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Skončil sa školský rok 2007/2008

Deň detí oslávili žiaci ZŠ a MŠ s hosťom - tanečník Rasťo z tanečnej súťaže BAILANDO (TV Markíza).

Ocenení žiaci ZŠ s MŠ v školskom roku 2007/2008
Obec Veľké Ripňany, zastúpená starostom obce
Jozefom Balážikom, ocenila najlepších žiakov
v školskom roku 2007/2008 diplomom a vecnými
cenami za dosiahnuté výsledky a reprezentáciu obce.
Oceneným žiakom sa starosta obce poďakoval a zaželal
všetkým veľa úspechov do budúceho školského roka.
Ďalším oceneným bola učiteľka PaedDr.Valéria
Lesayová, ktorej starosta obce Jozef Balážik pri jej
odchode do dôchodku odovzdal Čestné uznanie obce
Veľké Ripňany, za jej dlhoročný prínos v oblasti kultúry,
školstva a za jej pôsobenie v Obecnom zastupiteľstve.
Čestné uznanie za dlhodobú úspešnú reprezentáciu
školy obdržali od starostu obce Jozefa Balážika títo
žiaci ZŠ s MŠ vo Veľkých Ripňanoch:
Alexandra Lesayová – Európa v škole – 3. miesto

Veronika Hubinská – Pytagoriáda
Eliška Rybanská – Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov
Kubín -3. miesto
Kristína Lucia Krogmannová – Geograﬁcká olympiáda,
Pytagoriáda
Michaela Novosadová – Matematická olympiáda 1. miesto v okresnom kole
Marianna Kučerková - Biblická olympiáda, Olympiáda
Anglického jazyka
Kristína Kuricová – Atletika, skok do výšky
Filip Bosý – Chemická olympiáda, futbal
Ocenenie za 2. miesto v okresnom kole – Minifutbal:
Andrej Fábry, Jakub Candrák, Marcel Mizerák, Tomáš
Beňo, Martin Fekete, Mário Holeš, Samuel Szkubáň,
Andrej Štetka, Adrián Velič, Marek Krajčovič, Peter
Hubinský, Patrik Kukla, Jozef Štetka.
( videopríloha – pozri na www.velkeripnany.sk )
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Cyril (Konštantín) a Metod
Patróni Európy a všetkých slovanských národov. Dňa 5. júla
sme oslávili ich sviatok, ktorý je zároveň štátnym sviatkom.
V tomto termíne sa konala už tradičná najväčšia púť Slovákov na Mariánsku horu v Levoči, ktorá podľa dostupných
odhadov mala 750 tisíc účastníkov. Na začiatku cesty
jedných z najvýznamnejších osobností európskej kultúry bol
Solún. Tam sa otcovi Levovi, vojenskému hodnostárovi a jeho
manželke Márii, narodilo sedem detí, z ktorých dve sa stali
misionármi slovanského sveta: najstarší Metod a najmladší
Konštantín. Metod sa narodil v roku 815 a študoval právo
a jazyky. Konštantín, narodený v roku 827, bol tiež veľmi
nadaný a venoval sa ﬁlozoﬁi, literatúre a kresťanskému učeniu.
Ako sedemročnému mu zomrel otec. Vtedy mal zaujímavý
sen. Snívalo sa mu, že stratég mesta zhromaždil pred ním
všetky ženy mesta a povedal mu, aby si vybral jednu z nich
za ženu. Konštantín, oslnený žiarou a krásou jedinej ženy, si
vybral Soﬁu - Múdrosť. Tento symbolický sen ho predurčil
na štúdium ﬁlozoﬁe a vied a Konštantín pokračoval v štúdiu
na cisárskej škole v Carihrade, kde sa stal
neskôr profesorom. Dali ho vysvätiť za
kňaza a v snahe nájsť zmysel života utiahol
sa do kláštora Polychrom, kde bol jeho
brat Metod predstaveným (igumenom).
Knieža Rastislav
po neúspešnom
prvom posolstve do Ríma vypravil druhé
posolstvo byzantskému cisárovi Michalovi
III. s prosbou o vyslanie učencov na Veľkú
Moravu. Cisár Michal prijal posolstvo, bol
si istý, že jediní kandidáti na túto misiu
sú solúnski bratia Konštantín a Metod,
a poprosil ich, aby sa na túto cestu vydali.
Oni, pamätajúc na slová sv. Petra "Boha
sa bojte, cisára ctite", túto ponuku prijali.
Konštantín i Metod sa rozhodli vytvoriť
písmo pre Slovanov a tak Konštantín
zostavil z malých písmen gréckej abecedy nové písmo
- hlaholiku (od slova glagol - hláska). Hlaholická abeceda
mala 43 písmen, väčšinu gréckych, ale časť aj hebrejských,
lebo niektoré slovienske zvuky sa nedali vyjadriť gréckymi
písmenami. Spolu s Metodom preložil ešte pred cestou
väčšinu kníh Svätého Písma. V roku 863 Konštantína
a Metoda na Veľkej Morave privítal knieža Rastislav
a predstavil im prvých žiakov. Keďže Konštantín nebol biskup
a Metod ani kňaz, museli putovať do Ríma vysvätiť nových
žiakov za kňazov, aby mohli lepšie spravovať ľud, vysluhovať
sviatosti a slúžiť omše (867). Takisto mali v úmysle požiadať
pápeža, aby schválil starosloviensku reč ako liturgický jazyk.
Pápež Hadrián II. ich prijal veľmi úctivo. Bratia však museli
čeliť opozícii zo strany tzv. trojjazyčníkov, ktorí boli proti
tomu, aby sa slovienčina stala štvrtým oﬁciálnym liturgickým
jazykom (Tri dovtedy oﬁciálne jazyky boli gréčtina, latinčina
a hebrejčina). Aeneas Silvus „hovorí“, že Cyril, keď sa

