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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

Spoločenská kronika
Od 01.06.2021 do 31.10.2021

Obec Veľké Orvište mala k 31.10.2021: 1 056 obyvateľov

 Narodilo sa: 3 deti (2 dievčatká, 1 chlapec)

 Zomrelo: 3 ľudia (1 žena, 2 muži)

V období od 01.06.2021 do 31.10.2021 sa dožili:

 90 rokov: 1 žena

 80 rokov: 1 muž

 75 rokov: 4 ľudia (2 ženy, 2 muži)

 70 rokov: 3 ľudia (2 ženy, 1 muž)

V záujme zachovania ochrany osobných údajov (podľa zákona č. 122/2013 

Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov) sa mená 

občanov nebudú zverejňovať.

KULTÚRA A SOCIÁLNE VECI

Príhovor starostu

Vážení občania,

dovoľte mi pri príležitosti ďalšieho vydania novín 
prihovoriť sa vám v čase, kedy na Slovensku, a teda aj 
u nás vo Veľkom Orvišti, expanduje ďalšia vlna 
pandémie Covid19. 

Dni, ktoré teraz prežívame, by sa dali charakterizovať najmä ako dni 
veľkej neistoty, ba priam chaosu. Sme priamo konfrontovaní so 
stupňujúcou sa pandémiou, ale najmä s množstvom protichodných 
informácií, dezinformácii, poplašných správ a hoaxov. A preto chápem, že 
mnohí z nás sú z tejto situácie zmätení a frustrovaní. Môže to viesť, a často 
aj vedie až k tomu, že sa nám chce rebelovať a búriť. Je to pochopiteľné, 
ale som presvedčený, že to určite nie je cesta, ktorá by mohla v tejto 
situácii pomôcť. Radšej nám všetkým odporúčam dodržiavať zásadu 
epidemiológov zhrnutú v skratke R.O.R. (t.j. nosenie rúšok, dodržiavanie 
odstupov a dezinfekcia rúk), zbytočne sa nezhromažďovať a v prípade 
potvrdenej pozitivity dodržiavať karanténu. Ak potrebujete, môžete sa 
ohlásiť na obecný úrad, ktorý vám zabezpečí donášku základných 
potravín, tak ako to bolo pri predchádzajúcej vlne. 

Kvôli spomínaným pandemickým vlnám sme v roku 2021 mohli 
zrealizovať iba niekoľko kultúrnych akcií. Symbolicky sme privítali nových 
občanov, v spolupráci s cirkvou a Rezortom Piešťany sme zrealizovali dva 
koncerty, z ktorých prvý bol online, cestou ZŠ a MŠ sme zrealizovali Deň 
detí, v spolupráci so Šport barom sa uskutočnil hodový koncert a pri 
príležitosti Úcty k starším sme našich občanov, ktorí majú viac ako 65 
rokov, obdarili balíčkom obsahujúcim vitamíny, čaj a 2 ks rúšok. Tí občania, 
ktorých sme nenašli na adrese trvalého pobytu, si môžu prísť vyzdvihnúť 
tento balíček osobne na obecný úrad. A mimochodom, už teraz vieme, že 

DEŇ DETÍ vo Veľkom Orvišti

Deti sú kvety národa – povedal pred storočiami pedagóg Ján Ámos 
Komenský. Aj keď počas roka sa deťom s láskou venujú rodičia, starí 
rodičia, učitelia a vychovávatelia, 1. jún – Medzinárodný deň detí je 
výnimočný a patrí len im, deťom.

Obecný úrad s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja 
usporiadal dňa 4. júna v areáli ZŠ a MŠ pre všetky deti program spojený s 
rôznymi atrakciami. Deti sa mohli vyšantiť na svojich obľúbených 
atrakciách, ako napríklad v jazde na poníkoch, jazde na autíčkach, na 
nafukovacích hradoch z rozprávky Madagaskar a pri iných pohybových 
hrách pripravených školou. V tento výnimočný deň boli deti samozrejme 

odmenené a j  s ladkou 
odmenou.

Tie odchádzali domov s 
pocitom, že tento deň 
prežili fantasticky, a to bolo 
naším cieľom. To, že sa 
n i k t o  n e n u d i l , 
d o k u m e n t u j ú  i  n a š e 
fotografie, ktoré zároveň 
môžete brať ako pozvánku 
na budúci ročník obľúbenej 
akcie v našej obci.

N a  z á v e r  p r a j e m e 
všetkým detičkám nielen v 
Deň detí, ale po všetky dni, 
aby mali šťastné            a 

spokojné detstvo, aby boli 
milované a dostávali od 
svojich blízkych čo najviac 
lásky.

Adela Jankechová

redakcia ON

Výjazdová očkovacia služba
Trnavský samosprávny kraj v rámci zvýšenia zaočkovanosti proti 

ochoreniu COVID-19 spustil v apríli výjazdovú očkovaciu službu, ktorá je 
určená predovšetkým pre imobilných obyvateľov a seniorov (60 rokov a 
viac), ktorí pre svoje závažné ochorenie alebo z iného objektívneho 
dôvodu majú problém sa dostať do očkovacieho centra. Mobilný očkovací 
tím zaočkoval vakcínou Pfizer v našej obci v KD prvou aj druhou dávkou 
celkovo 19 osôb. Očkovanie bolo dobrovoľné, bezplatné a bolo umožnené 
aj osobám, ktoré robili seniorom doprovod.

Adela Jankechová

redakcia ON

NEZVYČAJNÝ HOSŤ

Možno ste si aj vy všimli, že mnohí návštevníci cintorína, ba i okoloidúci, s 
obdivom si fotia nádhernú výzdobu pred kostolom.

Sú aj takí, ktorí vystúpia z auta, aby mobilom zachytili neopakovateľný 
okamih. Ľudia obdivujú pestré kvety i malú tečúcu fontánu. Iste sa 
všetkým páči rozkvitnutý záhon pri potoku.

No, zdá sa, že nielen im...

Pestrofarebný záhon kvetov – a možno chytiť niečo do zobáka – prilákala 
aj nezvyčajného a vzácneho hosťa.... Ešteže sa ho podarilo zachytiť na 
fotografie.

Pani Oľga Freyová ho 
z a z r e l a  k o n c o m 
septembra, ako čaká na 
brehu potoka a snaží sa 
uloviť nejakú rybu.

Volavka popolavá – to 
bol ten nezvyčajný hosť- 
sa tu objavila po prvýkrát, 
potom ešte asi           2 
razy. Volavka je sťahovavý 
vták. Odlieta v septembri 
- októbri do teplých krajín 
a v marci sa vracia na 
Slovensko.

P r i  p re l i e tava n í  j u 
zazreli aj pracovníčky 
O b e c n é h o  ú r a d u , 
prekvapené, čo je to za 
v e ľ k é h o  o p e r e n c a . 
Volavka je veľký vták, 
spravidla ako bocian. Má 
80 – 100 cm a pri rozpätí 

krídiel meria až 1,6 – 2 m.

Vzácny a zaujímavý záber sa podaril p. Erikovi Ďurišovi, ktorý odfotil 
volavku pred kvetinovým záhonom. Predvádzala sa ako modelka na 
móle...

Čo poviete? Videli ste aj vy niečo podobné?

Budeme radi,  ak sa s nami podelíte o zaujímavé príbehy, 
nezabudnuteľné okamihy či podobné skúsenosti.

Na záver chcem poďakovať tým, ktorí venujú svoj voľný čas 
pravidelnému skrášľovaniu cintorína i kostola. Vďaka Majovi Hoštákovi a 
Lucii Machajovej je výzdoba vždy aktuálna, nápaditá a na profesionálnej 
úrovni. Obecný úrad sa 
stará, aby bol cintorín 
p o k o s e n ý  a  z o p á r 
stálych dobrovoľníkov 
pomáha pri  hrabaní 
lístia, či celoročne pri 
udržiavaní opustených 
hrobov.

Všetkým patrí veľká 
vďaka.

Ing. Mária 
Glasnáková

redakcia ON

Foto: Oľga FreyováFoto: Oľga FreyováFoto: Oľga Freyová

prvou akciou v novom roku bude ohňostroj, ktorý odpálime 1.1.2022 o 18. 
hodine. Končí mu totiž záruka :-) a neskoršie odpálenie by mohlo byť 
nebezpečné. Budete si ho môcť pozrieť z pohodlia vlastných domácností.

Obecný rozpočet bol oslabený o krátenie podielových daní a utrpel aj 
vyššou mierou inflácie, čo spôsobilo zvýšenie cien materiálov a služieb. 
Napriek tomu sme zrealizovali niekoľko investičných akcií. Pokračovali 
sme v budovaní chodníka na Hlavnej a Obchodnej ulici. Získali sme dotáciu 
na vypracovanie Nízkouhlíkovej stratégie, ktorá slúži ako podporný 
dokument pre získavanie dotácií, rekonštruovali sme dopravné značenie, 
revitalizovali zeleň a skrášľovali prostredie pri obecnom úrade a na vstupe 
do obce zo smeru od Piešťan.

