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   AHOJTE  

Milí žiaci a čitatelia nášho školského časopisu Mlynoviny! 
 
Už o chvíľu sa skončí školský rok,  pripravili sme pre vás posledné číslo 
školského časopisu v takejto zostave redakčnej rady. 
Každý raz ukončí svoju púť na tejto škole, prišiel aj náš čas s Natkou.      
Aj touto cestou sa s vami chceme rozlúčiť a zaželať vám úspešné pôso-
benie na tejto škole. Nezúfajte, nová redakčná vám bude naďalej      
pripravovať zaujímavé čísla Mlynovín. V tomto čísle vám ponúkame 
rozhovor s pani zástupkyňou Auréliou Vidiščákovou, predstavíme vám 
top žiakov, a keďže v predchádzajúcom čísle mala rubrika „Pre šikov-

ných pátračov" veľký úspech, tak sme nelenili a pripravili ju opäť. Nájdete tu veľa zábavy na voľný 
čas, a dokonca aj pokračovanie lekcie taliančiny. Ďakujeme vám za vašu priazeň. Poďakovanie 
patrí  aj  učiteľom z redakčnej rady, za ich trpezlivosť, keď sme občas nedoniesli materiály v do-
hodnutom termíne, a hlavne za ich rady a skúsenosti. Dúfame, že sa vám časopis bude stále    
páčiť. Prajeme vám krásne prázdniny!        
                                                                                                                     Vaše redaktorky                                                                                                                 
                                                                                                                                          Natália a Terka 

Občasník ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov 

Redakčná rada: 

Natália Krigovská, Terézia Fričová, Mgr. Antónia Ličková,                

Mgr. Ján Cichý a Mgr. Andrea Babjarčíková 
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Prvý ročník súťaže časopisov základných škôl 
„Cena časopisu Gymoš“, ktorú v pondelok 
21.macrca v Bardejove zorganizovala Spojená 
škola Juraja Henischa spoločne 
s Bardejovskou televíziou 
a týždenníkom Prešovské novi-
ny, vyhral náš časopis          
Mlynoviny. 
Na druhom mieste sa umiestni-
li žiaci ZŠ na Komenského ulici 
v Bardejove s časopisom Ámosáčik. Tretie skon-
čili „Wolkerčatá“ z bardejovskej Základnej školy  

na Wolkerovej ulici. 
Trojčlenná porota hodnotila grafickú 
a obsahovú stránku celkovo piatich časopisov. 
Okrem troch ocenených súťažili aj „Centráčik“    
zo Spojenej školy Centrálna vo Svidníku  

a „Faustináčik“ 
z Cirkevnej základnej 
školy sv. Faustíny v Dlhej 
Lúke (okres Bardejov). 
Porota udelila aj dve 
špeciálne ceny, za najza-
ujímavejší článok (Imrich 

Kaplan, Zamyslenie o vode, Centráčik a za krea-
tivitu Faustináčik). 

KONKURZ                                                  
DO REDAKČNEJ RADY MLYNOVÍN 

V stredu 4.mája 2016 popoludní sa v učebni 
dejepisu-geografie uskutočnil konkurz do     
redakčnej rady školského časopisu Mlynoviny. 
Účastníkov sme milo privítali, oboznámili sme 
ich s jednotlivými úlohami a zrozumiteľne im ich 
vysvetlili. Prvou úlohou bolo napísať kratučký 
článok, správu do časopisu na vopred dané té-
my. V druhej úlohe mali vymyslieť originálne 

otázky do rubriky Top žiak. Ich poslednou úlo-
hou bolo vymyslieť originálny titulok k zadaným 
textom. Všetci tieto úlohy úspešne zvládli, a tak 
sa môžete tešiť na 6 nových redaktoriek, ktoré 
pre vás budú pripravovať ďalšie čísla časopisu: 
Amáliu Plavčákovú, Simonu Sejkovú, Klaudiu 
Fedorovú, Tamaru Lipákovú, Emmu Baníkovú  
a Timeu Petričkovú.  

Tie boli do cechu tvorcov školského časopisu 
prijaté aktom pasovania diktafónom, ktorý   
vykonal pán Cichý. Za odmenu dostali zošity      

a perá s logom Mlynovín. Ich pôsobenie                 
v redakčnej rade sme odštartovali prípitkom  
detským  šampanským a sladkým pohostením. 

:) MLYNOVINY SÚ NAJLEPŠIE :) 
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Rada spomína-
te na svoje 
školské časy? 
Aká ste boli 
žiačka? 
Na školské časy 
si veľmi rada 
spomínam. Tiež 
som chodila do 
tejto základnej 
školy. Najradšej 
spomínam na  
moju prvú pani 
učiteľku, Annu 
Cimbalovú, 
ktorú doteraz 
často stretá-
vam. Mojou 
triednou učiteľ-
kou na II. stupni 
bola pani učiteľka  Pavlíková. Rada spomínam 
na školské výlety a rôzne akcie. Myslím si, že 
som bola dobrou žiačkou. Školu som reprezen-
tovala v rôznych recitačných a športových súťa-
žiach.  Od základnej školy až po vysokú školu 
som sa snažila k štúdiu pristupovať veľmi zod-
povedne.  
Ako trávite svoj voľný čas? 
Svoj voľný čas trávim predovšetkým s rodinou 
a mojimi blízkymi. Keď je vonku pekný deň, tak 
ideme do prírody, zbierame huby, lesné plody 
alebo sa len tak prechádzame. Počas rybárskej 
sezóny chodím so synmi a s manželom na ryby.  
Taktiež mám rada bicyklovanie a beh. 
Čo vás viedlo k tomu, aby ste sa stali učiteľ-
kou? 
Mala som mladšieho brata, s ktorým som stále 
písala domáce úlohy, dávala naňho pozor. Už 

ako malá som sa rada hrala na školu. Od 
základnej školy sa mi páčila predstava 
byť učiteľkou a vďaka podpore mojich 
rodičov sa mi tento sen splnil.  
Ako sa cítite vo funkcii zástupkyne pre 
I. stupeň? Je to ťažká práca? 
K svojej práci pristupujem vždy zodpo-
vedne. Učiteľstvo beriem ako životné 
poslanie. A či je to práca ťažká? Ak sa ju 
snažíte robiť zodpovedne a dôsledne, 
nie je to vždy jednoduché.  
Ako vychádzate so žiakmi? Máte medzi 
nimi obľúbencov? 
Mám mojich prváčikov veľmi rada. Kaž-
dý z nich je samostatná osobnosť, ktorú 
sa snažím formovať. Teším sa z ich kaž-
dodenného pokroku, no aj z toho, že sa 
na mňa obracajú so svojimi radosťami, 
ale aj starosťami. Rôzne situácie 
v triede sa snažím riešiť spravodlivo. 

Zapájam ich do rôznych súťaží, pripravujem ich 
na rôzne vystúpenia a venujem sa im aj po-
čas mimoškolských akcií. Najťažšie je byť dob-
rým učiteľom pre každého žiaka. Snažím sa byť 
trpezlivá, svedomitá a čestná.  
Pamätáte si nejakú veselú príhodu z vašich 
školských čias? 
Keď mám pravdu povedať, bolo to už dávno. 
Práve teraz mi nenapadne nejaká veselá prí-
hoda, ale vždy, keď si spomeniem na školu 
v prírode, na výlety a akcie, ktoré sme mali mi-
mo vyučovania či to bolo branné cvičenie, ope-
kačky, stretávky so spolužiakmi na kúpalisku 
i na koncoročné výlety, tak sa usmievam, lebo 
sú to krásne spomienky.  
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NA MUŠKE SÚ SLOVENČINÁRKY 

1. K slovenskému jazyku 
som mala odmalička dob-
rý vzťah. Možno k tomu 
prispel aj fakt, že veľmi 
rada čítam. Prvú knihu 
som si vypožičala v našej 
mestskej knižnici ešte ako 
prváčka na základnej ško-
le. 
2. Najťažšie sa mi učí to,   
čo žiakom nejde—

pravopis, vyjadrovanie, slovná zásoba, uplatňo-
vanie pravidiel v praxi. 
3. Asi by to bola geografia. 
4. Nikdy nezabudnem na deň, keď som ako začí-
najúca učiteľka vstúpila do triedy plnej 39 de-
viatakov. Napriek vysokému počtu však bola 
práca s nimi jednoduchšia ako dnes, hoci je v 
triedach žiakov oveľa menej.  

