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AHOJTE
Milí žiaci a všetci tí, čo práve držíte vo svojich rukách
nové číslo nášho školského časopisu Mlynoviny!

Školský rok už beží v plnom prúde, naša redakčná rada nelenila
a pripravila pre vás zbierku nových informácií. Dozviete sa
o rôznych školských akciách, o našich talentovaných žiakoch
a môžete sa tešiť na veľa nových rubrík.
Chceli by sme privítať nových žiakov prvého aj druhého stupňa.
Veríme, že sa im v škole páči a držíme im palce v učení.
Nielen im, ale aj všetkým žiakom a najmä deviatakom, pretože
onedlho ich čaká náročné Testovanie 9-2016.
Keďže naša škola v tomto školskom roku oslavovala nádherné 50. výročie, pripravili sme
o tom niekoľko strán, na ktorých si môžete zaspomínať. Dúfame, že sa vám časopis zapáči
a každý z vás si v ňom nájde niečo zaujímavé a zábavné.
Vaše redaktorky
Natália a Terka
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Pán zástupca, boli ste žiakom tejto školy. Ako si spomínate
na svoje školské časy? Aký ste boli žiak?
Áno, bol som žiakom tejto školy, ktorá sa kedysi volala
II. ZDŠ. Na školské časy strávené v laviciach tejto školy si spomínam veľmi rád a často. Školu som reprezentoval
v mnohých športových súťažiach - atletike, basketbale,
hádzanej, ale predovšetkým vo futbale. Bol som aktívnym
hráčom ŠK TESLA Stropkov, ktorý som reprezentoval vo všetkých žiackych a neskôr dorasteneckých kategóriách. Mojím
učiteľom telesnej výchovy a zároveň trénerom futbalu bol
výborný pedagóg a tréner Mgr. M. Micheľ, s ktorým dodnes
spolupracujem pri výchove a trénovaní budúcich stropkovských futbalových nádejí. Taktiež som sa rád a úspešne zúčastňoval súťaží v matematike či fyzike. Som hrdý na to,
že dnes som kolegom mnohých pedagógov, ktorí ma na tejto škole učili, napr. Mgr. Palidrabová, Mgr. Sušinková, Mgr. Haľko, Mgr. Pavlíková, Mgr. Cimbalová , Mgr. Knežová,
Mgr. Gabaľová, Ing. Juhasová, ....
Venujete sa momentálne aktívne nejakému športu?
Momentálne sa už aktívne nevenujem futbalu, ale rád si vo voľnom čase zahrám futbal so
svojimi troma synmi, či s partiou dobrých kamarátov. Veľmi rád sa venujem rybárčeniu
či hubárčeniu.
Ako trávite svoj voľný čas?
Veľa voľného času nemám, pretože som nielen učiteľ telesnej výchovy, ale pôsobím
zároveň ako tréner mládežníckych kategórií starších žiakov vo futbale. A teda v popoludňajších hodinách vediem futbalový tréningový proces, cez víkendy sa
so žiakmi zúčastňujem futbalových majstrovských zápasov a turnajov. Zvyšok voľného
času sa snažím tráviť so svojou rodinou.
Čo vás viedlo k tomu, že ste sa stali učiteľom?
Práca učiteľa sa mi vždy páčila. Je zaujímavá, a aj keď je veľmi náročná, napĺňa ma
predovšetkým preto, že som v neustálom kontakte s mladými ľuďmi.
Ako dlho pôsobíte v tejto škole?
V tejto škole pôsobím 12 rokov.
Ako sa cítite vo funkcii zástupcu? Je to ťažká práca?
Práca zástupcu nie je jednoduchá. Vyžaduje si celého človeka, teda nielen môj pracovný
čas počas týždňa, ale veľa problémov je potrebné riešiť aj počas víkendov alebo prázdnin.
Počuli sme, že ste nedávno oslávili životné jubileum, koľko to bolo rokov? Ako sa cítite?
Áno, dopočuli ste sa správne. V novembri som oslávil životné jubileum. V zdraví som sa
dožil 40 rokov. A samozrejme som to oslávil so svojou rodinou, priateľmi a kolegami
v práci.
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Ako vychádzate so žiakmi? Máte medzi nimi obľúbencov?
So svojimi žiakmi a zverencami sa snažím vychádzať čo najlepšie. Nie je jednoduché
v dnešnej dobe vykonávať prácu pedagóga a trénera, ale snažím sa svojim žiakom
odovzdať tie zásady, ktoré boli odovzdané mne ako žiakovi mojimi trénermi. Je veľmi dôležité žiakov nielen pochváliť, motivovať, ale v správny čas aj usmerniť a napomenúť. Mnohí
z nich si to vážia, ale sú aj takí žiaci, ktorí si to uvedomia až v neskoršom veku. Život je už
taký.
Čo by ste popriali žiakom našej školy?
Všetkým žiakom našej školy prajem len to najlepšie. Prajem im veľa zdravia, pretože to je
v živote najcennejšie. Prajem im veľa šťastia, pretože to je najdôležitejšie. Prajem im veľa
rodinnej pohody, láskavých a chápajúcich rodičov, pretože rodina je základ. No
a samozrejme veľa školských a športových úspechov, ktoré ich budú posúvať vpred.

NA MUŠKE SÚ MATEMATIKÁRI
1. Aký najväčší úspech v matematickej súťaži ste dosiahli na ZŠ?
2. Pamätáte si na nejaký školský „trapas“?
3. Ktoré učivo z matematiky sa Vám učí najľahšie? Ktoré najťažšie?
4. Aký iný školský predmet okrem matematiky by ste si vybrali, keby ste mali takú
možnosť?

1. Na ZŠ som nevynikal vo vedomostných súťažiach, hoci som
bol jednotkár. Našu školu som reprezentoval v športe, kde som
vyhral na MDD hod kriketovou loptičkou, reprezentoval som
školu v skoku do výšky, vo vrhu guľou, vo volejbale a basketbale. Jediný úspech v nešportovej súťaži bolo 3. miesto na asi
1. Olympiáde v anglickom jazyku.
2. Na svoj „trapas“ zo základnej školy si nepamätám, len na
„trapas“ spolužiaka, ktorý namiesto Samo Chalúpka Mor ho,
povedal Samo Chalúpka Hor mo. Ja mám „supertrapas“ zo štúdia na Gymnáziu sv. Tomáša Akvinského v Košiciach. Bolo pred
klasifikačnou poradou a na hodine dejepisu mám našu dejepisárku zastupoval jej manžel, tiež dejepisár. Asi pri mojom mene
chcel byť dôležitý, tak sa ma opýtal, hoci som mal niekoľko jednotiek, jednu otázku. Tu je ponaučenie, že niekedy sa to neoplatí. Tá otázka znela:
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„Cický, akú chcete známku?“ Na pár milisekúnd bolo v asi 30-člennej triede úplné ticho
a následné nastal nekontrolovateľný výbuch smiechu mojich škodoradostných spolužiakov.
Musím podotknúť, aby ste si to vedeli ešte lepšie predstaviť, že manžel našej dejepisárky
rozprával veľmi sladko.
3. Ľahko sa mi učí ľubovoľné učivo, ak sa žiaci chcú učiť. Ťažko sa učí učivo, ktoré je veľmi
abstraktné, kedy sa v matematike „filozofuje“. Ťažko sa mi učí alebo mám väčšie stresy, keď
mám deviatakov a pripravujem ich na Testovanie 9, lebo vtedy musím mať celú matematiku
v hlavne a vedieť riešiť všetko a hneď. A keďže chcem, aby boli pripravení čo najlepšie
a moje „nevedenie“ by mohlo poškodiť žiakom, tak to robí tlak na mňa.
4. Nuž, keby som nebol učiteľom matematiky, vybral by som si učiť taliančinu.
P.S.: Chlapci, pozor! Kto chce byť matematikár, nech sa pripraví na prudký úbytok vlasov
(viď foto:))

