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EDITORIÁL

Milí žiaci a čitatelia Mlynovín!
V novom školskom roku sa naša „mlynoviňácka“ rodinka rozrástla o nové redaktorky, ktoré očarila novinárska práca. Dali sme hlavy dokopy, rozdelili si
úlohy a svetlo sveta uzrelo ďalšie číslo nášho
školského časopisu. Dozviete sa, ako sa správne
starať o psíkov, trošku sa potrápite so záhadami Sherlocka, môžete obdivovať literárne
a výtvarné diela svojich spolužiakov, určite nepohrdnete úlohami na voľný čas, dozviete sa
niečo nové a zaujímavé o svojich učiteľoch
a získate aktuálne informácie o úspechoch žiakov našej školy, a to nielen na futbalových
a volejbalových ihriskách. Veríme, že aj tieto
Mlynoviny si prečítate od A po Z.
Timea
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NA SLOVÍČKO
S ...
ŠPORTOVÉ
OKIENKO

Čím ste sa chceli stať ešte pred vaším súčasným povolaním?
Vždy som sa chcela stať
učiteľkou. Už od ZŠ som
snívala o tom, že by som
chcela pôsobiť ako pedagóg,
pretože
práca
s mládežou sa mi zdala
veľmi zaujímavá a verila
som, že ma bude napĺňať.
Máte rada svoju prácu?
Prečo?
Svoju prácu mám rada.
Učím už 23 rokov a stále mi
toto povolanie prináša
niečo nové. Pri práci so
žiakmi neustále získavam
nové skúsenosti, poznatky,
zážitky... Nenudím sa.
Aká bola prvá známka,
ktorú ste dali?
Na prvú známku, ktorú som zapísala do žiackej knižky
sa už presne nepamätám, ale určite to bola známka 1.
Tie rozdávam najradšej.
Aký bol váš obľúbený predmet?
Moje najobľúbenejšie predmety? Už počas štúdia na
ZŠ, neskôr aj na gymnáziu som inklinovala
k humanitným predmetom. Mala som veľmi rada
slovenský jazyk a literatúru, ruský jazyk. Reprezentovala som ZŠ aj Gymnázium v Stropkove v prednese poézie a prózy (Hviezdoslavov Kubín, Puškinov pamätník)
na okresnej a krajskej úrovni. Veľmi rada som mala aj
dejepis a na hodiny s pánom učiteľom E. Šmilňákom
som sa doslova tešila. No nesmiem zabudnúť ani na
hodiny telesnej výchovy s pánom učiteľom M. Špilárom, ktorý ma ešte na 1. stupni ZŠ priviedol
k volejbalu. Volejbalu som sa venovala nielen na ZŠ,
gymnáziu, ale aj počas štúdia na vysokej škole (UPJŠ
v Košiciach). Reprezentovala som tieto inštitúcie už od

útleho veku a neskôr som pokračovala vo volejbale aj
v kategórii žien za mestský klub
TESLA STROPKOV. Láska
k humanitným predmetom
a k volejbalu ovplyvnila teda aj
moje ďalšie kroky, pretože som
pokračovala po skončení gymnázia v štúdiu na Filozofickej
fakulte PU v Prešove (UPJŠ
Košice) odbor ruský jazykdejepis. No a po jej úspešnom
absolvovaní som nastúpila
v školskom roku 1993/94 na
svoju ALMA MATER, teda na
vtedy ll. ZŠ v Stropkove, kde
som okrem spomínaných
predmetov viedla niekoľko
rokov aj volejbalovú prípravku
žiačok.
Ste spokojná s vašou prácou/
povolaním?
So svojím povolaním som spokojná. Práca so žiakmi
ma veľmi baví. Aj keď je to práca náročná a z roka na
rok vyčerpávajúcejšia (vek nezastavíš), stále ma napĺňa. Pretože žiaci síce vedia veľa energie nám učiteľom
vziať, ale na druhej strane aj odovzdať. A tie zážitky sú
nezabudnuteľné.
Koľko rokov učíte v tejto škole?
V tejto škole učím už od školského roka 1993/1994,
takže sa zahrajte na pátračov, čítajte môj príspevok
s porozumením, alebo si vypočítajte výsledné číslo.
Boli ste už niekedy v Rusku?
V Rusku som samozrejme bola. V časoch mojej mladosti to bol ZSSR a niekoľkokrát som navštívila mesto
Užhorod (dnes súčasť Ukrajiny), s ktorým naša ZŠ udržiavala družbu (spoluprácu). Keďže som študovala na
vysokej škole ruský jazyk, tak povinnou súčasťou bolo
aj absolvovanie štúdia v Rusku. Študovala som na
MEDZINÁRODNOM
INŠTITÚTE A. S. PUŠKINA
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NA MUŠKE SÚ ...
v Moskve. Poviem vám, boli to nádherné časy. Moskva bola a je určite dodnes jedným z najkrajších veľkomiest sveta. To množstvo histórie a zaujímavostí tam
na vás dýcha na každom kroku. Stáť na Červenom
námestí, navštíviť Mauzóleum V. l. Lenina, Chrám
V. Blaženého, nakupovať v GUM-e, cestovať moskovským metrom, absolvovať cestu po ,,ZLATOM OKRUHU MOSKVY“,... študovať so študentmi z rôznych častí
sveta, to vo vás určite zanechá zážitky na celý život.
Ako trávite svoj voľný čas?
Voľného času veľa nemám, pretože povolanie učiteľa
a funkcia zástupcu si vyžaduje celého človeka. Ale tak

ako aj u ostatných kolegov je u mňa rodina na 1. mieste. Cez víkendy sa venujem volejbalu, pretože dcéra
Paula je súčasťou volejbalového tímu ŽIEN
A JUNIORIEK STROPKOVA a absolvujem s ňou už od
útleho veku takmer všetky víkendové zápasy a turnaje
(predtým to bol futbal u syna Alexa). Veľmi rada chodím povzbudzovať aj volejbalistky našej ZŠ na ich zápasy a turnaje. Rada varím (je to na mne vidieť) a rada si
prečítam dobrú knihu, pozriem dobrý film
a
poklebetím
pri
káve
s
priateľmi.
Ema

NA MUŠKE SÚ UČITELIA PRVÁKOV
1.
2.
3.
4.

Keď ste boli malá/malý, čím ste sa chceli stať?
Aká chvíľa, deň či výlet, bol pre vás výnimočný, nezabudnuteľný?
Je ťažké učiť prvákov? V čom je to iné?
Chceli by ste vo svojom živote, v práci, v našej škole alebo na žiakoch niečo zmeniť?

1. Môže to znieť ako
klišé, ale od detstva
som sa naozaj chcela
stať učiteľkou, pretože sa mi páčila práca
s deťmi. Práve preto
som sa rozhodla
študovať na Strednej
pedagogickej škole v
Prešove. Po skončení
som pokračovala v
štúdiu na vysokej škole pedagogickej, odbor učiteľstvo
pre 1.- 4. ročník.
2. Každá chvíľa v živote človeka je výnimočná, nezabudnuteľná. Preto je pre mňa ťažké vybrať si jeden
deň, okamih alebo výlet, o ktorom by som mohla povedať, že bol najkrajší. Určite tam patria chvíle strávené s mojou rodinou.
3. Práca s deťmi je veľmi náročná a zodpovedná. Práca
s prvákmi je zaujímavá najmä preto, lebo v septembri
prídu do školy hravé a neposedné deti a na konci školského roka vidíte výsledky svojej práce. Žiaci sa naučia
čítať, písať a počítať.
4

4. Hovorí sa síce, že život je zmena, ale ja momentálne
vo svojom živote nechcem meniť nič. Sú síce niektoré
okamihy, ktoré by človek po určitom čase zmenil, ale
z takýchto chvíľ je potrebné sa do budúcna poučiť
a pokiaľ sa dá, tak ich už neopakovať.

