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Vianočný príhovor 
 

 

 
Vážení čitatelia, je tu čas, keď sa stretávajú rodiny, príbuzní známi, 

keď si sadáme k spoločnému stolu, aby sme sa tešili z jedinečnej sily, ktorej 

hovoríme rodinné puto.  

Vianoce a Nový rok sú obdobím, keď sa každý snaží byť s blízkymi, 

keď si viac uvedomujeme silu priateľstva, lásky, úcty a obetavosti. To všet-

ko sú hodnoty, ktoré znamenajú veľa pre každú rodinu. Pre každého z nás je 

dôležité, aby sa dni napĺňali spokojnosťou, ľudskou spolupatričnosťou, osob-

ným uplatnením, dosahovaním vytýčených cieľov.  

Dúfame, že onedlho naše ulice, či stráne zasype biela perina machové-

ho jemného snehu. Belosť symbolizujúca čistotu duše vždy priťahovala pred-

stavivosť človeka a s ňou spoločne aj svetlo, lúče z blikajúcej sviečky – sym-

bol blížiacich sa Vianoc, ktoré určite rozžiari plápolavým plameňom osvieti 

naše srdcia, naše vnútro. Veď každý z nás s vďakou prijíma teplé ľudské 

svetlo, pohladenie, či pohľad a svet sa stáva zrazu krajším. Človek sa musí 

vedieť tešiť i zo šťastia toho druhého, svojím postojom a činmi vyjadriť 

svoj úprimný vzťah k životu, k ľuďom a tak dokázať, že je naozaj človekom.  

Opäť nám nežne klopú na dvere vianočné sviatky, čas radosti, zázra-

kov a prianí. Pripravme sa teda na ne spoločne a vychutnajme si ich so všet-

kým, čo k nim patrí. Uvidíte – príde ticho, nenápadne, vyšívané striebornými 

stehmi na obruse starej mamy. V dušiach nech sa nám rozhorí krásny pocit, 

na stole nech zavonia kapor, či iné dobroty a Štedrý večer nech zanechá v 

srdciach stopu pohody a radosti.  

V mene všetkých zamestnancov, ale aj osobne, Vám želám do nasledu-

júcich krásnych Vianočných dní, nech sú naplnené spolupatričnosťou človeka k 

človeku. Prajem vám vnútornú silu, stály zmysel pre radosť z malých i veľ-

kých vecí života. Veľa zdravia, životnej iskry, lásky, a potešenia z najbliž-

ších a ľudí blízkych Vášmu srdcu. 

Ďakujeme sponzorom a spolupracovníkom školy: Obecnému úradu Ružin-

dol, Rodičovskému združeniu Bosoráčik, Občianskemu združeniu Ružindolčatá 

,rodine Šalgovičovej, firme Rupos, rodine Takácsovej a všetkým, ktorí nám 

pomáhajú, VĎAKA!  

Zaželajme si nádherné Vianoce a pokoj v duši nech sa udrží aj po celý 

budúci rok.  

 

 

PaedDr. Ivan Kovačocy 



Ružindolská bosorka 

V sobotu 6.10.2018 sa v Ruţindole na námestí za kultúr-

nym domom uskutočnila tzv. „Ruţindolská bosorka“. Boli 

tam rôzne zaujímavé stánky, v ktorých si deti mohli zo-

zbierať „bosorácku kniţku“. Deťom sa program veľmi pá-

čil. Mohli piecť chlieb, robiť chemické pokusy, ochutná-

vať rôzne nápoje a hádať, aká je to príchuť. Ţiaci našej 

školy spolu s pani učiteľkami predávali v stánku výrobky, 

ktoré ţiaci ZŠ vyrobili. V programe vystúpili aj ţiaci na-

šej školy s literárnym pásmom „Ruţindolská bosorka“, 

ktoré vymyslela a viedla pani učiteľka Pániková. Akcia tr-

vala od 14.00 hod do 18.00 hod. Neskôr sa návštevníci 

presunuli do vinárstiev Rosenthal a Dobrý pocit, kde po-

núkali chutné pohostenie. Na akcii sa mi veľmi páčilo. 

Všetko dobre dopadlo. Určite pôjdem na Ruţindolskú bo-

sorku aj o rok.  

