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 všetko sú hodnoty, ktoré znamenajú veľa pre každú
rodinu. Pre každého z nás je dôležité, aby sa dni napĺňali
spokojnosťou, ľudskou spolupatričnosťou, osobným uplatnením,
dosahovaním vytýčených cieľov.
Dúfame, že onedlho naše ulice, či stráne zasype biela perina
machového jemného snehu. Belosť symbolizujúca čistotu duše vždy
priťahovala predstavivosť človeka a s ňou spoločne aj svetlo, lúče z
blikajúcej sviečky – symbol 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,
zázrakov a prianí. Pripravme sa teda na ne spoločne a vychutnajme si
ich so všetkým, 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
nasledujúcich krásnych Vianočných dní, nech sú naplnené
spolupatričnosťou človeka k človeku. Prajem vám vnútornú silu, stály
zmysel pre radosť z malých i veľkých vecí života. Veľa zdravia,
životnej iskry, lásky, a potešenia z najbližších a ľudí blízkych Vášmu
srdcu.
Zaželajme si nádherné Vianoce a pokoj v duši nech sa udrží aj
po celý budúci rok.
Mgr. Ivan Kovačocy

Sen Vianoc

Vianoce sú zas,
sú v nás a ohrejú nás.
Je to sviatok všetkých
krás. Krásne darčeky,
krásne stromčeky,
vyhriate postieľky,
čo viac si želáš ty?

Vianoce sú tu zas,
je krásny vianočný čas.
Vločky nám padajú,
a žiaci vám prajú:
Krásne Vianoce
vám želáme,
Požehnaný večer
a šťastný Nový rok.
Tamara Hečková
Patrik Krajčovič
4.A

Michal Porunčan

Vianoce
Prišla zima, všetci sa radujú,
radovánky letia, deti sa sánkujú,
stavajú snehuliakov, no aj sa guľujú.
Na sánkach svištia až sa snehom práši.
Staviame si iglu a hráme sa v nich na skrývačku.
Potom celí premrznutí prídu domov,
hľadia túžbu na nebíčko,
kedy ten tajný muž príde?
Predsa večer!
Ema Burzová, Sofia Susková
Saskia Susková, Viki Hertelová
Paťa Vancovská
3.B

Vianoce
Vianoce prišli,
detičky sa radujú,
sniežik padá z oblohy,
detičky sa sánkujú.
Je to pieseň od zimy,
ktorú spievame len my,
zima nám už zakryla celý svet,
teraz ju doplníme,
že je tu všetko o zime.
Ema Burzová, Sofia Susková
Saskia Susková, Viki Hertelová
Paťa Vancovská
3.B

Básnička o zime
Padá sniežik, padá,
raduje sa mama.
Pošle dcéru na trhy,
nech jej kúpi ozdoby.
Doplní ju braček,
na vianočný stromček.
Stromček bude krásny,
ako lúče jasný.
Snehuliačik bude veľký,
ako darček od maminky.
Ozdobíme celý dom,
veľa lásky, šťastia v ňom.
Zapálime prskavky,
svietia nám až do diaľky.
Všetky sviečky svietia,
vločky nám už letia.
Medovníčky upečieme,
potom ich aj všetky zjeme.
Klárka Burešová, Lenka Kovačocyová
Danka Kovačocyová, Klárka Vysoká
Sofia Poláčková, Niki Ivanovičová

Vianočná nálada
Kde bolo, tam bolo, bola jedna dedinka a v tej dedinke bola
škola a v tej škole boli tri šikovné žiačky. Volali sa: Nikolka
Krajčovičová, Anna Mária Lužáková a Simona Rezbáriková.
A raz pani družinárka vyhlásila celej triede, aby sa rozdelili do skupín
a urobili dačo do vianočných novín. A baby: Nika, Sisa a Anička sa
spojili a začali makať, ale mali iba názov, až Anička vykríkla :
“Môžeme urobiť básničku!“
A Sisa na to: „Ale básničku o čom?“
Anna: „Ja neviem“
Nika hovorí:“ Každá urobí jeden dvoj riadok.“
A Anna hovorí: „Ja už mám! Zima to je pekný kvet, má lásku a samý
sneh!“
A Nika: „Štyri ročné obdobia, zima je z nich najlepšia!“
Sisa: „Ja mám lepší!!!“
A tak vymysleli celú básničku a spojili ju:
Zima to je pekný kvet,
má lásku a samý sneh!
Štyri ročné obdobia,
zima je z nich najlepšia!
Už sa ide na sánkach,
v bundičkách a čiapočkách.
Blíži sa čas vianočný,
čo každého poteší!
A keď baby mali básničku, stačilo to ukázať pani družinárke
a mali to hotové. Pani družinárka mala ťažké rozhodnutie, ale si
napokon vybrala to najkrajšie a najdlhšie a to bolo dievčat: Simonky,
Nikolky a Aničky. A tak sa ich básnička dostala do vianočných novín
a boli také šťastné, aké nikdy neboli. Koniec!!!
Nikolka Krajčovičová
Anna Mária Lužáková
Simona Rezbáriková

