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Ako naši školáci prežívajú Deň detí

„Prveho júna, slniečko pekne svieti, dokorán okná pootvára, prvého júna
mávajú všetky deti veľký deň podľa kalendára...“, tento refrén pesničky
Po dňoch aktívneho odpočinku či si pamätám z čias, keď som aj ja bola dieťaťom a 1. jún mal pre mňa veľký
„leňošenia“, dobrodružstiev a zážit- význam.
kov nastali pre našich školákov po
Ako školáci sme vtedy nemali náročné preteky.
dvojmesačných prázdninách pravi- vyučovanie. Buď nás učitelia vďaka veľkéAby ste si nemysleli, že deti celý deň a
mu oznamu na tabuli neskúšali, alebo sme noc nič nerobia, len papajú a odpočívajú,
delne školské povinnosti.
Najťažšia úloha bola určite na mali náhradný program niekde v prírode, vyvediem vás z omylu. Celých 24 hodín v
našich 11 prváčikoch a ich triednej mimo lavíc, triedy. S obedom sa náš Deň škole je rozdelených na niekoľko častí a
detí skončil. Bolo to veľmi príjemné. Veď oddychové bloky sa striedajú s pohybovýp. uč. Jurdovej.
mať nejaký dôvod neučiť sa, privíta každý mi aktivitami. Veľkoplošné premietanie
Aj v tomto školskom roku si naši žiak.
rozprávok sa strieda s výletom do prírody
žiaci rozvíjali svoje vedomosti a Moje deti majú však trošku viac šťastia. a s nápaditými súťažami na školskom dvore
zručnosti v krúžku anglického jazy- Neučia sa v ten deň, to áno. Ale obedom alebo na ihrisku. (Ja len žasnem, kde pani
ka, počítačovom, čitateľskom a sa nič nekončí, ba naopak. Ešte sa len ten učiteľky berú stále nové a nové nápady na
najlepší program začína. Moje deti, naši hry a súťaže.) Samozrejmosťou je aj disšikovných rúk. Tiež v literárno-draškoláci v Krakovanoch majú príležitosť kotéka. No a nočné spanie je vykúpením
matickom, výtvarnom a hudobnom prísť ku krásnym a neopakovateľným pre pani učiteľky. Po celodennej šichte
odbore vysunutého pracoviska Cir- zážitokom. Akým, kde a ako? Napíšem príležitosť trochu si oddýchnuť a načerpať
sily na finálne natieranie vianočiek na
kevnej ZUŠ sv. Gorazda Vrbové. vám o tom.
Za všetko môže naša Základná škola v raňajky.
Žiaci absolvovali i školu v prírode.
Teším sa, že moje deti majú príležitosť
Počas celého školského roka Krakovanoch a jej pani učiteľky a personál
školy na čele s pani riaditeľkou. Pri prí- zažiť školu aj trochu inak, ako len počas
navštevovali kultúrne a športové ležitosti Dňa detí pripravia každý rok pre vyučovania a družiny. Tá úžasná atmosféra,
podujatia, exkurzie, besedy, zúčast- svojich žiakov veľkolepý program na celý ktorá na deň detí v škole panuje, je neopaňovali sa školských, obvodných deň a doslova pootvárajú nielen okná, ale kovateľná. Triedy sú premenené na noclaa okresných súťaží, v niektorých aj všetky dvere školy. A ten veľký Deň detí hárne; lavice zhluknuté do jedného kúta sú
veľmi úspešne, zábavných a špor- im „prišperčia“ všetkými možnými spôsob- v ten deň nepotrebné, spacáky s detskými
mi. Vždy v piatok okolo 1. júna nemajú ruksakmi sú najdôležitejším inventátom
tových podujatí organizovaných
deti žiadne starosti s učením a jediné, čo školy a prebrali ich miesto. Chodba predškolou, rozvíjali svoje vedomosti a ich v ten deň trápi je, či rodičia nachystali stavuje akúsi samoobslužnú jedáleň, kde sa
tvorivosť pre radosť svojich rodi- spacák a či majú so sebou toho správneho deti môžu kedykoľvek treba formou švédčov i učiteľov. Pripravovali kultúr- plyšáka na spanie, prípadne špekáčiky a skych stolov pohostiť nakrájaným ovocím,
ny program pre obyvateľov obce i kúsok chleba. Po príchode detí do školy a koláčikmi, či nápojmi. Pani učiteľky držia
miestne organizácie. Vymenovať rozložení spacákov začína „vyučovanie“. stráž nad celým dňom a nenechajú deti
Venované je v tento deň hrám, rozpráv- nekontrolovateľne vymýšľať. Ba naopak,
všetky by bolo zdĺhavé, ale k jednej kam a prírode. Úlohou dňa je nájsť si starajú sa celých 24 hodín, aby deti mali čo
sa predsa vrátime.
správne miesto na spanie, vedľa najlepších najviac pekných zážitkov. A čo je úžasné,
Krásne počasie 24. mája nám kamarátov a nestratiť v tej trme-hrme detí pani učiteľky a naša základná škola je otvoveľmi vyhovovalo. V tento deň svojho plyšáka. Ďalšou povinnosťou dňa je rená aj pre deti, ktoré z našej školy už vyšli.
sme chceli dokázať, že sme výborní neprejesť sa a v zdraví vydržať do rána. Dá Aj tieto môžu prísť a užívať si „pohostinnossa to len ťažko. Pani učiteľky s výdatnou ti“ a pomyselných otvorených okien a dverí.
športovci na 13. ročníku športovej
podporou personálu kuchyne síce dbajú o A tak je deň detí pre naše deti v Krakovaolympiády žiakov neplnoorgani- to, aby deti mali dostatok ovocia počas celé- noch ozaj dňom, kedy slnko svieti, aj keď
zovaných škôl okresu Piešťany v ho dňa a samozrejmosťou je aj pitný režim, sa preženú mraky s dažďom tak, ako tento
Dubovanoch. A naše trénovanie ale wafle na večeru a nočná opekačka sú rok a dvere a okná sú dokorán pootvárané.
zožalo úspechy. Celkovo zo všet- veľmi lákavé. Buchty s ukrytými mincami Veď ktoré deti sa môžu pochváliť, že sa do
kých zúčastnených škôl sme sa a taktiež množstvo domácich koláčikov od školy tešia a ani sa z nej neponáhľajú? Je
mamičiek a babičiek sa míňajú tiež ako o im v nej tak dobre, že v nej chcú
umiestnili na 2. mieste a získali
dokonca prespať!?
sme krásny pohár. Domov sme sa
Pani učiteľkám a celému pervracali unavení, ale šťastní, že sme
sonálu Základnej školy v Krakovanoch patrí veľké uznanie od
statočne zabojovali a boli úspešní.
rodičov detí a taktiež prianie,
V tomto školskom roku sme sa rozaby si letné dovolenky príjemne
lúčili s 11 štvrtákmi.
užili a načerpali veľa sily a enerNa záver všetkým želám veľa
gie do nového školského roku.
trpezlivosti, elánu a úspechov v
Michaela HAVRLENTOVÁ
ďalšom školskom roku. Ak budeme mať na zreteli heslo: „Dobrá
Archív Hlasu Krakovian
vôľa všetko zdolá“ a každý začne
od roku 2003 až po 2011
od seba a s pokorou, určite sa nám
to podarí.
nájdete na adrese:
Eva SEITLEROVÁ
riaditeľka ZŠ Krakovany
www.krakovany.sk
l F o t o z o c eňovania žiakov: L. Žitnanský
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Jednota dôchodcov z Krakovian informuje

