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Ahojte, naši verní čitatelia Mlynovín! 

Školský rok 2018/2019 je v plnom prúde, a my sme tu pre vás opäť  

s novým číslom. Ako stále, tak aj teraz sa máte na čo tešiť. Môžete 

sa dočítať o ďalších úspechoch našej školy, zistiť zaujímavé informá-

cie zo zborovne a nezabudli sme ani na vás milí žiaci. Na zabitie nudy 

sme pripravili ďalšie úlohy na voľný čas. Viac už nebudeme prezrá-

dzať, čítajte strany za stranami, čo všetko sa v Mlynskej udialo ešte 

pred jarnými prázdninami!   
                                              S pozdravom vaše redaktorky!   
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Bc. Adelou Maduľovou 
Akú prácu ste vykonávali pred nástupom       na 

našu školu?  

V podstate to bola podobná práca iba na inej 

škole (ZŠ Konštantínova v Stropkove).  

V čom spočíva vaša práca?  

Náplň mojej práce 

pozostáva:  

  Dochádzka stravní-

kov - prihlasovanie 

a odhlasovanie, 

každému stravníko-

vi priradiť platby  

za stravu, zostaviť 

jedálny lístok. 

 Podľa jedálneho 

lístka objednať       

a prijať tovar na 

sklad. 

 Vytvoriť každý deň 

podklady pre vare-

nie, zo skladu vydať tovar podľa týchto pod-

kladov, odpísať zo skladových kariet tovar. 

 Uhrádzať faktúry za tovar, na konci školského 

roka vrátiť preplatky a veľa iných povinností 

súvisiacich s chodom kuchyne. 

Ako trávite svoj voľný čas?  

Záhradka, výlety do prírody - turistika, rekreač-

né športy. 

Akú najkrajšiu spomienku máte z detstva?  

Keďže som vyrastala na dedine pod lesom, moje 

spomienky sa takmer všetky viažu na výlety do 

prírody s mojím otcom (zvieratká - ich kŕmenie, 

stopovanie, stromy, kvety a pod.). 

Prezradíte nám recept na vaše obľúbené jedlo? 

 Moje jedlo? Ja nie som veľký jedák a mäso ne-

musím. Najradšej mám morské plody a zeleni-

nu. (Som bylinožravec) :) 

Čo máte najradšej na vašom 

povolaní?  

Na svojom povolaní mám naj-

radšej deti, potom dobré jedlo 

a na záver dobrý pocit z toho, 

že sa o vás našich stravníkov 

spolu s kuchárkami staráme, 

ako len najlepšie vieme. A keď 

vám obed chutí, je to tá naj-

krajšia odmena.  

Ako ste prežívali vaše školské 

časy? Ktoré predmety ste mali 

najradšej?  

Škola? Bolo veselo. :) Najradšej 

som mala slovenský jazyk a literatúru a ešte 

všetky výchovy - hlavne výtvarnú. S matemati-

kou a chémiou som nebola veľmi veľká kama-

rátka, no ostatné predmety boli v pohode.  

 Aké bolo vaše vysnívané povolanie?  

Pôvodne som chcela študovať v Trenčíne návr-

hárstvo. 

Ktorú krajinu by ste rada navštívili? 

Egypt - pyramídy a plavba po Níle.           Tamara  
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NA MUŠKE SÚ  ASISTENTKY UČITEĽA 

1. Čím ste chceli byť v detstve? 
2. Čo najradšej robíte vo svojom voľnom čase? 
3. Povedzte nám niečo o svojej rodine. 
4. Ako dlho sa venujete tejto práci? 
5. Čo máte na tejto práci najradšej? 

KATARÍNA PADOVÁ  

1. Pokiaľ si pamätám, 
od malička som chcela 
byť policajtkou. Táto 
práca sa mi veľmi páčila 
a je to tak doteraz. Ale         
v škole pracujem veľmi 
rada.  
2. Vo svojom voľnom 
čase sa rada venujem 
kreatívnemu tvoreniu - 
napr. pletenie z papiera, 

výroba náušníc, vypaľovanie do dreva,... 
3. Som vydatá a mám 2 deti. Emma je žiačka 2.c 
triedy v našej škole. Šimon má 5 rokov a chodí 
do škôlky. Môj manžel Milan úspešne reprezen-
tuje Stropkov v silových disciplínach. Medzi 
jeho najväčšie úspechy patrí titul majstra sveta 
v tlaku na lavičke. 
4. Ako asistentka mám dlhodobé skúsenosti, ale 
v ŠKD je to môj prvý školský rok. 
5. Na tejto práci mám najradšej to, že som ob-
klopená deťmi, ktoré dokážu človeka "nabiť" 
energiou. 
 
MÁRIA JANKANIČOVÁ  

1. Už od malička som chcela byť učiteľkou. Keď-
že som chodila do materskej škôlky, veľmi sa mi 
tam páčilo. Často som sa na dvore s kamarátka-
mi z ulice hrala na učiteľku. 
2. Mám rada šport hlavne volejbal. Možno bu-
dete prekvapení, ale základy hry volejbalu mi 
dala práve táto škola. Keď som bola piatačka, 
tak učiteľ telocviku, pán Micheľ robil nábor prá-

ve na volejbal. Bola som nesmierne šťastná,    
že ma vybral hrať. Tejto hre som ostala verná       
aj na strednej a vysokej škole. Rada lyžujem, 
baví ma stolný tenis. Ďalšou mojou veľkou záľu-
bou sú ručné práce a aj šitie, ktorému som sa 
profesionálne venovala ako učiteľka odborných 
predmetov. 
3. Sme trojčlenná rodina. Žijeme spokojným 
rodinným životom. Manžel je tiež povolaním 
učiteľ na SOŠ elektrotechnickej v Stropkove. 

Radosť nám robí 
jediná dcéra Natália, 
ktorá po úspešnom 
absolvovaní bakalár-
skeho štúdia v odbo-
re matematická in-
formatika na Masa-
rykovej univerzite     
v Brne, pokračuje     
v magisterskom štú-
diu v odbore teore-

tická informatika. 
4. Práca asistenta je náročná. Príprava názor-
ných pomôcok na rôzne predmety  zaberá dosť 
času, lebo žiaci sú z rôznych ročníkov. 
5. Najradšej mám, ak vidím, že žiaci živo preja-
vujú záujem o získanie vedomostí, preto ma 
moja práca nesmierne baví. 
 
ANDREA GAJDOŠOVÁ  

1. Nikdy som nevedela, čím chcem byť,            
ale v kútiku duše som inklinovala k učiteľstvu, 
lekárstvu a farmácii. Nakoniec som sa aj učiteľ-
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kou stala, keď som v Prešove vyštudovala Fa-
kultu humanit-
ných a prírod-
ných vied PU. 
2. Od svojich      
6 rokov som sa 
začala venovať 
volejbalu, takže 
som bola žiač-
kou športovej 
triedy na tunaj-
šej ZŠ Mlynská. 
Stala som sa aj 

vicemajsterkou Slovenska. Vo svojom voľnom 
čase sa venujem volejbalu, rada si prečítam 
dobrú knihu a pozriem si fajn film. V lete si 
rada zaplávam. 
3. Mám jednu sestru lekárku, ktorá pracuje na 
neurologickom oddelení. Moja mamka pracuje 
ako lekárnička v lekárni Dr. Max Stropkov a jej 
ctené meno je Melanka. Môj otec je vyštudo-
vaný inžinier. 
4. Hneď po vysokej škole som pol roka praco-
vala ako vychovávateľka v ŠKD, kde som poma-
ličky získavala prax s deťmi. Ďalej som pracova-
la ako asistentka učiteľa. Chvíľu som aj učila na 
jednej dedine v stropkovskom okrese. Ako 
dobrovoľníčka som pracovala v materskej ško-
le. V školstve sa pohybujem cca 6 rokov. 
5. Ako som už v úvode spomínala, deti mám 
veľmi rada, takže práca s deťmi ma baví a napĺ-
ňa. Bola by som rada, ak by som sa mohla aj 
naďalej venovať deťom. 
 
VLASTA HOJDOVÁ  

1. Tak ako každé malé dieťa, aj ja som mala 
svoje sny. S odstupom času sa menili sny aj 
povolania. Ako malé dievčatko som chcela byť 
modelkou. Neskôr som chcela byť vodičkou 
kamióna. Spoza volantu nákladiaka som chcela 
spoznávať krajiny. Neskôr som snívala, že bu-
dem učiteľkou v škôlke. Vychovávať malé rato-
lesti. Nie každému sa sny z detstva splnia, kaž-

dý sa napokon v dospelosti nájde v niečom 
inom. Nuž a ja dnes pracujem so školákmi.       
K snu z detstva nie som ďaleko. 
2. Robím veci, ktoré má robia šťastnou.           
Na chalupe sa „hrabem“ v skalke a doma robím 
rôzne kreatívne činnosti. Sem tam niečo nama-
ľujem či si vyrobím. Rada tiež šoférujem. Samo-
zrejme, venujem sa rodine a rada sa stretávam 
s priateľmi pri dobrej káve. Najmä           s taký-
mi, ktorí ma napĺňajú energiou a pozitívnym 
myslením.  
3. Som mamou dvoch úžasných detí. Dcéra 
Diana má 17 a syn Leo 12. Tak ako každá správ-
na mama, aj ja som na nich hrdá. Mám rada ich 
bezprostrednosť a najkrajšie chvíle sú          s 
nimi vtedy, keď mi spätne vracajú energiu. Sú 
to moje zázračné bytosti, s ktorými sa viem 
zabaviť. Rodinu dotvára aj môj manžel. 
4. Zbehlo to ako voda a už sú to tri roky. Teda 
dosť na to, aby som vedela už čo to zbilanco-
vať . 
5. Práca s deťmi je dôležitá, ale aj náročná. 