v Ríme zdržiaval, prosil rímskeho pápeža, aby mohol užívať
sloviensky jazyk u toho ľudu, ktorý pokrstil. O tejto veci,
keď vo svätom zasadaní sa rokovalo - a nemalo odporcov
bolo, že bolo počuť hlas akoby z neba poslaný: „Každý
duch chváľ Hospodina a každý jazyk dobroreč jemu!“
a preto dali Cyrilovi „dovolenie“. V roku 868 vydal bulu Gloria
in excelsis Deo, v ktorej slávnostne ustanovil slovienčinu za
štvrtý oﬁciálny liturgický jazyk.(V histórii rímskokatolíckej
Cirkvi sa nikomu nepodarilo predtým, a ani potom, až do
druhého vatikánskeho koncilu presadiť svoj liturgický jazyk).
Pápež dal počas slávnostnej liturgie vysvätiť pomocníkov
Konštantína a Metoda za kňazov. Vyčerpaný po dlhej
a náročnej ceste, Konštantín upadol do choroby a vidiac, že
sa jeho život chýli ku koncu, rozhodol sa vstúpiť do kláštora,
kde chcel stráviť svoje posledné dni. Prijal rehoľné meno
Cyril a so slovami "odteraz nie som ja sluhom ani cisárovi,
ani nikomu inému na zemi, ale iba Bohu všemohúcemu", sa
sv. Cyril 14. februára 869 pobral k Bohu. Jeho pozostatky
boli dočasne vystavené v chráme svätého
Petra vo Vatikáne, neskôr ich pápež
slávnostne preniesol do Baziliky svätého
Klementa, kde je dodnes pochovaný.
Metoda, vracajúceho sa na Veľkú Moravu,
zatkli nemeckí biskupi a väznili dva a pol
roka v bavorskom väzení v Ellwangene.
V roku 873, na zákrok nového pápeža
Jána VIII., Metoda prepustili z väzenia a on
mohol pokračovať v začatej misii. Vrátil sa
na Veľkú Moravu a tam vyše desať rokov
spravoval, obnovoval a zveľaďoval začatú
misiu. Hlásal evanjelium aj v susedných
krajinách Čechom a Poliakom a doplnil
preklady cirkevných kníh. Svätoplukovi
vytýkal jeho mravné nedostatky. Jeho
spolupráca so Svätoplukom sa zhoršovala
a v roku 880 sa musel brániť proti Svätoplukovým obvineniam
v Ríme. Bol obžalovaný z bludárstva, ale dokonale sa obhájil
a bol potvrdený ako arcibiskup. Avšak na Svätoplukovu
žiadosť pápež ustanovil nové biskupstvo v Nitre a za biskupa
menoval kňaza Wichinga, Svätoplukovho prívrženca. Toto
malo neskôr bohužiaľ veľmi zlé následky. Keď Metod videl,
že sa blíži jeho koniec, zvolal si svojich žiakov a ustanovil
kňaza Gorazda za svojho nástupcu. Najznámejší žiaci boli
Gorazd, Kliment a Naum. Na Veľkomoravskom Veligrade,
v ranných hodinách, dňa 6.apríla roku 885 so slovami "Do
rúk tvojich, Pane, dušu svoju odovzdávam" odišiel k Bohu.
Pochovali ho v metropolitnom chráme, zasvätenom Matke
Božej, ktorého miesto dodnes nie je známe. Jeho žiaci
vykonali pohrebné obrady v troch liturgiách v troch rečiach po latinsky, grécky a sloviensky. V tej dobe bolo v metodovej
arcidiecéze asi 200 kňazov a diakonov.
JK
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Z rokovania obecného zastupiteľstva
V priebehu uplynulého štvrťroku
poslanci obecného zastupiteľstva
zasadali celkom trikrát. Na svojom
druhom zasadnutí v roku 2008,
ktoré sa uskutočnilo dňa 30. apríla
2008 sa poslanci zaoberali žiadosťou obce na predĺženie skúšobnej
doby ČOV na Obvodný úrad životného prostredia v Topoľčanoch.
Doterajšia skúšobná doba bola
dva roky, v uvedenom zmysle bola
podaná aj nová žiadosť.
Ďalším bodom rokovania bola
informácia poslancom zo strany
vedenia obce o výstavbe 24 b.j.
a zahájenie prác na nastávajúce
obdobie. Na výstavbe sa začalo
s prípravnými prácami, čistenie
priestoru pre výstavbu, výkopové
práce na položenie inžinierskych
sieti, kanalizácie a osadenie pilotov
na stavbu.

