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PRVÝ JARNÝ DEŇ  

Jar sa podľa astronomických výpočtov v roku 2017 začala 20. marca o 11:19 hod 

stredoeurópskeho času (SEČ), vo svete o 10:29 hod koordinovaného svetového času 

(UTC), v deň jarnej rovnodennosti. 

Rovnodennosť (ekvinokcium) je v 

astronómii okamih, keď má Slnko k svetovému 

rovníku nulovú deklináciu a slnečné lúče 

dopadajú v mieste rovníka kolmo na zemský 

povrch. V okamihu rovnodennosti sa Slnko 

nachádza v jarnom alebo jesennom bode. 

Tento jav je spôsobený sklonom 

zemskej osi a obehom Zeme okolo Slnka. V čase jarnej rovnodennosti sa začína na 

severnej pologuli jar a na južnej pologuli jeseň. Počas jesennej rovnodennosti nastáva na 

severnej pologuli jeseň a na južnej pologuli jar. V deň jarnej a jesennej rovnodennosti je na 

všetkých miestach na Zemi deň s rovnakou dĺžkou slnečného svitu – 12 hodín (výnimku 

tvorí južný a severný pól). V tento deň na severnom póle prvýkrát po šiestich mesiacoch 

vychádza Slnko – končí sa polárna noc a nastáva polárny deň. Na južnom póle nastáva 

presne opačný jav. Slnko zapadá, končí sa polárny deň a nastáva polárna noc. 

Okamih jarnej rovnodennosti nenastáva každý rok v rovnakom čase. Príčinou je 

rozdielna dĺžka astronomického a občianskeho roka a vkladanie prestupného dňa – 29. 

februára – každý štvrtý rok. 

Dátum 21. marec, ktorý sa uvádzal v učebniciach a mnohí ľudia ho dodnes 

považujú za prvý jarný deň, platil iba v prvých dvoch desaťročiach 20. storočia. V 

posledných rokoch bol tento dátum aktuálny iba každý tretí rok po roku priestupnom, t.j. v 

roku 2003 a 2007. Pre väčšinu Slovákov bol 21. marec prvým jarným dňom už len v roku 

2011. Od roku 2012 sa jar v našom časovom pásme začína 20. marca a od roku 2048 sa 

bude objavovať aj dátum 19. marca. Návrat k 21. marcu ako k prvému jarnému dňu nastane 

až po vynechaní prestupného dňa v rokoch 2100, 2200 a 2300. 

Podobne ako deň zimného slnovratu patril aj príchod jari k najväčším sviatkom 

ľudstva v predkresťanskej ére. Na Slovensku sa najkrajšie ročné obdobie vítalo vynášaním 

Moreny, slamenej figuríny odetej do ženských šiat. Morena symbolizovala slovanskú 

bohyňu zimy a smrti. Figurínu nosili ľudia po dedine a nakoniec ju hodili do potoka alebo 

spálili. Verili, že takto odoženú od seba choroby a smrť. Tento zvyk si možno vykladať 

rôzne. Podľa jedných slamená figurína symbolizovala zimu, ktorej odchod mal otvoriť 

cestu pre nástup jari a po nej leta. Podľa iných bola Morena zosobnením smrti a jej 

likvidácia mala zabezpečiť prosperitu celej obci. Zvyk rozlúčky so zimou a privítania jari 

sa na Slovensku uchoval aj po prijatí kresťanstva.   

Kresťania si v tomto období pripomínajú umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. 

Milí čitatelia,  

som rád, že ste si opäť našli čas 

a nakuknete do nášho nového čísla 

časopisu Školoviny. Tak čo, aké boli 

známky na vysvedčení? Dúfam, že v 

pohode. Poniektorí ste už iste zabudli, že 

nejaké vysvedčenie vôbec bolo. Ak ste s 

ním neboli spokojní, nastal najvyšší čas 

na opravovanie. Táto zima bola bohatá 

na snehovú prikrývku. Mohli sme sa do 

sýtosti lyžovať, sánkovať a guľovať a 

poniektorí možno aj stavať snehuliakov. 