1. Pôvodne som sa chcela
stať lekárkou, čas priniesol niečo iné.
2. V osobnom živote to
bolo určite narodenie
mojich detí a teraz sú to
chvíle, keď ich mám doma, napríklad cez Vianoce.
3. Je to ťažké, ale pekné,
učíme sa navzájom. Pre
prváčika
je
nástup
do školy často veľmi stresujúcou udalosťou, nemá tu toľko času na oddych ako
v materskej škole. Snažím sa, aby sa každé dieťa cítilo
v škole dobre, aj napriek povinnostiam.
4. V podstate by som nemenila nič, ale priala by som si,
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NA MUŠKE SÚ ...
aby ľudia boli k sebe viac ohľaduplní, aby si deti a rodičia viac vážili prácu učiteľov.

1. Je to zaujímavá
otázka. V detstve
som sa vôbec nezaoberal, čím by som
chcel byť. Raz sa mi
páčilo byť traktoristom a neskôr šoférom kamiónu. Doprave som sčasti
zostal verný, lebo
auto využívam skoro
každý deň.
2. Tých výletov a chvíľ bolo neskutočne veľa, keďže
stále absolvujem množstvo vystúpení s FS Stropkovčan, veľa projektov a rôznych výletov, je ťažko vybrať
to naj. Každý moment má niečo do seba. Aj zlá skúsenosť sa po čase stáva zábavnou.
3. Je to celkom iné učenie, ako keď učím tretiakov
a štvrtákov. Prvákom sa treba venovať, aby si osvojili
nové návyky. Ako sa vraví: „Ako si vychováš, tak máš.“
Aj keď dnešné deti sú „vybitejšie.“
4. Jednu vec v živote áno, ale tá sa nehovorí nahlas. Čo
sa týka školstva je toho veľa. Asi by mi na to nestačili
celé Mlynoviny.

1. Chcela som sa stať učiteľkou, máme to trošku aj
v rodine, teta a sesternice sú tiež učiteľky. Aj keď

na strednú pedagogickú
školu som nemohla ísť,
pretože tam bola podmienka, hrať na hudobný
nástroj. Ten som nemala,
tak som to dobehla až
pred vysokou školou a za
prvú výplatu z brigády
som si kúpila gitaru. Pod
vedením pána učiteľa
D. Hica som sa naučila
hrať dve piesne, a to mi
na začiatok štúdia stačilo.
2. Medzi výnimočné výlety
patrili školské akcie ako lyžiarsky, turistický, plavecký.
Týždeň s výbornými spolužiakmi a učiteľmi je na nezaplatenie. Vzťahy medzi spolužiakmi sa veľmi upevnia. Mala som možnosť byť ako vychovávateľka
so štvrtákmi a ich pani učiteľkami v roku 2015 v škole
v prírode, tam som zažila veľa pekných chvíľ. Často si
prezerám fotky, teším sa zo zážitkov.
3. Pre mňa nie je ťažké učiť, práca ma veľmi baví. Ak to
mám porovnať s prácou vychovávateľky, tak je tam
veľa rozdielov, každá má svoje čaro.
4. Vo svojom živote by som nemenila nič, snažím sa ho
prijímať tak, ako prichádza. Viem, že aj nepríjemné
veci nám slúžia na niečo dobré a posúvajú nás ďalej, aj
keď to hneď nechápeme. Na niektorých žiakoch by
som zmenila niekedy ich správanie a neúctu voči učiteľom.
Simona

NAŠE ÚSPECHY
V okresnom kole súťaže Šaliansky Maťko 1. miesto obsadila Petronela Luberdová
a 3. miesto Oliver Volčko.
V súťaži iBobor súťažilo 15 486 žiakov z 38 krajín sveta. V kategórii Bobríci 96 bodov
a 100. percentil získal Eduard Hájnik.
V Matematickej olympiáde na okresnom kole zvíťazil Šimon Fatľa.
Okresné kolo Dejepisnej olympiády bolo pre žiakov našej školy úspešné vo všetkých
kategóriách. Oliver Kačmár získal 1.miesto, Bibiána Bundová 2.miesto, obidvaja postúpili na krajské kolo. Damián Didnianský obsadil 2. miesto, Katarína Medveďová
1. miesto a obaja taktiež postúpili na krajské kolo. 2. miesto získala Timea Petričková.
MLYNOVINY
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NAŠE ÚSPECHY
Súťaž Betlehemy očami detí je veľmi obľúbená a žiaci radi preukazujú svoju zručnosť a fantáziu. 1. miesto obsadila Ema Slivková, 2. miesto Fabián
Žemlička a 3. miesto Matej Olčak. Cenu vedúceho OŠK získala Viktória
Bednárová.
Každoročne naši žiaci
prejavujú svoj literárny talent v súťaži
Hviezdoslavov výtvarný a literárny Stropkov. Najkrajšie výtvarné práce nakreslili medzi mladšími žiakmi Laura Džupinová, ktorá získala
1. miesto, Tomáš Guman — 2. miesto a Daniela Čurillová
- 3. miesto. V kategórii starší žiaci 1. miesto si vykreslila Kristína Dvorová a 2. miesto Samuel Zápotocký. V oblasti
literárnych prác získal 2. miesto Matej Olčak, 3. miesto Oliver Bandurič a čestné uznanie si
vyslúžil Samuel Gonšenica.
V okresnom kole Technickej olympiády 1. miesto obsadili
Timotej Lechman a Tamara Zakovičová a 3. miesto Nina
Slivková. Na krajskom kole Timotej a Tamara vybojovali
krásne 3. miesto.
Okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka
a literatúry vyhrala Lívia Andrejovská , ktorá postúpila na
krajské kolo v Prešove.
Geografická olympiáda bola tento rok pre našich žiakov
úspešná. 1. miesto obsadil Róbert Front a 2. miesto Samuel Cichý.
Žiaci, ktorí reprezentovali našu školu vo výtvarnej súťaži Plenér Františka Veselého sa umiestnili takto: Tamara
Malačinová – 3. miesto v I. kategórii, Klaudia Kizáková — 3. miesto v II. kategórii, Dávid Calko, Alex Gonos
a Samuel Zápotocký dostali diplomy za účasť v súťaži.
Včely a včelári očami detí a Najkrajší medovník sú súťaže, ktorých
sa zúčastnili žiaci prvého aj druhého stupňa a boli v nich veľmi úspešní. O najkrajší medovník - I. kategória—1. miesto Ema Slivková,
2. miesto Barbora
Glusová
a
Nela
Ivančová, 3. miesto Karin Fečová, II. Kategória
— 1. miesto Martina
Zajtková, 2. miesto
Damián
Rusnák,
3. miesto Zuzana Čintalová. Včely a včelári očami detí — 1. miesto Slavomír Ivančo, 3. miesto Ema Slivková.
Naši speváci sa po roku opäť zúčastnili speváckej súťaže Giraltovský hudák. 1. miesto si vyspievala Šimona
Cichá a 2. miesto Amália Plavčáková.
6