Vidím, čo deti 
dokážu. Venu-
jem sa hendike-
povanému Filip-
kovi a vidím kaž-
dý jeden jeho 
pokrok. To, ako 
sa chce začleniť 
medzi zdravých 
rovesníkov. Táto 
práca je náročná, 
ale beriem ju ako 

poslanie. Najmä vo chvíľach, keď vidím, čo i len 
minimálny posun dopredu. Viac si pri tejto 
práci uvedomujem, že veci samozrejmé nie sú 
vždy samozrejmé. A drobné úspechy sú ako 
malé kúsky mozaiky, ktoré postupne do seba 
zapadajú. 
 
Mária Ďurišová 

1. Tak ako u väčšiny detí, tých povolaní bolo viac, 
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Natália 

Kožušiny zo zvierat, maskáčové vzory, neónové 
farby, tričká s veľkým logom a nápismi, skinny       

a deravé džínsy, oversized tričká.       

Kabáty, polodlhé sukne, široké rukávy, opasky, 
roláky a 70. roky, Slim cut - rovné nohavice,  

dômyselné tenisové polokošele. 

ale čo si pamätám, chcela som byť predavačka – 
zdalo sa mi veľmi fajn 
mať sladkosti pod no-
som. 
2. Veľmi rada čítam, 
pozerám dokumentárne 
filmy, rada si zašportu-
jem, dobrý film v kine 
tiež poteší a na iné už 
akosi neostáva čas. 
3. Z detstva si človek 
veľa prenesie aj do do-

spelosti, ani si to neuvedomuje. Vyrastala som 

v rodine, kde pozeranie športových prenosov, 
rozprávanie sa o športe bolo veľmi prirodzené. tak 
akosi pokračujem v tom a k tomu vediem aj svoje 
deti. Myslím si, že sa mi to aj darí, keď niekedy na 
niečo pozabudnem tak ma dcéra hneď upozorní. 
4. V oblasti školstva pracujem už dosť dlho. Praco-
vala som ako učiteľka v MŠ, a tak by to aj asi osta-
lo, ale ako sa hovorí, osud ma hodil do iných vôd. 
Ako asistent pracujem 5. školský rok.  A musím 
povedať, že drať školské lavice v dospelosti, má 
tiež svoje čaro. Posúvať hranice. Aj veci nemožné 
môžu byť občas možné, ak žiakom, ktorí potrebujú 
našu pomoc – pomôžeme.       Ema 

https://bolf.sk/slo_m_Panska-moda_Panske-polokosele-3400.html
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NAŠE ÚSPECHY 
Naša škola dňa 14.2.2019 bola organizátorom okresného kola Dejepisnej olympiády.  Do súťaže sa zapo-
jilo 6 škôl. Súťaž pozostávala v riešení didaktických a monotematických testov. Našu školu reprezentova-
lo 13 žiakov a znova obsadili popredné miesta: 6. ročník: 1. miesto - Eduard Hájnik 6.b, 7. ročník:            
1. miesto - Róbert Front, 7.b, 8. ročník: 1. miesto - Barbora Vrabeľová, 8.a, 2. miesto - Simona Sejková, 
8.a, 9. ročník: 2. miesto - Klaudia Hanáková, 9.a. 

V priestoroch Mestskej knižnice v Stropkove na okresnom 
kole v prednese slovenskej povesti v súťaži Šaliansky Maťko si 
zmerali sily naši žiaci so zástupcami základných škôl v našom 
okrese. Špeciálnu cenu, ktorú tento rok udeľovala Únia žien si 

odniesol Samko 
Burák zo 4.b, ktorý 
súťažil v 2. kategórii. 
Svojím prednesom 
porotu  očarila aj Rebeka Baníková z 2.c, ktorá  sa umiestnila 
v 1. kategórii  na 1. mieste a vo februári náš okres reprezento-
vala na krajskom kole v Prešove.  Porota ju ocenila za výborný 
prednes a tvorivú dramaturgiu.   

29.11.2018 sa naši žiaci už po druhý raz zapojili do celosloven-
skej súťaže EXPERT geniality show. Súťaž podporuje súťaživosť, 

logické a kritické myslenie. Zároveň dáva žiakom príležitosť spoznať svoje silné a slabé stránky a oblasti, 
ktorým by sa chceli v budúcnosti 
venovať. Súťažiaci si vyberali dve 
témy, v ktorých si najviac verili. Po-
nuka bola široká:  dejiny, udalosti, 
umenie,  Svetobežník, Mozgolamy, 
Do you speak English?, Tajomstvá 
prírody a  Góly, body, sekundy. Ten, 
kto sa v niektorej téme vo svojej 
kategórii umiestni v prvej štvrtine 
rebríčka, získa titul EXPERT. Ak sa 
umiestni na 1.-100. mieste 
v celkovom poradí, získa  titul TOP 
EXPERT. V tomto školskom roku 
sme objavili 12 EXPERTOV 
a dokonca aj dvoch TOP EXPERTOV. 

V súťaži Najkrajší medovník, ktorej cieľom je podporiť záujem žiakov o zdravý vplyv včelích produktov   
na naše zdravie a o včelárenie, získala   Barbora Gľusová, 4.b 1. miesto, 2. miesto Ema Slivková, 4.c a 3. 
miesto Zuzana Majerníková, 6.c a Karin Fečová, 4.a.  V súťaži Včely a včelári očami detí získal 2. miesto 
Jakub Viliam Džopko, 6.a a Barbora Gľusová, 4.b. 

V Matematickej olympiáde na okresnom kole našu školu potešil výsledok Romana Palidraba, 5.a, 
ktorý získal pekné 3. miesto.  
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Stredná priemyselná škola vo  Svidníku vyhlásila 2. ročník výtvarnej súťaže Súboj talentov. Téma súťaže 
bola  „Do školy a zo školy“. Do súťaže sa zapojili aj naši žiaci a to veľmi úspešne. V kategórii kresba získala 
Klaudia Macková zo 6. a 1. miesto a Karin Krutáková tiež zo 6. a 2. miesto. V kategórii odevný dizajn 
získala Alexandra Ličková zo 7. c 3.miesto.  

Dňa 13. 12. 2018  v popoludňajších hodinách v mestskej knižnici sa ko-
nalo vyhodnotenie 7. ročníka súťaže autorskej tvorivosti 
„Hviezdoslavov literárny a výtvarný Stropkov“, ktorú organizuje miest-
ny odbor Matice slovenskej a Mesto Stropkov. Aj naši žiaci sa zapojili do 
tejto súťaže a vo výtvarnej  časti získali aj pekné umiestnenia. Adam 
Otrošina, 4.a získal 2. miesto, 3. miesto Adam Vidiščák, 3.a a Barbora 

Gľusová, 4.b. V 2. kategórii            
1. miesto obsadila Timea Verbová, 
7.c a 2. miesto Adam Nemec, 6.b. 

V piatok 16. novembra 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili 24. roční-
ka súťaže v ľudovom speve  Giraltovský hudák 2018. Našu školu 
reprezentovali Adam Nemec, 6.b, Kamil Kitik, 6.b, Šimona Cichá, 8.a  
a Amália Plavčáková, 8.a. V silnej konkurencii, kde zastúpenie mali 
prevažne ZUŠ, si naša žiačka  Amália Plavčáková vyspievala            
1. miesto   a Adam Nemec 2. miesto.  

Dňa 29. 11. 2018  bola ZŠ Mlynská organizátorom okresného kola Technic-
kej olympiády - 9. ročník za okres Stropkov. Do súťaže sa zapojilo 5 škôl: ZŠ 
Mlynská, ZŠ Hrnčiarska, ZŠ s MŠ Havaj, ZŠ s MŠ Bukovce a ZŠ s MŠ Kolbov-
ce.  Súťažilo sa v dvoch kategóriách:  A ( 8. – 9. ročník) – dvojice a B ( 5.-7. 
ročník) - jednotlivci. V kategórii B - jednotlivci obsadil 1. miesto – Dávid 
Calko, 6.a, 2. miesto -  Dávid Lechman, 7.b, 3. miesto -  Samuel Cichý, 7.a. 

30. 11.2018 sa v priestoroch CZŠ sv. Petra a Pavla v Stropkove kona-
lo okresné kolo recitačnej súťaže Rozprávkové vretienko. Obidve 
naše recitátorky svojimi rozprávkovými prednesmi očarili  porotu 
a v silnej konkurencii  najmladšia víťazka školského kola Sárka Koči-
šová, 2.c obhájila krásne 1. miesto aj na okresnom kole a žiačka 
Emka Siváková, 4.c sa umiestnila  na 3. mieste.  

V okresnom kole Biologickej olympiády si žiaci našej školy vybojovali pekné umiestnenia. Oliver Reiter, 
8.c obsadil 1. miesto a Barbora Bujdošová, 9.b 2. miesto. Obidvaja postupujú na krajské kolo. 

Dňa 10. 10.2018 sa uskutočnil XVI. ročník výtvarného Ple-
néra akademického maliara Františka Veselého. Žiaci 
základných škôl okresu Stropkov, ZUŠ Františka Veselého   
i žiaci z troch poľských miest sa v malebnom prostredí 
obce Baňa chytili svojich paliet a nechali sa unášať fareb-
nou jeseňou. Spomedzi žiakov našej školy si krásne 3. 
miesto odniesol Adam Otrošina, 4.a. 
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Aj tento rok ostali brány našej školy jeden „letnoprázdninový“ týždeň otvorené. Letného školského 

tábora  Remeselníci z mlyna od 9.7. - 13.7.2018  sa zúčastnilo 
50 detí. Vedúci tábora a 4 animátorky pre nich pripravili nao-
zaj  bohatý program.  Deti boli rozdelené do 4 remeselníc-
kych  družstiev: krajčíri, 
murári, stolári 
a hrnčiari.  Remeselníc-
kym pokrikom: 
„Remeslo ma zlaté 
dno!“ zvládli všetky 
úlohy, súťaže,  navštívili 

renesančný kaštieľ, ktorý je 
súčasťou Stropkovského 
hradu, mestskú ZOO, stihli 
opekačku a priučili sa hrnčiarskemu remeslu. Domov odchádzali plní 
zážitkov so želaním: „O rok sme tu zas!!!“ 

Dňa 14. 9. 2018 sa žiaci 
zúčastnili účelového cvi-
čenia a cvičenia v príro-
de. Učili sa riešiť rôzne 
mimoriadne situácie. Ako 
sa správať  v prípade po-
žiaru, orientovať  sa v prí-
rode i to, ako ju chrániť. Vyskúšali si  ochrannú masku i podať 
a privolať prvú pomoc. Slniečko nešetrilo  lúčmi, tak sme si pobyt 
na čerstvom vzduchu  poriadne užili. 