Ja osobne sa už teším, že je jar a hlavne 

na leto, kedy sa už nebudem musieť toľko 

obliekať. Dám si na seba tričko, krátke 

nohavice a vybehnem von na vzduch. O 

chvíľu je tu Veľká noc a s ňou aj 

veľkonočné prázdniny, na ktoré sa všetci 

určite tešíme. Budú spojené s 

oblievačkou a šibačkou. Takže chlapci, 

buďte k dievčatám prosím zhovievaví a 

šetrite vodou a korbáčmi. V novom čísle 

časopisu opäť nájdete mnoho 

zaujímavých a pútavých článkov, rubrík 

a zábavy. Tak neváhajte a otočte prvú 

stranu. 

šéfredaktor 
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SPOZNÁVAJME S DEŤMI PRÍRODU – JARNÉ KVETY 

Jar sa blíži a naše kroky čoraz častejšie povedú na prechádzky do prírody. Poznáte jarné 

kvety? Ak máte nejaké medzery, prinášame vám malý ťahák, aby ste ich deťom mohli 

ukázať. 

Snežienka jarná 

Prvý jarný kvet, ktorý nájdeme v lesoch, na lúkach, ale aj 

v záhradkách. Kvitne od februára do apríla. Plodom je 

tobolka. Snežienka je jedovatá, obsahuje alkaloidy, 

najnebezpečnejšia je cibuľka. Spôsobujú hnačky 

a zvracanie. 

  

 

Fialka 

Tento drobný voňavý kvietok, ktorý kvitne od konca marca 

do mája, pozná snáď každý. Existuje veľa druhov fialiek - 

voňavá, záhradná, poľná, trojfarebná a podobne. Nájdeme ich 

v svetlých lesoch, pri vode, na lúkach aj na medziach. Tie, 

ktoré rastú v tieni, sú obvykle tmavšie. Najčastejšie sú ich 

kvety fialové, no občas sa objaví biela, modrá aj ružová 

fialka. Patrí k liečivým rastlinám. 

  

Bleduľa jarná 

Bledule sa objavia hneď, ako sa roztopí sneh. Najčastejšie ich 

nájdeme od marca do mája. Bleduľa je odolná voči chladu 

a rada rastie na vlhkých a podmočených miestach, napríklad 

okolo vodných plôch,  v lužných lesoch, pod stromami. Jej 

kvety sú podobné kvetom snežienky, no majú zvončekovitý 

tvar a zvyčajne na každom okvetnom lístku na konci zelenožltú 

škvrnku. 

  

 

Krókus - šafran (krokus) 

Krókus vyzerá ako malý kosatec a nájdeme ho v záhradkách. 

Najčastejšie vykvitá v marci a v apríli. Najtypickejším je 

bledofialový krókus, ale kvitne aj inými farbami. Príjemne 

medovo vonia. Patrí ku vzácnym koreninám a prírodným 

farbivám. 

  

 

Sedmokráska obyčajná 

Rastie na trávnatých medziach, lúkach aj cestách. Má rada 

vlhko. Kvitne od skorej jari až do jesene. Má drobné veselé 

kvietky a patrí medzi liečivé rastliny. Sedmokráska je 

osvedčeným prostriedkom proti kašľu, má tiež proti 

zápalové a hojiví účinky. Ak si ju chcete nasušiť, treba 

zbierať kvetné úbory s maximálne dvojcentimetrovou, 

najlepšie na jar, keď obsahuje najviac účinných látok. 

 Púpava lekárska 

Tak túto rastlinu asi poznáme všetci. Deti ju milujú. Na jar 

má zlatožltú hlavičku, z ktorej si dievčatá pletú venčeky,  po 

odkvitnutí sa premení na bielu páperovú gulôčku, z ktorej 

fúkame „padáčiky“. Vysoká dutá stonka roní mliečnu šťavu, 

ktorá sa nachádza vo všetkých orgánoch rastliny. Nájdeme ju 

od apríla až do septembra. Rastie prakticky všade, miluje 

slnko. Celá rastlina je jedlá. Púpava je liečivá, zbierajú sa 

všetky jej časti. Vyrába sa z nej med. Gurmáni si pochutia na 

púpavovom šaláte či čaji. Pomáha pri bolestiach žlčníka 

a problémoch s pečeňou.   