Neviem, či preto, že Vláda SR bola zaneprázdnená zvládaním pandémie 
alebo pripravovanými reformami, ale faktom je, že pre samosprávu neboli 
vyhlásené takmer žiadne výzvy na čerpanie dotácií. Len sme odhadovali, 
čo bude predmetom nového programového obdobia, ktoré máme pred 
sebou a v ktorom sa budeme snažiť získať financie najmä z dvoch 
operačných programov (Plán obnovy a Slovensko). Podarilo sa nám 
pripraviť na projekty, ktoré naša obec potrebuje. Máme spracovanú 
štúdiu na Cyklotrasu Bašovce - Veľké Orvište – Piešťany a v súčasnosti 
prebiehajú rokovania s Povodím Váhu, keďže cyklotrasa povedie po brehu 
Dubového. Máme spracovanú projektovú dokumentáciu na 
Rekonštrukciu obecného úradu a kultúrneho domu, ako aj projektovú 
dokumentáciu na Rekonštrukciu knižnice. Oba tieto projekty sú v stave 
pred podaním žiadosti o nenávratné finančné prostriedky. Taktiež sme 
dotiahli do konca projektovú dokumentáciu na projekte Zelená 
infraštruktúra, ktorý je zameraný na revitalizáciu zelene pri rybníku a 
vytvorenie oddychovej zóny. Máme tiež rozpracovanú projektovú 
dokumentáciu na projekte Rekonštrukcia miestnych komunikácií. 
Projekt Zelené obce bol pre pandémiu pozastavený, máme už pridelené 
finančné prostriedky a realizovať by sa mal v roku 2022. Zareagovali sme aj 
na výzvu Environmentálneho fondu a podali žiadosť na Kompostovací voz 
(drvenie biologicky rozložiteľného odpadu), ktorý nám v prípade 
pridelenia dotácie pomôže s likvidovaním odpadu v silážnej jame. 
Pripravujeme aj žiadosti o dotácie na vybudovanie detského ihriska, 
rekonštrukciu vykurovania v polyfunkčnom dome s alternatívnym 
zdrojom vykurovania, tiež projekt na techniku - zberný dvor a 
vynasnažíme sa v spolupráci s TJ Slovan Veľké Orvište získať aj dotáciu SFZ 
na projekt Rekonštrukcia tribúny a ďalšieho vybavenia. Čakáme aj na 
nové výzvy z VÚC, do ktorých sa plánujeme zapojiť.

Na záver ďakujem najmä dobrovoľníkom, ktorí nám pomáhali pri 
testovaní, členom krízového štábu, zamestnancom obecného úradu, 
poslancom obecného zastupiteľstva a vám všetkým, ktorí ste boli 
zodpovední a nápomocní našej obci. Všetkým našim občanom prajem 
prežitie krásnych vianočných sviatkov v zdraví a v kruhu rodiny. Buďte 
prosím naďalej zodpovední, aby sa priania do nového roku 2022 mohli 
naozaj uskutočniť.

PhDr. Pavol Paulovič 

starosta obce
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prvou akciou v novom roku bude ohňostroj, ktorý odpálime 1.1.2022 o 18. 
hodine. Končí mu totiž záruka :-) a neskoršie odpálenie by mohlo byť 
nebezpečné. Budete si ho môcť pozrieť z pohodlia vlastných domácností.

Obecný rozpočet bol oslabený o krátenie podielových daní a utrpel aj 
vyššou mierou inflácie, čo spôsobilo zvýšenie cien materiálov a služieb. 
Napriek tomu sme zrealizovali niekoľko investičných akcií. Pokračovali 
sme v budovaní chodníka na Hlavnej a Obchodnej ulici. Získali sme dotáciu 
na vypracovanie Nízkouhlíkovej stratégie, ktorá slúži ako podporný 
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vynasnažíme sa v spolupráci s TJ Slovan Veľké Orvište získať aj dotáciu SFZ 
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naozaj uskutočniť.

PhDr. Pavol Paulovič 

starosta obce
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Očami občana

Deň 12. september 2021 sa zapíše do histórie nášho Slovenska.

Takmer po dvadsiatich rokoch nás poctil svojou návštevou pápež - Pápež 
František. Napriek tomu, že má 84 rokov, pôsobí veľmi sviežo a jeho 
chlapčenský, nezabudnuteľný úsmev nás bude sprevádzať ešte veľmi 
dlho. Povzbudivé slová v tejto nie ľahkej dobe, ktoré vychádzali z jeho 
srdca naplneného duchom svätým, sú ako balzam na dušu. Stretnutia, 
ktoré sa konali na rôznych miestach Slovenska, boli plné radosti, emócií a 
tiež dobre pripravené. Vďaka všetkým usporiadateľom a dobrovoľníkom, 
ktorí sa postarali o príjemnú atmosféru a pestrý program. Tak ako sme sa 
dobre cítili my v jeho prítomnosti - dúfame,  že aj on bol šťastný zo 
stretnutia s nami. Veríme, že celé Slovensko žilo jeho príchodom, 
radosťou a úprimnými slovami práve na sviatok „Povýšenia svätého kríža“.

Svätý otec ukončil svoju púť po Slovensku bohoslužbou v Šaštíne, na 
sviatok „Sedembolestnej Panny Márie“, poďakovaním a udelením 
požehnania všetkým prítomným ľudom a aj tým, ktorí ho počas celého 
pobytu sledovali cez médiá.

Prajeme mu, aby mu Boh dal do ďalších rokov dobrého zdravia, 
požehnania, vnútornej sily a stále usmievavú, láskavú tvár.

Svätý otec, modlíme sa za Vás!

Mária Šišková

Michalová

Svätý otec

Svätý otec, Tys` na Slovensko

navštíviť nás prišiel.

Hoc` doba je zlá,

lásku, úsmev, milé slovo

si si pre nás našiel.

Ľudia Ťa milujú a sväté slová

z Tvojich úst zbožňujú.

Prišlo ich na tisíce,

ale Tvoje láskavé srdce

naplnené duchom svätým

ich objíme ešte viacej.

Starí a či mladí,

všetci Ťa majú radi.

Si poslom najvyššieho,

si symbol Boha - pre všetkých

veriacich i neveriacich-

celého sveta.

Mária Šišková

Michalová

Poznám svoju obec a región
V  mesiacoch máj až júl sme pripravili pre deti niekoľko výchovno-

vzdelávacích aktivít s cieľom poznávania obce a regiónu, oboznámenia 
deti s krásami a zaujímavosťami regiónu a rozšírenia ich poznania. Medzi 
tieto akcie patrili: Poznám svoju obec, Rybník, Park miniatúr, Poznám 
cestu k obchodu, Zasaď strom a Mini farma.

Poznám svoju obec – v rámci tejto aktivity poznávame obec a 
zameriavame sa u 
detí na orientáciu v 
n e j .  P o č a s 
v y c h á d z o k  s m e 
pozorovali okolie a 
pomenovali  sme 
v ý z n a m n ú 
a rc h i te kto n i c k ú 
p a m i a t k u  - 
r í m s ko kato l í c k y 
kostol a verejné 
budovy.

Moja dedina ako 
j u  v i d í m  j a  – 

výtvarná súťaž Spolku pre obnovu dediny. Výtvarné práce deti vyjadrili 
vzťah, vnímanie a videnie svojej rodnej dedinky.

Rybník - pri rybníku sa zameriavame na pozorovanie rastlín, stromov a 
živočíchov. Pre správne pomenovanie, zatriedenie a určenie 
pozorovaného sme si zobrali so sebou encyklopédie, v ktorých deti 
listovali a samé vyhľadávali pozorované, či už to boli rastliny, stromy alebo 
živočíchy.

Park miniatúr – do Parku miniatúr v Podolí sme sa vybrali na koncoročný 
výlet. Deti si tu prezreli modely slovenských hradov, zámkov, kostolíkov, 
chát, rozhľadní a rodných domov významných osobností, o ktorých sme 
im poskytli krátky výklad. S deťmi sme si v Parku zahrali vedomostnú 
poznávačku,  nechýbalo ani malé osvieženie. Cestu autobusom sme 
využili na pozorovanie okolitej krajiny.

Poznám cestu k obchodu – deti v rámci tejto aktivity zvládli opis a nákres 
cesty a aj samotnú cestu k obchodu. Odmenou pre deti za zvládnutie tejto 
úlohy im boli nanuky, ktoré si vychutnali v tieni pod stromami.