1. V osemnástich pravde-
podobne chuť študovať 
na vysokej škole, ale vo 
veľkej miere sa o to zaslú-
žili moje učiteľky sloven-
ského jazyka. Na základ-
nej škole pani učiteľka 
Rinkovská a na Gymnáziu 
v Stropkove pani učiteľka 
Timčisková.  
2. Každé učivo sa snažím 

učiť tak, aby bolo najľahšie pre mojich žiakov. 
Veď aj v slovenčine máme slovo (hoci anglické), 
ktoré označuje, ako majú žiaci vnímať náš jazyk.  
3. Viete vrátiť čas? Určite by to boli cudzie jazy-
ky, ale bavila ma aj biológia, chémia a dejepis.  
4. Veľmi nie, ale "hodili" ma do vody a ja v nej 
plávam až dodnes. 

1. Slovenčina bola vždy 
mojím najobľúbenejším 
predmetom. Bola to lás-
ka na prvý pohľad.  Takže 
rozhodovanie bolo jed-
noduché. 
2. Najľahšie sa mi učia 
vety, vetné členy,  skla-
dy. Syntax je mojou srd-
covkou od základnej ško-
ly. A  najťažšie?  Pravo-

pis!  Najťažšie je žiakov odnaučiť tipovať. Naučiť 
ich použiť pravidlo, ktoré  vysypú ako z rukáva, 
ale v diktáte, rozcvičke, pravopisnom cvičení ho 
nepoužijú. 
3. Asi by to bol dejepis, pretože som zistila, že 
dejepisárky sú medzi žiakmi veľmi obľúbené. 
4. Prvý deň?  Na prvý deň si vôbec nepamätám.  
Ale začiatky môjho „učiteľovania“ boli nádher-
né. Spomínam si na láskavé privítanie mojej 
prvej pani riaditeľky  Evy Flešárovej, na moju 
prvú triedu, úžasnú  5.a, aj  na moju nezabud-
nuteľnú uvádzajúcu učiteľku, pani učiteľku         

 

 

 

1. Čo vás viedlo k tomu, že ste si vybrali práve slovenský jazyk? 
2. Ktoré učivo zo slovenčiny sa vám učí najťažšie? Ktoré najľahšie? 
3. Aký iný školský predmet okrem slovenčiny by ste si vybrali, keby  ste mali takú 

možnosť? 
4. Pamätáte si svoj prvý učiteľský deň? 
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 Žolík 

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. Vzhľadom na to, že je 

koniec školského roka, Žolíka môžeš použiť v bu-

dúcom školskom roku. 

s velikánskym U, capacitu medzi učiteľmi, pani 
učiteľku Margitu Hurnú, ktorá ma zasvätila do 
tajov vyučovania slovenčiny. 

1. Bola to asi láska 
k literatúre a ku kni-
hám, ktorú som zde-
dila po mame. Čítala 
som všetko, čo bolo 
vtedy dostupné. Ni-
kdy som nemala 
problém písať diktáty 
či slohovať. 
2.Túto otázku by som 
skôr položila žiakom 
ako sebe. Priznám sa, 

že nerada opravujem školské úlohy, pretože 
žiaci kradnú myšlienky z internetu a málo použí-
vajú vlastnú hlavu. Mrzí ma tiež veľmi malý záu-
jem žiakov o čítanie kníh. Asi ešte neprišli nato, 
aké krásne myšlienky a múdrosti sú v knihách 
ukryté. 
3. Určite dejepis. Fascinuje ma história a hlavne 
archeológia. 

4. Môj prvý učiteľský deň bol v dedine Kolbov-
ce, o ktorej som dovtedy nič nevedela. Zozná-
mila som sa však s veľmi dobrými ľuďmi, slušný-
mi žiakmi a krásnym prostredím. Učila som tam 
tri roky. 

1. Ani sama neviem, 
prečo som sa pre ten-
to predmet rozhodla. 
Prišlo to samo. 
2. Najťažšie sa mi učia 
vzory podstatných 
a prídavných mien, 
hlavne ich uplatňova-
nie v praxi pri pravo-
pise. 
3. Ako druhý predmet 

mám občiansku výchovu. Tento predmet som 
tiež rada učila. Aký iný predmet by som si vy-
brala? Asi dejepis. 
4. Ten som zažila na dedine, v Bukovciach, kde 
som začínala ako učiteľka. Veľmi som sa tešila, 
ale zároveň som mala veľmi malú dušičku 
z toho, že som musela predstúpiť pred žiakov. 
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Ani tento rok našu školu neobišli zaujímavé, ale aj podivné rozprávkové, filmové, reálne,               
či  vymyslené bytosti. Zastavili sa tu počas školského karnevalu a výborne sa spolu zabávali. 

Krásny týždeň na zasnežených kopcoch v Ždiari prežili naši žiaci počas lyžiarskeho výcviku.        
Zábava, sranda, množstvo zážitkov, ale aj snaha zdolať svah, únava a boľavé nohy, to všetko sa 
naplnilo počas piatich dní a nocí. Pri srdci ich hrial dobrý pocit, pretože v piatok sa všetci domov 
vrátili už ako lyžiari. 
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Deň otvorených dverí je dňom, keď bránou školy 
prechádzajú budúci prváčikovia, aby sa pozreli, 
ako sa majú veľkí školáci a na vlastné oči sa pre-
svedčili, že škola je miestom, kde sa nielen učí, ale 
aj tvorí, oddychuje, a dokonca aj zabáva. Naša 
škola poskytuje ideálne podmienky na všetky tieto 
činnosti. O tom, že sa škôlkarom u nás páčilo, 
svedčili ich rozžiarené očká a úsmev na tvári.  

Vynášanie Moreny a stavanie mája patria už k 
tradičným aktivitám prvého stupňa. Privítanie jari   
a mája — mesiaca lásky sú u žiakov veľmi obľúbené 
a  vždy ich majú veľmi pekne pripravené. 

Naša škola sa pravidelne zúčastňuje aktivít v rámci 
Dňa Zeme. Tento rok 
sme upratali cestu a areál 
Pod vlekom, pešiu zónu  
a časť mestskej časti  
Bokša. Chuť do práce 
nikomu nechýbala, o tom 
sa môžete presvedčiť aj 
na týchto fotografiách. 
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Deň pred veľkonočnými prázdninami, 
23.3.2016, bol v našej škole školským par-
lamentom vyhlásený  Teplákový deň. Rá-
no členky parlamentu rozdávali v triedach 
logá všetkým, ktorí mali oblečené tepláky 
a urobili     niekoľko 
milých fotografií 
triednych kolektí-
vov. Zapojili sa nie-
len žiaci, ale  aj uči-
telia a v teplákoch 
sa cítili veľmi      
pohodlne. 

Počas pôstneho obdobia pripravila naša škola        

Krížovú cestu. 

Žiaci     3. ročníka 

pod vedením pani  

Knežovej a pána 

Šujetu nakreslili 

jednotlivé zastave-

nia a z nich vytvo-

rili prezentáciu, 

ktorú premietali    

v gréckokatolíc-

kom chráme sv. Cyrila a Metoda. Hudobne ich sprevádzal pán učiteľ Jancura.  

Medzi najočakávanejšie školské akcie nepochybne patrí aj škola v prírode. Tento rok strávili  
štvrtáci päť dní v Tatranskej Lomnici. Žiaci zdolali desiatky kilometrov po turistických chodní-
koch, videli mnoho krás tatranskej prírody a zažili veľa nezabudnuteľných zážitkov. 
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Naša škola sa každoročne zapája do projektu Tehlička. Jeho cieľom je 
informovať o živote ľudí v chudobnejších krajinách sveta. Tento rok 
to bola Sýria, kde je od januára 2011 vojna. Vyzbierané finančné  
prostriedky (vyzbierali sme sumu 165 eur) budú použité na materiál-
nu pomoc, základnú zdravotnú starostlivosť, potravinovú pomoc aj 
na školské pomôcky.  

V nedeľu 10. apríla 2016 sa konal na našej škole Slávnostný 
zápis do 1. ročníka, ktorý pokračoval celý mesiac apríl. Úsilie 
detí a ich odvaha boli  
odmenené malými dar-
čekmi, pamätným listom, 
medailou a sladkou od-
menou. Zapísaných bolo 

68 detí. Prajeme im bezstarostné dni školských povinností. 

