Dovoľujem si pozvať Vás na

slávnostné otvorenie

Pozvánka
Запрошення

Obecného domu v Stakčíne,
ktoré sa uskutoční dňa 7. júla 2007 o 10. 00 h.
Ján Kerekanič, starosta obce

Práce
na Obecnom dome
,,finišujú“

Obec Stakčín

Regionálna rada ZRUSR v Humennom
pozývajú Vás na

FESTIVAL ĽUDOVÉHO
UMENIA

ktorý sa uskutoční
dňa 7. júla 2007, o 14.00 hod.
v parku pri Obecnom dome.

Село Стащин

Регіональна рада СРУСР в Гуменному

запрошують Вас на

ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНОВО
МИСТЕЦТВА
який відбудеться
7 липня 2007 р. o 14.00 год.
в парку поряд із Сільським
будинком.
V programe vystúpia:

V týchto dňoch sa konajú posledné úpravy budovy Obecného domu. Na stavbe sa pracuje
usilovne ako v úli. Občania budú mať blízko zdravotné stredisko, obec získa ubytovacie
zariadenie a zamestnanci a poslanci obecného úradu dôstojné a reprezentačné priestory.
Dúfame, že v nových priestoroch vzniknú nové a prospešné nápady a aktivity, z ktorých
bude mať úžitok naozaj celá obec.

FS Beskyd zo Stakčína
ŽSS Zaričanka
FS Šiňava zo Sniny
MSS Dukát zo Sniny
ŽSS Ruňanka z Runiny
FS Pichončanka z Pichného
Mária Čokynová a Andrej Varga
ŽSS Starinčanka zo Sniny
Zahraničný hosť
Duo Rachovských z Ukrajiny
Programom sprevádza Mikuláš Horňák

ZŠ s MŠ v Stakčíne sa snaží každoročne získať
skúsenosti a finančné prostriedky aj zapájaním
školy do rôznych projektov vyhlasovaných
MŠ SR. V uplynulom období bola naša škola
úspešná v projekte Otvorená škola – oblasť
športu 2004, v rámci ktorého sme získali dotáciu
z MŠ SR vo výške 50 000,- Sk a Enviroprojekt
2006, ktorý bol podporený MŠ SR dotáciou vo
výške 72 000,- Sk.
Dotácia, ktorú sme získali v rámci projektu
Otvorená škola – oblasť športu 2004 bola
využitá na zriadenie a vybavenie posilňovne
na základnej škole, ktorú využívajú nielen žiaci
našej školy, ale aj školská mládež, verejnosť
a športovci OFK Fopex Stakčín.
Finančné prostriedky, ktoré sme získali v rámci
Enviroprojektu 2006 boli použité na organizačné
zabezpečenie jednotlivých aktivít v rámci
projektu, na zakúpenie digitálneho fotoaparátu
a farebnej tlačiarne pre potreby ZŠ s MŠ Stakčín
a vydanie informačného bulletinu pre potreby
žiakov základných škôl.
V tomto školskom roku sme spracovali štyri
projekty, a to:
Ü Enviroprojekt 2007
Ü Otvorená škola – oblasť športu 2007
Ü Zdravie v školách
Ü Elektronizácia a revitalizácia školských
knižníc.

V apríli sme v rámci Enviroprojektu 2007
spracovali projekt s názvom Prestaňme hádzať
všetko do jedného koša. Cieľom daného
projektu je získať finančné prostriedky na nákup
nádob na separovaný zber a viesť žiakov školy
k separovaniu odpadu. Z MŠ SR v rámci projektu
požadujeme 72 500,- Sk.
V máji 2007 sme spracovali projekt Otvorená škola
– oblasť športu 2007 pod názvom Športujeme
pre zdravie. Cieľom projektu je vytvoriť zo školy
centrum
športu, zaktivizovať
organizovanie

pohybových aktivít školskej mládeže a pritiahnuť
k pohybovým aktivitám aj tých občanov v našej
obci, ktorí ich pravidelne nevykonávajú. Projekt
zahŕňa činnosť športových krúžkov, pravidelné
cvičenia a neorganizované aktivity školskej
mládeže a ostatných občanov obce do telocvične
a posilňovne. Zámerom projektu je získať
finančné prostriedky na doplnenie športového
náradia a náčinia a podporovať pohybové aktivity