Zasaď strom – v rámci zapojenia sa do súťaže sme získali hrušku, ktorú 
sme si zasadili na školskom dvore.

Mini farma – prázdninový týždeň sme zavŕšili návštevou Mini farmy v 
obci. Farmou nás previedol pán majiteľ, ktorý deťom porozprával o 
z v i e r a t á c h ,  i c h 
c h o v e  a 
starostlivosti.

Mgr. Edita 
Lukáčiková

riaditeľka MŠ

KULTÚRA A SOCIÁLNE VECI

Foto: archív autorkyFoto: archív autorkyFoto: archív autorky

Rozlúčka s predškolákmi

Posledný júnový deň patril našim predškolákom, ktorí sa lúčili s 
materskou školu. Pripravili sme pre rodičov, deti aj priateľov školy pestrý 
program,  ktorého súčasťou boli básničky, piesne, tanečné vystúpenie, aj 
divadielko o Pampúšikovi. Predškoláci dostali pamätné listy, knižky,  
pastelky a malú pozornosť. V tento výnimočný deň sme sa rozlúčili po 
dlhoročnej práci aj s pani učiteľkou Miladkou Kadlecovou. Za dlhoročnú 
obetavú prácu sa jej poďakoval pán starosta PhDr. Pavol Paulovič a pani 
riaditeľka vo svojom mene, aj v mene rodičov. Na záver sme zaželali našim 
budúcim prvákom veľa úspechov v škole.

Chcem sa poďakovať v mene celého kolektívu materskej školy zákonným 
zástupcom, zriaďovateľovi, sponzorom, priateľom školy a všetkým, ktorí 
nás podporujú. Vďaka Vašej spolupráci, pomoci pri prípravách aktivít a 
podujatí môžeme pre naše najdrahšie, čo máme, a to deti, urobiť viac.

Foto: Katarína ZaňováFoto: Katarína ZaňováFoto: Katarína Zaňová

Mgr. Edita Lukáčiková
riaditeľka MŠ

Nový školský rok

S prípravami na otvorenie školského roku sme začali koncom augusta. 
Škôlkari aj personál sa potešil novým skrinkám v šatni, ktoré zhotovil pán 
Matúš Gažo z vlastných prostriedkov, za čo mu veľmi pekne ďakujeme. 
Novými skrinkami sme nielen esteticky skrášlili a zväčšili priestor v šatni, 
ale je a bude prínosom hlavne pre deti, ktoré nadobudnú väčšiu 
samostatnosť pri obliekaní, neublížia sebe ani kamarátovi pri otváraní a 
zatváraní skrinky a ľahko sa im usušia bundičky aj veci v skrinke, ak budú 
vlhké. 

Po letných prázdninách sme sa 2. septembra vrátili do materskej školy a 
privítali našich škôlkarov. Zaželali sme im veľa síl do nového školského roka 
a privítali sme medzi nami novú pani učiteľku Alicu Kováčikovú a zaželali 
jej veľa pracovných úspechov. Začiatok školského roka sme venovali 
športu a športovým aktivitám. 

Foto: Ivana BalcírováFoto: Ivana BalcírováFoto: Ivana Balcírová

Naša škôlka vďaka sponzorstvu rodiny Halmovej a Michalskej dostala 
podložky na cvičenie a žinenku. Tie sme využili na  športové predpoludnia. 
Deti si zacvičili vonku na školskom dvore s pani Barborkou Košinárovou, 
ktorá pre deti zostavila cvičebnú zostavu a bola ich inštruktorkou počas 
celého cvičenia. Deti aj pani učiteľky sa naučili nové cviky, ktoré môžu 
aplikovať v praxi pri ranných cvičeniach v oblasti zdravia a pohybu.  
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Naša škôlka vďaka sponzorstvu rodiny Halmovej a Michalskej dostala 
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celého cvičenia. Deti aj pani učiteľky sa naučili nové cviky, ktoré môžu 
aplikovať v praxi pri ranných cvičeniach v oblasti zdravia a pohybu.  
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Naša materská škola sa zapojila do Európskeho týždňa športu s názvom 
Cvičíme v škôlke prúdovým cvičením. Cieľom tejto európskej aktivity bolo 
nabádať ľudí k zdravšiemu a aktívnejšiemu životnému štýlu.  Tento rok 
vzhľadom na celosvetovú pandémiu sa kladie vyšší dôraz dôležitosti 
pohybu na fyzické a duševné zdravie a šport je nesmierne dôležitá aktivita 
práve v tomto období. Vďaka pohybu posilňujeme u detí imunitu, 
kondíciu, pevnú vôľu, súťaživosť a zdravie.  

Foto: archív autorkyFoto: archív autorkyFoto: archív autorky

Našim malým škôlkarom prajeme, aby sa počas nového školského roka 
veľa naučili, zažili veľa krásnych chvíľ v materskej škole a rodičom vopred 
ďakujeme za spoluprácu pri organizovaní podujatí v novom školskom roku 
a za poskytnuté sponzorské dary, vďaka ktorým môžeme organizovať 
mnohé podujatia, ktoré by sme bez nich nemohli.

Mgr. Edita Lukáčiková

riaditeľka MŠ

Jeseň pani bohatá

Tak ako každú jeseň, aj tento rok mohli naši milí rodičia spolu s deťmi 
vyrobiť a prezentovať krásne výrobky, obrazy, dekorácie z prírodných 
materiálov, ako sú šišky, gaštany, drevo, kamienky, tekvice, či 
pestrofarebné lístie. Hotové výrobky zdobia chodbu našej materskej školy 
a spoločne si ich môžeme každý deň prezrieť a potešiť sa pohľadom na 

krásu, ktorú nám ponúka jeseň. 
Veríme, že táto tradícia nás bude 
sprevádzať každý rok, nakoľko čas, 
ktorý rodičia strávia spolu s deťmi, 
je  pre nich veľmi dôležitý, skoro až 
zázračný a deti  si budú pamätať 
j e s e ň  a k o  j e d n u  z 
najpestrofarebnejšieho ročného 
obdobia, ktoré nám dáva nielen 
životne dôležité plody, ale ponúka 
a j  p lno  zábav y  s  rod inou  a 
kamarátmi.

Foto: archív autorkyFoto: archív autorkyFoto: archív autorky

Alica Kováčiková
učiteľka MŠ

Mesiac úcty k starším

Október – mesiac úcty k starším, tým, vďaka ktorým sme tu. Každý máme 
svojho dedka či svoju babičku, ktorých nadovšetko ľúbime. Sú to naši 
druhí rodičia, najlepšie bytosti, ktoré môžeme mať. Síce sú tu s nami len na 
krátko, ale v našich srdiečkach zostanú navždy. Leto s nimi strávené, 
najlepšie napečené koláčiky, jedlo od výmyslu sveta...

Síce nám pandemická situácia nedovoľuje stretnúť sa s nimi tak často, 

ako sme boli zvyknutí, ale myslíme na nich stále.

Aj tento rok pre nich deti z materskej školy pripravili malé poďakovanie 
vo forme videa, na ktorom im zaspievali a zarecitovali básničky.  Vyrobili, 
namaľovali pre nich milý obrázok, ktorý im odovzdajú osobne, keď sa s 
nimi stretnú.

Ďakujeme Vám, babičky a dedkovia!

Foto: archív autorkyFoto: archív autorkyFoto: archív autorky

Alica Kováčiková
učiteľka MŠ

Starkým do Domova sociálnych služieb

Deti z našej materskej školy nezabudli aj na babičky a dedkov z Domova 
sociálnych služieb Senior Modrová. Vyrobili pre nich malé darčeky v tvare 
šálky, ktorú vyzdobili, a každá šálka ukrývala v sebe aj čaj, ktorý si môžu 
pripraviť v chladnejších jesenných dňoch, a malú básničku, ktorá zahreje 
ich srdiečka.

Moji starkí.

Babička ma naučila variť si čaj s medom.

Opravovať, čo kde treba, to zas robím s dedom.

Moji starkí šikovní sú a všeličo vedia.

Aj keď dačo vyparatím, našim nepovedia.

Sú to verní kamaráti, často u nich bývam.

Raz im všetko s láskou vrátim,

v srdiečku ich skrývam.

Foto: archív autorkyFoto: archív autorkyFoto: archív autorky
Alica Kováčiková

učiteľka MŠ

Deň detí v ŠKD

D et i  zo  š ko l s ké h o 
klubu detí (ŠKD) svoj 
sviatok oslávili hrami v 
školskom areáli. Medzi 
obľúbené hry patrili 
skákanie na hula-hop 
loptách, preliezanie cez 
tunel, hádzanie na cieľ, 
nafukovanie balónov, 
loptové hry, tanec a iné 
spoločenské hry. Za 
zvládnutie všetkých 

disciplín si samozrejme 
zaslúžili sladkú odmenu 
a občerstvenie od pani 
v y c h o v á v a t e ľ k y  a 
rodičov.