Lesníci z Vranova nad 
Topľou v spolupráci s 
mestskou knižnicou 
pripravili pre žiakov zaujímavú besedu Les ukrytý v knihe.  

Každý rok pripravujú učitelia pre svojich žiakov hodiny zážitkového vyučovania prostredníctvom 
rôznych predmetových exkurzií. Žiaci prvého stupňa 

navštívili Planetárium         
v Prešove  a Múzeum      
moderného umenia v  Me-
dzilaborciach. V rámci 
predmetov dejepis a geo-
grafia sa konali rôzne   te-
matické exkurzie pre všet-
ky ročníky druhého stupňa. 

Piataci vo Hvezdárni v Roztokoch 

Tak, ako v minulom roku i tento rok siedma-

ci absolvovali plavecký výcvik.  V posledný 

deň, keď všetci predviedli, čo sa naučili, 

bola ich snaha korunovaná a každý si  domov hrdo odniesol diplom plavca.  

Tretiaci v Múzeu v Medzilaborciach  
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„Keď zhasli svetlá, stalo sa niečo neuveriteľné. 
Akoby sa otvorila strecha a my sme sa pozerali 
na oblohu plnú hviezd. Bolo to nádherné.“  
Takto opísali exkurziu v planetáriu naši tretiaci. 

Žiaci druhého ročníka prežili netradičnú 
vyučovaciu hodinu vlastivedy na mest-
skom úrade. Srdečne ich prijal pán pri-
mátor a ihneď  sa zhostil úlohy učiteľa. 
Prezreli si budovu MÚ, kamerový systém 
a počas besedy položili pánovi primáto-
rovi množstvo zaujímavých otázok. Hodi-
na sa páčila žiakom aj pani učiteľkám.  

Deviataci vo Vojenskom múzeu vo Svidníku        
a pri pamätníkoch vo Svidníku a na Dukle. 

Siedmaci vo Vlastivednom múzeu v Hanu-
šovciach nad Topľou a  v Archeoparku. 

Šiestaci v Múzeu ukrajinskej kultúry                       
vo Svidníku  a v skanzene. 

Ôsmaci v Synagóge a v Solivare v Prešove . 
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Guten Appetit! Dobrú chuť si zaželali žiaci 8.b a 8.c, ktorí si   
na  hodine nemeckého jazyka pripravili chutné jedlá  a nápo-
je podľa vlastných jedálnych lístkov v nemčine.  

Sladký piatok. Ako sa učiť, zabaviť aj dobre najesť? Je to 
jednoduché. Žiaci 6.b na slovenčine preberali opis pracovné-
ho postupu a rozhodli sa, že si v škole sami pripravia nejaké 
sladké dobroty. Tak spojili teóriu s praxou a zemiakový šalát, 
smotanové 
torty a trase-
ný puding im 
chutili. 

V jeden slnečný  májový deň sa žiaci v  ZŠ Mlyn-
ská  imaginárnym strojom času premiestnili o 
100 rokov späť, a  keď prekročili  prah 2.c a 3.c 

triedy,  ocitli sa v škole  v  minulosti. Na tabuli bol napísaný dátum 26. 5. 1916, na stenách 

viseli staré mapy, všade boli rôzne historické predmety, na 
učiteľskom stole stál ručne maľovaný džbán s poľnými 
kvetmi, stará petrolejová lampa, knihy, ktoré ohlodal zub 
času, vyšívaný obrus a nechýbala ani trstenica. V laviciach 
sedeli žiaci oblečení v ľudových krojoch, v „zajde“ zavese-
nej na palici mali v papieri zabalené rôzne domáce dobroty 
(chlieb s masťou a cibuľou, pečené pirohy, makové koláče, 
lokše, posúchy, orechy, jabĺčka, čistú vodu...) a nezabudli si 
priniesť ani polienko. Drevené tabuľky,  husie i bažantie 
pierka, všetko nasvedčovalo tomu, že dnes zažijú niečo 
nezabudnuteľné. 
      Aj pani učiteľky, ktoré 

vstúpili do tried, vyzerali úplne inak. S prísnym výrazom v tvári, 
s trstenicou v ruke začínali prvú hodinu MAĎARČINY modlitbou 
Otče náš po maďarsky. Žiaci stáli rovno ani sviece, nikto sa neo-
povážil ani muknúť. Na prvej hodine sa učili pozdraviť i poďako-
vať sa po maďarsky, každý písal pierkami namočenými v atra-
mente. 
      Na POČTOCH – matematike, všetci žiaci sedeli vystretí s 
rukami za chrbtom, učili sa počítať po maďarsky a písali krie-
dou na drevenú tabuľku.  Pred koncom tejto hodiny v školskom 
rozhlase zaznelo hlásenie, aby sa  štyria žiaci urýchlene dostavi-
li do riaditeľne. Všetci ostatní stuhli a  čakali, čo bude nasledovať. Po chvíli do triedy vstúpil pán 
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riaditeľ. Žiaci sa postavili a jednohlasne pozdravili: „Jó na-
pot!“  Pán riaditeľ názorne ukázal, ako boli v škole  v minu-
losti potrestaní žiaci, keď porušovali školský poriadok 
(ťahaním za uši aj za vlasy, udieraním paličkou po končekoch 
prstov, 25 údermi trstenicou, kľačaním na polienku s rukami 
nad hlavou...) a udelil previnilcom zaslúžené tresty. Vyskúšali 
si ich viacerí žiaci. Potom nasledovalo spoločné fotografova-
nie a veľká prestávka, kde si všetci pochutnali na rôznych 
dobrotách, ktoré im 
s láskou prichystali 
mamky, babky, ocko-
via, dedkovia, tetky   

i susedky. 
      Tretia hodina bola hodina KRESLENIA. Žiaci kreslili krie-
dou na tabuľku alebo uhlíkom na papier. 
      TELOSPYT – telesná výchova sa niesla v duchu ľudové-

ho tanca, spevu, smiechu 
a radosti. Všetci sa zhodli 
na tom, že tento deň         
v škole bol výnimočný       
a každému sa veľmi páčil. 
Chceli by sa takto učiť celý týždeň. Páčili sa im kroje, písanie pier-
kami, ľudový tanec aj naše tradície. Uznali, že niekedy to mali žiaci 
oveľa ťažšie a  učitelia boli oveľa prísnejší. Dokonca im vôbec ne-
chýbali mobily, tablety ani sladkosti. 
       A to bolo cieľom nášho cestovania v čase, aby žiaci na vlastnej 
koži zažili, ako sa niekedy v školách vyučovalo. Aby si uvedomili, 
ako im je dnes v škole dobre a boli vďační za všetko, čo dnes majú, 

nebrali to ako samozrejmosť, ale ako dar. Aby sa zaujímali o históriu svojho národa, boli hrdí na 
naše krásne slovenské tradície. A keď sa raz rozletia do šíreho sveta, aby nezabúdali na svoju do-
movinu. 
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Aká cesta vás viedla k tomu, aby ste sa stali 
učiteľkou? 
Moja cesta stať sa 
učiteľkou nebola 
priamočiara.  
V detstve som 
snívala o práci       
so zvieratami         
a veľmi ma bavila 
biológia. Pri rozho-
dovaní o svojom 
povolaní dôležitú 
úlohu zohralo aj 
to, že moja mama 
učila dlhé roky       

v našej škole. Obdivovala som jej prístup k de-
ťom a tvorivosť. Učiteľstvo je akosi 
"zakorenené"      v našej rodine. 
 
Koľko rokov učíte v tejto škole? 
V našej škole učím 16 rokov. Po ukončení vyso-
kej školy som svoje prvé skúsenosti ako učiteľka 
získala na CZŠ sv. Juraja vo Svidníku. 
 
Baví vás vaša práca? 
Práca so žiakmi ma veľmi baví. Každý deň, každá 
vyučovacia hodina je pre mňa iná. Od detí získa-
vam veľa energie, aj keď niekedy mi ju naopak 
odoberú. 
 

Kde ste prežili svoje detstvo? 
Detstvo som prežila prevažne v Stropkove  
a letné prázdniny pri starej mame v malebnej 
dedinke Hertník,  ktorá sa rozprestiera v nád-
hernej prírode Čergovského pohoria. 
 
Akým záľubám ste sa venovali, keď ste boli 
malá? 
Moje záľuby v detstve ovplyvnil aj môj brat.  
Na záhrade sme sa starali o rôzne zvieratá ako 
psy, zajace a ovce. 
 
