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Ahojte:)
Skôr ako začnete listovať, chceli by sme sa predstaviť.
Naše mená sú Natália Krigovská a Tereza Fričová. Sme
redaktorkami nášho nového školského časopisu
MLYNOVINY .
V tomto časopise môžete nájsť spomienky na rôzne školské akcie, naše úspechy v súťažiach, zaujímavé rozhovory s učiteľmi, predstavíme Vám spolužiakov, ktorých sme
označili TOP, oboznámime Vás s projektami, ktoré prebiehajú na našej škole. Prinášame aj zaujímavé práce,
Vaše umelecké diela, ktoré ste vytvorili na vyučovaní ( SJL, VYV, VYU, ANJ atď ).
Zaspomínať si môžete aj pomocou fotografií, ktoré sme pre vás samy nafotili ...
Nachádza sa tu niečo aj na voľný čas, pre zábavu .
Samozrejme sme nerobili všetko samy. Pomáhali nám pri tom pani učiteľky:
Mgr. Antónia Ličková a Mgr. Andrea Babjarčíková a pán učiteľ Mgr. Ján Cichý.
Týmto im chceme za ich pomoc poďakovať .
Dúfame, že sa vám tento časopis bude páčiť ;)
Vaše redaktorky
Natália a Terka
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Mgr. Peter Gombár bol do funkcie riaditeľa školy zvolený
v decembri 2012. Tento úspešný futbalový tréner
a bývalý hráč na našej škole kedysi pôsobil ako učiteľ
a tréner. Ako sa cíti vo funkcii riaditeľa, sa dočítate
v tomto rozhovore.
1. Máte ako riaditeľ veľa práce ?
Áno, mám veľa práce, ale pri takejto funkcii je to samozrejmé. Veľa času mi pohltí najmä organizačná, riadiaca, ekonomická činnosť, ale aj riešenie žiackych problémov, konzultácie s rodičmi a činnosť v dvoch národných
projektoch a to projekt ŠIOV -odborné vzdelávanie žiakov a projekt PRINED.
2. Aký máte vzťah so žiakmi a pedagógmi ?
Môj vzťah k žiakom je pozitívny a korektný. Vážim si každého žiaka s myšlienkou
pochopiť ho, poradiť mu, usmerniť. Nemám rád klamstvo a faloš. Veľmi si vážim
žiakov aktívnych, ústretových a tých, čo chcú v živote niečo dosiahnuť – dokázať, cieľavedomých. Vo vzťahu s pedagógmi a ostatnými pracovníkmi školy sa
snažím, aby bol z mojej strany korektný, ústretový a aby pracovná atmosféra
v škole a aj celková klíma bola pozitívna a priateľská.
3. Čo plánujete s našou školou v budúcnosti ?
Plány a realita sú dve strany mince, ale strašne veľa záleží od aktivity
a schopností žiakov a pedagógov, od ambícií byť úspešný. Moje plány sú tie najvyššie, hlavne čo sa týka skrášlenia prostredia školy, vybavenia školy (čo najviac
modernou didaktickou technikou, modernými učebnými pomôckami, napr. tak,
ako sa stalo pri predmetoch technika a fyzika). Jednoducho, aby sme sa stali
modernou školou, o ktorú bude čoraz väčší záujem.
4. Čomu sa venujete vo svojom voľnom čase ?
Voľného času mám málo. Ak sa nejaký nájde, tak sa venujem relaxu na chate,
svojim dvom zlatým vnúčatám Adamkovi a Tomáškovi. Taktiež sa venujem športu, menej už aktívne, ale viac organizačne a ako fanúšik.
5. Pamätáte si svoj prvý riaditeľský deň ?
V podstate áno.
6. Pamätáte si nejakú veselú príhodu z vašich školských čias ?
Mám veľmi veľa veselých príhod z mojich školských čias . Obdobie môjho školského veku bolo oveľa pohodovejšie a bezstarostnejšie. To ale neznamená , že
sme sa neučili, práve naopak, mám taký dojem, že sme boli viac zodpovední ako
dnešná mládež. Veselú príhodu? Snáď nabudúce.
7. Keď ste boli malý, rozmýšľali ste niekedy nad tým, že budete učiteľom/
riaditeľom ?
Myšlienky boli rôzne, ale že chcem byť telocvikárom, o tom rozhodlo až štúdium
na stropkovskom gymnáziu.
8. Ste spokojný so svojou prácou ?
Je to ťažká a zároveň aj jednoduchá otázka. Spokojnosť nesmie nastať, lebo
nasleduje uspokojenie, málo tvorivosti, čo je krok k stagnácii. Snažím sa, aby ma
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moja práca naplnila, aby každý deň mal zmysel a aby som mal pocit, že bol prospešný, priniesol niečo pozitívne pre žiakov a kolegov, pedagógov.
9. Chceli by ste niečo zaželať všetkým žiakom?
Prajem Vám všetkým, hlavne pevné zdravie, veľa ochoty pracovať na Vašom raste
po stránke intelektuálnej, vedomostnej, ale hlavne ľudskej. Prajem Vám veľa príjemných zážitkov, pekných priateľstiev, aby ste mali na čo nadviazať vo svojom
rozvíjajúcom sa živote

NA MUŠKE SÚ ANGLIČTINÁRKY
Otázky:
1.Čo vás fascinovalo na anglickom jazyku, prečo ste sa práve tento
predmet rozhodli učiť ?
2.Čo bolo pre vás, keď ste sa učili anglický jazyk, najťažšie?
3.Pamätáte si, akú ste dali prvú známku ?
4.Boli ste niekedy v USA alebo v Anglicku? Chceli by ste tam žiť ?
Prečo ?

1.Myslím si, že hovoriť o význame učiť sa cudzí jazyk, je
v dnešnej dobe zbytočné. Fascinovala ma možnosť prekonať
jazykovú bariéru v cudzích krajinách.
2.Asi najťažšie bolo naučiť sa správnu výslovnosť a porozumieť gramatickým javom. Gramatické javy a ich správne použitie v konverzácii sa niekedy vysvetľujú a upevňujú ťažšie.
3.Prvá moja známka bola asi jednotka. Nerada hodnotím žiakov zlou známkou.
4.V USA a v Anglicku som nebola. Navštívila som však Škótsko. Rada cestujem
ako turista do iných krajín, spoznávam ich kultúru, tradície. Žiť v inej krajine však
nie je môj sen. Rodina a rodinné zázemie je pre mňa najdôležitejšie.
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1. Najväčšie plus je možnosť dohovoriť sa všade
s každým , aj keď jeden jazyk je v tejto dobe už nedostačujúci. Asi to bola zhoda okolností, že som učiteľkou ANJ. Nikdy som si to neplánovala. Po návrate
z USA okolnosti priniesli takúto možnosť, hoci som
chcela robiť niečo iné a niekde inde.
2. Najťažšie bolo odpovedať na otázky, ktorým som
možno aj rozumela, teda najťažšie bolo konverzovať.
Akonáhle som rozmýšľala v anglickom jazyku,
s konverzáciou nebol problém. Najťažšie je prinútiť
žiakov komunikovať taktiež.
3. Nepamätám, ale určite som dala ako prvú známku jednotku.
4. V USA áno. V Anglicku nie – chystám sa. Ak by sa so mnou presťahovala
celá rodina, tak by som chcela žiť v USA. V Anglicku nie, pretože takéto počasie naozaj nemám rada.