MLYNOVINY

ČO SA UDIALO

Záložka do knihy spája školy
Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica Jiřího Mahena
v Brne vyhlásili k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2016
7. ročník česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné
gymnáziá Záložka do knihy
spája školy na tému: Čítam,
čítaš, čítame.
Cieľom projektu je nadviazanie kontaktov medzi
českými a slovenskými základnými školami a podpora čítania
prostredníctvom výmeny záložiek do kníh.
Hravo ži zdravo
Cieľom internetového kurzu Hravo ži zdravo 2016 je vzdelávať žiakov základných škôl v oblasti zdravého životného štýlu.
Pomocou moderných vzdelávacích postupov žiaci získali nové teoretické aj praktické
poznatky z oblasti výživy, pohybovej aktivity, pitného režimu aj duševnej hygieny.
Krpaťák
Dňa 10.11.2016 o 15:00 hod. sa v našej škole uskutočnil
Krpaťák, ktorý spočíval v tom, že deviataci si pripravili pre
piatakov privítací rituál v podobe troch zaujímavých úloh,
ktoré museli splniť.
Pre deviatakov nebolo ľahké vymyslieť úlohy, najmä
také, aby ich učitelia schválili. Piataci sa zabavili a veľmi si
to užili, o čom svedčia aj ich výpovede: ,,Som spokojný
s pridelenými úlohami, bola to veľká sranda a veľmi som
si to užil.´´ Niektorí piataci zanechali pre deviatakov odkaz: ,,Bolo to super, ste veľmi kreatívni, zabavili sme sa,
ďakujeme vám.“ Všetci piataci sú šťastní, že patria k žiakom 2. stupňa. Na záver
všetkých žiakov a učiteľov našej školy
čakala
"perlička" Krpaťáku, tanečná zábava pod vedením pána Rapáča,
ktorý
nám
zabezpečil
skvelú
zábavu!
Milión detí sa modlí ruženec
V utorok 18.10. sa o 9. hodine v našej škole prerušilo vyučovanie a učitelia sa spolu so svojimi žiakmi modlili
ruženec za mier a pokoj vo svete. Takto sme sa zapojili do celosvetovej akcie „Milión detí sa modlí ruženec“.
Akcia vznikla v roku 2005 vo Venezuele a odtiaľ sa rozšírila do celého sveta.
MLYNOVINY
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Hodina deťom
Naša škola sa rozhodla zapojiť do zbierky Hodina deťom 2016, ktorá pomáha deťom a mladým ľuďom prekonať ťažké obdobia v živote, deťom so zdravotným znevýhodnením, ale aj aktívne tráviť voľný čas a rozvíjať schopnosti a talenty detí.
V našom meste zbierku vykonával trojčlenný dievčenský dobrovoľnícky tím - Nikola,
Daniela a Emma z 9. a.

Pasovanie prvákov
Tak ako každý rok aj
tento bola v našej škole pasovačka prvákov, ktorá sa
uskutočnila dňa 15. 11. 2016 o 16:00 hodine v školskej

telocvični. Je to prijímanie žiakov do našej školy. Ako prvé
ukázali žiačky 5. ročníka svoj tanečný talentom. Hneď po
nich prváci ukázali, čo sa naučili za ten čas, ktorý trávia v
škole. Pán riaditeľ veľkou ceruzkou pasoval našich prváči-

kov za oficiálnych žiakov našej školy. Keď sa skončilo
pasovanie každý prvák dostal džús a kúsok torty.

tajú deň, keď ich prijali do našej krásnej školy.

Rozhovormi s prvákmi sme zistili, že nie všetkým torta chutila, niektorým viac iným menej, no všetci si určite zapamäAmália

Vianočná pošta
Aj tento rok sa posledný decembrový školský deň v našej škole roznášala vianočná pošta. Veselí poštári z prvého a druhého stupňa ju poctivo doručili každému
adresátovi do vlastných
rúk. Skoro nikto neobišiel
naprázdno. Ušlo sa aj
učiteľom,
kuchárkam,
školníkom, aj pána riaditeľa potešil vianočný list. Poštárov sprevádzali dvaja pomocníci - anjelik a čertík. Aj vďaka ním sa podarilo rozniesť všetky pohľadnice,
pozdravy, listy a darčeky, ktorých bolo tento rok zase viac a viac.
Ema
8
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Beseda "Pravda o drogách"
Drogy sú čím ďalej tým viac bežnou súčasťou života mladých
ľudí. Mnohé organizácie realizujú v školách besedy, počas ktorých sa snažia žiakom vysvetliť nebezpečenstvo drog a aj
to, ako sa im vyhnúť.
Červená stužka
Naša škola sa
zapojila
do kampane Červené stužky pri príležitosti Svetového dňa boja
proti AIDS. Na vyjadrenie
solidarity sme si v období
od 25. novembra do 1. decembra vytvorili a pripli červené stužky, ktoré sú symbolom krvi a života. Rôzne aktivity a besedy, vyvrcholili „živou“ červenou stužkou, ktorú vytvorili žiaci spolu
s učiteľmi v červenom oblečení.
Mikuláš
Ani tento rok našu školu neobišiel sv. Mikuláš. Sladkosti a milé slovo
potešili našich žiakov, básničky a riekanky zase naplnili prázdne vrece štedrého svätca.
Hands Up Crew - freestyle
V stredu pred Vianocami nás
potešilo freestylové vystúpenie
skupiny Hands Up Crew. Mladí sympatickí žongléri dokážu
s loptou priam zázračné kúsky,
ktorými sa nám postarali
o zábavné dopoludnie.
Karneval
Dočkali sme sa! Konečne po dlhšom čase driny a učenia prišla zaslúžená odmena v podobe školského karnevalu. Ako každý rok ani tento, žiaci nesklamali a predviedli kolektívne masky okorenené tvorivosťou, skvelými
nápadmi i humorom. Nechýbala diskotéka, ktorú sme si všetci naplno
užili.
Klaudia
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Európsky deň jazykov
Z iniciatívy Rady Európy sa od roku 2001 každoročne 26. septembra oslavuje Európsky deň jazykov (EDJ). Tento
rok sme si znovu EDJ pripomenuli aj v našej škole, ale trochu netradične. Koncom minulého školského roka nás
oslovila výzva organizátorov osláv EDJ 2016 v Bratislave a v Košiciach. Vyhlásili súťaž pre základné školy
o najlepší komiks v cudzom jazyku, ktorá našich žiakov zaujala a priniesla nečakaný úspech. Dňa 28.9.2016 sa
pri Dolnej bráne na Hlavnej ulici v Košiciach
uskutočnilo podujatie venované oslave EDJ,
organizované Generálnym riaditeľstvom pre
preklad Európskej komisie. Na tomto podujatí
sa zúčastnili žiaci jazykových skupín zo 7. ab, 8. a
a 9. a s pani učiteľkami Dankovou a Hurnou.
Žiaci základných a stredných škôl z rôznych
miest Slovenska mali možnosť preveriť si svoje
jazykové schopnosti na ôsmich kvízoch
v cudzích jazykoch a za svoju šikovnosť boli

