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 Krásne, teplé leto sa pominulo, opustila nás aj jeseň a nám zostali len príjemne hrejivé 

zážitky. Pravé tieto nás primäli k tomu, aby sme sa spoločne rozlúčili s minulým obdobím a 

privítali zimu. Dni za dňom sa stále predlžujú a večer nás čoraz viac a viac objíma svojím 

šatom. Na spríjemnenie takýchto chvíľ sme sa rozhodli usporiadať spoločné popoludnie pod 

názvom “Pozdrav lastovičkám”. Program bol naozaj zaujímavý: žiaci si mohli preveriť svoje 

poznatky o rozprávkových bytostiach, či rozprávkových predmetoch, maľovať, riešiť záhady.          

Najočakávanejším momentom však bolo vypúšťanie lampiónov. Lampióny sme spoločne 

vypúšťali na znak lásky, nádeje a priateľstva, ktoré sú k spokojnému bytiu človeka 

nadovšetko dôležité. Pripevnili sme na nich svoje želania a vzápätí sme ich vyslali na dlhú 

cestu svetom. Čas však plynul ako voda a nám sa príchodom 19. hodiny postupne blížil aj 

koniec akcie. Žiaci sa so spokojnými tváričkami rozutekali domov  a nám zostáva len dúfať, 

že sme sa na podobnej akcii nestretli poslednýkrát.  

 S príležitosti blížiacich sa sviatkov  by som Vám v závere na Vianoce a v novom roku  

zaželala nastokrát:     „ Teplé slnko nad domovom, dobré skutky s dobrým slovom, zdravia, 

šťastia akurát, aby vás mal každý rád.“ 

..a čo na „Pozdrav lastovičkám“ hovoria  samotní účastníci – naši žiaci? 

 

„Minulý piatok sme spolu strávili krásne popoludnie. 

O pol 3 sme sa všetci zišli v školskej knižnici a pustili sa do 

toho. Boli pre nás pripravené rôzne hádanky a zábavné 

úlohy. Ako prvé za úlohu sme mali uhádnuť rozprávkové 

postavy. Neskôr sme lúštili krížovky a vytvárali recept na  

Vianočnú náladu. Tí žiaci, ktorí  najviac uhádli dostali 

kupóny za ktoré si mohli niečo vybrať na Vianočnej burze. 

Po krátkej prestávke  sme mali súťaž Miss papučka, 

ponožka. Porota to mala veľmi ťažké, pretože  všetky 

papučky a ponožky boli dobre predvedené a veľmi pekné. 

Za našu usilovnosť a peknú prácu sme dostali teplý čajík 

a koláčiky, ktoré boli veeľmi chutné. Potom sme si všetci napísali svoje tajné želania a pripli 

ich k lampiónom, obliekli sme sa a išli sme vypustiť  svoje lampióny šťastia. Najprv nám 

nechceli vyletieť , ale nakoniec sa to podarilo. Bolo to veľmi krásne, lampióny svietili ako 

jasné hviezdy a my sme z  toho mali veľkú radosť. Všetci sme domov odchádzali s krásnym 

pocitom, novými vedomosťami a s nezabudnuteľnými zážitkami. Dúfame, že takýchto akcií 

zažijeme ešte veľa...“  M@V, VII.A 
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                                                                    Paulina Ištvancová 

Narodila sa v Dolnej Krupe a žije  tam aj doteraz. Sútažila v 

speváckej súťaži Superstar. Spolupracovala aj s Dominikou Mirgovou ako jej 

vokalistka.  

Paulína Ištvancová  bola aj v našej škole, v Malčiciach. Paulinka bola 

natoľko ochotná, že nám porozprávala aj niečo zo svojho súkromia. A  aj 

nám spievala..  velmi krásne pesničky.Po každej pesničke nám dala  

Paulínka niekoľko otázok. Naši žiaci boli usilovní a šikovní. Vedeli na všetky  

otázky odpovedať a tí,  čo sa najviac snažili, dostali aj jej cd. Po 

koncerte,ktorý zbehol veľmi rýchlo, nám Paulínka rozdala svoje podpisové kartičky. Keď ich rozdala, 

rozišli sme  do svojich tried. Veľmi sa nám nechcelo, lebo bol to fakt perfektný koncert, na ktorý nikdy 

nezabudneme a ani na Paulinku Istvancovu .       