Matka – symbol bezpečia, lásky a domova. Len tí, ktorí
majú matku, vedia oceniť, čo pre nich znamená alebo
znamenala. Stará sa o svoje dieťa, bdie dňom i nocou, dbá o jeho dobro
a bezpečnosť. Má najväčší podiel na výchove detí a na ich príprave pre život.
Pocit zodpovednosti za svoje deti matku neopúšťa po celý jej život.
V tomto školskom roku, v máji, učiteľky ročníkov 1. – 4. v spolupráci
s koordinátorkou výchovy k manželstvu a rodičovstvu Mgr. N. Kerekaničovou
vyhlásili súťaž „ O najlepšiu mamičku“. Súťaž sa konala 10. mája 2007.
Zapojili sa do nej žiačky 1. stupňa, ktoré sa vcítili do úlohy mamičky. Pripravili
si krátke vystúpenie, v ktorom nechýbal detský úsmev a veľa milých slov
adresovaných svojim deťom – bábikám. Pohľad poroty v zložení učiteliek
1. stupňa potvrdil opodstatnenie takejto aktivity, ktorá okrem výchovného
pôsobenia je silnou motiváciou pre ďalšie roky a vytvára priestor pre
upevnenie vzájomných väzieb medzi deťmi a generáciou ich mám a starých
mám. V súťaži sa predstavilo 17 „malých mamičiek“. Už svojím zjavom
a rekvizitami vzbudili u všetkých prítomných obdiv a uznanie.
●1. miesto porota udelila žiačke 1. ročníka Alenke Viktórii Voroňakovej.

Na základe plánu práce Metodického združenia
učiteľov 1. – 4. ročníkov na školský rok 2006/
2007 a v spolupráci s koordinátorom prevencie
drogovej závislosti Mgr. A.Dubjakovou bola
v mesiacoch apríl, máj a jún vyhlásená súťaž
„Okná plné zelene“. Zapojili sa do nej žiaci1. a 2.
stupňa. Úlohou žiakov bolo premeniť pochmúrne
oknána rozkvitnuté okná našich starých materí
a nezabudnúť na prvky či skvosty našich tradícií.
Žiaci počas celého roka venovali náležitú
pozornosť rastu a úprave kvetov, aby sa stali
pekným interiérovým doplnkom tried. Nezabúdali
na prvky environmentálnej výchovy,ktoré
využívali najmä na hodinách prvouky,
prírodovedy a prírodopisu. Žiaci sa naučili, že
izbové rastliny v oknách nielen výborne vegetujú,

školskej mládeže a ostatných obyvateľov obce.
V rámci tohto projektu na doplnenie športového
náradia a náčinia požadujeme z Ministerstva
školstva Slovenskej republiky
čiastku
142 000,- Sk.
Cieľom projektu Zdravie v školách s názvom
Darujme si zdravie je dosiahnuť u žiakov uvedomelý postoj k vlastnému zdraviu, propagovať
a uprednostňovať
správnu
životosprávu
a zdravý životný štýl. V rámci tohto projektu na
zabezpečenie jednotlivých aktivít požadujeme
dotáciu vo výške 39 500,- Sk.
Posledný projekt sme spracovali v júni pod
názvom Zažeň nudu knihou. Cieľom projektu
je vybudovať „otvorenú školskú knižnicu“
prístupnú používateľskej verejnosti – žiakom,
zamestnancom školy i verejnosti a zabezpečiť jej
elektronizáciu. Z MŠ SR na zabezpečenie tohto
projektu požadujeme čiastku 100 000,- Sk.
Podmienkou pre poskytnutie účelových
finančných
prostriedkov
na
realizáciu
rozvojových projektov je zabezpečiť na jeho
financovanie najmenej 5% nákladov z iných
zdrojov. Pri všetkých projektoch bola maximálna
výška finančných prostriedkov poskytovaných
Ministerstvom školstva stanovená vo výzve
programu pre financovanie jednotlivých
rozvojových projektov.
Mgr. T. Kapraľová