odmenení. Podujatie bolo sprevádzané zaujímavým programom a počas neho vyhlásili výsledky súťaže o Najlepší cudzojazyčný komiks, kde v kategórii starších žiakov získal Samuel Zápotocký z 8. a úžasné 3. miesto. Samuel zožal obrovský potlesk od
svojich spolužiakov a samozrejme mu patrí aj veľká gratulácia.
Školský klub detí zorganizoval súťaž vo vyrezávaní tekvíc. Do
práce sa s chuťou pustilo asi
20 detí. Tekvicové príšery sa
im veľmi podarili, jedna bola
krajšia
ako
druhá. Zaujímavé bolo aj
popoludnie
s LEGO HRAMI.
10
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Účelové cvičenie
Dňa 16. 9. 2016 naša škola zorganizovala účelové cvičenie pre žiakov
školy so zameraním na riešenie mimoriadnych situácií a správanie detí
pri vyhlásení varovných signálov, ochranu prírody a jej poznávanie,
osvojenie si základných odborných vedomostí v zdravotníckej príprave,
orientáciu v teréne a dopravnú výchovu.
Exkurzia na Duklu
Deviataci sa zúčastnili dejepisnej
exkurzie. Navštívili pomník na
Dukle a na vyhliadkovej veži si vypočuli zaujímavý výklad o bojoch
na Duklianskom priesmyku. Odtiaľ sa presunuli do Vojenského múzea
vo Svidníku. Exponáty a skutočné zábery v premietanom filme im priblížili
ťažký život ľudí počas I. a II. svetovej vojny.
Geografická exkurzia
do Hvezdárne
v Roztokoch
Žiaci piateho ročníka
sa zúčastnili geografickej exkurzie v roztockej
hvezdárni. Vypočuli si bohatú prednášku o vesmíre, Slnečnej
sústave a iných vesmírnych telesách doplnenú o prezentáciu.
Mali možnosť vidieť premiéru filmu o svetelnom smogu,
ktorého autormi sú pracovníci hvezdárne.
Naši ôsmaci a deviataci v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach
Žiaci 8. a, 8. b, 8. c a 9. b sa zúčastnili v rámci vyučovania fyziky, techniky a dejepisu exkurzie
v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach.
Prehliadka sa skladala z dvoch častí – výstavy exponátov z rôznych oblastí vedy a techniky
a edukačnej hodiny v Sieni elektrických výbojov. Všetci sa zhodli na tom, že to bolo naozaj
zaujímavé predpoludnie.
Sviatky očami ôsmakov
Žiaci 8. ročníka na hodine výchova umením spevom, vinšovaním
i scénkami predstavovali
sviatky počas roka. Vynášali Morenu, slávili Veľkú
noc, ďakovali za úrodu
na dožinkách, predčasne
si užili čaro Vianoc a boli aj svedkami na svadbe.
MLYNOVINY
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2. c a jej "listoví kamaráti" zo Základnej školy s materskou školou v Bohdanovciach
V rámci nadväzovania priateľských vzťahov s deťmi z inej školy, žiaci 2. c triedy, komunikujú a udržiavajú kontakt s kamarátmi zo ZŠ a MŠ Bohdanovce. Všetci žiaci 2. c triedy s radosťou vyrábajú darčeky pre kamarátov
a v tejto pretechnizovanej dobe mobilov a internetu nezabúdajú na čaro listovej komunikácie a spoločne píšu
kamarátom ,,ozajstné" listy. Potom vždy netrpezlivo čakajú, či im už pani poštárka priniesla listy od nových
kamarátov. Tu sú niektoré z listov od žiakov z 2. a z Bohdanoviec.
V Bohdanovciach 10. 9. 2016
Ahoj!
Volám sa Monika.
Mám osem rokov.
Bývam v Bohdanovciach.
Chodím do 2. a v ZŠ s MŠ
Bohdanovce.
V triede nás je 16,
10 chlapcov a 6 dievčat .
Mám rada futbal.
Nemám rada paradajky.
Teším sa na list od Teba

V Bohdanovciach 9. 9. 2016
Ahoj!
Volám sa Patrik Hreháč.
Mám osem rokov.
Bývam v Bohdanovciach.
Chodím do 2.a v ZŠ a MŠ
Bohdanovce.
V triede nás je 16, 10 chlapcov
a 6 dievčat.
Mám rád lietadlá, rád sa potápam
a bicyklujem. Nemám rád
upratovanie.
Teším sa na list od Teba.
Monika Helfenová
Patrik

Vo Vyšnom Čaji dnes
Ahoj!
Volám sa Jakub Gurbaľ.
Mám sedem rokov.
Bývam v dome.
Chodím do 1. a v ZŠ s MŠ
Bohdanovce.
V triede nás je 16, z toho
10 chlapcov a 6 dievčat.
Mám rád lego, Kaťu,
Elu (mačka). Nemám rád Aju (pes),
susedovu kozu, učenie.
Teším sa na list od Teba.
Jakub G.
Medzinárodný deň
školských knižníc

Tretiaci v Planetáriu v Prešove.

Pokusy s kvapalinami na
vyučovacej hodine fyziky
Na hodinu fyziky si žiaci 6. a 6. c doniesli rôzne kvapaliny ako
olej, ocot, atrament,
rôzne nádoby a iné
pomôcky. V skupinách overovali základné
vlastnosti
kvapalín, a to nestlačiteľnosť, tekutosť, voľný vodorovný povrch. Pomocou odmerného
valca zisťovali, koľko čajových či polievkových lyžíc vody sa zmestí
do 1 decilitra či 1 litra.
12
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V Tokajíku si žiaci 4. a a 4. b triedy zážitkovým vyučovaním pripomenuli 72. výročie vypálenia obce.
Dňa 18. 11. 2016 sa v obci Tokajík konalo spomienkové stretnutie, na ktorom vzdali hold a pietu obetiam tokajíckej tragédie aj naši žiaci. Navštívili miesto nešťastia, prezreli si expozíciu v múzeu
spojenú
s premietaním
filmu, videli
ukážky súčasnej vojenskej
techniky a vypočuli si dramatické pásmo „Tokajícka tragédia“.

Inovatívne metódy - hranie rolí na hodine techniky
Na hodine fyziky si žiaci 5. a a 5. b vyskúšali
hru rolí – vcítili sa do pozície majiteľa firmy,
založili si fiktívnu firmu s predmetom činnosti
(hrnčiarstvo, stolárstvo, šperkárstvo...), ktorej
dali meno, predmet činnosti, emailovú adresu, vymysleli názov webovej stránky fiktívnej
firmy, adresu... Spravili si vizitkár a navrhli
vizitku svojej firmy. Potom sa uskutočnili
„obchodné rokovania“, kde si vymieňali informácie o svojej firme a vizitky.
Štedrý deň
V predvianočnom období žiaci nelenili, ale spolu s pani učiteľkami
si pripravili pásmo s názvom Štedrý
deň. Vo svojom milom vystúpení
nielen na benefičnom koncerte Vianočný čas, ale dokonca aj vo veľmi

chladnom počasí pri príležitosti otvorenia Vianočných trhov 2016 v našom meste poďakovali za tie
najvzácnejšie dary, za rodičov, za teplú postieľku,
poprosili o mier a pokoj na Zemi a nezabudli ani
na chudobné deti. V záverečnom vianočnom vinši
všetkým zvestovali a pripomenuli pravý význam
Vianoc, že máme byť vďační za tento dar jediný,
keď môžeme Štedrý deň prežívať v kruhu svojej
rodiny.
MLYNOVINY
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MARTINA TOMKOVÁ
Na akú základnú,
strednú a vysokú
školu ste chodili?
Keďže som Stropkovčanka, navštevovala
som základnú školu
a Gymnázium v Stropkove, potom som
pokračovala v štúdiu
na Prírodovednej fakulte UK v Bratislave.
Ktorý predmet ste
mali najradšej?
Medzi moje obľúbené predmety patrila biológia, ktorú
som sa rozhodla aj ďalej študovať. No mojím najobľúbenejším predmetom bola matematika. Mala som
totiž šťastie na výborných učiteľov, vďaka ktorým som
matematike dobre rozumela. A to, že tam veľa teórie
nenájdete, mi tiež vyhovovalo.
Chceli ste byť vždy učiteľkou?
Rozmýšľala som aj o štúdiu farmácie, ale nakoniec ma
zlákalo učiteľstvo predmetov, ktoré mám rada a pokúšam sa lásku k ním odovzdávať mojím žiakom.
Prijali by ste, ak by vám ponúkli miesto zástupkyne
riaditeľa alebo možnosť byť riaditeľkou školy?
Myslím, že nie, pretože ma baví najmä učiť, byť
medzi žiakmi a kancelária by teda nebola to pravé
miesto pre mňa.
Prečo si myslíte, že ste TOP učiteľkou?
Som presvedčená o tom, že každý učiteľ, či učiteľka,
ktorí sa snažia vykonávať svoje povolanie s trpezlivosťou, pochopením a snahou odovzdať každý deň, čo
najviac zo svojich vedomostí, sú "TOP" a takou sa
usilujem byť aj ja.
Koľko rokov učíte?
S prestávkami, keď som bola dvakrát na materskej
dovolenke, je to už 20 rokov.
Ako sa vám učí v našej škole?
Táto škola je pre mňa neoddeliteľnou súčasťou života,
keďže hneď po vysokej škole som nastúpila sem
14