1. Pravidelnú účasť na OK MO a Pytagoriády, ako aj úspešný
riešiteľ nerátam ako úspech. Takže žiaden veľký úspech skôr
radšej som reprezentoval v športe a v hudbe, kde mám účasť
aj v krajských kolách.
2. Veľa toho nie je. Najviac si spomínam, ako som rozbil
v triede okno, keď sme hrali futbal s papučou a neskôr som
bol v tej škole riaditeľ.
3. Najľahšie sú desatinné zlomky a Pytagorova veta. Problém
je vždy s rovnicami, slovnými úlohami.
4. Ja mám rád predmety, ktoré vyučujem. Fyzika aj matematika je spojená s históriou a objavovaním nového. Keďže
mám rád cestovanie a spoznávanie nových kultúr, vychádza
to na geografiu .

1. Mojím najväčším osobným úspechom bolo, keď som svoju dcéru
pripravovala na matematické olympiády a Pytagoriádu, na okresných kolách väčšinou obsadila 1.miesto - vtedy som sa tešila s ňou.
Okrem nej som mala aj veľa nadaných žiakov, ktorí mali záujem
o matematiku a boli úspešnými riešiteľmi na OK MO a Pytagoriády.
2. Niekedy sa mi stane, že v nejakej triede začneme s učivom,
ktoré mám učiť v inej triede, alebo mi niečo „vypadne“ a musím
improvizovať.
3. Rada učím percentá, rovnice, výpočtové úlohy, nemám rada
konštrukčné úlohy.
4. Výtvarná výchova.
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1. Ako žiačka ZŠ som sa zúčastnila olympiád a Pytagoriád - pamätám si na víťazstvo na OK MO vo 8.ročníku. Čo sa týka mojich žiakov, mojimi rukami prešlo veľa účastníkov aj víťazov okresných kôl
olympiád či Pytagoriád.
2. Tak ako každý žiak, aj ja som určite zažila ako dieťa množstvo
„trapasov“, ale na nejaký výnimočný si nepamätám.
3. Je viacero učív, ktoré mám rada, napríklad rovnice, Pytagorovu
vetu atď. Nie je učivo, ktoré by som vyslovene nemala rada,
ale medzi moje menej obľúbené patria konštrukčné úlohy.
4. Vybrala som si predmety, ktoré som obľubovala na strednej škole a vplyv na to určite mali pedagógovia, ktorí ma učili a asi by som
nemenila.

1. Štatistiky v tejto oblasti som si nikdy nerobila. Boli roky, keď sa
žiakom darilo viac, inokedy menej. Určite je Vám jasné že
v matematických súťažiach nejde len o vedomosti, ale hlavne
o logické myslenie. Počas mojej praxe som stretla veľa žiakov,
ktorí milovali matematiku a úspešne reprezentovali seba i školu
na matematických súťažiach. Vyučujem už viac ako 30 rokov .
2. „Trapasy“, ktoré by mi nedali spať, si nepamätám, ale spomínam si, že som raz „zabudla“ ísť na hodinu. Opravovala som písomky v kabinete, kým ma neprišiel pán zástupca Micheľ upozorniť, že mám hodinu v 5.b.
3. Vždy som rada učila rovnice a slovné úlohy na rovnice. Geometria ma až tak nebaví, hlavne, keď žiakom chýbajú rysovacie pomôcky.
4. Myslím si, že môj výber učiť matematiku bol správny. Nemenila by som, ale bavila by ma
biológia a fyzika.

Môžeš ho použiť pri ústnej odpovedi, keď
nie si pripravený na hodinu, ale vyučujúci ti
ho musí schváliť. Je na dve použitia. Po
predložení a uznaní ti ho učiteľ podpíše. Keď
na ňom budú dva podpisy, je neplatný.

Žolík

7

MLYNOVINY

Moja škola je veľmi vzácna,
i keď 50 ročná, no stále krásna.
Do nej chodí veľa detí,
ľudia vravia, že je nás ako smetí.

Otvára sa školská brána,
víta nás už od rána.
Dostávame dobré známky,
z okna vidíme šťastné mamky.

Chodím do nej veľmi rada,
keď sa rozprávam, učiteľka ma zbadá.
Moja škola stojí pyšne,
nik ju zo základov nevytne.

Príde žiačik do školy,
trieda sa mu otvorí.
V telocvični dobre je,
tam sa super trénuje.

Chodila do nej i moja mamka,
vraví, že obedy v nej boli vždy mňamka!
Moja škola, to je sranda veľká,
aj keď po nás kričí učiteľka.

Škola stále funguje,
krásny sviatok oslavuje.
Päťdesiatka dneska prišla,
kytica by sa veru zišla.

Tu nám detstvo končí a život začína,
škola nám je najlepšia rodina.
Preto našu školu v srdci majte
a s láskou na ňu spomínajte.

Želáme jej dlhé roky,
futbalistom šťastné kroky.
Dievčatám zas veľa es,
učiteľom menší stres.
Kevin Petrus 5.c

Patrícia Knišová 7.a

Tá naša škola päťdesiat rokov hrdo tu stojí,
sťaby v jednom krásnom kroji.
Múdrosťou chce nás napĺňať,
a do životov nové šance dať.
Naši učitelia chcú nás veľa naučiť,
aj ako lepšími ľuďmi byť.
Deti a smiech je všade okolo,
veď bez nás by ti smutno bolo.
Ďakujem ti školička za všetko, čo nám
dávaš, a ešte väčšia vďaka za to,
ako sa k nám správaš.

Zo začiatku sme sa učili ľahko,
potom to však už išlo ťažko.

Každé ráno učiteľom pozdravíme,
milým úsmevom ich potešíme.
Veľa dobrých žiakov škola máš,
každý rok turnaje vyhrávaš.
Drahá škola, aj keď 50 rokov máš,
stále s láskou na nás pozeráš.
Vôbec nie si stará,
ako si mnoho žiakov myslí,
naša drahá škola, sme na teba pyšní.
Emily Kavalcová a Viktória Bednárová 8.b

Chodievame do školy s úsmevom veľkým,
chcelo sa tu chodiť úplne všetkým.
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Naša škola oslavuje päťdesiat rokov,
urobila som po nej už aspoň tisíc krokov.
Učiteľov sa tu vystriedalo veľa,
no naučili nás tiež veľa.

Kotúle na telesnej
či branné na ceste lesnej.
Pohyb máme všetci radi,
od toho nás nič neodradí.