Ako trávite svoj voľný čas? 
Rodina je pre mňa najväčšia hodnota, a tak         
s ňou trávim svoj voľný čas. Spoznávame spolu 
krásy Slovenska. Výborným relaxom po práci je 
pre mňa šport (beh, korčuľovanie, aerobik), 
dobrá kniha či práca v záhrade. 

TOP UČITEĽ 

MARIANA ČINTALOVÁ 

TOP ŽIAK 

KARIN LUBERDOVÁ 

Volám sa Karin Luberdová. Mám 15 rokov          
a som žiačkou 9.c triedy. Tri roky som navštevo-
vala jazykovú triedu, no láska k športu ma    
zaviedla do športovej triedy, s ktorou som maxi-
málne spokojná. Svoj voľný čas trávim na tré-
ningoch, no stíham aj hodiny klavíra, ktoré už 

navštevujem 7 rokov. Samozrejme ako žiačka 
športovej triedy mám víkendy nabité zápasmi a 
rôznymi turnajmi, ktoré si spolu s dievčatami 
dokážeme poriadne užiť. Každoročne sa zúčas-
tňujem rôznych súťaží. Už od piateho ročníka 
ma fascinovala biológia a priniesla mi veľa úspe-
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chov na okresných kolách         
v kategórii E, C, D. Môj asi 
najväčší doterajší úspech 
z biológie je 2. miesto na 
krajskom kole. Každoroč-
ne som sa zúčastňovala aj 
Geografickej a Dejepisnej 
olympiády. Ďalší úspech 
sa mi podaril na krajskom 
kole Dejepisnej olympiá-
dy, kde som obsadila 

nešťastné 4. miesto.            V Geografickej olym-
piáde sa mi darilo na okresných kolách, no na 
krajskom kole sa mi nepodarilo umiestniť na 
popredných priečkach. Dvakrát som sa zúčastni-
la Pytagoriády a získala 3. miesto. V 6. ročníku 
som na Olympiáde  z anglického jazyka obsadila 

5. miesto. Deviaty ročník je predovšetkým         
o testovaní deviatakov, o prijímacích a talento-
vých skúškach na strednú školu. Anglický jazyk 
bol vždy mojou záľubou, a preto by som sa mu 
chcela venovať naďalej. Podarilo sa mi urobiť 
talentové skúšky na Bilingválne gymnázium       
v Prešove. Prihlášku som si dala aj na Gymná-
zium v Stropkove a na Strednú farmaceutickú 
školu v Koši-
ciach. Dúfam, že 
sa mi na stred-
nej škole bude 
dariť rovnako 
dobre, ako na 
základnej škole. 

Volám sa Mirka      
Polivková. Mám 10 
rokov a  som žiačkou 
3.c triedy. Bývam 
v  Stropkove. Vo voľ-
nom čase rada čítam, 
kreslím a chodím von 
s kamarátkami. 
V škole sa mi veľmi 
páči. Aj moji rodičia 
chodili do tejto školy.  
Z  predmetov mám 
najradšej matemati-

ku, vlastivedu, výtvarnú výchovu, telesnú výcho-
vu a recitovanie. Matematiku preto, lebo ma 
baví počítanie a riešenie rôznych hlavolamov. 
Vďaka hodinám vlastivedy ma veľmi začala zau-
jímať história. Mám rada rôzne exkurzie. Veľmi 
sa mi páčilo v Planetáriu v Prešove a v Múzeu 
moderného umenia Andyho Warhola 
v Medzilaborciach. Už sa neviem dočkať, keď 
pôjdeme na  výlet do Starej Ľubovne.  
Doma mám diplomy z rôznych súťaží. No najviac 
ma baví recitovanie a myslím si, že mi to aj cel-

kom ide. Od prvého ročníka som sa zúčastnila 
všetkých recitačných súťaží. Ani z jednej som 
neprišla naprázdno. Mojimi najväčšími úspech-
mi sú dve ocenenia z krajských kôl. Minulý rok 
som na krajskom kole súťaže Hviezdoslavov 
Kubín získala cenu za 
výborný prednes a tento  
rok som sa umiestnila na 
3. mieste na krajskom 
kole recitačnej súťaže 
v prednese slovenskej 
povesti Šaliansky Maťko. 
Bola to zatiaľ najkrajšia 
súťaž, ktorej som sa zú-
častnila. Aj keď sa s pani 
učiteľkou veľa natrápi-
me, kým sa zo zaujíma-
vého  textu, ktorý nájdeme v knihe, stane výbor-
ný prednes, veľmi ma to baví. Potom už len stačí 
zavrieť  trému do skrinky, lebo tá vie toho veľmi 
veľa pokaziť a na súťaži si to poriadne užiť. Vy-
skúšajte to aj vy!        
Ešte neviem, čím by som chcela byť, ale urobím 
všetko preto, aby som raz bola v živote úspešná. 

MIROSLAVA POLIVKOVÁ 
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NAŠE ÚSPECHY 
Na obvodnom kole Biologickej olympiády kategória C bola Karin Luberdová, 9.c, ktorá získala 
2.miesto a zabezpečila si postup na krajské kolo, na ktorom obsadila tiež 2. miesto. V kategórii D 
Biologickej olympiády na okresnom kole  získal Oliver Reiter, 5.c 2. miesto. 

Okresné kolo Biologickej olympiády kategória E  bolo pre našu školu 
tiež úspešné: Zoológia: 2. miesto Zuzana Čintalová, 9.a; Botanika:      

4. miesto  Anastázia   Olčaková, 
8.b; Geológia: 4. miesto Michal 
Jancura, 9.a, 2. miesto Lívia 
Andrejovská, 8.c,  ktorá na 
krajskom kole obsadila            
3. miesto. 

Na obvodnom kole Dejepisnej olympiády 2. miesto za 
ôsmakov získal Matej Ferenc, 8.a a 4.miesto Oliver      
Kačmár, 8.a. V kategórii deviatakov 2.miesto obsadil 

Šimon  Šmilňák, 9.a, 3.miesto Monika Sejková, 9.a a 4.miesto Lucia Ďurišová, 9.a.                           
Krajského kola  v Prešove sa zúčastnili Šimon Šmilňák, ktorý bol úspešným riešiteľom a Matej 
Ferenc. 

V Prešove na krajskom kole súťaže Šaliansky Maťko 
krásne 3.miesto získala Miroslava Polivková, 3.c. 

Okresné kolo súťaže 
Hviezdoslavov Kubín.  
I. kategória: 2. miesto -
Ema Slivková, 3. a 
(próza), Adam Nmec,  
3. a (poézia),                
II. kategória: 1. miesto - 
Ema Baníková , 6. a 
(próza), Šimona Cichá, 5. c 
(poézia),                                      
III. kategória:  1. miesto - 
Šimon Šmilňák, 9. a 
(poézia) 

Vo Svite sa konalo krajské kolo súťažnej prehliadky moder-
ných tancov „Vo víre tanca 2016“. Našu školu úspešne 
reprezentovali dievčatá zo 4.c, ktoré získali vo svojej kate-
górii bronzové pásmo. V obvodnom kole strieborné pásmo 
vytancoval Detský folklórny súbor Mlynček pri ZŠ Mlynská. 

V archieparchiálom kole Biblickej olympiády našu školu reprezentovalo družstvo v zložení:       
Lívia Andrejovská, Bianka Dzurjová a Patrik Šujeta z 8.c  a vybojovalo si 3.miesto. 
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V priestoroch Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku sa zišlo 
23 spevákov rôznych vekových 
kategórií na súťaži Makovická   
struna 2016. Našu školu reprezen-
tovali: Mária Lizaková, 7.b, ktorá získala strieborné pásmo, Zuzana   
Berežná, 5.c a Michaela Vandová, 4.a, ktoré získali bronzové pásmo. 

V okresnom-dekanátnom kole Biblickej olympiády — našu 
školu reprezentovali žiačky: Veronika Kertisová, 9.c, Júlia 
Kmiťová, 8.b a Emma Lehocká, 8.a. Dievčatá obsadili   
pekné 2.miesto.  

Na okresnom kole 26. ročníka celoslovenskej speváckej súťaže 
detí a mládeže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne Slávik 
Slovenska 2016 získali umiestnenie v I. kategórii: 2.miesto   
Marek Eštok, 3.a, v II. kategórii: 2. miesto Samuel Malačina, 
4.b a v III. kategórii: 1. miesto Mária Lizáková, 7.b, ktorá nás  
reprezentovala aj na krajskom kole. 

