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Deti z Krakovian oslavovali svoj sviatok
     Areál amfiteátra kultúrneho domu i sála kultúrneho domu privítali v prvú júnovú sobotu so začiatkom o 14:30 
hod. deti, aby tu, v týchto sympatických priestoroch, oslávili svoj najväčší a najkrajší sviatok, konajúci sa jedenkrát 
za rok – Medzinárodný deň detí (MDD). 

  Pre všetky prítomné deti pripravili 
šikovné a obetavé pani učiteľky i maminy 
tvorivé dielne, ktorých  počet sa blížil 
k tuctu. Všetky tieto dielničky boli každá 
svojím spôsobom zaujímavá. V jednej 
z nich, ktorá bola umiestnená hneď pri 
vstupe do areálu amfiteátra, maľovali 
čiesi šikovné ruky pestrofarebné zvieracie 
motívy na tváre detí. Bolo úžasné 
pozorovať tie rozveselené detské tváre 
a žiariace detské oči sťa oči Bystrozrakého, 
rozprávkovo povedané.    
   Zelenou trávou areálu sa hmýrili početné 
zástupy detí a pri ostatných dielňach sa 
naši najmenší striedali s neuveriteľnou 
radosťou a rýchlosťou ako kométy letiace 
Mliečnou dráhou. Tu a tam sa  pristavili 
pri kreslení, skákaní na švihadle, lezení 
tunelom, skákaní vo vreci, prevliekaní 
šnúrok, triafaní loptičiek cez papierové 
ústa šelmy, hádzaní kruhov na hroty,atď.
   O šestnástej hodine sa detský smiech 
presunul do veľkej sály krakovianskeho 
kultúrneho domu, kde začalo originálne 
detské predstavenie, o ktoré sa 
profesionálne postaral šašo Jašo, teda 
pán Juraj Slezák z Trnavy, ktorý úvodom 
svojho programu privítal deti v pravom 
nefalšovanom šašovskom odeve s gitarou 
v ruke a spevom: „ Ahoj, ahoj, už kričím 
od dverí ...“. 
   Zatiaľ, čo sa z veľkej sály kultúrneho domu 
ozýval detský smiech, ktorý prirodzene 
v deťoch vyvolával už spomínaný šašo 
Jašo, prítomní, a po  organizačnej  
stránke výnimočne  šikovní,  rodičia detí  
sa o dospeláckych návštevníkov - hostí  

l  Na deň detí bolo okrem iného zaujímavého a bohatého programu   v am-
fiteátri  veselo i v kultúrnom dome, kde deti zabával Šašo Jašo.  Foto:  autor

        MDD až do záverečnej

tohto príjemného sobotného popoludnia starali 
na jednotky s hviezdičkami. Na pódiu amfiteátra 
zabezpečili vskutku originálne posedenie, kde 
si mohli všetci prítomní návštevníci detského 
sviatku za naozaj symbolické ceny zakúpiť 
nealko, kávu, čaj, drobné pečivo, chutné 
domáce zákusky a koláčiky, biele a červené 
víno a dokonca i čapované pivo. 
   Šikovní otcovia, podieľajúci sa v nemalej 

miere na plynulom priebehu akcie, sa tak 
stali aj šikovnými barmanmi i diskdžokejmi. 
Po mini diskotéke nasledovala v podvečerných 
hodinách menšia opekačka pod pódiom. 
O úspešnosti a výnimočnosti spomenutého 
podujatia svedčí fakt, že i napriek 
chladnejšiemu podvečernému júnovému 
počasiu hostitelia i hostia zotrvali až do záver
ečnej.                                           Martin Gono
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  Dieťaťu by som pripravil krídla, ale 
dal by som mu ich, až keď sa naučí 
lietať. Ľuďom vo vyššom veku by som 
pripomenul, že smrť neprichádza so 
starobou, ale so zabudnutím a opustenosťou.
Je ešte mnoho vecí, ktoré som sa od vás 
naučil, ľudia... 
   Naučil som sa, že všetci chcú žiť na vrcholku 
hory, ale zabúdajú, že naozajstne šťastie sa 
skrýva v spôsobe, akým naň vystupujeme. 
Naučil som sa, že keď novorodenec po prvý 
raz chytí svojou dlaňou palec svojho otca, 
drží ho už navždy. Naučil som sa, že človek 
môže pozerať na druhého zhora iba vtedy, 
keď mu chce pomôcť, aby sa zodvihol...
Je ešte mnoho vecí, ktoré som sa od Vás 
mohol naučiť, ale v skutočnosti sa mi 
neveľmi zídu, pretože vo chvíli, keď ma 
vložia do truhly, nebudem už nažive.

