, Mgr. M. Marcinov 

      

     V dňoch 10. - 11. mája sa uskutočnili okresné 

majstrovstvá základných škôl žiakov a žiačok vo 

futbale, v ktorých našu školu reprezentovalo diev-

čenské aj chlapčenské družstvo.  
     Vo štvrtok 10. mája sa konal silne obsadený 

turnaj chlapcov, ktorého sa zúčastnilo 13 základ-

ných škôl rozdelených do 3 skupín. Naši chlapci 

s prehľadom vyhrali C-skupinu, kde postupne 

zdolali ZŠ sv.Egídia 7:1, ZŠ Kružlov 3:1 a ZŠ Hert-

ník 9:1. V semifinále dostali najsilnejšieho možné-

ho súpera a to futbalovú 4. ZŠ, s ktorou prehrali 

1:6. V dôležitom zápase o 3. miesto zvíťazili nad 

ZŠ Raslavice vysoko 9:1 a zaslúžene si odniesli 

bronzové medaily. Víťazom sa stala 4. ZŠ pred 3. 

ZŠ.  
Výsledky: 1. IV. ZŠ, 2. III. ZŠ, 3. ZŠ v Malcove, 

4. ZŠ Raslavice, 5. ZŠ Kružlov, 6. V. ZŠ, 7. VII. ZŠ, 

8.  ZŠ Dlhá Lúka, 9. II. ZŠ, 10. ZŠ Marhaň, 11. ZŠ 

Hertník, 12. ZŠ Kurima, 13. ZŠ Zborov 
Našu školu reprezentovali: /9. A/ J. Kravec, D. 

Kaščák, M. Bocko, J. Kováč, A. Miko, /9. C/ M. 

Bilý, /8. A/ K. Kravec, M. Kravec, J. Bilý. 
     V piatok 11. mája prebiehal dievčenský turnaj, 

ktorý sa odohrával v dvoch 4-členných skupinách. 

Bohužiaľ naše dievčatá dostali najsilnejšiu možnú 

skupinu, a to v podobe minuloročných víťazov 

a futbalovej 4. ZŠ, 3. ZŠ (3 hráčky partizána BJ) 

a ZŠ Marhaň. Napriek tomu naše dievčatá pred-

viedli výborný a bojovný výkon, kde v prvom zápa-

se zdolali ZŠ Marhaň 4:1, následne prehrali 1:9 so 

4. ZŠ a 0:4 s 3. ZŠ. Vzhľadom na výsledky z druhej 

skupiny a s väčším šťastím pri  žrebe mali dievčatá 

určite výkonnosť na lepšie umiestnenie a možno 

aj na medaily.  
Výsledky:1. IV. ZŠ, 2. III. ZŠ, 3. V. ZŠ, 4. II. ZŠ, 5. 

ZŠ Hertník, 6. ZŠ v Malcove 7. VII. ZŠ. 8. ZŠ 

Marhaň 
Našu školu reprezentovali: /9. A/ Ž. Gduľová, S. 

Kramárová, M. Lamancová, G. Džmurová, /8. A/ 

N. Kaščáková, M. Kolcunová, D. Chomjaková, D. 

Švecová-Babovová, S. Švajleninová, M. Gernátová.  

3. miesto pre ZŠ v Malcove vo futbale 
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ZŠ v Malcove na okresných  
majstrovstvách v atletike 