1.Lebo anglický jazyk je veľmi jednoduchý. Čo ma
na ňom fascinovalo je, že sa s ním dorozumieš
všade na svete. Veľa ľudí ho ovláda a učím ho aj
preto rada, lebo je jeden z najľahších jazykov na
učenie.
2. Vyjadrovať sa, lebo naučiť sa časy a slovíčka
bolo ľahké. Žiakov sa mi ťažko učí to isté, teda,
aby komunikovali a rozprávali
3. Nepamätám si, ale určite to bola jednotka, lebo
určite by som nedala prvú známku nejakú zlú.
4. Bola som v Anglicku, rok a pol som tam žila.
Rada by som tam žila, lebo tam je vyššia životná úroveň.

1. Ja mám všeobecne rada jazyky. Tým, že som vycestovala do Anglicka,
bolo to moje prvé zamestnanie, tak mi prischol anglický jazyk.
2. Najťažšie pre mňa bolo rozprávanie, aj teraz sa mi to veľmi ťažko učí žiakov.
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3. Prvú známku som určite dala jednotku, na 100%.
4. Bola som v Anglicku, žila som tam 5 rokov, ale už by
som sa tam nechcela vrátiť. Na Slovensku mi je dobre,
lebo tu mám rodinu a tam som ju nemala.

1.Na anglickom jazyku ma fascinovalo to, že keď
som vycestoval do zahraničia, nevedel som anglický jazyk, tak som bol stratený. Výhodu som začal
mať až vtedy, keď som ho už ovládal a dokázal
som sa dorozumieť aj porozprávať s inými ľuďmi.
Anglický jazyk sa dosť tlačí do popredia, čiže veľa
krajín rozpráva po anglicky.
2. Najťažšie bolo poskladať výslovnosť, používanie
„s“ a takých podobných iných písmen, ktoré na Slovensku nemáme. Bolo to trošku iné, ťažšie.
Našťastie mám výhodu, že my sa na prvom stupni
učíme iba slovíčka a jednoduché vety, čiže môžem
povedať, že angličtina nie je pre mňa ťažká.
3. Určite si pamätám, lebo to určite bola jednotka.
Iná ani nemohla byť.
4. V Amerike som ešte nebol, ale zato Anglicko som už navštívil viackrát,
nielen raz. Táto krajina sa mi veľmi páči pre ich kultúru. Pači sa mi ich životný štýl aj štandard, aký majú, ale nie sú to takí typickí ľudia ako my, na východe.

VÝTVARNÉ PRÁCE
PAMIATKY STROPKOVA
(T.PETRIČKOVÁ, A. PLAVČÁKOVÁ)
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ČARO VIANOC

Každý deň bol neobyčajný. Čoskoro sa blížil čas Vianoc, no pre mňa to boli veľmi
dlhé a nedočkavé dni. Bol som presvedčený, že aj tento rok bude všetko
v absolútnom poriadku. No mýlil som sa. Jedného krásneho chladného rána som
sa prebudil, avšak oči videli niečo nevídané. Problém bol v tom, že som na pevnej zemi nestál ľudskými nohami, ale len dreveným stojanom. Stal sa zo mňa
hustý zelený vianočný stromček. Na mojom čele stála hviezda, ktorá ma v tej
chvíli nesmierne potešila. Mal som pocit, ako keby každý stromček spájal svet,
ktorý vyčaruje malým detským tváram úsmev a zohrieva drobné srdiečko. Bolo mi
čudné, že mojej rodine ani nenapadlo, kde sa vôbec nachádzam. No znamenie
som im preukázať nevedel. Ostala mi len dôvera. Ako tak čas plynul, nastal Štedrý deň. Kapor plával vo vani, z kuchyne sa šírila omamná vôňa a ja som len stál
a stál a reagoval na každý pohyb. Zvykom našej rodiny je večerať o šiestej. Neostávalo mi veľa času. Mama sa blížila s poctivo zabalenými darčekmi do obývačky, kde som sa vžil do role vianočného stromčeka. Z celej sily som sa rozžiaril
a ukázal mame, že ten vianočný stromček som v skutočnosti ja. Zrazu sa stal
zázrak. Duch Vianoc mi dal dar rozprávať. Moje prvé vianočné slovo bolo
vysvetlenie pre celú rodinu. Ich výraz
ma prekvapil, avšak rodinnou láskou
ma z toho čara vyslobodili. Opäť som
sa stal ich malým chlapcom. Ten okamih dokázal skutočný význam Vianoc.
Je to čas lásky, radosti, pokoja
a kúziel. V to obdobie som bol najšťastnejší človek na svete s pocitom, ktorý
TÍMEA MOSKAĽOVÁ 9.B
ani nedokážem opísať.

VEĽKOMESTÁ NA HODINE ANGLIČTINY

Žiaci 7.A triedy si hodinu angličtiny spestrili prezentovaním projektov. Všetci do
toho vložili obrovskú snahu, v ktorej ani len nemohli chýbať naše šikovné ruky.
Naša znamenite ideálna vlastnosť je snaha
niečo dokázať. Keďže sme trieda s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka, rodný
jazyk nás tentokrát obišiel. Všetky naše získané vedomosti nám bohato postačili. Niektorí z nás svoje práce prezentovali formou
prezentácie, výkresu, či už nezvyčajného
polystyrénu. V podaní sa predviedlo aj vizuálne zobrazenie prostredníctvom počítačovej
hry. Zo všetkých získaných informácií náš
strom múdrosti opäť vyrástol. No a aby nebolo málo, boli sme aj odmenení čestnou známkou, ktorá vyčarí úsmev na každej
ADELA ŠUJETOVÁ 9.B
smutnej tvári.
MATEJ FERENC 7.A
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KRISTÍNA SLIVKOVÁ 9.B
SÁRA TOMKOVÁ 9.C

STRÁŽNY ANJELIK
Šlo raz dievčatko tmavou ulicou,
okolo šiel zlodej s drevenou palicou.
Dievčatko zľaklo sa,
do kríku skrylo sa.
Nevedelo čo robiť malo,
pomoc zavolať chcelo,
ale čo sa stalo,
mobil nemalo!
„Pomôžte mi,
lebo zlodej ublíži mi.”
Ľudia nevšímali si ju,
ako keby nevideli ju.

