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 Milí žiaci a čitatelia Mlynovín! 
Koniec školského roka je predo dverami a my sa 
vám v prvom rade chceme poďakovať za preda-
ných takmer 250 kusov našich Mlynovín. Je to pre 
nás nesmierna radosť a zároveň aj odmena za našu 
namáhavú prácu . Na konci školského roka naše 
"mlynoviňácke vody" opustí jedna z našich šar-
mantných redaktoriek, Klaudia. Prajeme jej veľa 
úspechov v novej škole a možno aj v novej redakč-
nej rade. V týchto Mlynovinách sa dozviete očaká-
vané výsledky ankety, rozlúčime sa s našimi devia-
takmi a nájdete tu aj niečo na zahnanie nudy počas 
prázdnin. Dúfame, že vás nové číslo opäť neskla-
me.  

     Prajeme vám veselé a nezabudnuteľné prázdniny! Dovidenia v novom školskom roku! 
                                                  Klaudia 
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Memoriál  Marka Špilára 

       ZŠ Mlynská pri príležitosti Medzinárodného dňa detí už 32 rokov organizuje pre žiakov 1. – 4. ročníka Škol-
skú športovú olympiádu, ktorej cieľom je vzbudiť u detí záujem o šport,    o zdravý životný štýl,  ale i príležitosťou 
zmerať si sily v piatich disciplínach a preukázať svoj športový talent. Pri zrode tejto dlhoročnej tradície stál zanie-
tený športovec, stropkovský rodák a dlhoročný pedagóg našej školy Mgr. Marko Špilár. 

      Mgr. Marko Špilár sa narodil v Stropkove, kde absolvoval základnú 
i Strednú všeobecnovzdelávaciu školu. V štúdiu pokračoval na Pedagogic-
kej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika  Prešove – odbor telesná vý-
chova -  matematika. 
      Od roku 1968 až do roku 1975 pôsobil ako učiteľ na I. základnej škole 
v Stropkove. Od septembra 1975 až do odchodu do dôchodku v roku 
2008 pôsobil  na našej škole ako pedagóg i zástupca riaditeľa školy. 
       Miloval svoju prácu a ako tréner a učiteľ telesnej výchovy celý svoj 
život zasvätil výchove mladých športových talentov. Bol jedným 
z hlavných organizátorov športového života na škole. Jeho srdcovkou sa 
stala volejbalová sieť. Od získania trénerskej kvalifikácie  v roku 1975 sa 
venoval príprave talentovaných volejbalistiek vo všetkých vekových kate-
góriách - od mladších žiačok až po seniorky. Po vytvorení športových tried 

na škole so zameraním na volejbal a futbal, stal sa trénerom volejbalistiek. Práca s nimi nebola vždy ľahká, ale 
výsledky, ktoré dievčatá  dosahovali v rámci okresu , kraja a Slovenska boli výzvou do ďalšej práce. 
Medzi najväčšie úspechy, ktoré  dosiahol so svojimi zverenkyňami patria: 

1992/1993 - 1. miesto – Školské majstrovstvá Slovenska vo volejbale žiačok 
1992/1993 - 3. miesto - Klubové majstrovstvá Slovenska vo volejbale kadetiek 
1994/1995 - 1. miesto - Klubové majstrovstvá Slovenska vo volejbale žiačok 
2000/2001 - 1. miesto - Školské majstrovstvá Slovenska vo volejbale žiačok 
2001/2002 - 1. miesto - KALOKAGATIA- športová olympiáda detí a mládeže 
2003/2004 - 1. miesto - KALOKAGATIA- športová olympiáda detí a mládeže 

       Mgr. Marko Špilár stal sa zakladateľom dievčenského volejbalu v Stropkove a jednou z najväčších športo-
vých osobností. 
       Za jeho dlhoročnú činnosť pri organizovaní  školských športových súťaží a za úspešné vedenie školského 
kolektívu mu v roku 2001 bola Slovenskou radou SAŠŠ udelená Strieborná medaila Ivana Branislava Zocha. 
       Za svoju úspešnú a veľmi plodnú pedagogickú a trénerskú činnosť si v roku 2006 prevzal z rúk ministra škol-
stva Malú medailu sv. Gorazda a v roku 2011 mu mesto Stropkov udelilo Cenu mesta za úspešnú pedagogickú 
činnosť v prospech mesta, najmä za rozvoj a propagáciu športu. 
     V roku 2007 odišiel do dôchodku a 12.2.2017 nás vo veku 71 rokov náhle a navždy opustil. 
     Nechceme zabúdať na výnimočné osobnosti, ktoré preslávili našu školu a svojím životným odkazom 
a charizmou ďaleko prekročili hranice mesta, regiónu i hranice Slovenskej republiky  a tak so súhlasom najbližšej 
rodiny sme sa rozhodli našu Školskú športovú olympiádu venovať pamiatke tejto výnimočnej osobnosti – Mar-
kovi Špilárovi. Od 1. júna 2017 bude niesť naša Školská športová olympiáda  aj názov - Memoriál Marka Špilára.  
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Kde ste vyrastali?  
Narodil som sa 
v Stropkove a vyrastal 
som v malebnej obci 
Chotča, neďaleko 
Stropkova. 
 
Aké povolanie vás ako 
dieťa fascinovalo?   
Ako každé dieťa aj ja 
som prešiel najrozlič-
nejšími povolaniami od automechanika, šoféra, kon-
štruktéra, ale pamätám sa, že som sníval aj o povolaní 
učiteľa. 
 
Prečo ste sa rozhodli robiť túto prácu?   
K deťom som mal vždy blízky vzťah, mal som rád ich 
bezprostrednú a veselú spoločnosť, ich veselý smiech 
a šantenie. 
 
Ktorý predmet ste mali v škole najradšej?  
Najprv odpoviem, čo som nemal rád – prírodovedné 
predmety – chémia, fyzika atď., tie ma naozaj nebavili. 
Mal som rád zemepis a vždy som inklinoval ku športu, 
preto som sa najviac tešil na hodiny brannej a telesnej 
výchovy. 
 
Keďže vaše miesto ja v CVČ a v školskej knižnici, čítate 
rád knihy? Koľko kníh ste už prečítali? 
Veľa som čítal ako malý chlapec- hlavne rozprávky, 
verneovky a iné. Aj dnes si rád prečítam hlavne cesto-
pisné knihy. Inak u mňa dominuje  internet a filmy. 
 
Povedzte niečo o svojom detstve a mladosti?   
Moje detstvo a mladosť tvorili najkrajšiu etapu môjho 
života. Vyrastal som ako najmladší, obklopený 4 starší-

mi súrodencami. 
Moji rodičia boli 
veľmi milí 
a starostliví, venovali 
nám veľa lásky 
a všetok svoj čas. 
Mal som ich veľmi 
rád. Nikdy nezabud-
nem ani na svojho 
úžasného dedka. Bol 
to úctyhodný človek 

a všetci sme ho mali radi. 
 
Máte nejaké koníčky?  Mojím koníčkom je v lete turis-
tika a plávanie, v zime lyžovanie, hlavne beh na ly-
žiach, stolný tenis a nohejbal, čiže ako koníček ma 
fascinuje šport. 
 
Čo robíte vo svojom voľnom čase? 
  Cez svoje bohaté aktivity voľný čas faktický nemám. 
Ak mám nejaký voľný čas, rád si pozriem dobrý film 
alebo len tak oddychujem. 
 
Vieme že máte psíka a máte ho veľmi rád. Ako sa 
volá a ako dlho ho už máte?  
 Môj psík je roztopašná Lea. Mám ju už 6 rokov aj ona 
vypĺňa môj voľný čas a obohacuje môj život. 
 
 Povedzte nám niečo o svojej rodine. 
 Moju rodinu tvorí moja manželka a dve dcéry. Obe 
dcéry sú v živote úspešné a robia mi radosť. Vyštudo-
vali vysoké školy, staršia pracuje ako letuška v Dubaji, 
mladšia je v Nitre a pracuje v zahraničnej súkromnej 
firme. Najkrajšie a najvzácnejšie sú chvíle, keď sme 
všetci spolu, ale tých je žiaľ v roku dosť málo. 

Amália 
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NA MUŠKE SÚ  UČITELIA BIOLÓGIE 

 

1.Biológia spolu z matematikou a telesnou výchovou 
patrili medzi moje najobľú-
benejšie predmety už od 
základnej školy. Taktiež roz-
hodol môj pozitívny vzťah k 
prírode.  
2.Neviem si predstaviť, aké 
iné predmety by som si 
vybrala, takže asi nie. Na 
tejto škole učím od skonče-
nia vysokej školy, teda vlast-
ne úplne od začiatku. Mám 

ju veľmi rada, máme dobré vybavenie učební, krásny 
areál a výborných kolegov - kamarátov, čo hovorí asi za 
všetko. 
3.Kedže moje dcéry - gymnazistky sa venujú volejbalu, 
celá rodina tým žijeme. Okrem fandenia na zápasoch - 
ak sa mi zvýši nejaký čas, rada šijem, čítam, pozriem si 
pekný film alebo vyjdem do prírody. 
4.Určite každého učiteľa poteší, ak mu žiaci dajú naja-
vo, že ho majú radi. Nie však len pre "dobré známky", 
ale pre jeho prístup k žiakovi, obetavosť a snahu odo-
vzdať im čo najlepšie poznatky. Vtedy vidíme, že naša 
práca má zmysel, čo nás všetkých "hreje pri srdiečku." 
 