Poslanci obecného zastupiteľstva sa zaoberali s podávaním
žiadostí ﬁnancovaných z Eurofondov. Žiadosti sa dotýkali projektu pre ﬁnancovanie rekonštrukcie Základnej školy s materskou
školou, jej úpravu a údržby.
Výška poskytnutej dotácie bude
predstavovať hodnotu viac ako 26
mil. Sk.
Ďalší projekt bol spracovaný
na bývalú skládku – „Hliník“ rekultivácia a uzatvorenie skládky
na nie nebezpečný odpad .
Poslanci OZ vzali na vedomie
informáciu o prípravných prácach
na začatí ROEP-u v katastrálnom
území Behynce.
Na svojom 3.riadnom zasadnutí
obecného zastupiteľstva, konanom
dňa 15.mája 2008, poslanci
prejednávali predovšetkým Zmeny

a doplnky k Územnému plánu
obce, ktoré sa týkali športovorekreačného areálu DOMTECO
s.r.o. v časti Mancické.
Uvedené zmeny a doplnky boli
zapracované do Všeobecného
záväzného nariadenia obce č.
7/2008 a následné schválené
poslancami OZ.
Rokovanie 4. zasadnutia OZ,
ktoré sa uskutočnilo 27. júna, sa
zaoberalo organizáciou kultúrneho
leta YES-FEST, jeho záverečnými
prípravami.
Informovaní
boli
poslanci o vybudovaní pódia pre
vystúpenie hudobných skupín a celý
kultúrny program. Uvedené bude
slúžiť i do budúcnosti pri realizácií
ďalších kultúrnych podujatí.
Ďalším bodom, ktorým sa
zaoberali poslanci na svojom
zasadnutí
bola
rekonštrukcia
chodníka na ul. Piešťanskej. Na
uvedenej akcii bola ukončená
prvá etapa, práce boli prerušené
na obdobie pokiaľ sa vybaví
stavebné povolenie na ďalšiu etapu
výstavby, ktorá bude pokračovať
na Topoľčianskej ulici (od p. Chalupovej po p. Urminskú).
Poslanci OZ boli informovaní
s návrhom plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra na obdobie
2.polroka 2008.
Starosta
obce
informoval
poslancov s rozšírením lokality
Studená Dolina o ďalšie stavebné
pozemky, na ktoré si už niektorí
obyvatelia zaslali žiadosti. Tieto
zostávajú v evidencii do realizácie.
Celkovo sa jedná o pätnásť
obecných stavebných pozemkov
s priemernou výmerou cca 600 m2.
(viď geom. plán)

MB
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Z pohľadu skôr narodených
Po tridsiatich rokoch
V robote som mala kolegyňu, ktorej po roku 1968 emigrovala
dcéra do Kanady.
V časoch totality sa s tým veľmi nedalo chváliť, ale každý
z kolegov o tom vedel.
My mladší sme emigrantke aj tak trochu závideli, hlavne to,
že sa dostala do sveta, ktorý bol pre nás už nedostupný.
Pamätám si, aká bývala moja kolegyňa smutná, keď dlhšie
nevedela nič o dcérinom osude a aká bola veselá, keď prišiel
list a v ňom boli dobré správy.
Jej dcéra si v Kanade porobila školy a našla si tam aj
dobrého manžela. Kolegyňa neskôr s manželom vycestovali
za ňou a spoznali aj svojich dvoch vnukov. V tých časoch som
to vnímala síce chápavo, ale nevedela som si predstaviť, že sa
do podobnej situácie dostanem aj ja.
Naša dcéra sa taktiež v roku 1999 odsťahovala do Kanady.
Samozrejme, už legálne.
Vydala sa za svoju detskú lásku a vyštudovala tam aj
univerzitu.
Pri nedávnej spomienke na bývalých kolegov som si
uvedomila, aký obrovský rozdiel je vo vzájomnej komunikácii
- II. ŠTVRŤROK 2008