Ubité dievčatko skonalo.
Polícia nelenila‚ zlodeja chytila.
Na dlhé roky do väzenia zatvorila.
Mamička smútila, plakala,
ale dievčatko už nezobudila.
Dievčatko jej už nevráti nik,
stal sa z nej strážny anjelik.
LÍVIA ANDREJOVSKÁ 7.C

Zlodej napadal ju,
s palicou ubil ju.
Dievčatko už nevládalo,
z poslednej sily zavolalo.
„No tak pomôžte,
niečo pre mňa urobte!”
Deduško šiel okolo,
bohužiaľ prišiel neskoro.
„Princezná čo sa ti stalo ?“

METAMORFÓZY SLOVENČINY
PROJEKT 8.B
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VÝCHOVNÝ KONCERT
Učenie môže byť aj hravé a nemusí prebiehať iba v triede. Obľúbenou formou
sú výchovné koncerty.

KARNEVAL
Aj tento rok sa konal obľúbený karneval. Zaujímavé a nápadité masky sa
čím ďalej, tým častejšie objavujú aj na
druhom stupni a je veľmi dobré, že sú
to väčšinou kolektívne masky.
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KRPAŤÁK

Z iniciatívy

Školského parlamentu sa

prvýkrát konal „krpaťák“, na ktorom deviataci prijímali na 2. stupeň piatačikov.
Bola to vydarená akcia a my veríme, že
bude mať svoju tradíciu

VALENTÍNSKY VEČIEROK
Pre všetkých zaľúbencov, ale nielen pre nich bol zorganizovaný Valentínsky
večierok, na ktorom bola skvelá zábava
LYŽIARÁK
Obľúbené lyžiarske stredisko Ždiar—Strednica privítalo našich žiakov aj tento
rok. Kto nebol, nech sa
zúčastní o rok, pretože stojí
to za to—krásna príroda,
lyžiarske výkony, ale hlavne kopec, super neopakovateľných zážitkov

11

MLYNOVINY

VYNÁŠANIE MORENY
Tradície našich predkov si pripomíname na našej škole každý rok. K vydareným tradičným akciám patrí aj Vynášanie
Moreny a Stavanie mája. Žiaci
prvého stupňa so svojimi uči-

teľmi to vždy pripravia na jednotku.
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
Škôlkari, budúci školáci si aj
tento rok boli prezrieť svoje
budúce pôsobisko v DOD.

Žiaci a učitelia I. stupňa pre
nich pripravili množstvo hier,
súťaží a atrakcií a z ich ohlasu
vieme, že sa im u nás veľmi
páčilo a už teraz sa tešia do
školy.
DEŇ ZEME
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SLÁVNOSTNÝ ZÁPIS

V budúcom školskom roku na našu školu nastúpi 56 prváčikov

PASOVANIE PRVÁKOV
“Kráľ“ našej školy, pán riaditeľ Gombár,
prijal do žiackeho stavu prváčikov na

UCHAĽÁK ŠKD

slávnostnom PASOVANÍ PRVÁKOV
DEŇ ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC

Každý rok sa naša škola zapája do DŠK. Rôznymi aktivitami sa žiaci snažia reprodukovať svoje skúsenosti s
knihou.
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WORSHOP Z PREDMETU TECHNIKA
Práca s drevom je veľmi náročná. Žiaci 9.B,
skupina pani učiteľky Juhasovej privítala známeho stropkovského rezbára a režiséra ochotníckeho divadla Ondavan p. Soóša. Spolu s ním
sme vyskúšali prácu s drevom. Presvedčili sme
sa o tom, že ten, kto obrába drevo, musí mať cit
a hlavne trpezlivosť, ak chce z dreva niečo vyrobiť užitočné, ale zároveň aj pekné. My sme vyrábali vtáčikom vtáčiu búdku. Pracovný postup
nám vysvetlil skúsený p. Soóš, ktorý sa zároveň zaoberá aj literatúrou, divadlom, ale aj históriou.
Pri
práci samotného výrobku nám hovoril aj o raste
stromu, o drevených kostolíkoch. Prezradil nám
aj to, že jeho odtlačky prstov by sme našli aj
v Košiciach v kostole sv. Alžbety, ale presuňme
sa už k výrobe vtáčej búdky. Doniesol nám
pripravené dosky - polotovary, ktoré sme opracovali rašpľovaním a brúsením. Vytvorili sme
rohové spojenia tak, aby podstava pevne držala. Potom sme pokračovali zhotovením strechy, ktorú sme spojili s podstavou klincami
pomocou lát. Vznikla nádherná vtáčia búdka ,
ku ktorej sme zhotovili technický výkres v mierke 2:1. Takto sme si zopakovali technické kreslenie. Nakoniec sme vtáčiu búdku upevnili klincovým spojom na
strom v areáli školy a vtáčikom sme nasypali krmivo.
ADELA FEČKOVÁ 9.B
STROPTEL—EXKURZIA DEVIATAKOV
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MEDZINÁRODNÝ DEŇ BOJA ZA
ODSTRÁNENIE RASOVEJ DISKRIMINÁCIE
Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 21. marec za Medzinárodný deň boja za
odstránenie rasovej diskriminácie ako reakciu na vraždu 69 černošských demonštrujúcich v juhoafrickom Sharpeville v roku 1960 proti novému zákonu
potláčajúcemu ich slobodu. V tento deň sa zameriava pozornosť na problémy
rasizmu a zdôrazňuje sa potreba rasovej harmónie.
Keďže na každom kontinente žijú ľudia rôznej pleti a každý z nás je iný,
rozhodli sme sa, že si budeme obliekať oblečenie podľa farieb kruhov na olympijskej vlajke.