V spolupráci s jazykovou školou SIDAS v Košiciach si naša škola pri-

pravila ďalší tábor s ná-

zvom ,,ENGLISH 

SUMMER CAMP 

DAY“. Konal sa od 

20. 8.-24. 8. 2018. 

Každým dňom sa 

žiaci viac a viac 

zdokonaľovali          

v angličtine pod 

vedením anglického lektora Seana Kaneho. Užili si nesmiernu 

zábavu v podobe športových, oddychových, ale aj náučných 

hier. Z tábora si všetci odniesli certifikát, skvelé zážitky a dobrý 

pocit, že v angličtine sú zase o trochu lepší.   



ČO SA UDIALO 

10                                                                  MLYNOVINY 

V októbri naša škola žila aktivitami, ktorými sa  žiaci zapojili do VI. ročníka súťaže, ktorá prebiehala na 

celom území Slovenskej repub-

liky pod názvom „HOVORME 

O JEDLE“. Cieľom tejto súťaže 

je vyvolávať a podporovať spo-

luprácu a aktívnu účasť školy pri 

vzdelávaní detí a mládeže          

o potravinách a dobrých stravo-

vacích návykoch ako súčasti 

zdravého životného štýlu,          

o úlohe potravín pri ochrane 

zdravia a ich význame pre tvor-

bu a ochranu životného pro-

stredia, regionálny rozvoj          

a zamestnanosť. Naša škola     

sa v tomto školskom roku umiestnila v zlatom pásme. 

Waw, sme svetoví!!! Prečo? 
Lebo dňa 18. októbra 2018 
sa aj naša škola pripojila        
k celosvetovej aktivite  „Milión detí sa modlí ruženec.“ Ruženec 
bol obetovaný za pokoj ľudského srdca a za mier vo svete, kde je 
viac ako 40 krajín sužovaných prebiehajúcimi vojnami. Presne o  
9. hodine sa učitelia so svojimi žiakmi, „vyzbrojení“ ružencami      
v rukách, začali modliť ruženec svetla. Srdcia i ústa odriekali  Zdra-
vas´, Raduj sa i Bohorodice.   

29. september je vyhlásený ako Európsky deň jazykov. V tento deň 
vyučujúce anglického, nemeckého aj ruského jazyka pripravili        
pre žiakov rôzne aktivity, ktorými priblížili kultúru a zaujímavosti v 
európskych krajinách. 

V našej škole sa v dňoch 1. – 2. 
októbra 2018 už tradične usku-
točnil jesenný zber papiera. Pa-
pier predstavuje dôležitý mate-
riál, ktorý je súčasťou nášho kaž-
dodenného života. Naša škola 
ako športová škola sa týmto zbe-
rom pridáva k tým, ktorí vedia, 
že papier je potrebné šetriť, triediť a zbierať a tým umožniť jeho 
recykláciu. Podľa výpočtov 1 tona papiera zachráni až 17 stromov. 
Nám sa v rámci jesenného zberu podarilo nazbierať 14 160 kg 
papiera. Týmto činom sme zachránili približne 240 stromov. 
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Dňa 9.11.2018 sa na celom Slovensku uskutočnila zbierka v uliciach miest pod názvom Hodina deťom.  
Aj naša škola sa rozhodla zapojiť do tejto zbierky v podobe spolupráce. Do tried našej školy, ale aj do ulíc 

nášho mesta vyšli tri dievčenské dobrovoľnícke 
tímy so žltou pokladničkou v rukách. Dievčatá boli 
veľmi milo prekvapené reakciami oslovených ľudí. 
Aj napriek pochmúrnemu a sychravému novem-
brovému počasiu stretávali ľudí s dobrým srdieč-

kom. Krásnych 451 eur bolo odoslaných na účet Hodiny deťom. Všetkým darcom úprimne  ĎAKUJEME  
a veríme, že peniaze pomôžu deťom. 

V predvianočných dňoch prebiehala na našej škole Vianočná pošta. Každý, kto chcel potešiť svojich spo-
lužiakov, učiteľov, vychovávateľky, asistentky, kuchárky, upratovačky, či školníkov, vhodil svoj pozdrav 

do pripravenej škatule pri školskom bufete. Vianočnú 
poštu doručili parlamenťáci priamo do rúk všetkých adre-
sovaných.  

Dňa 19.11.2018 sa na ZŠ Mlynská Stropkov konal 5. roč-
ník celoslovenskej akcie Bubnovačka ,,Aby deti bolo 
lepšie počuť,, a to v rámci Svetového dňa prevencie 
týrania a zneužívania detí. V čase o 10.00 hod. sa stretlo 
579 žiakov našej školy pod vedením svojich pedagógov 
na školskom ihrisku a spoločne bubnovali, čo im ruky     
a nohy stačili. ZŠ Mlynská za pomoci bubnov, rapkáčov, 
hrncov a plastových fliaš vyprodukovala hluk vo výš-

ke  120 decibelov. A tak sme všetkým ukázali, že deti a ich hlas sú pre nás všetkých dôležité. 

Na tohtoročný Krpaťák sa tešili nielen piataci a deviataci, ale aj ostatné triedy, učitelia a školský parla-
ment. Každý rok sa Krpaťák zdokonaľuje a tento rok nebol výnimkou. Všetci žiaci, ktorí sa zúčastnili 

a prišli podporiť našich piatakov 
sa zabavili a vo výbornej nálade 
tancovali až do konca. Členovia 
školského parlamentu sa         
na túto akciu pripravovali tri 
týždne a veľmi sa na neho tešili. 
Verím, že ste sa aj vy dobre 
zabavili so svojimi kamarátmi, 
učiteľmi a našimi piatakmi. 
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V dňoch 26.11.2018 až 30.11.2018 naša škola organizovala v rámci Národného projektu Duálne vzdelá-
vanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP na svojej škole už II. ročník akcie pod názvom NETRADIČNÝ 

TÝŽDEŇ zameraný na tému REMESLÁ MAJÚ BUDÚCNOSŤ. 
V rámci tohto netradičného  týždňa pripravila škola pre žia-
kov II. stupňa množstvo jedinečných aktivít: odborné exkurzie 
do firiem a podnikov 
zameraných na výro-
bu   pre potravinár-
sky a spotrebný prie-
mysel (PS Europlast 
Stropkov, Kmiť s.r.o. 
Stropkov, Stroptel 

s.r.o.,  Repro elektronik Slovakia s.r.o.), propagáciu remesiel 
pomocou workshopov, ktoré boli realizované v školských od-
borných učebniach (dielňa na kov a dielňa na drevo, školská 

kuchynka,..) 
a v školskej jedál-
ni. Prostredníctvom 
pripravených exkur-
zií mali žiaci 7. až 9. 
ročníka možnosť 
oboznámiť sa 
s fungovaním pod-
nikov, firiem a ich 
výrobou. Vďaka workshopom sa žiaci 5. až 9. roční-
ka  zúčastnili aktivít, pri ktorých si vyskúšali výrobu výrobkov 

z hliny na hrnčiarskom kruhu, ich vypálenie a glazúrovanie. Ďalšie 
činnosti boli zamerané na výrobu produktov z dreva . Dievčatá si 
vyskúšali svoju zručnosť a kreativitu v školskej jedálni pri pečení 
a zdobení vianočného pečiva, pri zhotovovaní vianočných látko-
vých ozdôb a vyrábali aj  plete-
né vlnené, vianočné darčeky 
pre najbližších. Vyvrcholením 
týchto akcií bol Deň profesij-

nej orientácie pre žiakov 
9. ročníka, na ktorom 
zástupcovia 12 – tich SŠ 
a SOŠ  prešovského 
a košického regiónu pre-
zentovali svoju školu, 
možnosti štúdia a učebné 
odbory. 
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Šiesty decembrový deň patrí k najočakávanejším dňom adventu. Najmä deti s veľkou radosťou očakáva-
jú príchod tajomného a štedrého Mikuláša. Aj naša škola 
žila v tomto očakávaní už od rána. Žiaci našej školy 
s napätím sledovali, kedy sa konečne objaví. A stalo sa. 
Mikuláš spolu s anjelmi navštívil žiakov na 1. stupni. Ra-
dosť v ich očiach sa nedala prehliadnuť. Asi všetci žiaci 
boli po celý rok doma i v škole dobrí, pretože Mikuláš    
na nikoho nezabudol. Keďže mal tento dobráčisko 
navštíviť aj iné školy a mal málo času, tak žiakov druhého 
stupňa obdaril prostredníctvom triednych učiteľov. Ne-
zabudol však ani na pedagógov, ktorým sa prihovoril 
v zborovni školy. 