V okresnom kole Pravopisnej olympiády  3.miesto obsadila Barbora      
Vrabeľová, 5.b a tak-
tiež 3. miesto získala 
Katarína Gregová, 
6.b. 

Lívia Andrejovská reprezentovala našu školu v krajskom kole        
Olympiády zo slovenského jazyka a obsadila 7. miesto. 

Spoločnosť OVB Allfinanz Slovensko a.s. pripravila vzdelávací projekt pre žiakov základných škôl 
Moja família, ktorý si kladie za cieľ zvýšiť ich finančnú gramotnosť. Naša škola je od začiatku 
zapojená v tomto projekte a tento rok sme získali vynikajúce umiestnenia na celoslovenskej    
úrovni, kde 8.a trieda obsadila spomedzi 149 zapojených škôl 7. miesto, 28. miesto 9.a , 30. mies-
to 8.c a 53. miesto 8.b . 

Na okresnom kole Matematickej olympiády 
2. miesto získala Daniela Luberdová, 7.c,                   
2.-3. miesto Jakub Sušinka, 8.a                         
a 3.-7. miesto Rebeka Hybeľová, 6.a .   

Žiaci prvého stupňa tento rok obsadili popredné miesta v okresnom kole Pytagoriády P3:        
1. miesto Eduard Hájnik, 3.b , 2. miesto Jakub Suvák, 3.c, 3. miesto Oliver Volčko, 3.a a P4:             
3. miesto Samuel Cichý, 4.a. Daniela Luberdová, 7.c v tejto súťaži v kategórii P7: vybojovala    

vynikajúce 1. miesto, v P8 Adam Senaj 3.miesto . 

Viola Ternová, 9.c a Veronika Kertisová, 9.c získali v krajskom kole Technickej olympiády      
v Prešove 5. miesto ako úspešné riešiteľky. 
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Šiestačky MAJSTERKY SLOVENSKA:) 
Dňa 04.06.2016 sa v Skalici uskutočnil finálový turnaj 
Majstrovstvá SR v trojkovom volejbale mladších žiačok. 
Naše šiestačky postúpili do finále, kde sa stretli 
s hráčkami zo Svidníka. Napínavý a výborný volejbal pred-

vádzali obidve družstvá, ale titul majsteriek Sloven-
skej republiky v trojkovom volejbale získali            

a víťaznú trofej nad hlavu dvíhali naše dievčatá.  

Dňa 11.5.2016 sa vo Vranove nad Topľou uskutočnil finálový 
turnaj o školského majstra Východu v trojkovom volejbale – 
Minimax volley, na ktorom sa zúčastnili naše šiestačky. 
Celkovo obsadili  4. miesto, čím si aj zabezpečili postup na 
Majstrovstvá SR v Minimax volley, ktoré sa budú konať          
v Trenčíne.  

ŠPORTOVÉ OKIENKO  

Siedmačky sa dňa 18.2.2016 zúčastnili medzinárodného 
volejbalového turnaja v Jasle. Turnaja sa zúčastnilo 10 
družstiev zo 4 štátov (Poľsko, Slovensko, Maďarsko, Ukraji-
na). Naše žiačky 
rozdelené do dvoch 
družstiev obsadili 

druhé a piate miesto. 
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Úspešný turnaj „Ferie z Mosir-em 2016“ v trojko-
vom volejbale, ktorý sa konal 23.2.2016 v poľskom 
Jasle, majú za sebou žiačky 5. a 6. ročníka. Svoju 
kvalitu na turnaji ukázali obidve družstva šiestačiek, 
keď nenašli premožiteľa, a tak sa stretli vo vzájom-
nom dueli vo finále. 

Za účasti 16 družstiev z Poľska, Bieloruska a Slovenska sa 
v poľskom Grybowe konal IV. ročník medzinárodného 
volejbalového turnaja dievčat o Pohár zemi Grybowskej. 
Na tomto kvalitne obsadenom turnaji sa zúčastnili žiačky 
8. ročníka, ktoré na turnaji obsadili 11. miesto. 

V dňoch 27.— 29.5.2016 sa staršie žiačky 
ZŠ Mlynská zúčastnili  18. ročníka medzi-
národného volejbalového turnaja v Jasle, 
ktorý bol súčasťou Festivalu sportu Jaslo 
2016. Turnaja sa zúčastnilo 16 družstiev 
z Poľska, Slovenska, Maďarska, Nemecka, 
Ukrajiny, Rumunska a Česka. Punc výni-

močnosti turnaju dodáva slávnostné otvorenie a záver, 
ktorý prebieha na námestí Jasla.  Deviatačky po ťažkých, 
ale nakoniec víťazných zápasoch postúpili do celkového 
finále turnaja, kde sa stretli s družstvom Nyírsuli Nyíregy-
háza. Súperovi svojím výkonom nedali žiadnu šancu, zvíťa-
zili 2:0 a obhájili vlaňajšie zlato.  

Deviatačky sa zúčastnili na klubových Majstrovstvách   
Slovenska  v Žiline, kde sa im podarilo kvalifikovať z 2.miesta dlhodobej časti skupiny Východ. 

Na turnaj cestovali v oklieštenej zostave len 
s deviatimi hráčkami, ale s odhodlaním zabojovať, 
o čo najlepšie umiestnenie. V posledný deň sa stret-
li s VK Kúpele Brusno v zápase o 7. miesto. Dievčatá 
predviedli jeden zo svojich lepších výkonov a po 
víťazstve 3:0 obsadili konečné 7.miesto.       
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Krajské  majstrovstvá 
Dôvera Cup chlapci —

3.miesto 

McDonald´s Cup — okresné 

kolo  v minifutbale žiakov 

1.stupňa — 2.miesto 

Okresné majstrovstvá vo 
futbale žiakov a žiačok  

Dôvera Cup                  
chlapci — 1.miesto            

dievčatá — 2.miesto 

Okresné kolo v malom fut-
bale Jednota Cup 8. a 9. 
ročník chlapci — 1. miesto 
dievčatá — 3.miesto   

Krajské kolo v malom futbale 
Jednota Cup chlapci — 4.miesto 

Školský stolnotenisový turnaj    
o Pohár riaditeľa školy —
zapojilo sa 15 detí. Z chlapcov si 
prvé miesto vybojoval Filip Baláž, 
7.c a spomedzi dievčat Stela         
Balážová, 6.c. 

Naša škola zorganizovala  
okresné majstrovstvá žiačok 
a žiakov v stolnom tenise. Zú-
častnilo sa ich 6 škôl, 6 druž-
stiev. Žiačky skončili tretie, žiaci 
obsadili prvé miesto 
a vybojovali si tak postup na krajské kolo v Spišskej Starej 
Vsi. V našom družstve nastúpili: Viliam Porvazník,  9.b,  Filip 
Baláž , 7.c, Oliver Novický, 5.b.  V skupine sme sa umiestni-
li na 2. mieste a celkovo  skončili na piati z 12 družstiev.  
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Naši žiaci sa pravidelne zúčastňovali okresných majstrovstiev v šachu 
(pozostávali z piatich kôl), ktoré organizovalo Mesto Stropkov a Šachový klub 
Stropkov a Svidník. Družstvo žiakov je tvorené minimálne dvoma hráčmi. Naši 
nastúpili v zložení: Jakub Pan, 7.a,  Adam Senaj, 8.a, Marek Hurný, 7.c,  Jakub 
Biľ, 5.c,  Tobias Konár, 5.c,  Oliver Reiter, 
5.c a Michal Jancura, 9.a. V celkovom 
umiestnení sme ako družstvo nezískali 
pohár (4. miesto), ale v jednotlivcoch 
mladších žiakov sa umiestnil Jakub Biľ, 5.c 
na peknom 2. mieste.  

Šiestačky s titulom   
ŠKOLSKÝ MAJSTER SLOVENSKA   

Žiačky 6. ročníka si úspešne počínali na záverečnom tur-
naji Majstrovstiev Slovenska základných škôl 
v trojkovom volejbale v súťaži Minicool volley 
v Trenčíne. V konkurencii 16 najlepších   tímov po víťaz-
stve nad rovesníčkami zo Svidníka sa mohli zaslúžene 
radovať a oslavo-

vať titul   maj-
steriek    Slo-
venska pre    
školský rok 
2015/2016.  