a učím tu dodnes. Deväť rokov tu úspešne absolvovali
aj moje dcéry, dokonca sem ako žiak ZŠ chodil aj môj
manžel. Mám veľmi rada toto prostredie, odtiaľ mám
mnoho skúseností, priateľov a pekných zážitkov.
Venujú sa aj vaše dcéry volejbalu?
Áno, staršia deviaty a mladšia siedmy rok. K tomuto
športu mám sama veľmi dobrý vzťah a teda som o to
radšej, že sa im tak darí, keďže spolu sú už
6-násobnými majsterkami Slovenska. Minulý rok dokonca dokázali získať titul spoločne, čo by isto potešilo
každú mamičku. Každý zápas intenzívne prežívam
s nimi a poctivo fandím.
Akú ste mali pozíciu vo volejbalovom družstve?
Už od základnej školy som bola nahrávačka.
Aké sú vaše najväčšie životné úspechy?
Samozrejme najväčším je moja krásna rodina, ktorá
ma vždy doma čaká. Za úspech takisto považujem
ukončenie vysokej školy a každého žiaka, ktorý v živote
využije to, čo som mu pomohla naučiť sa.
Čomu ste sa venovali, keď ste nemali rodinu?
Ako so spomínala, dlho som hrala volejbal, ako všetci
mladí som mala priateľov, s ktorými som trávila voľný
čas a po štúdiu na vysokej škole som si založila vlastnú
rodinu, ktorej sa odvtedy naplno venujem.
Čomu sa venujete vo voľnom čase teraz?
Víkendy trávim fandením v telocvični, rada varím
a pečiem, nedávno som šila šaty staršej dcére na stužkovú slávnosť, čo tiež patrí medzi moje hobby, ako aj
iné ručné práce, príroda či dobrá kniha.
Akú hudbu rada počúvate?
Dcéry ma naučili na Nohavicu a Klusa a ja ich na Nedvěda a ďalšiu klasiku, ktoré si spolu rady vypočujeme.
Na akú veselú príhodu zo školy si vždy rada spomeniete?
Je ich mnoho z mojich školských čias. Keď nás chlapci
na lyžiarskom napriek zákazu tajne navštevovali a pri
príchode učiteľa vyskakovali z okien chatky rovno
do snehu a utekali do tej svojej. Podobné zažívam aj
ako učiteľka, keďže žiaci v tomto nikdy nesklamú.
Klaudia
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EMA SLIVKOVÁ
Volám sa Ema Slivková. Mám 10 rokov a
chodím do 4. a triedy.
Pochádzam z malej
dedinky Soľník a každé
ráno musím skoro
vstávať, aby som sa
včas dopravila na vyučovanie. No už mi to
nerobí problém. Do školy chodím rada, lebo v triede je
super kolektív. Mám rada aj našu učiteľku, Mgr. Knežovú, ktorá sa s nami trápi už štvrtý rok. Vo voľnom
čase sa rada bicyklujem, korčuľujem na kolieskových
korčuliach, rada chodím na huby a hrám sa s mačkami.
V škole ma najviac baví anglický jazyk, výtvarná výchova a slovenský jazyk. Rada súťažím, hlavne recitujem.
Každý rok sa zúčastňujem recitačných a výtvarných
súťaží. Moje ocenenia:
1. Šaliansky Maťko - okresné kolo 2. miesto
2. Hviezdoslavov Kubín – školské kolo 1. miesto a raz
2. miesto a okresné kolo raz 2. miesto

3. Biblická súťaž družstiev – protopresbyterské kolo
1. miesto
4. Najkrajší medovník – okresné kolo dvakrát 1. miesto
a raz 3. miesto
5. Včely a včelári očami detí – okresné kolo, raz cena
vedúceho OŠK a raz 3. miesto
6. Betlehemy očami detí – okresné kolo 1. miesto
a v medzinárodnej súťaži dvakrát 3. miesto
7. Chráňme lesnú zver – okresné kolo, raz čestné uznanie a raz 1. miesto
Na všetky súťaže sa svedomite pripravujem, aj keď mi
to zaberá veľa času. No keď vás niečo baví, tak tomu
venujete všetok voľný čas. Moje školské povinnosti
v žiadnom prípade neostávajú bokom. Do školy sa
pripravujem riadne, akoby som ani nemala pred súťažou.
Dúfam, že sa mi rovnako dobre bude dariť aj na druhom stupni i na strednej a vysokej škole.
Neviem, čo budem v dospelosti robiť, čomu sa budem
venovať, no moja mama vraví, že v sebe nezapriem
ducha manažéra ani podnikateľa.

SAMUEL SLOBODNÍK
Volám sa Samuel Slobodník. Mám 14 rokov, som
žiakom 9. c. Už piaty rok
navštevujem
športovú
triedu. Futbalu sa venujem už od malička, preto
som sa rozhodol s ním
pokračovať aj na druhom
stupni našej školy. Svoj
voľný čas venujem futbalu,
poprípade
práci
na počítači alebo chodím
s kamarátmi vonku. Samozrejme ako žiak športovej
triedy mám počas víkendov nabitý program. Medzi
moje záľuby patrí najmä futbal, ale aj hranie futbalovej
hry-FIFA.
Od piateho ročníka som si najviac obľúbil geografiu,

ktorá mi priniesla úspechy, tým myslím 5. miesto na
okresnej súťaži. Každý rok som sa zúčastňoval viacerých súťaží, v niektorých som bol úspešný, ale niektoré
sa nevydarili. V oblasti futbalu som hráčom nášho
mestského klubu MŠK TESLA STROPKOV. Momentálne hrám za U15, s ktorou sme v prvej lige na tom
veľmi dobre. Párkrát sa mi podarilo dostať na východoslovenské výbery, znamenalo to pre mňa veľmi
veľa.
Ešte stále nie som rozhodnutý, na ktorej strednej
škole budem študovať. V budúcnosti by som sa chcel
uplatniť určite v niektorej športovej oblasti. No ak by to
nevyšlo, určite sa v živote nestratím. Učitelia, tréneri,
spolužiaci, spoluhráči ma počas týchto piatich rokov
dosť veľa naučili, dúfam, že aj vďaka nim budem
v živote úspešný.
Amália a Simona

MLYNOVINY
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Cezpoľný beh
V septembri sa Pod vlekom uskutočnilo
školské kolo v cezpoľnom behu starších
žiakov a žiačok. Súťaže sa zúčastnilo 20 dievčat a 21 chlapcov. U dievčat bola dĺžka trate
1500 m. Prvé miesto si vybehala Mária
Bujdošová, druhá bola Nina Hnátová a
tretia Lívia Andrejovská, všetky z 9. c. Chlapci behali 3000 m. Prvý do cieľa dobehol
Patrik Šujeta, druhý Samuel Glovacký a
tretí Matúš Kollárik, taktiež všetci z 9. c.
Staršie žiačky na volejbalovom turnaji v Debowci
Dňa 10. 9. 2016 sa ôsmačky zúčastnili volejbalového turnaja starších žiačok
v poľskom Debowci. Turnaja sa zúčastnilo 8 družstiev. Pre naše dievčatá to
bola premiéra v šestkovom volejbale a to sa značne prejavilo na ich výkone. V turnaji sa umiestnili na šiestom mieste.
Deviatačky víťazky turnaja v Snine
Pri príležitosti otvorenia zrekonštruovanej športovej haly v Snine sa
15. 9. 2016 uskutočnil volejbalový
turnaj o Pohár riaditeľa CVČ, na
ktorý cestovali deviatačky a sa stali sa jeho víťazkami.
Hokejový turnaj starších
žiakov
Tento rok si užívame naozajstnú super zimu, a tak naša škola
zorganizovala hokejový turnaj starších žiakov. Zúčastnili sa ho
žiaci 5. - 9. ročníka. Zvíťazili deviataci, na druhom mieste sa
umiestnili siedmaci a na treťom šiestaci.