Obdobie po polročnej klasifikácii  patrí každoročne na ZŠ Mlynská  karnevalu. Nebolo to inak ani tento 
rok. Žiaci I. stupňa  si už od rána obliekali svoje masky a pomaly sa presúvali do vyzdobenej telocvične, 
z ktorej sa ozývala hudba. Pestrosť masiek bola úžasná.  Žiaci druhého stupňa začínali svoje karnevalové 
popoludnie o 14:00 hod. Postupne  začali  so svojimi triednymi učiteľmi zapĺňať telocvičňu 
v netradičných a nápaditých karnevalových maskách. Po vyhodnotení  nastúpila voľná karnevalová zá-
bava. Tancovaniu nebolo konca kraja.  
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Dlhé roky sa v našej škole koná veľká udalosť – PASOVANIE PRVÁČIKOV. Nebolo tomu inak ani tento 
rok.  Žiaci prvých ročníkov si spolu s pani učiteľka-
mi pripravili naozaj 
zaujímavý a pestrý 
program, kde všetkým 
ukázali, akí sú šikovní   
a čo všetko sa v škole 
za taký krátky naučili. 
Pred pasovaním museli 
zložiť sľub, v ktorom 
sľubovali, že budú robiť 
dobré meno našej ško-
le, pani učiteľkám a starším žiakom. Že sa budú 
učiť a správať sa tak, ako sa na správnych školákov 
patrí. Na konci slávnosti si všetci pochutili na slad-

kých tortách. Teraz čaká všetkých našich prvákov ešte 
dlhá, ale zaujímavá cesta plná objavovania a zábavy. 
Želáme im, aby sa v škole cítili dobre a  zažili kopec 
radosti z učenia.   

Na lyžiarskom výcviku 2019  bolo zase veselo a nezabudnuteľne. Prvý deň bol zaujímavý pre všetkých.  
Rozdelili sme sa na začiatočníkov a pokročilých. Niektorí prvýkrát stáli na lyžiach, iní mali prvé skúsenosti 
s lyžovaním úspešne za sebou. Lyžiarom - začiatočníkom   pridelili „somársku lúčku“ a pokročilí sa vybrali 

na svah. Naše dni sa začínali rozcvič-
kou, po nej nasledovala  hygiena, ra-
ňajky a odchod na svah. Po príchode 
zo svahu bol obed, povinný odpoči-
nok, večera, voľný čas a večierka. Po-
tom prišla na rad zábava. Niektorí 
mali smolu, lebo ochoreli, a tak neos-
távalo nič iné,  iba si zbaliť kufre 
a odísť domov. Na druhý deň sa začia-
točníci ešte raz otestovali                      
na „somárskej lúčke“ a presunuli sa 
na menší svah. Pokročilí robili na sva-

hu rôzne cvičenia. Tretí deň sme už všetci lyžovali na svahu.  Ďalší deň  boli slalomové preteky a večer 
oceňovanie. Väčšine sa darilo,  no niektorí ešte stále neboli vo svojej koži. Posledný každý mohol vybrať 
svah podľa svojho gusta. Všetci začiatočníci  zvládli základy lyžovania. Zažili sme tam veľa srandy, ktorej 
nikdy nebolo dosť. 
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VYUČOVANIE INAK 
14. februára – v deň 1 150. výročia smrti svätého Konštantína Cyrila si učitelia 2. – 4. ročníka našej školy 
pripravili pre svojich žiakov netradičné vyučovacie dopoludnie. Prvé dve vyučovacie hodiny prebiehali    

v gréckokatolíckom Chráme  sv. Cyrila a Metoda  
v Stropkove. V chráme nás privítal  ihumen kláštora a 
správca farnosti sv. Cyrila a Metoda v Stropkove, o. 
Jozef Vojtila. Chrámom sa začal rozliehať úryvok z 
najstaršej slovanskej básne -  Proglas v staroslovien-
čine v podaní riaditeľky Krajského múzea           v Pre-
šove Márie Kotorovej – Jenčovej. Autorom básne bol 
Konštantín. Na jeho počesť sa  všetci žiaci  pomodlili 
modlitbu Otče naš, iže jesi.  Z chrámu sa žiaci presu-
nuli do školy, kde učitelia na interaktívnych tabuliach 
v triedach premietli  žiakom krátky životopisný film o 
sv. Cyrilovi a Metodovi. Deň       so sv. Cyrilom sme 
zavŕšili maľovaním jeho portrétu.  

17.1.2019 sa žiaci 7.a, 7.b, 7.c zúčastnili exkurzie v Botanickej záhrade 
UPJŠ v Košiciach, ktorá pripravila výstavu pod odborným vedením sve-
toznámeho paleontológa Martina Kundráta, objaviteľa nových druhov 
dinosaurov. Na výstave sa žiaci oboznámili s tým, čo sú to fosílie, pre-
zreli si mnohé unikátne paleontologické exponáty rastlinného, ale aj 
živočíšneho pôvodu z rôznych prehistorických dôb a prostredníctvom 
obrazového materiálu sa oboznámili s vývojom Zeme. Vypočuli si pred-
nášku na tému Ako jaskyniari objavujú nové jaskyne v Slovenskom kra-
se a vyskúšali si prácu bádateľov v paleontologickom nálezisku. Na zá-
ver si prezreli rastliny v skleníkoch botanickej záhrady. 

Žiaci 2. a triedy sa pred Vianocami 
zúčastnili zážitkového vyučova-
nia  výtvarnej výchovy  v  Múzeu 
ukrajinskej kultúry vo Svidníku. Súčasťou vianočných tvorivých diel-
ní, bola aj prehliadka múzea a výstavy ručne vyrobených vianočných 
gúľ a tkaných gobelínov s názvom Čaro vianočných ozdôb.  Autorky 
tejto krásnej výstavy, Valentína Vasylyšyn a Oľga Vorochta, viedli tvo-
rivú dielňu, počas ktorej 

žiakom predviedli výrobu vianočných dekorácií – maľova-
nie na sklo a maľovanie na sklenenú guľu. O niekoľko dní si 
do triedy pozvali lektorku pani Helenku Petríkovú z POS vo 
Svidníku. Pod jej vedením sa v rámci netradičnej hodiny 
výtvarnej výchovy  snažili vytvoriť  krásne vianočné deko-
rácie a vianočné výzdoby  z prírodných materiálov, ktoré 
počas vianočných sviatkov skrášľovali ich domovy.  
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Posledný deň v škole pred vianočnými prázdninami žiaci 1. c hneď 
ráno začali prípravou symbolického vianočného stola. Uvarili si čaj 
a pripravili dobroty, ktoré im mamky pribalili do aktoviek. Oblátky 
s medom a horiace sviece pripomínali štedrovečerný stôl. Rozpráva-
nie o tom čo sú skutočné Vianoce, ako prebiehajú Vianoce v našich 
rodinách a čo všetko si želajú nájsť pod vianočným stromčekom 
spríjemnili aj poštári, ktorí roznášali vianočnú poštu. Starostlivo za-
balené darčeky pod stromčekom milo potešili všetkých žiakov.  

Tohtoročná prevencia venovaná Európskemu týždňu boja proti drogám bola na našej škole venovaná 
Téme -Všetko pre zdravie. Aktivity, ktorým sa venovali deti i učitelia na I. a II. stupni, boli zamerané       
na zdravý životný štýl a pohyb. Žiaci spoločne vytvárali rôzne plagáty a kresby, v ktorých vyjadrili svoj 
názor na nebezpečenstvo akejkoľvek závislosti. Pokračovali sme v 2. ročníku Tanečného minimaratónu  
a s našimi prvákmi sme sa pri piesni M. Jaroša Moje telo naučili jednoduchú choreografiu spoločne s ich 
triednymi učiteľkami, vedúcou ZÚ Cvičíme pri hudbe a jej zverenkyňami.  Takto sme sa pretancovali        
k dobrej nálade a skvelému pocitu, že robíme niečo užitočné pre naše zdravie. 

Každoročne v mesiaci úcty k starším, v októbri si žiaci 2. b triedy zaspomínajú na svojich starých rodičov, 
prekvapia ich peknou básničkou, tančekom, či malým ručne vyrobeným darčekom. Tento rok sa rozhod-

li prekvapiť pani Alžbetku Andrejkovú, ktorá patrí medzi najstarších 
obyvateľov nášho  mesta.  Kytica kvetov a malá bonboniéra urobila 
prababičke veľkú radosť. Všetkých prijala šťastným úsmevom na jej 
milej tvári a v teplej dlani skrývala sladkosť pre všetky deti. Prezra-
dila im, že má už  16 pravnúčat a dve z nich sú v našej triede - So-
nička a Tobiasko.  

Žiaci 3. ročníka sa ocitli v náručí hviezdnej oblohy. Náv-
števa Hvezdárne  v Prešove pozostávala z dvoch častí. 
Prvú časť absolvovali v prednáškovej miestnosti. Po 
ukončení filmu sa presunuli do druhej miestnosti, kde 
sa pohodlne usadili v kreslách. Vtom nastala tma 
a  nad nimi sa rozprestrela nočná obloha. V strede 
miestnosti bol projektor, ktorý všetko premietal. Vy-
chutnali si projekciu oblohy na pologuľatú projekčnú 
plochu a bol to naozaj nezabudnuteľný zážitok.  
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Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci vybrali objavovať tajomstvá vesmíru a kozmonautiky do Hvezdár-
ne v Roztokoch. 49 žiakov piateho ročníka si vypočulo zaujímavú prednášku o vesmírnych telesách,      
o nových aktuálnych objavoch v astronómii a o kozmonautike. Taktiež si prezreli kupolu s vesmírnym 
ďalekohľadom a dostali množstvo odpovedí na zvedavé otázky. Zlé počasie však nedovolilo pozorovať 
Slnko, pretože bolo po celý čas zmračené, a neskôr začal fúkať silný vietor a padal mrznúci dážď. Tak 
snáď o rok to vyjde lepšie! 

Medzinárodný deň školských knižníc  v  2. c oslávili 
tak, ako sa patrí.  Príbehy z knihy Márie Ďuríčkovej, 
ktorú si vypožičali z našej školskej knižnice o navlas 
rovnakých dvojčatách Danke a Janke, zrazu ožili 
a vstúpili do našej triedy. Keďže žiaci knihu poctivo 
čítali, hravo vypracovali súvisiace úlohy a potom nasle-
dovala dramatizácia príbehov o Danke a Janke 
a nakoniec zaujímavé súťaže. Puzzle, rozfúkané pís-
menká aj skákanie v červenom sandáliku/ponožke sa 
im veľmi páčili. Na záver nezabudnuteľného dňa sa 

ešte zahrali na ilustrátorov. Okrem iného sa naučili, že knihy je potrebné čítať nielen očami, ale hlavne 
srdcom.  