V jedno krásne zimné doobedie čakalo našich žiakov
prekvapenie. Na našu školu zavítali dvaja „kúzelníci“, ktorý dokážu
vykúzliť pestré farby, záblesky aj výbuchy: prišli nám predviesť
chemickú show.
Ako prví sa mohli tešiť žiaci 1. stupňa. Usadili sa v polkruhu
v jedálni okolo dlhého stola, kde už boli rozložené tajuplné nádoby
a pomôcky, chemické látky i rôzne vodičky v téglikoch a kadičkách.
Pán a pani v bielych plášťoch začali predvádzať chemické pokusy.
Najprv jednoducho všetko vysvetlili, potom mohli všetci so zatajeným
dychom pozorovať krásne farby, iskrenie aj výbuch, ktorý deti ocenili
výskaním a potleskom. Najlepšia časť prezentácie nastala, keď sa deti
mohli tiež zapojiť a vyrobiť si vlastný farebný sliz.
Po skončení prezentácie a vyvetraní dymu z miestnosti prišli
žiaci 2. stupňa. Pre nich bol pripravený trochu odlišný súbor pokusov
a podrobnejšie, chemickejšie vysvetlenie. Žiaci mohli vidieť bengálsky
oheň, chemický „výbuch sopky“ aj reakciu nazývanú „deň a noc“.
Najväčší úspech mal výbuch vodíka, ktorým naplnili balón na dlhej
šnúrke a zapálili dlhou špajdľou. Tiež si mohli vyskúšať účinky
horiacej peny na svojich rukách. Pravdaže pred každým pokusom boli
dôkladne poučení o nebezpečenstvách a vystríhaní, aby si ich
neskúšali doma.
Takto sme prežili celé dopoludnie v očakávaní a radosti a odišli
sme s vedomím, že chémia nie je len suché memorovanie faktov alebo
príčina znečisťovania prírody, ale aj perfektná zábava.

Branné cvičenie
Dňa 16. septembra sa žiaci našej školy
zúčastnili branného cvičenia. Na ihrisku im
hasiči z Trnavy predviedli ukážky ich práce,
deti sa oboznámili s činnosťou hasičského
auta. Vyvrcholením branného cvičenia bola
ukážka práce sokoliarov so svojimi
operenými zverencami – dravcami.

Plavecký výcvik
Dňa 30. septembra žiaci 3.A a 3.B začali
chodiť na plavecký výcvik na plaváreň do
Trnavy. Každý piatok sa tešia na trénerov
a plávanie v bazéne. Naučili sa nebáť vody,
potápať sa a skákať do vody. Na hodiny
v bazéne sa vždy tešia.

Zber papiera
V dňoch 25. a 26. októbra sa konal pri
telocvični zber starého papiera. Deti spolu
so svojimi rodičmi sa snažili doniesť čo
najviac starého papiera, čo sa odzrkadlilo aj
na počte nazbieraných kilogramov 12 500
kg, čo je o 3 160 kg viac ako minulý rok.

Lampiónový sprievod
Pekná akcia poriadaná obcou, na ktorej sa
zúčastnili naši žiaci, bol lampiónový
sprievod. (11.11.2016).Krásne rozžiarené
lampióny si deti niesli v sprievode, ktorý
začínal na ihrisku a pokračoval obcou,
ukončil sa na priestranstve za kultúrnym
domom, kde si deti pochutnali na
sladkostiach, teplom čaji a ich rodičia na
varenom vínku.

Program dôchodci
Deti zo školského klubu pripravili pre
babičky a dedkov program z príležitosti Dňa
úcty k starším – 26. októbra. K programu
pridali ešte malé darčeky - pozdravy, ktoré
rozdali. K spestreniu programu prispeli aj
deti z materskej školy tančekom, básničkami,
piesňami.

Šarkaniáda
Dňa 27. októbra sa žiaci zúčastnili
výchovného koncertu, kde im boli
predstavené tradičné nástroje. Deti si
zaspievali známe ľudové piesne a tiež si
aj zatancovali. Potom sa žiaci prvého
stupňa presunuli na ihrisko, kde ich čakali
zábavné púšťanie šarkanov. Obdivovať na
oblohe sme mohli vlastnoručných
i kúpených pestrofarebných šarkanov.