           Peter, IX.A 
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Ja, zloduch...:) 

 

„V kine bolo skvele. najviac sa mi páčili 

tri dievčatá a zloduch. Tiež sa mi veľmi páčili 

malé žlté príšerky, ktoré pomáhali Zloduchovi. 

Boli veľmi smiešne. Na nich som sa najviac 

nasmiala, ale aj na iných postavičkách – 

príšerkách. 

V kine sa mi veľmi páčila veľká obrazovka. A tiež to, že sme tam boli celá trieda, a aj veľa 

iných ľudí. Cestovali sme autobusom,  cesta bola výborná...bola s nami naša pani učiteľka 

triedna, Zora Gnipová a triedna učiteľka VII.A, pretože v kine s nami boli aj siedmačky..:) 

Som veľmi rada, že nám takéto skvelé výlety pani učiteľky organizujú..:))...“ 

Patrícia Adamová, IV.A 

„..mne sa najviac v kine páčili maličkí  

mimozemšťania, ktorí spievali a nakoniec aj 

tancovali...:)..“     

  Vaneska Makulová, IV.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...zastávka na ceste domov z kina – 

Lupe Burger...:))) 
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TRASENÝ MANDARÍNKOVÝ 

ZÁKUSOK 

Na prípravu potrebujeme: 
 mandarínkový kompót 

 dlhé piškóty 

 smotana na šľahanie 

 vanilkový krém Olé 

 

 

Postup: 
 

 najprv zmiešame všetky ingrediencie 

 2-3 minúty potrasieme 

 na piškóty rozotrieme  hmotu 

 na hotový  zákusok dáme  šľahačku  a ozdobíme cukríkmi.... 

 

                                      

 

 

 

 

 

       ..dobrú chuť....:))) 
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Najstarší občan Malčíc spomínal  

na minulosť 

 

 

Najstarším človekom v Malčiciach je Jozef Balog. Má 87 rokov. Zároveň je autorom knihy 

Jak še žilo u Maľčici. A aj to bolo  inšpiráciou, aby sme v našej škole  urobili s ním besedu 

a sprostredkovali tak deťom, ako kedysi v mladosti žili dnes už starí ľudia. 

Chlapcov zaujala vojna, dievčatá 

priadky 

Deti uja Baloga privítali čítaním úryvkov 

z jeho knihy, ktorá je napísaná v pôvodnom 

nárečí. Potom ho poriadne vyspovedali. 

Pýtali sa, ako prežil detstvo a mladosť, ako 

obec vyzerala kedysi, či ako kedysi trávila 

voľný čas mládež. Senior sa s deťmi podelil 

aj o svoje skúsenosti z celoživotného 

koníčka - včelárstva 

Deti boli unesené. Chlapcov fascinovali jeho 

príbehy z oboch svetových vojen, dievčatá 

zase spomienky na priadky či pytačky. 

Stretnutie dopadlo nad očakávanie: 

Obohatilo to pána Baloga, ktorý medzi 

deťmi pookrial a omladol, ale aj deti, ktoré sa dozvedeli veľa o minulosti od priameho svedka 

tých čias. 

Deti seniorovi na záver podarovali darčeky, ktoré vlastnoručne vyrobili špeciálne pre neho. 

Zapáčilo sa im to natoľko, že by si stretnutie rady zopakovali. Od pána Baloga by chceli 

vedieť viac o vianočných a veľkonočných zvykoch v obci.  
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OSEMSMEROVKA...:) 

R D O R O T A G 

U Š R Í X I L E 

M A S A R M O R 

B A L K K E M D 

U O T E V O X A 

R A T A T U I L 

A R A B E L A I 

K A P F E R D O 

 

PAT, MAT, GERDA, RUMBURAK, 

RATATUIL,ARABELA,SAM,ELIXÍR,DRAK, 

TOM,DOROTA,FERDO,KRTEK, REX 
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Ohrýzaš si nechty ??? 

** Aby si si nehrýzla nechty, namoč ich každé 

ráno do odlakovača. Budú potomchutiť trpko a teba 

prejde chuť ich hrýzť! 