a informovanosti rodičov o svojich deťoch po tridsiatich rokoch.
Moja kolegyňa bola odkázaná na listy s fotograﬁami vnukov a
sporadické telefonáty s dcérou. Ja si s dcérou píšem každý
deň cez Skype a cez víkendy sa vďaka kamere aj vidíme.
Vidím jej kuchyňu, koláč, ktorý upiekla, záhradu a podobne.
Nový recept či fotka sa bleskovo presunú do Kanady
a opačne.
A pritom som nespomenula mobilné telefóny, ktoré úžasne
uľahčili spojenie medzi ľuďmi, ale aj zrýchlili náš život.
Z našej malej dedinky Behynce máme spojenie nielen
s našimi najbližšími, ale aj s priateľmi a známymi bývajúcimi
kdekoľvek.
A navyše vedomosti a novoty sa nám každodenne priam
núkajú na prečítanie a cvičenie si pamäti.
Som nesmierne rada, že som sa v seniorskom veku naučila
používať internet.
Vrele to odporúčam každému, kto sa nechce uzatvárať pred
svetom.
11. 6. 2008 | Ľudmila Oravcová, stavebná technička
Tento článok bol uverejnený v tlačenom vydaní denníka
SME.

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Narodili sa:
Simon Uhlárik , Martin Mikuláš, Emma
Pecháčová, Martin Valent, Matej Gálik,
Chiara Lesayová, Eliška Ella Gáliková,
Ema Krešová

Mária Dušaničová
Margita Gráčiková

74 rokov nedožitých
82 rokov nedožitých

Spomíname...

65 rokov
Margita Mokošová,
Koloman Mokrý,
Elena Magová,
Štefan Hrobský

Okrúhleho životného jubilea sa dožili:
Vitajte medzi nami !
Uzavreli manželstvo:
Tomáš Jakoubek a Katarína Kmeťová
Marián Rybanský a Jarmila Štefkovičová
Oliver Kreš a Beáta Knežáková
Ing.Marek Sýkora a Ing.Naďa Vašková
Jozef Hubinský a Jana Božiková
Martin Pažitný a Zuzana Barátová
Marek Chaláni a Klaudia Špirková
Ivan Vlasák a Zuzana Múčková
Marek Košík a Dominika Žlnayová
Blahoželáme !
Opustili nás:
Štefan Kucharík
Jozefína Balážiková
Ľudovít Krištof
Mária Neumannová
Helena Frťalová
Emília Pecháčová
Jozefa Kršáková
Štefan Chmelina

75 rokov
84 rokov
66 rokov nedožitých
71 rokov
75 rokov
77 rokov
80 rokov nedožitých
73 rokov

50 rokov
Marta Hubinská,
Milan Sýkora,
Edita Bílenná,
Mária Ončáková,
Anna Krupová,
Oľga Zelísková,
Juraj Papšo
55 rokov
Magda Uhráková, Ing.Jozef Macháč,
Anna Bezeková, František Šušuk,
Margita Sopková, Mária Krajčová
Miloš Antalík, Ján Gancarčík,
Eduard Balážik, Darina Mačurová,
Emil Šobáň, Stanislav Kupec
Edita Kováčová, Vladimír Opatovský
60 rokov
Eva Kováčová,
Miroslav Vlček,
Vladimír Grolmus,
Mária Beňová,
Peter Vavris,
Valéria Gallová

70 rokov
Eva Pravdová,
Pavlína Beňová,
Pavla Kuklová,
Monika Oravcová
75 rokov
Margita Šifalovičová,
Jozef Dušanič
80 rokov
Bernardína Osúchová,
Irena Herdová,
Margita Karvayová,
Ján Oravec
85 rokov
Július Pavlovič, Jozefína Kuklová,
Viliam Macháč,
Anna Urminská, Helena Galbavá