1. Študovala som len časť biológie, ktorá skúma neživú 
prírodu- geológiu, mineralógiu, petrografiu, to sú tie 
„šutre“. Pre mňa sú tieto vedy najzaujímavejšie. Ale 
ako žiačka som na základnej škole riešila Biologickú 
olympiádu v odbore zoológia a dostala som sa na 
krajské kolo do Košíc, na čo som dodnes veľmi hrdá. 
2. Biológiu učím rada, lebo jej rozumiem a baví ma. Asi 
by som nechcela učiť hudobnú výchovu. A či na inej 
škole? Vôbec nie! Veď ja rada učím vás! 

3. Čo je to voľný čas? Ale 
vážne – pozerám filmy, 
čítam knihy, počúvam 
šansóny (alebo inú dobrú 
hudbu), štrikujem, háč-
kujem. 
4. Neviem či je dôležité, 
aby žiaci mali radi učiteľa 
– snáď áno. Ale pre mňa 
je prvoradé niečo žiakov 

naučiť, odovzdať im svoje vedomosti, skúsenosti, 
poznatky. Viac ako priazeň mojich žiakov ma potešia 
dobré známky, či úspešná reprezentácia v súťažiach. 
 

1.   Áno, bola, hlavne na gymnáziu, kde som mal rád 
hlavne zoológiu a anatómiu človeka. Po zvládnutí 
maturitnej skúšky som sa rozhodol ju študovať popri 
telesnej výchove ako druhý aprobačný predmet na 
Prírodovedeckej fakulte v Bratislave. 
2.  Som spokojný s tým čo som vyštudoval, ale vedel 

by som si predstaviť vyu-
čovať aj geografiu. Mo-
mentálne nerozmýšľam 
o zmene školy, na ktorej 
pôsobím 18 rokov a ku 
ktorej mám za tie roky 
blízky vzťah, ale budúc-
nosť ukáže. 
3.  Veľa voľného času 
venujem ako tréner vý-
chove mladistvých volej-

balistiek, no keď ho mám pre seba, rád športujem, 
chodím do prírody a samozrejme sa venujem svojej 
rodine. 

1. Bola biológia váš obľúbený predmet keď ste sa ju rozhodli študovať ? 
2. Chceli by ste učiť iný predmet , alebo na inej škole ? 
3. Čomu sa venujete vo voľnom čase ? 
4. Záleží vám na tom , či vás majú žiaci radi ? 
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4.  Určite je dôležité mať dobrý vzťah so žiakmi, no 
skôr mi záleží na tom, či sú žiaci spokojní s tým, čo im 
ako učiteľ sprostredkúvam. 
 

1. Áno, biológia vždy patrila medzi moje obľúbené 
predmety ako na zá-
kladnej, tak i na stred-
nej škole. Z biológie 
som skladala i maturit-
nú skúšku. Po absolvo-
vaní gymnázia som 
pokračovala v štúdiu 
biológie na VŠP v Nitre 
a neskôr na UPJŠ v 
Košiciach. 
2.Mám rada túto ško-

lu, žiakov i predmety, ktoré učím. Myslím si, že práve 

naša škola poskytuje žiakom veľmi široké možnosti 
seba realizácie vrámci vyučovania i v mimoškolskej 
činnosti. Výhodou je veľmi pekné prostredie a dobré 
vybavené odborné učebne, medzi nimi i učebňa na 
výučbu biológie. Okrem biológie učím aj iné predme-
ty - techniku a svet práce.  
3. Vo voľnom čase rada čítam venujem sa záhradke aj 
mojim domácim miláčikom. Sú nimi pes Rex, nemec-
ký ovčiak, ktorý ma dva roky a zajačik, ktorého mi 
darovala pani učiteľka Vandová.  
4.Žiakom sa snažím odovzdávať vedomosti na vyučo-
vacích hodinách, ale aj mimo vyučovania pri príprave 
na rôzne súťaže a olympiády. Teším sa, keď sa žiakom 
darí, či už v škole alebo mimo nej. Keď stretnem po 
rokoch môjho bývalého žiaka, ktorý sa na mňa z diaľ-
ky usmieva, viem že ma má rád.  

Timea 
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NAŠE ÚSPECHY 
Žiaci našej školy sa zapojili do výtvarnej súťaže „Biblia očami detí a mládeže“, kde zaznamenali veľký úspech. 

Na arcidiecéznom /krajskom/ kole Ši-
mona Cichá 6.c získala 2.miesto, Simona 
Sejková 6.a 3.miesto. Obidve práce 
postupujú na celoslovenské kolo.  

Ví-
ťazi 

školského kola speváckej súťaže v speve ľudovej piesne Slávik Slovenska -
 Julian Kašperan 3.a, Šimona Cichá 6.c a  Juliana Kanalošová 9.b sa zúčas-
tnili okresného kola  a boli veľmi úspešní - v každej kategórii  získali prvé 

V Planetáriu a hvezdárni v Prešove sa uskutočni-
lo krajské kolo  súťaže Čo vieš o hviezdach? Ró-
bert Front 5.b postúpil na krajské kolo po absol-
vovaní obvodného kola v Svidníku, v ktorom 
skončil na 2. mieste. Súťaž bola  veľmi náročná a Robo skončil na peknom 9. mieste. 

V okresnom kole Pravopisnej olympiády získala Barbora Vrabeľová 6.b 2. miesto, 
Timea Petričková 6.a 3. miesto a Adrián Mikčo 8.b  2. miesto. 

Naši žiaci sú pravidelne úspešní aj v Biologickej olympiáde – Lívia Andrejovská 9.c 
v okresnom kole získala 2. miesto a v krajskom kole 4. miesto a Klaudia Macková 

5.a v okresnom kole obsadila 3. miesto.  

V regionálnej súťažnej postupovej prehliadke moderného 
tanca „ Vo víre tanca.“ mala naša škola zastúpenie v dvoch 
kategóriách. Mladšie dievčatá sa stali víťazkami zlatého pás-
ma. Staršie dievčatá získali strieborné pásmo.  

Aj v tomto školskom roku sa 
žiaci našej školy zapojili do 
astronomickej výtvarnej súťa-
že „Vesmír očami deti“.  Veľkú 

radosť nám urobila žiačka Danielka Čurillová zo 4.c. Z viac ako 300 súťažných prác 
zo škôl vo Svidníku, v Stropkove a v Giraltovciach aj jej výtvarné dielo zaujalo od-
bornú porotu a postúpilo do celoslovenského kola v Hurbanove. 

V okresnom – dekanátnom kole Biblickej olympiády našu školu reprezentovalo 
trojčlenné družstvo v zložení: Tamara Zakovičová 8.b,  Emma Lehocká 9.a a Júlia 
Kmiťová 9.b. Dievčatá obsadili pekné 2.miesto. 

Petronela Luberdová 3.b reprezentovala našu školu a okres Stropkov na kraj-
skom kole v prednese povestí  Šaliansky Maťko v Prešove, kam postúpila po ví-
ťazstve v okresnom kole. Jej prednes  porota ocenila  Čestným uznaním. 
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V okresnom kole Pytagoriády žiaci našej školy obsadili vynikajúce umiestnenia. Lukáš Milan Ivančo 6.c – 2. mies-
to, Róbert Front 5.b – 1. miesto, Roman Palidrab 3.a – 2. miesto. 

Jedenásť žiakov našej školy sa zúčastnilo 
okresného kola súťaže Hviezdoslavov 
Kubín a umiestnili sa na popredných 
miestach. 1. miesto: Miroslava Polivková 
4.c, 3. miesto: Dávid Calko 4.a, 3. miesto: 
Izabela Balážová 3.a, 1. miesto: Šimona 
Cichá 6.c, 2. miesto: Timea Petričková 
6.a, 1. miesto: Monika Keselicová 5.c, 2. 
miesto: Katarína Medveďová 7.a, 1. 
miesto: Samuel Zápotocký 8.a, 2. miesto: 

Do výtvarnej súťaže „Chráňme lesnú zver“ 
sa zapojili žiaci I. aj II. stupňa . Odborná porota udelila 
ocenenia v kategórii  výtvarné práce: 2. miesto – 
Jakub Suvák 4.c 3. miesto – Rebeka Hybeľová 7.a, 
Cena OkO SPZ – Samuel Zapotocký 8.a. V kategórii 

priestorové práce udelila 
odborná porota ocene-
nia: 1. miesto - Kolektív-
na práca 2.a, 2. miesto – 
Lea Nemcová 4.a. 

Súťaž Mladý záchranár civilnej obrany má za 
sebou okresné kolo. Žiaci si zmerali sily 
v 6 disciplínach. Na tomto ročníku sa najviac 
darilo družstvu našej školy, ktoré zvíťazilo 
a obsadilo 1. miesto.  

Najkrajšie Betlehemy, ktoré vyrobili naši šikovní žiaci  boli poslané na Medzinárodnú výstavu Betlehemy očami 

detí do Poľska.  Ema Slivková 4.a získala 1. miesto a Matej Olčák 4.c bol ocenený Čestným uznaním.  
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Siedmaci sa každý rok tešia na lyžiarsky výcvik, ktorý už tradične 
trávia v Ždiari. Krásna zima im tohto roku pripravila super zasne-
žený a slnkom zaliaty svah. Niektorí sa v lyžovaní zdokonalili a 
niektorí tu objavili čaro lyžovania.  

