
Mlieč na prestávka
Medzinárodný deň mlieka sa oslavuje od roku

1957 pod záš titou Medzinárodnej mliekarskej

federácie. Tento deň sa oslavuje vž dy tretí májový

utorok. Naš a š kola si vš ak tento deň spojila s

Medzinárodným dň om detí. Tieto sviatky sme

oslávili 1. júna 2018, poč as veľ kej prestávky.

PRÍPRAVA NA TIETO SVIATKY

Za akciu s názvom: „ Deň mlieka“ je zodpovedná,
kaž dý rok iná trieda (tento krát to bola trieda 2.A, tohtoroč ná 3.A) a pani prof. Lichvárová. Príprava toho dň a

nebola veľ mi nároč ná. Pani profesorka zabezpeč ila sponzora z firmy Milk-Agro, ktorý nám dodal jogurty,

nátierky aj mlieko. My sme mali za úlohu vymyslieť nejaký program, pripraviť chlebíky, vyzdobiť a ozvuč iť

chodbu, naaranž ovať stoly. Samozrejme, prvou základnou vecou bolo spraviť propagač ný plagát, s ktorým

nám pomohla pani prof. Vujč íková. Na plagáte bola zdôraznená jedna základná vec, úč astníci si mali so sebou

doniesť hrnč ek na mlieko.
SAMOTNÝ DEŇ
So spoluž iač kami sme sa stretli ráno pred vyuč ovaním, aby

sme na chodbe na 3. poschodí pripravili plagáty o mlieku a

mlieč nych výrobkoch, taktiež kresby, ktoré sme zavesili na

š pagát a natiahli medzi okná, plagáty sme upevnili š tipcami.

Táto výzdoba bola nenápadná a jednoduchá. Na prenosnú

tabuľ ku sme napísali slogan, ktorý vymyslel Marek Ernst.A

znel: „ Pite mlieko pravé, telo majte zdravé. “ Kým sme tieto

veci pripravili, chlapci nám doniesli stoly, prestreli obrusy,

naaranž ovali kvety a pripravili ozvuč enie. Ď alej sme natreli

chlebíky nátierkou a na stoly sme poukladali jogurty. Ani

sme sa nenazdali a bola veľ ká prestávka, ž iaci aj profesori sa

pomaly schádzali, a tak sme zač ali s programom.
PRIEBEH PROGRAMU

Po prezentač nom úvode sme si vybrali z tried 5 odváž nych chlapcov. Bolo ich tam spolu 10, keď ž e v tom

č ase, sme už maturantov na š kole nemali. Pre odváž nych chlapcov sme mali pripravené jednoduché úlohy.

Boli rozdelení podľ a tried, č o spôsobilo aj malé súperenie o to, ktorá trieda je „ lepš ia“ . Súť až né disciplíny boli

napríklad : zodpovedať jednoduchú otázku o mlieku, vypiť pohár mlieka, ochutnávka mlieč nych výrobkov so

zaviazanými oč ami a taktiež súť až o to, kto najrýchlejš ie zje jogurt. Súť až iaci dostali za svoju odvahu

tyč inku plnenú č okoládovými cukríkmi, ktoré sa v teplom mlieku rozpustia. Po organizovanom programe sme

eš te ostali na chodbe a jedli chlebíky, jogurty, pili mlieko a zhovárali sme sa.
Po veľ kej prestávke, keď sa už

ostatní š tudenti ď alej uč ili, sme

my, organizátori, ostali

poupratovať vš etky potrebné

veci. Poď akovali sme sa pani

profesorke Lichvárovej za

pomoc. Nesmela chýbať ani

spoloč ná fotka, nech máme

dôkaz, ž e podľ a dohody sme si

vš etci obliekli biele trič ko a

modré rifle.

Ď akujeme vš etkým, ktorí nám s touto akciou pomohli. Teš íme sa na vš etky podobné akcie a príjemnú

spoluprácu.

(Alž beta Baň asová 3.A)