Monika Manasová

vychovávateľka v ŠKD 

Rozlúčka so žiakmi 4. ročníka
Základná škola vo Veľkom Orvišti sa na konci školského roka 2020 - 2021 

rozlúčila so žiakmi štvrtého ročníka. Tento školský rok bol pre žiakov iný a 
náročnejší, pretože sa učili dištančne. Napriek tomu všetko zvládli 
úspešne.

Želáme Alexovi Didimu, Marekovi Tejčkovi, Jurajovi Matejíkovi a 
Dominike Ganobčíkovej veľa úspechov na druhom stupni vzdelávania!

Monika 
Manasová

vychovávateľka v 
ŠKD

September - škola volá!

Úvod začínam slovami J. A. Komenského.

„Deťom treba venovať najväčšiu starostlivosť,

lebo sú najcennejším darom a klenotom,

ktorý sa nedá s ničím porovnať.“

Ján Ámos Komenský

Dňa 2. septembra sme ráno o ôsmej hodine zahájili slávnostné otvorenie 
školského roka 2021/2022.

Našu školu navštevuje osemnásť žiakov. Máme dve triedy. Triednou 
učiteľkou 1. triedy je  pani učiteľka Mgr. Katarína Červeňanská. Riaditeľka 
školy a zároveň aj triedna učiteľka 2. triedy je PhDr. Katarína Némethová. 
Náboženskú výchovu vyučuje vdp. Mgr.  Branislav Popelka. 
K pedagogickým zamestnancom sa zaraďuje aj pani vychovávateľka Bc. 
Zuzana Mihalovičová, ktorá sa venuje žiakom v školskom klube detí do 
16:00 hodiny.

Záleží nám na tom, aby sa deti príjemne cítili nielen v škole počas 
vyučovania, ale aj po jeho ukončení. Naši žiaci majú možnosť zapájať sa do 
rôznych súťaží, ako napr. Všetkovedko, Maksík.

Počas celého školského roka chceme žiakom spestriť vyučovanie novými 
učebnými pomôckami. Na vyučovaní využívame rôzne inovačné metódy. 
Je pre nás dôležité, aby naši  žiaci neustále napredovali vo svojich 
vedomostiach a zručnostiach.

PhDr. Katarína Némethová

riaditeľka školy

Prváčik
Vo štvrtok 2.9.2021 sa brány našej školy otvorili, aby vrátane starších 

žiakov privítali po prvýkrát aj   7 nových prváčikov – 4 dievčatá, 3 chlapcov. 
Spoločne s rodičmi sme ich privítali v priestoroch školy. Po slávnostnom 
otvorení boli žiaci s rodičmi usadení do svojej triedy, aby aj rodičia mali 
predstavu o tom, kde sa poznanie ich dieťaťa bude obohacovať o prvé 
písmenká či číslice. Zoznámili sa s pani učiteľkou a boli privítaní malým 
darčekom. 

Byť prváčik je jeden z najdôležitejších krokov pre dieťa. Z hrania sa s 
kamarátmi v škôlke sa stávajú školské povinnosti. S nástupom do 1. triedy 
čakajú dieťa nové povinnosti a úlohy. Dieťa sa začleňuje do nového 
kolektívu v novom prostredí. Jedná sa o jeden z najdôležitejších míľnikov v 
ich živote, pretože spôsob, akým budú nové úlohy kladené na žiačika v 
prvom ročníku, veľmi silno ovplyvní jeho napredovanie v ďalších 
ročníkoch. Z toho dôvodu sa snažíme vytvoriť v našej prváckej triede 
pozitívnu priateľskú atmosféru, zavádzať nové učivá formou hry, zmiasť 
rivalitu a predovšetkým neprehlbovať žiadne prípadné vzniknuté rozdiely 
medzi výsledkami žiakov. Potenciál ,,lepších“ žiakov sa pokúšame využiť 
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Naša materská škola sa zapojila do Európskeho týždňa športu s názvom 
Cvičíme v škôlke prúdovým cvičením. Cieľom tejto európskej aktivity bolo 
nabádať ľudí k zdravšiemu a aktívnejšiemu životnému štýlu.  Tento rok 
vzhľadom na celosvetovú pandémiu sa kladie vyšší dôraz dôležitosti 
pohybu na fyzické a duševné zdravie a šport je nesmierne dôležitá aktivita 
práve v tomto období. Vďaka pohybu posilňujeme u detí imunitu, 
kondíciu, pevnú vôľu, súťaživosť a zdravie.  
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Našim malým škôlkarom prajeme, aby sa počas nového školského roka 
veľa naučili, zažili veľa krásnych chvíľ v materskej škole a rodičom vopred 
ďakujeme za spoluprácu pri organizovaní podujatí v novom školskom roku 
a za poskytnuté sponzorské dary, vďaka ktorým môžeme organizovať 
mnohé podujatia, ktoré by sme bez nich nemohli.

Mgr. Edita Lukáčiková

riaditeľka MŠ

Jeseň pani bohatá

Tak ako každú jeseň, aj tento rok mohli naši milí rodičia spolu s deťmi 
vyrobiť a prezentovať krásne výrobky, obrazy, dekorácie z prírodných 
materiálov, ako sú šišky, gaštany, drevo, kamienky, tekvice, či 
pestrofarebné lístie. Hotové výrobky zdobia chodbu našej materskej školy 
a spoločne si ich môžeme každý deň prezrieť a potešiť sa pohľadom na 

krásu, ktorú nám ponúka jeseň. 
Veríme, že táto tradícia nás bude 
sprevádzať každý rok, nakoľko čas, 
ktorý rodičia strávia spolu s deťmi, 
je  pre nich veľmi dôležitý, skoro až 
zázračný a deti  si budú pamätať 
j e s e ň  a k o  j e d n u  z 
najpestrofarebnejšieho ročného 
obdobia, ktoré nám dáva nielen 
životne dôležité plody, ale ponúka 
a j  p lno  zábav y  s  rod inou  a 
kamarátmi.
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Alica Kováčiková
učiteľka MŠ

Mesiac úcty k starším

Október – mesiac úcty k starším, tým, vďaka ktorým sme tu. Každý máme 
svojho dedka či svoju babičku, ktorých nadovšetko ľúbime. Sú to naši 
druhí rodičia, najlepšie bytosti, ktoré môžeme mať. Síce sú tu s nami len na 
krátko, ale v našich srdiečkach zostanú navždy. Leto s nimi strávené, 
najlepšie napečené koláčiky, jedlo od výmyslu sveta...

Síce nám pandemická situácia nedovoľuje stretnúť sa s nimi tak často, 

ako sme boli zvyknutí, ale myslíme na nich stále.

Aj tento rok pre nich deti z materskej školy pripravili malé poďakovanie 
vo forme videa, na ktorom im zaspievali a zarecitovali básničky.  Vyrobili, 
namaľovali pre nich milý obrázok, ktorý im odovzdajú osobne, keď sa s 
nimi stretnú.

Ďakujeme Vám, babičky a dedkovia!
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Alica Kováčiková
učiteľka MŠ

Starkým do Domova sociálnych služieb

Deti z našej materskej školy nezabudli aj na babičky a dedkov z Domova 
sociálnych služieb Senior Modrová. Vyrobili pre nich malé darčeky v tvare 
šálky, ktorú vyzdobili, a každá šálka ukrývala v sebe aj čaj, ktorý si môžu 
pripraviť v chladnejších jesenných dňoch, a malú básničku, ktorá zahreje 
ich srdiečka.

Moji starkí.

Babička ma naučila variť si čaj s medom.

Opravovať, čo kde treba, to zas robím s dedom.

Moji starkí šikovní sú a všeličo vedia.

Aj keď dačo vyparatím, našim nepovedia.

Sú to verní kamaráti, často u nich bývam.

Raz im všetko s láskou vrátim,

v srdiečku ich skrývam.
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Alica Kováčiková

učiteľka MŠ

Deň detí v ŠKD

D et i  zo  š ko l s ké h o 
klubu detí (ŠKD) svoj 
sviatok oslávili hrami v 
školskom areáli. Medzi 
obľúbené hry patrili 
skákanie na hula-hop 
loptách, preliezanie cez 
tunel, hádzanie na cieľ, 
nafukovanie balónov, 
loptové hry, tanec a iné 
spoločenské hry. Za 
zvládnutie všetkých 

disciplín si samozrejme 
zaslúžili sladkú odmenu 
a občerstvenie od pani 
v y c h o v á v a t e ľ k y  a 
rodičov.