V pondelok modrá ako Európa, v utorok čierna ako Afrika, v stredu červená ako
Amerika, vo štvrtok zelená ako Austrália a posledný deň žltá ako Ázia.
Najskôr sme túto aktivitu chceli urobiť iba v rámci záujmových krúžkov Hravé učenie a Z každého rožku trošku. Nápad sa zapáčil vedeniu školy
aj našim kolegom, a tak sme oslovili všetkých. Triedni učitelia na triednických
hodinách oboznámili žiakov s pojmom rasová diskriminácia. Päť dní v rovnakom čase sme sa stretávali na futbalovom ihrisku, kde prichádzali žiaci z I. aj
II.stupňa v oblečení rovnakej farby. Tejto aktivity sa zúčastňovali aj mnohí pedagógovia a dokonca popri mnohých pracovných povinnostiach medzi nás každý deň prišiel aj pán riaditeľ Peter Gombár. Bolo úžasné, že sme sa tam dokázali stretnúť napriek tomu, že času má každý málo. Na chodbách aj v jedálni
sme sa stretávali aj s tými, ktorí nestihli prísť, ale farbu trička mali správnu.
Keďže sme škola so športovým zameraním, spoločne sa nám podarilo vytvoriť
päť olympijských kruhov na znak súhlasu, že sa chceme naučiť žiť harmonicky
v pestrofarebnom svete.
Mgr. A. BANÍKOVÁ, Mgr. A. BABJARČÍKOVÁ
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DIEVČA SO ZLATÝM HLASOM
Evka s Julkou boli kamarátky , ktoré nielenže vyzerali ako modelky , ale vedeli aj
pekne spievať. Vyhrávali na súťažiach jednu cenu za druhou. Koncom školského
roka sa konala celoslovenská súťaž. Prišli celé vyparádené. Na začiatku súťaže si
všimli v kúte sedieť dievča , ktoré vyzeralo veľmi biedne. Súťaž sa blížila ku koncu, keď sa na javisku objavilo nenápadné dievča. Porota aj účinkujúci ostali
v rozpakoch , ale iba dovtedy , kým nezačalo spievať. Všetci ostali v údive nad jej
krásnym hlasom. Odvtedy Evka s Julkou neposudzujú ľudí podľa výzoru , ale podľa srdca.
VALENTÍNA GULOVÁ 4.B

TIMEA PETRIČKOVÁ
VČELY A VČELÁRI OČAMI DETÍ

VIANOCE
ZVYKY NA VIANOCE
Babka od rána varí jedlá na Štedrý večer. Po obede ideme do kostola po Betlehemské svetlo. Pred Štedrou večerou celá rodina navštívi cintorín, kde sú
naši blízki. Večera pri Štedrovečernom stole začína čítaním Svätého písma
a modlitbou. Pri stole nechávame jednu stoličku prázdnu. Po modlitbe nastáva
Štedrá večera. Po večeri sa znova
pomodlíme a odchádzame si umyť
ruky. Po zazvonení zvončeka všetci
prichádzame do izby, kde sú pod
stromčekom darčeky. Všetci si rozbaľujú darčeky a púšťame si vianočné koledy. Starí rodičia a rodičia idú
o polnoci na polnočnú omšu.
MATÚŠ PRUSÁK 4.A

MLYNOVINY
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NOVINU VÁM NESIEME...

Vianoce sú najkrajším sviatkom roka a každý sa
na ne veľmi teší, bez ohľadu na vek. Na krúžkoch Z
každého rožka troška a Hravé učenie sme vyrábali
rôzne vianočné ozdoby, ktorými sme si skrášlili naše
triedy a školské chodby. Taktiež sme sa naučili pripraviť štedrovečerný stôl so všetkým, čo k tomu patrí.
Veľa sme sa rozprávali o zvykoch, ktoré poznáme
a naše pani učiteľky prišli s myšlienkou, aby sme šli
koledovať z triedy do triedy, ako kedysi chodili
z domu do domu starí rodičia i naši rodičia. Nacvičili
sme si krátke
piesne,
nejaké
vianočne vinše,
pozháňali kroje,
kostýmy,
betlehem,
kadidlo,
lampáše, napiekli perníky... Prípravy boli náročné, mali sme aj trému, ale veľmi sme sa
na tento deň tešili. Navštívili sme všetky triedy na I. stupni a nezabudli sme ani na nášho
pána riaditeľa, jeho zástupcov, pani sekretárku, ani na pani kuchárky, tetu Janku
z bufetu a všetkých, čo sú v školskej knižnici.
Dokonca sme dostali pochvalu a od niektorých sladkú odmenu. Pani učiteľky z
nás mali obrovskú radosť, že sme to tak výborne zvládli. Žiaci z II. stupňa, ktorí
nás stretli pri koledovaní, chceli, aby sme ich s koledou prišli navštíviť. Možno o
rok pôjdeme s koledou potešiť aj učiteľov a žiakov z II. stupňa a vznikne tak
v našej škole ďalšia milá tradícia.

List pre mamu
Na hodinách slovenského jazyka sme sa učili písať
listy. Pani učiteľka nám navrhla, čo tak urobiť našim
mamičkám Deň matiek o trošku skôr. Bolo to jednoduché. To, čo máme ukryté v našich srdiečkach, sme
napísali na papier a vložili do vlastnoručne vyrobenej obálky. Neverili by ste, koľko
radosti dokáže urobiť obyčajný list napísaný z lásky...
Vyskúšajte to aj vy! Žiaci z II.C

17
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DIEVČENSKÁ KAPELA
V jednom mestečku bola malá škola pre dievčatá. Prvý deň nikto nikoho nepoznal.
Keď sa spoznali Rebeka, Barbora a Natálka stali sa najlepšími kamarátkami. Všetky tri mali talent na spievanie. Po pol roku do ich triedy prišlo dievča, ktoré sa volalo Karin. Stalo sa ich novou najlepšou kamarátkou. Jedného dňa sa zišli všetky
štyri v parku. Rozdelili si úlohy. Natálka spievala, Karin hrala na gitare, Barborka
na klávesoch a Rebeka na bubnoch. Dohodli sa, že sa budú schádzať u Natálky
v garáži. No, hneď sa aj vyskytol problém. Nemali napísanú žiadnu pieseň. Celý
deň nad ňou premýšľali, ale nikoho nič nenapadlo. Zabudli celkom aj na školu.
Nepripravili sa na písomku z prírodovedy. Všetky štyri ich napísali na štvorku.
Trvalo týždeň, kým zložili pesničku. „Dievčatá, máme pieseň, ale potrebujeme kameramanku,“ povedala Rebeka. „A kde ju teraz chceš hľadať ?“ spýtala sa Barbora. „Dáme do novín inzerát,“ odpovedala Rebeka. Celý víkend strávili nad vymýšľaním inzerátu. No zrazu to objavila ich nepriateľka Lucia. Minulý rok boli Natálka
s Luciou najlepšie kamarátky. Natálka povedala Lucii tajomstvo a ona to všetkým
vyzradila. „Dievčatá, nemôžeme to nechať iba tak! Ak sa Lucia zmení, zoberieme
ju medzi seba. Dáme jej deň na rozmyslenie,“ zahlásila Natálka dievčatám. Lucia
na druhý deň sľúbila, že sa polepší. Keď prišli do školy, pani učiteľka im oznámila,
že na konci roka bude vystúpenie kapiel. Na prípravu im zostali štyri týždne.
V sobotu sa dohodli, že pôjdu kúpiť oblečenie. A prišiel deň D. Všetci boli
z vystúpenia veľmi nervózni. Od skorého rána boli v divadle a skúšali. Pani učiteľka oznámila, že idú tretí v poradí. Na konci vystúpenia bolo vyhodnotenie. Pán
riaditeľ otvoril obálku a všetkým slávnostne oznámil: „Prvé miesto vyhrávajú Natálka, Barborka, Rebeka, Karin a Lucia.“ To bolo radosti aj sĺz šťastia. „Dievčatá, nemáme názov kapely,“ povedala Karin, keď sa všetky upokojili. „A čo tak SLADKÉ JAHôDKY!“ vykríkla Lucia. „Super,
je to výborný nápad, “ súhlasili ostatné. A tak kapela hrá až
dodnes, ak sa dievčatá nepohádali.
KRISTÍNA
ČELEDINSKÁ
4.B

