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Vianočný príhovor 
 

 

Váţení čitatelia, je tu čas, keď sa stretávajú rodiny, príbuz-

ní známi, keď si sadáme k spoločnému stolu, aby sme sa tešili z jedi-

nečnej sily, ktorej hovoríme rodinné puto.  

Vianoce a Nový rok sú obdobím, keď sa kaţdý snaţí byť s 

blízkymi, keď si viac uvedomujeme silu priateľstva, lásky, úcty a 

obetavosti. To všetko sú hodnoty, ktoré znamenajú veľa pre kaţdú 

rodinu. Pre kaţdého z nás je dôleţité, aby sa dni napĺňali spokojnos-

ťou, ľudskou spolupatričnosťou, osobným uplatnením, dosahovaním 

vytýčených cieľov.  

Dúfame, ţe onedlho naše ulice, či stráne zasype biela perina 

machového jemného snehu. Belosť symbolizujúca čistotu duše vţdy 

priťahovala predstavivosť človeka a s ňou spoločne aj svetlo, lúče z 

blikajúcej sviečky – symbol blíţiacich sa Vianoc, ktoré určite rozţiari 

plápolavým plameňom osvieti naše srdcia, naše vnútro. Veď kaţdý z 

nás s vďakou prijíma teplé ľudské svetlo, pohladenie, či pohľad a svet 

sa stáva zrazu krajším. Človek sa musí vedieť tešiť i zo šťastia toho 

druhého, svojím postojom a činmi vyjadriť svoj úprimný vzťah k ţivo-

tu, k ľuďom a tak dokázať, ţe je naozaj človekom.  

Opäť nám neţne klopú na dvere vianočné sviatky, čas radosti, 

zázrakov a prianí. Pripravme sa teda na ne spoločne a vychutnajme si 

ich so všetkým, čo k nim patrí. Uvidíte – príde ticho, nenápadne, 

vyšívané striebornými stehmi na obruse starej mamy. V dušiach nech 

sa nám rozhorí krásny pocit, na stole nech zavonia kapor, či iné dob-

roty a Štedrý večer nech zanechá v srdciach stopu pohody a radosti.  

V mene všetkých zamestnancov, ale aj osobne Vám ţelám do 

nasledujúcich krásnych Vianočných dní, nech sú naplnené spolupatrič-

nosťou človeka k človeku. Prajem vám vnútornú silu, stály zmysel pre 

radosť z malých i veľkých vecí ţivota. Veľa zdravia, ţivotnej iskry, 

lásky, a potešenia z najbliţších a ľudí blízkych Vášmu srdcu. 

Ďakujeme sponzorom a spolupracovníkom školy: Obecnému 

úradu Ruţindol, Rodičovskému zdruţeniu Bosoráčik, Občianskemu zdru-

ţeniu Ruţindolčatá ,rodine Šalgovičovej, firme Rupos, reštaurácii Ro-

senthal, rodine Takácsovej a všetkým, ktorí nám pomáhajú, VĎAKA!  

Zaţelajme si nádherné Vianoce a pokoj v duši nech sa udrţí 

aj po celý budúci rok.  
 

PaedDr. Ivan Kovačocy 



 

Noví učitelia v školskom roku 2017/2018 
 

Ako to uţ na školách chodí, tak ani naša sa nevyhla 

personálnym zmenám v učiteľskom zbore. Na konci minulého 

školského roku sme sa rozlúčili s pani učiteľkou Mgr. Zuzanou 

Madudovou a pánom učiteľom Mgr. Ondrejom Tarkošom. 

Vzhľadom na to, ţe sa naša škola rozrastá a tried 

a ţiakov pribúda, bolo potrebné posilniť učiteľský zbor.  

 

V septembri sme medzi nami privítali nových učiteľov: 

 

Mgr. Jana Branišová 

Po ukončení štúdia na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzi-

ty pôsobila v ZŠ Suchá nad Parnou a ZŠ s MŠ Dolná Krupá. 

Vyučuje predmety matematika, anglický jazyk a etická výcho-

va. 