Víťazka súťaže reprezentovala našu školu aj na otvorení Dňa matiek, ktorú
organizoval výbor miestnej organizácie ČK. ● 2. miesto – R. Piteľová – III.
ročník. ● 3. miesto – A. Mergová – I. ročník.
V súťaži sa ďalej predstavili žiačky 1. ročníka: D. Rošková, K. Sochaničová,
A. Gnipová, K. Šelepáková, K. Diničová, žiačky 2. ročníka: K.Černegová, P.
Roháčová, N. Červeňaková , žiačky 3. ročníka: M. Plevková, D. Rudžíková,
V. Vasková a napokon žiačky 4. ročníka: E. Grundzová, A. Kocová, A.
Sochaničová.
„Malé mamičky“ neodišli naprázdno. Ich snaženie porota odmenila vecnými
cenami, ktoré vyčarili radosť a úsmev z dosiahnutého úspechu. Tento krát sa
o úspech súťažiacich postarali ich vlastné mamičky. Za ich skvelé „herecké“
výkony a starostlivosť o „svoje dieťa“ nepochybne patrí veľké poďakovanie
vám, milé mamičky. Celá súťaž bola zdokumentovaná farebnými fotografiami,
ktoré budú ešte dlho pripomínať „čaro a šarm mladých mám“. O úspechu
programu svedčil dlhotrvajúci potlesk žiakov v hľadisku. Dojímavé slzy na
tvárach učiteliek vyčarili žiačky s prejavom vyznania vrúcnej lásky k svojmu
dieťaťu – bábike.
Svojím vystúpením v súťaži tak poďakovali deti mamičkám za ich lásku
a starostlivosť.
V závere treba poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na príprave podujatia
a pevne veríme, že sa stretneme takto o rok.
Mgr. Anna Piteľová

ale sú aj ich estetickým doplnkom. Nadobudli
vedomosti, že rastliny si vyžadujú pravidelnú
starostlivosť, iba tak budú okná naozaj estetické.
Naučili sa, že medzi najdôležitejšie pravidlá
patrí systematická zálievka,prihnojovanie a aj
odstraňovanie opadaných listov a nevzhľadných
častí rastliny. Kvety v triedach plnia aj funkciu
atraktívnosti, ktorá nechýbala rôznym druhom
kvetov, najmäkvetom so zaujímavou štruktúrou
listov. Nezanedbateľnou schopnosťou niektorých
druhovrastlín je čistiť vzduch od škodlivín, ktoré
sa najčastejšie sústreďujú práve v okolí okien.
Jednu z rastlín napadli škodcovia a choroba,
preto ju žiaci okamžite odstránili a poslali
na„liečenie“. Vedeli, že táto rastlina, by mohla byť
príčinou toho, že okná plné zelene, by sa pred
zrakom žiakov začali postupne „strácať“. Žiaci
sa snažili, aby rastliny na oknách i mimo nich
pôsobili harmonicky, aby vniesli aj určitú jednotu
–napríklad prostredníctvom obalových črepníkov
z rovnakého materiálu, s podobným dizajnom

a zladenou farebnosťou. Dňa 30. 05. 2007 sa
konalo vyhodnotenie súťaže na ročníkoch 5.- 9.
Porota v zložení žiačok A. Blaškovej, K. Kirovej
a N. Petreckej rozhodla takto: 1. miesto - VI.B
trieda 2. miesto – V.A trieda 3. miesto - VII.A
trieda Dňa 5. 06. 2007 sa konalo vyhodnotenie
súťaže na ročníkoch 1. – 4. Porota v zložení
žiačok 6. ročníka A. Piteľovej, S. Timkovej, E.
Palasziewiczovej a E. Verbickej rozhodla takto:
1. miesto - III. ročník 2. miesto - I. ročník 3. miesto
- IV. ročník Triedy umiestnené na popredných
miestach sa z víťazstva veľmi tešili. Sľúbili, že aj
v nasledujúcom období sa budú príkladne starať
o kvety a všetku zeleň v triedach a priľahlom
okolí. Víťazom boli udelené diplomy, ktoré
vlastnoručne zhotovila Mgr.T. Sochaničová. Je
potrebné dodať, že aj ostatné triedy sú víťazmi.
Už aj preto, že sa súťaže zúčastnili. Poďakovanie
patrí aj všetkým vyučujúcim v jednotlivých
triedach, ale najmä triednym učiteľom, ktorí
žiakov viedli a usmerňovali. Mgr. Anna Piteľová

Milí čitatelia!