V poľskom Jasle sa konal volejbalový turnaj mladších
žiačok v štvorkovom volejbale, na ktorom sa svojimi
výkonmi prezentovali aj naše žiačky v dvoch družstvách. Bez straty setu sa stretli proti sebe vo finálovom zápase, takže sme obsadili prvé aj druhé miesto.
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V novembri naša škola zorganizovala Okresné majstrovstvá družstiev žiačok a žiakov v stolnom tenise. Zúčastnilo sa ho 6 škôl. Dievčatá neuspeli a chlapci
obsadili prvé miesto a postúpili na Krajské majstrovstvá v Spišskej Starej Vsi. O víťazstvo tam
bojovalo 12 družstiev— škôl z celého kraja. Za
naše družstvo nastúpili hráči: Filip Baláž , Oliver
Kačmár a Kristián Bodnár. V skupine sa umiestnili na 2. mieste, v celkovom umiestnení skončili
na 5. mieste.

Plavecká štafeta Stropkovčanov 2016
Žiaci našej školy sa pravidelne zúčastňujú Plaveckej štafety
Stropkovčanov.
Plávalo sa ľubovoľným spôsobom—kraul,
prsia, znak, motýlik. Naši žiaci
väčšinou preplávali 100 m dĺžky bazéna a spolu preplávali
1400 m. Zúčastnili sa títo žiaci: Jakub Pecha, Viliam Hlavaj, Katka Baníková, Ladislav Bilý, Jozef Cina, Oliver Malačina, Ľubo
Kmiť, Oliver Reiter, Nina Slivková, Soňa Žiaková, Radka Hašková, Kristián Bodnár, Filip Baláž, Pavol Kováč, Julián Hricko.
Deviatačky v Nyíregyháze bronzové
V dňoch 3. - 4.decembra sa za účasti 12 družstiev
z Rumunska, Poľska, Slovenska a Maďarska uskutočnil
Medzinárodný volejbalový turnaj dievčat – Moricz
Kupa 2016 Nyíregyháza, na ktorom si naše deviatačky
vybojovali bronzové medaily.

18. 11. sa
uskutočnilo
prvé
kolo Okresných majstrovstiev ZŠ, SŠ v šachu jednotlivcov a 4-členných družstiev. Do
súťaže sa prezentovalo 29 chlapcov, prví traja si vybojovali postup
na krajské kolo. Na 3. mieste sa umiestnil Jakub Biľ.
MLYNOVINY
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Stalo sa už tradíciou, že v decembri pred Vianocami sa vyberieme na
dvojdňový výlet, spojený s poznávaním histórie a krás európskych
veľkomiest a návštevou
vianočných trhov. Po
Budapešti,
Viedni
a Bratislave sme tento
rok navštívili Varšavu,
hlavné mesto Poľska.
Prezreli sme si staré
mesto, videli nádherné
kostoly, prezidentský
palác, kráľovský zámok a nádherné moderné Múzeum Židov. Dva
dni v tomto krásnom meste v nás zanechali taký hlboký zážitok, že
sme si sľúbili, že sa tu určite ešte raz vrátime.

Predvianočný čas sme si užili aj my, učitelia. Najprv do zborovne zavítal sv. Mikuláš a obdaril nás sladkým koláčikom a kávičkou a tesne pred sviatkami sme si pod vianočným stromčekom v školskej jedálni našli malé darčeky a pri tónoch slovenských kolied sme si pochutnali na skvelej vianočnej kapustnici a punči.
V tomto školskom roku sa so životnými jubileami v pedagogickom zbore akoby vrece roztrhlo. Krásnych 60
rokov života oslávili pán riaditeľ Peter
Gombár a pani učiteľky Mária Gabaľová
a Viera Poláková. My im prajeme, aby
ďalšie roky ich života boli naplnené šťastím, radosťou, zdravím a láskou,
v osobnom živote i v práci s deťmi, ktorú
tak veľmi radi vykonávajú.
V našej zborovni sa aj v tomto školskom roku objavili nové tváre. Pani učiteľka Fečová, pán učiteľ Jakubčo
a asistenti učiteľov, ktorí sa vám venujú počas vyučovacích hodín, ale aj popoludní—pani Tarbajová, Novotňáková, Jankaničová, Dvorová a Fedorová a pán Skala.
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PRE ŠIKOVNÝCH PÁTRAČOV
Pre všetkých tých, ktorí majú radi detektívne príbehy, riešia rôzne hlavolamy a fascinujú ich záhady, sú pripravené nasledujúce úlohy. Drahí Watsonovia, využite svoj dôvtip, logické myslenie, pozorovacie schopnosti,
staňte sa znovu šikovnými pátračmi a pomôžte Sherlockovi, ktorý pre vás pripravil tieto úlohy, zabrániť zradnému profesorovi Moriartymu konať zlo, pomôžte, nech znova zvíťazí dobro a čestnosť.
Môj drahý Watson a všetci šikovní pátrači!
Po dlhšej odmlke sa opäť ozývam. Bola spôsobená zbieraním informácií a náročnou prácou v utajení. Znova
potrebujem pomoc. Všetky získané informácie a splnené úlohy odovzdaj pani učiteľke Ličkovej. Odmena nikoho neminie. Tu sú moje nové úlohy. Dôležité informácie som schoval na tajnej webovej stránke našej školy.
Nájdeš ju ak šinešklikve šinave šinakýrovve šibrázokve šiakove šinave šizadípove šitotejve šikystránve, šidateve
šinave šijumove šidobupove. Tvoja prvá úloha je nájsť tajnú stránku a odfotiť ju. Vopred ďakujem.
Sherlock
Milý Watson!
Pomôž mi, prosím, identifikovať ďalších mojich priateľov zo ZŠ Mlynská. Sú vo veľkom nebezpečenstve. Počas
mojej tichosti som narazil na tajný spis profesora Moriartyho. Nepodarilo sa mi ho získať celý, len jeho malú
časť. Sú v ňom fotografie malých detí, terajších učiteľov, ktorých už od detstva sledoval. Neviem ako vyzerajú
teraz, ale v spise pri každej fotografii je niekoľko indícií, podľa ktorých musíš nájsť učiteľov a upozorniť ich na
blížiace sa nebezpečenstvo. Všetci sú učiteľmi prírodovedných predmetov.
Tvoj Sherlock