Hovor vždy, čo cítiš a rob, čo myslíš. Keby 
som vedel, že dnes ťa posledný raz uvidím 
spať, silne by som ťa objal a modlil by som sa 
k Pánovi, aby mi dovolil byť tvojím anjelom 
strážnym. Keby som vedel, že toto sú posledné 
minúty, v ktorých ťa vidím, povedal by som: 
„Milujem Ťa“. A nepredpokladal by som 
hlúpo, že o tom predsa vieš.
   Vždy je nejaké ráno a život nám dáva 
možnosť urobiť dobrý skutok, ale pokiaľ sa 
mýlim a dnešok je všetkým, čo mi ostáva, 
chcel by som Ti povedať, ako veľmi Ťa 
milujem a, že na Teba nikdy nezabudnem.
Ráno nie je zaručené nikomu, ani mladému, 
ani starému. Možno, že dnes sa posledný raz 
pozeráš na tých, ktorých miluješ. Preto sa 
nezdržuj a urob dnes to, čo môžeš, pretože, ak 
sa ukáže , že sa nedočkáš rána, budeš ľutovať 
deň, v ktorom si nemal čas na jeden úsmev, 

na jeden bozk, budeš ľutovať, že si bol príliš 
zaujatý  tým, aby si im splnil posledné želanie.
Buď vždy nablízku tým, ktorých miluješ, buď 
na nich dobrý a nájdi si čas, aby si im povedal: 
„Je mi ťažko. Prepáč. Prosím. Ďakujem...“ a 
všetky tie láskavé slová, ktoré poznáš. 
   Nikto si Ťa nebude pamätať za Tvoje utajené 
myšlienky, preto pros Pána o silu a múdrosť, 
aby si ich mohol povedať. 
 Dokáž svojim priateľom a 
blízkym, ako veľmi ich potrebuješ.
Tieto slová adresuj, komu len 
chceš. Pokiaľ to neurobíš      dnes, 
ráno bude také, ako to včerajšie...

Gabriel García Marquez

rubriku pripravuje Daniela Piscová

Okrem štúdia sa venujú aj mnohým užitočným aktivitám
     Žiaci miestnej ZŠ v Krakovanoch sa popri tradičných študijných povinnostiach, venujú i športovým a pohybovým 
aktivitám, kultúre, či súťaženiu vo vedomostných a iných disciplínach. Aké bohaté a pestré sú ich aktivity nám 
zosumarizovali samotní žiaci ZŠ. Z tých najdôležitejších udalostí chronologicky vyberáme: 