Vážení spoluobčania, dovoľte mi, aby som vás v mene Výboru JDS v Krakovanoch pozdravila a touto
cestou informovala o našich aktivitách za uplynulý štvrťrok.

Začiatkom apríla (4.4.2011) sme
my, dôchodcovia z Krakovian rozhýbali po zime svoje telá a hrablami a
metlami sme sa zúčastnili brigády na
cintorínoch v Krakovanoch a Strážach.
Tým, ktorí prišli a pomohli, ďakujeme.
Škoda len, že vždy prídu len tí istí
členovia; radi by sme medzi sebou aj
pri takejto akcii privítali ostatných
spoluobčanov, aj z tých mladších. Veď
každému z nás by malo záležať, aby
miesta odpočinku našich najbližších
boli upravné a čisté.
Taktiež sme sa v apríli pripojili k akcii
„Liga proti rakovine“, a tak sme podporili dobrú vec, finančnú zbierku pre
výskum a liečbu chorých na rakovinu.
Naši dôchodcovia boli počas dňa na
dvoch stanovištiach pred obchodmi v
Krakovanoch a Strážach a takto sme
svojimi eurami pomohli tým, ktorí
našu pomoc potrebujú. JDS ďakuje
aj touto cestou všetkým, korí sa ku
zbierke pripojili.
Zopár našich členiek sa v jedno príjemné jarné popoludnie zúčastnilo
bicyklovej túry do Blacín na zber medvedieho cesnaku. Bolo pekné počasie
a tak sme si výlet vychutnávali. Cesta
nám trvala tam aj späť 2,5 hodiny a
nazbieranými bylinkami sme urobili
radosť sebe, svojmu zdraviu a taktiež
blízkym.
V máji na našom tradičnom stretnutí
sme už pripravovali našu účasť na
tradičnom župnom festivale kultúry.
Pôvodne sme mali stretnutie venovať
i prednáške pani Kopáčovej, ale tá sa
musela ospravedniť. Sľúbila však, že v
septembri nás navštívi i s bylinkami.
Už teraz sa na jej rady tešíme. Stretnutie s ňou je vždy zaujímavé a veľmi
poučné.
My sme sa však v tom čase museli pod taktovkou pani Starovičovej
sústrediť na výrobu lokší v kultúrnom
dome. Za dve popoludnia sme vyrobili
360 lokší. V júni sme už mali plné ruky
práce s prípravou župného festivalu.
Naše pravidelné stretnutia sme preto
preložili o týždeň skôr, mrzí nás však,
že neprišlo medzi nás veľa členov.
Bolo po daždi a v záhradách sa nedalo
pracovať, preto si nevieme vysvetliť, že
naši členovia nemali čas prísť medzi
nás a pomôcť s prípravou akcie. Boli by
sme veľmi radi, ak by si naši členovia
našli čas a raz mesačne sa prišli medzi
nás zabaviť na naše spoločné stretnu-