Marec - mesiac kni-
hy sme si pripome-
nuli v školskom klube 
čítaním kníh, ktoré si 

žiaci priniesli 
z knižnice. Porozprá-
vali sme sa aj 
o knihách, ktoré si 
v poslednej dobe 
prečítali. Ďalší deň 
v tomto mesiaci sme sa venovali výrobe komixov. Týždeň 
v mestskej knižnici bol určený  žiakom 1. – 4. ročníka. Tým naj-
menším bola kniha predstavená zábavnou formou.  

„Ach, tá puberta!“ Povedia si rodičia, učitelia, ale aj samotní pubertiaci. V organizme nastáva veľa zmien, v duši 
vzniká akýsi zmätok. Všetko sa mení, nie div, že človek je podráždený a hľadá únik. Hľadá odpovede nie vždy na 
správnych miestach. Je dôležité, aby mladí ľudia získali kvalitné a plnohodnotné informácie z oblasti partner-
ských a manželských vzťahov i z výchovy k rodičovstvu. Preto sme k nám pozvali PhDr. Teréziu Potomovú, 
ktorá v každej triede 8. a 9. ročníka odborne, ale citlivo vysvetlila veci týkajúce sa ľudského tela, vzťahu medzi 
chlapcom a dievčaťom a trpezlivo odpovedala na zvedavé otázky pubertiakov.  

V marci, počas Dňa otvo-
rených dverí našu školu 
navštívili škôlkari z MŠ 
Andreja Hlinku a MŠ 
Matice slovenskej. Množ-
stvo aktivít a hier pre nich 
pripravili učiteľky a žiaci 
prvého stupňa a ŠKD. 
Veľmi sa im u nás páčilo. 

V nedeľu 2.apríla 2017 sa na našej škole konal netradičný SLÁV-
NOSTNÝ ZÁPIS detí do 1. ročníka. Budúci prváci preukázali svoje 
schopnosti a predpoklady na úspešný vstup do školy zvládnutím 
rôznych úloh. Deti počítali, kreslili a písali, čím dokázali svoju odva-
hu, šikovnosť a školskú zrelosť. Úsilie a odvahu budúcich prvákov 
odmenili pani učiteľky malými darčekmi, pamätným listom, medai-
lou a sladkou odmenou.  
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Nedávno na našej škole sa realizoval projekt EARTHCAM - fote-
nie Zeme z vesmíru, prostredníctvom fotoaparátu umiestnené-
ho na vesmírnej stanici ISS. Žiaci si naprogramovali fotenie mies-
ta na našej zemeguli ako Paríž , Kubu, Los Angeles, Nový Zéland, 
Iran, Kirgisztan... Fotografie našich žiakov budú spracované 
a zverejnené na hlavnej stránke projektu EarthKam.    

Ako každý rok, aj tento rok sa na našej škole na konci zimy usku-

točnilo pálenie Moreny a neskôr stavanie mája. Sú to veľmi pek-

né tradície, na ktorých sa zúčastňujú žiaci prvého stupňa. Spále-

ním Moreny, slovan-

skej bohyne zimy sme 

privítali jar a teplo. Máj 

dievčatá zdobili fareb-

nými stužkami a popri 

tom sa chlapci aj dievčatá zapájali do spevu ľudových piesní ľudo-

vých tancov. Chceme si túto tradíciu zachovať aj po ďalšie roky. 

Na Spojenej škole vo Svidníku uskutočnila súťaž „ Najlepší ru-
sista 2017 “, kde našu školu reprezentovali Martina Zajtková 
9.a, Zuzana Čintalová 9.a, Emma Lehocká 9.a, Erika Palubová 
9.b, Júlia Kmiťová 9.b a Soňa Briňarská 9.a. O tom, že ich re-
prezentácia bola úspeš-
ná, svedčí aj to, že vše-
tci, boli medzi štyrmi 
družstvami, ktoré sa 
porota rozhodla oceniť. 
Ocenenie si prebrali 

z rúk hostí - pani Anny Novgorodovej z veľvyslanectva Ruskej Federácie v 
Slovenskej republike a pani Júlie Sablinej zo Štátneho múzea M. J. Lermon-
tova v Tarchani, ktoré pozitívne hodnotili ich snahu a dosiahnuté výsledky 

pri štúdiu ruštiny. 

Environmentálny projekt Tatranskí rytieri má za cieľ výchovu 
a vzdelávanie žiakov k ochrane prírody a životného prostredia. Projekt 
povzbudzuje žiakov k prijatiu reálnych krokov pre zachovanie čistého 
životného prostredia. Stať sa hrdinom, ba priam „rytierom“ vo vzťahu 
k prírode. Učiť sa vnímať, aké dôležité je vážiť si prírodu a stále chrániť to, 
čo v nej máme ešte, napriek dopadu ľudskej činnosti, zachované. Žiaci 
našej  školy sa zapájajú do riešenia zaujímavých úloh počas školského 
roka a tým  prispievajú k zveľadeniu a ochrane životného prostredia 
v našom meste.  



ČO SA UDIALO 

                                                                                MLYNOVINY                                                                           11 

Celé pôstne obdobie žiaci v ŠKD s pomocou svojich 
pani vychovávateliek vyrábali rôzne ozdoby, kraslice, 
zajačiky, kvety, ktoré pred Veľkou nocou ponúkali na 
predaj na Veľkonočnej burze.  

Občianske združenie Savio svojimi projektmi skvalitňuje 
život detí v menej rozvinutých krajinách. Tento rok bol pro-
jekt zameraný na Južný Sudán. V tejto najmladšej krajine 
sveta,  je od roku 2013 občianska vojna. Projekt Tehlička pre 

Južný Sudán pre-
biehal na našej 
škole počas 40 
dňového pôstu. Žiaci na 1.stupni z tehličiek dobrých skutkov stavali 
školu pomenovanú po zakladateľovi saleziánov Don Boscovi. Pomoc 
vyvrcholila finančnou zbierkou, ktorá vyniesla krásnu sumu 200 eur. 

Deň 22. apríl je 
v povedomí spoločnosti známy ako Deň Zeme. Naši žiaci sa 
každoročne zapájajú do tejto akcie. Jednotlivé ročníky sa 
vybrali zbierať odpadky  a iné nečistoty v našom okolí po 

pridelených tra-
sách:  Hrnčiarska 
ulica, Ulica Matice 
slovenskej, areál 
Pod vlekom, Šandal- 
Roveň, smer Bokša, 
areál školy. Zapojili 
sa aj žiaci ŠKD, ktorí 
v popoludňajších hodinách skráš-
lili areál školy výtvarnou prácou 
ku DŇU ZEME.  
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 MDD slávili žiaci a pedagógovia našej školy už tradične počas 2 dní. Dňa 1.6.2017 bol pre žiakov 1.- 4. roč. pri-
pravený už 32. ročník ŠŠO, žiaci II. stupňa absolvovali v tento deň účelové cvičenie v prírode. Dňa 2. júna oslavy 
MDD pokračovali a naši žiaci si vymenili 
úlohy. Prvý stupeň pod vedením triednych 
učiteľov absolvoval účelové cvičenie. Žiaci 
II. stupňa mali v tento deň BEH ZDRAVIA, 

ktorý pripravil a realizoval 
v spolupráci s telocvikármi 
Školský parlament. Táto akcia 
sa odohrala na futbalovom 
štadióne MŠK TESLA Strop-
kov a bežecký maratón preveril sily a vytrvalosť starších žiakov. Po skončení behu 
jednotlivých tried a ročníkov nasledovalo vyhodnotenie najkrajších vlajok 
a vyhodnotenie behu. Žiaci spolu odbehli 287 km. Spestrením programu boli 
ukážky práce HASIČSKÉHO a POLICAJNÉHO ZBORU. 

 celodenný*  po 15:00 hod.*  

Dospelí, deti nad 2,50 €  2,00 €  

Deti do 140 cm  2,00 €  1,50 €  

Seniori nad 60 2,00 €  1,50 €  

Deti do 90 cm  zdarma  zdarma  

LETNÉ KÚPALISKO STROPKOV  
Otváracie hodiny: 10:00 - 18:45 

ZOO STROPKOV 
0tváracie hodiny: IV.-VI. 10:00 -17:00,  
                                VII.-VIII. 10:00 - 18:00 

Nad 15 rokov 1,5 Eur 

Deti 3 - 15 rokov 1 Eur 

Deti do 3 rokov, invalidné 
deti 

zdarma 

Rodinná vstupenka (na 
celú sezónu) 

15 Eur 

Krmivo 0,20 Eur 
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Chlap či hrdina? Je 
to veľká drina? S touto záhadou si hravo poradili žiaci 5. a, ktorí na 
hodine sloven-
ského jazyka 
zúročili svoje 
vedomosti  o 
skloňovacích 
vzoroch podstat-
ných mien zábav-

nou formou. Z domu priniesli všakovaké veci i vecičky, pri 
ktorých určovali ich vzor. Na hodine literatúry sa sami pre-
svedčili, že z nich môžu byť šikovní umelci. Vyrobili si bábky 
podľa svojich predstáv a  spoločne vymýšľali scenár k vlastnej 
bábkovej hre.  

Výučba gramatiky v cudzom jazyku nie je ľahká. Trochu inak si 
časť gramatiky osvojili žiaci 6.a. V úvode hodiny žiaci správne 
uložili puzzle. Na obrázku sa objavili prídavné mená a tiež ich 
opačný význam. 
Žiaci prídavné 
mená preložili 
a následne 
sa pokúsili ich 
vystupňovať. 
Hodina s puzzle 
nebola jediná 

nezvyčajná hodina angličtiny v tejto triede. Vo februári žiaci 
priniesli z domu recepty a rôzne dobroty a ukuchtili our cake. 