Všetkým prajeme veľa zdravia do
ďalších rokov života!
Veľké Ripňany, dňa 9. júla 2008
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Fest
Dňa 5. júla 2008 sa uskutočnil
YES FEST VEĽKÉ RIPŇANY (rockový festival) v areáli ŠK Veľké Ripňany.
Táto kultúrna akcia začala už v odpoludňajších hodinách, kedy boli pre
deti pripravené sprievodné atrakcie
zabezpečené Obcou Veľké Ripňany.
Občerstvenie pre najmenších sponzorovalo TESCO. Samotný program
pre zúčastnených 2800 účastníkov
začal od 18,00 hod. a živá produkcia vystupujúcich kapiel trvala po
polnoci. Produkciu striedali vstupy
moderátorov rádia YES s rôznymi zábavnými súťažami. Počasie sa v celku vydarilo a aj samotný priebeh tohtoročnej prázdninovej akcie bol bez
rušivých momentov. Ďakujeme všetkým zúčastneným za účasť, organizátorom za samotný priebeh akcie
so želaním, aby sa vydarila aj budúca
akcia s ešte väčším úspechom.
V programe vystúpili: GLADIÁTOR, KOMAJOTA, ALONE, METROPOLIS, BARBARA, ROBO ŠIMKO &
BAND, DJ GOGO.
Fotograﬁe z akcie si môžete pozrieť na webových stránkach obce na:
www.velkeripnany.sk, www.behynce.
sk, alebo na www.radioyes.sk
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Škola
Koniec školského roka 2007/2008
Na ZŠ s MŠ Veľké Ripňany oslavovali , vychutnávali a vyhodnocovali končiaci sa školský rok 2007/2008. Počas školského roka sa žiaci pod vedením
učiteľov zapojili do 16 obvodových, okresných a krajských súťaží. Zapojených bolo takmer 100 žiakov. Súťažilo sa v oblasti vedomostnej: Matematická
olympiáda, Pytagoriáda, Hviezdoslavov Kubín, Biblická olympiáda, Geograﬁcká olympiáda, Hliadky mladých zdravotníkov, Dopravná súťaž, v športovej:
Minifutbal, Veľký futbal, Atletika, Stolný tenis, Streľba zo vzduchovej pušky
a vo výtvarnej a speváckej.
Všetci zapojení žiaci boli ocenení. Úspešní žiaci boli ocenení nielen školou,
ale i obcou Veľké Ripňany. K najúspešnejším reprezentantom školy patrili:
Michaela Novosadová – l. miesto v okresnom kole, Lucia Kristína Krogmannová – 3. miesto. Geograﬁcká olympiáda, Veronika Hubinská – úspešná

Pytagoriáda P 4, Eliška Rybánská – 3. miesto obvodné kolo Hviezdoslavov
Kubín, Alexandra Lesayová – 3. miesto Európa v škole – výtvarná časť, Marianna Kučerková, Monika Brezováková, Michaela Novosadová – 4. miesto
Biblická olympiáda, Filip Bosý, Mária Vetríková – úspešní v Chemickej olympiáde, Kristína Kuricová – 2. miesto skok do výšky - Atletika, Patrícia Brezováková – 3. miesto - beh na 60m Atletika, Veronika Vadrnová, Miroslava
Repková, Dominika Candráková – 3. miesto Majstrovstvá okresu v streľbe zo
vzduchovej pušky, Družstvo chlapcov – 2.miesto v okrese v minifutbale.
Všetkým srdečne blahoželáme a veríme, že i v budúcom školskom roku budú
opäť reprezentovať školu.
AM

Lopta pre Afriku- dobročinná zbierka
Naša škola už niekoľko rokov podporuje aktivity Občianskeho združenia
Človek v ohrození.
Preto sme sa aj v tomto školskom roku zapojili do dvoch zbierok- SOS Keňa
a Lopta pre Afriku.
V teoretickej časti projektu sme žiakov informovali o tejto zbierke, o ťažkom
živote afrických detí , využili sme materiály zaslané OZ na našu školu.
Praktická časť projektu, samotná realizácia zbierky, v našej škole trvala
presne 1 mesiac.
Rozhodli sme sa zorganizovať niekoľko zaujímavých podujatí, ktoré propagovali zbierku „ Lopta pre Afriku“ a v čase ich realizácie bolo možné prispieť ľubovoľnou ﬁnančnou čiastkou do pokladničky s výrazným logom tejto
zbierky.
12. máj – Športové popoludnie 1.- 4. roč.
Chlapci 3. a 4. ročníka si zmerali sily vo futbale, dievčatá vo vybíjanej. Neskôr sa k nim pridali prváci a druháci. Hrali sa hry so švihadlami, loptičkami,
lietajúcimi taniermi, súťažilo sa v jazde zručnosti na bicykli a kolieskových
korčuliach. Počas celého športového popoludnia mali žiaci možnosť prispievať do pokladničky s výrazným označením Lopta pre Afriku.
13. máj – Športový turnaj vo vybíjanej a futbale pre žiakov 5.-9.roč.
Dievčatá si v popoludňajších hodinách zahrali turnaj vo vybíjanej a chlapci
vo futbale.
Na oboch turnajoch vládla výborná športová atmosféra, ktorá pozitívne motivovala žiakov a podporili zbierku.

14. máj – Celoškolský stolnotenisový turnaj
Aj touto športovou aktivitou sme propagovali zbierku „Lopta pre Afriku“.
O turnaj bol veľký záujem zo strany chlapcov i dievčat, preto sa hral v dvoch
kategóriách.
Žiaci si výborne zašportovali a dokázali, že im nie sú ľahostajné ani osudy
afrických detí.
29. máj – Diskotéka pre deti aj rodičov
Najväčšou akciou našej praktickej časti projektu bola diskotéka, ktorá
trvala až do neskorých večerných hodín. Medzi nás zavítal aj Rasťo Horváth,
známy tanečník z Bailanda, kde tancoval so Zlaticou Puškárovou. Rasťo
dokázal vytvoriť výbornú tanečnú náladu všetkým prítomným a naučil ich
tancovať HIP-HOP. Rodičia sa zasa postarali žiakom o hudbu a občerstvenie. Práve touto akciou sa zbierka „Lopta pre Afriku“ dostala do povedomia
nielen žiakov, ale aj rodičovskej verejnosti.
Ďalšou pripravovanou akciou bola beseda s novinárom a cestovateľom
Henrichom Krejčom, ktorá sa však neuskutočnila do ukončenia zbierky
z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti H. Krejču.
Počas spomínaných aktivít sme vyzbierali 2100 Sk, ktoré sme dňa 12. júna
odoslali na účet OZ Človek v ohrození. Všetkým prispievateľom na zbierku
„Lopta pre Afriku“ za ich ﬁnančnú podporu ĎAKUJEME.