tia. Za členov Výboru si myslím, že
sme dobrý kolektív, že na stretnutiach a vždy niečo nové a užitočné
dozvieme, porozprávame sa, poradíme si. Pospomíname, zasmejeme
sa a tak to má byť. Vieme, že všetci
toho máme dosť na programe denne, že aj keď sme dôchodcovia, času
navyše akosi nemáme, sem tam nás
k tomu všetkému aj niečo trápi, bolí.
Máme vnúčatá, rodičov, o ktorých sa
musíme starať. Máme tiež záhradky,
často ešte prácu (aspoň na čiastočný
úväzok), ale na všetko sa dá nájsť čas,
ak sa chce.
Čo sa týka prípravy festivalu,
zúčastnili sa jej všetci, ktorí prišli na
naše stretnutie. Hneď na druhý deň
sme mali brigádu v amfiteátri, kde
nám robil spoločnosť i pán starosta.
Spolu sme takto skrášlili prostredie
kultúrneho domu, aby sme tak mohli
dôstojne privítať účastníkov festivalu
kultúry. Veru, bola to dobrá fuška,
skoro ráno od šiestej do pol desiatej.
Všetkým, ktorí prišli, patrí vďaka.
Naše poďakovanie patrí i tým, ktorí
pomáhali napiecť koláče a ktorí
pomáhali predávať v našom stánku
počas slávností. Bolo nás spolu 17
členov, čo takto nezištne pomáhali.
Všetci prispeli k tomu, aby slávnosti
prebehli v poriadku a do našej kasičky sme si nazbierali peniažky pre
naše ďalšie aktivity.
Ako poďakovanie sme si dopriali
jednodňový výlet autobusom do Podhájskej na termálne kúpalisko. Akcie
sa zúčastnilo 15 členov a taktiež boli
s nami občania Krakovian. Mali sme
príjemné letné, slnečné počasie, tak
sme si dobre oddýchli.

Naša organizácia dostala taktiež
štyri poukazy na kúpeľnú liečbu začiatkom mesiaca júl. Dva manželské
páry sa jej zúčastnili a oddýchnutí,
spokojní a plní síl sa vrátili domov.
Aj takto sme sa im zavďačili za ich
pomoc a ochotu pre našu jednotu
dôchodcov.
V mesiaci júl sa jeden z našich
členov dožil pekného životného
jubilea. Zo srdca mu blahoželáme a
prajeme všetko dobré a pevné zdravie. Kytičku kvetov i s našimi osobnými gratuláciami mu odovzdáme
na najbližšom stretnutí. Taktiež
plánujeme koncom júla už tradičnú opekačku na poľovníckej chate.
Tam za opäť stretneme a ak bude
priať počasie, zaspievame si spolu s našim harmonikárom pánom
Krajčovičom. Porozprávame sa,
snáď i zatancujeme. Všetkých vás
pozývame, príďte aj s vnúčatami,
manželmi, manželkami, či inými
rodinnými príslušníkmi. Príďte,
bude veselo! Presný dátum stretnutia vám oznámime včas cez našu
nástenku a cez káblovú televíziu.
Máme tu čas letných prázdnin,
dovoleniek, opekačiek a stretnutí s priateľmi, známymi. Dovoľte,
aby sme vám v mene výboru JDS
Krakovany zaželali príjemné chvíle oddychu strávené v príjemnej
spoločnosti blízkych i priateľov.
Nech vás letné lúče slnka naplnia energiou, pokojom a letnou
pohodou. Vychutnajte si tento čas
a načerpajte veľa sily do ďalších
mesiacov.
Za výbor JDS Anna Kubranová

l Členky Jednoty dôchodcov v Krakovan o c h p o n ú k a l i n a V. ž u p n o m
festivale kultúry domáce špeciality.
F o t o : L. Ži t n a n s k ý