V 7. b sa žiaci na hodine slovenčiny vrátili v čase a pripomenuli si 
historické udalosti z októbra 1918. Vznik 1. ČSR, jej hranice aj 
historické osobnosti ako T. G. Masaryk, M. R. Štefánik, E. Beneš. 
Upriamili pozornosť na podobu našej ľubozvučnej slovenčiny, 
ktorá sa v tomto období stala jazykom štátnym, úradným aj 
vyučovacím. Ako to vyzeralo v škole pred 100 rokmi, si prišli 
pozrieť aj žiaci z  2. c a veruže si išli oči vyočiť. Kroje, husie pier-
ka, tabuľky, na desiatu chlieb s cibuľou a nechýbala trstenica. 

Malí majstri sa vybrali do metropoly východného Slo-
venska- Košíc, kde navštívili Steelpark.  Je to park vedy, 
ktorý prináša malým i veľkým zážitok zo spoznávania 
vedy a jej zákonitostí hravou formou. Pred ich očami 
vyrobili lektori z obyčajného plieška autíčka.  

Nielen na čítanke, ale aj na hodine slovenčiny bolo          
v 2. c veselo. 
V príjemnom 
prostredí 

našej školskej knižnice žiakov už čakal pán knihovník 
a porozprával im zaujímavé informácie a pravidlá dobrého 
čitateľa. Každému, kto ho ešte nemal, zaviedol čitateľský 
preukaz. Potom si všetci žiaci vypožičali knihu Danka a Janka 
a pustili sa do hravého čítania s porozumením. Zahrali si aj 
minidivadielko O princeznej a troch trpaslíkoch. Kto chcel, 
mohol byť hercom, kulisárom, šepkárom aj divákom. Nechý-
bal standing ovation ani záverečná klaňačka.  
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TOP UČITEĽ 
VIERA POLÁKOVÁ 

Kde ste prežili svoje detstvo? 
Detstvo a celý život okrem rokov strávených na 
vysokej škole som prežila v rodnom Stropkove. 
Na detské roky spomínam rada, lebo boli napl-
nené zážitkami a bola som obklopená ľuďmi, 
ktorí ma milovali a ktorých som mala veľmi 
rada aj ja. 
O akom povolaní ste snívali, keď ste boli die-
ťa? 
Byť učiteľkou bolo mojím 
snom vždy. Raz som síce mala 
obdobie, keď som uvažovala 
o štúdiu psychológie, ale nako-
niec som sa aj tak vrátila  
k učiteľstvu. 
Prezraďte nám niečo o vašej 
rodine. 
Moju rodinu tvorí manžel, dve 
dospelé deti a vnučka 
s vnukom. Mám rada rodinné 
stretnutia, rada pre všetkých 
navarím a teším sa, keď každé-
mu chutí a nechá po sebe 
prázdny tanier. 
Ako trávite svoj voľný čas, športujete? 
Voľný čas sa snažím tráviť  nenáročnou turisti-
kou či prechádzkami, obľubujem kvalitné filmy, 
ktorých, bohužiaľ, nie je veľa. Nad všetkými 
týmito záľubami však vyhrávajú knihy, stále 
mám nejakú rozčítanú. Ako oddychovú literatú-
ru mám najradšej kriminálky, ale väčším príno-
som sú odborné či encyklopedické diela. Pravi-
delne navštevujem stropkovskú i svidnícku kniž-
nicu. 
Prečo práve slovenský jazyk a dejepis? 
Čo sa týka mojej aprobácie, musím prezradiť, že 
pôvodne som chcela študovať dejepis 
a zemepis, ale práve vtedy  sa táto kombinácia 
na fakulte neotvárala. A tak som si vybrala slo-
venský jazyk s dejepisom. Nikdy som to neoľu-

tovala. 
Spomínate si na nejakú veselú príhodu zo škol-
ských lavíc? 
Nie je to asi veselé, ale nezabudnem, ako som 
ako prváčka bola veľká žalobaba a svojej vyni-
kajúcej prvej  učiteľke som na začiatku hodiny 
prinášala informácie o všetkých „ zločinoch“, 
ktoré sa cez prestávku stali. A pani učiteľka mi 

raz jemne povedala, že žalovať 
je nepekné. Zahanbila som sa 
a odvtedy som to už   nikdy 
neurobila. 
Čo vás dokáže najviac potešiť/ 
pohladiť vašu dušu? 
Dušu mi najviac pohladí spokoj-
nosť v rodine, úspešní žiaci, ako 
darček dobrá kniha a orechy 
kešu či para orechy. 
Pokúste sa opísať tromi slova-
mi. Máte nejakú vlastnosť, s 
ktorou nie ste spokojná? 
Myslím, že som  zodpovedná, 
snažím sa byť objektívna 

a chápavá. Nikto však nie je dokonalý a aj ja 
mám svoje „temné“ stránky. Ale  tie sú  mojím 
tajomstvom . Dúfam, že na ne moje okolie príliš 
nedopláca.  
Keby ste mali možnosť cestovať v čase, ktorú 
historickú dobu by ste navštívili, ktorú histo-
rickú osobnosť by ste chceli stretnúť a prečo? 
Navštívila by som snáď stredovek, ale nie ako 
nevoľníčka či poddaná. Z historických osobností 
najviac obdivujem Jozefa II., ale napríklad aj 
Máriu Curie-Sklodowskú či Leonarda da Vinci-
ho.  
Čo považujete vo vašom živote za najväčšiu 
životnú výhru? 
Najväčšou životnou výhrou sú  pre mňa dve 
veci - rodina a moje povolanie. A ja s pokorou 
za obe ďakujem.                                           Amália 
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Volám sa Radka Haš-
ková a mám 14 rokov. 
Som žiačkou 9. c trie-
dy. Od mala som veľ-
mi rada športovala, 
k čomu ma inšpiroval  
aj môj brat Dominik, 
ktorý je tiež športovec.  
Už na prvom stupni 
som začala chodiť     
na plavecké tréningy, 
pričom sa mi plávanie 
veľmi zapáčilo.            
Aj preto som sa roz-
hodla v plávaní pokra-

čovať, a tak som si zvolila jazykovú triedu. Ale osud 
to chcel inak a mňa do jazykovej triedy neprijali. 
Preto som v piatom ročníku nastúpila do športovej 
triedy a začala hrať volejbal, ktorý som si zamilova-
la a stal sa mojím top športom. Volejbalu sa venu-
jem piaty rok a popri ňom stále trénujem a súťažím 
v plávaní. S babami z volejbalového tímu sme zvíťa-

zili           na mnohých turnajoch, ale medzi naše 
najväčšie úspechy patria dve prvé miesta na Maj-
strovstvách Slovenska v roku 2015/16 a druhé 
miesto na Majstrovstvách SR v roku 2016/17. Sú-
časne trénujem aj s družstvom junioriek MVK 
Stropkov, kde som sa v minulom školskom roku 
zúčastnila Majstrovstiev SR junioriek, kde sme ob-
sadili pekné štvrté miesto a na ktorom som bola 
najmladšou účastníčkou turnaja. Splnil sa mi aj 
jeden z mojich tajných snov. A to, že som  bola 
vybratá do užšieho výberu reprezentačného druž-
stva SR U16, s ktorým som si už aj zahrala medziná-
rodný turnaj v Uherskom Hradišti. Dúfam, že bu-
dem mať to šťastie a s týmto reprezentačným tí-
mom si zahrám aj na Majstrovstvách Európy vo 
volejbale do 16 rokov.  
V budúcnosti by som sa chcela dostať na dobrú 
strednú a následne aj vysokú športovú ško-
lu. Venovať sa športu a možno aj trénovať mladých 
športovcov vo volejbale alebo plávaní. Som vďačná 
za všetkých ľudí, ktorých mám okolo seba, ale hlav-
ne som vďačná mojim trénerom, tímu a rodine.          

TOP ŽIAK 
RADKA HAŠKOVÁ 

EMA SIVÁKOVÁ 

Volám sa Ema Siváková. Bývam v Stropkove, 
mám 9 rokov a chodím do 4. c triedy.   
Rada sa učím a v škole sa mi darí nielen na vyučo-
vaní, ale aj v súťažiach. Rada recitujem, spievam a 
prednášam. Zúčastňujem sa rôznych súťaží ako sú 
Šaliansky Maťko (ŠK 1. miesto), Rozprávkové vre-
tienko (OK 3. miesto) a v speve Slávik Slovenska 
(OK 1.miesto). Veľmi rada kreslím a športujem. 
Môj obľúbený šport je gymnastika. Už 4 roky 
chodím na ľudové tance a spev na SZUŠ  v Strop-
kove, kde som sa zúčastňovala rôznych súťaží 

a na súťaži Vianočná 
hviezdička som získala 
2. miesto. Mojou veľ-
kou záľubou sú zvierat-
ká.  
V budúcom školskom 
roku budem už           
na druhom stupni         
a dúfam, že sa mi bude 
aj naďalej dariť. 
                                   Ema 
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ŠPORTOVÉ OKIENKO  
O pekný úspech na školských M-SR v štvorkovom volejbale – Midicool volley, ktoré sa uskutočnili dňa 

27. 6.2018 v Trenčíne, sa postarali žiačky ZŠ Mlynská Stropkov, 
keď v silnej konkurencii dvanástich najlepších tímov Slovenska 
získali strieborné medaily. Vo vyrovnanom a dramatickom finálo-
vom zápase si zmerali sily proti družstvu z Brusna a napriek prehre 
si naše dievčatá - Hašková Radka, Šafranková Emma, Polivčaková 
Natália, Jurková Tatiana, Semancová Karin, Dovičáková Klára 

odniesli  strieborné medaily a vicemajstrovský titul 
v štvorkovom volejbale školského roka 2017/2018.        