Obrázok č. 1

Obrázok č. 2

Obrázok č. 3

Obrázok č. 4

Obrázok č. 5

Obrázok č. 6

Obrázok č. 1: Naučí vás porozumieť prírode, aj ako si poradiť počas roka v záhrade.
Obrázok č. 2: Pozerá sa na svet z výšky, skrotí všetky počítačové myšky.
Obrázok č. 3: Dá pozor, koľko gramov primiešať, aby sa pokus vydaril, naučí vás, ako oheň vodou zapáliť.
Obrázok č. 4: Poradí vám, ako zdolať čísla veľké i malé, stretnete ju určite, ako fandí na volejbale.
Obrázok č. 5: Okrem známok aj červené karty rozdáva a na harmonike vám do tanca vyhráva.
Obrázok č. 6: Vysvetlí vám, ako sa láme svetlo, i ako vyrobiť búdku, aby bolo vtáčikom v zime teplo.
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FINESTRA PER L`ITALIA
La terza lezione [la sterca] - Tretia lekcia
Na úvod malé opakovanie, preložte: Ďakujem!, Dobrý deň!, Prosím si, čokoládovú zmrzlinu.
V dnešnej lekcii sa budeme venovať sviatkom v Taliansku a pridáme slová a frázy, ktoré sú spojené s danými
sviatkami. Viac sa zameriame na slovnú zásobu. V Taliansku sa stále niečo oslavuje. Okrem štátnych a cirkevných sviatkov každé talianske mesto a obec oslavuje sviatok svojho patróna (patróna mesta). Organizujú sa
rôzne tradičné festy /sagre, karnevaly, festivaly,... Väčšina sviatkov je náboženského pôvodu.
Festa [festa] - sviatok
Festa della Liberazione [festa della liberacione]- Sviatok oslobodenia
Natale [natale]-Vianoce
Buon Natale [buon natale]-požehnané Vianoce
Capodanno [kapodano]-Nový rok
Felice capodanno [feliče kapodanno]-šťastný nový rok
Epifania [epifania]-Traja králi
Compleanno [kompleanno]-narodeniny
Befana [befana] - Befana—bosorka, ktorá ukázala trom kráľom cestu, nosí darčeky ako u nás Mikuláš.
Pasqua [paskva]-Veľká noc
Onomastico [onomastiko]-meniny
Lunedi dell´Angelo [lunedi dellandželo]-Veľkonočný pondelok
Tanti auguri per Te...[tanti auguri per Te]-Všetko najlepšie k ...
Immacolata Concezione [immakolata končecione] - Nepoškvrnené počatie Panny Márie
Ferragosto [ferragosto] - Nanebovzatie Panny Márie
Festa del Lavoro [festa del lavoro] - Sviatok práce
Tutti i santi [tutti santi] - Všetci svätí
Vylúšti osemsmerovku, poskladaj vetu a prelož do
slovenčiny: school, new, makes, we"re, because,
is, our, magazine, which, joy, him.

Spoj dve čierne bodky jednou cestou.
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Psovinky

PSIE PLEMENÁ OD A PO Z
AFGÁNSKY CHRT
Afganský chrt je jedno z najatraktívnejších plemien, má, ako sa na loveckého psa z Afganistanu patrí, honosne
elegantnú hodvábnu srsť na atleticky stavanom tele, o ktorú sa treba často a dôkladne starať. Má sklon nedbať
na príkazy nahnevaného pána, ak už odmalička nie je vedený pevnou rukou, lebo tento pes nie je pre neanga20
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žovaných. Ak nie je vychovaný metodicky, nepovedie to k dobrému vzájomnému vzťahu. Je stredne veľkého
typu. Dospelý pes meria okolo 70 -74 cm v kohútiku a váži 27 kg. Čo sa týka pohybu je preňho nevyhnutný.
Kŕmenie: stredné. Je ostražitý voči cudzím.
ZVLÁŠTNE NÁROKY
Je veľmi náročný na pohyb, na starostlivosť o srsť i na výchovu. Iba málokto si dovolí púšťať afganského chrta
navoľno.
AIREDALE TERIÉR
Airedalského teriéra volajú aj ,,kráľom teriérov“ a so svojou výškou maximálne 58 cm je najväčší spomedzi teriérov. Váži okolo 18 kg, nanajvýš 25 kg. Hrdzavohnedá s čiernou je farbou srsti tohto teriéra. Typickým je sedlové
čierne zafarbenie v oblasti chrbta. Je drsná a hustá. Čo sa týka povahy, je to na teriéra relatívne pokojný, pritom
veselý pes. Je prudký, citlivý a nekomplikovaný. Je vhodným rodinným psom. S deťmi si vynikajúco rozumie
a dokáže bez problémov žiť vo veľkej rodine. Ak mu dožičíte dostatok pohybu, veľký počet ľudí a malý priestor
preňho nepredstavujú problém.
ZVLÁŠTNE NÁROKY
Potrebuje veľa pohybu, dôslednú výchovu, výcvik a každé 3—4 týždne úpravu srsti. Má sklon k ruvačke
s ostatnými psami, čo sa dá odnaučiť, ak bude vyrastať v psej spoločnosti.
AGILITY
Agility je šport, pri ktorom sa môžeš zabaviť ty aj tvoj pes. Je to jeden z najobľúbenejších psích športov na svete.
Pri agility musí tvoj pes prekonávať rôzne prekážky ako je napríklad kruh, tunel, prekážka na skákanie a mnoho
iných. Ak sa so svojím psom chceš zúčastniť na takých to pretekoch, je najlepšie ak sa začneš zúčastňovať tréningov, ktoré tvojmu psovi pomôžu s prípravou.
Ema

Vylúšti tajničku:
1. Nebezpečný plaz.
2. Do vesmíru letí...
3. Vybrané slovo po m.
4. Čakať po anglicky.
5. Malý hlodavec na s.
6. Listy zo stromu nosí...
7. Šport .
8. Hudobný nástroj.
9. Na hrnci býva...
10. Školský časopis:)
Timea

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

8.
9.
10.

Môžeš ho použiť pri ústnej odpovedi, keď nie si pripravený
na hodinu, ale vyučujúci ti ho musí schváliť. Je na dve použitia. Po predložení a uznaní ti ho učiteľ podpíše. Keď na ňom
budú dva podpisy, je neplatný. Keď je koniec školského
roka, Žolíka môžeš použiť v budúcom školskom roku.

MLYNOVINY
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Privreté oči, hlava sklonená,
kráčam tmavou ulicou zronená.
V duši kričím o pomoc, no nikoho tu niet,
len pomaly píšem slová týchto viet.
Každý špinu na moje meno hádže,
no nikto mi už pomôcť nedokáže.
Každý si všíma len moje zlé vlastnosti,
ľudia dnes v sebe nemajú ani štipku hrdosti.
Svetlá nočných lámp už pomaly zhasínajú,
mne myšlienky moje dlho spať nedajú.
Pre hmlu nevidím na koniec ulice,
dotknem sa rukami mojej tváre - studené mám líce.
Kiež by aspoň jedna lampa svietila,
snáď by moje kroky nezneistila.
No ja vidím len obrysy stromov,
snáď niekedy nájdem svoj domov.

Vŕzganie detských hojdačiek
počujem,
zvuk mojich krokov zachycujem.
Tak sklamaná na mokrú lavičku si
sadám...
Už viem. Dnes si tu svoje myšlienky
usporiadam.
Patrícia Knišová 8. a

Klaudia Kizáková 7. a

Neustále bol som sám,
o kamarátoch snil som rád.
Smútil som, že nemám ich,
stal som sa priateľom kníh.
Zavretý som doma bol,
nechodil som nikdy von.
Teraz chodím každý deň,
doma ma už nevidieť.
Natália Šichulová 3. c

Prednedávnom bol som sám,
kamarátov teraz mám.
Niekedy som sedel sám,
teraz už na výber mám.
S priateľmi teraz som,
zabávam sa, šťastný som.
Teraz skáčem od radosti,
že priateľov znovu mám.
Na život bez kamarátov
spomínam len nerád,
považovať to za život,
to by bola prehra.
Ján Homoľa 8. a

Samuel Zápotocký 8. a
22

MLYNOVINY

Z NAŠEJ TVORBY
Básnička o mojom meste
Ráno som sa zobudila,
obe oči otvorila.
A namiesto rozcvičky,
napadli mi básničky.

Skoro ráno čaká škola,
to je pre mňa menšia fuška,
poobede dookola
príde na rad ešte ZUŠ-ka.

Do knižnice chodievam,
knihy si tam požičiam.
A po ceste do cukrárne,
kde mi zmrzka chutí fajne.