AMÁLIA PLAVČÁKOVÁ A TIMEA PETRIČKOVÁ,
PROJEKT: OSOBNOSTI PSK A PAMIATKY
STROPKOVA

MLYNOVINY
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Pani učiteľky našich prváčikov sú hrdé na svojich žiakov a aj
týmto spôsobom ich chcú pochváliť za ich usilovnosť v učení.

EVKA POPERNÍKOVÁ
1.C

DIANKA BEREŽNÁ
1.B

EMKA SLIVKOVÁ 1.A

TIMEA PETRIČKOVÁ,
CHRÁŇME LESNÚ ZVER

AMÁLIA PLAVČÁKOVÁ,
PROJEKT: PLAGÁT FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI
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VIANOČNÁ AKADÉMIA V 2.A
Čaro prichádzajúcich Vianoc a odchod na vianočné prázdniny si žiaci 2.A triedy 18. decembra 2014 spríjemnili vianočnou akadémiou Vianočná tržnica, na
ktorú si pozvali i svojich rodičov, starých rodičov a súrodencov. Počas vianočnej akadémie zneli v našej triede vianočné piesne, koledy, vinše, ale
i vianočné scénky a zvykoslovné pásma, v ktorých účinkovali i žiaci z Literárno – dramatického krúžku. Na záver akadémie žiaci venovali svojim blízkym
krásne vianočné darčeky, ktoré sme so žiakmi pripravovali v rámci hodín výtvarnej výchovy. Po skončení akadémie sme mali spoločné posedenie, počas
ktorého v triede panovala veľmi dobrá nálada. Deti za svoje umelecké výkony
boli odmenené a ich najbližší si odniesli domov pekný kultúrny zážitok
a vianočný darček.

ŠTEDRÝ DEŇ
Na štedrý deň už od rána všetci máme veľa práce. Mamka varí večeru, rôzne jedlá. Ja jej pomáham. Potom slávnostne prestrieme stôl. Ocko zasvieti stromček.
Slávnostne sa oblečieme a o 18:00 hod. začína Štedrá večera. Najprv sa pomodlíme. Potom prečítam z Biblie príbeh o narodení Ježiška. Babka nám všetkým urobí
na čelo krížik medom. Najprv jeme oblátky s medom a cesnakom. Po nich nasleduje kapustnica, pirohy, huby s vajíčkom, vyprážané
ryby a zemiakový šalát. Nakoniec mamka rozdelí každému jabĺčko. Aby sa nám
celý rok darilo a nechýbali
peniaze, pod obrus dávame
peniaze a umývame sa
v studenej vode. Počas večere je celý dom rozsvietený. Potom spoločne ideme
k stromčeku, zaspievame si
koledy a rozbalíme darčeky.

MLYNOVINY
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TOP UČITEĽ
Mgr. MILAN HAĽKO
1.Kde ste prežili detstvo?
V radosti a šťastí:) Do 14-tich rokov som
žil v Prešove, kde som sa venoval rôznym
športom, ale najviac som hral hádzanú,
v ktorej som súťažil. Strednú školu som
absolvoval vo Svidníku. Ako stredoškolák
som tiež mal rád hudbu, aj som robil DJ. V
porovnaní s dnešnou dobou mi nechýbal
internet ani telefón a vedeli sme sa zabaviť
aj inak. Ale ako dieťa som bol veľmi zlatý:)
2.Akým športom ste sa venovali, keď ste
boli malý?
Ako žiak som sa venoval všetkým športom. Pri bytovke sme hrávali futbal,
volejbal, hokej, veľa som jazdil na bicykli. Zvyšok času som trávil pri učení.
Vybíjaná to bol extra šport. Hrávali sme aj vchod proti vchodu (smiech).
Nakreslili sme si ihrisko na cestu, a tak sme hrali. Cez leto sme sa chodili
kúpať do Torysy. V zime sme sa chodili lyžovať na huru :D
3.Aká cesta vás viedla k tomu, aby ste si vybrali geografiu a telesnú
výchovu?
Tieto predmety ma už od začiatku bavili.
4.Aký najväčší úspech ste získali?
So žiačkami sme boli 7-krát majstri Slovenska.
5.Máte medzi svojimi žiakmi
obľúbencov?
Šičke dzeci mám rád. Nerobím
rozdiely.

TOP UČITEĽ AKO TRÉNER SO SVOJIMI ZVERENKYŇAMI ,KTORÉ BOLI
VICEMAJSTERKY SLOVENSKA V MIDI VOLEJBALE ŽIAČOK ZŠ
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TOP ŽIAK
PAULA RUSNÁKOVÁ
Volám sa Paula Rusnáková. Mám 14 rokov, som
žiačkou 8.c triedy. Už štvrtý rok som v športovej
triede, ktorá je zameraná na volejbal pre dievčatá
a futbal pre chlapcov. Volejbalu sa venujem už od
svojich 6 rokov a je to môj najobľúbenejší šport.
Mojím koníčkom je aj dejepis a cudzie jazyky.
U nás na škole sa každý rok koná školské kolo
dejepisnej olympiády. Na okresné kolo postupujú
žiaci, ktorí sa umiestnia na prvých troch miestach. Tohto roku to bolo už tretíkrát, čo som sa
prebojovala na okresné kolo dejepisnej olympiády
a tretíkrát za sebou som obsadila 1.miesto a postúpila na krajské kolo.
Taktiež som dvakrát vybojovala 2.miesto na okresnom kole pravopisnej olympiády a raz som získala 3.miesto v okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína.
Keďže mojou ďalšou záľubou sú jazyky, rozhodla som sa pre štúdium na bilingválnom (jazykovom ) gymnáziu. Koncom marca som absolvovala prijímacie pohovory na dve jazykové gymnáziá v Košiciach. Chcela som študovať taký jazyk,
ktorý sa v Stropkove neučí. Rozhodla som sa pre španielčinu a francúzštinu, keďže ma tieto jazyky veľmi zaujali. Prijali ma na obidve gymnázia, ja som sa rozhodla pre španielske. V septembri teda nastupujem na gymnázium do Košíc. Veľmi
sa tam teším, ale na druhej strane mi bude chýbať volejbal a predovšetkým spolužiačky – spoluhráčky a spolužiaci.

