
 HLAS Krakovian             jún 2005                                               3

Našim učiteľom
  28.marca mala meniny Soňa, tiež je to deň, kedy sme si pripomenuli výročie na-
rodenia J.A.Komenského. Všetci vieme, že je to učiteľ národov, ale už menej z nás 
vie, čo učil, aké boli jeho teórie a nepoznáme ani jeho diela. Ale čo si každý pa-
mätá celý život, je písanie, počítanie, kreslenie, drepy, a hlavne, kto ich to naučil.

  Veľa toho vieme od rodičov 
a to, čo nezvládli oni, nás naučili 
vtedy a dnes pani učiteľky 
v škôlke a škole. A o tom, že nás 
to naučili dobre, svedčí i to, že 
si to všetci dodnes pamätáme. 
A preto tento deň spravodlivo 
patrí aj im, našim učiteľom. 
Väčšina ľudí vidí v tomto povolaní 
len prázdniny, ale iba ten, kto 
s deťmi pracuje aspoň chvíľku, 
vie, že je to práca, ktorú nemôže 
robiť hocikto. Nie je to povolanie, 
je to poslanie a nie každý ho 
zvládne. Veď doma máme len 
dve, tri, štyri či päť detí a často 
nás z ich otázok za pár hodín bolí 
hlava. A predstavte si, že v triede 
ich je niekoľkonásobne viac a cez 
týždeň trávia v škole a škôlke 
väčšiu časť dňa. Tie prázdniny 
ozaj slúžia na načerpanie síl do 
nového školského roku.
   Chcela by som na tomto mieste 
poďakovať všetkým učiteľom z 
Krakovian  za ich činnosť a tr-
pezlivosť pri práci s našimi deť-
mi i s nami, keď sme boli vo veku 
našich detí. Súčasným učiteľom 
sme svoju vďaku vyjadrili na po-
sedení za účasti p. starostu.
   Nemôžem tu nespomenúť pani 
učiteľky z Krakovian, ktoré si te-
raz  už  užívajú kľud  dôchodku, 

Futbalisti nám robia radosť
     Sezóna 2004/05 bola pre naše futbalové mužstvá mimoriadne úspešná. Najmä pre A-
mužstvo a žiakov TJ Družstevník Krakovany. Muži si vybojovali postup do 5. ligy západ 
(foto na str.4) a naše mladé futbalové nádeje do Oblastných majstrovstiev. 

Miss bábika
   Starostlivosť o dieťatko nie 
je taká jednoduchá vec, o čom 
sa mohli presvedčiť i žiačky 
našej školy. Pani vychováva-
teľka Bednárová pripravila  
4.3. 2005 pre dievčatá zaují-
mavú súťaž „Miss bábika“. Už 
od rána prichádzali do školy 
žiačky nielen so svojimi taška-
mi, ale i bábikami či kočíkmi. 
Všetky netrpezlivo očakávali 
popoludňajšiu súťaž. Dievča-
tá, budúce mamičky, sa pre-
zentovali voľnou disciplínou, 
v ktorej mali ukázať ako sa 
vedia postarať o svoju bábiku 
/ predstaviť ju, nakŕmiť, preba-
liť, obliecť, uspať uspávankou či 
rozprávkou/. Na všetko dohlia-
dala porota zložená z chlapcov 
3. a. 4.ročníka, členmi boli aj 
p.vychovávateľka Pániková a p. 
riaditeľka Seitlerová. Výkony 
dievčat odmenilo obecenstvo 
a prítomní  rodičia, potleskom. 
Vybrať najšikovnejšie mamič-
ky nebolo veru ľahké. Porota 
vybrala štyri najzručnejšie: 
Laura Piscová, Miška Vavrin-
cová, Miška Jakábová a Erika 
Gonová, no víťazstvo by si boli 
zaslúžili všetky. Dievčatá si na 
záver zatancovali so svojimi 
bábikami a boli odmenené ma-
lými darčekmi. Súťaž sa naozaj 
vydarila a tie, ktoré nevyhrali, 
sa môžu prihlásiť zase o rok.    