Žiaci 2. a a 2. b navštívili  Mestskú knižnicu v Stropkove. S pani  M. Škurlovou mali besedu  o knihe „DANKA 
A JANKA“ od Márie Ďuríčkovej. Pútavo im 
porozprávala o príbehoch dvojičiek 
a premietla zopár krátkych rozprávok.  

Na hodine pracovného vyučovania vo 4.c pripravili chutnú bryn-
dzovú nátierku. Žiaci si vyskúšali nielen samotnú prípravu, ale aj jej 
servírovanie.   
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Čakanie na Veľkú noc sme si na hodine nemeckého jazyka 
spestrili prípravou 
kraslíc a zároveň 
sme si obohatili 
slovnú zásobu o 
špecifické slovíčka, 
ktoré súvisia s 
týmto sviatkom. 

English is fun. 
Pani učiteľky pripravili pre druhákov veľmi zaujímavé aktivi-

ty. V prvom bloku žiaci odkrývali a prekladali slovíčka v prezentáciách, 
ktoré súviseli s tematickými celkami ( jedlo, zvieratá,..). V druhej čas-
ti  sa  žiaci oboznámili s hrou Domino. Súčasťou tretieho bloku bola 
slovná zásoba na tému Rodina. Po zvládnutí všetkých úloh nasledovalo 
vyhodnotenie.  

Exkurzie Šiestaci okúsili pravek 
zblízka v Archeoparku v Hanušov-

ciach nad Topľou, sied-
maci spoznali krásy 
kráľovského stredo-
vekého mesta Bardejov 
a ôsmaci obdivovali 
múdrosť a vynaliezavosť 
našich predkov v Soliva-
re a oboznámili sa deji-
nami a osudom židov-
ského národa v synagó-
ge v Prešove. 

To, že aj predmet Fyzika môže byť zábavný, sa mohli presvedčiť žiaci šiesteho a siedmeho ročníka našej školy, 
keď  navštívili Planetárium v Prešove. Tu zažili priam Kúzelnú fyziku... 
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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 použi-

tia. 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. 

Začiatkom mája si naši žiaci v rámci medzinárodného festivalu dokumentárnych 
filmov Jeden svet pozreli zaujímavé a poučné filmy Nie som z cukru  a Cez deň 
práca, večer škola, vďaka ktorým si snáď aspoň niektorí uvedomili, aké veľké 
šťastie je žiť v mieri a môcť si užívať detstvo bez povinností, zodpovedností 
a strachu o seba a svojich najbližších.  

V rámci vyučovania anglického jazyka sme sa zúčastnili dvoch vystúpení Divadel-
ného centra z Nitry. Žiaci 4. a 5. ročníka si mohli užiť klasickú rozprávku Puss in 
boots - Kocúr v čižmách 
v zábavnom a melodickom preve-
dení plnom chytľavých songov 

a starší žiaci 7. až 9. ročníka so záujmom sledovali Peter Black 3 -
Petrov príbeh o tom, ako sa z na prvý pohľad nemožnej misie dá 

vyča-
rovať 
dielo prospešné pre všetkých. Anglické predstave-
nia tohto typu v sebe spájajú príjemné 
s užitočným, pretože nás vždy nielen pobavia, ale 
aj preskúšajú našu zdatnosť v porozumení anglic-
kého hovoreného slova.  

Žiaci 2.c vymenili telocvičňu a hodinu telesnej 
výchovy strávili na detskom ihrisku, kde sa mohli 
nielen zahrať, ale si aj poriadne zacvičiť. Posilnili 
svoje telá vlastnou váhou a išlo im to naozaj vý-
borne. Pekné počasie a pohyb na čerstvom vzdu-
chu urobí radosť každému...  
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TOP UČITEĽ 
MÁRIA GABAĽOVÁ 

Ktorý predmet učíte žiakov 
najradšej? 
Na 1. stupni je veľa predme-
tov a všetky učím rada, ale 
predsa ma to najviac ťahá 
k SJL a MAT. 
Aké plány máte na letné 
prázdniny? Chystáte sa 
niekde s rodinou? 
Cez letné prázdniny si 
v prvom rade plánujem 
oddýchnuť. K sviatku som 
dostala dovolenku s celou 
rodinou podľa vlastného 
výberu. Výber destinácie 
som však zverila synovi 
a dcére. 
Rada cestujete? Ktoré krajiny ste navštívili? 
Iste prekvapím, ale cestujem veľmi nerada. Aj napriek 
tomu som navštívila niektoré krajiny, ako je Taliansko, 
Nemecko, Rakúsko, Maďarsko, Poľsko a Česko. 
Od mala ste chceli byť učiteľkou? Alebo vás lákalo 
niečo iné? 
Už pri mojom prvom nástupe do školy som sa stretla 
s fantastickou učiteľkou, ktorá veľmi ovplyvnila moje 
rozhodnutie. Aj keď je pravda, že neskôr som chcela ísť 
študovať biológiu, ale túžby po učiteľskom povolaní 
som sa nikdy nevzdala. 
Ktorý predmet vám išiel v škole najlepšie a naopak 
najhoršie? 
Zväčša vám idú najlepšie predmety, ktoré mate radi. Ja 
som mala rada SJL a MAT. Našla som sa v recitácii, ale 
robila som aj ŠVOČ z matematiky. Neutvorila som si 
vzťah k zemepisu, fyzike a z toho istého dôvodu mi išli 
najhoršie. 
Aj vaše deti sa vybrali touto cestou? 
Moje deti sa rozhodli pre úplne iné smerovanie. Dcéra 
Andrea je lekárkou a syn Ľuboslav pracuje ako konzul-
tant v IT. 
Ako trávite svoj voľný čas? 

Vo voľnom čase sa venujem ručným 
prácam, práci v záhradke, kde rela-
xujem. Pravidelným koníčkom je 
dobrá kniha. 
Na ktorý, zážitok zo školy nikdy 
nezabudnete? 
Je ich mnoho. Tie nezabudnuteľné 
boli spojené s výletmi, exkurziami, 
lyžiarskymi výcvikmi a brigádami. 
My sme totiž niekedy chodili na 
zemiakové brigády a tá atmosféra 
bola fantastická – oheň, pečené 
zemiaky a dobrá nálada nikdy ne-
chýbali. 
Je Stropkov vaše rodné mesto? Kde 
ste prežili svoje detstvo a mladosť? 

Detstvo a časť mladosti som prežila v Stropkove, chodi-
la som tu na ZŠ a gymnázium. Po absolvovaní gymnázia 
som študovala v Prešove na Pedagogickej fakulte UPJŠ 
– učiteľstvo 1.- 5. ročníka. Po skončení vysokoškolského 
štúdia som nastúpila ako učiteľka vo Vyšnej Olšave. 
Čo vám robí najväčšiu radosť? 
Najväčšiu radosť mi robia moje deti Andrea a Ľuboslav 
a skvelé vnúčatká Natálka a Andrejka. Teším sa 
z každého ich úspechu a pokroku. Samozrejme, že 
radosť mi robia aj moji žiaci, či už bývalí alebo súčasní. 
Ako vidíte budúce školstvo? 
Budúcnosť školstva? Ťažká otázka. Technika napreduje 
a rozvíja sa rýchlosťou blesku. Zasahuje do všetkých 
sfér života a dostáva sa aj do výchovno-vzdelávacieho 
procesu. Verím však, že nikdy nenahradí učiteľovu 
osobnosť. 
Akým mottom sa riadite ako učiteľka? 
Neriadim sa žiadnym mottom. Každého žiaka vnímam 
ako individuálnu osobnosť. Hľadám to, čo je v nich 
dobré a o čo majú záujem. Na základe týchto vlastností 
ich motivujem k lepším a zodpovednejším výkonom. 
Snažím sa im porozumieť, byť nielen učiteľkou, ale aj 
mamkou v jednej osobe.                                         Tamara 
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  Volám sa Eduard Háj-
nik. Mám 10 rokov a 
navštevujem 4. b trie-
du. Rád sa učím, aj súťa-
žím. V škole sa mi darí 
vo všetkých predme-
toch, no medzi moje 
najobľúbenejšie patrí 
matematika, informati-
ka, telesná výchova a 
anglický jazyk. Tomu sa 
venujem aj vo voľnom 
čase. Navštevujem 
súkromné hodiny an-
glického jazy-
ka ,,Cambridge“. Keďže 

rád cestujem a spoznávam nové krajiny, pochopil som, 
že je dôležité ovládať aspoň jeden cudzí jazyk. Nielen 
kvôli dorozumeniu sa, ale aj v bežnom živote a v budú-
com zamestnaní. 

