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Veľkonočné trhy
                               Poďakovanie

  Kolektív pracovníkov Materskej ško-
ly, Združenie rodičov a deti z MŠ Krakova-
ny ďakujú všetkým, ktorí sa prišli pozrieť 
a skrášliť si svoje príbytky ručnými výrob-
kami mamičiek, učiteliek a detí, ochut-
nať zákusky a nápoje alebo inak prispieť 
– ako sa hovorí - svojou trochou do vreca.
Tiež chceme poďakovať rodičom, ktorí po-
mohli pri príprave trhov, prispeli svojimi 
výrobkami či pečivom. Menovite to boli : 
p.Havrlentová, p.Gonová, p.Madunická, 
p.Keprtová, p.Barbušinová, p.Kubranová, 
p.Matejíková, p.Musilová, p.Toplanská, 

l dokončenie zo str. 3 
                      Naše úspechy
   Dňa 31.3.2005 našu školu veľmi úspeš-
ne reprezentovali v Piešťanoch dvaja žiaci 
v okresnom kole súťaže Putujeme za ľudovou 
piesňou. Katka Jurdová, žiačka 2. ročníka, 
získala 3. miesto v I. kategórii - sólo a Lu-
káš Klinovský, žiak 4. ročníka, získal tiež 3. 
miesto v II. kategórii – sólo.   Natália Horná-
ková, žiačka 2. ročníka, získala 2. miesto v I. 
vekovej kategórii  autorskej výtvarnej súťaže 
Polícia očami detí organizovanej Okresným 
riaditeľstvom PZ v Trnave.
   Na športovej olympiáde  málotriednych 
škôl okresu Piešťany v Ostrove nás úspešne 
reprezentovali Kristína Miklovičová a Ondrej 
Klinovský, žiaci 2. ročníka, v behu na 60 m 
– 2. miesto,  postúpili do oblastného kola 
Sito pre talenty v Dubovanoch,   Alexander 
Kocián, žiak 4. ročníka, v behu na 60 m – 3. 
miesto a družstvo žiakov 2. ročníka v zložení 
Veronika Madunická, Valika Valová, Kristína 
Miklovičová, Peter Foldi, Ondrej Klinovský 
a Richard Hulman v preťahovaní lanom – 1. 
miesto.
                        Poďakovanie
   Deti a kolektív  ZŠ Krakovany touto cestou 
ďakujú OÚ Krakovany za vymaľovanie ško-
ly a pomoc pri úprave tenisového ihriska, 
Rodičovskému združeniu pri ZŠ Krakova-
ny za finančnú pomoc, vďaka ktorej sme 
mohli zakúpiť koberce do 2 tried, stoličky 
a stolíky pod počítače, podlahovú krytinu 
do zborovne, hračky a školské potreby do 
družiny, firme KIPA za cukor a čaj, firme 
SEDOS za pomoc pri úprave trávnika a 
kosenie, p. Jozefovi Štefankovi za jablká pre 
deti,  a p.  Petrovi Radoskému  za police do 
družiny. Vďaka aj všetkým rodičom, ktorí sa 
celý školský rok starali o to, aby nám v našej 
škole bolo príjemne. Srdečná vďaka!
                                                  riaditeľka ZŠ

MDD
   MDD sme si presunuli na 3.6.2005. Bol 
to super deň, pretože sme sa miesto učenia 
zabávali. Dopoludnia bol vlastivedný kvíz, 
ktorý pripravila pani učiteľka Jurdová pre 
tretiakov a štvrtákov, veľká vychádzka okolo 
Krakovian a na záver rôzne hry s loptou na 
ihrisku. Po dobrom obede nás zabávali súťaže 
na školskom dvore.Boli smiešne,ale aj nároč-
né. Podvečer nás čakali na ihrisku požiarnici.  
Predviedli nám útok  a dovolili nám  vyskúšať 
si aj ich starodávnu striekačku. Povozili sme 
sa aj na koni. V škole sme si opiekli špekač-
ky a folklórny súbor LUSK nám predviedol 
svoje umenie. Na záver večera bola diskotéka 
a tanečné súťaže. Zlatým klincom programu 
bola noc v škole. Spali sme v triedach na ko-
bercoch v spacákoch spolu s pani učiteľkami. 
Perfektný zážitok !!!                       žiaci ZŠ

p.  T. Hornáková, p.Urbanovská, p.Valová, 
p.Lányiová, p.Štefanková A., p.Kupková, 
p.Franková, p.Štefanková M., p.Rado-
ská, p.Macejková, p.Predná, p.Balážová, 
p.Rajčáková, p.Tonkovičová, p.Zubáková, 
p.Samuhelová, p.Papuláková a zamest-
nanci : p.Klčová, p.Garafová, p.Štefanko-
vá, p.Križáková, p.Daneková, p.Ferancová.
Ďalej ďakujeme za sponzorovanie rod. Va-
díkovej, p.Zuzicovi za prezentáciu pštrosích 
veľkonočných kraslíc a p.Oravcovi za lízan-
ky, ktoré dával deťom pri prechádzkach.

Za  ZRŠ pri MŠ -JaK-

l A - mužstvo sa po piatich rokoch prebojovalo do vyššej súťaže - 5. ligy skupiny západ.     
Podrobnosti v článku Futbalisti nám robia radosť , na str. 3.                        Foto:    -LR-
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V ita j ,  leto!
  Opäť je tu ten čas. Čas posledného odzvonenia i doznenia školského zvončeka v škol-
ských laviciach škôl. Čas detskej radosti a smiechu, skrátka čas prázdnin. Prázdniny, to 
je čas leta. Leto, to je čas slnka. Slnko, to je čas detských šarvátok, radovánok i kamarát-
stiev. Prázdninové kamarátstva, to sú možno aj letné lásky. Letné lásky to je leto a láska. 
Leto a láska, to je snáď aj jedno veľké „L“ dvoch mladých ľudí, ktorí sa majú navzájom 
radi. Veľké „L“ je čas letných lások i leta. Leto je i časom veľkého dovoLenkového „L“.   
A práve takéto veľké „L“ ako Leto vám i prajeme.                           Martin Gono

POKUTA JE POKUTA
Strážnik rybárovi: „Zaplaťte 20 Sk, chytanie rýb je tu zakázané.“

Rybár: „Nuž, ja chytám ryby?“ Ja kúpem červíka.
Strážnik: „Ale, tak zaplaťte 20 Sk, lebo ten červík nemá plavky!“

ANI BY STE NETUŠILI
Učiteľ: „Kto z vás mi objasní pôvod rosy?“

V triede nastalo ticho.
             Konečne sa hlási Adam: „Pretože sa Zem tak rýchle otáča, nuž sa zapotí.“
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