Jedna bola o mestečku,
v ktorom všetci bývame,
o tom peknom miestečku,
čo leží pri Ondave.

ZOO rada navštevujem,
tam zvieratá obdivujem,
a pri nej je ihrisko,
kde chodíme tak isto.

Rada sedím na lavičke
pri tej peknej fontáne
aj s rodičmi na kávičke,
neďaleko bývame.
Michaela Vašková 4. b

To mesto je predsa Stropkov,
o ňom práve hovorím,
poznám ho už zopár rokov,
vždy v ňom niečo navštívim.

Niekedy raz za týždeň,
navštívim aj plaváreň.
V lete čaká kúpalisko,
v zime idem na klzisko.

Michaela Trebišovská 1. d

Daniela Babjarčíková 1. d

Vianoce
Vianoce sú tu,
sneh a zima idú.
Stromček sa už ligoce
a za rohom sú Vianoce.
Sú to zimné sviatky, ktoré ľúbia,
nielen Katky.
Janko, Zuzka, Marienka,
pre každého nádielka.
Potom sane a bež von,
veď je zasnežený každý
dvor.
Izabela Balážová 3. a

Vianoce
Medovníky boli v rúre,
rozvoniaval celý dom
ako deti pod snehom.
Radosť v očiach detičiek,
láska v srdciach mamičiek.
Neha, pokoj, pokora,
všetci pekne do dvora.
Za stôl si všetci posadajme
a krásny večer spolu majme.
T amara Greššová 3. a

Oliver Hurný 3. a
Sára Vítová 3. b
MLYNOVINY
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Láska
Čo je to láska?
Láska je všetko, čo na svete máme.
Láska je jediné, čo od života žiadame.
Láska je všetko, čo nám radosť prináša.
Láska je jediné, čo naše srdcia nadnáša.
Láska je všetko, čo ľudí zaráža.
Láska je všetko, čo nám Boh dáva.
Láska je ťažká cesta, ktorú chceme pokoriť.
Láska je návod, ako pre druhého treba žiť.
Samuel Zápotocký 8. a
Jesenná láska
Jeseň, jeseň - krásna farebná jeseň,
opadané lístie, farebná pieseň.
Pozerám, počúvam zamilovanú pieseň.
Chcem sama sebou byť, nie pod maskou žiť.
Srdce mi šepká, choď za ňou,
choď za tou láskou jesennou.
Neviem, čo robiť mám,
v myšlienkach sa utápam.
Láskou sa človek učí, ak niekoho ľúbi.
Láska je všade, pred oltárom Ti ju sľúbi.
Prečo nepočúvať srdce a trápiť sa?
Choď za svojimi citmi a zamiluj sa!
Tamara Lipáková 7. b

Káva
Stretol Jano Kláru,
pozval ju na kávu.
Káva sladkú chuť mala,
Klára sa na Jana stále
usmievala.
Keď už kávu vypili,
za ruky sa chytili.
Prešiel mesiac, ba aj rok,
na svete bol potomok.
Šťastne si oni nažívali,
veľa detí oni mali.
Jano s Klárou spomínali,
Rebeka Hybeľová 7. a
akú sladkú kávu mali.
Denisa Čabalová 7. b

Tamara Malačinová 4. a

Ema Baníková 7. a
24
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Namyslená ruža
V záhrade každý jeden kvet,
krásny je, o tom pochýb niet.
Ale ani jeden kvet
nemôže svojou krásou ovládnuť svet.
No pôvab kvetov nespočíva v tom,
aby sa povyšovali nad každý strom.
V skromnosti krása väčšia je,
no o tom ruža vôbec nič nevie.

Ružička červená myslí si o sebe veľa,
pýši sa svojou krásou, ktorej má teda.
Ale jej duša nie čistá,
lebo jej bezcitnosť nemá konca.
Biela ruža jej dobre radí,
že vďaka hrdosti všetko stratí.
Život predsa večne netrvá,
aj jej krása raz pretrvá.

Samuel Zápotocký 8. a

Tomu ver, povýšenosť je zlá,
skromnosť každému lepšia sa zdá.
Vďaka nej si uvedomíš skutočné čaro života,
uvedom si to skôr ako bude koniec sveta.

Slovensko malá krajina
Slovensko malá krajina,
vrchy a doliny pretína.
Plná krásnej prírody,
spleť riečok priezračnej vody.

Biela ruža jej zbytočne radí,
ružičke červenej bezcitnosť nevadí.
Červená ruža odkvitla skoro,
povyšovanie zbytočne bolo.
Paula Sopková 8. a

Srdce sa poteší každému z nás,
keď vidíme toľko krás.
Musíme ich chrániť v každej chvíli,
aby sme tu pokojne žili.
Rieky, potôčiky žblnkajú,
kamzíky po Tatrách skackajú.
Štebot vtákov sa tu šíri,
kde inde by sme tak krásne žili.
Hrady, zámky sú naše bohatstvo,
jaskyne a hory skrývajú tajomstvo.
Keď si v Tatrách na kopci hore,
netreba nám ani more.
Martin Rusin 8. c
Tamara Malačinová 4. a
MLYNOVINY
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Slovensko kraj nádherný
Slovensko kraj nádherný,
pre mňa ako stvorený.
Sú tu vrchy nádherné
aj dedinky malebné.
Hrdé lesy, kopce, lúky,
hrady, zámky i kostoly.
Polia, kvety nádherné,
Slovák o nich nevie.

Šimona Cichá 6. c

Na Slovensku riek je hojne,
chýba nám tu už len more.
Dunaj, Váh i Ondava,
každý šuhaj o nich vie.
Slovensko kraj nádherný,
malý, veľký rodný kraj.
Na Slovensko hrdá som,
nezabudnem v dobrom, zlom.

Daniela Luberdová 8. c

Kristína Dvorová 9. b
Domovina moja
Domovina moja milá,
v tebe som sa narodila.
Krásnu prírodu tu máme,
čo je všetkým navôkol známe.
Lesy, polia, lúky a hory,
kto naše veľhory pokorí.
Tatry sú krásna krajina,
vie to aj naša mamina.
Toľko zelene my tu máme,
myslím, že je to každému známe.
Niet krajšej zelene na svete,
čo vy na to poviete?

26

Neničme si krajinu sami,
tými našimi odpadkami.
Veď ona za nič nemôže,
ktože jej veru pomôže.

Niet iného postoja,
všetci hrdí Slováci pri tebe stoja.
Ak sa tu chceme lepšie mať,
treba sa trocha pozbierať.
Biela, modrá, červená - vlajka
naša,
čo mi pokoj v duši prináša.
Domovina moja, rodná zem,
vždy sa tu vracať chcem.
Sarah Bednariková 8. c
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Staré dobré časy
Moja babka stále vraví:
„ Jaj, to my, keď sme boli mladí...“
Žiadny tablet, internet!
Škola, práca, vonku hneď!
Rodičia nám pracovali,
o seba sme sa starali
a doma so všetkým pomáhali.
Hrable, kosy do ruky
a išlo sa na lúky.
Potom sme sa bláznili,
do sena sa ukryli.
Aj dedko sa pridáva:
„ Iná bola zábava...“
Koliby sme stavali
a po lese behali.
No robiť sme museli,
s nami sa nemaznali.
Žiadne: „ Mami, teraz nie!“
Poď ho s kravkou na pole.
No zabaviť sme sa vedeli,
doma sme málo sedeli.
Hokejky sme schytili
a na potok leteli.
Po ľade sa kĺzali,
do bránky góly padali.
Boli časy ťažké,
no bolo nám krásne.
Ľudia sa viac usmievali,
aj si často zaspievali.
V Stropkove nám bolo veselo.
Filip Sklár 5. b

Slavomír Ivančo 4. c

Oliver Bandurič 4.c

Daniela Čurillová 4. c
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