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Milí naši Mlynoviňáci! 
 
Vonku máme krásne teplé počasie, čo tak prečítať si ďalšie číslo nášho 
školského časopisu. Aj v tomto čísle sa  dozviete veľa noviniek a zaujíma-
vostí zo sveta aj zo ZŠ Mlynská. Vyspovedali sme učiteľov informatiky a 
ďalších top žiakov. Oddýchnuť si môžete pri príspevkoch v rubrike Na voľ-
ný čas alebo sa pokúsiť vyriešiť ďalšie pátračské záhady.  Prajeme vám 
príjemné "skoroprázdninové" čítanie. 

 Natália 
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 Mlynoviny - naša srdcovka.  Práca v redakčnej rade má veľmi veľa 
krásnych momentov, veľa nás naučila. Pri každom čísle okúsime hektic-
ké chvíle, ktoré patria k novinárskej práci. Preto nás zahreje pri srdieč-
ku, keď naša práca nie je zbytočná, prináša radosť, páči sa iným a oce-
nia ju aj v odborných kruhoch. Naše  Mlynoviny sa zúčastnili súťaže 
školských časopisov žiakov 2. stupňa základných škôl a osemročných 
gymnázií z Prešov-
ského a Košického 
kraja pod názvom                   
Perohryz 2018. 
Prihlásilo sa rekord-

ných 34 redakčných rád. Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa 
uskutočnilo 11. mája. Do súťaže sa zapojili nielen školy kraj-
ských miest, ale aj vzdelávacie inštitúcie z Trebišova, Starej 
Ľubovne, Lipian, Kežmarku, Kamenice nad Cirochou či zo 
Svitu. Mlynoviny sa umiestnili na krásnom treťom mieste. 
Časopisy hodnotila trojčlenná odborná porota—dvaja peda-
gógovia z Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, Lenka Regrutová, ktorá sa venuje výskumu mediál-
nych obsahov určených pre detského percipienta aj mediálnej výchove a Jozef Mergeš, ktorý sa venuje dejinám 
jazykovedy, filozofii jazyka športu v mediálnom prostredí a teórii filmu. Treťou členkou poroty bola skúsená 
redaktorka denníka KOŠICE:DNES, Michaela Luxová. Súčasťou vyhlásenia výsledkov bola aj diskusia s porotou 
spojená s kreatívnymi workshopmi. Ocenenie našej práce je pre nás veľkým zadosťučinením, ale hlav-
ne záväzkom voči vám, našim verným čitateľom, neustále sa zlepšovať.             Tamara & Natália 

PEROHRYZ 2018 
MLYNOVINY 3. miesto 
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MILADOU CUBJAKOVOU 

Čo prvé vám napadne, keď si spomeniete na svoje 
detstvo? 
Pri spomienke na detstvo si v prvom momentem spo-
meniem na svojich rodičov a na môj rodný kraj 
s nádhernou prírodou, kde som prežila krásne detstvo. 
Je to Národný park Poloniny. 
Ako ste sa cítili v škole? Ktoré predmety ste mali naj-
radšej? 
V škole som sa cítila dobre, pre-
tože som bola žiačka, ktorá počas 
deväťročného štúdia na základ-
nej škole bola vždy na vysvedčení 
vyznamenaná. Medzi moje naj-
obľúbenejšie predmety patrili 
jazyky: nemecký, ruský, ukrajin-
ský a slovenský. 
Máte rada svoje povolanie? 
Svoje povolanie mám veľmi rada, 
aj preto som si ho vybrala. 
Na čo všetko musí dohliadať 
vedúca školskej jedálne? 
Vedúca jedálne dohliada na celú 
prevádzku kuchyne. Začína sa to 
nákupom surovín na varenie, ktoré musia byť stále 
čerstvé a nesmú byť po dátume spotreby. Vedúca 
zostavuje jedálny lístok. Pri výbere jedál sa musia dodr-
žiavať rôzne kritéria. Musia byť dodržané nutričné, 
biologické, kalorické hodnoty potravín. Ďalšou povin-
nosťou je evidencia stravníkov a výber platieb za stra-
vovanie. Na začiatku každého dňa, keď sa vydáva stra-
va, musí spolu s hlavnou kuchárkou „normovať“, to 
znamená, podľa počtu stravníkov, ktorí majú objedna-
ný obed, musí určiť, koľko ktorej suroviny je treba 
použiť na navarenie jedla v daný deň. Nesmieme za-
budnúť na množstvo „papierovačiek“, ktoré sú spoje-
né s chodom jedálne. 
 

Keby ste boli ministerka školstva, aké zmeny by ste 
zaviedli do školského stravovania hneď po nástupe 
do funkcie? 
Ako prvé by som zdvihla platy pre kuchárky a vedúcu 
školskej jedálne, nakoľko sú najnižšie na Slovensku. 
Z jedálnička by som vylúčila polotovary, pretože tie 
tam nemajú čo hľadať. A znížila by som písomnú agen-

du, ktorú musí vypisovať, aby sa 
vedúca mohla viac venovať pre-
vádzke kuchyne. 
Ako trávite svoj voľný čas? 
Mám veľký dom s krásnou veľ-
kou záhradou, v ktorej trávim 
veľmi veľa času. Veľmi rada čí-
tam, mám rada módu a rada 
lúštim krížovky.  
Navštívili ste nejakú exotickú 
krajinu? 
Som veriaci človek. Snom každé-
ho veriaceho človeka je navštíviť 
Svätú Zem – Izrael. Mne sa ten 
sen splnil. Navštívila som Jeruza-
lem, Betlehem, Mŕtve more, 

Jericho, Jafa aj Vrch Blahoslavenstiev pri Genezaret-
skom jazere. 
Prezraďte nám recept na nejakú špecialitu z vašej 
domácej kuchyne. 
Nakoľko som rusínka, prezradím vám recept, na rusín-
ske pirohy. Pripravujú sa podobne ako klasické pirohy. 
Najradšej ich mám plnené zemiakmi. Najprv ich upe-
čieme, potom ich máčame vo vode a nakoniec po-
mastíme s cibuľkou.  
Ak by ste mali možnosť, o aké tri želania by ste po-
prosili rozprávkovú zlatú rybku? 
Ak  by som mala túto možnosť, moje tri želania by boli 
rovnaké. Poprosila by som si trikrát zdravie. Nič iné by 
som si neželala.                                 Natália 
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NA MUŠKE SÚ  UČITELIA INFORMATIKY 

1. Čo je potrebné vyštudovať, keď sa niekto chce stať učiteľom informatiky?    
2. Je jednoduché  v súčasnej pretechnizovanej dobe učiť žiakov informatiku? 
3. Spomínate si na nejakú veselú príhodu, ktorá sa stala na hodine informatiky? 
4. Čo najradšej robíte, keď nemusíte robiť nič? 
5. Ktoré webstránky odporúčate veľkým aj malým na dlhé slnečné dni počas letných prázdnin? 

 

1. Odpoviem za 
seba,  mám skon-
čený odbor      
robotechnológia – 
umelá inteligencia 
na Vysokej škole 
technickej v Koši-
ciach. Informatiku 
ma oprávňuje učiť 
štátnicový pred-
met technická 
kybernetika a 
pedagogické mini-

mum (2. vysoká škola) so zameraním na štátnico-
vé predmety a techniku.   
2. Učiť žiakov informatiku je veľmi potrebné až 
nevyhnutné. Vo vyspelých štátoch Európskej 
únie je  informatika a technika vo vyučovacom 
procese  na 3. mieste v dôležitosti predmetu po 
matematike a vyučovacom jazyku. 
3. Stalo sa  na hodine informatiky - zasúvala som 
stoličku s kolieskami pod stôl v PÚ a zároveň som 
vyvolala k tabuli žiačku. Žiačka sa potkla o tú sto-
ličku. A ja k tejto udalosti hovorím, že žiaci, pred-
stavte si článok v novinách alebo v správach  
Markízy  s názvom  - Učiteľka na hodine informa-
tiky zabila žiačku. Nastal asi dvojminútový 
smiech. A potom sme sa učili ďalej. 
4. Rada relaxujem pri rýchlej jazde autom a dob-
rej hudbe. 
5. Pozrieť si: 

 dobrý film — https://www.netflix.com/sk/,  
 programovať — https://hourofcode.com/us,  