Predmetov máme dosť!
Slovenčina? Vzor dlaň či kosť?
Z matematiky veľa príkladov riešime,
veľmi sa z toho tešíme.

Biológia ťa naučí všetko o ľudskom tele,
že krvinky sú červené aj biele.
Učíme sa cudzie jazyky,
aj veľa vzorcov z fyziky.

Chémia — to je ale veda,
učiteľka ti so značkami pokoj nedá.
Dusík, kyslík, ortuť, meď,
naučíš sa všetko hneď.

Škola naša, boli sme pri tebe každý deň,
navštevovať ťa bol náš veľký sen.
Teraz, päťdesiat rokov máš,
želáme ti, nech ešte veľa úspešných žiakov vychováš.

Na dejepise sa učíme to, čo bolo,
aj to, či Sumeri vynašli kolo.
Geografia — tam preskúmaš celý svet
a potom môžeš ísť na výlet.

Monika Sejková 9.a
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Holá, holá, naša škola,
už 50 rokov k sebe volá.
Každé ráno svoje brány otvára,
nás žiakov k sebe zvoláva.
Na Mlynskej ulici sa pýši,
cítime sa ako v rozprávkovej ríši.
Osem pavilónov ju krášli,
veľa detí sa v nej jaší.

Svoje triedy radi máme,
druhým domovom ich nazývame.
Aj telocvičňu všetci navštevujeme,
rôznym športom sa v nej venujeme.
Svoju energiu na ihrisku vybíjame,
vonku na lavičke druhý dych chytáme.
Najviac sa však tešíme,
keď poslednú hodinu skončíme.

Do jedálne na dobrý obed sa ponáhľame,
pritom dlhé rady zdolávame.
Tety kuchárky pozdravíme,
s učiteľmi sa milo rozlúčime.
Takáto je naša škola,
tá, čo už 50 rokov deti volá.
Prajeme ti veľa zdaru do ďalších rokov,
a ešte mnoho úspešných žiakov.
Valentýna Elznerová 6.b
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Škola, škola, škola milá,
50-tku oslávila!
Mnoho žiakov vychovala,
do života prichystala.
Mnohí z nich sú lekári,
iní zase stavbári.
A vždy nový prvák príde,
pozrieť, čo je v škole nové.
Vitaj, vitaj prváčik!
V škole sa ti zapáči.
Vyber knihy, zošity
a už ani nemukni.
Počúvaj len pozorne,
čo ti škola ponúkne.
Vedomosti, zručnosti
a aj veľké možnosti.
Tak ti prajem, milá škola,
vždy tu pre nás pevne stoj,
nech nás všetkých stále teší,
že máš kopec múdrych detí,
ktorým slnko jasne svieti.
Múdrosť, lásku rozdávaj,
na našich vzácnych učiteľov vždy pozor daj!

Emma Fecková s rodičmi 3.c
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Vlastnú báseň napísať mám,
ja však vôbec nerozmýšľam.
Škola to je vážna vec,
opísať ju jednou vetou sa nedá hneď.

Ani v olympiádach nezaostávame,
veď šikovných žiakov máme.
Náš riaditeľ športovať sa nebál,
niekedy sám futbal hrával.

Každé ráno kráčam ku škole,
tá cesta je známa,
v školskej kuchyni to už rozvoniava.
Naša škola sviatok mala,
50-ročnou babičkou sa stala.

Každý rok je zmena veľká,
pre prvákov — učiteľka.
Deviataci zas za školou smútia,
verím, že vo svete nezablúdia.

Šikovných žiakov každý rok vychovala,
zahanbiť sa nedala.
Športom je dlho preslávená,
futbalistami a volejbalistkami obdarená.

Učitelia dobrí sú,
žiakom v triedach pomôžu.
Preto školu rada mám
a rada sa tam vraciam.
Timea Zeleňáková 8.b

ROK DEVIATAKA
Po prázdninách zas a znova,
uvíta nás naša škola.
A s ňou ďalšia trieda nová,
plná našich priateľov.
Október za rohom máva,
učenia sa nám pridáva.
Jesenná pieseň nám tu znie,
v triednych knihách už to vrie.
A november je už tu,
letí nám to ju-chu-chú.
Tri mesiace za nami,
Vianoce pred dverami.
December je trocha
zvláštny,
niekedy aj veľmi zradný.
Učenie? To veru nie!
Čas nám rýchlo uplynie.
Veľká noc je za nami
a monitor pred nami.
Po ňom už len tváre
smutné,

výber školy, to je nutné.

Pri rozlúčke srdcia vzplanú,
spomienky nám však ostanú.
Pri odchode so slzami,
boli sme tu radi s vami.

Dovidenia, škola milá,
veľa si nás naučila.
Stredná škola nás už volá,
ďakujeme za všetko!
Melánia Bartkovičová,
Veronika Petrášová 9.b
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MDD ja na našej škole veľmi obľúbený.
Najmladší sa tešia na Školskú športovú
olympiádu, ktorú minulý rok spestrili

PLAVECKÝ VÝCVIK

LETNÝ ŠKOLSKÝ TÁBOR

roztlieskavačky z 2.c a 3.c a dokonca
si
sami
pripravili
„dresy“.
Na druhom stupni sa z iniciatívy
Školského parlamentu konal Beh
pre zdravie na hlavnom ihrisku. Žiaci spoločne so svojimi triednymi učiteľmi odbehli 803,2 km. Len pre zaujímavosť cesta
zo Stropkova do Berlína má 800 km. Bola
to veľmi vydarená akcia, ktorú oživili ukážky policajtov a hasičov.

MLYNOVINY

12

ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA bol krásny slnečný. Bránu
našej školy prekročilo 529 žiakov dychtiacich po nových
vedomostiach a zážitkoch.
ÚČELOVÉ CVIČENIE V PRÍRODE

Pri príležitosti Roku zasväteného života k deviatakom zavítali rehoľníci redemptoristi – o. ThLic. Marián Pacák CSsR a o. Mgr. Jozef Kišák
CSsR z Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa v Stropkove. Rehoľníci
žiakom predstavili rehoľu redemptoristov – jej históriu
a pôsobenie v súčasnosti,
rozprávali o živote v reholi,
o poslaní v živote, o ich osobnej
ceste do rehoľného života.

Aj tohto roku sa v našej škole konalo
obľúbené PASOVANIE PRVÁKOV,
počas ktorého bolo do žiackeho cechu
prijatých 59 prváčikov z troch tried.
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30. novembra 2015 sa konal KRPAŤÁK a piataci sa konečne stali plnohodnotnými žiakmi
druhého stupňa. Nebolo jednoduché prehrýzť sa záludnými úlohami, ktoré pre nich pripravili deviataci, ale všetci ich úspešne zvládli a na pamiatku získali Pamätné listy.

Školský parlament zorganizoval
VIANOČNÚ POŠTU, cez ktorú sme si mohli posielať
milé priania a odkazy. Tie 22.decembra roznášali
vianoční anjeli.