Monika Manasová

vychovávateľka v ŠKD 

Rozlúčka so žiakmi 4. ročníka
Základná škola vo Veľkom Orvišti sa na konci školského roka 2020 - 2021 

rozlúčila so žiakmi štvrtého ročníka. Tento školský rok bol pre žiakov iný a 
náročnejší, pretože sa učili dištančne. Napriek tomu všetko zvládli 
úspešne.

Želáme Alexovi Didimu, Marekovi Tejčkovi, Jurajovi Matejíkovi a 
Dominike Ganobčíkovej veľa úspechov na druhom stupni vzdelávania!

Monika 
Manasová

vychovávateľka v 
ŠKD

September - škola volá!

Úvod začínam slovami J. A. Komenského.

„Deťom treba venovať najväčšiu starostlivosť,

lebo sú najcennejším darom a klenotom,

ktorý sa nedá s ničím porovnať.“

Ján Ámos Komenský

Dňa 2. septembra sme ráno o ôsmej hodine zahájili slávnostné otvorenie 
školského roka 2021/2022.

Našu školu navštevuje osemnásť žiakov. Máme dve triedy. Triednou 
učiteľkou 1. triedy je  pani učiteľka Mgr. Katarína Červeňanská. Riaditeľka 
školy a zároveň aj triedna učiteľka 2. triedy je PhDr. Katarína Némethová. 
Náboženskú výchovu vyučuje vdp. Mgr.  Branislav Popelka. 
K pedagogickým zamestnancom sa zaraďuje aj pani vychovávateľka Bc. 
Zuzana Mihalovičová, ktorá sa venuje žiakom v školskom klube detí do 
16:00 hodiny.

Záleží nám na tom, aby sa deti príjemne cítili nielen v škole počas 
vyučovania, ale aj po jeho ukončení. Naši žiaci majú možnosť zapájať sa do 
rôznych súťaží, ako napr. Všetkovedko, Maksík.

Počas celého školského roka chceme žiakom spestriť vyučovanie novými 
učebnými pomôckami. Na vyučovaní využívame rôzne inovačné metódy. 
Je pre nás dôležité, aby naši  žiaci neustále napredovali vo svojich 
vedomostiach a zručnostiach.

PhDr. Katarína Némethová

riaditeľka školy

Prváčik
Vo štvrtok 2.9.2021 sa brány našej školy otvorili, aby vrátane starších 

žiakov privítali po prvýkrát aj   7 nových prváčikov – 4 dievčatá, 3 chlapcov. 
Spoločne s rodičmi sme ich privítali v priestoroch školy. Po slávnostnom 
otvorení boli žiaci s rodičmi usadení do svojej triedy, aby aj rodičia mali 
predstavu o tom, kde sa poznanie ich dieťaťa bude obohacovať o prvé 
písmenká či číslice. Zoznámili sa s pani učiteľkou a boli privítaní malým 
darčekom. 

Byť prváčik je jeden z najdôležitejších krokov pre dieťa. Z hrania sa s 
kamarátmi v škôlke sa stávajú školské povinnosti. S nástupom do 1. triedy 
čakajú dieťa nové povinnosti a úlohy. Dieťa sa začleňuje do nového 
kolektívu v novom prostredí. Jedná sa o jeden z najdôležitejších míľnikov v 
ich živote, pretože spôsob, akým budú nové úlohy kladené na žiačika v 
prvom ročníku, veľmi silno ovplyvní jeho napredovanie v ďalších 
ročníkoch. Z toho dôvodu sa snažíme vytvoriť v našej prváckej triede 
pozitívnu priateľskú atmosféru, zavádzať nové učivá formou hry, zmiasť 
rivalitu a predovšetkým neprehlbovať žiadne prípadné vzniknuté rozdiely 
medzi výsledkami žiakov. Potenciál ,,lepších“ žiakov sa pokúšame využiť 
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na podanie pomocnej ruky 
žiakom, ktorí ju potrebujú. 
Využívame aj individuálny 
p r í s t u p  v o 
v ý c h o v n o – v z d e l á v a c o m 
procese. 

Každý má rád pochvalu a 
p r vá c i  n i e  s ú  v ý n i m ko u . 
Ozajstná a nepredstieraná 
pochvala dvíha deťom ich 
sebadôveru. Zakladáme si na 
tom, aby sme predovšetkým v 
p r v o m  r o č n í k u  n e š e t r i l i 
pochvalami a týmto motivovali 
deti ďalej v ich pozitívnom 
napredovaní za bránami školy. 

Mgr. Katarína Červeňanská

učiteľka ZŠ,,pomáhame si navzájom“

September v ŠKD

Na začiatku sme sa s deťmi predstavili, mali rôzne otázky, na ktoré som 
im s radosťou odpovedala. Samozrejme, že som ani ja nezaháľala s 
otázkami na nich. V školskom klube chcem pre deti vytvárať príjemné 
prostredie, keďže väčšiu časť dňa trávia v škole. Ale stále sme v škole, 
máme pravidlá, ktoré sa musia dodržiavať. Deti učím, aby sa vzájomne 
rešpektovali, rešpektovali názory iných, aj keď s nimi nesúhlasia. Veď 
každý môže vyjadriť svoj názor. Som vďačná za to, že môžem pôsobiť v 
malej škole, kde sa snažíme o vytvorenie rodinného prístupu. Je tu menej 
detí a to je pre mňa výzva sa im viacej venovať. Podľa mňa je to veľká 
výhoda, keďže psychika detí v ranom štádiu je veľmi krehká. Môžem s nimi  
všetko riešiť, čo kto komu povedal alebo nepovedal, nebodaj sa zle pozrel. 
Snažím sa s deťmi tráviť vonku čo najviac času. Naučiť ich správať sa na 
prechádzke, či pri organizovanej hre vonku. 

V družine rozvíjam  kreatívnu časť detí, kreslíme a maľujeme si. Našimi 
výtvormi si vyzdobíme triedu alebo nástenku na chodbe. V školskom 
klube si môžu vypracovávať i domáce úlohy. Vedieme spolu rozhovory a 
pritom sa snažím upevňovať ich etické a morálne hodnoty, ktoré im hlavne 
vštepujú ich rodičia. Okrem toho každý pondelok sme začali navštevovať 
obecnú knižnicu.

Bc. Zuzana Mihalovičová

vychovávateľka v ŠKD

Práce žiakov našej ZŠ
Letná dovolenka vo Vlkolínci

Počas leta sme boli na dovolenke vo Vlkolínci a v Tatrách. Vo Vlkolínci 
sme bývali pri farme, kde sa vyskytovali polárne líšky, čierne líšky, zajace, 
fretky, moriak, aj veveričky. Chodievala som ich kŕmiť. Počasie bolo 
príjemné, svietilo tam  slniečko. Zvieratká sa mi veľmi páčili.

Bývali sme v drevenej chate, kde bolo aj svetlo. Stravovali sme sa v 
reštaurácii. Zbierali sme v lese aj maliny, lesné jahôdky. Vtáčiky si veselo 
štebotali  a motýle poletovali. Na dvore som sa zahrala aj s mačiatkami. 
Bol tam aj bazén, ale voda v ňom bola dosť studená, a preto sme sa v ňom 
nekúpali. Chodili sme na dlhé večerné prechádzky. Rada spomínam na  
túto dovolenku a dúfam, že tam ešte niekedy pôjdem aj s mojimi rodičmi.

Autor: Ella Müllerová, 3. ročník

Ako som strávil letné prázdniny

Po obdržaní vysvedčenia sa konečne začali moje vysnívané dvojmesačné 
letné prázdniny.

Cez víkend sme cestovali s mojimi rodičmi do Oravského hája. Boli tam 
kone, ovce, zajace, prasatá, sliepky, husi, poníky a dokonca aj jeseter.

Vo vode plávali pstruhy a videl som aj kojkapra. Rád lovím ryby. Cestou 
domov sme sa zastavili  na Oravskom hrade a môj ocko sa  išiel otužovať do 
studenej vody. Navštívili sme aj obchod so suvenírmi a ja som si tam kúpil 
na pamiatku zaujímavý nožík. Pri poobednej prechádzke sme mali 
možnosť vidieť rôzne zvieratá, napr. : teľatá, kravy, kozy a páčilo sa mi, ako 
sa všetci spolu pásli na lúke. Nazbierali sme plný kôš hríbov a uvarili sme z 
nich chutnú hríbovú polievku. Poobede som jazdil na koni, ktorý sa volal 
Šuhaj, a ja som sa s ním veľmi skamarátil. Na tento výlet plný dojímavých 

zážitkov budem ešte veľmi  dlho spomínať, lebo najviac sa mi páčila jazda 
na koni.