 

Mgr. Erik Lang 

Po ukončení štúdia na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila 

a Metoda pôsobil v ZŠ Cífer a ZŠ Dolná Krupá. Vyučuje pred-

mety dejepis, občianska náuka a informatika 

 

Ing. Renáta Prekopová  

Po ukončení štúdia na Materiálno-technologickej fakulty Slo-

venskej technickej univerzity a doplnení pedagogického vzdela-

nia pôsobila v ZŠ Cífer. Vyučuje predmet anglický jazyk 

 

Mgr. Lenka Trokanová 

Študovala v Nitre na pedagogickej fakulte Univerzity Konštan-

tína Filozofa. počas praxe v rámci štúdia sa presvedčila, ţe 

práca učiteľky je tá, ktorá ju bude baviť a napĺňať. momen-

tálne je triednou učiteľkou v I.B triede. 

 

 



Bibliotéka 2017 

 

V piatok 10.11.2017 sme sa s pani učiteľ-

kami vybrali na Bibliotéku do bratislavskej Inche-

by. Smutné bolo, ţe nemohol ísť kaţdý. Pani uči-

teľky vybrali ţiakov, ktorí aspoň trochu čítajú, aby 

sa tam deti nešli ulievať. Bibliotéka bola zaujíma-

vá. Boli tam rôzne vydavateľstvá ako napríklad Al-

batros. Našli sme tam knihy rôznych ţánrov, 

a preto si kaţdé dieťa mohlo vybrať knihu, ktorú 

má rado. Neskôr sa k nám pripojili aj učitelia 

z našej školy. O 11:30 hod. sme mali byť pred 

takou veľkou knihou. Pani učiteľky nás zobrali 

a premiestnili sme do šatne, kde sme sa prezliekli 

a šli sme čakať na autobus. Pán autobusár si nás 

prevzal a cestovali sme domov. Vrátili sme sa 

šťastní a zdraví. Tento výlet si budeme dlho pa-

mätať. 

 

Autor: Penyaková Martina 

 

 

 

 

  

 

  

 

 



Deň jablka 

 

Na deň jablka sme sa mali obliecť vo far-

bách jablka. Všetci sme mohli priniesť jablkové 

nápoje a dobroty. Cez tretiu hodinu prišli k nám do 

triedy deviataci so zaujímavými otázkami týkajú-

cich sa jablka. Pred ich odchodom sme sa všetci 

vyfotili. Pochutili sme si na jabĺčkach, jablkovom 

pyré, torte a dţúsoch. Po vyučovaní sme šli na 

obed. Pani kuchárky mali červené zástery. Keď 

sme šli pre druhé jedlo, tak sme dostali jablkové 

pyré. Musím povedať, ţe Emmine pyré bolo lepšie. 

Tento rok sa mi deň jablka páčil. 

 

Autor: Richard Pučik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kniţnica Juraja Fándlyho 

 

Pani učiteľka nás zobrala na prehliadku kniţ-

nice Juraja Fándlyho v Trnave. Zúčastnili sa jej 

ţiaci III. triedy, V.A a našej VI.B. Tretiaci mali 

na prízemí besedu so spisovateľkou Gabrielou Spus-

tovou. Naša trieda a V.A sme boli v detskom od-

delení. Najskôr nám pani knihovníčka vysvetlila 

koľko kníh si môţeme maximálne poţičať a dokedy 

ich treba vrátiť. Veľmi sa nám páčilo, ţe sme si 

mohli o kniţky aj zasúťaţiť. Kniţky vyhrali Riško 

Pučik a Kiko Minárik. Potom sme sa šli sami poob-

zerať po kniţnici. Niektoré deti začali hneď aj 

čítať. Čas strávený v kniţnici ubehol veľmi rýchlo. 

Určite by sme sa tam chceli vrátiť znova. 

