
Piata šťastná sedmička pre Mládežnícku 

 

V stredu 16.decembra sa Základná škola Mládežnícka v Púchove zaodela do slávnostných 

šiat. Dôvod bol jednoduchý, no zároveň vzácny, 35. výročie odkedy cez brány tejto školy 

prešli prví žiaci a odkedy začala písať svoju históriu plnú učenia, známok, písomiek, ale aj 

milých zážitkov z výletov, humorných situácií, slzičiek i šťastných úsmevov. 

Tridsaťpäť rokov v živote človeka je vek, ktorý sa väčšinou v rodine spája so školopovinnými 

deťmi, tridsaťpäť rokov v živote školy, to je čas, kedy vyprevádza do života už niekoľkú 

generáciu, mnohokrát už aj deti svojich žiakov. 

Medzi najkrajšie momenty školského života patrí to, keď sa bývalí žiaci s láskou vracajú do 

priestorov svojej "Mládežky", aby pozdravili tých, ktorí im prirástli k srdcu a ktorých radi 

znovu uvidia. A presne takéto momenty sa ako na bežiacom páse striedali túto stredu v 

zrekonštruovaných priestoroch školy na Mládežníckej ulici. 

Od štvrtej hodiny sa z každej strany schádzali pozvaní hostia, bývalí riaditelia i učitelia, ako aj 

rodičia a žiaci, aby oslávili sviatok svojej školy. Hneď pri vchode vítali, obdarúvali a 

odprevádzali na pripravené miesta prichádzajúcich krojovaní žiaci. A veruže sa bolo na čo 

pozerať, každý si mohol prísť na svoje. 

V slávnostne vyzdobenej telocvični prebiehala Zimná akadémia, spevácko-tanečné pásmo 

vyskladané z čísel súčasných i bývalých žiakov. Celý program, ktorý moderovali žiaci sami, 

otvoril uvítací príhovor pani riaditeľky Kurtinovej, vzápätí striedaný rečou primátora 

Púchova, pána Heneka. V takmer dvojhodinovom programe zaspievala Karin Riljaková i 

muzikálová speváčka Betka Bartošová, na akordeóne zahral Tomáš Paliesek. Diváci mohli 

vidieť spartakiádu, moderný tanec i tradičné koledovanie. Na pozadí celého vystúpenia bežala 

na plátne prezentácia poskladaná z fotiek zachytávajúcich čriepky z histórie školy, takže 

mnohí sa mohli spoznať na fotke z karnevalu, lyžiarskeho výcviku, brigády či výletu. 

Súbežne s kultúrnym programom sa v jedálni školy konal vianočný jarmok, na ktorom bolo 

možné si zakúpiť výrobky a vianočné  ikebany, ktoré pripravili žiaci. Výber bol skutočne 

pestrý, výrobky od výmyslu sveta ponúkali na svojich stoloch prváčikovia až po deviatakov. 

Pravú vianočnú atmosféru podčiarkovali koledy, vôňa punču i čerstvo upečených vianočných 

oblátok. 

 

 

 

 

 

 