PAULA (DRUHÁ ZPRAVA)
SPOLU SO SPOLUHRÁČKAMI NA TURNAJI V KRAKOVE

MLYNOVINY
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TOP ŽIAK
TEREZKA MITRUŠKOVÁ
Volám sa Terezka Mitrušková. Bývam v Stropkove,
mám 9 rokov a chodím do 4.b triedy.
Rada sa učím a v škole sa mi veľmi darí. Nielen na
vyučovaní, ale aj v súťažiach, ktorých sa zúčastňujem. Zvlášť rada recitujem a prednášam. Pravidelne
sa zúčastňujem recitátorských súťaží Šaliansky Maťko ( OK 2.miesto), Hviezdoslavov Kubín ( OK
1.miesto ), Rozprávkové vretienko (OK 3.miesto ),
dokonca aj školskej súťaže
O najrýchlejšieho čitateľa.
Tento rok som vyhrala aj
1.miesto vo výtvarnej súťaži
Včely a včelári očami detí.
Vo svojom voľnom čase veľmi rada čítam, kreslím, korčuľujem sa a tancujem. Už dva roky chodím na tanec do ZUŠ F.
Veselého v Stropkove. Učíme sa tam všetky druhy tancov,
najviac ma však bavia moderné tance. Tento rok sme boli aj
na súťaži Vo víre tanca vo Svidníku. Mojou veľkou záľubou
sú aj zvieratká. Veľmi by som chcela mať psíka a starať sa
oňho, ale bývame v byte a rodičia mi to nechcú dovoliť ( ako
asi väčšine deťom). A preto často chodím k dedkovi na dedinu, kde chová nielen psíka, ale aj iné zvieratká
a najnovším prírastkom sú dva barany.
V budúcom školskom roku už budem na druhom stupni
a verím, že aj naďalej sa mi bude dariť.
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NAŠE ÚSPECHY
Milan Lukáš Ivančo 4.C :
Alexandra Ličková 3.B:
Sára Tomková 9.C:
Karin Luberdová 8.C:

Daniela Luberdová 6.C:

Lívia Andrejovská 7.C:
Paula Rusnáková 8.C:
Jozefína Vandová 9.A:
Dominik Šmajda 9.C:
Adam Senaj 7.A:
Adela Šujetová 9.B:
Jakub Fečko 9.B:
Jozef Bičej 9.B:
Kristián Pencák 9.A:
Daniel Kizák 9.A:
Richard Baško 7.A:
Ján Lipák 9.C:
Dominik Gombár 9.C:
Dominik Haško 9.C:
Barbora Puháková 9.B:
Miroslava Polívková 2.C:
Zuzana Čintalová 7.A:
Kristína Hubinská 9.A
Lucia Ďurišová 8.A
Viola Ternová 8.C
Bartkovičová Melánia 8.B:
Olčáková Anastázia 7.B:
Paula Sopková 6.A:
Alexandra Tarabčáková 6.A:

2.m.
3.m.
2.m.
14.m.

OK PYT
OK PYT
OK BIOO
KK BIOO
OK MATO
6.m. OK BIOO
1.m. OK Zoológia
4.m. OK PYT
2.m. OK GEGO
2.m. OK DEJO
6.m. OK Botanika
5.m. OK MATO
6.m. OK PYT
3.m. OK DEJO
1.m. OK Geológia
1.m. OK DEJO
2.m. OK DEJO
18.m. KK DEJO
1.m. OK Cezpoľný beh
3.m. OK DEJO
3.m. OK ANJO
1.m. OK PYT
1.m. OK SJLO
1.m. OK TECHO
5.m. KK TECHO
1.m. OK TECHO
5.m. KK TECHO
3.m. OK TECHO
3.m. OK TECHO
2.m. OK TECHO
2.m. OK Cezpoľný Beh
3.m. OK Cezpoľný beh
1.m. OK Cezpoľný beh
2.m. OK Cezpoľný beh
1.m. OK Rozprávkové vretienko
5.m OK Zoológia
3.m. OK PYT
1.m. OK Prav.o.
2.m. OK Prav.o
1.m. OK Prav.o.
3.m. OK Geológia
3.m. OK Botanika
6.m. OK PYT.
2.m. OK Prav.o.
9.m. OK PYT
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Jakub Sušinka 7.A:
Samuel Cichý 3.A:
Benjamín Bandurič 4.C:
Silvia Hricová 4.C:
Katarína Gregová 5.B:
Soňa Žiaková 5.A:
Eliáš Šujeta 5.C:
Matej Ferenc 7.A:
Oliver Kačmár 7.A:
Denisa Želinská 8.A:
Šimon Tabiš 9.C:
Šimon Šmilňák 8.A:
Monika Štefanišinová 9.C:
Ema Slivková 2.A:
Adam Nemec 2.A:
Adam Baník 2.C:
Timea Petričková 4.A:
Terézia Mitrušková 4.B:
Emma Lehocká 7.A:
Miroslava Polivková 2.C:
Šimon Šmilňák 8.A:
Viktória Dubasová 8.A:
Michaela Vandová 3.B
Šimona Cichá 4.C
Matej Paluš 9.B
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3.m.
5.m.
5.m.
7.m.
7.m.
1.m.
8.m.
9.m.
4.m.
6.m.
6.m.
5.m.
3.m.
4.m.
1.m.
1.m.
2.m.
2.m.
1.m.
3.m.
2.m.
1.m.
1.m.
2.m.
1.m.
1.m.
3.m.
3.m.
1.m.
2.m.
2.m

OK PYT
OK PYT
OK PYT
OK PYT
OK GEGO
OK Prav.o.
OK GEGO
OK GEGO
OK DEJO
OK DEJO
OK DEJO
OK ANJO
OK Rapid šach
OK Cezpoľný beh
OK Najkrajší medovník
OK Šaliansky Maťko
OK Hviezdoslavov Kubín
OK Šaliansky Maťko
OK Šaliansky Maťko
OK Včely a včelári očami detí
OK Šaliansky Maťko
OK Hviezdoslavov Kubín
OK Včely a včelári očami detí
OK BIBLO
OK Hviezdoslavov Kubín
OK Hviezdoslavov Kubín
OK Hviezdoslavov Kubín
OK SS
OK SS
OK SS
OK Prav.o.
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ŠPORTOVÉ OKIENKO
Ondavský pohár