Mgr. Ľ. Mazáková

TEPLO - ZIMA alebo odmena za reprezentáciu školy
Žiakom, ktorí počas šk. roka 2007/2008 reprezentovali školu
v rôznych súťažiach, pripravila ZŠ odmenu - zaujímavý výlet .
Poznáte hru TEPLO – ZIMA? Tak presne podľa nej sa dá popísať
to, čo sme v tento deň zažili.
Keď sme ráno 24. júna vo Veľkých Ripňanoch nastupovali do
autobusu, bolo TEPLO.
Cieľom našej cesty bola MODRA, kde nás čakala návšteva výrobného družstva SLOVENSKÁ ĽUDOVÁ MAJOLIKA . Jedinečnosť
modranskej majoliky spočíva predovšetkým v jej ručnom spracovaní, od vytáčania na elektrickom hrnčiarskom kruhu, až po maľbu
dekóru. Toto všetko sme videli na vlastné oči a bolo nám TEPLEJŠIE, keď sme si vyskúšali vlastnými rukami vytočiť na hrnčiarskom
kruhu vázu. Modra nie je známa iba výrobou keramiky, nám žiakom
je známa i tým, že tu strávil posledné roky života Ľudovít Štúr. Zaujímavosti z jeho života sme sa dozvedeli v múzeu a v pamätnej
izbe, kde bolo NAJTEPLEJŠIE.

To už vážne chcelo zmenu a tú nám dopriali p. uč. Lysová a Mazáková. Zobrali nás na hrad ČERVENÝ KAMEŇ. Prehliadka hradu
bola poučná a hlavne tam bola príjemná ZIMA.
Chladné prekvapenie nás ešte len čakalo v hradných pivniciach,
ktoré slúžili ako skladové priestory. Tu nám teda bolo veru ZIMŠIE.
Ešte sme mali namierené do Jaskyne DRINY, ktorá má veľmi
výstižný názov, pretože sme sa nadreli, kým sme sa tam dostali.
V jaskyni bola teplota 8 °C, teda NAJZIMŠIE, a mnohí po 45 minútovej prehliadke aj mierne zubami drkotali.
Výlet ako odmena nakoniec končil mokro, pretože začalo intenzívne pršať, ale to nám až tak nevadilo, lebo sme sedeli v autobuse
plní nových dojmov a zážitkov.
K.Mazáková a V.Vadrnová
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Výlety, výlety...
Na 22. mája 2008 sa žiaci 1. stupňa už dávno tešili. Tento
deň bol pre nich výnimočný. Prváci, druháci, tretiaci
i štvrtáci sa spolu so svojimi triednymi pani učiteľkami vybrali
na školský výlet. Dva plné autobusy „drobizgu“ nás zaviezli
Vlety, vlety, vlety...II. di el
do krásneho kúpeľného mesta – PIEŠŤANY. Najskôr sme si
v Dome umenia pozreli divadelné predstavenie študentov
bábkoherectva - KNORK- o hľadaní priateľstva, význame
priateľstva a vzájomných medziľudských vzťahoch.
Potom sme si prezreli mesto, urobili sme si promenádu
po Sklenom moste, nakŕmili čajky, poobdivovali nádherný
kúpeľný ostrov s fontánami a jazierkami. Zároveň sme si
pripomenuli niečo z učiva prvouky a prírodovedy. Okolitá
príroda nám poskytla na to dostatok príležitostí. Videli sme
krásne lekná, množstvo drobných rybiček, korytnačky
a v parku veľa zaujímavých rastlín.
Čas veľmi rýchlo plynul. Ešte prechádzka pešou zónou…
Obdivovanie výkladov, historických budov, nákupy
v obchodoch a slniečko nás unavili natoľko, že sme sa
z posledných síl „dovliekli“ k autobusom. Unavení, spokojní
a plní nezabudnuteľných zážitkov sme sa pobrali späť
domov. O rok však nejaký výlet zasa uskutočníme. Už teraz
sa veľmi tešíme.
MZ 1. – 4. roč.