Deň detí
Vedeli ste, že MDD bol ustanovený v novembri 1949 Medzinárodnou demokratickou
federáciou žien? Prvýkrát sa oslavoval v roku 1950 v 51 krajinách sveta. Raz darmo, ženy
dokážu vymyslieť úžasné veci.
Aj na našej škole Deň detí otvárali ženy. Riaditeľka školy Mgr. T. Kapraľová spolu so svojou
zástupkyňou Mgr. I. Piteľovou pozvali všetky deti do „Krajiny plnej hier a súťaží“, v ktorej
nechýbali zápolenia, prekvapenia a sladké odmeny. Vo svojom príhovore zaželala všetkým
deťom „ čertíkom aj anjelikom“ veľa zdravia, lásky, spokojné a hravé detstvo, stály úsmev na
tvári , chápavých a trpezlivých rodičov i učiteľov a aby sa im splnili ich najtajnejšie sny.
Už tradične sa priestor obecného parku zmenil na zónu detskej radosti. Učiteľky 1. stupňa
pripravili svojim žiakom bohatý program plný hier a zábavy nazvaný „Šidielko v akcii“.
Pestrému programu prialo aj pekné letné počasie. Na jednotlivých stanovištiach si deti
mohli overiť svoje schopnosti a zručnosti. Súťažilo sa v týchto disciplínach: zhadzovanie
kolkov, prechod vyznačenou trasou s loptičkou na pingpongovej rakete, odbíjanie lopty
na viac ako päť úderov, tromi pokusmi dostať malú guľôčku do cieľa a triafanie šiškou na
terč. Bodkou za súťažami bolo preukázať svoju zručnosť v jazde na bicykli. Za jednotlivé
súťažné disciplíny žiaci získavali farebné žetóny, ktoré si mohli zameniť za sladké maškrty
v zriadenom stánku. Žiaci 1. stupňa vytvorili nádhernú a spontánnu atmosféru , a kontrast
medzi súťažiacimi a oddychujúcimi žiakmi bol neopakovateľný. V priestoroch školského
ihriska sa to ,,hemžilo“ žiakmi 2. stupňa. Prechádzali jednotlivými stanovišťami a tešili sa
z výhier.
Po zábave nastal čas oddychovať a doplniť sily v školskom bufete. Tento ponúkal teplé
párky s horčicou a chlebom, ktoré boli zakúpené z finančných prostriedkov rodičovského
fondu a na osvieženie čapovanú kofolu. Žiakov obsluhovalo vedenie školy s niektorými
učiteľkami z pedagogického kolektívu. Každý žiak dostal k MDD darček – sladkú
čokoládovú tyčinku a farebnú loptičku od starostu obce p. J. Kerekaniča.
Zaujímavým spestrením dňa bola aj tanečná hudba, ktorá sa šírila po celom areáli
školského ihriska.
Vyvrcholením programu Dňa detí bolo vyhlásenie výsledkov súťaže „Vyčisti obec a vyhraj“,
ktorú vyhlásilo Obecné zastupiteľstvo a starosta obce p. J. Kerekanič. Zdôraznil, že cieľom
súťaže bolo zvýšiť podiel triedeného odpadu produkovaného v škole a určeného na jeho
ďalšiu recykláciu, ako aj naučiť a motivovať žiakov separovať odpad v škole a následne vo
svojich rodinách a v neposlednej miere týmto chrániť životné prostredie.
Deti, naše deti..... , aj modré z neba by sme pre vás zniesli. Takto sme oslávili najkrajší
detský sviatok roka. Deti aj učitelia sa výborne zabávali a určite si každý z účastníkov akcie
niečo pekné a príjemné odniesol. O 13. hodine, keď deti odchádzali domov, nejednému
z nás vyhŕkli slzy radosti...... Koniec dobrý, všetko dobré!
Mgr. Anna Piteľová

SÚŤAŽ
Milí čitatelia!
Súčasťou našich novín je aj
súťaž. V každom čísle uverejníme
najzaujímavejší kuchársky recept,
ktorý odmeníme vecnou cenou.
Na konci roka ohodnotíme najlepší
recept ako recept roka a oceníme
ho zaujímavou cenou.

V tomto čísle, uverejníme recept poslankyne
OÚ p. Gavurovej.

Strieška
2 ks Bebe keksov, svetlé a tmavé, 25 dkg
smetolu, 20 dkg práškového cukru, 2 balenia
mäkkého tvarohu, 1 vanilka, 2 banány (kiwi),
čokoláda na poliatie

Mesiac jún je asi najobľúbenejším mesiacom všetkých školákov. Nevedia sa
dočkať, kedy už odovzdajú škole knihy,
odložia školskú tašku a poriadne rozbehnú svoje bicykle. V tomto čísle novín si
preto pripravili svoju ročnú bilanciu práve
učitelia našej školy. Aj my želáme všetkým
školákom veselé prázdniny plné zážitkov
a prekvapení.
Učiteľom prajeme, aby si poriadne oddýchli
a načerpali sily
pre nový školský
rok.
(red.)