  

 

 



Podbeľ liečivý 

Túto žltú kvetinu, ktorú už skoro zjari nájdeme pri 

cestách, na okraji lesov, na lúkach, pri cestách, 

sídliskách aj na rumoviskách, môžete poznať aj ako 

babušku alebo matkino líčko. Podbeľ liečivý je drobná, 

trváca bylina a ako už názov napovedá, má liečivé 

účinky. Kvety prospievajú najmä dýchacím cestám, 

listy sú zase výborné na zapálené žily, bolesti kĺbov či 

rôzne kožné choroby. 

Ako si vyrobiť čaj z podbeľa na kašeľ? 

Uprednostnite rastliny z lesov alebo lúk, ktoré rastú v čistom prostredí. Kvety vysušte.  

Dve čajové lyžičky usušených kvetov zalejte tromi deci vriacej vody a lúhujte 15 minút. 

Pite trikrát denne.  Vhodné je osladiť už chladnúci čaj medom. Jeho pitie sa odporúča aj 

vtedy, keď vás obchádza chrípka. 

  

Prvosienka jarná 

Prvosienka alebo ľudovo rukavička kvitne v mesiacoch 

marec až máj. Kvety má žlto alebo žlto-zelené. 

Nájdeme ju na lúkach, dubových a bukových hájoch, 

pasienkoch a vo svetlejších listnatých lesoch.  Tiež 

patrí k liečivým rastlinám. Obsahuje saponíny, 

flavonoidy, vitamín C, silicu, kyselinu askorbovú 

a kremičitú. Pomáha pri zápale priedušiek, pľúc, pri 

angíne, zápale nosných dutín, ale aj pri čiernom kašli. 

 Primulka 

 

Pochádza z Číny a pestujeme ju v záhradkách. Má vyše 

500 druhov a má bohatú škálu farieb. 

  

 

Narcis 

Obľúbený jarný kvet sa zdobí na jar mnohé záhradky 

a je typickou veľkonočnou kvetinou. Dorastá do výšky 8 

až 60 cm. Poznáme viacero odrôd. Kvitne v marci, apríli 

a niekedy aj v máji. 

  

 

Tulipán 

Rovnako ako anrcis patrí k najobľúbenejším jarným 

kvetinám našich záhradiek. Tulipány sa pýšia 

nádhernými kalichmi rôznych farieb a veľkostí. Sú 

vysoké od 10 do 70 centimetrov. Kvitnú od marca do 

konca mája. 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAREC – MESIAC KNÍH   

PREČO JE MAREC MESIAC KNIHY?   

 

Marec je mesiac knihy už od 

roku 1955, kedy ho v bývalom 

Československu vyhlásili na počesť 

Mateja Hrebendu. Cieľ bol jednoduchý 

– podpora trvalého záujmu o knihy. 

Martin Hrebenda Hačavský (10. 3. 

1796 – 16. 3. 1880) bol šíriteľom 

slovenskej a českej knihy. Narodil sa a 

aj zomrel v marci. Paradoxne bol 

slepý, to mu však nebránilo venovať sa 

zbieraniu kníh a ich zachraňovaniu. 

Medzi vlastencov a vzdelancov roznášal nové slovenské knihy. Rozširovaním obľúbených 

kalendárov a populárnej spisby medzi pospolitým slovenským ľudom sa zaslúžil, že aj 

chudobní a nevzdelaní ľudia spoznávali knižnú kultúru a získavali prehľad o verejnom 

dianí. Svoju súkromnú zbierku kníh daroval Matici slovenskej a prvému slovenskému 

Gymnáziu v Revúcej. 

Do mesiaca knihy vhodne zapadol aj Týždeň slovenských knižníc, ktorý vyhlásila 

Slovenská asociácia knižníc v roku 1999 a pravidelne sa organizuje posledný marcový 

týždeň.  