 niečo vyrábať — http://www.kreativita.info/
handmade-napady/,  

 cestovať — https://www.google.sk/maps  … 
 

1. Kto chce sa stať 
učiteľom informatiky 
má niekoľko možnos-
tí. Prvou je štúdium 
učiteľského odboru 
na VŠ so zameraním 
na predmet informa-
tika. Druhá možnosť 
je štúdium so zmera-
ním na IT sektor. Po-
tom, ak by nechcel 
pracovať v IT sektore, 
ale učiť, bude si po-

trebovať doplniť učiteľské znalosti, tzv. učiteľské 
minimum. Kto chce študovať informatiku, potre-
buje logické myslenie a keďže veľa programov 
má základ v matematike, tak je výhoda byť 
v matematike doma. 
2. Je to veľmi náročné. Žiaci sú v oblasti IKT veľmi 
zdatní a majú veľmi veľa poznatkov a skúseností. 
Mnohí si myslia, že už nič nové im škola nedoká-
že ponúknuť. Ďalší problém je v nesprávnom 
chápaní, že predmet informatika ponúka vedo-
mosti o počítačoch. Áno, informatika podáva 
informácie o počítačoch, ale nielen to. Má naučiť 
hľadať, spracovať a uchovávať tie najkvalitnejšie 
informácie. 
3. Určite ich bolo veľmi veľa, ale v mojej pamäti 
nastal „FATAL ERROR“. Ale poznám niekoľko 

https://www.netflix.com/sk/
https://hourofcode.com/us
http://www.kreativita.info/handmade-napady/
http://www.kreativita.info/handmade-napady/
https://www.google.sk/maps
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vtipov. Počítačového maniaka zrazí auto. On sa 
postaví a povie: „Nevadí, mám ešte dva životy.“ 
Príde jeden programátor celý zničený do baru a 
nervózne treskne do pultu. Ostatní sa ho pýtajú: 
„Čo sa stalo?“  „Ale... celý týždeň som programo-
val jeden zaujímavý program“ „A čo? Vyšiel ti?“ 
„Ale áno, ale celú noc som prespal na klávese 
BACKSPACE!“ 
4. Všetok môj voľný čas venujem svojej rodine. 
Mám troch hyperaktívnych synov , s ktorými 
športujem, bicyklujem, chodíme do kina, na výle-
ty do prírody, ...  A ak mi náhodou zostane kúštik 
voľného času len pre mňa, rád si sadnem 
u rodičov do altánku na hojdačku so šálkou kávy, 
hojdám sa  a relaxujem. 
5. Na dlhé slnečné dni odporúčam prírodu, šport, 
zmrzlinový pohár, .... 

 

1. Hlavne je po-
trebné vyštudovať 
učiteľský smer či 
už samotnú infor-
matiku v kombiná-
cii s iným predme-
tom, alebo sa dá 
vyštudovať infor-
matika v rámci 
rozširujúceho štú-
dia k svojej apro-
bácii. 
2. Na 1. stupni je 

to podľa mňa oveľa ľahšie, pretože učivo nie je 
také náročné a preberá sa hravou formou. Praco-
vať so staršími žiakmi je oveľa náročnejšie, preto-
že sú v tejto oblasti už zbehlejší, ale ich zručnosti 
sú často využívané len na zábavu. Osvojovanie si 
poznatkov z oblastí ako je programovanie, práca s 
textom a je pre nich málo zaujímavé. 
3. Stane sa, že sa na hodine so žiakmi zasmejeme. 

Sú situácie, keď žiak tvrdí, že na jeho klávesnici sa 
nedá napísať písmeno s mäkčeňom alebo 
dĺžňom. Často však spomínam na príhodu, ktorá 
sa mi stala asi pred dvoma rokmi, keď sme prebe-
rali so žiakmi orientáciu na klávesnici. Dala som 
deťom za domácu úlohu, aby si doma pozreli 
klávesnicu počítača a vyskúšali klávesy a kláveso-
vé skratky, ktoré sme preberali a  mali ich aj zapí-
sané v zošite. Na ďalšiu hodinu ma jeden žiak 
čakal pred stolom a v zošite som našla odkaz od 
jeho mamy, aby som ho ospravedlnila, lebo oni 
doma majú len notebook a taký program , v 
akom robíme my v škole, oni nemajú (pritom išlo 
iba o klávesnicu).  
4. Keď nemusím robiť nič, tak nerobím nič, ale 
väčšinou chcem niečo robiť a stále si aj voľačo 
nájdem. Ale keď už nemám čo robiť, tak vtedy 
žehlím a popri tom pozerám detektívky. 
5. Ja mám rada stránku Pinterest. Je tu veľa no-
vých nápadov na inšpiráciu z každej oblasti a pre 
každého. 

1. Vysokú školu so za-
meraním na Informati-
ku. 
2. V dnešnej pretechni-
zovanej dobe je to ná-
ročné, lebo informácia 
ktorú naštudujete dnes 
a zajtra ju odprednáša-
te žiakom, včera už 
bola stará. 
3. Ani nie. 
4. Iba tak leňoším.  

Poprípade relax – trávnik + šport, bicykel. 
5. www.ulibomzebotel.sk, www.lopta, čerstvý 
vzduch www.bicykel, príroda... 
       Sima 

http://www.ulibomzebotel.sk
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NAŠE ÚSPECHY 
Makovická struna je jedno z najobľúbenejších podujatí, ktorého cieľom je po-
pularizovať a uchovávať bohatstvo ľudových piesní Rusínov a Ukrajincov            
na Slovensku a objavovať nové spevácke talenty. Dňa 17. mája 2018 si Šimona 
Cichá zo 7. a triedy v tejto súťaži vyspievala spomedzi 28 spevákov zlaté pásmo 
a postup na celoslovenský festival, ktorý sa bude konať v Bardejove. 

Okresné kolo súťaže Slávik Slovenska 2018  sa uskutočnilo 4. mája 
v priestoroch ZUŠ F. Veselého 
v Stropkove. Na 28. ročníku tejto 
súťaže našu školu reprezentovali 
víťazi školského kola, ktorí si aj 
v okresnom kole vyspievali 
v každej kategóri 1. miesto - zlaté 
pásmo a postúpili  na krajské 

kolo. V 1. kategórii 1. miesto  Ema Siváková z 3. b, v 2. kategórii 
1. miesto  Kamila Ripperová zo 6. a  a v 3. kategórii 1. mies-
to  Šimona Cichá zo 7. a. 

Dňa 26. apríla 2018 sa v priestoroch Gréckokatolíckeho kňazského seminára 
bl. biskupa P. P. Gojdiča v Prešove uskutočnilo archieparchiálne kolo Biblickej 
súťaže Prešovskej archieparchie. Našu školu reprezentovali žiaci 2. a triedy 
Adela Slivková, Liana Slivková a Gabriel Vojčík. V tomto šk. roku sa archie-
parchiálneho kola zúčastnilo v A kategórii 15 družstiev a naša škola skončila 
na krásnom 5. mieste. Na predchádzajúcom okresnom kole tejto olympiády 
obsadilo menované družstvo 1. miesto a družstvo štvrtákov v zložení Berež-
ná, Jevočinová, Zajac vybojovali 2. miesto. 

V okresnom kole Pravopisnej olympiády 24. 4. 2018 sa vo svojich kategó-
riách na peknom 2. mieste umiestnili Michaela Vašková a Tamara Lipáko-
vá a Viktor Kmiť obsadil 3. miesto . 

25. apríla sa v priestoroch CZŠ v Stropkove uskutočnilo 
obvodné kolo biologickej olympiády. Žiaci okresov 
Stropkov a Svidník súťažili v  častiach teoreticko - prak-
tickej a projektovej. Naše žiačky Ema Mydlová 
a Šimona Cichá obsadili v obidvoch častiach 1. mies-
to.  Úspešným žiačkam gratulujeme.   
11.4.2018 sa žiaci našej školy zúčastnili okresného kola 
biologickej olympiády. Súťažilo sa v troch kategóriách. 
Na 1.mieste sa v odbore botanika umiestnila Klaudia 
Macková a na 2. mieste sa umiestnil Patrik Durkoš 
v odbore geológia.  Klaudia  a Patrik boli  zároveň ús-
pešnými riešiteľmi na krajskom kole. 
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Aj tento rok sa konala v Stropkove súťaž ,, Vo víre tanca“. Tanečné umenie našich žiačok v silnej konkurencii 
porota ocenila bronzovým pásmom. Dievčatám patrí veľké poďakovanie za úspešnú reprezentáciu našej školy.        