K mojím najväčším úspechom patrí minuloročné 2. 
miesto v školskom kole a 1. miesto v okresnom kole 
Pytagoriády. Tento rok som sa umiestnil na 1. mieste v 
školskom kole. Čísla a logika ma zaujímali od predškol-
ského veku. Veľmi ma potešilo 1. miesto v súťaži 
iBobor. V kategórii Bobrík som získal maximálny počet 
bodov.  
Môj najobľúbenejší šport je plávanie. Reprezentujem v 
ňom našu školu. V plaveckej lige som v minulom škol-
skom roku získal dvakrát 3.miesto a tento rok 
1.,2.,3.miesto. Darí sa mi aj v skoku do diaľky. V škol-
skej športovej olympiáde som sa umiestnil dvakrát na 
2.mieste. 
Okrem plávania ma baví basketbal, v lete bicyklovanie 
a v zime lyžovanie a korčuľovanie. Vo voľnom čase rád 
čítam aj v anglickom jazyku. 
K mojím najnovším koníčkom patrí programovanie. 
Fascinuje ma astronómia a vesmír. Vynasnažím sa, aby 
som čo najlepšie úspechy dosiahol aj v ďalšom štúdiu. 
Dobré vzdelanie je pre mňa prioritou.                         Ema 

TOP ŽIAK 
EDUARD HÁJNIK 

Volám sa Lívia Andrejovská 
a mám 15 rokov. Som žiač-
kou 9.c. Do športovej triedy 
chodím už tretí rok. Pred-
tým som dva roky navšte-
vovala jazykovú triedu, ale 
keďže volejbal ma veľmi 
baví, rozhodla som sa pre-
stúpiť. Vôbec mi nevadí, že 
skoro všetok svoj voľný čas 
venujem volejbalu, pretože 
si  užívam nezabudnuteľné 
zážitky.  Zvyšok svojho voľ-
ného času venujem hlavne 

škole. Okrem toho, že mám výborné známky, sa každý 
rok zúčastňujem rôznych olympiád, ktoré mi prinášajú 

veľa úspechov. Najobľúbenejšia je biologická, v ktorej 
sa mi darí dosahovať výborné výsledky. Vyhrávam 
okresné kolá a vždy sa dostanem na krajské kolo. Mi-
nulý rok som sa dokonca umiestnila na krajskom kole 
na 3. mieste. Zo slovenského jazyka mám dve 1. miesta 
na okresnom kole a nesmiem zabudnúť na dejepisnú, 
ktorá mi tento rok síce nevyšla, ale z nižších ročníkov 
mám tri 3. miesta z okresného kola.  Popri škole 
a volejbalu sa venujem  pozeraniu filmov, počúvaniu 
hudby alebo chodím von s kamarátmi. Zo stredných 
škôl som si vybrala Gymnázium v Stropkove. Neskôr 
plánujem pokračovať v štúdiu na vysokej škole.  Tiež 
chcem naďalej pokračovať vo volejbale. Učitelia, tréne-
ri a moji rodičia ma počas základnej školy veľa naučili, 
začo im veľmi  ďakujem a dúfam, že budem vďaka 
tomu v živote úspešná.                                                 Klaudia 

LÍVIA ANDREJOVSKÁ  



ŠPORTOVÉ OKIENKO 

18                                                                  MLYNOVINY 

ŠPORTOVÉ OKIENKO  
Naša škola zorganizovala obvodné kolo vo volejbale starších žiačok a žiakov. Do súťaže sa prihlásili v jednej aj 

v druhej kategórii 3 školy. V kategória 
dievčat aj v kategórii chlapcov naši 
žiaci vybojovali 1. miesto a zúčastnia sa 
krajského kola v Prešove. 

V prešovskej hale na ZŠ Sibírska sa 
uskutočnili krajské majstrovstva vo 
volejbale žiačok základných škôl. Za 

účasti 10 družstiev rozdelených do troch skupín si najlep-
šie počínali naše deviatačky, keď získali 1. miesto Ziskom 
titulu Majsteriek kraja si zabezpečili postup na školské M-
SR, ktoré sa uskutočnia 20.-21.apríla v Detve. 

Bronzové medaile z M-SR vo volejbale žiačok základ-
ných škôl , ktoré sa uskutočnili v Detve, si vybojovali naše 

deviatačky. V konkurencií ôsmich najlepších tímov jed-
notlivých krajov ako víťaz skupiny sa v semifinále turnaja 
postavili proti hráčkam zo športového Gymnázia Bilíková 
Bratislava, v ktorom podľahli im v obidvoch setoch. 
O konečné 3. miesto si zopakovali zápas proti hráčkam 
zo Senice. Naše dievčatá zabojovali a tak sa mohli tešiť 
z dosiahnutého výsledku ako tretie najlepšie volejbalové 

školské družstvo na Slovensku. 

V apríli sa deviatačky zúčastnili X. ročníka Medzinárodného volej-
balové turnaja – Memoriál Stanislava Elmera v Gorliciach, ktoré 

hostilo celkovo 16 druž-
stiev. V kvalitne obsade-
nom turnaji si vybojovali 
5. miesto. 

Na našej škole sa kona-
li  okresné majstrov-
stvá  v malom futbale mladších žiakov a žiačok ZŠ – ŠP-SFZ.  Dievčatá 
skončili na 2. miesto. Chlapci obsadili 1. miesto a postúpili na krajské 
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majstrovstvá.  Na krajských majstrovstvách  sa zúčastnilo 12 škôl. 
Víťazi skupín - ZŠ Mlynská Stropkov, ZŠ Bardejov a ZŠ s MŠ Poprad 
hrali o konečné umiestnenie, v ktorom naši žiaci obsadili 1. miesto 
a zúčastnili sa celoslovenského kola v Poprade, kde skončili na 7. 
mieste. 

Naši žiaci sa pravidelne zúčastňovali 
Mestskej plaveckej ligy. Súťažili 
v jednotlivých  disciplínach ako: kraul, 
prsia, znak 25 m, 50 m a 100 m. Bola to 
dlhodobá súťaž, ktorá mala 4 kolá. 16. 
mája 2017 súťažili naši žiaci vo finále: Ema Slivková, Oliver Bandurič, Eduard Háj-
nik, Samo Malačina, Oliver Reiter, Šimon Dovičak, Nina Slivková a Radka Hašková. 
V jednotlivých disciplínach obsadili viacero popredných miest. 

 

Naša škola zorganizovala okresné majstrovstvá v malom 
futbale žiakov- Futbal CUP 2017. Zúčastnilo sa 5 družstiev 
a naši žiaci vybojovali 1. miesto. 

Vo Vranove nad 
Topľou sa uskutoč-
nil finálový turnaj 
o školského majstra Východu v trojkovom volejbale – MINICOOLVOL-
LEY, na ktorom sa zúčastnili žiačky športových tried 6. a 7. ročníka. Na 
turnaji sa stretli so Sninou, 
Vranovom, Svidníkom 
a  Strážskym. Podarilo sa 
im zvíťaziť v 3 zápasoch 
a z 2. miesta postúpiť na  
M-SR, ktoré sa budú konať 

1.6.2017 v Poprade. 

Vo štvrtok 1.6.2017 sa 
v Poprade pod holým nebom 
na futbalovom štadióne 
v úmornej horúčave odohrali školské M-SR  v minivolejbale( 3 – kový volej-
bal) žiakov a žiačok základných škôl, do ktorých sa prebojovali aj naše žiačky  
6. a 7. ročníka.  Na majstrovstvách sa zúčastnilo 12 tímov. V základnej skupi-
ne po veľmi dobrých výkonoch nenašli naše dievčatá premožiteľa, postúpili 
do osemfinále a semifinále a prebojovali sa až do finále. Po tuhom boji pod-
ľahli Snine a stali sa  vicemajsterkami základných škôl v MINICOOL VOLLEY 
pre tento školský rok.  
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Na krajskom kole vo florbale si skvelo počínali naši žiaci - Babiarčík Š.,Baško R.,Cap F.,Cap J.,Čabala T.,Fečko 
P.,Glovacký S.,Goc M.,Novotňák A.,Šujeta E.,Šujeta P., keď po 
postupe zo skupiny vybojovali v silnej konkurencii 3. miesto. 

V Brusne sa uskutočnil finálový turnaj M-SR vo štvorkovom 
volejbale mladších žiačok, na ktorý sa prebojovali ako druhý 
najlepší tím Východu aj naše siedmačky. Ako víťaz skupiny si 
v druhom hracom 
dni zabezpečili po-
stup do semifinále, v 
ktorom si výhrou 

vybojovali postup do východniarskeho finále proti tímu zo Sniny. Po 
prehratom zápase sa nakoniec mohli radovať z titulu vicemajsteriek 
Slovenska vo štvorkovom volejbale v sezóne 2016/2017. 

Žiačky 6.ročníka vybojovali vo Zvolene na Majstrovstvách Sloven-

ska v trojkovom volejbale – MINICOOL VOLLEY krásne 3. miesto. 

Po veľmi dobrom výkone v skupine, kde neprehrali ani jeden zápas, 

v konkurencii 8 družstiev, v súboji o 3. miesto porazili domáci TJ Slávia TU Zvolen 2:1 a tak sa môžu tešiť 

z bronzových medailí. 

V máji sa v Leviciach uskutočnili M-SR vo volejbale starších žiačok, na ktorom sa predstavili hráčky MVK Strop-
kov, naše deviatačky. V konkurencií ôsmych 
najlepších tímov tejto sezóny svojimi výkon-
mi určite nesklamali a ukázali svoju kvalitu, 
bojovnosť a húževnatosť. Napriek výškovej 
prevahe ostatných tímov dokázali konkuro-
vať veľkým klubom a obsadili v konečnom 
umiestnení 5. miesto. 
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ČRIEPKY ZO ZBOROVNE 

K jubilantkám sa v tomto školskom roku pridali aj pani 
učiteľky Mária Pavlíková a Božena Sušinková, ktorým 
s kyticou 60 ruží chceme zaželať pevné zdravie, nech im 
život prinesie ešte veľa radosti a žiadne starosti. 

Tulipány a milí páni učitelia patria každoročne k oslave MDŽ v našej škole. Stalo 
sa už tradíciou, že v tento sviatok sa stretneme v príjemnom prostredí mimo 
školy, oddýchneme si, porozprávame a zmeriame si sily na bowlingových drá-
hach. 