Cieľom tejto akcie je pripomenúť, že aj v období informatizácie, moderných informačných 

technológií a počítačov má kniha svoje opodstatnenie a význam. Aj kniha prechádza 

nevyhnutným vývojom od rukopisnej, cez tlačenú speje k svojej elektronickej podobe. Nie 

je podstatná jej podoba, ale význam, ktorý mala v histórii a má v súčasnosti pre spoločnosť 

aj jednotlivca. 

 

Knižnice   

Netradiční strážcovia 

Knižnica môže byť aj viac než len 

zaprášené zväzky kníh a tmavé drevené 

police. Jedinečný spôsob, ako zachovať 

literárne skvosty, našli v Portugalsku. 

V Mafra Palace už totiž dlhé roky 

„zamestnávajú“ celé kolónie ťažko 

pracujúcich netopierov. Drobné živočíchy 

sa kŕmia hmyzom a chrobákmi, čím chránia knihy pred poškodením. Netopierí pracovníci 

cez deň odpočívajú v škatuliach a v noci ich vypúšťajú na lov.  

Slovenská svetová 

Motív, ktorý upútal celý svet, pochádza z hlavy 

slovenského umelca Mateja Kréna. Nachádza sa 

vo vestibule Mestskej knižnice v Prahe a nesie 

názov Idióm. Vyše päť metrov vysoká veža, na 

ktorej stavbu bolo použitých 8-tisíc kníh, je už 

štrnástym variantom. Predchádzajúce idiómy boli 

vystavené v Paríži, vo Viedni, v Chicagu, 

Amsterdame a Sao Paule.  

 

 

 

 

 

 

Ukrytá v kláštore  

Ak by ste chceli vidieť niekdajší 

„ôsmy div sveta“, stačí vycestovať do 

opátstva Admont v Rakúsku. Ide 

o najväčšiu kláštornú knižnicu na 

svete, ktorá má 200-tisíc kníh či ručne 

vyrobené prvotlače spred 500 rokov. 

Neskorobaroková čitáreň knižnice sa 

preslávila najmä vďaka bohatej 

výzdobe – Štyri posledné veci 

predstavujú v nadživotnej veľkosti 

smrť, posledný súd,  nebo a peklo.  

 

http://www.osobnosti.sk/osobnost_tlac.php?ID=58913


 

POPOLCOVÁ STREDA OHLASUJE VEĽKÚ NOC 

 

Po fašiangovom veselí, bujarej 

zábave a množstve sýteho jedla 

prichádza predveľkonočný pôst. 

Ten má byť duchovnou prípravou 

na veľkonočnú udalosť. A do 

tohto veľkonočného pôstu 

vstupujú mnohí veriaci práve 

dňom Popolcovej stredy. 

Ľudovo sa nazýva aj Popolec, 

Popolečná, Škaredá či Krivá 

streda, latinsky Dies cinerum. 

 

  

 

Kedy a koľko? 

 

Keďže Veľká noc je pohyblivým sviatkom a popolcová streda sa odvíja od neho, 

aj jej termín je pohyblivý. Popolec pripadá na stredu v siedmom týždni pred Veľkou nocou, 

teda na niektorú stredu v období od 4. februára do 11. marca. V tomto roku je to prvý 

marcový deň.   

Už prvé kresťanské spoločenstvá dodržiavali pôst na pamiatku Kristovho utrpenia. Postili 

sa spočiatku pár dní či týždeň, no od 4. storočia sa dokladá 40 dňové trvanie 

predveľkonočného pôstu. V rovnakom počte dní prebieha v jednotlivých cirkvách aj dnes. 

 

Symbolika 40 dní   

 

Ak by sme presne počítali dni od Popolcovej stredy do Bielej soboty, narátali by 

sme ich 46. Kedysi sa pôst začínal prvou pôstnou nedeľou, ale keďže nedele, ktoré sú jeho 

súčasťou sa nepovažovali za dni pôstu, posunul sa jeho začiatok na stredu. Popolcová 

streda sa stala oficiálnym začiatkom pôstneho obdobia v rímskokatolíckej aj v evanjelickej 

cirkvi. Gréckokatolíci a pravoslávni vynechávajú z pôstu nielen nedele, ale aj soboty, preto 

sa u nich začína ešte o pár dní skôr, slávnostnou večierňou na Syropôstnu nedeľu. 