 

Autor: Emma Vávrová 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 



Výchovný koncert: Objav v sebe talent 

 

Celá trieda sa vţdy tešíme, keď nám odpadnú ho-

diny. O to viac sme sa tešili teraz, lebo sme vede-

li, ţe príde tanečník zo skupiny Old School Brot-

hers. Volá sa Miroslav Ţilka. Tancoval viacero štý-

lov napríklad locking alebo electro boogie. Mal per-

fektné kostýmy. Páčilo sa nám, ţe nás volal medzi 

seba tancovať, aj keď sme sa veľmi hanbili. Vedel 

urobiť veľmi dobrú atmosféru a roztancoval celú 

telocvičňu. Mali sme z jeho vystúpenia super záţi-

tok a po skončení vystúpenia sme sa s ním všetci 

fotili. Dúfame, ţe ho ešte uvidíme tancovať 

 

Autor: Anita Belicová 

 

 

 



Penaltový festival 

 

V septembri som prestúpil do ŢŠ s MŠ v Ruţindole. 

V škole sa mi veľmi páči. Môj triedny pán učiteľ 

ma raz počas hodiny telesnej výchovy postavil pri 

hraní futbalu do bránky, kde som objavil v sebe 

skrytý talent. V bránke ma to bavilo. Neskôr sa mi 

naskytla šanca ísť na penaltový festival v Trnave 

do Kalokagatie, kde som chytal. Veľmi sa mi dari-

lo, dokonca sa mi podarilo zneškodniť penalty aj 

mojim bývalým spoluţiakom, čo ma veľmi potešilo. 

Aj niektorých ţiakov z našej školy som vyviedol 

z miery a netrafili do priestoru bránky. Spomedzi 

brankárov postupovali ďalej iba traja. Medzi nimi 

som sa ocitol aj ja. Zo začiatku som bol pokojný, 

ale neskôr som začal pociťovať nervozitu. Našťas-

tie ma triedny pán učiteľ upokojil a dochytal som 

súťaţ v kľude. Keď prišiel rad na vyhodnotenie, 

ocitol som sa na prvom mieste. Bol som šťastný. 

Radosť z toho mal aj môj triedny pán učiteľ, ktorý 

bol rád, ţe sme naspäť nešli naprázdno. Za víťaz-

stvo vďačím spoluţiakom, bez ktorých by som prvý 

určite neskončil a samozrejme aj triednemu pánovi 

učiteľovi Malovcovi, ktorého si veľmi váţim. 

 

Autor: Samuel Šmehyl 

 

 

 



   Futsalový turnaj 

 

Dňa 24.10.2017 sa v našej škole konalo okresné 

kolo školského futsalového turnaja. Mali sa ho zú-

častniť 4 druţstvá: ZŠ s MŠ Ruţindol, ZŠ s MŠ 

Smolenice, ZŠ s MŠ Dolná Krupá a ZŠ s MŠ Dolné 

Orešany. Posledné dve menované školy na turnaj 

nepricestovali. Reprezentovali nás: Laura Drahošo-

vá, Stanislav Galba, Erik Královič, Martin Kučera, 

Ivan Lovíšek, Martin Mahdal, Dušan Mrva, Samuel 

Šmehyl, Lukáš Štefanovič, Maximilián Zruban. Na-

še druţstvo porazilo Smolenice vysoko 6:0 a stalo 

sa víťazom kvalifikačného turnaja okresného kola. 

Dňa 15.11:2017 sa uskutočnilo finále školského 

turnaja Trnavského okresu vo futsale v Mestskej 

športovej hale Trnava. Nášmu druţstvu sa v kon-

kurencii ZŠ s MŠ Námestie Slovenského učeného 

tovarišstva, ZŠ s MŠ Spartakovská a ZŠ Cífer 

príliš nedarilo a obsadilo posledné miesto. Chvály-

hodné je to, ţe sa víťazstvom v predošlom kvalifi-

kačnom turnaji prebojovali medzi štyri najlepšie 

školské tímy v našom okrese. Za reprezentáciu 

školy im ďakujeme. 

 

 

 

 

 

 



Svätý Mikuláš v MŠ 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ZŠ s MŠ  

Ruţindol 
 

Vianoce 2017 

 
Akékoľvek ničenie a ohováranie školského časopisu  

bez súhlasu redakčnej rady je prísne zakázané!!! 