2.m. – 9.ročník
5.m. - 8.ročník

Medzinárodný volejbalový turnaj v Nyíregyháze ( Maďarsko ) 1.m. – 9.ročník
OK vo volejbale dievčat

1.m. – 9.ročník

KK vo volejbale dievčat

1.m. – 9.ročník – postup na Majstrovstvá SR

MSR vo volejbale dievčat

1.m.— 9.ročník—

MAJSTER SR

Medzinárodný volejbalový turnaj
v Gorliciach ( Poľsko )
1.m. – 9.ročník
12.m. - 8.ročník

Volejbalový turnaj v Snine
3.m. – 7.ročník
Volejbalový turnaj vo Svidníku
1.m. – 7.ročník

MLYNOVINY
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Coca Cola cup – futbalový turnaj chlapcov 8. a 9. ročníka
1.kolo – 1.m.
2. kolo – 1.m.
regionálne kolo – 1.m.

OK vo volejbale chlapcov
1.m. – 8.,9. ročník

OK v basketbale chlapcov a dievčat
1.m. 8. a 9. ročník
OK v stolnom tenise
2.m. chlapci
2.m. dievčatá
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NA VOĽNÝ ČAS
1. OSEMSMEROVKA
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KNIHA PERO HUSLE LAVICA ZOŠIT BIOLÓGIA
ŠPORT SLOH BÝK
DOM
PES STROPKOV

___ _____ _ __

________

2. TAJNIČKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1. Ako sa volá ulica, na ktorej je naša škola ?
2. TV celým slovom
3. Ako sa po anglicky povie šťastný ?
4. Priezvisko našej zástupkyne druhého stupňa
5. Volejbal, futbal, florbal, hádzaná, basketbal sú...
6. Prázdniny znamenajú že máme ...
7. Opakom slova áno je ...
8. Deväť po anglicky sa povie ...
9. Horské zviera
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Po vypracovaní testíka ho môžete priniesť
do 7.a Terke alebo do 8.c Natálke ten/tá, ktorý/á to bude mať
celé dobre, bude odmenený.
1.Ako sa volal prvý riaditeľ našej školy?
a) Ing. Michal Jancura
b) Ján Pančura
c) PhDr. Anatolij Drotár

2.Kedy začala písať históriu naša škola?
a) 2014
b) 1990
c) 1965
3.Ktorý riaditeľ priniesol množstvo zmien do našej školy v roku 1990?
a) Mgr. Edita Hybeľová
b) Valentín Hmurčík
c) Mgr. Eva Flešárová
4.V ktorom roku boli zriadené výborové triedy s vyučovaním jazyka ruského
a nemeckého ?
a) 1970
b) 1785
c) 2003
5.V ktorom roku získala škola štatút športových tried?
a) 2003
b) 1992
c) 1998

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 budú na ňom dva podpisy,
je neplatný.
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PROJEKTY
Naša škola, žiaci a ich učitelia, sa pravidelne zapájajú do mnohých projektov.
Tu prinášame niekoľko z nich:

ŠKOLSKÝ PARLAMENT
V tomto školskom roku na našej škole začal pracovať Školský parlament.
Tvoria ho zástupcovia každej triedy druhého stupňa: 5.A Emma Baníková, 5.B
Natália Pukáčová, 5.C Natália Polivčáková, 6.A Alexandra Tarabčáková, 6.B
Maja Lizáková, 6. C Martin Derco, 7.A Daniela Džupinová, 7.B Anastázia
Olčáková, 7.C Samuel Slobodník, 8.A Radana Široká, 8.B Melánia Bartkovičová, 8.C Mária Šmajdová, 9.A Laura Vargová, 9.B Matúš Pira, 9.C Marián
Veselý.
Parlament pracuje pod záštitou riaditeľa školy a Ing. Marty Kačmárovej. Predsedom je Marián Veselý, zástupkyňa Daniela Džupinová, zapisovateľ Radana
Široká. Schádza sa podľa potreby, aspoň raz za mesiac. Zaoberá sa podnetmi žiakov, ktoré poslanci prednášajú na zasadnutí a prejednávajú. Výsledkom boli mnohé aktivity, napr. valentínsky večierok, žiacky časopis, bodovanie tried, atď. Zasadnutia sú veľmi plodné, poslanci sa zhostili svojej činnosti
naplno. Pripravuje sa aj veľká akcia—prekvapenie na MDD.
Na návrh školského parlamentu Vám prinášame v tomto čísle aj Žolíka, ktorého je potrebné vystrihnúť a predložiť na hodine.

PROJEKT PRINED
V tomto školskom roku sa naša škola zapojila do projektu PRINED. Tento projekt je zameraný na prácu s deťmi zo sociálne slabších rodín. Na hodinách , ale
aj popoludní sa žiakom venujú asistentky, školská špeciálna pedagogička
a psychologička. Určite ste si tie „nové tváre“ všimli a my by sme Vám ich radi
predstavili:
Školská špeciálna pedagogička -

Školská psychologička Asistentky učiteľa—

Mgr. Alexandra Urbancová
Mgr. Adriana Goldírová
Mgr. Katarína Cimbová
Mgr. Nataša Drotárová-Bzdiľová
Mgr. Mária Fedorová
Mgr. Lucia Surmajová
Mgr. Katarína Padová
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ZOČ — Základoškolská odborná činnosť je projekt, do ktorého sme sa zapojili druhýkrát. Mišo Jancura z 8.A sa so svojou prácou
SLNKO AKO ZDROJ TEPLA (z oblasti fyziky)
umiestnil na krásnom 4. mieste z 81 účastníkov z
celého Slovenska.

OXFORD PROJECT COMPETITION je medzinárodný projekt, ktorého výstupom bol papierový plagát. Pracovalo na ňom niekoľko skupín. Najväčší úspech
dosiahla skupina v zložení M. Šmajdová, V. Ternová, V. Kertisová, K. Luberdová,
R. Široká, D. Želinská, ktorá sa umiestnila v prvej dvadsiatke z viac ako 1000 projektov.

31
PROFESIJNÁ ORIENTÁCIA
OTVORENÁ HODINA TECHNIKY

PROFESIJNÁ ORIENTÁCIA
OTVORENÁ HODINA FYZIKY

BIELA PASTELKA
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TEHLIČKA PRE
STREDOAFRICKÚ REPUBLIKU —
pod vedením p.uč. Lehockej sa každý rok
koná charitatívna zbierka. Tohto roku bola
určená pre Stredoafrickú republiku . Vyzbieralo sa 165 eur. Ďakujeme za vašu
štedrosť.