V byzantskej liturgii má Veľký pôst príznačný názov - Svätá Štyridsiatnica. A prečo 

vlastne 40? Toto číslo má symbolický význam: 40 dní sa Mojžiš postil na vrchu Sinaj 

a rovnako aj Ježiš sa postil na púšti 40 dní pred svojim verejným účinkovaním. 

 

  



Popol a kríž   

 

Popol, ktorý je v názve tohto dňa, tiež 

skrýva v sebe hlbšiu symboliku. Drevný popol sa 

už oddávna využíval pre svoje dezinfekčné 

a čistiace účinky. Pridával sa do prania, aby plátno 

dobre vybielil, popolom sa čistil mastný riad, leštili 

kovy a striebro, umývali zuby, sypal sa ako liečivo 

na rany. A takisto sa popolu pripisovala očistná 

funkcia v prenesenom význame. 

Sypať si popol na hlavu – to bol v stredoveku symbol kajúcnosti hriešnikov, ktorí do 

chrámu prichádzali odetí do vrecoviny. Z neho sa neskôr vyvinul obrad, ktorý sa 

v katolíckej cirkvi praktizuje aj dnes. 

Na Popolcovú stredu sa počas omše posväcuje popol, ktorým kňaz robí veriacim na čelo 

kríž, pričom odrieka: „Kajajte sa a verte evanjeliu!“ alebo „Prach si a na prach sa obrátiš!“. 

Popol tu symbolizuje pominuteľnosť, kríž večný život. 

 

Jednoducho a striedmo 

 

Podstatou pôstu je v pokore zamerať svoj život viac na Boha. Popolcovou stredou 

veriaci akoby vykročili na cestu pokánia v snahe prehĺbiť svoju vieru a premieňať svoj 

život. Tá zmena sa odzrkadlila aj v zmene obradov, a navonok aj v zmene stravy a odevu. 

Popolcová streda je pre katolíkov dňom prísneho pôstu, ktorý dovoľuje najesť sa raz denne, 

pričom sa treba vyhnúť mäsitému pokrmu. Zvykom bývalo podávať kyslomliečne 

polievky, rybu, obilninové kaše alebo cestoviny, tie najčastejšie s makom. Pred varením, 

hneď ráno, sa všetok riad v kuchyni musel vydrhnúť popolom, aby ho zbavili masti, ktorou 

oplývali fašiangové jedlá. Ľudia sa v tento deň obliekli do smútočného, jednoduchého 

odevu bez výrazného zdobenia, prípadne do starých šiat, ktoré pokladali za kajúci odev. 

 

Dozvuky veselia  

 

No na dedinách bolo ešte aj počas 

Škaredej stredy cítiť dozvuky fašiangov. Niekde 

chodil dopoludnia slameník, čo bola tradične 

fašiangová maska. 

Mládenci si nenechali ujsť príležitosť vysmiať 

dievky, ktoré sa cez fašiangy nestihli vydať. So 

zvoncami zastali pred ich domom a spievali im posmešné piesne, alebo ich vytiahli von, 

aby ich „podkuli“, či im na nohu priviazali kúsok dreva – „klátik“. 

Výnimočne si ešte mládež zvykla usporiadať záverečnú hostinu v dome mládeneckého 

richtára, a keďže už bol pôst, nesmelo sa piť víno ani pivo, ale iba pálenka. 