MLYNOVINY
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OSLÁVILI SME, AKO SA PATRÍ
V tomto školskom roku naša milá škola oslávila
50-tku. Najskôr sme si vyzdobili triedy, vymýšľali básničky, blahoželania, darčeky, písali listy, maľovali,
kreslili, zodpovedne sa pripravovali na vystúpenia,
vytancovali sa na diskotéke, pochutili si na narodeninovej torte...jednoducho oslávili tak, ako sa patrí...
Veď aj my sa každý rok tešíme na oslavu svojich narodenín, tak sme sa snažili, aby oslava narodenín našej
školy dopadla na jednotku s hviezdičkou.
Žiaci 2.c a 3.c

MOJA ŠKOLA
Škola volá: „Deti!
Úsmev vám len tak na tvári svieti!“
Keď sa končia prázdniny,
tešíme sa na hodiny.
Čítať, písať, rátať
my už vieme,
radi si aj zašportujeme,
a preto, skrátka,
škola môže byť aj naša
kamarátka.
Škola naša, školička,
ty si naša druhá
mamička.
My ťa veľmi radi máme,
vždy sa k tebe
ponáhľame.
Oslavuješ päťdesiatku,
všetko najlepšie
Adam Baník 3.c
k tvojmu sviatku.
Daniela Čurillová,
Daniela Vandová 3.c

MOJE MESTO
Stropkov, mesto na Ondave,
tu si žijem šťastná stále.
Hoci malé mesto je to,
pre mňa bude stále svetom.
Svetom, kde mám mamku, byt,
svetom, kde chcem navždy žiť.
Cerkev, parky, galéria, pekná je
tu každá chvíľa.
Občas zájdem do múzea,
aj kaštieľ som už videla.
Mnoho miest sa mi tu páči,
ku šťastiu mi Stropkov stačí.
A aj škola zaboduje,
päťdesiatku oslavuje.
Nech ďalších sto rokov stojí,
a vždy nových žiakov rojí.
Michaela Šimková 4.a
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SPRÁVNY CHLAPEC A SPRÁVNE DIEVČA
ZŠ MLYNSKÁ 2014/2015.
O získanie týchto titulov zabojovalo
19 žiakov I. stupňa. Titul SPRÁVNE DIEVČA
ZŠ Mlynská v školskom roku 2014/15 získala
žiačka 3.c triedy, Mirka Polivková a titul
SPRÁVNY CHLAPEC ZŠ Mlynská 2014/15 si
odniesol žiak Samko Kostik z 2.c.
Prihláste sa, neoľutujete ;)

Otvorí sa školská brána,
privíta nás škola zrána.
Už sa teším do školy,
na zábavné úlohy.
Telocvik mám veľmi rád,
so športom som kamarát.
V telocvični či na dvore,
vždy stojíme v pozore.

„Ej, bi, si, dí, í, ef, dží, ej, ...“
angličtina — to je hej!
Na otázku: „How are you?“
Odpoviem: „I´m fine, thank you.“
Na otázku: „What´s your name ?“
Odpoveď ja ihneď viem.
Eduard Hájnik 3.b

V zdravom tele zdravý duch,
zabehnem aj celý kruh.
Na matike zo zvyku,
zapojíme logiku.
Informatika — to je vec,
teší sa aj lenivec.
Spoluhlásky, samohlásky,
diktáty a abeceda,
už sa trápi celá trieda.

Daniela Čurillová 3.c
Slavomír Ivančo 3.c

MLYNOVINY
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ŠKOLA MOJICH RODIČOV

Do tejto školy chodili naši dedovia, otcovia, mamy,
veľmi sa tešíme, že sa v nej teraz vzdelávame my...
Naša škola tento rok oslávila 50. výročie. Na hodinách
vlastivedy sme s pani učiteľkami robili zaujímavý projekt.
Našou úlohou bolo priniesť do školy fotografiu, na ktorej
sú naši rodičia žiakmi základnej školy. Mnohí z nich navštevovali práve našu
jubilantku!
Pri hľadaní fotografií
sme sa dozvedeli veľa
veselých príhod, ktoré
naši rodičia v škole
zažili, ale aj veľa
zaujímavých informácií
z histórie.
Vedeli ste, že niekedy
v škole učili súdružky učiteľky? Že naši rodičia boli pionieri a nosili krásne uniformy s červenou šatkou?
Neveríte? Tak sa pozrite...
Žiaci 3.a a 3.c
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ŠKOLA V KRÁĽOVSTVE
Bola raz jedna škola v kráľovstve. Tá škola mala päťdesiat rokov a svojho kráľa, ktorý
to všetko riadil.
Chodili sa tam učiť princovia a princezné zo široka-ďaleka. Škola mala aj vlastné
služobníctvo. To sa staralo o to, aby bolo všade čisto, aby bolo všetko opravené, aby mal
každý čo jesť. Najdôležitejšiu a najťažšiu prácu mali v kráľovstve radcovia. Tí sa starali
o to, aby princovia a princezné vedeli správne čítať, písať, počítať, spievať, cvičiť a kresliť.
Starší princovia sa učili hrať futbal a staršie princezné volejbal. Tí menší často chodievali
na ihrisko. Z času na čas chodievali princovia a princezné so svojím radcom na výlety
do iných kráľovstiev. Stávalo sa, že neposlušní princovia museli zájsť ku kráľovi
na pokarhanie.
Po desiatich mesiacoch práce dostal každý zaslúženú odmenu. Po nej si mohol dva
mesiace oddýchnuť.
Silvia Petričková 3.b

DNI MEDU
V rámci každoročných Stropkovských dní medu sa žiaci našej školy zapojili
do výtvarnej súťaže Včely a včelári očami detí.
Za našu školu boli ocenení títo žiaci:
Adam Nemec, Jakub Viliam Džopko, Ema Slivková , všetci z 3.a triedy
a kolektívna práca žiakov ŠKD I. ročník.