ŠKOLA MOJEJ PROFESIE
25.-26. 11. 2014 sa žiaci našej školy zúčastnili v rámci národného projektu Podpora
profesijnej orientácie žiakov základnej školy
celoslovenských motivačných súťaží „Škola
mojej profesie“ v Bratislave.
Našu školu reprezentovali žiaci
1. Diana Šeršenová v odbore Chov koní a jazdectvo
2. Denisa Želinská Vianočný venček
3. Šimon Šmilnák Skladanie počítača
4. Laura Vargová Môj medovníček
5. Radana Široká Najkrajšia vizitka
6. Laurencia Bajcurová Poťahovanie škatúľ
7. David Bešenyi Poznaj a nakŕm
zvieratá
1. miesto získali :
Laurencia Bajcurová
Šimon Šmilňák
GRATULUJEME!
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HOVORME O JEDLE — do tohto dobrovoľného projektu sa formou
rôznych aktivít zapojila väčšina tried
so svojimi triednymi učiteľmi.

DOBRÝ SKUTOK
Žiaci ZŠ Mlynská spolu s učiteľmi
a vedením školy preukázali spolupatričnosť, ľudskosť, súcit a snahu
pomôcť tým, že veľmi aktívne zareagovali na výzvu v školskom bufete: „ Sprav dobrý skutok a prines
vrchnáčiky z petfliaš. Pomôžeš rodine, v ktorej veľmi ťažko ochorel chlapec a potrebuje tvoju pomoc.“ Spolu sa vyzbierali dve vrecia vrchnáčikov,
ktoré boli osobne doručené otcovi
chorého chlapca p. Ing. Stanislavovi
T. z Kanáša pri Prešove, ktorý sa
potešil a úprimne poďakoval všetkým, ktorí sa zapojili a pomohli. Akcia „ Dobrý skutok“ stále pokračuje.
Naďalej ich možno v priebehu dňa
doniesť a odovzdať v školskom bufete.
Všetkým patrí veľká vďaka

MLYNOVINY
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ZŠ MLYNSKÁ
4. MIESTO ŠKOLA ROKA
Oceniť základné a stredné školy, ktoré podporujú športové aktivity žiakov, je účelom celoslovenskej súťaže Škola roka, ktorej výsledky za uplynulý školský rok za
účasti ministra školstva Petra Pellegriniho slávnostne vyhlásili na Základnej
škole Jilemnického v Žiari nad Hronom. Organizuje ju Slovenská asociácia športu
na školách v spolupráci s ministerstvom školstva. Ako uviedol jej zakladateľ a
čestný predseda Slovenskej asociácie športu na školách Anton Javorka,
je ŠKOLA ROKA barometrom, ktorý ukazuje úsilie škôl o naplnenie cieľov školského športu. Je to získavanie detí pre pravidelné športovanie, vyhľadávanie talentov a práca s nimi a aj výchova detí prostredníctvom športu. Počet škôl zapojených do súťaže z roka na rok narastá a tento rok sa hodnotilo 439
škôl. Ocenenia sa
už tradične odovzdávajú v štyroch
základných kategóriách:
Základné
školy do 300 žiakov,
Základné školy nad
300 žiakov, Stredné
školy
chlapci
a
Stredné školy
dievčatá. Na slávnostné vyhodnotenie dňa 24.10.2014
za účasti popredných predstaviteľov
slovenského športu
medzi ktorými nechýbala
napr.
olympijská
víťazka A. Kuzminová, či paralympionička V. Vadovičová bolo pozvaných päť
najaktívnejších a najúspešnejších škôl v každej kategórii. Jednou z nich bola aj ZŠ
Mlynská Stropkov, ktorá si účasť medzi najlepšími školami na Slovensku
vybojovala na základe vynikajúcich minuloročných úspechov a medailovými
umiestneniami na Majstrovstvách Slovenska
vo volejbale, futbale
a cezpoľnom behu. V kategórii škôl nad 300 žiakov, ktorá bola s počtom prihlásených škôl - 186 najpočetnejšou, získala vynikajúce štvrté miesto. Je to skvelé ocenenie celoročnej práce pedagógov, trénerov a žiakov školy, ako aj povzbudením do ďalšej práce. Ocenenie za ZŠ Mlynskú prevzal riaditeľ ZŠ Mgr. Peter
Gombár a žiačka 9.C triedy Sára Tomková.
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DEVIATAČKY MAJSTERKAMI
SLOVENSKA VO VOLEJBALE
ŽIAKOV ZŠ
Naše deviatačky zo športovej 9.c triedy sa zúčastnili obvodného kola vo volejbale
žiakov ZŠ, v ktorom nenašli žiadnu silnejšiu konkurenciu a vyhrali všetky zápasy.
Plné elánu vycestovali o týždeň neskôr na krajské kolo, ktoré sa uskutočnilo
v Prešove. Tu sa stretli s už silnejšími súperkami. No zvládli to na výbornú a bez
straty setu vybojovali postup na Majstrovstvá SR. S veľkou radosťou sa vrátili domov a pripravovali sa na MSR, ktoré sa konali v Brusne 22.-23. apríla 2015. Náš
pán riaditeľ im zaobstaral ubytovanie v Liptovskom Hrádku a vďaka tomu vycestovali o deň skôr, a teda mali viac času na prípravu na naozaj dôležité zápasy. Hneď
ráno sa vybrali do Brusna, kde boli nepríjemne prekvapené ťažkou základnou skupinou – Levice, Skalica, Bratislava. Aj napriek počiatočnému nemilému prekvapeniu
zdolali každého súpera bez straty setu,2:0, stali sa tak víťazmi skupiny a postúpili
do semifinále. Po ťažkom prvom dni si oddýchli v penzióne Hradisko. Na druhý deň
ich čakala šanca získať titul Majstra Slovenska. V semifinále narazili na zdatného
súpera z Nového Mesta nad Váhom. Aj napriek výškovej prevahe súpera, dievčatá
vyhrali zápas 2:0 a postúpili do finále, kde sa opäť stretli s dievčatami z Levíc. Finále bolo o to náročnejšie, že sa s nimi už stretli, a teda dobre poznali ich kvality. Prvý
set zvládli výborne, no druhý set im nevychádzal podľa predstáv. Keď za stavu 14:7
prehrávali, zachovali chladnú hlavu a otočili tento nepriaznivý stav. Po náročnom
sete nakoniec vyhrali 28:26, a tak si vybojovali TITUL MAJSTRA SLOVENSKA.
S neopísateľnou radosťou sa vrátili domov. Týmto krásnym titulom zavŕšili 5 rokov
tvrdých tréningov.