Predstavujeme
poslancov OZ
v Stakčíne
p. Marta Gavurová
Aký je Váš rodinný stav?
Vydatá, 3 dospelé deti
Ako dlho ste poslancom OZ?
Štvrté volebné obdobie.
Aké je Vaše povolanie?
Agri-Fop a.s. Stakčín – pracovníčka –
36 rokov.
Čo sa Vám v našej obci páči?
Nový Obecný dom, zeleň v strede obce.
Páčia si mi ľudia, ktorí majú ľudský vzťah
k našej obci, a radi zveľaďujú prostredie,
v ktorom žijú. Príkladom je naša Sadová
ulica
Čo by ste v obci zmenili?
Zveľadila by som námestie v centre obce,
ako aj autobusové zastávky, ktoré slúžia
našim ľuďom.
Aké je Vaše obľúbené jedlo?
Obľubujem slovenskú kuchyňu – mamine
(holubky) – plnený kapustný list
Kde najradšej oddychujete?
Doma so svojou vnučkou Laurou, blízkymi
a mojimi ženami z výboru ÚŽS..
Plnka: spolu zmiešame smetol a práškový
cukor, po vymiešaní pridáme tvaroh
a 1 vanilku.
Postup: plech vyložíme alobalom, na ktorý
poukladáme 3 rady keksov – ukladáme ako
šachovnicu (striedame tmavé a svetlé keksy).
Na keksy dáme polovicu plnky, na plnku druhú
vrstvu keksov - tam kde bol tmavý keks dáme
svetlý a naopak. Na to dáme druhú polovicu
plnky a na vrch do stredu 2 celé banány po
dĺžke plechu. Nakoniec dvíhame alobal po
krajoch do tvaru striešky, necháme 2 hodiny
stuhnúť v chladničke a polejeme čokoládou.

Úspechy žiakov
Základnej školy v Stakčíne
v školskom roku 2006/2007
Každý rok sa žiaci ZŠ s MŠ Stakčín
zapájajú do mnohých súťaží a olympiád
spoločenskovedných
i
prírodovedných
predmetov. Od začiatku školského roka sa
naši žiaci zapojili do týchto súťaží: Matematická
olympiáda,
Pytagoriáda,
Geografická
olympiáda, Biologická olympiáda, Chemická
olympiáda, Fyzikálna olympiáda, Detský
čin roka, Olympiáda v nemeckom jazyku,
Olympiáda v ruskom jazyku, Biblická súťaž
a Biblická olympiáda, Vianočné variácie
v aranžovaní, Môj obľúbený knižný hrdina,
Veľkonočné aranžmá, Môj najmilší kamarát
z ríše zvierat, Európa v škole, Vesmír očami
detí, Futbal nás spája, Hviezdoslavov Kubín,
okresná súťaž Hliadok mladých zdravotníkov
SČK, Literárne talenty v slovenskom jazyku
a ukrajinskom jazyku, Gerbócova literárna Snina
a do celoslovenskej literárnej súťaže Báseň
roka. Aj v tomto školskom žiaci našej školy
úspešne reprezentovali školu a získali prvé
miesta v okresných kolách súťaží a olympiád
a boli úspešnými riešiteľmi aj v krajských kolách.
V okresnom kole Matematickej olympiády
sme mali dvoch úspešných riešiteľov a to
v kategórii Z5 úspešným riešiteľom bol žiak
5. ročníka Adrián Leňko a v kategórii
Z6 úspešnou riešiteľkou bola žiačka
6. ročníka Alexandra Piteľová. V okresnom
kole Pytagoriády boli úspešní naši žiaci
v kategóriách P3 a P5. V kategórii P3 sa na
vynikajúcom 2. mieste umiestnil žiak 3. ročníka
Branislav Piteľ a v kategórii P5 Adrián Leňko bol
taktiež úspešným riešiteľom a získal 5. miesto.
Z prírodovedných súťaží najvýraznejšie úspechy
zaznamenali žiaci v Biologickej, Chemickej,
Geografickej
a
Fyzikálnej
olympiáde.
V Biologickej olympiáde kategórie C boli
úspešné žiačky 9. ročníka. Simona Lattová sa
umiestnila na 1. mieste a Romana Vajanská
na 2. mieste v okresnom kole tejto olympiády.
V okresnom kole Chemickej olympiády sme
mali úspešných dvoch riešiteľov. Žiačka
IX.A triedy Katarína Kirová sa umiestnila na
1. mieste a žiačka IX. B triedy Romana Vajanská
na 2. mieste. Romana Vajanská bola úspešnou
riešiteľkou aj krajského kola tejto olympiády.
1. miesto získal žiak našej školy aj
v Geografickej olympiáde kategórie I, a to
žiak 5. ročníka Adrián Leňko. V okresnom
kole Fyzikálnej olympiády nás úspešne
reprezentoval žiak IX. A triedy Lukáš Huňara,
ktorý sa umiestnil na 5. mieste kategórie E.
Úspešní boli naši žiaci aj v okresnom kole
olympiády v nemeckom jazyku . V kategórii
1A Veronika Piteľová, žiačka VII. A triedy sa
umiestnila na 3. mieste a v kategórii 1B Andrea
Príbytná, žiačka IX. B triedy získala taktiež
3. miesto.
Žiak VIII. B triedy Erik Gunár úspešne
reprezentoval našu školu v krajskom kole
Olympiády v ruskom jazyku v Prešove, keď sa
umiestnil na 2. mieste.