OK súťaže Hviezdoslavov Kubín sa uskutočnilo dňa 27. 3. 2018 v priestoroch Kaštieľa v Stropkove. Veľmi nás 
teší, že sa naši žiaci umiestnili na popredných miestach.  1. miesto Adam Nemec, 5. b a Nina Nemcová, 8. c,  2. 
miesto Klaudia Hrižová, 6. b a Ema Baníková, 8. a a 3. miesto Terézia Mitrušková, 7. a, cenu poroty si odniesla 
Petronela Luberdová, 4. b. 

Okresné /dekanatné/ kolo Biblickej olympiády sa konalo 
dňa 22. 3. 2018 v priestoroch  CZŠ sv. Petra a Pavla 
v Stropkove. Našu školu reprezentovalo družstvo v zložení: 
Barbora Bujdošová z 8. b, Simona Grecová z 8. b a Silvia 
Hricová zo 7. c. Naše dievčatá získali  1. miesto.   

15. 3. 2018 sa 
v Podduklianskom osvetovom stredisku vo Svidníku konalo obvodné 
kolo „Čo vieš o hviezdach?“.  Našu školu reprezentoval žiak 6.b triedy 
Róbert Front, ktorý zároveň zastupoval  všetky základné  školy 
v Stropkove. Robo skončil na 1. mieste. 

V okresnom kole matematickej súťaže Pytagoriáda v kategórii P4 obsa-
dil Roman Palidrab, 4. a,  2. miesto, v kategórii P5 Viktor Kmiť  a Eduard 
Hájnik obaja z 5. b 2. miesto,  v kategórii P6 Róbert        Front, 6. b,  1. 
miesto a Adela Blanárová , 6. c, 3. miesto.  
 
V OK Matematickej olympiády  sa Šimon Fatľa, 6. c  umiestnil na 1. – 2. mieste a Juraj Tutko, 6. a                          
na 3. –  4. mieste. 

V okresnom kole výtvarnej súťaže Šikana nie je hra získali 2. miesto Tamara Greššová zo 4. c a Sára Dupňáková 
zo 4. c a na 3. mieste sa umiestnila Vanesa Žanonyová zo 4. c. 
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Čo je to pre nás tečúca voda s kohútika?  Je to pre nás samozrejmosť, ktorá 
patrí do našej každodennej rutiny. Naša škola sa počas pôstu zapojila do pro-
jektu Tehlička pre Keňu. Cieľom  projektu je informovať ľudí o neľahkom živote 
ľudí v chudobných krajinách a pomôcť im v ich ťažkých chvíľach. Tento rok sa 
nám podarilo vyzbierať 180 eur. Sme veľmi radi, že aj v našej škole sa našli 
zlaté srdiečka, ktoré sa rozhodli podať pomocnú ruku chudobným deťom         
v ďalekej Keni.  Za 10 rokov sa nám podarilo vyzbierať neuveriteľných 1 731 
eur. Peniaze sme starostlivo odoslali na účet združenia Savio. Všetkým darcom 
ešte raz ďakujeme!                   Natália 

Marec je mesiac knihy už od roku 
1955, kedy ho v bývalom Českoslo-
vensku vyhlásili na počesť Mateja 
Hrebendu. Martin Hrebenda Hačav-
ský sa narodil aj zomrel v marci. Paradoxne bol slepý, to mu však ne-
bránilo venovať sa zbieraniu kníh a ich zachraňovaniu. V našej škole sa 
tento mesiac konali rôzne zaujímavé 
aktivity venované knihe. Žiaci čítali, 
tvorili, hrali, súťažili, vytvárali plagáty 
obľúbených kníh na hodine ANJ, 
zúčastnili sa čitateľského maratónu, 

besedovali v školskej aj mestskej knižnici. Potešením bolo zistenie niektorých 
žiakov, že aj v súčasnej dobe plnej moderných informačných technológií a 
počítačov má čítanie kníh svoje neopakovateľné čaro.                     Ema 

Každý rok, keď má naša Zem 
sviatok, si celá ZŠ  Mlynská 
nasadí rukavice, zoberie vre-
cia a ide upratať stropkovské 
ulice. Každá trieda sa vracia s plnými vrecami odpadkov, staros-
tlivo roztriedili. Aj s pocitom, že stačí tak málo, aby sa nám v 
našom meste lepšie dýchalo.                    Tamara 

Ruksak na chrbte, slaninka, chlieb, lopta, športové oblečenie a poďme na 
účelové cvičenie. Najobľúbenejšia forma vyučovania, ktorú žiaci zažívajú 
dvakrát do roka. Okrem didaktických hier v prírode a športovania sa oboz-
namujú ako podať prvú pomoc, orientovať sa v teréne, čítať z mapy - 
podľa farieb a topografických značiek, určovať svetové strany, ako sa 
starať o lesné zvieratá a vtáctvo, zásady uhasenia ohniska, spoznávajú 
liečivé rastliny aj ako sa zachovať v mimoriadnej situácii.                   Simona 
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Zelené tričká, zelené nohavice, 
zelené šiltovky a vrecúško plné 
použitých bateriek. 19. apríla sa 
v našej škole zazelenalo. Aktivita, 
Zelený deň, ktorú dal do pozor-
nosti školský parlament sa poda-
rila. Vyzbierali sme 27 kg použi-
tých batérií a upozornili na to, že 
nepatria do komunálneho odpa-
du.                                        
Natália 

Klopi, klopi brána, 
otváraj sa zrána, 

idú deti ako smeti, 
do školičky každé letí... 

 
13. a 14. marca  bránou 
našej školy preletelo veľa 
nedočkavých a veselých 
predškolákov z  MŠ            
A. Hlinku a MŠ Matice slovenskej v Stropkove, ktoré počas DOD,  hravou formou spoznávali, ako to v škole fun-
guje.  Pred pavilónom ich netrpezlivo čakali rozprávkové bytosti so štvrtákmi a ich pani učiteľkami. Najprv im 
ukázali náš nádherný školský areál. Potom ich kroky viedli do štvrtáckych tried. Na chvíľku sa stali žiakmi,  zasadli 

do školských lavíc a vyskúšali si, ako to vyzerá  na vyučovaní. V našej 
škole sa spievalo, recitovalo, písalo a tvorilo. Nakoniec si v tvorivých 
dielňach  vyrobili jarného pestrofarebného motýlika s logom našej 
základnej školy, zahrali sa aj si zaspievali.  Úsmevy na tváričkách a is-
kričky v ich očkách boli pre nás znamením, že Deň otvorených dverí sa 
aj tento rok v našej škole vydaril.                                     Karin 

Morena, Marmurie-
na alebo Kyselica 
symbolizuje zimu. 

Slamenú figurínu oblečenú do slovenského kroja žiaci 
spolu s učiteľmi 1. stupňa so spevom slovenských ľudo-
vých pesničiek odniesli k rieke. Na moste ju vyzliekli         
a zapálili. So slovami: 
„Do vodi, do vodi, naj še nam ľem šňih topi, 
naj nam slunko švici, žebi buľi mocne dzeci. 
Do vodi, do vodi čľup!!!“ 
Morenu hodili do vôd rozmŕzajúcej sa rieky a naozaj sa 
im podarilo privolať teplé lúče jarného slniečka.       Karin 
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Počas týždňového plaveckého kurzu  štyridsať siedmakov ús-
pešne zvládlo základné plavecké návyky, dýchanie do vody, 
splývanie na bruchu a chrbte, kraulové a znakové nohy, zoskok 
i vynorenie. Všetci si viedli naozaj veľmi dobre. Posledný deň 
absolvovali plavecké preteky a domov si zaslúžene odniesli 
diplomy aj malé odmeny.        Karin 