Pri príležitosti Dňa učiteľov si 
z rúk primátora mesta Stropkov 
prevzala ocenenie pani učiteľka 
Mariana Čintalová a pani učiteľ-
ka Adriana Vašková. Blahoželá-
me a prajeme vám veľa trpezli-

vosti, inšpirácií 
a motivácie do 
ďalších rokov 
vašej učiteľskej 
práce. 

Pokračujeme v oslavovacom maratóne v ZŠ Mlynská. 
Na torte života sa 50 sviečok rozžiarilo našim pani 
učiteľkám, Bohuslave Zajtkovej a Viere Štafurovej. 
Prajeme vám zo srdca nech vám zdravie slúži a splní 
sa vám všetko, po čom vaše srdce zatúži. 
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PRE ŠIKOVNÝCH PÁTRAČOV 
Pre všetkých tých, ktorí majú radi detektívne príbehy, riešia rôzne hlavolamy a fascinujú ich záhady, sú pri-
pravené nasledujúce úlohy.  Drahí Watsonovia, využite svoj dôvtip, logické myslenie, pozorovacie schop-
nosti, staňte sa znovu šikovnými pátračmi a pomôžte Sherlockovi, ktorý pre vás pripravil tieto úlohy, zabrá-
niť zradnému profesorovi Moriartymu  konať zlo, pomôžte, nech znova zvíťazí dobro a čestnosť. 

 
Môj drahý Watson a všetci šikovní pátrači! 

Chcem sa poďakovať sa super odvedenú prácu, ktorá mi veľmi 
pomohla. V prvom rade sa chcem poďakovať Adamovi Baníkovi 
4. c, Klaudii Kizákovej 7.a a Daniele Čurillovej 4.c, ktorí boli spo-
medzi všetkých pátračov najšikovnejší.  Moji drahí spolupracovníci 
im odovzdali odmenu. Ostatných pátračov chcem povzbudiť k 
ešte usilovnejšiemu plneniu úloh. Vaše práce budú cez mojich 
pomocníkov odmenené. Malá rada na záver : dobre si čítajte moje 
úlohy a buďte veľmi pozorní.                                                        Sherlock 

Milý Watson!  
Pomôž mi, prosím, opäť identifikovať ďalších mojich priateľov zo ZŠ Mlynská. Sú vo veľkom nebezpečenstve.  
Mám len fotografie malých detí z tajného spisu profesora Moriartyho, 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. Keďže nepriateľ sa zdokonaľuje, musel som zlepšiť 
ochranu našej komunikácie. Indície sú zašifrované do QR kódu. Predpokladám, že máš smartphone s čítačkou 
kódov.  :):):)                                                                                                                                                                     Tvoj Sherlock 

Drahý Watson!  
Skoro som zabudol. Na našej tajnej stránke je ešte jedna 
úloha.  Už sa teším na Tvoje odpovede.                            Shelrock         
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NA VOĽNÝ ČAS 
FINESTRA PER L ÌTALIA 

  La quatra lezione  - Štvrtá lekcia 
Na úvod malé opakovanie, preložte: vianoce, sviatok, narodeniny. 
V dnešnej lekcii sa budeme venovať hodinám a dňom v týždni. 
Che ora é? Che ore sono?  - Koľko je hodín?  

Prendo il treno delle sette e dieci. 
Idem vlakom o siedmej hodine a desať minút. 

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

6.                 

7.              

8.              

9.              

10.              

11.              

12.              

13.              

14.              

15.              

16.                

1. Každý deň vstávam do ..... 
2. Keď zjem jablko zostane mi ...... 
3. Školský časopis ..... 
4. Šašo ináč..... 
5. V škole sedím na ....... 
6. Ulica, na ktorej sa nachádza naša ško-
la je .... 
7. Opak slová staré. 
8. Školsky predmet na M. 
9. Veľká mačkovitá šelma. Je mäsožravá. 
10.Spím v ...... 
11.Tráva je..... 
12.Cez Stropkov tečie rieka..... 
13.Malé ryšavé zvieratko na strome. 
14.Sneží po anglicky. 
15,Tropické ovocie na A. 
16.Loví ryby. 

13:15  
Sono le ore tredici e 
quindici minuti  

É l´una e un quarto. 

14:30  
Sono le quattordici e 
trenta minuti  

Sono le due e mezzo.  

14:45  
Sono le quattordici e 
quarantacinque minuti  

Sono le due e tre quar-
ti.** Sono le tre meno 
un quarto. (Manca) un 
quarto alle tre.  

15:55  
Sono le quindici e cinqu-
antacinque minuti quat-
tro. 

Sono le quattro meno 
cinque. Mancano 
cinque(minuti) alle  

Quanti giorni ha una settimana? 
Koľko dní má jeden týždeň? 
Una settimana ha sette giorni. 
Jeden týždeň má sedem dní. 
Quanti giorni feriali ha una settima-
na? 
Koľko pracovných dní má jeden týž-
deň? 
Una settimana ha cinque giorni 
feriali. 
Jeden týždeň má päť pracovných dní. 

Quanti giorni di riposo ha una settimana? 
Koľko voľných dní má jeden týždeň? 
Una settimana ha due giorni di riposo. 
Jeden týždeň má dva voľné dni. 

Lunedí  Pondelok  

Martedí  Utorok  

Mercoledí  Streda  

Giovedí  Štvrtok  

Venerdí  Piatok  

Sabato  Sobota  

Domenica  Nedeľa 
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V tomto čísle Mlynovín prinášame 
anketu. Z vašich odpovedí sme zhoto-
vili tieto TOP rebríčky... Dúfame, že si 
nájdete svojich favoritov. 
 
TOP PIESEŇ 
1. ED SHEERAN - Shape of you 
2. BURAK YETER - Tuesday 
3. RED ONE - Don't you need 
somebody     

 
     TOP SPEVÁK 
     1. PIL C 
     2. KALI 
     3. SHAWN MENDES    
 
 

TOP FILM 
1. Rýchlo a zbesilo 
2. Harry Potter 
3. Baby šéf    
 
 

TOP YOUTUBER 
1. GoGoManTV 
2. Exploited 
3. Teri Blitzen 
 
 

 
TOP HEREC 
1. Vin Diesel 
2. Jackie Chan 
3. Johnny Deep  
    
 
 

Klaudia, Ema, Tamara 
Simona 
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     „Thomas!“ prebudil ma ostrý hlas našej učiteľky. 
„Áno?“ rozlepil som obe oči a ponaťahoval som sa, 
zatiaľ čo sa trieda zabávala na celej tejto situácii. 
„Mladý muž,“ poupravila si svoje okuliare, ktoré mali 
čestné miesto na jej nose a prižmúrila oči, „je nevycho-
vanosť spať na hodine! Asi budem musieť zavolať 
tvoju mamu. Mala by byť informovaná o svojom dr-
zom a neznesiteľnom synovi!“ sykla nepríjemne. „Ale 
pani učiteľka, do našej "debaty" sa zapojil môj kamarát 
Tobias.  „Čo je zlé na spánku? Veď sama ste hovorili 
že..." nestihol dopovedať, lebo učiteľka buchla svojou 
hrozitánsky dlhou 
palicou po mojej 
lavici tak silno, až 
som nadskočil. „DO 
RIADITEĽNE! OBA-
JA!“ skríkla a hrdo 
vystrčila bradu. Sta-
rá čarodejnica. Po-
myslel som si, keď 
som odchádzal preč 
z vyučovania.   
     Domov som sa 
vrátil celý ubolený. 
Keď som sa pozrel 
do zrkadla, od ľaku som skoro odskočil. Kruhy pod 
očami veľké ako svet, rozstrapatené vlasy, taška na 
jednom pleci a výraz ako otrok. Presne takto som 
vyzeral. Ak by vypukla nejaká zombie apokalypsa, 
skvelo by som medzi ostatných zombíkov zapadol. S 
hlasným povzdychnutím som sa doplazil do svojej izby 
a ihneď sa zvalil na posteľ. „Ako ja len ten spánok milu-
jem,“ usmial som sa do perín a v tom momente za-
spal. 
      Ocitol som sa uprostred lúky plnej kvetov. Všade 
bola tma. Jediné, čo trochu osvetľovalo okolie, bol 
mesiac. Vedľa mňa udrel blesk. A potom ďalší. A ďalší. 
Nemohol som sa ani ponúť. Akoby som mal nohy z 
olova. Zrazu sa pri mne zjavila starena. Mohla mať tak 
osemdesiat rokov. Nebola veľmi vysoká, dokonca 
nižšia ako ja. Jej krátke sivé vlasy jej šľahali do tváre, no 

ona to ignorovala. Mojím telom prebehla nervozita a 
strach, keď  ku mne podišla. „Thomas,“ šepla a jej oči 
ma doslova hypnotizovali. Mal som pocit že každú 
chvíľu odpadnem.  „Neboj sa,“ povedala upokojujúco. 
„Čo...,čo tu robím? A kto ste vy? Prečo sa somnou 
rozprávate? Čo odomňa chcete?“ povedal som ner-
vózne. Táto situácia sa mi prestávala páčiť. Starena sa 
len schuti zasmiala, akoby som povedal nejaký skvelý 
vtip. „Takže tebe o tom mama nepovedala,“ chytila sa 
za brucho od smiechu. „Čo mi mala povedať?“ zamra-
čil som sa. „Thomas,...povedz mi. Nikdy si sa nezaují-