Výlety, výlety, výlety...II. diel

Koniec školského roka je náročný na preverenie
vedomostí, ale aj veselý a poučný, práve vďaka
koncoročným výletom. Aj 7.A s 8.B sa tešili na výlet.
Po dlhom zvažovaní kam ísť, zvíťazila myšlienka
prezrieť si Vodné dielo Gabčíkovo a hlavné mesto
- Bratislavu. Kým sme sa rozhodli kam ísť, nemali
sme ako, pretože sa nám nedarilo zohnať autobus.
Nakoniec všetko dobre dopadlo, aj počasie nám
prialo. Zo školy sme vyrazili presne o ôsmej, naša
cesta smerovala na južné Slovensko. Obdivovali

sme najväčšie vodné dielo na Slovensku známe
i vo svete. Najviac nás zaujalo plnenie prázdnej
plavebnej komory, pomocou ktorej loď prekoná
výškový rozdiel dvoch hladín Dunaja. Dozvedeli
sme sa, že vodné dielo slúži nielen na lodnú
dopravu, ale má aj iné využitie - výroba elektrickej
energie, protipovodňová ochrana, najväčšia
zásobáreň vody.
Popri Dunaji sme sa presunuli do bratislavskej
ZOO. Začali sme prehliadkou DinoParku, kde sme
sa v čase preniesli o milióny rokov dozadu v 3D
kine. Potom sme pokračovali v prehliadke celej
ZOO, mnohí sa v zvieratkách spoznali.
Aký by to bol výlet bez návštevy nákupného
centra? Na záver sme navštívili NC Avion. Dievčatá
,,ako žeravé“ nakupovali sexi tričká a sukničky,
chlapci si prišli na svoje v obchode so značkovými
športovými potrebami.
Výlet bol super. Cestou domov nás v autobuse
chytila bláznivá nálada a takí vysmiati, ale aj
unavení sme sa vrátili domov, lebo stále platí, že
všade dobre, doma najlepšie.
K.Majgotová 7.A
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Bozkávam

Švédsko

To bol pozdrav môjho detstva. Narodila som sa
meste pod Zoborom, v tzv. lepšej štvrti na Zobori.
Mať za suseda právnika, lekára bolo pre nás deti z
obyčajných rodín samozrejmosťou a ich deti, našich
spolužiakov a zároveň aj kamarátov sme brali ako seberovných.
Pri nedávnej návšteve Švédska som z pozície
spolujazdca vodiča kamióna /peknej mladej slečny/, pozorovala krajinu. Na brehu obrovského jazera Vanerv som si všimla veľkú stavbu s nápisom
Sanatórium Selma Lagerlof. Napadlo ma, že asi prechádzame krajom, kde táto známa spisovateľka, no-

siteľka Nobelovej ceny za literatúru žila.
Po príchode domov som si vybrala z knižnice
knihu Lowenskoldov prsteň a po rokoch som sa opäť
pustila do jej čítania. V opise krajiny v knihe, som
spoznávala krajinu, ktorou sme prechádzali. Jazerá ,
lesy a roztrúsené farmy a domy pri cestách. Dej knihy sa odohráva v 19. storočí a preto aj oslovovanie
postáv je pre súčasného čitateľa nezvyčajné. Napr.
význam slova prepošt som si musela vyhľadať na internete, ,,pani plukovníková‘‘ a ostatné titulovanie mi
zrazu pripadalo cudzie. Nežila som v dobe, keď sa
aj u nás takéto oslovovanie používalo a bolo bežné.
Na Zobori zostalo z tej doby len v úvode spomenutý
pozdrav - ,,bozkávam‘‘ aj ten bol čoskoro nahradený
klasickým pozdravom ,,dobrý deň.‘‘
Kapitalizmus aj tu na dedine rozdelil pracovne
aktívnych obyvateľov na zamestnancov a zamestnávateľov, avšak na staré titulovanie sa už zabudlo,
nepoužíva sa. Alebo lepšie povedané nezabudlo, ale
veď ako by sme titulovali manželku majiteľa prepravnej ﬁrmy, majiteľa autoškoly a podobných nových
druhov ﬁriem?
Ak si myslíte, že tieto problémy ma trápia, ste
na omyle. Len som sa po prečítaní spomínanej knihy
trochu zamyslela.
Ľudmila Oravcová, Behynce

Výlet za odmenu
Dňa 27. mája 2008 sa žiaci, ktorí reprezentovali našu školu v rôznych súťažiach, zúčastnili
pekného výletu, ktorým ich odmenila škola.
Na futbalovom štadióne v Topoľčanoch mohli
vidieť zaujímavú akciu „Deň polície“. Pre deti
boli pripravené ukážky techniky dopravnej
a poriadkovej polície, ukážky činnosti policajného pohotovostného útvaru- tzv. ,,kukláčov’’,
ukážky činnosti hasičov a ukážky vojenskej a
policajnej techniky. Deti navštívili zrúcaninu
Topoľčianskeho hradu v Podhradí, odkiaľ sa
im naskytol prekrásny výhľad na celé okolie.
Výlet ukončili návštevou múzea v Bojnej, kde
videli veľmi zaujímavé vykopávky z čias Pribinovho kniežatstva. Našli sa tu pozlátené
plakety, ktoré sú dôkazom šírenia kresťanstva
a písma na našom území ešte pred príchodom vierozvestcov Cyrila a Metoda.
Mgr. S.Lištiaková