 
     V dňoch 24. 5. – 25. 5. 2018 sa konali 
okresné majstrovstvá družstiev a jednotlivcov 
základných škôl v atletike žiakov. Podujatie 
organizovala ZŠ na Komenského ulici. Vo 
štvrtok 24. 5. pretekali v kráľovnej športu 
chlapci z 8 základných škôl, medzi ktorými 
nechýbala ani naša škola.  
     Najlepšie umiestnenia dosiahol Jakub Kra-
vec v skoku do diaľky - 5. miesto za vynika-
júci výkon 533 cm. Rozdiely boli minimálne 
a Jakubovi nechýbalo veľa ani na medailo-
vé umiestnenie. Veľmi dobre si počínal aj vo 
vrhu guľou, kde skončil taktiež na vynikajú-
com 5. mieste za výkon 10,51 cm. Ďalšie 
výborné umiestnenia dosiahli Kamil Kravec 
v behu na 300 m (47,0 s) 7. miesto, Adrián 
Miko 7. miesto v hode kriketovou loptičkou 
(52,25 m) a v behu na 60 m dosiahol 
v rozbehoch 8. najrýchlejší čas Martin Bilý 
(8,0 s). Kvalitný čas (34 s) a výborné 6. mies-
to dosiahla štafeta našej školy v zostave 
(Martin Bilý, Jakub Kravec, Kamil Kravec 
a Adrián Miko). 
     V celkovom  hodnotení družstiev skončila 
ZŠ v Malcove na 6. mieste s počtom bodov 
506. 
Našu školu reprezentovali: /9. A/ Adrián 
Miko (1000 m, štafeta), Jakub Kravec (diaľka, 
guľa, štefeta), Ján Kováč (1000 m), Daniel 
Kaščák (300 m), Michal Bocko (1000 m), /9. 
C/ Martin Bilý (60 m, guľa, štefeta), /8. A/ 
Kamil Kravec (300 m) 
Výsledky družstiev: 1. I.ZŠ 884 b, 2. ZŠ Ras-
lavice 753 b, 3. V. ZŠ 621 b, 4. III. ZŠ 619 b, 
5. ZŠ Hertník 537 b, 6. ZŠ v Malcove 506 b, 
7. II. ZŠ 466 b, 8. VII. ZŠ 416 b. 

     V piatok 25. 5. v atletickom areáli súťažili 
dievčatá z 9 základných škôl. Najlepšie indi-
viduálne umiestnenia dosiahla Miriam Gerná-
tová famóznym časom 8,5 s v kráľovskej 
disciplíne 60 m za 4. miesto, kde jej chýbali 
0,02 s k bronzovej medaile a postupu do finá-
le. Týmto časom by sa Mima nestratila ani na 
majstrovstvách kraja, kde by s prehľadom 
behala finále! Fantastické umiestnenie dosiah-
la aj v behu na 300 m (51,5 s), kde skončila 
na 5. mieste. Ďalšie výborné umiestnenia 
dosiahli Gabika Džmurová v hode kriketovou 
loptičkou -  6. miesto (37,13m) a Daniela 
Chomjaková vo vrhu guľou 7. miesto (8,05 
m). V obľúbenej disciplíne štafeta 4x60 m 
v zostave (Žaneta Gduľová, Gabika Džmuro-
vá, Nikoleta Kaščáková, Miriam Gernáto-
vá) skončila naša škola na výbornej 4. 
priečke (37,3 s). V tejto disciplíne je obrovský 
potenciál skončiť o rok na medailovej pozícii, 
nakoľko dievčatá mali ešte technické rezervy 
v behu a väčšina zo štafety bude štartovať aj 
o rok.  
     V celkom hodnotení družstiev skončila ZŠ 
v Malcove na krásnom 5. mieste s počtom 
bodov 430. 
Našu školu reprezentovali: /9. A/ Žaneta Gdu-
ľová (60 m, diaľka, štefeta), Gabika Džmuro-
vá (kriket, guľa, štafeta), Sára Kramárová 
(800 m, diaľka), /8. A/ Miriam Gernátová (60 
m, 300 m, štafeta), Daniela Chomjáková 
(guľa, kriket), Nikoleta Kaščáková (300 m, 
štafeta), /6. A/ Tímea Bereščáková (60 m, 
diaľka) 
Výsledky družstiev: 1. I.ZŠ 872 b, 2. V. ZŠ 
603 b, 3. ZŠ Raslavice 578 b, 4. III. ZŠ 574 b, 
5. ZŠ v Malcove 430 b, 6. II. ZŠ, 7. ZŠ 
Hertník 268 b, 8. VII. ZŠ 212 b, 9. ZŠ Dlhá 
Lúka 83 bodov.  

Text a foto: Mgr. Ján Matej 