MLYNOVINY
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TOP UČITEĽ
Mgr. MATEJ KNEŽO
1. Kde ste prežili svoje detstvo?
Svoje detstvo som prežil v Stropkove, kde som sa aj narodil.
Škôlku som navštevoval na Matici slovenskej, Základnú školu
som navštevoval na Mlynskej ulici, kde učila aj moja mama. Po
základnej škole som pokračoval v štúdiu na Gymnáziu
v Stropkove. Až počas vysokej školy som „opustil“ Stropkov,
keďže som študoval na Pedagogickej fakulte v Prešove. Po štúdiu
som sa znova vrátil do Stropkova, kde som začal učiť
na ZŠ Mlynská.
2. Akým záľubám ste sa venovali, keď ste boli malý?
Medzi moje záľuby vždy patrili rôzne druhy športov (futbal,
volejbal, lyžovanie a plávanie). Je pravda, že v detstve som
navštevoval základnú umeleckú školu, kde som hrával na klavíri.
Veľmi sa mi nechcelo chodiť, ale s odstupom času som rád, že
som sa naučil hrať na nástroj. Len ľutujem, že to nebol akordeón.
3. Aká cesta vás viedla k tomu, aby ste sa stali učiteľom prvého stupňa?
Tá cesta bola zaujímavá, lebo na začiatku 4. ročníka na gymnáziu som vôbec nevedel, kde
pošlem prihlášku. Až po porade s rodičmi som sa rozhodol pre pedagogický smer. Hlavne
pre učiteľstvo 1. stupňa. Som veľmi rád, že som sa nakoniec vybral touto cestou. Aj keď tá
práca nie je vždy ľahká, ale prirástla mi k srdcu.
4. Máte medzi svojimi žiakmi obľúbencov?
Nie. Medzi žiakmi nemám obľúbencov. Všetci žiaci sú moji obľúbenci.
5. Poznáme vás ako skvelého tanečníka a speváka. Odkedy sa tomu venujete?
Ďakujem za pochvalu. Tanec je jedna z mojich srdcoviek. Folklóru som sa začal venovať až
počas štúdia na vysokej škole vo folklórnom súbore Torysa. Tu som prvýkrát privoňal
k tancu a k spevu. Odvtedy nedám dopustiť na folklór. Folklór sa snažím vštepovať aj
ostatným vo folklórnom súbore Stropkovčan v Stropkove, Laborčan v Medzilaborciach a aj
na našej škole vediem krúžok ľudového tanca Mlynček pre 1.stupeň. Aj touto cestou by som
chcel osloviť mladých, aby prišli medzi nás.
6. Koľko rokov učíte na tejto škole?
Na tejto škole som už 10 rokov. Bol som veľmi rád, keď som dostal ponuku prísť a učiť na
tejto škole. Vrátili sa spomienky na mojich učiteľov, ktorí ma učili a teraz sa s nimi stretávam
ako s kolegami. Veľmi si vážim ich prácu, lebo teraz viem, o čom to je. Dúfam, že aj mne sa
podarí vychovať nádejných učiteľov.
7. Baví vás vaša práca?
Táto práca ma veľmi baví. Našiel som sa v nej. Niekedy je to veľká drina. Človek, keď príde
domov, tak začína pracovať na prípravách, programoch a tancoch. Je to neviditeľná robota.
Iba rodinní príslušníci vedia o tom, že to nie je práca len v škole. Ale keď to človeka baví, nie
je čo riešiť. Radosť detí po prebdenej noci to všetko vynahradí.
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TOP ŽIAK
MATEJ FERENC
Volám sa Matej Ferenc. Mám 14 rokov, som žiakom 8.a
triedy. Už 4. rok navštevujem jazykovú triedu s rozšíreným
vyučovaním anglického jazyka. Anglický jazyk ma vždy
fascinoval svojou jednoduchosťou a prekrásnym prízvukom.
Mojou najväčšou záľubou je písanie rôznych básní, príbehov
a iných literárnych žánrov. Všetky moje doterajšie články boli
zverejnené na našej školskej stránke a neskôr sa dostali do
rúk stropkovských novín. Tak ako na iných školách, tak aj na
našej sa každý rok uskutočňujú rôzne súťaže. Minulý rok som
sa zúčastnil Olympiády v anglickom jazyku, Dejepisnej
a Geografickej olympiády. Taktiež som sa zapojil do Matematickej a Pravopisnej olympiády. Na niektorých sa mi darilo
viac a na iných menej. Druhýkrát som sa dostal na okresné
kolo Dejepisnej olympiády a vybojoval som 4. miesto. Nebol
to síce až taký úspech, ale aj tak som spokojný. Na našej škole konkurencia každým rokom rastie. Vo 8.ročníku sa budem snažiť do všetkého vložiť väčšiu snahu ako v tom
predošlom. Dokonca už uvažujem nad svojou budúcou strednou školou. Rozhodol som
sa pre stropkovské gymnázium, pretože doma sa cítim najlepšie. Je to však náročná
stredná škola, no ja sa vždy snažím z celých síl, aby som v budúcnosti dosiahol najlepšie
výsledky. Mojou prioritou je predovšetkým vzdelanie a výborný prospech, ktorý si už
počas celej mojej školskej dochádzky stále udržiavam. Chcem byť v živote úspešný.

ADELKA BLANÁROVÁ
Volám sa Adelka Blanárová. Mám 10 rokov
a chodím do 4.a triedy. Bývam v Bukovciach.
Naša škola sa mi veľmi páči. Mám rada svoje spolužiačky, kamarátky a samozrejme aj našu pani
učiteľku Vandovú. Rada sa učím a súťažím.
Zo všetkých predmetov mám najradšej matematiku. Taktiež ma veľmi baví anglický jazyk. Ale ani
ostatné predmety mi nerobia problémy. Čo sa
týka súťaží, každoročne reprezentujem našu
triedu na Rozprávkovom vretienku, Slávikovi
Slovenska a Pytagoriáde, v ktorej som postúpila
na okresné kolo. Mojím najväčším úspechom bolo
1. miesto a postup do krajského kola v Biblickej
olympiáde. Vo svojom voľnom čase veľmi rada
čítam, kreslím a športujem. Môj najobľúbenejší
šport je volejbal. Darí sa mi aj v skoku do diaľky,
za ktorý som doteraz každý rok vyhrala 1. miesto na Školskej športovej olympiáde. Už
teraz sa teším na druhý stupeň, ktorý dúfam, že zvládnem rovnako dobre ako ten prvý.
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NAŠE ÚSPECHY
Sára Júlia Lelovicsová 7.a
Elena Bujdošová 6.a
Katarína Gregová 6.b
Paula Sopková 7.a

Samuel Zápotocký 7.a
Lucia Ďurišová 9.a

Lívia Vaškaninová 8.c

Šimon Šmilňák 9.a
Samuel Slobodník 8.c
Martina Zajtková 8.a
Bianka Dzurjová 8.c
Daniela Luberdová 7.c
Damián Didnianský 7.a
Martin Derco 7.c
Karin Luberdová 9.c
Michal Jancura 9.a
Radana Široká 9.a
Matej Ferenc 8.a
Lívia Andrejovská 8.c
Emma Lehocká 8.a
Oliver Kačmár 8.a
Adam Senaj 8.a

Timotej Paňko 5.a
Oliver Novický 5.b
Stanislav Pavlenko 5.c
Lukáš Milan Ivančo 5.c
Silvia Hricová 5.c
Benjamín Bandurič 5.c
Rebeka Hybeľová 6.a
Ján Grec 6.b
Alexandra Tarabčáková 7.a
Jakub Sušinka 8.a
Adrián Moskaľ 9.c
Richard Baško 8.a

1. miesto
2. miesto
2. miesto
2. miesto
3. miesto
3. miesto
1. miesto
3. miesto
1. miesto
2. miesto
2. miesto
1. miesto
1. miesto
3. miesto
1. miesto
1. miesto
2. miesto
2. miesto
3. miesto
2. miesto
1. miesto
2. miesto
2. miesto
1. miesto
3. miesto
1. miesto
2. miesto
3. miesto
1. miesto
3. miesto
2. miesto
1. miesto
2. miesto
2. miesto
3. miesto
3. miesto
1. miesto
3. miesto
1. miesto
2. miesto
3. miesto
1. miesto
2. miesto
3. miesto
1. miesto
3. miesto
3. miesto
2. miesto
2. miesto
4. miesto
2. miesto