Postup do  1. ligy starších žiakov Východ si vybojovali naši chlapci v kategórii U 15. 
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Týmito krásnymi  vyznaniami a spomienkami 
nás k 50. výročiu  školy vrátila naša milá      
kolegyňa, pani učiteľka Margita Hurná. 

Posielam Ti pozdrav, oslávenkyňa, 
k Tvojej  päťdesiatke. 

Pamätáš  si ma? 
Tú, ktorá „dokráčala“ k Tebe. 

Vo veľkom novom kolektíve 
rovesníkov i starších učiteľov 

som spoznala 
a s vami spolu 

i sama 
métu za métou zdolávala. 

A žiakov, i tých nezbedníkov 
láskavou  svojou rukou  viedla som 

snáď správnou cestou. 

Dva školské mesiace len chýbali, 
by  mohla   dokončiť  som prácu tridsaťročnú 

na prospech Teba, škola moja, 

na prospech mojich milovaných. 

Naučiť  Štúra či gramatiku, i pieseň 
Kopala studienku, Тараса Г. Шевченка, 

bábovku upiecť i ručné stehy šiť, 
nacvičiť program  i ku Dňu učiteľov, 

naučiť  žiaka úcte k starším, 
naučiť  žiaka   človekom čestným byť, 

to bolo poslanie moje. 

Teším sa, že si dospela, 
že si už v zrelom veku. 

Že žiješ  plodným  životom, 
počujem, vidím  deň čo deň. 

Podkovu šťastia zo spomienok som ukula. 
 

Želám Ti, jubilantka drahá, 
nech Ti len  pribúdajú noví žiaci, 

nech ďalšiu päťdesiatku 
úspech za úspechom žneš 

a duchom vždy mladá zostaneš... 
 

Naše kolegyne, pani učiteľky Darina Mydlová a Slavka 
Olčaková, oslávili krásne životné jubileá. Vek žien sa 
nemá prezrádzať, dúfame, že sa nenahneváte, že sme prezradili, že tento rok ste päťdesiatku  
slávili. Prajeme vám všetko najlepšie! 

Pani učiteľka Mária Pavlíková je od apríla starou mamou. Jej synovi sa narodila krásna dcérka 
Lívia. Už dvojnásobnou babičkou sa stala aj pani učiteľka Mária Gabaľová.  Dcére Andrei sa  
narodila malá Andrejka. Tak nech rastú do krásy  a robia radosť svojím rodinám. 

7. marca, v predvečer Medzinárodného dňa žien, sme prežili milé 
popoludnie — napínavé súboje v bowlingu „prerušovali“ rozhovory, 
na ktoré v práci nie je  
toľko času a nechýbalo ani 
chutné pohostenie. Pri 
odchode                z vydare-
nej akcie každú ženu spre-
vádzal domov nežný pán 
— tulipán. 
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„Keď pršalo, mrholilo      
bábätko sa narodilo.“ Mož-
no aj toto si v duchu hovori-
la dňa 15.02.2016 pani uči-
teľka Viera Bačíková, keď sa jej narodil synček  Matiáš. Je to 
chlap ako hora. Za všetko hovoria miery,  51 cm a 3300 g. Celej 
rodinke želáme veľa radosti. 

Deti pani učiteľky Anky Juhasovej  robia radosť svojej mamke od začiatku roka. Najstaršiemu  
synovi Slavomírovi sa narodil synček Slavomír, ktorý sa môže pýšiť titulom prvé dieťa mesta 
Svidník v roku 2016. Dcéra Viktória Mária sa 
tento rok rozhodla vstúpiť do stavu manžel-
ského.  Všetkým im prajeme krásny a úspeš-
ný život. 

Aj my, učitelia, máme svoj sviatok. 28. marec — Medzinárodný deň 
učiteľov. Všetci učitelia sa zúčastnili slávnostného programu             
a recepcie v MsKS. Pán primátor pri tejto 
príležitosti oceňuje prácu učiteľov  zá-
kladných škôl v meste Stropkov. Tento 
rok si Pamätný list z jeho rúk prevzali 
pani učiteľka Slavka Olčaková a pán riadi-
teľ Peter Gombár.  

22. apríla sme sa zúčastnili skvelého predstavenia 
v prešovskom Divadle 
Jonáša Záborského, 
muzikálu Jana z Arku. 

Do kolektívu nám tento rok pribudli dve 

milé kolegyne — Veronika Tkáčová-líčová 

a Vlasta Hojdová, ktoré pracujú ako asis-

tentky učiteľa. 
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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 mysle-
nie, 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! 

Na úvod môjho listu sa Ti chcem poďakovať za skvelo odvedenú 
prácu. Špeciálne chcem vysloviť veľké ďakujem Tvojim skvelým  

pomocníčkam, Zuzke Čintalovej               
a Emmke Lehockej z 8.a, ktoré mi veľmi 
pomohli a vynikajúco vyriešili  moje 
predchádzajúce úlohy. Prostredníctvom 
redaktoriek som im poslal vyznamena-
nia a malé odmeny.  
      Svoje odpovede na nasledujúce  
úlohy odovzdaj pani učiteľke Ličkovej. Odmena Ťa neminie.  
          

 Tu sú moje nové úlohy. Dôležité informácie som  schoval  v ZOO, presnejšie pri výbehoch zvierat, 
Ktorých mená som zašifroval do nasledujúcich riadkov. 

Šinomamičkive šipoďve 

Šimamave šimáve šivve šičiachove šizábudkyneve, 
šinave šicachlíve šiláskabeve. 

Šikeďve šimive šijeve šivoclive, šiviepove: „Šipoďve, 
šimičkamave šisive šiťave šiláskapove.“ 

Šiave šidychve šimáve šianive šimančekharve, 
šičove šinekvitve šinave šikachlúve. 

Šikeďve šiblížimuve šisive, šiviepove: „Šipoďve, 
šimičkamave šitive šitove šifúkapove.“ 

Tvojou úlohou, drahý Watson, je najprv text odšifrovať.  

Potom, už v odšifrovanom texte, označ písmená podľa nižšie zadaného kódu. Tak získaš slová, 
ktoré pomenúvajú zvieratá. (Prvé písmenko označíme spolu — označ v prvej strofe, v prvom 

riadku, v druhom slove, prvé písmeno. Kód, teda, vyzerá takto = 1S1R2S1P.) 
 
Teraz je to už len na Tebe.  Prajem Ti veľa šťastia pri hľadaní.  Tvoj Sherlock 

2S4R1S4P 
2S1R2S1P 
2S3R4S3P 
2S1R5S6P 
1S2R2S1P 

2S2R2S3P 
2S2R2S6P 
2S2R4S1P 
2S3R1S1P 
1S4R4S6P 

2S3R2S1P 
1S3R4S5P 
2S4R1S6P 
2S1R4S1P 
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&= and                                         
HRU = how are you ?  
2 = two, to or too                          
LOL = laughing out loud  
2DAY = today    
LTNS = long time no see 
2MORROW = tomorrow  
MU = miss you  
B = be IC = I see 
B4 = before  
RUOK = are you ok ? 
BF = boyfriend                              
U4E = you forever. 
BRO= brother   
 x = kiss 
BT = but  

C = see 
D8 = date 
F8 = fate                                  
GF = girlfriend   
GR8 = great  
L8 = late  
L8r = later  
M8 = mate  
PLS = please   
SIS = sister   
U = you   
UR = your  
ASAP = as soon as possible   
CUL= see you later   
HAND = have a nice day  
2morrow? 

Najdrahší Watson!  
Pomôž mi, prosím, identifikovať ďalších mojich priateľov zo ZŠ 
Mlynská, ktorých som stretol a tlmočiť im moje veľké ďakujem 
za to, že sa o mňa vzorne postarali. Posielam Ti len ich oči, aby 
sme ich chránili. Vopred ďakujem. Tvoj Sherlock.  

Milý  Watson!  
Aby bola naša komunikácia ešte lepšie chránená, posielam novú tajnú reč. Dokonca jej budú  
rozumieť aj v našej rodnej krajine, v Anglicku. Tu je zašifrovaný text, ktorý je potrebné odšifrovať. 
Aby to nebolo príliš ťažké, ponúkam aj kód, pomocou ktorého sa Ti to určite podarí. (Šifru môžeš 
využívať aj pri sms-kovaní, aspoň budeš písať viac za menej peňazí!). Veľa šťastia! 