Mestský volejbalový klub Stropkov a naša škola dňa 29.9.2018 
zorganizovali úspešný 27. ročník medzinárodného volejbalového 
turnaja starších žiačok – Ondavský pohár 2018, ktorý sa konal 
pod záštitou primátora mesta Stropkov a riaditeľa školy.  Pozva-
nie na turnaj prijali tri poľské tímy (Gorlice, Grybow, Piwniczna 
Zdroj) a päť tímov z východu Slovenska (Spišská Nová Ves, Barde-
jov, Svidník, Stropkov A a Stropkov B). Vo výbornej atmosfére       
a po pekných výkonoch si finále vybojovali hráčky Stropkova A - 
Hašková, Nemcová, Balážová, Semancová, Šafránková, Polivča-
ková, Dovičáková. V napínavom zápase so Spišskou Novou Vsou predviedli naše dievčatá podporova-
né skvelým publikom výborný výkon a zaslúžene zvíťazili. V skupine o 5.-8. miesto si hráčky Stropkova B - 
Berežná , Lehocká,  Dzurjová, Hricová vybojovali 5. miesto. 

Dňa 27. 9. 2018  naša škola bola organizátorom okresného kola 
v cezpoľnom behu žiakov a žiačok ZŠ a SŠ Pod vlekom. Súťažili 
trojčlenné družstvá v každej kategórii. Zúčastnilo sa 7 škôl.  Našu 
školu reprezentovali víťazi školského kola. Zápolenie bolo veľké, 
ale ako v každej súťaži zvíťaziť mohli len prví traja. Družstvá 
chlapcov aj dievčat našej školy  sa umiestnili na 2. mieste. 
V kategórii jednotlivcov Jakub 
Biľ, 8.c a Radka Hašková, 9.c 
obsadili 1. miesto.  

V dňoch 24. 10 - 25. 10.2018  ZŠ Mlynská bola organizátorom okres-
ných majstrovstiev družstiev žiačok a žiakov  v stolnom tenise. Dňa           
24. 10.2018 súťažili žiačky a 25. 10.2018 súťažili žiaci. Naše dievčatá si 
vybojovali 1. miesto a postúpili na krajské kolo do Kežmarku, ktoré sa 
uskutočnilo 28. februára 2019.  

Okresné kolo Plaveckej ligy, ktoré sa uskutočnilo na plavárni ZŠ Konštantínová sa nieslo v znamení 
výborných výsledkov našich žiakov. Lara Špilárová, 4.c si  vyplávala 1. miesto, Ivana Sakarová, 4.c 2. 
miesto, Juraj Bezecný, 3.c a Karolína Cimbová, 4.c 3. miesto. Najúspešnejšia plavkyňa našej školy 
v týchto pretekoch Ema Slivková, 4.c  si v troch rôznych disciplínach vybojovala trikrát 1. miesto.  
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Dňa 18. 12. 2018 naša škola zorganizovala 
v popoludňajších hodinách hokejový turnaj 
starších žiakov školy na mestskom zimnom 
štadióne. Zúčastnili sa žiaci od 5. ročníka až po 
9. ročník. Vytvorili sa 4 družstvá,odohralo sa 6 
zápasov, 1 x 15 minút. Nakoniec zvíťazili ôsma-
ci, na druhom mieste sa umiestnili šiestaci, na 
treťom siedmaci a na štvrtom piataci.  

Za účasti krajín Maďarska, Srbska, Ukrajiny, Slovenska a 
domáceho Poľska sa v dňoch 13.-14. 10.2018 konal v Jasle 
medzinárodný turnaj mladších žiačok v 3 kovom volejbale 
- O pohár primátora mesta Jaslo. Pozvanie na turnaj pri-
jali aj 3 tímy dievčat, žiačok 7. ročníka ako jediný slovenský 
zástupca. Najviac sa darilo družstvu Stropkova B - Ličková 
A., Hrubá D., Keselicová M., Verbová T., ktoré v skupine 
zvíťazilo v piatich zápasov a jeden duel prehralo a tak si 
zabezpečilo postup do finálovej časti, kde im tesne unikli 
bronzové medaily. Dobrými výkonmi sa prezentovali aj 

ostatné dve stropkovské družstvá - Blanárová A.,., Šeršeňová A., Nová T., Potomová A., Bochnovičová L., 
Novotňáková N., Legiňová K., Režnická V., Štefaníková P., ktoré v konkurencií 21 
družstiev obsadili celkové 11. miesto a 13. miesto. 

V piatok 26.10.2018 sa naši žiaci zúčastnili Okresných majstrovstiev v šachu, ktoré 
organizovali OŠaK Stropkov a Šachový klub Stropkov a Svidník. Družstvo žiakov je 
tvorené minimálne dvoma hráčmi. Naši nastúpili v zložení: Jakub Biľ, 8.c Tobias 
Konár, Lukáš Milan Ivančo, všetci z 8.c, Dávid Štovka, 3.b a Tobias Kľocek. 3.c  V 
celkovom umiestnení sme ako družstvo nezískali pohár, ale v jednotlivcoch sa 
umiestnil v kategórii mladších žiakov  Tobias Kľocek na 1. mieste. Všetkým meno-
vaným ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy v tomto športe.  

V telocvični ZŠ Mlynská Stropkov 
sa dňa 6.11.2018 uskutočnil me-
dzinárodný volejbalový turnaj 
mladších žiačok vo štvorkovom 
volejbale – O pohár riaditeľa ško-
ly, na ktorom sa predstavili druž-
stvá UKS Mosir Jaslo, ŠK Komen-
ského Svidník a dva domáce tímy, 
žiačky 7. ročníka športovej triedy ZŠ Mlynská Stropkov. 
Z víťazstva sa napokon tešili domáce hráčky Stropkova 
A -  Blanárová A., Keselicová M., Legiňová K., Ličková A., 
Režnická V., Šeršeňová A., Štefaníková P. Horšie skóre 

posunulo družstvo Stropkova B - Bochnovičová L., Hrubá D., Nová T., Novotňáková N., Potomová A., 
Prokopičová K., Verbová T. na vynikajúce druhé miesto.  



ŠPORTOVÉ OKIENKO 

22                                                                  MLYNOVINY 

V deň sv. Valentína sa vo Svidníku uskutočnil medzinárodný volejba-
lový turnaj starších žiačok O pohár primátorky mesta za účasti ôs-
mich družstiev. Mesto Stropkov  reprezentovali na tomto turnaji naše 
žiačky športových tried 9. a 8. ročníka. Družstvo starších žiačok - 
Nemcová, Balážová, Semancová, Šafránková, Polivčaková, Dovičá-
ková - bez straty setu postúpilo až do finále, kde nezaváhalo 
a zaslúžene v turnaji zvíťazilo. Žiačky 8. ročníka - Hricová, Berežná, 
Kočišová, Lehocká, Cichá, Dzurjová - sa po dobrom výkone umiestnili 
na peknom 4. mieste.  

Za účasti 15 tímov zo Slovenska, Maďarska a Poľska sa v Prešove dňa 
10.12.2018 uskutočnil          
v poradí 54. ročník Medzi-
národného vianočného 
volejbalového turnaja žia-
čok, na ktorom sa zúčastnili 
aj naše dievčatá—Hašková, 

Nemcová , Balážová , Semancová,  Šafránková,  Polivčaková, 
Dovičáková,  Lehocká, Hricová. V skupinovej časti turnaja si 
zabezpečili ako víťaz skupiny postup medzi štyri najlepšie tímy.  
Na víťaznej vlne pokračovali v turnaji až do samotného finále, 
kde proti domácemu tímu z Elby Prešov podali výborný bojov-
ný výkon, súpera prehrali vo všetkých herných činnostiach a 
zaslúžene zvíťazili.  

PATRIK DURKOŠ, 9.a, sa zúčastnil od 19. augusta do 25. augusta 2018 letného pobytového tábora 
v Danišovciach. Pobytový tábor bol zameraný na prírodné vedy, matematiku a informatiku. Realizovaný 
bol v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. Účastníci boli vybraní z celé-
ho Slovenska na základe účasti a umiestnenia žiakov v olympiádach a súťažiach. Program  pozostával       
z odborných a zážitkových častí, organizovaných študentami prírodných vied, matematiky a informatiky. 
Okrem odborných časti tábora, v rámci voľnočasových aktivít boli organizované rôzne hry s prepojením 
na prírodné vedy matematiku a informatiku.     

IT Akadémia - letný pobytový tábor v Danišovciach 

Ema 
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Vedenie ZŠ Mlynská v spolupráci so ZO OZ PŠVaV pri ZŠ Mlynská zorganizovali pre svojich zamestnancov 
v období adventu ďalší výlet za históriou, kultúrou 
a predvianočnou atmosférou.  Tento rok účastníci 
zájazdu spoznávali stovežatú Prahu. Počas dvoch dní  
navštívili obnovené Národné múzeum a Pražský hrad, 
prechádzali sa nádhernými pražskými ulicami 
a námestiami. Naplno si vychutnali vianočné trhy       
na Staromestskom i Václavskom námestí a  užívali 
neopakovateľnú atmosféru vianočných trhov               aj 
na nádvorí Pražského hradu. Praha je skutočne nád-
herná a tento výlet aj vďaka priaznivému počasiu všet-
kých potešil a naplnil nezabudnuteľnými zážitkami. 
Kam pocestujú nabudúce, ešte nie je isté. Možno pre 
zmenu, niekam na východ.  

ČRIEPKY ZO ZBOROVNE 

Rodinka pána učiteľa Mateja Kneža sa rozrástla. Spolu     
s manželkou Dankou sa tešia z prvorodeného syna. Mar-
kovi  želáme nech je zdravý, v láske rastie a s ním aj vaše 
rodinné šťastie. Blahoželáme!  

Tóny vianočných kolied a vôňa kapustnice, ktoré sa šírili školskými chodbami boli znamením, že Viano-
ce už klopú na dvere. Za spoločným stolom 
plnom dobrôt sa aj tento rok stretli v príjem-
nej predvianočnej atmosfére všetci zamest-
nanci našej školy. Okrem dobrého pocitu si 
každý domov odniesol malý darček. 