mal, kto bol tvoj otec? Či ešte 
žije?“ pozrela sa na mňa vyčí-
tavo. „Mama povedala, že 
zomrel pri autonehode,“ pove-
dal som jednoducho. „TOTO 
že povedala Alicia? To sa mi 
snáď sníva!“ odfrkla si. „Tvoj 
otec bol vojak. Bojoval v mene 
svojho národa celý svoj život. 
Vojaci ho prezývali Kobra, lebo 
bol najlepší z najlepších. Jed-
ným slovom, patril k akejsi 
neporaziteľnej elite. Raz, keď 
nepriatelia zajali ľudí z Tábora 

vlkov (Bol to tím, ktorý ochraňoval severné hranice), 
uniesli aj tvojho otca. Nikto o ňom už nikdy nič nepo-
čul!“ vzdychla si ťažko a zapozerala sa na oblohu. „Ako 
môžete vedieť, kto je môj otec?“ opýtal som sa pochy-
bovačne.  „Lebo som jeho matka,“ znova sa na mňa 
zapozerala. No tentokrát som v jej očiach videl len 
smútok. Každý normálny človek by si pomyslel ,že je 
blázon a neveril by jej ani jedno slovo. No čosi vo vnút-
ri mi hovorilo, aby som jej dôveroval. Aby som túto 
informáciu, ktorú mi zdelila, pokladal za najdôležitejšiu 
vec na svete. „Len jeden človek vie, kde momentálne 
sa tvoj otec nachádza,“ sadla si do trávy. „Kto?“ oka-
mžite som zareagoval. Zistenie, že môj otec možno 
ešte žije, ma robilo  šťastnejším. Ten muž sa volá Rick 
Adams. Je to cestovateľ. Zažil snáď všetky vojny ľud-
stva. „Veď... to predsa nie je možné!“ zhrozil som sa. 

Ema Baníková 7.a 
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„Všetko je možné,... ak máš stroj času,“ zašepkala a 
šibalsky sa na mňa uškrnula. „To nemyslíte vážne! 
Nerobte si zo mňa srandu! To je nonsens!“ mával som 
rukami do vzduchu, akoby som práve absolvoval náv-
števu psychiatrie. „Ach,...vy ľudia. Ničomu nechápete. 
Nevnímate mágiu, s ktorou sa stretávate každý deň. 
Nevšímate si ju. Beriete ju ako samozrejmosť. A to je 
veľká chyba,“ povedala pomaly so štipkou smútku v 
hlase.  Nemal som slov. Možno mala pravdu. Vážne 
sme si nevážili, čo všetko máme. „Ako nájdem toho 
cestovateľa?“ opýtal som sa odhodlane. Chcel som 
tomu všetkému veriť. Tak veľmi som chcel... Až som si 
bol existenciou môjho otca istý. Netuším prečo. Jedno-
ducho to tak bolo. „Tento týždeň je v roku 1517. Aku-
rát v dobe, kedy Luther začal reformáciu cirkvi. Počul si 
už jeho príbeh? Je vskutku zaujímavý,“ odtrhla púpa-

vu, ktorú chvíľu obdivovala a nakoniec do nej fúkla. 
„Stop, áno? Nepotrebujem tu hodinu dejepisu. Akoby 
nestačilo, že moja teta je archeologička,“ prekrútil som 
znudene očami nad spomienkou mojej bláznivej tetuš-
ky, ktorá cez letné prázdniny cestuje po celom svete a 
vyhľadáva akúkoľvek zakopanú historickú pamiatku z 
dávnych čias. „Ale ako inak sa chceš dostať k Rickovi 
Adamsovi, ktorý cestuje v rôznych časoch, keď nebu-
deš vedieť históriu ľudstva?“ pozrela sa na mňa spýta-
vo. Hlasno som si povzdychol: „A poviete mi už koneč-
ne AKO sa dostanem za tým bláznom?“ „Chcem nájsť 
svojho roky strateného otca, pamätáte?“ nadvihol 
som obočie. „No dobre...,“ pomaly vstala na rovné 
nohy. Pomohol som jej, keďže som videl, že sama by 
to... 

Katarína Medveďová 7.a 

Adam Vidiščák 2.a Alexandra Husárová 2.b Karin Fečová 2.a 

Barbora Glusová 2.b Vladimír Polivčák 2.a 
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Stropkov - naše mesto 
Stropkov je mesto krásne, 
pokúšam sa o ňom písať básne. 
Tečie popri ňom Ondava, 
čo mu len na kráse pridáva. 
Športu sa tu veľmi darí, 
futbalisti trénujú už od jari. 
Naše mesto radi máme, 
na jarmoku sa každý rok stretávame. 
                                   Samuel Cichý  5. a 

Svet víl 
Do čarovného sveta víl,  
dostať sa chcem z celých síl. 
Že sa stanem vílou snívam už od mala 
a v tom mi krídlo darovala. 
                 Bibiána Jacečková 5.a  

Spomienky zo školskej lavice 
Každý na niečo rád spomína. Niekto na to, 
keď sa zosobášil, niekto na to, keď prvý-krát 
roztočil kolesá bicykla a niekto možno aj na 
školu. Ja veľmi rada spomínam na časy strá-
vené v mojej školskej lavici. Veľa som sa v nej nasmiala, no zažila aj chvíle, 
ktoré neboli vôbec príjemné. Predstavovala som si, ako ma lavica k sebe 
volá: „Poď sem, sadni si, otvor knihy a pusť sa do učenia!“ Snívala som až 
do chvíle, keď do triedy vstúpil učiteľ. Vtedy sa v mojej lavici začalo 
„kúzlenie“. Do uší mi pomaly vliezali tie hrôzostrašné slová: „Dnes si napí-
šeme písomku, rozdajte papiere a môžeme začať.“ V hlave mi znela stará 
známa pieseň. Zase test, zase písomka, je vôbec škola o  inom? Och, znova ma čaká poriadna guľa!  Zmeravela 
som od strachu. Ako vtedy, keď učiteľka s  prísnym výrazom v tvári povedala: „Žiaci, musím skonštatovať, že vaše 
známky  veľmi  zhoršili, musíte uznať, že dostať štvorku z rozcvičky z matematiky je úplná hlúposť!“ Svoj pohľad 
hneď namierila na tmavovlasého, kučeravého chlapca, ktorý sedel asi šesť metrov od nej. „Taktiež uznáte, že ne-
nosiť si zošit z fyziky päť mesiacov je veľmi nezodpovedné, čo mladý pán?“ a pozrela sa na blonďavého chlapca 
chuligána, ktorý sedel po jej pravici. Chcela samozrejme pokračovať. Lenže zvonenie nám podalo záchranné kole-
so. Učiteľka sa zdvihla, odkráčala k dverám a len pokrútila ustarostene hlavou. Jasné, počas toho som sedela za 
lavicou ani prikovaná. Pamätám si, ako som sa raz pred celou našou triedou v mojej milovanej lavici strápnila, keď 
som nevedela jednu odpoveď na otázku. Bolo to vtedy, keď som mala dostať novú lavicu, pretože tá stará sa moh-
la každý deň rozpadnúť. Ešte skôr, než som ju dostala, ma vyvolala odpovedať učiteľka biológie. S malou dušičkou 
som prišla pred tabuľu a prehĺtla slinu. Ani som sa nenazdala a učiteľka na mňa vyvalila fúru otázok. Ja som však 
reagovala len na poslednú. „Toto je papraď  a z nej vyrastajú na jar listy. Povedz mi, z čoho vyrastajú tieto zatočené 
listy?“ spýtala sa a ukázala mi obrázok v učebnici. Ja som vôbec nerozmýšľala a vyhŕkla som : „ Z chameleóna pred-

sa!  Veď takýto chvost má len on! Kto iný by to mohol byť?“ S nadšením 
som pozrela na učiteľku a v tej chvíli v triede vybuchol nekonečne dlhý 
smiech. Smiali sa mi spolužiaci, učiteľka, dokonca aj lavice som počula, ako 
sa mi smejú. Aj tá moja stará sa nezdržala. Keď sa učiteľka dosmiala, ochot-
ne mi to vysvetlila a posadila ma na miesto. Kvôli tomu smiechu som ani 
len nepostrehla novú lesklú lavicu. Pokojne som si sadla a vydýchla.  Poťu-
kala som jemne po mojej novej lavici,  a pomyslela si, aké zážitky nás dve 
čakajú, ako si poradíme s písomkami, aké známky si spolu vybojujeme. 
Vymeniť, či nevymeniť, to je otázka?     Timea Petričková  6. a 

Beáta Hubinská 9.a 

Šimona Cichá 6.c 

Samuel Zápotocký 8.a 



Z NAŠEJ TVORBY 

28                                                                  MLYNOVINY 

Máj 
Konečne k nám prišiel máj 
a na lúke sa objavil kvetinový háj. 
Slnko nám už krásne svieti 
a vonku počuť hlasy detí. 
Na konári vtáčiky štebotajú, 
a nám čoraz viac hlavy  
pomotajú. 
Zubaté slnko sa skrylo za mraky 
a naše babky zasadili prvé  
zemiaky. 
Každé ráno v jari, 
cítim vôňu pokosenej trávy. 
Snežienky nám už zbeleli, 
a otvárajú sa prvé letné hotely. 
Cinká linka konvalinky, 
zvoní nám pevná linka, ž 
e deti niečo vyviedli. 
Máj je už na každom 
dvore, 
lásky čas, no aj nepokoje. 
Máj po našom boku, 
prichystá sa do útoku 
na leto plné zábavy. 