   Apríl bol veselý: navštívili sme kino Fontána 
v Piešťanoch, kde nám premietli veľmi 
peknú rozprávku „Kocúr v čižmách“. Katka 
Jurdová sa prebojovala do krajskej súťaže 
v spievaní ľudových piesní v Križovanoch.
26.4. nás veľmi zaujala beseda s policajtmi 
a tiež sme sa zapojili do výtvarnej súťaže 
„Polícia očami detí“.
   V máji sme ukončili a poslali súťaž Čítanie 
s Osmijankom-je to literárna súťaž.
5.5. sa konala v škole recitačná súťaž 
„Holléha pamätník“. Naj... boli tretiaci: 
1. Natália Hornáková, 2. Andrej Vavrinec, 3. 
Kristína Miklovičová.
   Stále sa zapájame do 1.vedomostnej 
internetovej olympiády s pani riaditeľkou 
Seitlerovou.
   11.5. sme svojím programom ku Dňu 
matiek potešili naše mamičky a babičky 
v kultúrnom dome.
   18.5. sme sa neučili. Vybrali sme sa na 
výlet do Nitry, kde sme navštívili aj divadlo 
a pozreli si muzikál pre deti „Peter Pan“. Po 
skončení predstavenia nás pekný modrý 
vláčik previezol celou Nitrou, až na hrad, 
a potom na námestie. Neobišli sme ani 
zmrzlinu a nákup darčekov. Na spiatočnej 
ceste nám ujo šofér pribrzdil na ranči 
Hoffer, kde sme sa pokochali pohľadom 
na zvieratká, ktoré tam chovajú. Potešili sa 
z nás: vietnamské prasiatka, pštrosy, husi, 
kačky, lane, kozičky, morky a ujo krmič. 
Bola to paráda.
 23.5. nastala vytúžená olympiáda 
málotriednych škôl v Borovciach. 
Trénovali a pripravovali sme sa celý rok 

Nezabudli ani na otcov

   Ale aby sme dokázali našim manželom 
a oteckom, že to tak nie je, zorganizovali 
sme pre nich peknú oslavu Dňa otcov 
v školskej záhrade pri MŠ. Pozvané boli 
aj mamičky, ale súťažili len oteckovia 
a deti. Presvedčili nás o svojej šikovnosti, 
zručnosti, ohybnosti a súťaživosti 
v množstve súťaží, ktoré pre nich vymysleli 
a doslova na mieru ušili pani učiteľky. 
Súťažilo sa samostatne i v spolupráci 
s ratolesťami. Svoju šikovnosť dokazovali 
pri jedení kakaových špagiet bez použitia 
rúk z jedného taniera v spolupráci s 
dieťaťom alebo hlavičkovaním lopty po 
štvornožky s dieťaťom na chrbte a iných 

    Tá najhoršia porcia pri obede patrí otcovi : najtvrdšia šnicľa, prihorené 
zemiaky alebo kurací „trtol“. Prvoradé je dieťa a manželka.

súťažiach. Zručnosť dokazovali prišívaním 
gombíka (najväčší problém asi bolo trafiť 
sa niťou do uška ihly) a pretekom s detským 
kočiarikom, v ktorom mali krehký náklad–
vedierko s vodou . Samozrejme vyhral ten, 
kto naspäť priviezol najviac vody. Ohybnosť 
preverila laťka, ktorá sa po každom kole 
znižovala, až bolo takmer nemožné ju 
podliezť bez ujmy na oblečení. A súťaživosť 
dokázali oteckovia tým, že prišli na pripravené 
súťažno-zábavné popoludnie, ktoré sa 
nakoniec (tak ako i minulý rok) pretiahlo 
do neskorých večerných hodín. Samozrejme 
nechýbali medaily, ktoré vyrobili deti v škôlke 
pod vedením p. učiteľky, za prvé miesto pre 

oteckov a sladké odmeny pre súťažiace 
deti. Pripravený bol chutný guláš, domáce 
koláčiky a samozrejme i čapované pivo 
a nealko nápoje. Potešila nás účasť pána 
starostu, ktorý neodmietol naše pozvanie, ba 
dokonca si s oteckami zmeral sily v mnohých 
pripravených previerkach. Dokázal, že aj keď 
už má veľké deti, zručnosti, ktoré získal, keď 
boli malé, ešte stále ovláda.
   Keď zapadlo teplé slniečko, začala sa 
opekačka, na ktorú sa tešili  hlavne deti. 
Vyvrcholením bolo preťahovanie lana medzi 
družstvom oteckov a mamičiek s deťmi. A kto 
vyhral ? To vie len ten, kto tam bol a zabával 
sa s nami.