V máji-mesiaci lásky je jedným z tradičných sloven-
ských zvykov stavanie mája. V minulosti chlapci vybe-
rali najkrajšiu brezu, ktorú vyzdobili a pripevnili na plot 
domu tomu dievčaťu, ktoré sa im v dedine najviac 
páčilo. Tento zvyk sa v niektorých dedinách dodržiava 
dodnes. V našej škole si tento zvyk pripomíname         
so žiakmi a učiteľmi 1. stupňa. Každý rok máj prinesú 
chlapci a dievčatá ho v sprievode nádherných melódií 
našich slovenských ľudových piesní oblečú do pestro-
farebných šiat.                                                                   Amália 

Zápis žiakov do 1. ročníka prebiehal v príjemnej          
a slávnostnej atmosfére. Tento významný deň začínal 
kultúrnym programom, ktorý pripravili naši štvrtáci 
spolu so svojimi pani učiteľkami. Kým rodičia vypĺňali 
dôležité formuláre, naši budúci prváci sa hravo popaso-
vali s rôznymi zaujímavými úlohami.  Poradili si s farba-
mi, číslami aj geometrickými tvarmi. Každý odchádzal    
s odmenou a spokojným úsmevom na tvári. Tešíme sa 
na vás v septembri!              Tamara 

Zberový papier je vhodnou druhotnou surovinou            
na výrobu obalových a toaletných papierov, na výrobu 
kartónov a papiera, ktorý nevyžaduje vysokú kvalitu. 
Jeho recykláciou sa šetria nielen lesy, ale aj  energia           
a znižuje sa znečisťovanie ovzdušia a vodných to-
kov.  Žiaci našej školy zase nesklamali a počas jarného 
upratovania doma, u babky aj u susedov sa im podarilo 
nazbierať 10 tón starého papiera.  Jednotlivci aj triedy, 
ktorým sa v jarnom zbere papiera podarilo priviezť naj-
viac kilogramov, budú odmenení na slávnostnej akadé-
mii.                          Tamara 
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Ďalšia misia projektu EARTHKAM sa uskutočnila v 9. — 16 . apríla 
2018. Išlo o fotografovanie našej Zemi z fotoaparátu umiestneného 
na  vesmírnej stanici ISS. Do tohto projektu sa zapojilo 230 škôl        
z 34 krajín sveta, 19 984 študentov a bolo vyhotovených 26 189 sní-
mok. Našu školu reprezentovala 9. a trieda. Ich fotografie sú 
v súčasnosti vystavené vo vestibule Mestského kultúrneho strediska 
v Stropkove.  

Žiaci 3. ročníka sa zúčastnili bese-
dy, ktorá bola zameraná  na hygienu rúk. Túto besedu každoročne organizuje-
me v spolupráci s RÚVZ vo Svidníku. Aj tento rok k nám prišla pani Jana Ufná-
rová, ktorá deťom vysvetlila dôležitosť umývania a celkovej hygieny rúk. Uká-
zala žiakom ako si správne umývať ruky, a taktiež im porozprávala, kedy si 
musia ruky umývať. Vysvetlila im, že  keď sa  dostanú do kontaktu 
s baktériami, ľahko sa môžu nakaziť tým, že sa dotknú očí, nosa či úst. Žiaci boli 
prostredníctvom tejto besedy  informovaní o význame starostlivosti o čisté 
ruky, ale aj starostlivosti o telo, a taktiež sa dozvedeli o tom,  aké sú následky 
zanedbávania  hygieny.  

Beh pre zdravie - Rekreačný beh je jednou z najjednoduchších foriem telesnej 
aktivity. Kompenzuje väčšinu negatívnych dôsledkov terajšieho spôsobu živo-
ta a pozitívne vplýva na zdravie, ktoré treba vnímať nielen ako neprítomnosť chorôb, ale hlavne ako stav telesnej 
i duševnej  pohody. Keďže sa po behu  v tele uvoľňujú endorfíny, ktoré vyvolávajú pocit pohody  a intenzívnejšie 

prekrvenie mozgu zase zlepšuje pamäť a schopnosť koncentrácie, 
žiaci druhého stupňa už tradične slávili MDD takouto zmysluplnou 
aktivitou. Vyskúšali si tak  svoju vytrvalosť, bojovnosť, i kondičku.    
Na všetko dohliadali členovia školského parlamentu. Po dobehnutí 
jednotlivých tried nasledovalo vyhodnotenie tých najlepších. Ale to 
vôbec nebolo všetko. Na záver pekného dňa si všetci pozreli ukážku 
z umenia stredovekých šermiarov aj záslužnej a zaujímavej každo-
dennej práce policajného psa a jeho psovoda. S radosťou a úsme-
vom na tvári môžeme konštatovať, že MDD v ZŠ Mlynská sa znovu 
vydaril!                                                                                                                Natália 

Čo sa slávilo v  ZŠ Mlynská 1. júna? Predsa MDD! Naj-
mladší žiaci ho v našej škole oslavujú školskou športo-
vou olympiádou - Memoriál Marka Špilára. Tento rok 
sa konal už jeho druhý ročník.  Na úvod zazneli tóny 
slovenskej hymny, štvrtáci zapálili olympijský  oheň, k 
oblohe vzlietli holubice - symbol mieru a po slávnost-
nom sľube športovcov a rozhodcov, začal boj o medaily. 
Žiaci všetkým ukázali,  že okrem výborných študijných 
výsledkov, sú šikovní aj v športe. Súťažili  v behu na 50 a 300m, v hode kriketovou loptičkou, v skoku do diaľky 
z miesta a  v záverečnej štafete si zmerali svoje sily triedy v jednotlivých ročníkoch.  Tým najlepším sa pri odcho-
de z ihriska na krku ligotali zaslúžené medaily a niesli si domov diplomy.                                 Simona 
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 Akčné svište to sme my, 

chystáme sa na hory. 
Únavu my nepoznáme, 
do Tatier sa ponáhľame. 
Radosť, smiech a zábava 
 naše cesty sprevádza! 

Týmto žiackym pokrikom sme začali našu cestu za poznaním. S 
nadšením sme sa vybrali spoznávať naše veľhory - Vysoké Tatry. 
Ubytovali sme sa v Tatranskej Lomnici v penzióne Vila Park, kde 
sa nám veľmi páčilo. Zvládli sme niekoľko menej náročných, ale aj 
ťažkých túr. Navštívili sme Hrebienok, vodopády, Bilíkovu a Raine-

rovu chatu. Niektorí sme sa prvýkrát viezli na pozemnej lanovke (Zubačke). Obišli sme Štrbské pleso a obzreli si 
vysoké skokanské mostíky. Zdolali sme aj túru na Popradské pleso a Symbolický cintorín, kde sme pod strmou 
skalnou stenou Ostrvy vzdali úctu a  venovali spoločnú modlitbu významným osobnostiam, ktoré prišli o svoj 
život vo Vysokých Tatrách alebo iných horstvách. Spoznali 
sme zaujímavosti a malebné zákutia Tatranskej Lomnice. 
So záujmom sme si pozreli  expozíciu Múzea Tatranského 
národného parku,  prírodopisný film o živote svišťa tatran-
ského a Botanickú záhradu. Naše unavené nohy si oddýchli  
v bazéne v  Aqua Relax Centre v neďalekom hoteli Titris. 
Bodkou za naším  poznaním bola piatková  70 minútová 
prehliadka Belianskej jaskyne, kde sme zdolali vyše 800 
schodov kvapľovej nádhery a na záver si  zaspievali ľudovú 
pieseň Kopala studienku, ktorou sme sa rozlúčili  s Vysoký-
mi Tatrami  a pobrali sa domov. Našu odvahu, silu 
a statočnosť odmenili naše pani učiteľky diplomami – Akčné svište, medailami TANAPU a nechýbalo ani sladké 
prekvapenie. Počas spiatočnej cesty sme sa  unavení, ale bohatší o nové poznatky, skúsenosti a zážitky tešili na 
našich rodičov, ktorí už na nás nedočkavo čakali pred školou.               Ema  

Ako každoročne, tak aj tento rok sme na našej škole s radosťou privítali PhDr. Teréziu Potomovú. Pýtate sa pre-
čo? Pani Potomová prišla vysvetliť žiakom 8. a 9. ročníka všetko ohľadom ich tela, organizmu,  v ktorom nastá-
vajú určité zmeny, a taktiež rozdala zopár rád k rodičovstvu a manželstvu. Rovnako trpezlivo zodpovedala          
na zvedavé otázky, ktoré žiakov zaujímali. Mali možnosť sa dozvedieť nové poznatky nielen ohľadom rodiny, ale 
aj ohľadom manželstva. Pani Terézii ďakujeme a tešíme sa na ňu opäť budúci rok!                    Tamara 