Kristína Gunišová, VII.B 

 

 

 

 

 



Šarkaniáda 

Ţiaci 1. Stupňa si uţili Šarkaniádu, ktorá sa uskutočni-

la v piatok 19.10.2018 na ihrisku počas 3. a 4. vyučo-

vacej hodiny.  

 

 



Deň jablka 

V stredu 24.10.2018 sa v škole uskutočnil Deň jablka. 

Jednotlivé triedy navštívili ţiačky VII.A, ktoré mali 

pripravený program pre ţiakov. Deti medzi sebou sú-

ťaţili v jednoduchých disciplínach a nakoniec si spo-

ločne pochutili na jablčných dobrotách, ktoré si pri-

niesli z domu a taktieţ na jablkách, ktoré škole daro-

vala rodina Šalgovičová. Touto cestou by sme sa jej 

chceli veľmi pekne poďakovať. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Burza kníh a hračiek 

Dňa 26.10.2018 v čase od 12:30 do 14:00 sa na našej 

škole v priestoroch školskej kniţnice uskutočnila 

„Burza kníh a hračiek“. Pri tejto príleţitosti ste si 

mohli doma upratať svoje izbičky, skrinky, zásuvky, 

stolíky...a priniesť k nám do školy všetko, čo vám bolo-

ľúto hodiť len tak do koša. Mohli to byť kniţky, hrač-

ky, náušnice, náramky, retiazky, fotorámiky...nie však 

oblečenie, obuv, kozmetika či predmety väčších roz-

merov. Do našej burzy sme brali iba nepoškodené 

a čisté veci. Prinesené predmety sme ocenili a v pia-

tok, 26.10., si ich ţiaci aj učitelia mohli na našej burze 

zakúpiť. Časť výťaţku je venovaná našej kniţnici na 

nákup nových kníh a časť je venovaná africkému diev-

čatku Evelyn na podporu jej vzdelávania. Burzu zorga-

nizovali pani učiteľky Pániková a Schrimplová. 

 

 

 

 

 



Bibliotéka 

Konečne prišiel ten deň „D“, kedy sme vyrazili na oča-

kávanú bibliotéku. Bolo to v piatok 10. 11. 2018. Od-

chod od školy sme mali o 8.00 hod. a vrátili sme sa 

o 12.00 hod. Školský autobus bol plný ţiakov, ktorí sa 

tešili, preto bola v autobuse „sranda“. Cesta do Brati-

slavy nám rýchlo zbehla.  Pani učiteľky nám kúpili líst-

ky a išli sme dovnútra. Uţ ráno bolo v Inchebe dosť 

návštevníkov, hlavne detí, ale na obed ich bolo oveľa 

viac. Incheba bola plná. Bolo tam veľmi veľa detí. Ok-

rem detí tam samozrejme bolo veľmi veľa kníh 

a časopisov, a okrem nich aj iné veci ako: hry, slad-

kosti, elektronika, šperky a reštaurácia. Kaţdý z nás si 

kúpil aspoň jednu knihu. Cesta domov bola tieţ zábav-

ná. Náš očakávaný deň síce prešiel rýchlo, ale všetci 

sme si ho poriadne uţili! Uţ teraz sa tešíme bibliotéku 

o rok!  

Erik Tomašovič, VII.B  

 

 

 

 



Kuba – dve tváre slobody 

 

 Dňa 6. 12. 2018 sme sa triedy VII.A a IX.A zúčastnili 

vzdelávacieho projektu Svet okolo nás, ktorý si pre nás 

pripravil dokumentárny film o Kube, v kine Hviezda Trnava. 
Veľa sme sa dozvedeli a zistili, ţe nie všade sa ţije rovna-

ko, ako u nás. 

Legendy o pirátoch prepadajúcich lode v Karibskom mori 

majú pravdivý a reálny základ. Pirátstvo sa najviac rozšírilo 

v dobe kolonizácie. Podpora pirátov nastala vtedy, keď 

Španieli dobyli Aztécku a Inkskú ríšu, tieto dve krajiny sa 

stali zdrojom nepredstaviteľného bohatstva a to rozhne-

valo najmä Anglicko, Francúzsko a Portugalsko, ktorí sa 

preto snaţili narušiť príjem španielskeho bohatstva do Eu-

rópy. 