                                                                    - JaK -

v telocvični, vonku len jeden mesiac. Ráno 
naši športovci zabehli beh na 60 a 600 
metrov, v týchto disciplínách sme neuspeli. 
Potom sa začali hrať zápasy vo vybíjanej 
a vo futbale. A naši chalani skončili prví. 
Postúpili do oblastného kola do Dubovian. 
V preťahovaní lanom boli najsilnejší naši 
tretiaci a štvrtáci, ktorí boli prví. Celkovo sme 
sa umiestnili na šiestom mieste z desiatich 
škôl.
   1. jún MDD- to je náš sviatok. Aj tento 
rok sme sa naň veľmi tešili. „Náš deň“ však 
nastal až 2. júna v piatok. Od rána sme sa celý 
deň len zabávali. Ako prvé sme absolvovali 
vlastivedný kvíz po triedach, kde sme si 
overili svoje schopnosti v oblasti vlastivedy, 
prírodovedy a prvouky. Potom nasledovali 
veľké školské olympijské hry na ihrisku. 
Bojovalo sa o vzácne medaily a diplomy 
v rôznych disciplínach. Vyšportovaní sme sa 
vrátili do školy, kde nás čakal sladký obed 
a popoludňajší program zábavných súťaží. 
Bavili sme sa na 4 stanovištiach v triedach 
a v telocvični. Niektoré disciplíny boli 
obťažné, ale väčšinou sme sa nasmiali.
   Neskôr bol krátky odpočinok pri videu 
a niektorí odišli domov po veci na spanie- 
chystal sa večerný gala program a noc 
v škole. O piatej poobede sa začala opekačka 
na školskom dvore. Popŕchalo, ale nám to 
nevadilo, pretože máme časť dvora zakrytú. 
Po dobrej večeri sme si zahrali hru Bingo 
o sladké gofry, ktoré nám asi dve hodiny 
piekla pani učiteľka Jurdová. O siedmej 
nastala očakávaná chvíľa - vyhodnotenie 
súťaží. Všetci sme netrpezlivo čakali, 

kto vyhrá  medaily. 
   No a o 20.00 začala večerná disco show 
so súťažnými tancami. Najskôr to bol tanec 
s balónmi vo dvojiciach, kde dvaja tanečníci 
museli udržať dva balóny medzi sebou čo 
najdlhšie. To bola paráda! Potom praskanie 
balónikov uviazaných na nohe. Nastala 
streľba! Neskôr stoličkový tanec a Štronzo 
tanec s nehybnými  a ožívajúcimi tanečníkmi. 
Medzi tým sa stále podávali gofry, odmeny 
víťazom v tancovaní. Zábava ako sa patrí! 
O desiatej sme sa poumývali  a uložili do 
postieľok pripravených na zemi, koberci 
vo svojich triedach. Pani učiteľky v každej 
triede prečítali peknú rozprávku a potom sme 
unavení zaspali sladkým spánkom.  Budíček 
ráno bol však už krátko po piatej hodine. 
Niektorí zotrvali v „posteliach“ do siedmej, 
ale potom už škola zase žila. Pani učiteľky 
začali robiť raňajky- vianočku s maslom, 
džemom a čaj.
    Deti sa v pohode najedli, ešte trošku pohrali 
a rozpŕchli domov. Po obede ich čakal  ďalší 
program v kultúrnom dome so Šašom Jašom 
a rôznymi súťažami, ktoré deťom pripravil pán 
starosta a materská škola. Takto sme prežili 
MDD v Krakovanoch. Už aby to bolo zase!
    I v tomto roku sme zbierali papier. 
Nazbierali sme 5 400 kg. Najviac nazbieral 
Martin Toplanský – 724 kg.
   7.6. naši futbalisti úspešne reprezentovali 
školu za okres Piešťany v oblastnom kole Sito 
pre talenty v Dubovanoch, obsadili prvé miesto 
a prispeli tak k víťazstvu okresu Piešťany.
 

žiaci ZŠ Krakovany