Galaxiáda - súťaž v programovaní. Žiaci sa tento rok zapojili do no-
vých súťaží v rámci predmetu informatika.  Zábavnou formou preni-
kali do tajou programovania v jazyku Scratch. Úlohou bolo prejsť čo 
najrýchlejšie 10 kôl. Hlavnou postavou bol mimozemšťan, ktorého 
bolo potrebné previesť určitou trasou. Prekážky musel prekonať 
pomocou predpísaného počtu príkazov. Ak použil viac príkazov, 
nezískal bonusové body.                 Simona 

Škola v prírode 
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VYUČOVANIE INAK 
Hodiny dejepisu inak 
Obľúbeným predmetom v našej škole je hodina dejepisu. Najmä vtedy keď je nejakým spôsobom 

iná. V tomto školskom roku k našim žiakom niekoľkokrát zavítal 
mestský historik pán Šmajda. Siedmakom zaujímavým spôso-
bom priblížil stredoveké dejiny nášho mesta. Ukázal im mnohé 
kráľovské listiny, medzi ktorými bola aj listina z roku 1404, 
v ktorej sa nachádzala aj prvá písomná zmienka o Stropkove. 
Pútavo rozprával o pozostatkoch mestského hradu, ktoré mô-
žeme obdivovať dodnes. Mali možnosť vidieť, ako vyzeral hrad 
v minulosti. Deviatakom pán Šmajda priblížil históriu prvej         

a druhej svetovej vojny v našom regióne. Dobovými 
fotografiami zdokumentoval priebeh frontov v našom 
okolí a svoje rozprávanie spestril aj mnohými príbe-
hmi ľudí, ktorých potomkovia dodnes žijú v našom 
meste či blízkych dedinách. K obľúbenej tradícii vyu-
čovania dejepisu v našej škole patria aj exkurzie. Šies-
taci si overili svoje vedomosti o praveku v praxi 
v Archeoparku v Hanušovciach nad Topľou. Siedmaci 
si prezreli krásne kráľovské mesto Bardejov, kde       
na každom kroku dýcha stredoveká história. Ôsmaci 

spoznávali dejiny židovského národa v  Židovskej synagóge v Prešove a obdivovali technickú pa-
miatku v Solivare, kde sa zo soľanky ťažila a spracúvala najkvalitnejšia soľ v Európe. Deviataci 
navštívili Vojenské múzeum vo Svid-
níku, pamätníky padlých vojakov 
v druhej svetovej vojne  na Dukle 
a vo Svidníku. Z vyhliadkovej veže na 
Dukle si prezreli miesta, kde položili 
životy naši predkovia pri oslobodzo-
vaní našej vlasti v roku 1944.   

Matematika ako hra  
Matematické schopnosti si žiaci najlepšie rozvíjajú pri hre, ktorá je pre nich 
prirodzená a najobľúbenejšia činnosť. Hra im umožňuje získavať zrozumiteľné  
a zmysluplné poznatky, čo im pomáha lepšie chápať okolitý svet.  
 Žiaci 1. b triedy si matematickú gramotnosť  vyskúšali v hre na OBCHOD. Pri-
niesli si svoje obľúbené hračky, ktoré ponúkali na predaj. Každý žiak si vyrobil 
eurá, ktorými platil, cenovku pre svoju hračku a mohlo sa veselo predávať 
i nakupovať. Tovar vo výklade bol naozaj veľmi lákavý. 
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Hráme bábkové divadlo  
Patríte k fanúšikom bábkového divadla a sami ho z času na čas navštívite? Zo šikovných 
žiakov sa na hodine literatúry stali najprv výrobcovia bábok,  potom scenáristi a nako-
niec aj bábkoherci. Vymyslieť, vystrihnúť, zošiť a ozdobiť bábku nebolo pre niektorých 

jednoduché. Spoločný scenár a bábková hra naučili žiakov vzájomne spolupracovať, pomáhať si a zabaviť sa.  

Meč, loď či auto 
Nielen s takými hračkami a drobnos-
ťami pracovali na hodine slovenské-

ho jazyka žiaci 5. c. Nechceli sa hrať, ale  hravou formou si zopakovali svoje 
vedomosti  o skloňovacích vzoroch podstatných mien. Tejto zábave predchá-
dzala domáca príprava. Žiaci si z domu priniesli všakovaké veci i vecičky, pri 
ktorých určovali ich vzor. Zistili, že jednoduchá hračka nielen zabáva, ale aj 
vzdeláva. 

Tvorivá dielňa 
Rok 2018 je Európskym rokom kultúrneho dedičstva. Nachádza-
me ho nielen v literatúre, umení, predmetoch, ale  i v remeslách, 
ktoré nám odovzdávajú naši predkovia...  
Ľudovoumeleckú tvorbu a kultúrnu históriu svojich predkov          
i  regiónu spoznávali  žiaci  1. a triedy v SNM-Múzea ukrajinskej 
kultúry vo Svidníku,  kde sa zúčastnili tvorivej dielne zdobenia       
a maľovania kraslíc tradičnou technikou. Pod vedením skúsenej 
lektorky v zdobení kraslíc p. Márie Kravcovej sa deti oboznámili s 

voskovou technikou zdobenia vajíčok a zároveň  v múzeu videli i krásnu výstavu kraslíc zdobených rôznymi 
technikami. Žiaci si  prezreli i  všetky expozície v múzeu, vďaka ktorým sa 
bližšie oboznámili s kultúrnym dedičstvom našich predkov. 

Na hasičskej stanici 
Dňa 4. mája si hasiči na celom Slovensku každý rok pripomínajú sviatok  
sv. Floriána – patróna hasičov. V tento deň príslušníci Hasičského a zá-
chranného zboru v Stropkove pripravili v areáli hasičskej stanice pre deti a 

širokú verejnosť ukážky hasičskej techniky, aby 
im tak ukázali časť zo svojho náročného, ale krás-
neho povolania. Žiaci 3. ročníka mali možnosť prezrieť si hasičskú techniku, vybavenie 
áut, vyskúšať si hasičskú prilbu a prežiť tak ďalší zaujímavý deň, počas ktorého sa nielen 
zabavili, ale veľa sa aj naučili. 

Delicious English – Chutná angličtina 

Žiaci 6. ročníka si formou zážitkového vyučovania spestrili hodiny an-

glického jazyka varením. Najskôr si vypracovali jednoduché recepty       

v anglickom jazyku. Každý recept obsahoval potrebné ingrediencie       

aj postup prípravy. S veľkou chuťou sa pustili do varenia a stálo to za to. 

Deti pripravili veľmi chutné, jednoduché dezerty a šalátiky, na ktorých 

si na záver spolu pochutnali. 
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V stredu 16. mája 2018 popoludní CVČ a ŠKD zorganizovali súťaž – „švihadlový maratón“. Malí aj väčší skokani 
sa v duchu hesla: „Skáčem, skáčeš, skáčeme!“ zapojili do tejto súťaže. Celkom ich bolo 40. 

Deti súťažili s veľkým nasadením.  Bolo úžasné 
sledovať veľkú snahu  žiakov a samozrejme aj vzá-
jomné povzbudzovanie všetkých zúčastnených. 
Teší nás, že máme veľa šikovných detí. Vyhrali traja 
najlepší, ktorí dostali diplomy a ceny. Ostatní,  ktorí 
sa zúčastnili, za svoju snahu dostali  sladkú odme-
nu. Najviac ich však potešilo, že urobili niečo pre 
svoje zdravie. Všetkým zúčastneným sa akcia veľmi 
páčila. 

Horúce piatkové poobedie sme si spríjemnili v tieni stromov pri 
našom altánku, kde sme sa zahrali, posedeli na dekách, zatancovali 
pri hudbe a pochutnali si na dobrotách, ktoré si deti priniesli na 
piknik. Takto príjemne sme strávili poobedie v našom krásnom 
školskom areáli pod stromami pri altánku. 