Autor: Matej Kupec, 4. ročník

Ako som prežila letné prázdniny

Napíšem Vám o mojom prázdninovom týždni výletov. Výletovanie sme 
začali blúdením  v kukuričnom bludisku vo Vlčkovciach. Nezablúdili sme a 
zostal nám čas na turistiku  a návštevu jaskyne Driny, v ktorej  bola zima aj 
v lete. Na ďalší deň sme  sa rozhodli  navštíviť rôzne zvieratká v zooparku. 
Po dvoch dňoch  sme si dopriali oddych na plavbe  loďou po rieke Váh. K 
letu  a prázdninám patrí  kúpanie  a tak na ďalší deň  sme sa vybrali na 
Duchonku. Je to krásna priehrada, na  ktorej  sme si zapožičali vodné 
šlapadlo. Týždeň výletov som zakončila na festivale  Farbičkovo.  Boli tam 
koncerty a veľa zábavy pre deti. Bol to super týždeň., ktorý sa skončil 
šantením s kamarátmi na ihrisku vo Veľkom Orvišti.

Autor: Dominika Gallayová, 3. ročník

Ako prežívam jesenné dni?

Nastala jeseň, lístie  zo stromov opadáva. Jesenné dni sú krátke. Snažím 
sa ich využiť na trochu zábavy. Rada chodím do záhrady, kým mi to počasie 
dovolí.

Zbieram orechy a vyrábam z nich rozličné postavičky a figúrky. Zbieram aj 
opadané ovocie. Vonku na dvore pozerám na popadané lístie. Listy sú 
pestro sfarbené, sú zelené, žlté, oranžové, červenkasté, každý list je inej 
pestrej farby.  Rýchlo sa stmieva. Čím sú dlhšie noci, tým sú dni kratšie. 
Deti počas tohto obdobia púšťajú aj šarkanov a veselo šantia na dvore. 
Jeseň je taká zábavná. Mne sa veľmi jeseň páči. 

Autor: Mária Krištofovičová, 3. ročník

Farebná jeseň

Jesenné dni trávim menej, lebo sú dni kratšie a chladnejšie a je skorej 
tma. Ale i napriek tomu mám jeseň rád, lebo je farebná. Milujem, keď 
chodíme s rodičmi do parku zbierať gaštany. Vyrábam si z nich rôzne 
veselé postavičky. Každý rok  chodíme do lesa zbierať aj jedlé gaštany. 
Mamina nám ich vždy s láskou upečie a my si na nich radi pochutnáme. Ich 
vôňa  mi vždy pripomenie, že je tu jeseň. Nemám rád, keď je jeseň 
upršaná. Najviac ju mám rád vtedy, keď je slnečná a môžem ešte chvíľu 
dňa tráviť vonku s kamarátmi na našom dvore a zahrať si s nimi futbal. 
Jeseň naša bohatá ......

Autor: Lukáš Kysela, 3. ročník

Čarovná jeseň

Jesenné dni prežívam u nás v dome s rodinou. Chodíme zbierať zeleninu 
do záhrady. Zo stromov opadá žlté lístie. S ockom robíme búdku pre 
vtáčiky a tešíme sa na ich štebotanie pred oknom. V záhrade si postavíme 
zábavného strašiaka, aby nám  odplašil nebezpečné vtáky. Zasadili sme 
zopár mladých stromčekov do sadu. Z pôdy sme vybrali mrkvu, petržlen, 
repu, cibuľu a zemiaky. Úroda bola celkom dobrá. Oberáme chutné 
červené jablká a odkladáme ich do pivnice na zimu. Najviac sa mi páčia 
veľké tekvice, z ktorých  vyrezávame rôzne veselé figúry a máme z nich 
veľkú radosť hlavne vtedy, ak večer aj svietia. Rád chodím zbierať do lesa 
gaštany. Rád si pochutnám na upečených gaštanoch. Jeseň mám v 
podstate celkom rád, lebo príroda je očarujúca.

Autor :  Max Kováčik, 4. ročník

Jesenný ježko

Jeseň mám veľmi rád. Chodievam s babkou na hríby do lesa.  S dedkom 
sa občas vyberieme aj na chytanie rýb. Rád tam relaxujem a dýcham 
zdravý vzduch. Ráno  chodievam zbierať gaštany  a vyrábam z nich v škole 
veselé postavy. V lese som videl aj veľkú líšku. Mám rád prírodu, preto to 
bol pre mňa veľký zážitok. So sestrou zbieram na dvore popadané lístie. Pri 
prechádzke okolo lesa som zazrel ježka. Bol taký nenápadný, ale mne sa 
páčil aj tak. Na druhý deň som toho istého ježka videl pred naším domom. 
Dal som mu jablko a ježko  išiel späť do lesa. Snáď ho ešte niekedy na jeseň 
uvidím.

Autor: Kevin Kudrík, 4. ročník

Básne detí z našej školy

Naši šikovní tretiaci a štvrtáci vytvorili na hodine čítania milé básne o 
jeseni.

Záhadná jeseň

Prišla jeseň bohatá, lístie rýchle opadá.

Púšťame si šarkanov, hľadajú si svoj domov.

Lastovičky pomaličky odlietajú, vtáčiky si veselo pospevujú.

Milé detičky utekajú do školičky, pomaličky, pomaličky a veľmi 
pomaličky.

Dominika Gallayová, 3. ročník

Jeseň je zlatá

Jeseň je krásne farebná, má listy čarovné zo zlata.

Niektoré listy sú ešte zelené, iné zas červené či žlté.

V tejto dobe sa púšťajú šarkany úplne dobre.

Mária Krištofovičová, 3. ročník

Čarovná jeseň

Jeseň je bohatá a žlté lístie nám už opadá.

Lastovičky odlietajú, krídielká im skoro zamŕzajú.

Pestrá je jeseň, príde aj tieseň.

Tekvice sa usmievajú, šarkany sa vytvárajú.

Jeseň je tu, čas už letí ...

Sabína Mokošová, 4. ročník

Jeseň

Lastovičky odlietajú, gaštany nám už padajú.

Listy sa sfarbujú a opadávajú, babie leto začína.

Dušičky už pomaličky spomínajú.

prichádza čas jesene, nič nové sa nedeje.

Matej Kupec, 4. ročník

Krásna jeseň

Naša jeseň bohatá, krásna je do zlata.

Vetrík fúka ako nik, rozfúka nám celý rybník.

Červená, žltá, oranžová, to je ale krása!

Lastovičky práve odlietajú a vrabčeky si veselo štebotajú.

Dáždik padá, ligoce sa farebná dúha.

Ružová, modrá, žltá, fialová, zelená, oranžová, červená

Taký krásny nie je nik, ani môj gombík.



Orvištské noviny-8- Orvištské noviny -9-november 2021 november 2021

MATERSKÁ A ZÁKLADNÁ ŠKOLA MATERSKÁ A ZÁKLADNÁ ŠKOLA

na podanie pomocnej ruky 
žiakom, ktorí ju potrebujú. 
Využívame aj individuálny 
p r í s t u p  v o 
v ý c h o v n o – v z d e l á v a c o m 
procese. 

Každý má rád pochvalu a 
p r vá c i  n i e  s ú  v ý n i m ko u . 
Ozajstná a nepredstieraná 
pochvala dvíha deťom ich 
sebadôveru. Zakladáme si na 
tom, aby sme predovšetkým v 
p r v o m  r o č n í k u  n e š e t r i l i 
pochvalami a týmto motivovali 
deti ďalej v ich pozitívnom 
napredovaní za bránami školy. 

Mgr. Katarína Červeňanská

učiteľka ZŠ,,pomáhame si navzájom“

September v ŠKD

Na začiatku sme sa s deťmi predstavili, mali rôzne otázky, na ktoré som 
im s radosťou odpovedala. Samozrejme, že som ani ja nezaháľala s 
otázkami na nich. V školskom klube chcem pre deti vytvárať príjemné 
prostredie, keďže väčšiu časť dňa trávia v škole. Ale stále sme v škole, 
máme pravidlá, ktoré sa musia dodržiavať. Deti učím, aby sa vzájomne 
rešpektovali, rešpektovali názory iných, aj keď s nimi nesúhlasia. Veď 
každý môže vyjadriť svoj názor. Som vďačná za to, že môžem pôsobiť v 
malej škole, kde sa snažíme o vytvorenie rodinného prístupu. Je tu menej 
detí a to je pre mňa výzva sa im viacej venovať. Podľa mňa je to veľká 
výhoda, keďže psychika detí v ranom štádiu je veľmi krehká. Môžem s nimi  
všetko riešiť, čo kto komu povedal alebo nepovedal, nebodaj sa zle pozrel. 
Snažím sa s deťmi tráviť vonku čo najviac času. Naučiť ich správať sa na 
prechádzke, či pri organizovanej hre vonku. 