**nos okolo zápästia gumený náramok. Vždy, keď 

si začneš „hlodať“ nechty, natiahni ho a švihni sa 

ním do ruky. Tvoja myseľ si tak spojí hryzanie 

nechtov s bolesťou a ty čoskoro prestaneš ! 

**Natri si končeky 

prstov pálivou papričkou. Budú štípať 

a paprička ti v ústach zanechá pálivú 

chuť! 

**Skús nosiť umelé nechty. Tie si 

hrýzť nemôžeš a navyše tvoje ruky budú 

vyzerať krajšie ako s ohlodanými 

„pahýľmi“! 

**Ak si obhrýzaš nechty zo stresu, 

venuj sa aktivitám, pri ktorých sa 

zabávaš a nemyslíš na nič iné  

**mysli na to. Koľko baktérií a špiny máš na rukách, skôr ako si 

ich vložíš do úst. Predstav si všetko, čo si už chytila a čo ti 

zostalo na rukách! 

 

 

Dobré rady : 

Ak chceš, aby ti lesk na perách vydržal dlho, nápoje pi cez slamku. Ak už musíš 

piť z pohára, oblízni si predtým pery. 

Pred maľľovaním pier si najprv natri pery balzamom, nechaj ho 10 miút vsiaknuť 

a až potom použi rúž alebo lesk. 

Ak máš doma zvyšky rúžov, nemusíš ich vyhadzvoať. Skús ich smiešať a vytvoriť 

úplné nové skvelé odtiene. Robia to tak aj celebrity! Mixom rozličných farieb si 

vytvoríš tak, že do stredu spodnej pery nanesieš trochu trblietavého priesvitného 

lesku na pery alebo farbu o dva odtiene svetlejšiu, ako je tvoj rúž :P 
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Recept na vianočnú náladu...:))) 

100 kg radosti 

200 PL lyžíc lásky 

300 kg leňošenia 

10 polievkových lyžíc  vystrájania  

3 PL naháňania a skákania...všetko spolu  

premiešame a máme vianočnú náladu...:) 

. 

70 dkg radosti  
22 dkg oddychu 
15 dkg smiechu 
darčeky 
4 lyžice  šťastia 
5 lyžíc srdečnosti 
15 rozdrvených drobností na malé kúsky...))) 
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 Sranda musí byť, povedal Santa Claus a nerozdal darčeky. 

 Viete, aké je smutné pokračovanie pesničky Roľničky?  

- Detičky, detičky, kde je Mikuláš?  

- Zadrhol sa lyžičkou, keď jedol guláš. 

 Policajt sa rozhodne, že si uloví vianočného kapra.  

Zobral náradie a začal sekať dieru do ľadu.  

Odrazu príde za ním jeden pán a kričí:  

- Okamžite prestaňte sekať do toho ľadu!  

- Akým právom mi to zakazujete!?  

- Právom správcu zimného štadióna! 

 Janko sa na Vianoce pýta otca:  

- Oco vieš, ktorý vlak najviac mešká?  

- Nie synak. 

- No predsa ten, čo si mi sľúbil minulé Vianoce. 

 Blondínka dáva inej blondínke hádanku: 

- Má to štyri nohy, je to chlpaté, má to chvost... 

- To je pes! 

- Ešte som nedopovedala! A šteká to! 

- Aha, tak to neviem! 

 Stretnú sa dve blondínky a jedna hovorí: 

"Včera, keď sa vypol prúd, ostala som tri hodiny zaseknutá vo výťahu!" 

"To je nič! ja som zasa tri hodiny stála na pohyblivých schodoch! 

 Stretnú sa dve blondínky a jedna vraví: počúvaj dala som si spraviť vodičák, ale nedostala som 

ho: 

Druha na to: A to už prečo? 

Prvá: ako som jazdila, tak som bola pred kruhovým objazdom a tam bola napísaná 30. Tak 

som ten kruhač obišla 30-krát. 

Druhá na to: počúvaj a počítala si správne?  
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Vinšujem vám to, 

šak viete čo, 

aby ste sa dostali tam, 

šak viete kam, 

aby ste sa radovali s tým, 

šak viete s kým, 

aby ste mali mnoho toho, 

šak vy dobre viete čoho. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