ŠK OANJ
ŠK OANJ
ŠK OANJ
ŠK PYT
ŠK OANJ
ŠK Rétorika v škole
ŠK PYT
ŠK OANJ
ŠK OANJ
ŠK DEJO
ŠK OANJ
ŠK Rétorika v škole
ŠK TECHO
ŠK OANJ
ŠK DEJO
ŠK GEGO
OK Cezpoľný beh
ŠK GEGO
ŠK GEGO
ŠK Rétorika škole
ŠK GEGO
ŠK PYT
ŠK GEGO
ŠK DEJO
ŠK GEGO
ŠK GEGO
ŠK GEGO
ŠK GEGO
ŠK DEJO
Načo sú nám polia
ŠK DEJO
OK OSJL
ŠK DEJO
Načo sú nám polia
ŠK DEJO
ŠK DEJO
ŠK PYT
ŠK OANJ
ŠK GEGO
ŠK GEGO
ŠK GEGO
ŠK PYT
ŠK PYT
ŠK PYT
ŠK PYT
ŠK PYT
ŠK PYT
ŠK DEJO
ŠK PYT
OK Cezpoľný beh
ŠK TECHO
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Viola Ternová 9.c

Veronika Kertisová 9.c
Tamara Zakovičová 7.b
Nina Slivková 6.a
Simona Nemcová 6.a
Mária Šmajdová 9.c
Monika Sejková 9.a
Natália Križanovská 5.c
Šimona Cichá 5.c
Klaudia Kizáková 6.c
Soňa Žiaková 6.a
Ema Baníková 6.a
Alexandra Juhásová 7.c
Alexandra Šeršeňová 4.a
Dávid Calko 3.a
Samuel Feč 3.a
Nela Gulová 3.a
Samuel Gonšenica 3.a
Klaudia Fedorová 8.a
Beáta Hubinská 8.a
Monika Sejková 9.a
Michaela Šimková 4.a
Samuel Cichý 4.a
Sebastián Trebišovský 3.a
Eduard Hájnik 3.a
Oliver Volčko 3.b
Jakub Suvák 3.c
Ema Slivková 3.a
Lea Nemcová 3.a
Michaela Vašková 3.b
Karina Šaková 3.a
Zuzana Čintalová 8.a
Sophia Kočišová 5.c
Adam Marčišin 5.c
Oliver Malačina 5.c
Daniela Džupinová 8.a
Emma Olčáková 4.b
Samuel Cichý 4.a
Adela Blanárová 4.a
Miroslava Polivková 3.c

2. miesto
1. miesto
3. miesto
3. miesto
1. miesto
1. miesto
2. miesto
3. miesto
2. miesto
4. miesto
3. miesto
3. miesto
2. miesto
3. miesto
1. miesto
2. miesto
3. miesto
3. miesto
3. miesto
1. miesto
2.,3. miesto
2.miesto
2. miesto
3. miesto
3. miesto
3. miesto
cena preds.
2. miesto
2. miesto
3. miesto
cena preds.
2. miesto
2. miesto
cena kníhkup.
1. miesto
2. miesto
2. miesto
3. miesto
3. miesto
2. miesto
3. miesto
3. miesto
3. miesto
1. miesto
1. miesto
2. miesto
3. miesto
1. miesto
1. miesto
2. miesto
3. miesto
1. miesto

ŠK TECHO
OK TECHO
OK MATO
ŠK TECHO
OK TECHO
ŠK TECHO
ŠK TECHO
ŠK TECHO
ŠK OSJL
OK OSJL
ŠK OSJL
ŠK DEJO
Giraltovský hudák 2015
Giraltovský hudák 2015
ŠK DEJO
ŠK DEJO
ŠK DEJO
Chutné maľovanie
ŠK DEJO
Hviezdoslavov výtv. a lit. Stropkov
Hviezdoslavov výtv. a lit. Stropkov
ŠK PYT
Hviezdoslavov výtv. a lit. Stropkov
ŠK PYT
Hviezdoslavov výtv. a lit. Stropkov
ŠK PYT
Hviezdoslavov výtv. a lit. Stropkov
Hviezdoslavov výtv. a lit. Stropkov
Chutné maľovanie
Hviezdoslavov výtv. a lit. Stropkov
Hviezdoslavov výtv. a lit. Stropkov
Hviezdoslavov výtv. a lit. Stropkov
OK Šaliansky Maťko
Hviezdoslavov výtv. a lit. Stropkov
ŠK PYT
ŠK PYT
ŠK PYT
ŠK PYT
ŠK PYT
OK Šaliansky Maťko
ŠK PYT
ŠK PYT
ŠK PYT
Chutné maľovanie
Načo sú nám polia
Načo sú nám polia
Načo sú nám polia
Načo sú nám polia
ŠK PYT
ŠK PYT
ŠK PYT
OK Šaliansky Maťko
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ŠPORTOVÉ OKIENKO
Na konci minulého školského roka staršie
žiačky zo ZŠ Mlynská ukončili úspešnú
sezónu v POĽSKOM JASLE NA XVI.
MEDZINÁRODNOM FESTIVALE ŠPORTU,
kde po prvý raz v celej histórii turnaja vybojovali zlaté medaily.

V rámci prípravy na novú sezónu sa žiačky
8. ročníka ZŠ Mlynská Stropkov zúčastnili
III. ROČNÍKA MEDZINÁRODNÉHO TURNAJA
VO VOLEJBALE DIEVČAT V DEBOWCI
V POĽSKU, kde obsadili 5. miesto.

V priestoroch telocvične ZŠ Mlynská a v mestskej
hale sa 26. septembra 2015 odohrali volejbalové
zápasy starších žiačok o hlavnú výhru – ONDAVSKÝ
POHÁR, ktorého názov nesie tento medzinárodný
turnaj, zorganizovaný už 24-krát.

23

Staršie žiačky sa v dňoch 4. — 6.12.2015 zúčastnili 22. ROČNÍKA MEDZINÁRODNÉHO VOLEJBALOVÉHO TURNAJA V NYIREGYHÁZE V MAĎARSKU za účasti 12 mužstiev zo 4 štátov —
Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Slovensko.
Dievčatá dosiahli pekné 3. miesto, keď počas
celého turnaja prehrali 2x, a to iba s celkovým
víťazom turnaja.

NA VOĽNÝ ČAS
TAJNIČKA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
1. 10+3+8+7+2+20=?
2. Interpunkčné znamienko na konci oznamovacej vety?
3. Mužské meno, ktoré ma meniny 26. februára.
4. Je to ostrovný štát v Austrálii a Oceánii.
5. Dúha po anglicky.
6. Dravý vták, ktorý vyhľadáva hory a horské údolia riek.
7. Severozápadný sused Slovenska.
8. Veda, ktorá skúma javy prebiehajúce v prírode.
9. Vajce po nemecky.
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FINESTRA PER L`ITALIA
Benvenuto i miei amici! Mi chiamo Giovanni.
Prepáčte, neuvedomil som si, že vy zatiaľ neviete po taliansky. Dúfam, že ste si všimli
slovíčko „zatiaľ“, lebo sa to môže zmeniť. FINESTRA PER L`ITALIA— Okno do Talianska je
miestečko v našom časopise, kde sa budeme učiť po taliansky. Naučíme sa známe frázy
a slovíčka, ktoré sa Vám môžu zísť, ak pôjdete k moru do Talianska, pri sledovaní futbalu
z talianskej ligy alebo ich využijú naši športovci, keď pôjdu hrať futbal alebo volejbal
na Apeninský polostrov.
Poďme však už k samotnej taliančine. V prvej lekcii sa oboznámime s jednoduchými frázami
a s ich výslovnosťou, ktorú uvádzam v hranatých zátvorkách.
La prima lezione [la prima lecione] - Prvá lekcia
Benvenuto i miei amici. Mi chiamo Giovanni. [benvenuto i miei amiči. Mi kiamo Džovanni]
- Vitajte moji priatelia. Volám sa Giovanni
Come stai? [kome stai?] - Ako sa máš?
Bene, male o no male. [bene, male o no male] - Dobre, zle, alebo nie zle.
Come ti chiamo? [kome ty kiamo?] - Ako sa voláš?
Mi chiamo ... [mi kiamo ...] - Volám sa ...