A: I mu m8. Ltns. Hru?  
B: Oh, I’m fine. I mu 2. How is ur sis? 
A: My sis is Ok. She is on a d8 2day  

B: Ic. That’s gr8. It’s getting I8. We should go B4 It get’s dark.  
I hope I will cu I8r. Maybe   

A: Ok! Hand. CUL. 

Watson,  moja záchrana! 
Tvojou poslednou úlohou bude nájsť v areáli školy predmet, ktoré-
ho časť je odfotená na tejto fotografii. Prosím nájdi ho. Je to ťažké, 
ale ty si šikovný a ja Ti verím. Vopred  Ti vyslovujem veľké ďakujem.
    

Sherlock 
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Spoj dve 
čierne 
bodky 
jednou 
cestou. 

FINESTRA PER L`ITALIA 
  La seconda lezione [la sekonda] - Druhá lekcia 

Na úvod malé opakovanie, preložte: Vitajte, moji priatelia. Volám sa ...  . Ako sa máš?                              
V dnešnej lekcii sa budeme venovať výslovnosti talianskych slovíčok.  

Nezabudneme ani na nové slová a frázy. 
Aby ste správne vyslovovali talianske slová, postačí si osvojiť niekoľko pravidiel. V taliančine nee-
xistuje písmeno H. Aj keď sa píše, tak sa nevyslovuje. Písmeno G spolu s I a E sa číta ako DŽ.  
Podobne sa vyslovuje písmeno C, spolu s I a E ho čítame ako Č. Ak je spolu s N, číta sa ako Ň. 
Písmeno CH a C sa číta ako K. Písmeno Z čítame ako C, dokonca aj keď nasleduje I alebo E.  
 

V nasledujúcich nových slovíčkach si všetky tieto pravidlá ukážeme a precvičíme. 
Gelato [dželáto]-zmrzlina   signore [siňore]-pán 
Giorno [džorno]-deň    principessa [prinčipesa]-princezná 
Grazie [gracie]-ďakujem   Chianti [kianti]-značka najlepšieho vína 
Sogno [soňo]-sen    Buon giorno! [bon džorno]-Dobrý deň! 
Chiamare [kiamare]-volať (volám sa) Per favore un gelato cioccolato. 
Pizzeria [piceria]-pizzéria   [per favore un dželato čokolato]-Prosím si čoko- 
Calcio [calčo]-futbal    ládovú zmrzlinu. 
Io ho [io o]-ja mám 

L H L A O M O 

Á A O M H U S 

V L M U Ú O S 

A E A P T P J 

I B A N Á N E 

Č O N S J A R 

LAMPA LOM PUMA ALEBO  BANÁN LÁVA ČO 

AHOJ HÚTAJ HUS JAR    

Vyrieš osemsmerovku. 



NA VOĽNÝ ČAS 

                                                                                MLYNOVINY                                                                            27 

 

Vyrieš sudoku: VTIPNÉ  VÝROKY Z TRIED  alebo AJ TOTO SA 
VÁM NA HODINÁCH PODARILO VYTVORIŤ: 
1. Kyselina fosforvodíková —kyselina fosforečná 
2. Stalin zabral Kobaltie — Pobaltie 
3. Oxid sodový — oxid sodný 
4. Roztoky — tam majú takú garáž, ktorú otvoria  
a vyjde ďalekohľad. 
5. Pani učiteľka sa na hodine prírodovedy žiakov 
opýtala: „Viete, čo je to vysočina?“ Jedna žiačka 
sa prihlásila a hovorí: „Vysočina je saláma.“ Pani 
učiteľka žiakom vysvetlila, že vysočina je aj ná-
zov salámy, ale v prvom rade je to vysoké poho-
rie. Potom sa pani učiteľka ešte opýtala: „Či ve-
dia, čo je to nížina?“ Jeden žiak sa prihlásil a 
odpovedal takto: „Nížina je malá saláma.“ 
6. Čo je to infarkt? - To je, keď strčíš palce do 

zásuvky, tak dostaneš infarkt. 

 

NAJLEPŠIE RADY PRI VÝCVIKU PSA: 
1. Lekcia by mala byť krátka. 

2. Trénuj psa s radosťou. 
3. Nehovor ,, NIE".  

4. Nepostupuj tvrdo a rýchlo. 
5. Daj psovi odmenu hneď, keď si ju zaslúži. 

6. Vždy skonči lekciu úspešným pokusom, nech sa pes teší. 
Psie triky: 
                      NAUČ HO: Tľapni! 
1. Povedz: „Podaj labku!", aby ti ju tvoj pes podal. Najprv ho nauč Podaj labku - pod článkom. 
Druhou rukou mu daj odmenu. 
2. Povedz: ,,Tľapni!" a drž ruku s prstami smerujúcimi nahor. Pes ti tentoraz nedokáže položiť 
labku na ruku, skôr ti len poškriabe dlaň. Pochváľ ho, len čo sa dotkne tvojej ruky. A samozrejme, 
daj mu odmenu. 
      ČO OČAKÁVAŤ? Keď bude tvoj pes vedieť podať labku, dokáže si s tebou tľapnúť po niekoľ-
kých tréningoch.  
                      NAUČ HO: Podaj labku! 
1. Drž v dlani odmenu nízko nad zemou. Povzbuď ho, aby sa jej dotkol, slovom: „Vezmi!“. Pes sa 
bude usilovať vopchať si nos do tvojej dlane, posuň ruku trocha ďalej, nech ho to odradí. 
2. Nakoniec bude sklamaný a dotkne sa tvojej ruky labkou. Urobí to len raz, treba sa na to pripra-
viť. Len čo zdvihne labku zo zeme (či už sa ťa dotkne alebo nie), povedz: „Výborne!“ a roztvor 
dlaň, nech si vezme odmenu. Ak ti ňuchá ruku v okamihu, ako dvíha labku, je to v poriadku. 
3. Keď to tvoj pes pochopí, zdvihni ruku vyššie a povedz: „Daj labku!“. Nakoniec to tvoj pes urobí 
aj bez odmeny v dlani. 
      ČO OČAKÁVAŤ? Trénuj to niekoľkokrát denne a vždy skonči nadšenou pochvalou.  

PSOVINKY 
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Prečo mám rád slovenčinu,  
prečo mám rád Slovensko?  

Každý, kto už navštívil napríklad Vysoké Tatry si 
povedal, aké je to nádherné miesto. Ale to ste 
ešte nevideli moju rodnú dedinku. Dedinka, 
v ktorej žijem sa volá PISKOROVCE. 
Je to maličká dedinka ležiaca v údolí, obklopená 
nádhernými lesmi, poliami a lúkami  
Pre niekoho je to miesto, kde líšky dávajú dobrú 
noc. Ale to nie je pravda. Normálne máme spo-
jenie s okolitým svetom. Síce cesty tomu nezod-
povedajú, majú viac ako jednu dieru. Ale má to 
aj svoje výhody:  1. ráno prídem do školy čerstvý 
ako rybička, 2. keď si počas cestovanie radi 
zdriemnete, tak tu to nebude možné. Budete 
nútení obdivovať krásnu prírodu v každom roč-

nom období. Či už v jari kvitnúce stromy, v lete 
jemne vanúce sa zelené lesy, v jeseni pestrofa-
rebnú hru listov a v zime oslepujúcu bielu peri-
nu. Nie je nič zvláštne, keď sa na dvore pasie 
srnka alebo vás vystraší líška. Dedinka je taká 
maličká, že sa tu všetci poznajú. To je jedna 
z vecí, ktorá sa mi na bývaní v mojej dedinke 
veľmi páči. Ľudia spolu tvoria jednu veľkú rodi-
nu. Svedčí o tom aj fakt, že moji rodičia, ale aj 
starí rodičia, dokonca aj prastarí rodičia pochá-
dzajú z tejto dediny.  
Všetci majú svoj domov. Keďže celá moja naj-
bližšia rodina žije v tejto dedine, môžem sa 
s ňou stretávať každý deň. To je pre mňa výhra, 

byť stále s tými, ktorých mám najradšej.  
A preto je to najkrajšie miesto na svete.  