XIV. ročník súťaže Literárne talenty v rusínskom
jazyku bol úspešný aj pre žiakov našej školy.
V rámci tejto súťaže bolo ocenených 10 žiakov
a to Viktória Kelemanová, Elena Grundzová,
Filip Sochanič, Dana Dundová, Jana Piteľová,
Timea Dubjaková, Pavla Zubaľová, Lukáš Girič,
Ján Hučko a Simona Lattová. Žiačka Viktória
Kelemanová sa umiestnila na 1. mieste súťaže
Literárne talenty v rusínskom jazyku a ostatní
žiaci získali 3. miesto v svojich kategóriach.
Tradične vynikajúce umiestnenia majú
naši žiaci v súťažiach v prednese poézie
a prózy v ukrajinskom a rusínskom jazyku.
V prednese poézie a prózy v ukrajinskom
jazyku Duchnovičov pamätník dvaja žiaci
našej školy získali 1. miesto v krajskom kole
tejto súťaže, a to Erik Gunár, žiak VIII. B triedy
a Pavla Zubaľová, žiačka VIII.A triedy. Títo
žiaci boli úspešní aj v prednese poézie a prózy
v rusínskom jazyku Duchnovičov Prešov. Aj
v tejto súťaži sa opäť môžeme popýšiť dvomi
1. miestami v rámci celoslovenského kola
tejto súťaže, ktoré prebiehalo v Prešove. Žiaci,
ktorí sa učia rusínsky jazyk (Erik Gunár, Erika
Grundzová, Anna Kocová a Filip Sochanič)
boli úspešní aj v Malých scénických formách,
keď sa v tejto súťaži umiestnili na 1. mieste
v celoslovenskom kole.
V Biblickej súťaži žiaci, ktorí navštevujú
gréckokatolícke náboženstvo Alena Viktória
Voroňáková,
Juraj
Voroňák,
Klaudia
Sochaničová, Mária Plevková, Denisa
Rudžiková a Patrik Piteľ získali dve 1. miesta
v kategórii A a kategórii B a žiačky Alexandra
Piteľová, Juliana Timková a Simona Timková
3. miesto v I. kategórii Biblickej olympiády.
Vo výtvarnej súťaži Vianočné variácie
v aranžovaní v okresnom kole Romana
Vajanská, žiačka IX. B triedy získala 1. miesto.
Na 1. mieste sa umiestnila aj žiačka 5. ročníka
Dana Dundová v okresnom kole výtvarnej
súťaže Môj obľúbený hrdina. Vo výtvarnej
súťaži Veľkonočné aranžmá sme získali opäť
1. miesto, a to zásluhou žiačky IX. B triedy
Romany Vajanskej. Výsledky ostatných
výtvarných súťaží, do ktorých sa zapojili naši
žiaci doposiaľ nepoznáme.
Žiaci ZŠ s MŠ Stakčín úspešne reprezentovali
školu aj v športových súťažiach. V obvodnom
kole v mini futbale sa aj mladší aj starší žiaci
zhodne umiestnili na 3. mieste. 3.miesto získali
naši starší žiaci aj na futbalovom turnaji Cocacola futbal. Dievčatá úspešne reprezentovali
našu školu aj v ďalších športových súťažiach
– v okresnom kole vo volejbale sa umiestnili
na 3. mieste a v stolnom tenise na 4. mieste. Vo
vybíjanej dievčat skončili naše mladšie žiačky na
2. mieste v okresnom kole. Na Majstrovstvách
Sniny vo vybíjanej boli naše mladšie žiačky
veľmi úspešné a umiestnili sa na 1. mieste.
Úspešní boli aj chlapci, ktorí reprezentovali
našu školu v zápasení na mnohých súťažiach.
Na Vianočnom turnaji v zápasení voľným štýlom
v Snine (medzinárodný turnaj) získali naši
žiaci dve 1. miesta a dve 2. miesta. Naši žiaci
reprezentovali úspešne aj v zahraničí, v Poľsku
na medzinárodnom turnaji v zápasení voľným
štýlom v Rzeszowe, kde žiak VIII. B triedy Matúš
Kocik obsadil 2. miesto a žiak V. A triedy Patrik