SUDOKU

VTIPNÉ VÝROKY Z TRIED
alebo AJ TOTO SA VÁM NA HODINÁCH
PODARILO VYTVORIŤ:
1. Čím sa živí dojča? Dojením.
2. Teplý čaj odovzdá teplo poháru a pohár
sa stane teplý.
3. Kozák rastie pri koze.
4. Osová súmernosť — osobná súmernosť.
5. Teleso má polohovú energiu, keď je
v polohe.
6. Vymenuj menšiny, žijúce v medzivojnovom Československu — islamisti, hinduisti,
žurnalisti.
7. Zviera na f — fagan
8. Žiak: „Pani učiteľka, keby ste nám vzali
na hodine chlieb, museli by poň prísť
rodičia?“
Učiteľka: „Áno, ale až na konci
školského roka.“
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TESTÍK
1. V ktorom roku bola založená naša škola?
a)
2001
b)
1990
c)
1965
2. Kto bol prvým riaditeľom našej školy?
a)
Ing. Michal Jancura
b)
Ján Pančura
c)
Mgr. Eva Flešárová
3. V celoslovenskej súťaži aktivity škôl v Slovenskej republike sme sa umiestnili na ...
a)
1.mieste
b)
9.mieste
c)
4.mieste
4. Od ktorého školského roku sa zaviedol na škole jazykový variant od 3. ročníka?
a)
1979/1980
b)
2003/2004
c)
2011/2012
5. Od samého začiatku sa naša škola zamerala na ...
a)
jazyky
b)
šport
c)
techniku
Keď sa Ti otázky zdajú ťažké, využi pomôcku — Pamätnicu k 50. výročiu školy, ktorú
nájdeš na našej webstránke.
Odpovede prines Terke do 8.a alebo Natke do 9.c.
Výhercovia z minulého čísla sú:

Daniela Džupinová 8.a, Tamara Lipáková 6.b a Valentýna Elznerová 6.b
Ceny si príďte prevziať k Natke a Terke :)

Jednou zo sprievodných akcií, ktoré boli usporiadané pre žiakov pri príležitosti 50. výročia školy
bol FREE STYLE PROGRAM. Bola to veľmi
vydarená
a zaujímavá
aktivita, do
ktorej freestylisti zapojili aj
samotných
žiakov. A tak si sami mohli vyskúšať akrobatické kúsky
alebo si zasúťažiť.
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26

PROJEKTY
HOVORME O JEDLE
Už po druhýkrát sa naša škola zapojila do projektu HOVORME O JEDLE v rámci ktorého
prebiehali rôzne aktivity. Žiaci 5.b, 6.c, 7.b, 9.a spracovali tému Mlieko a mliečne výrobky.
Žiaci využili svoje možnosti a schopnosti pri tvorbe chutných a zdravých maškŕt z mlieka
a ovocia. Výsledkom tohto snaženia boli chutné, ale aj estetické maškrty. Najzdravší však
bol ovocný šalát, ktorý tvorilo pätoraké ovocie a limetková šťava. Ovocná torta s päťdesiatkou zasa pripomínala aktuálne výročie našej školy. Žiaci sa naučili spolupracovať
a vzájomne ochutnávali svoje dobroty.

ENGLISH ONE
Našu školu navštívili dvaja lektori
anglického jazyka z Prešova. Ich
návšteva bola pokračovaním projektu English One. Cieľom projektu je
modernizovať výučbu anglického
jazyka aj za pomoci Planéty vedomostí.
Jeden z lektorov bol „native speaker“,

to znamená, že pochádza z anglicky hovoriacej krajiny. Náš lektor bol priamo z Londýna. Lektori realizovali výučbu
anglického jazyka vo 4.a, 8.c a 5.a triede.
Na hodinách predviedli rôzne aktivity,
zamerali sa na konverzáciu žiakov.
U žiakov tieto hodiny zanechali veľmi
dobré dojmy a snáď prispeli k zvýšeniu
záujmu o vyučovanie anglického jazyka.
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EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV
26. september je deň venovaný oslave európskych jazykov. Keďže naša škola má športové
tímy, rozhodli sme sa pre športovú tému. Spoločne sme nakreslili futbalovú a volejbalovú
loptu, maľovali sme vlajky rozličných krajín Európy, ktoré sme neskôr poprilepovali do lôpt.
Potom sme pridali pokrik, ktorým povzbudzujeme športovcov: "Do toho!", v rôznych európskych jazykoch. Naučili sme sa, že každý jazyk je jedinečný svojou rozmanitosťou a každá
krajina sa môže popýšiť svojou bohatou kultúrou. Všetci sa držíme sloganu, že s jazykmi
toho dokážeš viac.

BIELA PASTELKA
Dňa 25. septembra 2015 sa na našej škole konala verejná zbierka Biela pastelka, ktorá je určená
na podporu nevidiacich a slabozrakých. Veľkým
i malým darcom patrí veľké ĎAKUJEM.

NEBUĎ OTROK DROG

Cieľom projektu, ktorý
zastrešovala
Tlačová
agentúra SR prostredníctvom portálu Školský
servis, bolo aktivizovať
žiakov, aby sa zamysleli
nad touto závažnou témou.
Do projektu sa zapojili žiačky 6. b svojím obrázkom s názvom Svet nie je čierno-biely. Prácu Katky Gregovej, Diany
Hicovej a Natálie Pukáčovej môžete vidieť vo fotoalbume a na nástenke v D pavilóne.
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HUG DAY — MEDZINÁRODNÝ DEŇ OBJÍMANIA

26. jún je Medzinárodný deň objímania. Žiaci 7.a triedy s pani učiteľkou Hurnou sa
rozhodli potešiť svojich spolužiakov a kolegov.
Deň predtým vznikol nápad zapojiť sa do tejto pôvabnej činnosti. Tvorivosť zohrávala
obrovskú rolu. Pripravili sme transparenty a obohatili ich unikátnymi nadpismi
a ilustráciami. Myšlienka pod názvom ,,Hug day" nás upútala na plné obrátky.
V nasledujúci deň už bolo všetko dokonalo zhotovené. Rozhodli sme sa, že navštívime celú
školu. Začali sme od najvyššej a najpodstatnejšej autority našej školy, teda od pána riaditeľa, ktorý bol ako prvý na zozname objatí. Nedalo sa nevšimnúť si jeho potešenie. Po ňom
nasledovali na prvý pohľad láskyplné pani učiteľky, či učitelia
a každá trieda naplnená svojou jedinečnosťou. Bol to taký
skvelý pocit rozdávať nadšenie a priateľskú lásku medzi
všetkých nás. Nazrieť do detských zreníc a vidieť túžbu
po pravom nefalšovanom objatí je niečo nevyčísliteľne cenné. Každý z davu detí, malých či väčších, si zaslúži jedno nadrozmerné vľúdne objatie. Tento deň nám ukázal, že šíriť lásku
je najkrajšie poslanie ľudstva.
Matej Ferenc