V stredu 2. mája 2018 CVČ a ŠKD zorganizovali súťaž – 
„športový školský majáles“  pre mladších žiakov školy.   
Do súťaže sa zapojili s veľkým športovým nasadením. Boli 
rozdelení do 3 družstiev a súťažili v 4 disciplínach: slalom, beh s loptou medzi nohami, beh 
s balónom a skákanie vo vreci. Vyhrali všetci, lebo družstvá získali  rovnaký počet bodov. Za svoju 
snahu dostali  sladkú odmenu. Bolo to ďalšie krásne popoludnie strávené v ŠKD plné smiechu, 
radosti a zábavy. 

Školský klub detí 
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TOP UČITEĽ 
SLAVKA NEMCOVÁ 

1. O ktorých povolaniach ste snívali keď ste 
boli dieťa? Snívala som o tom, že možno raz 
budem speváčkou, potom som chcela študovať 
odevnú priemyslovku a nakoniec som tu s vami. 
2. Aká ste boli žiačka? Asi všetci očakávate, že 
poviem výborná, však?! Ale ako každý správny 
žiak, aj ja som sa nielen učila, 
ale sem-tam som počas hodi-
ny riešila s kamarátmi 
"dôležité" veci a nepočúvala 
učiteľov, čo to vlastne hovo-
ria. Ale v konečnom dôsledku 
som v škole bola rada. Zúčas-
tňovala som sa recitačných 
súťaží i olympiád z rôznych 
predmetov. 
3. Keby ste mali stroj času, 
čo by ste priniesli z vašich 
školských čias do súčasnos-
ti? Určite by to bola väčšia 
úcta a slušnosť niektorých 
žiakov voči učiteľom aj spolu-
žiakom.  
4. Čo máte na práci učiteľky slovenského jazy-
ka najradšej a čo by ste na nej zmenili? Ktorý 
predmet by ste si chceli vyskúšať učiť? Najrad-
šej mám, keď sa žiaci zaujímajú o svoj rodný 
(ľubozvučný) jazyk. Teší ma, keď s nadšením 
spolupracujú na aktivitách, ktoré si pre nich 
vymyslím. Určite by som zmenila (tak ako aj 
žiaci) všetky tie výnimky, ktoré nás v slovenčine 
prenasledujú. Vyskúšala by som si chémiu          
s pokusmi, pretože tento predmet je podľa mňa 
veľmi zaujímavý. 
5. Keďže vyučujete aj nemecký jazyk, navštívili 
ste Nemecko alebo nejakú inú nemecky hovo-
riacu krajinu?  Dva roky po VŠ som pracovala    

v Rakúsku ako opatrovateľka detí. Bola to do-
brá škola života. Tam som si tiež uvedomila, 
ako mám rada naše Slovensko. 
6. Čo z nemeckej gramatiky by uľahčilo život 
žiakom na hodinách slovenského jazyka 
a naopak? Každý jazyk má svoje plusy i mínu-

sy. Výhody nemčiny sú snáď      
v tom, že má oproti slovenčine 
iba 4 pády. A slovenčina?  Mož-
no podstatné mená bez členov. 
Oba jazyky sú veľmi náročné, 
ale všetko sa dá zvládnuť.  
7. Keby ste mali Arabelin prs-
teň, ktoré 3 veci by ste na na-
šej školy vylepšili?  Stále je čo 
vylepšovať, ale na to netreba 
Arabelin prsteň. Stačí, ak sa 
všetci budeme čo najlepšie zau-
jímať o všetko, čo tu máme. 
Budeme sa starať nielen o ma-
teriálne veci, ale aj pestovať 
dobré medziľudské vzťahy. 

8. Oddychujete radšej aktívne v spoločnosti 
priateľov alebo s dobrou knihou v pohodlí 
domova? Máte nejaký koníček? Oddychujem 
rada. Vtedy svoj čas venujem hlavne svojej ro-
dine a blízkym. Lyžujem, bicyklujem, občas ma 
chytí múza, tak sa venujem ručným prácam       
a veľmi rada si zaspievam. Dobrý film či divadlo 
si tiež nenechám ujsť.   
9. Letné prázdniny už klopú na školskú bránu, 
plánujete niečo špeciálne? Ak je špeciálne 
vylihovanie na terase s dobrou knihou vedľa 
rozkvitnutého záhonu, či dobré ugrilované ku-
racie krídelká so šalátom, tak áno. Zoskok padá-
kom vyskúšam až o rok (ha-ha)! 
             Tamara 
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Volám sa 
Samuel  Zá-
potocký. 
Mám 15 ro-
kov. Mám 
dvoch star-
ších bratov, 
študentov. 
Som žiakom 
9. ročníka. 
Šesť rokov 
som pôsobil 

v ochotníckom divadle Ondavan v Stropkove 
a  štyri roky vo výtvarníckom a literárno-
dramatickom odbore na ZUŠ Františka Veselého 

v Stropkove 
v rámci mimo-
školských akti-
vít. Medzi mo-
je záľuby patrí 

maľovanie, plávanie, šach a cudzie jazyky. Už 
v prvom ročníku môjho štúdia som sa učil an-
glický jazyk. Momentálne ho aktívne využívam 
a štvrtý rok sa učím ruský jazyk. V škole dosahu-
jem veľmi dobré výsledky 
vo všetkých predmetoch. 
V mladšom veku som sa 
venoval aj recitovaniu po-
ézie a prózy, v ktorom som 
dosiahol umiestnenia na 
krajských kolách. Od piate-
ho ročníka som sa prihlásil 
na krúžok Šikovný majster, 
kde sa pracovalo s drevom 
alebo s plechom. A minulý 
rok som sa prihlásil do Informatického krúžku 
na získanie vedomostí, ktoré využijem pri štúdiu 
na  Strednej priemyselnej škole elektrotechnic-
kej v Prešove.  
              Tamara 

TOP ŽIAK 
SAMUEL ZÁPOTOCKÝ 

OLIVER HURNÝ 

Moje meno je 
Oliver Hurný. 
Mám 10 rokov. 
Mám dvoch bra-
tov Timura a 
Erika, aj sestru 
Katku, ktorá do-
stala meno po 
našej mamke. 
Môj ocko sa volá 
Peter. Chodím 
do 4. a. Som veľ-
mi dobrý v an-
gličtine, čítaní, 
informatike         
a celkom sa mi 

darí aj v matematike. Mám rád informatiku, 

telesnú výchovu, angličtinu a keď je dobrá té-
ma, tak aj výtvarnú výchovu. Medzi moje záľuby 
patrí futbal. Na futbalové tréningy chodím už    
4 roky. Od 1. ročníka sa zúčastňujem recitač-
ných súťaží. Tento 
rok som mal svoj 
najväčší úspech. 
Bol som až na kraj-
skom kole Šalian-
skeho Maťka a 
tam sa mi podarilo 
vyhrať cenu poroty 
za sugestívny pre-
jav. Keď vyrastiem, 
chcem sa stať pro-
fesionálnym futbalistom.                       Ema 
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ŠPORTOVÉ OKIENKO  
Dňa 14. 6. 2018 sa vo Vranove nad Topľou konal finálový turnaj M-
oblasť Východ starších žiačok v štvorkovom volejbale - Midicool vol-
ley, kde si v konkurencií 11 družstiev vybojovali naše deviatačky         
2. miesto.  Ako vicemajsterky si zároveň zabezpečili postup na škol-

ské M-SR Midicool 
volley dňa 27. júna 
v Trenčíne.  Zostava 
družstva: Jurková, 
Nemcová, Juhasová, 
Tarabčáková, Šafran-
ková, Polivčaková,  
Dovičáková, Semanco-
vá. 

Za účasti ôsmich najlepších družstiev sa dňa 25. 5. 2018 vo Vrano-
ve nad Topľou uskutočnil finálový turnaj o školského majstra Vý-
chodu v trojkovom volejbale – Minimax volley, na ktorom nechý-
bali aj  naše šiestačky. Po výbornom výkone si vybojovali 3. mies-
to. Okrem bronzových medailí si zabezpečili aj postup na škol-
ské Majstrovstvá SR, ktoré sa uskutočnili v dňoch                          
12. - 13. júna  v Trenčíne, kde v konkurencií 16 najlepších škol-
ských tímov obsadili celkové 5. miesto.  
Zostava: Lehocká, Blanárová, Ličková, Novotňáková, Bochnovi-
čová, Cichá, Hrubá, Potomová. 