Kuzma sa umiestnil na 3. mieste. V poľskom
Spiczyne na medzinárodnom turnaji bol
z našich najúspešnejší žiak VIII. B triedy Matúš
Kocik, ktorý sa umiestnil na 5. mieste.
Úspešná bola v územnom kole súťaže aj
Hliadka mladých zdravotníkov SČK I., ktorá sa
umiestnila na 3. mieste.
Poďakovanie patrí všetkým žiakom, ktorí
úspešne reprezentovali ZŠ v Stakčíne
v školskom roku 2006/2007, ale aj vyučujúcim,
ktorí žiakov na tieto súťaže a olympiády
pripravovali.
Mgr. T. Kapraľová

ŠPORT
IV. LIGA SEVER
30. kolo:
Stakčín - Medzilaborce
9:1

/4 : 0/

Konečná tabuľka IV. LIGA SEVER:
1. SVIDNÍK
2. STAKČÍN
3. SNINA
4. NIŽNÁ ŠEBASTOVÁ
5. FINTICE
6. KĽUŠOV
7. ĽUBICA
8. NIŽNÝ HRUŠOV
9. KEŽMAROK
10. BREZNICA
11. ĽUBOTICE
12. KRAČÚNOVCE
13. JASENOV
14. RASLAVICE
15. MEDZILABORCE
16. ČIERNE

72
69
64
48
47
47
44
43
43
38
35
33
29
27
23
22

n Aj v poslednom kole mužstvo doma nezaváhalo
a potvrdilo 2. miesto v tabuľke, so ziskom 69 bodov
a skóre 81:26. Doma mužstvo neprehralo a získalo
45 bodov. Z vonku doviezlo 24 bodov za 5 prehier,
3 krát hralo nerozhodne a 7 krát zvíťazilo. Najviac
sa darilo Chalčákovi Radoslavovi, ktorý nastrieľal
súperom 30 gólov. Ďalšími strelcami boli: Grundza
Viktor - 11; Paraska Michal - 8; Valkučák Jozef - 6;
Bešák Matúš - 6.
n Z výkonom “A” mužstva je výbor viac ako
spokojný. Týmto sa výbor chce poďakovať
všetkým hráčom za vzornú reprezentáciu našej
obce a nášho futbalového klubu. Družstvo dorastu
skončilo vo IV. Lige na 10 mieste v tabuľke so
ziskom 28 bodov a skóre 57:51.
n Družstvo žiakov v III. lige skončilo na
4. mieste so ziskom 42 bodov a skóre
53:53. Aj tu sa treba poďakovať chlapcom za
reprezentáciu a taktiež trénerovi p. Grundzovi
Milanovi za ochotu venovať sa dvom družstvám.
Do ďalšej sezóny sa musí výbor viac venovať
mládežníckym družstvám, aby vychoval čo najviac
chlapcov pre “A” mužstvo.
n V závere je treba poďakovať sponzorom:
starostovi obce a poslancom OZ, p. Husťákovi
Jánovi; firme Agrifop a.s.; firme Fopex s.r.o.;
firme Elaut Baumont s.r.o. ako aj ďalším menším
sponzorom za pomoc nášmu klubu a veríme
v ďalšiu spoluprácu v nadchádzajúcej sezóne 2007
- 2008.
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