DEŇ ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC
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ŠTÚR
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VINY

Dňa 28. októbra 2015 sme si pripomenuli 200 rokov od narodenia Ľudovíta Velislava
Štúra, kodifikátora spisovnej slovenčiny, jazykovedca, spisovateľa, učiteľa, novinára, poslanca uhorského snemu a nositeľa mnohých ďalších zvučných prívlastkov.
Aby Štúr podporil zavádzanie jazyka do praxe, vydával Slovenskje národňje novini. Veľmi
veril v „svoju“ slovenčinu – vydával knihy a príručky, organizoval mnoho ciest po Slovensku, pridŕžal sa známeho „píš ako počuješ“, obhajoval používanie len „i“.
Ruku na srdce – koľkí
z nás by si vydýchli, keby
sme v slovenčine používali len jedno „i“ a nie aj
„y“? Nikoho by netrápili
vybrané slová, nominatív množného čísla, mi/
my, oni/ony, psy ani psi,
vtáci ani vtáky. A tak
sme boli blízko....stačilo
ponechať v platnosti Štúrovu kodifikáciu
spisovného
jazyka
z roku 1843.
Tieto a mnohé iné novinky, ktoré sme
sa dozvedeli na hodinách slovenského
jazyka a literatúry i pri tvorbe prezentácií o jeho živote a diele, sme sa rozhodli
podať ďalej prostredníctvom zábavnonáučného kvízu „Štúroviny“.
Vyrobili sme si potrebné rekvizity
a vybrali sa za žiakmi našej školy. Najprv
sme
im
prečítali
krátky
text
s informáciami o Štúrovi, potom sme si
vybrali jedného dobrovoľníka, ktorého
sme obliekli za Ľudovíta, nasledoval
vedomostný kvíz, každá správna odpoveď bola odmenená záložkou v podobe
husieho pera, symbolu toho, že Ľudovít Štúr bojoval za náš národ, za náš spisovný jazyk perom/slovom. Žiakov sme upozornili na to, že Štúrov pravopis by sa im určite páčil, zjednodušene povedané – Ľudovít Štúr nie je zodpovedný za to, že sa dnes Slováci musia trápiť, kde má byť tvrdé, a kde zase mäkké i“.
Žiačky 9.b
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PRE ŠIKOVNÝCH PÁTRAČOV
Pre všetkých tých, ktorí majú radi detektívne príbehy, riešia rôzne hlavolamy a fascinujú
ich záhady, sú pripravené nasledujúce úlohy. Teda drahí Watsonovia, využite svoj
dôvtip, logické myslenie, pozorovacie schopnosti, staňte sa šikovnými pátračmi
a pomôžte Sherlockovi, ktorý pre vás pripravil tieto úlohy, aby ste spoločne zabránili
zradnému profesorovi Moriartymu konať zlo. a aby znova zvíťazilo dobro a čestnosť.

Môj drahý Watson!
Píšem Ti z môjho tajného úkrytu. Na dolapenie zradného profesora Moriartyho chýba
posledná indícia. Musel som ju schovať na bezpečné miesto, aby sa k nej nedostali profesorovi kumpáni. Mám pre Teba najdôležitejšiu úlohu Tvojho života. Od nej závisí chytenie
Moriartyho a môj život. Indíciu som schoval na ZŠ Mlynská. Je to jedno slovo, ktoré nám
chýba, aby sme našli jeho úkryt. Aby ju nikto nezničil, slovo som rozstrihal na písmená
a schoval v škole. Ako sa hovorí: „Pod lampou je najväčšia tma.“ Písmená sú na očiach, ale
len Ty ich vieš nájsť. Jednotlivé písmená sú na nástenkách. Nie na tých v triedach, lebo tam
by som bol veľmi nápadný. Sú na nástenkách, ktoré sú vo vchode do jednotlivých pavilónov. Môžu byť aj na výveske CVČ. Písmenká som označil číslom a logom školy. Pozri si obrázok, ktorý Ti posielam.

Číslo Ti hovorí, na ktorom mieste sa písmeno nachádza
v slove a logo školy Ti má pomôcť, aby si ho ľahšie našiel.
Slovo má 10 písmen.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Keď to slovo poskladáš, získaš indíciu, prines ju Terke do 8.a alebo Natke do 9.c. (týmto
redaktorkám prines všetky svoje riešenia zadaných úloh a získaj odmenu za svoje pátranie).
Prajem Ti veľa šťastia pri hľadaní, Tvoj Sherlock.
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Coolový Watson, už musíš byť zo mňa na nervy, ale ja viem, že
len na Teba sa môžem spoľahnúť a že mi pomôžeš. Potrebujem
od Teba, aby si našiel vitrínu, v ktorej je táto trofej. Je to opäť
otázka života a smrti. Odfoť tú vitrínu a fotku prines.
Sherlock

Milý Watson!
Profesor Moriarty je stále prefíkanejší a nebezpečnejší, má svojich ľudí všade a my sa musíme tomu prispôsobiť. Vymyslel som
novú šifrovanú reč. Je nutné, aby si sa ju naučil, lebo len takto si
budeme môcť posielať informácie, aby ich nepriateľ nevedel čítať. Posielam zopár slov, ktoré som zašifroval, skús ich rozlúštiť
a odovzdaj na staré známe miesto.
ŠIZORPOVE ŠINAVE ŠINOVŠPIOVE
ŠIFESORAPROVE!!!!!!!! ŠISÚVE ŠIDEVŠAVE!!!!!
Sherlock

Najdrahší Watson! Už mi pomaly dochádzajú oslovenia, na Tvoju osobu, ale keď som bol
v ZŠ Mlynská, stretol som tam milých ľudí. Posielam Ti ich fotky. Keďže vieš ako dopadli
moji priatelia, pre ich ochranu som ich takto upravil. Prosím, vypátraj ich a poďakuj im
za všetko, čo pre mňa urobili.
Tvoj najlepší pátrač Sherlock:):):):):):)
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ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ
Nasledujúce stránky prezentujú pestrú a bohatú činnosť v Školskom klube detí.
Sú dôkazom nielen šikovnosti žiakov, tvorivosti pani vychovávateliek, ale aj toho,
že ani po vyučovaní sa v škole nenudíme.
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50. VÝROČIE ŠKOLY
V tomto šk. roku naša škola oslávila 50 rokov od svojho založenia. Učitelia i žiaci pripravili
mnohé aktivity, ktorými si pripomenuli toto jubileum. 23. októbra 2015 sa konali oslavy.
V tento deň bránou školy prešli bývalí pedagógovia aj žiaci. Prišli spomínať, ale aj obdivovať zmeny, ktoré sa v ich škole udiali. Vyvrcholením osláv bol kultúrny program
a slávnostná recepcia v MsKS. Pozorne si pozrite tieto fotonávraty a zaspomínajte ...
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