Na OK vo FLORBALE, ktoré sa 
konalo 4.5.2018 v Stropkove na ZŠ 
Konštantínova si nači žiaci skvele 
počínali, keď  si po postupe 
z vyrovnanej skupiny, z ktorej 
postúpili iba vďaka lepšiemu skó-
re vybojovali 1. miesto a obhájili 
minuloročné prvenstvo. 
Našu školu reprezentovali : Rus-
nák,, Cap, Sivák, Čurilla, Fečko, 
Gajdoš, Grec, Jobko, Melník, Pe-
ta, Vansač. 
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Naši žiaci sa pravidelne zúčastňovali okresných majstrovstiev v šachu, ktoré orga-
nizoval OŠaK Stropkov a Šachový klub Stropkov a Svidník. V piatok 18. 5. 2018 boli 
účastníkmi posledného  kola 
- finále. Naši nastúpili 
v zložení: Pan, Hurný, Biľ, 
Konár, Šujeta, Didnianský, 
Zápotocký, Štovka, Sitár          
a Tobias Kľocek.  V celkovom 
umiestnení sme ako družstvo 
nezískali pohár, ale 
v jednotlivcoch sa umiestnil 
v záverečnom kole Tobias 
Kľocek v kategórii do 8 rokov 
na 2. mieste a v celkovom 

hodnotení za  tento šk. rok  na 1. mieste.  

Dňa 3. mája 2018  ZŠ Mlynská zorgani-
zovala  okresné majstrovstvá 
v minifutbale žiakov 1. stupňa ZŠ - 
McDonalds Cup. Zúčastnilo sa 5 druž-
stiev: ZŠ Mlynská, ZŠ Hrnčiarska,         
ZŠ Nižná Olšava, ZŠ Konštantínova 
a CZŠ sv. Petra a Pavla. Naši chlapci 
obsadili 2. miesto. 

V dňoch 
11. a 12. 
mája 
2017  
naša 
škola 
zorgani-

zovala  okresné majstrovstvá  v malom futbale mlad-
ších žiakov ZŠ. 11. mája hrali chlapci, ktorí spomedzi    
5 družstiev obsadili 1. miesto a 12. mája si dievčatá 
vybojovali pekné 2. miesto. Víťazné družstvá boli od-
menené diplomami a pohármi.  
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Za účasti ôsmich tímov z Jasla, Svidníka a Stropkova sa 
dňa 17. 4. 2018 v priestoroch našej  telocvične uskutočnil 
volejbalový turnaj mladších žiačok v trojkovom volejbale 
o Pohár riaditeľa školy. Mesto Stropkov aj našu školu  
reprezentovali na tomto turnaji veľmi úspešne žiačky 6. 
ročníka, ktoré po dobrom výkone získali prvé štyri mies-
ta.  

V dňoch 22. 3. a 23. 3. 2018  bola naša škola organizáto-
rom okresného kola vo volejbale starších žiakov a žiačok. 

Do súťaže sa prihlásili v jednej aj v druhej kategórii 3 školy:  ZŠ Mlynská, ZŠ Konštantínova a ZŠ s MŠ Havaj. Naši 
chlapci aj dievčatá obsadili 1. miesto. 

TIPY NA PRÁZDNINY   
Školské brány sa čoskoro zatvoria a vy sa ráno budete prebúdzať s otázkou: "Čo dnes budem robiť?" Máme tu 
pre vás pár tipov na nezabudnuteľné prázdninové chvíle. 
1. Stanovanie pod holým nebom 
2. Založiť si letný denník  
3. Návšteva hradu, zámku, jaskyne... 
4. Spravte si karaoke párty 
5. Naučte sa žonglovať 
6. Vyskúšajte nové veci (ESCAPE ROOM, kurz lezenia, ...) 
7. "Poznávačka" v prírode 
8. Pozorujte perzeidy (padajúce hviezdy) v auguste 
9. Opekačka/piknik s rodinou a priateľmi 
Dajte stopku nude, ale ani jeden deň v mesiaci, keď nebudete robiť absolútne 
nič, nie je zlá voľba. Krásne prázdniny! 
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ČRIEPKY ZO ZBOROVNE 

Hrnčiarsky kruh, hlina, voda, cit, práca s prírodným 
materiálom, história, naši predkovia, relax... Spra-
covaním hliny vznikajú krásne výrobky ako naprí-
klad vázy, taniere či hrnčeky. Potom čo si hmotu 
dôkladne vymiesite a vymodelujete do žiadaného 
tvaru sa výrobok dá zapiecť a po vytvrdnutí sa na-
maľuje glazúrou. Tomuto všetkému sa v našej škole 
mali možnosť priučiť naše pani učiteľky. Keď sa táto 

prax skončí, 
keramika 
bude zara-
dená medzi 
školské 
predmety, 
rovnako ako  
technika či 
výuka ume-
ním. To znamená, 
že keramiku si 
vyskúšajú aj žiaci. 
Nezabúdajte, veď 
remeslo má zlaté 
dno! 

K zástupu gratulantov sa pripájame a zo srdca pani učiteľke Ivane Bezecnej k ju-
bileu želáme, pevné zdravie, veľa lásky, spokojnosť a rodinnú pohodu, šťastný 
život bez starostí a vždy dobrú náladu. Happy birthday!  

Pri príležitosti Dňa učite-
ľov si z rúk primátora 
mesta prevzali ocenenie aj 
naši dvaja pedagógovia, 

Slavka Nemcová a Viliam Mihok. Želáme Vám 
veľa síl pri výchove a vzdelávaní mladej generácie 
a prajeme Vám do ďalších rokov veľa zdravia, 
pedagogického optimizmu, pracovných úspechov 
a rodinného šťastia. 
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PRE ŠIKOVNÝCH PÁTRAČOV 

Pre všetkých tých, ktorí majú radi detektívne príbehy, riešia rôzne hlavolamy a fascinujú ich záhady, sú pri-
pravené nasledujúce úlohy.  Drahí Watsonovia, využite svoj dôvtip, logické myslenie, pozorovacie schop-
nosti, staňte sa znovu šikovnými pátračmi a pomôžte Sherlockovi, ktorý pre vás pripravil tieto úlohy, zabrá-
niť zradnému profesorovi Moriartymu  konať zlo, pomôžte, nech znova zvíťazí dobro a čestnosť. 

  
Môj drahý Watson a všetci šikovní pátrači! 

Chcem sa poďakovať za super odvedenú pátraciu akciu, ktorá 
mi veľmi pomohla. Adam Vojčík, Šimon Nemec obaja zo 6.c, a 
Tamara Malačinová zo 5.c boli ďalšími víťazmi v našej úspeš-
nej pátračskej hre. Získali preukazy pátračov, vďaka ktorým 
nemusia čakať v rade na obed. Musím povedať, že som mal 
veľké obavy, či sa podarí zachrániť mojich priateľov,. Dlho ste, 
milí pátrači, nevedeli vypátrať správne osoby. Odporúčam, 
aby ste nabudúce pozornejšie čítali moje indície          
                 Sherlock  

Milý Watson!  

Pomôž mi, prosím,  poskladať veľmi dôležité heslo. Skladá sa z niekoľkých slov,  ktoré som zakódoval do 
QR kódov. Tie nájdeš na miestach, ktoré musíš spoznať podľa priložených fotografií. Niektoré slová budú ešte 
pre vyššiu ochranu zašifrované do našej „šiveščiny“. Ak si zabudol prikladám kľúč. Výsledné heslo prines do 
super tajného kabinetu v pavilóne N. Veď vieš komu. Prajem veľa zdaru pri pátraní.  
Šifrovací kľúč: šitoauve = auto, šikrkve  = krk                  Sherlock 

P.S.: Ak chceš prežiť ozajstnú „pátračku“, zober rodičov cez prázdniny do Košíc do mojej „ESCAPE ROOM“       
na Hlavnej. Teším sa na návštevu!                      Sherlock 
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NA VOĽNÝ ČAS 
FINESTRA PER L`ITALIA 

La sesta lezione  -  šiesta lekcia 
Na úvod malé opakovanie, preložte: Zima je pekná, pretože je sneh. Bicyklovať sa oplatí predovšetkým v lete.  