V januári 30 svie-
čok v dvoch ra-
doch zažiarilo na 
torte pani učiteľky Viery Cimbalovej. Aj my sa 
k zástupu gratulantov pripájame a z úprimné-
ho srdca želáme, nech máte pri sebe tých 
správnych ľudí, s ktorými sa viete smiať             a 
ďalšie roky života si budete v zdraví, šťastí, 
láske, v kruhu rodiny a priateľov plnými dúška-
mi vychutnávať. Živijo!  

8. marec, ženy, slová úcty, uznania, plná náruč 
tulipánov patria k ďalšej milej tradícii, ktorú v 
našej škole  drží pod patro-

nátom vedenie školy v spolupráci so ZO OZ PŠVaV. Aj 
tento rok sme si zaspomínali na časy minulé,  príjemne 
si posedeli, občerstvili sa a zmerali si sily v bowlingu.  
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PRE ŠIKOVNÝCH PÁTRAČOV 

Pre všetkých tých, ktorí majú radi detektívne príbehy, riešia rôzne hlavolamy a fascinujú ich záhady, sú pripra-
vené nasledujúce úlohy.  Drahí Watsonovia, využite svoj dôvtip, logické myslenie, pozorovacie schopnosti, 
staňte sa znovu šikovnými pátračmi a pomôžte Sherlockovi, ktorý pre vás pripravil tieto úlohy, zabrániť zrad-
nému profesorovi Moriartymu  konať zlo, pomôžte, nech znova zvíťazí dobro a čestnosť. 

  

Môj drahý Watson a všetci šikovní pátrači! 
Po dlhšej dobe sa opäť môžem, Vám, moji milí pátrači, prihovoriť.  
Nemohol som, lebo  náš protivník Dr. Moriarty bol mi na stope     
a nechcel som nikoho ohroziť.  Chcem sa všetkýn pátračom os-
pravedlniť, lebo posledné pátrianie ste mali veľmi sťažené mojimi 
nedokonalými QR kódmi. Aj napriek problémom sa našli medzi 
vami ďalší šikovní pátrači, ktorí sa stali víťazmi v našej obľúbenej 
pátračskej hre. Preukazy pátračov, vďaka ktorým nemusia čakať v 
rade na obed, získali Dávid Babjarčík, 7. a, Šimon Fatľa, 7. c              
a  Dávid Hrubý, 6. c. Gratulujem a zároveň dávam jedno odpo-
rúčanie. Všimol som si, že vaše pátranie je často veľmi zbrklé, 

unáhlené. Aj preto je veľmi málo úspešných pátračov.  Vyzbrojte sa trpezlivosťou a budúce pátranie robte pre-
cízne.                                                                                                                                            Sherlock  

Milý Watson!  
Pomôž mi, prosím,  pripraviť bezpečnostný projekt. Potrebujem spočítať všetky kamery vo vašej škole. Zároveň 
potrebujem zistiť, ktoré miesto (pavilón) v škole nie je sledované očami kamier, teda je veľmi veľká pravdepo-
dobnosť hraničiaca s istotou, že ak by sa chcel Dr. Moriarty dostať nepozorovane do Vašej školy, išiel by tadiaľ. 
Milý Watson,  máme ešte jednu úlohu. Moji dobrí priatelia zistili, že Dr. Moriarty bol v areáli školy. Dostal sa do 
školy cez nechránené miesto. Teda nájsť to miesto je veľmi dôležité.. Poslali mi fotografie miest, kde bol. Zostali 
z nich len úzke pruhy. Potreboval by som ich rozlúštiť, aby som sa išiel pozrieť na tie miesta, či nezanechal neja-
ké stopy, ktoré by naznačovali, čo chystá.  Práve mi prišla tajná správa, že v časopise mám schované dôležité 
informácie. Sú v článkoch, na ktoré sú upútavky na obale časopisu. Pošli mi, prosím číslo strany, na ktorých sú tie 
články, aby som nestrácal  čas s ich hľadaním.  Úloh je veľa: počet kamier, nechránený pavilón, miesta z fotiek,  
a články, na ktoré je reklama na obale. Odmena bude väčšia okrem  preukazu—priepustky na obed, pre najlep-
ších pátračov mám aj lístky do kina na super film.                            Sherlock 
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NA VOĽNÝ ČAS 
                  

             

             

             

             

             

             

             

             

1. Antonymum slova ľavák. 

2. Biológia na prvom stupni. 

3. Počas letných prázdnin sa v škole realizuje.... 

4. Meniny má 11.8. 

5. Vybrané slovo na V (zviera). 

6. Prvý riaditeľ našej školy. 

7. Paradajka, uhorka, kukurica patria k.... 

8. Zábava s maskami. 

9. Dobrú noc a sladké.... 

LINECKÉ KOLÁČIKY  
(fotorecept) 

Ingrediencie:   420 g hladkej múky,  280 g smetolu (Hera),  140 g práškového cukru, 2 vajíčka, štipka 
prášku do pečiva, citrónová kôra. 

Postup:   
1. Pripravíme si misku, do ktorej zmiešame 420 g hlad-
kej múky a 140 g práškového cukru. Nezabudneme 
ani na prášok do pečiva. 
2. Následne oddelíme žĺtky od bielkov. Žĺtky pridáme 
do misky. 
3. Po žĺtkoch príde na rad Hera a citrónová kôra. 
4. Všetky suroviny spracujeme a vymiesime cesto. 
Hotové cesto zabalíme do potravinárskej fólie 
a necháme 1 hodinu odležať v chladničke. 
5. Cesto vyvaľkáme a vykrajujeme z neho ľubovoľné 
tvary. 
6. Plný plech vložíme do rúry a pečieme asi 8  
minút pri teplote 180 °C.  
7. Upečené koláčiky zlepíme chutným domácim 
džemom a posypeme práškovým cukrom. 
Dobrú chuť!            Karina 

Simona 
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Čaute mlynovinári! 
V novom čísle našich Mlynovín máme pre vás pripravené novinky. Jednou z nich je aj táto rubrika  
UROB SI SÁM.  
BORED JAR 
Budeme potrebovať: sklíčko na zaváranie, špagát, 
nožnice, farebný papier, fixu, farby, taviacu pištoľ 
alebo lepidlo, ceruzku a pravítko.  
POSTUP: 
1. Vrchnák od sklíčka na zaváranie vymaľuj ľubovoľ-
nou farbou.  
2. Kým ti vrchnák schne, vezmi si papier a narysuj si 
naň obdĺžniky (2cm x 6cm).  
3. Na každý obdĺžnik si napíš činnosť (iba raz). 
4. Na ďalší väčší obdĺžnik napíš názov sklíčka 
(BORED)  
5. Papieriky vhoď do sklíčka, zatvor a okolo hrdla 
obmotaj špagát.  
6. Vždy keď sa budeš nudiť, vieš po čom máš siahnuť.                                         Ema 

Vyfarbi. Nájdi cestu! 

Vyrieš sudoku. 

 

Simona 
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FINESTRA PER L̀ ITALIA 
La sesta lezione  -  šiesta lekcia 

Na úvod malé opakovanie, preložte: hlava, rameno, bolí ma hrdlo, musím ísť k lekárovi.  
V dnešnej lekcii sa budeme venovať  ovociu, zelenine, jedným slovom jedlu. 

 

zelenina - la verdura 
kukurica - un mais 
hrášok  - un pisello 
cibuľa - una cipolla 
zemiak - una patata 
Uhorka -un cetriolo 
mrkva - una carota 
paprika - un peperone 
brokolica - un broccoli 
paradajka - un pomodoro 
čili  - un peperoncino 
šalát - una lattuga 
cesnak - un aglio 
 
 
 

ovocie - la frutta 
marhuľa - un albicocca 
jablko - una mela 
hruška - una pera 
broskyňa - una pesca 
pomaranč - un'arancia 
ananás - un ananas 
slivka - una prugna 
čerešne - una ciliegia 
banán - una banana 
jahoda - una fragola 
citrón - un limone 
kivi - kiwi 
melón un'anguria 
hrozno un'uva 

horúci - caldo 
studený - freddo 
raňajky - colazione 
obed - pranzo 
večera - cena 
predkrm - antipasto 
prvý chod - il primo 
hlavný chod - il secondo 
zákusok - il dolce 
pohár - il bicchiere 
fľaša - la bottiglia 
nôž - il coltello 
vidlička - la forchetta 
lyžička - il cucchiaio 
špáradlo - lo stuzzicadenti 

Chcel by som si rezervovať. - Vorrei riservate una tavola. 
Som vegetarián(ka). - Sono vegetariano(a). 
Účet, prosím! - Il conto, per favore! 

káva - il caffe 
káva presso - l´espresso 
kapučíno - il cappuccino 
čaj - il te  
kakao - il cacao 
mlieko - il latte 
šťava - la spremuta 
džús - il succo 
minerálka - l´acqua 
minerale 

Na začiatku zimy, redakcia nášho časopisu vyhlásila súťaž na tému ZIMA. Pomocou komiksu, príbehu či 
výtvarného diela ste mali vyjadriť, čo pre vás 
zima znamená. Naša porota z diel vybrala 
najlepších               
a 1. miesto  získala 
Klaudia Hrižová 
zo 7.b,                    
2. miesto  Adela 
Slivková, Tereza 
Vrabeľová              
z 3. a  a 3. miesto 
Alica Dobošová, 
Vanesa Zajarošo-
vá z 3. a. Výherky-

ne získali pekný diplom a lístky do kina na rodinný film Návrat domov . 

Klaudia Hrižová, 
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Stropkov 
Stropkov je mesto krásne, 
preto o ňom píšem básne. 
Lesy pri ňom sú ako háj, 
všetko to vyzerá ako raj. 
Jeho údolím sa rieka Ondava tíško plazí, 
okrajmi lesov, stredom lúk si svoju cestu razí. 
Na lúkach popri ňom sa pasie veľa ovčích stád, 
preto ho mám tak rád. 