Samuel Homoľa, 6.c 
 

Bez práce nie sú koláče 
Všetci veľmi dobre poznáme toto príslovie. Zna-
mená, že keď chceme byť úspešní v živote alebo 
zarábať veľa peňazí, musíme na to vynaložiť 
nemalé úsilie. V dávnych dobách ľudia robili 
ťažké roboty za málo peňazí a boli vďační za to, 
že môžu vôbec uživiť rodinu. Prišli časy, keď si 
môžeme spraviť rôzne stredné aj vysoké školy, 
kvalifikácie, kurzy. Doba je žiaľ taká, že napriek 
vzdelaniu si mladí ľudia ťažko nachádzajú prácu. 
Keď si ju nájdu, nestačí im príjem, lebo nie sú 
skromní, chcú stále viac a viac. Veľakrát aj to je 
dôvod, prečo ľudia kradnú iným ľuďom, predá-
vajú nelegálne veci na čiernom trhu alebo vykrá-
dajú obchody či banky. A tak sa pýtam. Je ešte 
vôbec pravda, čo vraví toto príslovie? Niektorí 
ľudia sa "namakajú", aby sa mohli uživiť s mini-
málnou mzdou, zatiaľ čo iní nemusia pohnúť ani 
prstom, ale na svojom bankovom účte majú 
peniaze zarobené špinavou cestou. Čím viac nad 
tým uvažujem, tým viac mi to je jasné. Tak je to 
príslovie pravda, či nie?! 

Lívia Vaškaninová, 8.c Mária Šmajdová, 8.c 

Radana Široká, 9.a 
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Čarovná záhrada 
Na svete je veľa miest, 
ktoré mám rád. 
No toto jedno 
nedokážem opísať. 

Cítim sa tam inak 
ako v rozprávke. 
Akoby čas na chvíľu stál 
tam, v mojej záhrade. 

Je to miesto magické, 
také, čarovné. 
Ó, áno, čarovné 
a je v mojej záhrade. 

Dub, starý zvon, šumí listami, 
čoby jeden, ba oba! 
Žblnk potôčika počuť 
v ten deň istý. 

V ten deň, kedy vietor silno 
fúka, 
v ten deň, kedy som pod tla-
kom, 
v ten deň, keď som bol zničený 
a unavený 
v meste špinavom. 
Kedy slnku nechcelo sa vykuk-
núť von, 
von spoza oblakov. 

 V ten deň, 

kedy hromy-blesky bili. 
Sadol som si tam, 
do mojej záhrady. 

Spoza duba starého, 
vtáčí štebot privítal ma. 
A vtom 

lúče slnečné zažiarili. 

V ten deň istý, pochopil som 
jedno, 
že ak smutný som, do záhrady 
bežím vrelo. 
Je to také zvláštne miesto, mo-
ja záhrada, 
je krásna, je iná, je čarovná. 

Šimon Šmilňák, 9.a  
Slovensko, moja drahá         
domovina, 
si ako moja druhá mamina. 
V tvojich dlaniach som vyrastal,  
hrdo za teba stál 
a nikdy som ťa milovať          
neprestal. 

Viac než zlato si ťa cením, 
za nič iné ťa už nevymením. 
Tvoja krása rýchlo rastie, 
je to naše veľké šťastie. 
Stáročia sa pýšiš Tatrami, 
našimi rodnými horami. 
Štíty zaliate slniečkom, 

hrejivý pocit mi prechádza  
srdiečkom. 

Tvoja krása odveká, 
robí z teba človeka. 
Nie si krajina veľkých             
rozmerov, 
ale krajina ťažkých súperov.  

Prežila si ťažké chvíle života? 
Ostala si ako sirota? 
Vďaka nám tvoje srdce stál bije 
a pre nás všetkých stále žije. 
Predkovia nášho národa, 
bojovali o heslo Sloboda! 
Koľko našich Slovákov trpelo, 
aby k vzniku slobody prispelo. 

Cítim k tebe silné puto, 
keď trpíš je mi ťa ľúto. 
Práve tu žili moji predkovia, 
moje babky i moji dedkovia. 

Ty si zmysel našej hrdosti, 
našej nekonečnej radosti. 
Jedno ti chcem povedať, 
nikdy ťa neprestanem milovať! 

Si tak krásnučká, že je ťažké 
nájsť slová, 
a preto ti to poviem zas              
a znova. 
Veľmi, veľmi ťa milujem, 
pod prísahou ti to sľubujem! 

 Matej Ferenc, 8.a  

Martin Goc, 8.a 

Beáta Hubinská, 8.a Natália Zajarošová, 9.a 
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Zvieracie kráľovstvo 
    Môj strýko  Peter býva na dedine. Má veľkú 
farmu. Chová rôzne zvieratká. Sliepky, zajace, 
kozy, kravičky, ovečky a iné. 
    Najobľúbenejším zvieratkom je pre mňa psík 
Bobík. Je to veľký ovčiarsky pes. Má krásny biely 
kožúšok. Jeho srsť je huňatá a hebká. Pripomína 
mi mäkkú plyšovú hračku. Je inteligentný, po-
kojný a dobrý strážca rodiny. Rád vyháňa ovečky 
na pašu. Raz som zažila strihanie ovečiek. Naj-
prv bolo stádo farebné. Jedny biele, jedny čier-
ne alebo hnedé. Vyzerali ako klbká vlny. Huňaté 
a mäkké. Hlávky mali malé a labky krátke. Po-
tom ich Bobík postupne zaháňal do ohrádky. 
Tam im strihači ostrihali  vlnu. Ovečky ostali 
holé. Bolo mi ich ľúto. Triasli sa a ja som si mys-
lela, že im je zima. Strýko mi vysvetlil, že ovečky 
to nebolí. Vlna im narastie nová. Aby som nebo-
la smutná, poukazoval mi nové prírastky na far-
me. Videla som zajačiky, kozliatka a kuriatka. 
Zajačiky vyzerali ako malé myšky. Nemali žiadnu 
srsť. A boli slepé. Kuriatka mi pripomínali fareb-
né, pingpongové loptičky. Boli žlté, strakaté, 
čierne, sivé a biele. Chcela som ich pohladkať, 

ale kvočka do mňa  skočila. Perie sa jej našucho-
rilo a roztiahla krídla. Strýko ma upozornil, že 
každá mama si chráni svoje mláďatká. Tak ako 
mňa ochraňuje moja mamička.  
     Vždy sa rada vraciam k strýkovi na dedinu. 
Zažijem tam stále plno zábavy, dozviem sa veľa 
nových vecí a vždy sa vrátim o niečo múdrejšia. 

               Terézia Mitrušková, 5.a 

Moja hračka 
     V jedno letné daždivé ráno som sa rozhodla, 
že splním babkino želanie a upracem špinavú 

povalu. Veľmi som sa bála, a tak som zavolala 
svoju kamarátku Evu, ktorá bola veľmi rada, že 
môže prísť k nám. 
     V starej zaprášenej krabici sme našli moju 
najobľúbenejšiu bábiku, ktorú som dostala 
k mojim šiestym narodeninám od rodičov. Túto 
bábiku som nosila všade so sebou, lebo mi pri-
nášala šťastie. V škatuli ležala niekoľko rokov, 
bola celá zaprášená. Najviac to bolo vidno na 
šatách. V tej chvíli dostala Eva nápad, že spolu 
ušijeme nové šaty pre bábiku, ktoré budú ešte 
krajšie. Hneď sme poprosili babičku, aby nám 
požičala šijací stroj. V pravom šuplíku stola, na 
ktorom bol stroj, sme našli látky, šnúrky, čipky, 
a stužky. Museli sme sa rozhodnúť, akej farby 
budú šaty. Zbadali sme krásnu ružovú látku. 
Začali sme šiť šaty s krátkymi rukávmi olemova-
nými bielou čipkou. Pod biely golier sme našili 
tri perličkové gombíky,  ktoré nám priniesla 
babka zo spálne. Keď sme šaty došili, obliekli 
sme bábiku a staré šaty vyprali. Moja bábika  
mala krásne nové šaty. 
     Pomaly sa začalo stmievať a musela som sa 
s Evou rozlúčiť. Bolo mi ľúto, že deň prešiel tak 
rýchlo.  

 Amália Plavčáková, 5.a 
 

Maroš Litecký, 9.b 

Bianka Dzurjová, 8.c 
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Doháňala nás  

múdrosť, ale my 

sme boli rýchlejší! 

Učili sme sa po krk, ale 

do hlavy nám to        

nedošlo! 

Prišli sme, videli sme, 

nepochopili sme,       

odchádzame... 

CHCETE SI PLNIŤ SVOJE SNY? PREBUĎTE SA!! :) 

Kolektív je len 

kopa jednotliv-

cov, ktorí   

myslia, že sa 

majú radi. 
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