V družine rozvíjam  kreatívnu časť detí, kreslíme a maľujeme si. Našimi 
výtvormi si vyzdobíme triedu alebo nástenku na chodbe. V školskom 
klube si môžu vypracovávať i domáce úlohy. Vedieme spolu rozhovory a 
pritom sa snažím upevňovať ich etické a morálne hodnoty, ktoré im hlavne 
vštepujú ich rodičia. Okrem toho každý pondelok sme začali navštevovať 
obecnú knižnicu.

Bc. Zuzana Mihalovičová

vychovávateľka v ŠKD

Práce žiakov našej ZŠ
Letná dovolenka vo Vlkolínci

Počas leta sme boli na dovolenke vo Vlkolínci a v Tatrách. Vo Vlkolínci 
sme bývali pri farme, kde sa vyskytovali polárne líšky, čierne líšky, zajace, 
fretky, moriak, aj veveričky. Chodievala som ich kŕmiť. Počasie bolo 
príjemné, svietilo tam  slniečko. Zvieratká sa mi veľmi páčili.

Bývali sme v drevenej chate, kde bolo aj svetlo. Stravovali sme sa v 
reštaurácii. Zbierali sme v lese aj maliny, lesné jahôdky. Vtáčiky si veselo 
štebotali  a motýle poletovali. Na dvore som sa zahrala aj s mačiatkami. 
Bol tam aj bazén, ale voda v ňom bola dosť studená, a preto sme sa v ňom 
nekúpali. Chodili sme na dlhé večerné prechádzky. Rada spomínam na  
túto dovolenku a dúfam, že tam ešte niekedy pôjdem aj s mojimi rodičmi.

Autor: Ella Müllerová, 3. ročník

Ako som strávil letné prázdniny

Po obdržaní vysvedčenia sa konečne začali moje vysnívané dvojmesačné 
letné prázdniny.

Cez víkend sme cestovali s mojimi rodičmi do Oravského hája. Boli tam 
kone, ovce, zajace, prasatá, sliepky, husi, poníky a dokonca aj jeseter.

Vo vode plávali pstruhy a videl som aj kojkapra. Rád lovím ryby. Cestou 
domov sme sa zastavili  na Oravskom hrade a môj ocko sa  išiel otužovať do 
studenej vody. Navštívili sme aj obchod so suvenírmi a ja som si tam kúpil 
na pamiatku zaujímavý nožík. Pri poobednej prechádzke sme mali 
možnosť vidieť rôzne zvieratá, napr. : teľatá, kravy, kozy a páčilo sa mi, ako 
sa všetci spolu pásli na lúke. Nazbierali sme plný kôš hríbov a uvarili sme z 
nich chutnú hríbovú polievku. Poobede som jazdil na koni, ktorý sa volal 
Šuhaj, a ja som sa s ním veľmi skamarátil. Na tento výlet plný dojímavých 

zážitkov budem ešte veľmi  dlho spomínať, lebo najviac sa mi páčila jazda 
na koni.

Autor: Matej Kupec, 4. ročník

Ako som prežila letné prázdniny

Napíšem Vám o mojom prázdninovom týždni výletov. Výletovanie sme 
začali blúdením  v kukuričnom bludisku vo Vlčkovciach. Nezablúdili sme a 
zostal nám čas na turistiku  a návštevu jaskyne Driny, v ktorej  bola zima aj 
v lete. Na ďalší deň sme  sa rozhodli  navštíviť rôzne zvieratká v zooparku. 
Po dvoch dňoch  sme si dopriali oddych na plavbe  loďou po rieke Váh. K 
letu  a prázdninám patrí  kúpanie  a tak na ďalší deň  sme sa vybrali na 
Duchonku. Je to krásna priehrada, na  ktorej  sme si zapožičali vodné 
šlapadlo. Týždeň výletov som zakončila na festivale  Farbičkovo.  Boli tam 
koncerty a veľa zábavy pre deti. Bol to super týždeň., ktorý sa skončil 
šantením s kamarátmi na ihrisku vo Veľkom Orvišti.

Autor: Dominika Gallayová, 3. ročník

Ako prežívam jesenné dni?

Nastala jeseň, lístie  zo stromov opadáva. Jesenné dni sú krátke. Snažím 
sa ich využiť na trochu zábavy. Rada chodím do záhrady, kým mi to počasie 
dovolí.

Zbieram orechy a vyrábam z nich rozličné postavičky a figúrky. Zbieram aj 
opadané ovocie. Vonku na dvore pozerám na popadané lístie. Listy sú 
pestro sfarbené, sú zelené, žlté, oranžové, červenkasté, každý list je inej 
pestrej farby.  Rýchlo sa stmieva. Čím sú dlhšie noci, tým sú dni kratšie. 
Deti počas tohto obdobia púšťajú aj šarkanov a veselo šantia na dvore. 
Jeseň je taká zábavná. Mne sa veľmi jeseň páči. 

Autor: Mária Krištofovičová, 3. ročník

Farebná jeseň

Jesenné dni trávim menej, lebo sú dni kratšie a chladnejšie a je skorej 
tma. Ale i napriek tomu mám jeseň rád, lebo je farebná. Milujem, keď 
chodíme s rodičmi do parku zbierať gaštany. Vyrábam si z nich rôzne 
veselé postavičky. Každý rok  chodíme do lesa zbierať aj jedlé gaštany. 
Mamina nám ich vždy s láskou upečie a my si na nich radi pochutnáme. Ich 
vôňa  mi vždy pripomenie, že je tu jeseň. Nemám rád, keď je jeseň 
upršaná. Najviac ju mám rád vtedy, keď je slnečná a môžem ešte chvíľu 
dňa tráviť vonku s kamarátmi na našom dvore a zahrať si s nimi futbal. 
Jeseň naša bohatá ......

Autor: Lukáš Kysela, 3. ročník

Čarovná jeseň

Jesenné dni prežívam u nás v dome s rodinou. Chodíme zbierať zeleninu 
do záhrady. Zo stromov opadá žlté lístie. S ockom robíme búdku pre 
vtáčiky a tešíme sa na ich štebotanie pred oknom. V záhrade si postavíme 
zábavného strašiaka, aby nám  odplašil nebezpečné vtáky. Zasadili sme 
zopár mladých stromčekov do sadu. Z pôdy sme vybrali mrkvu, petržlen, 
repu, cibuľu a zemiaky. Úroda bola celkom dobrá. Oberáme chutné 
červené jablká a odkladáme ich do pivnice na zimu. Najviac sa mi páčia 
veľké tekvice, z ktorých  vyrezávame rôzne veselé figúry a máme z nich 
veľkú radosť hlavne vtedy, ak večer aj svietia. Rád chodím zbierať do lesa 
gaštany. Rád si pochutnám na upečených gaštanoch. Jeseň mám v 
podstate celkom rád, lebo príroda je očarujúca.

Autor :  Max Kováčik, 4. ročník

Jesenný ježko

Jeseň mám veľmi rád. Chodievam s babkou na hríby do lesa.  S dedkom 
sa občas vyberieme aj na chytanie rýb. Rád tam relaxujem a dýcham 
zdravý vzduch. Ráno  chodievam zbierať gaštany  a vyrábam z nich v škole 
veselé postavy. V lese som videl aj veľkú líšku. Mám rád prírodu, preto to 
bol pre mňa veľký zážitok. So sestrou zbieram na dvore popadané lístie. Pri 
prechádzke okolo lesa som zazrel ježka. Bol taký nenápadný, ale mne sa 
páčil aj tak. Na druhý deň som toho istého ježka videl pred naším domom. 
Dal som mu jablko a ježko  išiel späť do lesa. Snáď ho ešte niekedy na jeseň 
uvidím.

Autor: Kevin Kudrík, 4. ročník

Básne detí z našej školy

Naši šikovní tretiaci a štvrtáci vytvorili na hodine čítania milé básne o 
jeseni.

Záhadná jeseň

Prišla jeseň bohatá, lístie rýchle opadá.

Púšťame si šarkanov, hľadajú si svoj domov.

Lastovičky pomaličky odlietajú, vtáčiky si veselo pospevujú.

Milé detičky utekajú do školičky, pomaličky, pomaličky a veľmi 
pomaličky.

Dominika Gallayová, 3. ročník

Jeseň je zlatá

Jeseň je krásne farebná, má listy čarovné zo zlata.

Niektoré listy sú ešte zelené, iné zas červené či žlté.

V tejto dobe sa púšťajú šarkany úplne dobre.

Mária Krištofovičová, 3. ročník

Čarovná jeseň

Jeseň je bohatá a žlté lístie nám už opadá.

Lastovičky odlietajú, krídielká im skoro zamŕzajú.

Pestrá je jeseň, príde aj tieseň.

Tekvice sa usmievajú, šarkany sa vytvárajú.