Narodila som sa 29.decembra. 
Prvé pohladenie mamy ma uisti-
lo, že som v bezpečí.  Na svet som 
prišla s plačom. Po nociach mi 
rástli zúbky a rodičia z toho mali 
nočnú moru. Rodičia už boli zvyk-
nutí, lebo predo mnou prišli na 

svet moji dvaja bratia. Neskôr to boli moje prvé slová, ktorým som 
rozumela len ja. Po čase prišiel môj prvý krok, z ktorého sa všetci tešili. 
Potom nastal deň, keď som dostala prvú tortu, na ktorej bola veľká 
sviečka. Keď som bola väčšia, otvorili sa mi dvere škôlky a ďalšie zaují-
mavé veci. Napríklad som zistila, že na maľovanie je papier a nie stena. 
Spoznala som tam veľa kamarátov. Roky plynuli a zo mňa sa stala pr-
váčka v škole. Rok za rokom išiel a teraz som deviatačka. Už roky som 
doma pozerala na zaprášenú gitaru, a tak som sa rozhodla  skúsiť na 
nej hrať. Teraz som už na nej závislá. V škole som si chcela precvičiť 
pamäť, a tak som skúšala rôzne olympiády. Mojím snom je navštíviť 
New York, preto sa musím zlepšovať v anglickom jazyku. Moje prianie 
je stať sa dobrou veterinárkou. Po skončení 9.ročníka by som chcela, 
aby sa mi sny a priania splnili. Rodina mi verí a dáva mi pomocnú ruku 
a oporu vo všetkom.                                                              Júlia  Kmiťová 9. b 

Ema Baníková 7.a 

Ema Baníková 7.a 

Samuel Zápotocký 8.a 

Stovežatá Praha 
Bola som cez prázdniny v Prahe, 
bolo to aj finančne drahé. 
Videla som snáď sto veží, 
aj tak to v Prahe beží. 
Pred orlojom zástup ľudí, 
po hodine ich všetkých budí, 
Všetci svätí tancujú  
a ľudia sa radujú. 
Vieš, kde je tam zvierat tisíce? 
Žirafy a samé opice? 
To všetko v ZOO nájdeš, 
len či toľko kilometrov zájdeš? 
Bola som na Pražskom hrade,  
výhľad bol tam krásny všade.  
Strážia ho tam vojaci,  
od rána až do noci.  
Michaela Šimková  5.a 
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Májový deň 
Nadišiel máj lásky čas, 
obdobie nehy nadišlo zas. 
Cítiť vôňu pokosenej trávy, 
motýle nesú dobré správy. 
Príroda sa zobudila, 
akoby znovu ožila. 
Deti vonku behajú 
šťastne na rodičov mávajú. 
Pri tom speve vtáčikov, 
pozri sa na oblohu, je plná obláčikov. 
Skry slzy, úsmev navráť, 
veď príroda oslavuje svoj návrat. 
Miluj milované, tak píše kniha kníh, 
už nesmúti veru nik. 
Lastovičky spievajú, 
zvieratká jasajú. 
Tak aj ty sa teš, 
do prírody bež. 
Margarétky a či fialky 
potešia všetky mamky. 
Vietor fúka deťom do tváre, 
skončili sa všetky sváre. 
Pekný deň na dvere zaklopal, 
slniečko nám nakúka do obloka. 
Rado sa s nami smeje, 
milo nás na tvári hreje. 
Necítime smútok, bolesť, 
lebo vieme, že to je jari zvesť. 
Lístie zelenie, 
na trávu sa slnko smeje. 
Dospelí sa taktiež radujú, 
s deťmi sa cez prázdniny k rieke  
ponáhľajú. 
A keď noc nadíde, 
všetko skryje sa, odíde. 
Hviezdy sa na nebi ligotajú, 
rôzne súhvezdia vytvárajú. 
Neposlušný vetrík už ustal, 
prestávku si dal. 
A to slnko žiarivé taktiež svietiť 
prestalo, 
noci žezlo predalo. 
Ako náhle nadíde nový deň, 
slniečko vykukne  a mesiac sa 
skryje preň. 
Starí ľudia vedia pravdu odvekú, 
májový deň spríjemní náladu človeku. 
                                        Katarína Medveďová 7.a 

Samuel Verba 5.c 

Rebeka Hybeľová 7.a 

Ema Baníková 7.a 

Alexandra Chvaščáková 4.c   
Šimona Cichá 6.c 
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Z denníkov našich štvrtákov 
22. máj 2017  
    Tak ako všetci štvrtáci aj my sme sa nevedeli do-
čkať, kedy konečne pôjdeme do školy v prírode. 
Ráno sme sa všetci stretli pred školou. Kufre nalože-
né, nikto nechýba, môžeme vyraziť. Pán šofér,  smer 
Štrbské Pleso, prosím! 
    S očami na stopkách sme pozorne sledovali ces-
tu, všímali si všetko, o čom sme sa učili na hodinách 
vlastivedy a prírodovedy. Už len pár kilometrov 
a sme na mieste. Po ubytovaní v krásnom hoteli 
Crocus a po chutnom obede sme si zbalili turistické 
ruksaky a išli na prechádzku okolo Štrbského plesa, 
kde sme mali hodinu vlastivedy a z informačných 
tabúľ sme sa dozvedeli zaujímavé informácie 
o mieste, na ktorom strávime tento týždeň. Pod 

skokanskými mostíkmi v športovom areáli boli ešte kopy snehu.  Večer sme si vybalili niektoré veci, upratali 
a tešili sa na ďalší deň. 
Utorok 
     Dnes ráno ma namiesto budíka zobudila moja spolubývajúca, spočiatku sa mi to nepáčilo, ale keď som cez 
okno uvidela ten výhľad, hneď som zmenila názor. Bol nádherný! Čakala nás prvá naozajstná túra. Veľmi som 
sa tešila! Najprv sme cestovali do Vyšných Hágov autobusom, tam sme prestúpili na električku do Starého 
Smokovca a na Hrebienok nás vyviezla tatranská zubačka. Terén turistického chodníčka bol náročný. Trošku ma 
boleli nohy, ale keď som zbadala vodopády, ihneď prestali a po celom tele mi prebehli zimomriavky. Pri Raine-
rovej chate sa niektorí odfotili s chatárom, pánom Petrusom a pozdraviť ich prišla aj líška, ktorá tam chodí stále 
v rovnakom čase. Po ceste späť sme museli z ruksakov vytiahnuť pršiplášte. Keď sme nastúpili do zubačky prša-
lo a blýskalo sa. Vyzeralo to tak, akoby sme sa plavili po Tatrách loďou. Po večeri sme si ešte zatancovali stolič-
kový tanec a išli spať. 
3. deň 
      V stredu ráno boli vynikajúce raňajky. Dnes sme vyrazili na Popradské pleso. Táto túra nám dala zabrať. Bola 
veľmi vyčerpávajúca, ťažká a bolestivá. Nohy som si vôbec necítila. Ale všetci sme to zvládli a prekonali sami 
seba. Cesta späť ubehla veľmi rýchlo. Poobede sme navštívili Tatranskú Lomnicu, kde sme si nakúpili rôzne 
suveníry a darčeky. Cestou v električke sme na vlastné oči videli, ako Tatry zničila víchrica. Bol to smutný pohľad. 
Spomedzi oblakov na nás vykukol Gerlachovský štít. Hneď sme mali lepšiu náladu. Kuchári nám na večeru pri-
pravili výborné palacinky. Za dnešný výkon sme si ich zaslúžili.  
 25. 5. 2017 
    Vo štvrtok sme sa na raňajkách dozvedeli, že dopoludnia bude bodovanie izieb, oddych a vyhodnotenie. Su-
per, lebo ešte stále ma boleli nohy. Usadili sme sa na izbe 507 a začalo vyhodnotenie. Pani učiteľke zazvonil 
telefón. Poplach! Zoberte si hygienickú servítku a utekajte pred hotel! Bol to našťastie iba planý poplach. Na 
Štrbské pleso pricestovali žiaci zo ZŠ Konštantínova a my sme ich takt privítali. Páčilo sa to nielen im, ale  aj ich 
spolucestujúcim, ktorí nás pochválili. Potom pokračovalo vyhodnotenie. Získali sme ceny za najkrajšie príbehy, 
dievčatá z izby č. 209 za bodovanie izieb, za najlepších turistov... Každý dostal cenu, akú si zaslúžil. Poobede sme 
vyrazili do Tatranskej Lomnice. Obzreli sme si Lomnický štít, navštívili Múzeum Tatranského národného parku, 
kde nám premietli film o tajomstvách Tatier. Ničoho sme sa nesmeli dotýkať. A to nebolo všetko, po večeri na 
nás čakali v spoločenskej miestnosti zaujímavé súťaže. Každý deň mal niečo „doseba“. No nadišiel čas balenia. 
Zajtra odchádzame... 
Posledný deň    
     Piatkové ráno bolo veľmi rýchle, naraňajkovať, dobaliť, nič nezabudnúť a nastúpiť do autobusu. Ešte sme 
zdolali viac ako 800 schodov Belianskej jaskyne. To čo sme videli sa nedá slovami ani opísať, keď pôjdete okolo, 
určite sa tam zastavte, neoľutujete. 
      Cesta domov ubehla veľmi rýchlo, pred školou nás čakali rodičia, vystískali sme sa a ešte niekoľko dní rozprá-
vali o tom, čo všetko sme v škole v prírode zažili. Bol to nezabudnuteľný týždeň, na ktorý budeme ešte dlho 
spomínať. Tretiaci, na budúci rok sa máte na čo tešiť!  
       A ešte, aby sme nezabudli, milé pani učiteľky, pani vychovávateľka a pani zdravotníčka,  
                                                                     Ď A K U J E M E! 
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