Dňa 30. septembra 2016 (piatok) sa na našej škole uskutočnila obľúbená
školská akcia s názvom „Noc v škole“. Pre túto noc sa naša škola zmenila na
jednu veľkú „nocľaháreň“ a prichýlila žiakov vo svojich triedach. Akcia
smerovala k zvyšovaniu motivácie žiakov, aby si našli cestu ku knihám a k čítaniu
a v neposlednom rade tiež k upevňovaniu kolektívnych vzťahov.
Celou našou akciou nás sprevádzal milý pán Andersen so svojimi
pomocníčkami zo sveta filmu a rozprávok. Pani učiteľky sa pre tento večer
premenili napr. na Šípkovú Ruženku, Snehulienku či Popolušku. Každá p. učiteľka
si pre svojich žiakov pripravila zaujímavé aktivity spojené s čítaním, s
rozprávkami či strašidelnými príbehmi. Neodmysliteľnou súčasťou našej
„Noci...“ je i spoločná večera, ktorá má vždy neopakovateľnú atmosféru.
Vyvrcholením nášho večera je totiž „nočný pochod“, ktorý sa každý rok snažíme
pripraviť vždy iný a atraktívny.
Tento rok sme využili veľmi príjemné septembrové počasie a po dlhšom
čase sme tak „pochod“ vrátili von do okolia školy. Žiaci sa mali počas pochodu
nielen trošku báť, ale ich úlohou bolo najmä objaviť jednotlivé stanovištia s
úlohami. Na každom stanovišti ich čakala rozprávková postava – pán Andersen či
strašná čarodejnica. Deti sa museli dostať až k poslednému stanovišťu, kde ich
čakal vyschnutý strom – „strom čítania“. Ten vyschol, pretože deti málo čítali.
Pokropili ho živou vodou a strom do rána zakvitol.
Deti sa napokon pobrali do svojich tried. Starší žiaci si ešte pozreli film
na dobrú noc. Ráno sme sa všetci stretli pri spoločných raňajkách a vyhodnotili
sme si predchádzajúci večer. Najšikovnejší žiaci boli odmenení peknými cenami a
každý žiak dostal na pamiatku pamätný list o absolvovaní našej akcie. Následne
sa deti, plné dojmov, rozpŕchli domov.
Sme veľmi radi, že tohtoročná „Noc v škole“ naplnila očakávania malých
i veľkých a tešíme sa už na ďalšie stretnutie s rozprávkami...

Ani zima nás neodradí od pohybu, ktorým sa odreagujeme
a uvoľníme od povinností v škole. Nápad ,,Korčuľovanie“ sa
uskutočnil na Zimnom štadióne v Trnave.
Táto akcia bola zorganizovaná pre deti prvého, druhého
a tretieho ročníka. Niektorí stáli na korčuliach prvý krát, ale to
nevadilo.
Za pomoci pomocných sánok a vychovávateliek sa všetko
zvládlo. Bolo nám dobre. Deti boli nadšené a tešili sa na ďalšie
korčuľovanie.
Keď sme sa vrátili do školy, milé pani kuchárky nám pripravili
výborný teplý čaj. Korčuľovanie nám prinieslo veľa humorných
a veselých chvíľ. Boli sme síce unavení, ale spokojní. Splnili sme si
svoje plány o aktívnom športovom popoludní.

Na našej škole je v plnom prúde aj futbalový krúžok. Chlapcov
futbal veľmi baví. Po dobrej rozcvičke a nácviku prihrávok a streľby
si vždy na konci zahráme futbal. Stále sa zdokonaľujeme a budeme v
tom pokračovať.

Turnaj v malom futbale o Pohár riaditeľa ZŠ s MŠ v Ružindole
29. novembra 2016 bol v našej škole turnaj v malom futbale za
účasti futbalistov zo ZŠ Dolná Krupá, Špačince a Ružindol.
Hralo sa v telocvični systémom každý s každým. Jeden zápas
trval 2x 15 minút s 5 minútovou prestávkou medzi polčasmi.
V prvom zápase nastúpili naši futbalisti proti ZŠ Dolná Krupá.
Vyhrali sme po dobrom výkone 5:1. V zápase si zahrali všetci žiaci,
ktorí navštevujú športový krúžok zameraný na futbal. Druhý zápas
vyhrali futbalisti Špačiniec nad Dolnou Krupou 4:2. A o víťazstve sa
rozhodovalo v treťom zápase medzi Ružindolom a Špačincami. Naši
si pred zápasom verili, najmä Suljanovič Peter, chystali sa na hladký
priebeh.
Ale súper nás zaskočil a po polčase vyhrával 3:2. Dokonca
v druhom bolo už 5:2 pre Špačince. Po prestriedaní sa chlapci
chystali a urobili v hre obrat v náš prospech. Pričinili sa o to hlavne
Suljanovič, Gubáni, Šoltés a brankár Mrva Dušan. Vyrovnali sme
nádherným gólom Marka Šoltésa, ktorý nám zabezpečil víťazstvo
v turnaji. Mali sme lepší gólový rozdiel zo zápasov.
Ale to nebol koniec. Mužstvá sa dohodli že rozhodne vzájomný
zápas a hralo sa predĺženie o zlatý gól. Kto ho dá, tak ten vyhrá. Naši
boli v neustálom tlaku na bránku Špačiniec a v tretej minúte zlatý gól
v sieti, Peter Suljanovič. Teda potvrdili sme naše víťazstvo dvakrát.
Za našu školu hrali:
Brankári: Dušan Mrva, Lukáš Štefanovič
Hráči v poli: Peter Suljanovič, Peter Gubáni, Marko Šoltés, Martin
Kučera, Martin Mahdal, Maximilián Zruban, Laura Drahošová, Laura
Ščigulinská, Martin Fedor, Matúš Turoň.

Akékoľvek ničenie a ohováranie školského časopisu
bez súhlasu redakčnej rady je prísne zakázané!!! ☺
☺