Jeseň je tu, čas už letí ...

Sabína Mokošová, 4. ročník

Jeseň

Lastovičky odlietajú, gaštany nám už padajú.

Listy sa sfarbujú a opadávajú, babie leto začína.

Dušičky už pomaličky spomínajú.

prichádza čas jesene, nič nové sa nedeje.

Matej Kupec, 4. ročník

Krásna jeseň

Naša jeseň bohatá, krásna je do zlata.

Vetrík fúka ako nik, rozfúka nám celý rybník.

Červená, žltá, oranžová, to je ale krása!

Lastovičky práve odlietajú a vrabčeky si veselo štebotajú.

Dáždik padá, ligoce sa farebná dúha.

Ružová, modrá, žltá, fialová, zelená, oranžová, červená

Taký krásny nie je nik, ani môj gombík.
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Taká krásna, prekrásna je pani Jeseň.

Adela Vavrová, 4. ročník

Jeseň sa blíži

Jeseň sa blíži, jeseň je tu.

Vtáčiky lietajú, ktovie čo sa ešte blíži.

Možno snehové vločky čoskoro napadnú.

Listy opadávajú zo stromov a veľa prší.

Jeseň je bohatá, leskne sa do zlata.

Max Kováčik, 4. ročník

Hravá jeseň

Jeseň pani bohatá, farbí lístia do zlata.

Lastovičky rýchlo odleteli preč,

Sladký koláč nám babka rýchlo upeč.

Zbierajú sa jablká, upratujú sa cesty a chodníky,

babie leto začína.

Tekvice sú ozdobou, našou prácou ľudskou.

Ella Müllerová, 3. ročník

Leto a jeseň na Záhumní

Vážení čitatelia, dovoľte mi informovať vás o činnosti RZ Záhumnie vo 
Veľkom Orvišti.

Po kvalitnom zarybnení rybníka násadou kapra si mohli členovia, ale aj 
návštevníci užiť super rybačku v príjemnom prostredí nášho rybníka.

V priebehu leta členovia RZ Záhumnie vykonali veľa práce pri údržbe 
rybníka a jeho okolia. Spevnili sa brehy a plochy okolo rybníka, vysiala sa 
nová tráva, počas celého roka sa pravidelne areál kosil. Vďaka viacerým 
smetným  košom, ktoré sa pravidelne vyprázdňujú, sa v areáli rybníka 
udržuje čistota prostredia na vysokej úrovni. Sme radi, že aj návštevníci 
dodržiavajú naše pravidlá a smeti končia v košoch. Tí uvedomelejší si ich 
odnesú so sebou aj domov.

Na jeseň v prvý októbrový víkend sme mali naplánované prívlačové  
preteky. No situácia sa nám skomplikovala, tak sme sa rozhodli, že preteky 
zorganizujeme už v septembri. Zvýšenou aktivitou sa nám podarilo 
zorganizovať preteky v prívlači pod názvom Orvištský blyskáč.  Mali sme 
obavy z teplej vody v rybníku, čo by malo vplyv na prežitie pstruha. Toto 
riziko sme eliminovali premývaním násady vodou z rybníka, nakoľko bol 
rozdiel teplôt cca 4°C. Po hodine premývania sa rybky aklimatizovali  a po 
vypustení sa rozplávali  po celom rybníku.

Pretekalo sa dva dni - 11. a 12. septembra - a každý pretek bol 
samostatný. Na preteky sa nasadilo celkom 600 kg pstruha dúhového. Na 
oboch pretekoch sa zúčastnilo cca 200 pretekárov z celého Slovenska. 
Pretekalo sa v dvoch skupinách a každá skupina absolvovala štyri 50 
minútové kolá.

V sobotu preteky vyhral p. Juraj Tencer z obce Brehy. Víťaz pretekov si 

Farebná jeseň

Jeseň je bohatá na ovocie a zeleninu.

Zo stromov opadávajú pestrofarebné listy, zbierajú sa gaštany.

Niekedy je počasie zamračené, inokedy je sychravé a únavné.

Pani jeseň nás volá do školy, milé deti, prázdniny sa už skončili.

Lukáš Kysela, 3. ročník

Do školy

Ja sa teším do školičky, kúpil som si už aj farbičky.

Naučím sa násobilku, keď budem mať svoju chvíľku.

Písať budem vždy pomaly, ale hlavne krásne,

aby som dokázal vymyslieť do časopisu nové básne.

Kevin Kudrík, 4. ročník

PhDr. Katarína Némethová

riaditeľka ZŠ

HASIČI, RYBÁRI A ŠPORT

odniesol hlavnú cenu, bicykel zn. Kellys v 
hodnote 450 euro a pohár pre víťaza pretekov. 
Juraj bol u nás prvýkrát a bol nadšený 
organizáciou pretekov a už sa tešil na ďalšiu 
akciu. Na druhom mieste sa umiestnil Michal 
Jedlička a bronzovú priečku si vybojoval Jozef 
Novotný. Títo dvaja obdržali finančnú hotovosť a 
poháre podľa poradia. V sobotu sa ulovilo 872 
kusov pstruha dúhového, čo je slabší priemer 
uplynulých rokov.

V nedeľu sa preteky zopakovali skoro s 
identickou osádkou. Oživili sme vodu rybníka 
čerstvým pstruhom, ktorý vyčkával v plávajúcej 
klietke. Počasie bolo priaznivé po oba dni, tak 
všetci si užívali túto víkendovú akciu. V druhom 
preteku sa víťazom stal Rado Belovič z Vrábel. Tak 
isto aj pre neho bol pripravený nový bicykel a 
pohár pre víťaza. Na druhom mieste skončil Robo 
Ondrovič a na treťom mieste sa umiestnil Igor 
Slávik. Ušla sa im hotovosť a poháre. V nedeľu sa 
ulovilo 859 kusov pstruha.

Oboch pretekov sa zúčastnili aj reprezentantky 
nežného pohlavia, ktoré sa nestratili v poli 

pretekárov. Aj zúčastnené dámy sme ohodnotili v 
ženskej kategórii. V sobotu vyhrala Mirka 
Schneiderová a v nedeľu Soňa Predná.

Sme radi, že sa nám podarilo zorganizovať ďalší 
super víkend k spokojnosti všetkých aktérov.

Po pretekoch zostal rybník bohato zarybnený, čo 
využili loviaci členovia a hostia na vynikajúcu 
rybačku.

Koncom októbra sa uskutočnilo záverečné 
dvojkolo Trout area cup. Tento pretek má na 
našom rybníku dlhú tradíciu a dobrý cveng. Tak 
isto aj po týchto pretekoch sa zarybnenie v 
rybníku Záhumnie znásobilo o ďalších 600 kg 
pstruha. V týchto dňoch môžete zažiť na našom 
rybníku super rybačku, na ktorú vás srdečne 
pozývame.

Petrov Zdar.

 Norbert Michel

tajomník RZ Záhumnie
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ŠPORT, HASIČI a RYBÁRI

TJ Slovan Veľké Orvište

Vážení športoví priatelia,

úvodom Vás všetkých pozdravujem a v jednoduchosti 
zrekapitulujem činnosť nášho klubu v nedávnom období.

Po zrušení súťažného ročníka 2020/2021 v ObFZ Trnava 
sme do nasledujúceho ročníka 2021/2022 prihlásili 
družstvo mužov opäť do 7. ligy ObFZ Trnava a dve 
spoločné družstvá mládeže  U13 a U15 s Futbalovou 
školou Róberta Hanka do III. ligy. Družstvo mužov začalo 
prípravu s trénerom Andrejom Filipom, a pretože 
družstvo neprešlo výraznou zmenou, tak ambície zostali 
nezmenené. Chceme hrať o popredné miesta v tabuľke a 
nechceme strácať body v domácich zápasoch. 

Mládežnícke družstvá pod záštitou trénerov Róberta 
Hanka a Tomáša Nemerguta sa snažia vytvoriť pre mládež 
vhodné prostredie na rozvoj ich futbalového talentu a 
prostredie, ktoré ich bude vychovávať aj po morálnej 
stránke. Futbalový areál je udržiavaný a tréningové 
podmienky, vďaka skôr získaným dotáciám, nám môže 
závidieť nejeden klub aj z vyšších súťaží. Na záver môžeme 
zhodnotiť, že náš klub a po jesennej časti aj všetky 
družstvá naplnili svoj cieľ (muži - 2.miesto, U13 - 4.miesto 
a U15 - 2. miesto), tiež pozitívne reprezentujú našu obec. 
Zostáva nám veriť, že ohlásenú ďalšiu vlnu pandémie 
prekonáme v zdraví a jarnú časť dohráme podľa plánu.

PhDr. Pavol Paulovič

predseda TJ