Návšteva Historického múzea v Bojnej
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Beseda so spisovateľom
Zaujímavá beseda so spisovateľom Júliusom Balcom
a šéfredaktorom časopisu SUPEROHNÍK, Stanislavom Bebjakom, sa v našej škole konala 21. mája
2008.
Besedy sa zúčastnili žiaci 3. – 6 ročníka.V úvode zarecitovala žiačka E. Rybanská úryvok z knihy J. Balca: ,,Strigôňov školský rok.’’ Jej prednes sa „ujovi
spisovateľovi“ páčil a aj on predviedol svoje recitačné umenie. Hoci v tento deň pršalo a bolo nepriaznivé počasie, atmosféra na besede bola vynikajúca.
Obaja hostia, majstri slova, žiakom pútavo a hlavne
s humorom porozprávali o tom, ako sa stať spisovateľom či redaktorom. Spoločne skonštatovali, že deti
v dnešnej dobe dávajú prednosť médiám pred knihami, preto žiakom radili, aby veľa čítali, obohacovali
svoju slovnú zásobu i pisateľské zručnosti. Žiaci boli
veľmi zvedaví a položili obom hosťom veľa všetečných otázok. Besedu sme ukončili autogramiádou a
poďakovaním za nevšedný zážitok
Mgr. Ľ. Mazáková

Zaujímavá beseda so spisovateľom Júliusom Balcom

Môj narodeninový dar

V jednom príspevku som opísala výhody internetu
pre seniorov na dôchodku a modernú komunikáciu s
dcérou v Kanade .
Tentoraz napíšem niečo o digitálnom fotoaparáte.
Dostala som ho na okrúhle narodeniny. Bol to darček na želanie. Uprednostnila som ho pred obvyklými
narodeninovými darčekmi, z jednoduchého dôvodu
- chcela som sama /a aj mi to vyšlo / zachytiť neopakovateľné momentky z nášho života.
Pomerne rýchlo som sa naučila s ním fotiť, nabíjať
batériu a vkladať fotky do počítača. Potom ich aj posielať rodine a priateľom. Veď oni boli najviac fotení.

A tiež náš malý kocúrik, ktorého sme pre jeho
štíhle telíčko pomenovali Hlísta. Nasledovala naša záhrada, od jarného prebúdzania sa
prírody , rastu sadeníc v úžitkovej záhrady
a tiež rozmanitých kvetov a zvierat u nás i
u susedov. Tie sú vždy vďačným motívom pre
fotografov.
Zaujala ma aj obloha a hlavne východ a
západ slnka. Urobiť však zaujímajú fotku je
veľmi ťažké. Vystihnúť ten najsprávnejší moment je aj (ako som sa sama presvedčila) veľmi časovo náročné. Bolo to tak aj pri fotení
mesiaca v splne, v korune starej hrušky na
dvore.
Samozrejme neplánujem s malým fotoaparátom bez veľkého objektívu robiť umelecké
fotky, ale môžem sa snažiť čo najviac a pritom zaujímavo vyplniť svoje voľné chvíle.
Minule som zdokumentovala priateľke priebeh stavebných prác pri oprave jej chalupy. Odfotila
som trasy elektroinštalácii, vody a kanalizácie. A aj
svojráznu postavu jej stavebného majstra, prezývaného Brumteles.
Iste mi dáte za pravdu, že to bola užitočná práca.
Takéto zábery ocení domáca pani, keď pôjde niečo v
dome opravovať. Takže ,,Vážení seniori’’, nechcite už
žiadne narodeninové vázičky, ale praktický dar ako ja
a máte o zábavu postarané.
Ľudmila Oravcová
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Vyhrali turnaj
Žiacke mužstvo ŠK Veľké Ripňany sa stalo víťazom
turnaja dňa 21. júna 2008, ktorého usporiadateľom bola
TJ Strojár Nitra. Z piatich štartujúcich mužstiev okrem
víťazstva kolektívu sa tešilo aj z ceny pre najlepšieho
strelca, ktorým sa stal Miroslav Frťala. Mužstvo hralo v
tomto zložení:

Filip Bosý, Ján Judák, Miroslav Frťala, Tomáš Beňo,
Radoslav Herák, Jozef Štetka, Martin Fekete, Adrián
Velič, Daniel Bortel, Marcel Mizerák.
Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov do
ďalšieho obdobia.
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