Kryštof Kolumbus 28. októbra 1492 sa vylodil na Kube a 

opísal ju ako “najkrajšiu krajinu, akú kedy ľudské oko vide-

lo“. Nazval ju, na počesť španielskej dedičky trónu, Juana. 

Španieli tu zlato nenašli, a tak Kubu opustili, aţ po takmer 

20 rokoch sa tu začalo samostatné osídľovanie ostrova. 

Dnes ţije na Kube viac ako 11 miliónov obyvatelov, pre po-

rovnanie, Slovensko má viac ako 5 miliónov obyvateľov. Od 

roku 1607 je hlavné mesto Kuby Havana, ktoré leţí v se-

vernej časti ostrova a je to obchodné centrum Kuby. Pred 

rokom 1990 patrila Kuba medzi troch najväčších pestova-

teľov cukrovej trstiny na svete. Vyváţa sa z tadiaľ naprí-

klad rum, pomaranče, grapefruity, cigarety lieky, káva, 
ananás, mango a avokádo. Loţiská ropy a zemného plynu sú 

veľmi malé.  



Pri návšteve Kuby cudzinec nadobudne pocit, akoby sa 

vrátil v čase o niekoľko desiatok rokov. Spôsobujú to na-

príklad historické kúsky starých vozidiel, väčšina z nich 

bola vyrobená pred rokom 1959. Okrem starých vozidiel tu 

vládli do roku 2008 viaceré zákazy týkajúce sa techniky, 

napr. vlastniť mobil či počítač, čo si v dnešnej dobe nevie-

me predstaviť. S internetom to nie je také ľahké, ako sa 

zdá,  v súčasnosti má na Kube prístup k internetu len 5 

percent obyvateľov. 

Okrem ţivota v meste sa ľudia starajú o svoju prírodu, na-

príklad ľudia, ktorí sa starajú o preţitie korytnačiek, ka-

rét obrovských. Kladú svoje vajcia na pláţach, kde sa  v mi-

nulosti narodili. Keďţe hrozí, ţe vajcia a liahnuce sa mlá-

ďatá môţu napadnúť dravci, títo ľudia vajcia pozbierajú a 

uloţia na bezpečné miesto na pláţi. Takáto korytnačka sa 

môţe doţiť aj 80 rokov, no dospelosti sa pravdepodobne 

doţije len kaţdá stá korytnačka. 

Známe sú tu aj kohútie zápasy, kde bojujú na ţivot a na 

smrť a majiteľ víťazného kohúta získa sumu peňazí, aj na-

priek tomu, ţe je to oficiálne zakázané. 

Týmto filmom sme získali všestranné vedomosti o ľuďoch 

ţijúcich na Kube, o ich prírode, dejinách, zvykoch a veľa 

iného. 

Chcela by som sa za všetkých, poďakovať pani učiteľkám 

Mgr. Tajcnárovej a Mgr. Rábarovej, ktoré nám umoţnili 

zúčastniť sa náučnej a veľmi zaujímavej exkurzie o Kube. 

Ďakujeme.                           

 

 Nikoleta Surová, VII.A 

        



Mikuláš v škole 

Tento rok bol zas v škole Mikuláš. A ako inak, Mikulá-

šom bol pán učiteľ Lang. Stalo sa to na konci hodiny 

angličtiny – na chodbe bolo počuť kroky a zrazu nie-

kto zaklopal na dvere. Všetci si ticho posadali a čakali, 

kto vojde.  Otvorili sa dvere a vošiel Mikuláš aj s an-

jelským a čertovským sprievodom. Všetci sa trocha 

zľakli, lebo sme zabudli na básničku alebo pesničku. 

Zachránil nás Samko Penyak, ktorý daroval Mikulášovi 

vlastnoručne nakreslený obrázok Mikuláša. A tak sme 

nakoniec aj my dostali balíčky a potom sme uţ len 

chrúmali sladkosti... 

Ema Burzová, V.B 

 

 

 

 

 

 

 



Varenie – pečenie 

Takto naši šikovní ţiaci z prvého stupňa pod dohľadom 

pani učiteľky Schrimplovej pripravovali dobrôtky, na 

ktorých si neskôr pochutili.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ďakujeme 

za 

prečítanie 

 
 

 

 

December 2018 