Oliver Bandurič, 6.c  

Slovensko 
Keď sa obzriem vôkol seba, 
vidím takú krásu, čo sa slovami vyjadriť nedá. 
Slovensko je jediné miesto, 
kde sa moje srdce cíti čisto. 
Ten kraj rodný obdarený, 
horami, riekami je pre mňa ako stvorený. 
Slovensko je moja vlasť, 
teší ma, že tu nemám žiadnu strasť. 

Miroslava Polivková, 6.c 

Milí ľudia!                              Stropkov 19.11.2018 
    Naskytla sa mi príležitosť napísať Vám tento list. 
    Dňom čo dňom sa cítim horšie. Ubíja ma smog 
z komínov a áut, ktorých je stále viac a viac. Začnite 
robiť niečo pre svoje zdravie, ale aj dobro prírody. 
Časté používanie áut by mohlo byť nahradené pre-
chádzkami. Obmedzenie cigariet a veľa ďalšieho... 
Namiesto pokojného miesta oddychu sa stávam 
útočiskom skládok a odpadu. Odpad sa dostáva do 
riek a potokov a prichádzame o veľké množstvo rýb.  
    Dúfam, že si moje volanie o pomoc niekto vypo-
čuje, prečíta a pokúsi sa zmierniť moje trápenie. Za akúkoľvek pomoc zo srdca ďakujem. 

                                                   Vaša Príroda 
Terézia Mitrušková, 8. a 

     Milí občania!                                    Stropkov  8.11.2019 
    Dovoľujem si Vám napísať list z dôvodu, že ste si zo mňa spravili 
smetisko. 
    Takmer všetky zvieratká žijúce v tomto lese sa mi sťažujú na to, že 
si pravidelne porania labku alebo inú časť tela na ostrých úlomkoch 
skla alebo inom odpade. Všade naokolo je nejaký neporiadok. Či už 
sú to fľaše, plechovky alebo rôzne obaly z potravín. Neustálym výru-
bom stromov len oberáte zvieratká o svoj príbytok a ony sa musia 
sťahovať do iných lesov. Cez lesné potôčiky nepreteká už takmer 
žiadna voda, pretože sú zatarasené rôznym neporiadkom. Málokedy 
sa stane, že do lesa zavíta človek, ktorý príde na prechádzku 
a cestou pozbiera aspoň nejaký odpad, ktorý ste tu zanechali. 
    Snažím sa počas všetkých ročných období ukázať Vám svoju krásu, 
ale Vám to je aj tak jedno a naďalej ma znečisťujete. Mali by ste sa 
za seba hanbiť. 
    S pozdravom                                                                       Vaša Príroda  

Timotej Paňko, 8.a 

Stela Balážová a Klára Dovičáková, .c 

Kristína Škurlová, 9.b 
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Krásna Zem 
Stropkov to je pekné mesto, 
dobrých ľudí tam dosť jesto. 
Rád sa prejdem popri ceste, 
nájdem huby, aké chcete. 
 
Keď ja vojdem do lesa, 
tak všetci traste sa. 
Slovensko je krásna zem, 
a v nej navždy zostanem. 
                      Jakub Suvák,  6.c 

Milí ľudia!     Stropkov 18.10.2018 

    Ja príroda sa Vám chcem 
prihovoriť vo forme listu. 
    Potrebujem aby ste ma navštevovali a chránili ma 
pred odpadom. Chcem byť Vaša pýcha. Keď sa na seba 
pozriem som veľmi sklamaná z toho, ako vyzerám a koľko nečistoty okolo seba vidím, pretože ma viac 
a viac znečisťujete. Som len obyčajná skládka odpadkov.  
    Zamyslíte sa nad tým, chráňte ma a pýšte sa mnou.                                                                     Vaša Príroda 

Natália Križanovská, 8.a  

Slovensko 
Slovensko, ty krásna krajina, 
si moja rodná domovina. 
Tá krásna príroda, 
navôkol môjho domova. 
Krásne i tie hory, lesy, 
ďakujem kraj môj, že si. 
A tá naša slovenčina, 
pozná ju každá malá dedina. 
Naše nárečia sa zjednotili, 
a nový jazyk vytvorili. 
Ľudia, keď Slovenskom             
prechádzajú, 
všade samé krásy  nachádza-
jú. 

Daniela Čurillová, 6.c 

Milí moji ľudkovia!                   Turany n/Ond. 19.11.2018 
    Naskytla sa mi možnosť vyjadriť svoje myšlienky 
a prihovoriť sa k Vám vo forme listu. 
    V dnešnej dobe sa veľa rozpráva o tom, ako sa znečisťuje 
príroda. Samozrejme aj o dopade zdravia mnohých ľudí, ktorí 
si kladú otázku prečo práve oni. Prečo sa nezamyslia nad tým, 
ako ju aj oni ničia. Veľmi ma trápi to, keď poniektorí z Vás 
ničia svoje životne prostredie a vinu hádžu na druhých. No 
môžu za to aj oni. V poslednom čase stále počúvam, ako ľudia 
rozprávajú, ako sa plocha lesov neustále zmenšuje. Nebude 
to preto, že sa stavajú prírodne rezervácie či parky. Ale pre 
niektorých Vašich spoluobčanov. Samozrejme neobviňujem 
každého. Ak si pamätáte niekedy moje lesy boli krásne 
a obrovské, až kým nezačal výrub lesov. Ak tie budú ďalej 
pokračovať, tak Vaši potomkovia ich budú poznať iba 
z obrázkov. 
    Týmto listom som chcela prehovoriť ľudom do duše 

a odkázať im, aby sa zamysleli a prehodnotili svoj postoj voči mne a snažili sa ma chrániť. 
    S pozdravom  Vaša obľúbená Príroda                  Karina Gombitová, 8.a 

Elena Bujdošová, Ema Baníková, 9.a 

Patrik Durkoš, 
Andrea Kasardová, 

Klaudia Kizáková, 9.a 
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My grandmother 
Grandmother is one of the most amazing hu-
mans God created. I can´t imagine my life 
without my grandmother. She's an excellent 
cook, a worrying mum and the most gorgeous 
person I know. I can talk with her about eve-
rything. When I have a problem, I always ask her 
for an advice. Her generosity and help can´t be 
described. She is very careful and friendly. 
I´m glad to have my grandmother. She brought 

up 3 children, so she must be strict too. I really appreciate her. We are like the best friends, even if it 
sounds funny. She has survived so much but she never gives up. I hope she will be there for a long time. 
She always stands by me. I love her so much.                 Diana Hicová 9. b 
My grandma 
My grandma is very very good. Her name is Mária. She is seventy eight years old. In a free time, she likes 
to watch TV. Grandma is very careful. She always cooks lunch or dinner, because she is very helpful. 
Although her age doesn´t let her to do many things, she tries to do things she can. I always try to help her 
but she is very stubborn, I like her very much.                                                                                        Ján Grec  9. b 
My grandma 
I would like to write something about my grandma who I really like. I respect her opinions because she is 
older and she is right in many things. She takes her 
steps in advance before she decides to do them. Her 
name is Mária. She is very nice, friendly and honest. 
I think that she hasn´t had any enemy. She makes 
laugh everyone. She tries to be fair. My grandma is 
an excellent cook and she is very hard-working. She 
likes nature and flowers. Her eyes are full of love and 
understanding. My grandma is the best in the word. 

Simona Grecová 9. b 
 
My grandma 
My grandma has so gorgeous personality. I will start 
with her eyes. In her eyes, I can see love and un-
derstanding. Sometimes I don´t understand her very 
much because she has experienced a lot. Grandma 
understands... When I have a bad, her hug always 
help me and makes me feel good. In case I do 
something wrong she always stand by me. She beats 
for my luck. She is so careful and I don´t speak about 
money she always gives me. I can´t imagine the day 
when she dies and so I try to imagine she´s  immor-
tal...I just love her.                          Kristína Škurlová 9. b 
 

Katarína Baníková, 8.a 

Karina Gombitová, 8.a 
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My grandma 
My grandma is Maria and she is 66 years old. She lives with us. Grand-
ma is a person who blurs children. She is very entertaining. I have ne-
ver seen her sad; moreover, she still keeps a smile. She makes laugh 
everybody. She is a great cook. She always calls me for lunch. Grandma 
likes the nature and flowers. In her free time, she likes walks in a forest 
and collecting mushrooms. I´m so glad to have her and I would not 
change her for anything in the world.                         Zuzana Sekeľová 9. b 

My grandma 
She died 2 years ago. Her name 
was Anna and she was the best, 
I very loved her and I still love 
her, although she isn´t between 
us. She was gorgeous grandma. 
She was very nice and she was 

like an angel. She was generous as well as careful. I was always 
happy when I visited her, she too. She was usually quiet, but very 
wise. She couldn´t stand up because she was ill, she always laid. 
She wasn´t mean or horrible. She always tried to help others. Be-

cause of all 
these things, 
I very apprecia-
te her. She 
always needed 
someone who 
would tell with 
her and so she was always cheerful when she saw 
us. She was very pretty and nice. I was very sad 
when I heard that she died, and I cried a lot. I miss 
her and I love her so much. She is forever my grand-

ma, even if she isn´t with me. Grandma you was the best, and 
I very miss you. I promise that I never forget you.                     
            Tamara Lipáková 9. b 
My grandma 
My grandma is the most amazing person. She is helpful, care-
ful and very friendly. I can´t imagine she isn´t here with me. 
When she is with me I feel confident and safe . I admire her 
for what she has done in her life. She brought up four children 
and also worked. Her nice words always help me. I thank for 
my grandma every day. Be glad that you have grandma, be-
cause she is happy that she has you. Thanks to her, I have the 
best mom. I love you Grandma!                                     
          Natália Pukáčová 9. b 

Monika Keselicová, 7. c 

Klaudia Macková, 7.a 

Simona Sejková, 8.a 

Timea Verbová, 7.c 



 