Šikovný chlapec
 Nielen dievčatá  predviedli 
svoju šikovnosť. Pani vycho-
vávateľka Pániková pripravila 
súťaž i pre chlapcov „ Šikovný 
chlapec, „v ktorej mali ukázať 
svoju zdatnosť, šikovnosť 
a presnosť. 6.5. sa 21 chlap-
cov  zhromaždilo v telocvični. 
Po slávnostnom otvorení sa 
s chuťou pustili do zápolenia. 
Presnosť si precvičili v triafaní 
na kôš,  v hode na cieľ, šikov-
nosť v uväzovaní šnúrok na 
topánkach, prenášaní loptičiek 
na rakete, zdatnosť v skoku do 
diaľky z miesta, výdrž v tzv. 
brušákoch (ľah a sed ) za 1 
min. Výkony boli odmenené 
potleskom obecenstva – diev-
čat. Súťažiaci preukázali odva-
hu, súťaživosť, no vyhrať mohol 
len jeden. Víťazmi sa stali za 1. 
ročník Patrik Predný, za 2. roč-
ník Ondrej Klinovský, 3.ročník 
Dávid Herceg a 4. ročník Lukáš 
Klinovský.  Víťazi dostali dip-
lomy a všetci boli odmenení 
ovocím  a darčekmi. 
       pokračovanie na str. 4

Zo života ZŠ

l  Učitelia pôsobiaci v Krakovanoch mali na oslave Dňa 
učiteľov pripravené i takéto sladké prekvapenie.  Foto:  autor

ale svoj život venovali deťom v škôlke a škole - Sedláková Anna, Au-
gustovičová Jaroslava, Macháčová Mária, Hermanová Irena, Horanská 
Anna, ktorá celé roky viedla detský folklórny súbor, v ktorom tancoval 
takmer každý z nás  a pani učiteľky, ktoré škôlkárom venovali časť 
svojho života – Košinárová Marta a Mgr. Seitlerová Eva a školákom 
Mgr. Miháliková Helena. Ďakujeme vám, pani učiteľky !
V školách pracujú aj pracovníci, ktorí sa starajú o ich chod a spokojnosť 
detí. V škôlke naviac pomáhajú s deťmi v malej skupine. Aj im patrí 
naša vďaka, pretože keby nebolo v triedach teplo a čisto, snaha učiteľov 
by bola takmer zbytočná. A dobré jedlo je príjemným spestrením dňa. 
Ďakujeme aj vám, naši nepedagogický pracovníci !
         Za ZRŠ pri MŠ JaK

  Veľavravná bola bilancia našich mužov, ktorí 
si víťazstvom 6:1 nad Šúrovcami v predposlednom 
kole zabezpečili prvenstvo v súťaži Oblastných 
majstrovstiev. Z 29 odohratých stretnutí 20 
vyhrali, 6 remízovali a len 3 prehrali (v Ostrove, 
Zavare a doma s Leopoldovom) s celkovým skóre 
84:26. A to sme v čase uzávierky ešte nepoznali 
výsledok zápasu posledného kola, v ktorom 
zverenci trénera Skladana nastúpili v Horných 
Orešanoch.  V atraktívnej 5. lige sa najviac tešia 
na susedské derby s Trebaticami a prestížne duely 
s okresným mestom Piešťany, ktoré disponuje 
kvalitným tímom, no stále ho na ceste do vyššej 
súťaže preskakujú iní rivali (tentoraz Skalica). 
Pohár za víťazstvo v súťaži OM im v nedeľu 19. júna 
2005 po stretnutí so Šúrovcami osobne odovzdal 
predseda ObFZ Trnava Mgr. Alexander Schmidt, 
následne pokračovali skromné oslavy s  výborným 
občerstvením a s koncertom ĽH Borovienka.
   Žiaci si postup do vyššej súťaže vybojovali už 
3 kolá pred koncom súťaže s ešte lichotivejšou 
bilanciou:  18 zápasov,  17 výhier,  žiadna remíza, 

jediná prehra (s rovesníkmi v Ostrove) a so skóre  
91:14.  Namiesto osemnástich duelov v okresnej 
súťaži, tak aj zásluhou trénerov Jozefa Kubrana 
a Štefana Hornáka, vedúceho mužstva Ladislava 
Žitnanského, zohrajú 26 kvalitných zápasov OM, 
na ktoré sa teší i domáca divácka kulisa.
   Istú nespokojnosť možno vyjadriť s konečným 
umiestnením dorasteneckého tímu, ktorý 
sa pred posledným kolom OM nachádzal na 7. 
mieste tabuľky. Ak sa však pozrieme na ťažkosti, 
ktoré museli títo mladí, zväčša v doraste posledný 
rok hrajúci futbalisti zvládnuť (zmena trénera, 
nakoniec i odstúpenie nového kouča, maturity, 
príprava na príjímacie pohovory na VŠ) dá sa 
povedať, že sezóna dopadla vcelku slušne. 
   Všetky kategórie začínajú novú sezónu 2005/
2006 už začiatkom augusta, tešíme sa na ich 
výkony. Poďakovať  treba všetkým členom 
výboru, ktorí svojou dobrovoľnou prácou a za 
podpory sponzorov, na čele s OcÚ Krakovany,  
vytvárajú dôstojné podmienky pre rozvoj futbalu 
v obci.                                                                    -juf-