Po veselom fašiangovom období nastáva čas útlmu, čiže pôstu. Ten začína na Popolcovú 

stredu, ktorá pripadne tento rok na 1. marec 2017. Na dedinách mládenci obradne 

”pochovávali” basu, symbol dedinských tancovačiek. Končili sa fašiangy. Dedinská 

pospolitosť sa zúčastnila symbolického, humorného pohrebu. V ten deň bolo viac dovolené 

ženám. Tento deň volali aj Škaredá streda, lebo všetky ženy mali sviatok. Bol to čas, kedy 

pojedli mäso z koncoročných a januárových zabíjačiek a ešte neprišiel čas mláďat kôz, či 

barančekov. Preto jedli väčšinou kaše, lúšteniny, kyslú kapustu, múčne jedlá, pili bylinkové 

čaje a maximálne mali ryby, čiže jedlá pôstne. Organizmus sa prečistil a dosť si oddýchol 

pred blížiacou sa jarou, kedy sa príroda prebúdza do svojho nového, vitálneho cyklu. 

 

MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŽIEN 

(často označovaný skratkou MDŽ) pripadajúci každoročne na 8. marec je medzinárodne 

uznávaný sviatok stanovený OSN k výročiu štrajku 40 000 newyorkských krajčírok v 

roku 1908.  Tieto bojovali za zrušenie desaťhodinového pracovného času, proti nízkym 

mzdám a zlým pracovným podmienkam. 

Demonštrácie žien na konci zimy, tradične v nedeľu, sa najskôr odohrávali v USA na 

popud Socialistickej strany USA; veľké zhromaždenie za volebné právo žien sa konalo 8. 

marca 1908 v New Yorku. Na prvej medzinárodnej ženskej konferencii Druhej 

internacionály v roku 1910 v Kodani presadila nemecká socialistka Clara 

Zetkinová medzinárodný sviatok, vtedy ešte bez určenia pevného dátumu. 

Dátum 8. marec sa ustálil až po 1. svetovej vojne, najmä pod vplyvom veľkej demonštrácie 

v Petrohrade v roku 1917 tesne pred Februárovou revolúciou, ktorá sa konala poslednú 

nedeľu vo februári podľa juliánskeho kalendára, čo sa rovná 8. marcu kalendára 

gregoriánskeho. Sviatok sa rýchlo rozšíril, jeho obsah kolísal od politického 

a feministického protestu po apolitickú socialistickú obdobu Dňa matiek. 

Pred prvou svetovou vojnou vytýčili ženy predovšetkým tieto požiadavky: 

 volebné právo 

 osemhodinový pracovný čas 

 zlepšenie špeciálneho zákonodarstva 

V Rakúsku, Švajčiarsku, Nemecku sa prvý MDŽ konal už v roku 1911. Roku 1913 ho 

oslavovali aj v cárskom Rusku. Po ženských nepokojoch a demonštráciách 

v Petrohrade bol roku 1917 pevne ustanovený 8. marec ako MDŽ. 
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Od roku 1975 je pripomínaný ako deň medzinárodnej solidarity žien za rovnoprávnosť, 

spravodlivosť, mier a rozvoj. 

MDŽ na Slovensku 

Prvý sviatok MDŽ v ČSR sa konal v roku 1921 a o rok neskôr nadobudol už 

masový charakter. Počas druhej svetovej vojny bol MDŽ zrušený, posledný sa konal v 

roku 1938. Po roku 1945 bol MDŽ znovu obnovený. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bez žien by bol svet pustý ako lúka bez kvetov, ako nočná obloha bez hviezd či ako srdce 

bez lásky... 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEŇ UČITEĽOV  

Na Slovensku sa Deň učiteľov slávi ako spomienka na narodenie Jana Amosa 

Komenského, ale vo svete si pedagogickí pracovníci svoj deň pripomínajú 5. októbra. 

Medzinárodný deň učiteľov (World Teachers' Day) bol vyhlásený organizáciou UNESCO 

v roku 1994 ako pripomienka Charty učiteľov – Odporúčania o postavení učiteľov , ktorá 

bola v tento deň v roku 1966 podpísaná. Jedná sa o oslavu učiteľov. 
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PROJEKTY  Z ANGLICKÉHO JAZYKA   

ŽIACI 7.A, 8.A A 9.A TRIEDY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OBLASTNÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ BARDEJOV 

Výsledky 

XVI. ročníka žiackeho halového 

futbalového turnaja ObFZ Bardejov 2017 

 