V dnešnej lekcii sa budeme venovať ľudskému telu a návšteve u lekára. 
la testa  hlava 
l'occhio oko 
il naso               nos 
l'orecchio ucho 
la bocca ústa 
il dente zub 
la guancia líce 
i capelli vlasy 
il polso  zápästie 
il collo   krk 
il braccio rameno 
il gomito lakeť 
la gamba noha 
il ginocchio koleno 
il piede  chodidlo 
la caviglia členok 
la pelle  koža / pokožka 
la lingua jazyk  

Mi serve un dottore. Musím ísť k lekárovi.  
Sono malato . Som chorý. 
Non mi sento bene. Necítim sa dobre. 

1. Keď nechceš, aby ťa na dovolenke 
slnko „spálilo“, vezmi si so sebou:   
2. Pri letných horúčavách je potrebné 
dodržiavať: 
3. Na dovolenke vidím z hotela more a:  
4. Cez prázdniny si môžu rodiny obzrieť 
slovenské hrady a: 
5. V lete sa osviežime limonádou s kús-
kami: 
6. 21. júna bol prvý: 
7. zmrzlina po anglicky: 
8. V auguste si na nočnej oblohe môže-
me vychutnať: 
9. Prázdniny  po anglicky: 
    Amália 

Mi fa male la gola . Bolí ma hrdlo. 
Mi fa male la testa . Bolí ma hlava. 
Devo distendermi. Musím ležať. 
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Hokerlík? 
a)  malý stolček 
b)  nočník 
c)  víno 

Šerblík? 
a)  hudobný nástroj 
b)  nočník 
c)  nádoba na dojenie 

Bigľajz? 
a)  nový televízny seriál 
b)  hudobná skupina 
c)  žehlička 

Gamby? 
a)  pery 
b)  cukríky 
c)  nové hrnce 

Budyľár? 
a)  názov mesta 
b)  peňaženka 
c)  diera na nohaviciach 

Firhangy? 
a)  záclony 
b)  deti po čínsky 
c)  ovocie z Afriky    

POZNÁŠ VÝZNAM  STARŠÍCH  SLOV? 
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SERIÁLY :                                                  
3. miesto  seriál Susedia 
2. miesto seriál The Simpsons 
1. miesto seriál Oteckovia. 
FILMY 

3. miesto film Deadpool. 
2. miesto film Harry Potter. 
1. miesto  film Fakju, pán profesor. 
SPEVÁK / SPEVÁČKA 
3. miesto spevák Avici. 
2. miesto spevák Ed Sheeran. 
1. miesto rapper Kali. 
HUDOBNÉ SKUPINY 

3. miesto dve skupiny The Chainsmokers a Flo Rida. 
2. miesto skupina Twenty one pilots 
1. miesto skupina Imagine Dragons. 
TOP SONGY 
3. miesto skladba Padám: Ben Cristovao feat. Mária Čírová 
2. miesto pre Friends : Anne-Marie: a Not Today : Imagine Dragons  
1.miesto patrí songu Nejsom ten pravý: Kali   Ema 

                                                       ANKETA 
Máme tu druhé kolo našej školskej ankety. Po dôkladnom prepočítaní vašich odpovedí sme vy-
tvorili rebríčky TOPIEK. Musíme spomenúť, že to boli veľmi tesné výsledky. A tu máme vyhodno-
tenie. 

ANKETA PRE DEVIATAKOV 
Do novej etapy života po prázdninách vykročia naši deviataci. Na chvíľu si 
zaspomínali, zasnívali sa a odpovedali na pár otázok. 
Najčastejšou odpoveďou na otázku, čo Ti bude najviac chýbať z našej 
školy, najviac respondentov prekvapivo odpovedalo, že  hodiny slovenči-
ny,  na druhom mieste sa umiestnili spolužiaci a samozrejme nesmeli 
chýbať učitelia. 
To, že je naša škola zameraná na šport, malo za následok, že odpoveď na 
otázku, aká je tvoja obľúbená činnosť, bola jednoznačná-športovanie, 

počúvanie hudby, spánok a PC sa muselo uspokojiť v našej ankete až s neobľúbenou zemiakovou medailou.  
Čo sa týka vysnívanej dovolenky, najviac deviatakov by najradšej oddy-
chovalo na súkromnej chate pri mori, ale v odpovediach sa veľakrát obja-
vil opustený ostrov a rôzne exotické destinácie.  
Prajeme vám veľa šťastia na ceste za vašimi snami!   
                   Ema 
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We would like to protest about... 
Circus Most people imagine happy  animals and a lot of fun. But in fact, they aren’t really happy. What is the 

truth? Nobody sees the point. At least not the people who support 
this kind of entertainment. Nobody sees their pain. They perform 
so many tricks because they’re affraid of what will happen if they 
don’t. This animals are shocked with electric prods, heavy batons 
and other painful tools until they learn required tricks. Everyone 
should see those incredibly terrifying things after the curtain is 
pulled. We should spread this thought everywhere  if we want to 
help them. Because it is really important for us and abused ani-
mals,  too. Do not support circuses!!!                   Patrícia Knišová, 9. a 

Projects I would protest against school projects! It’s stupid, unne-
cessary and irrelevant for the life and it takes us a lot of time. So we are against it and we will say NO! NO PRO-
JECTS! If you don’t want to do projects follow our conditions:  FIRST: sign our petition SECOND: explain it to your 
teacher. If teacher doesn’t change his view you mustn’t do the project. If you get a bad mark it doesn t́ matter... 
just say NO PROJECT!!!                                                                                   Ján Homoľa, 9. a 

My unusual hotel 
Fairytale Hotel The hotel is in London, England.The unusual feature is that everything  there looks like in fairy-
tale. There are lots of toys that your children can play with in our big playground. They can also see mermaids in 
pools  there or they can ride a horse that looks like a unicorn. There is a little cinema, too where your kids can 
watch Disney movies anytime they want. For you – parents – there is a wellness. We’ll look after your children 
and you can relax. The price is 50 € for 3 people per night. In our wonderful room. Your child will love our hotel!                                             
                   Paula Sopková, 9. a 

Flying miracle  My hotel’s name is Flying miracle. It’s a flying hotel. Our guests are accommodated in an airship. 
So they are flying all the time. They can do bungee jumping here. In the airship there are 5 suites and 15 double 
bedrooms. All the time you are flying and watching the unforgettable view. You can even try to drive the air-
ship. Guests can stay here for 5 days. 1 night is 500 € for one person.                                       Daniela Kuriľáková, 9. a 

Bludhaven Hotel  I own that unusual hotel. It’s in Pasadena, California. Unususal feature are catacombs under 
the hotel that are accessible for guests. There is even a restaurant. You can try a lot of adrenalin sports like 
bungee jump, skydiving or car racing. What’s great about is that each of 70 rooms contains a luxury modern 
bedroom, comfortable furniture and a minibar or a fridge. From your window you can watch the Pacific Play-
land, Hollywood, the sea and more… All of these things will cost you only 200 Ƀ. It is fun for whole family! 

Samuel Zápotocký, 9. a 

The Sand House That’s the name of my unusual hotel. It is situat-
ed in Africa, in the middle of the Sahara desert. You can ride a 
camel there and go to see the mirror maze under the ground. 
There is a restaurant, too. You can visit two saunas on the third 
floor. The hotel offers 20 rooms that contain comfortable facilities 
with a balcony. From the third  floor you can see a beautiful la-
goon in the distance. You will pay 200€ per weekend. It is suitable 
for couples and families, as well                     Damián Didniansky,  9. a 

Karin Krutáková, 6. a 

Amália Plavčáková, 7. a 



„Od učenia ešte 
nikto nezomrel,  
ale načo risko-

vať.“ 
(Albert Einstein) 

„Rozhodni sa, 
kam chceš ísť a 

ako sa tam dosta-
neš. Potom začni 
z miesta, na kto-

rom stojíš.“ 
(Napoleon Hill) 

„Filmový horor 
zo školského 

prostredia  
sedem nedos-
tatočných.“ 

(Václav Dušek) 

„Nikdy som ne-
dopustil, aby 
škola stála  

v ceste môjmu 
vzdelaniu.“  

(Mark Twain) 

,,Nikto z nás nie je natoľko múdry, že by z času na čas nepo-
treboval poradiť.” (Schlesinger)  

http://citaty.vychytane.sk/p/7181/jedina-chyba.html