 
A. skupina 

Dubinné „B“ /Kľušov/  

Gerlachov  

Koprivnica  

Kurima  

Bardejovská Nová Ves  

 

KONEČNÉ TABUĽKY V ZÁKLADNÝCH SKUPINÁCH 

Skupina A  
1. Kurima 4 3 0 1 14:1 9  

2. Koprivnica 4 3 0 1 11:3 9  

3. Dubinné „B“/Kľušov 4 2 0 2 3:6 6  
4. Bard. Nová Ves 4 2 0 2 6:4 6  

5. Gerlachov 4 0 0 4 1:21 0  

 

Skupina B  
1. Zborov 4 3 0 1 15:5 9  

2. Fričkovce 4 3 0 1 9:4 9  

3. Lopúchov 4 3 0 1 9:4 9  

4. Partizán BJ 4 1 0 3 3:11 3  

5. Dubinné „A“ 4 0 0 4 1:13 0 

 

KONEČNÁ TABUĽKA XVI. ROČNÍKA ŽIACKEHO HALOVÉHO TURNAJA 

 

1. ZBOROV 

2. FRIČKOVCE 

3. KURIMA 

4. KOPRIVNICA 

B. skupina 

Dubinné „A“  

Zborov  

Fričkovce  

Partizán Bardejov žiačky  

Lopúchov 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

ODOVZDÁVANIE DIPLOMOV  

V UMELECKOM PREDNESE POÉZIE A PRÓZY 

63. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 

 
Okresná súťaž pre I. – III. kategóriu sa uskutočnila dňa 17.3.2017 o 8:30 hod. v III. ZŠ na 

Wolkerovej ulici, odkiaľ si naše žiačky Frederika Rondziková (VII.A) a Johanka Nagyová 

(IV.A) odniesli cenu poroty. Srdečne im blahoželáme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDSTAVENIE KUBO   

Dňa 3. 3. 2017 sa žiaci druhého stupňa zúčastnili divadelného predstavenia Kubo, 

ktoré sa odohralo v kultúrnom dome v Zborove. Žiaci aj pedagogický dozor sa spoločne 

zabávali na vtipnom stvárnení známeho diela Kubo od Jozefa Hollého, ktoré bolo navyše 

obohatené o ľudové piesne sprevádzané hrou na hudobných nástrojoch. Hra mala u žiakov 

úspech a herci podali podľa reakcií divákov veľmi dobré výkony. Žiaci si odniesli 

zaujímavý kultúrny zážitok a toto predstavenie im určite spestrilo posledný deň v týždni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KNIHA JE MÔJ PRIATEĽ  

 
Pod vedením pani učiteľky Mgr. Boženy Kusendovej sa uskutočnila súťaž so 

IV.A triedou s názvom Kniha je môj priateľ. Súťaž sa uskutočnila dňa 27.3.2017 v čase            

od 13.
00

 – 14:
30

 hod. Celá príprava pozostávala z prípravy žiakov na súťaž, prípravy otázok 

a materiálu (testy, prezentácie) a taktiež zakúpenie cien.  

 

Súťaž pozostávala zo štyroch kôl: 

1. kolo: Marec – mesiac knihy v gramatike – test 

2. kolo: Literárny kvíz – prezentácia, v ktorej bolo žiakom zadaných 16 zaujímavých 

otázok z literatúry 

3. kolo: Osemsmerovka – obsahovala mená autorov a názvy kníh 

                                          Čo sa naučíš, to máš! – výsledok osemsmerovky 

4. kolo: Prezentácia – žiakom bola premietnutá prezentácia o histórii písma, vzniku knihy 

a kníhtlače. Dozvedeli sa aj o tom, odkedy a prečo je marec mesiacom knihy. Potom im 

boli zadané otázky z prezentácie.  

Po sčítaní bodov bolo vyhodnotenie, odmeny dostali všetci žiaci, ktorí sa 

zúčastnili súťaže.  

1. miesto – Karin Knapíková 

2. miesto – Klaudia Geffertová 

3. miesto – Maroš Magoč 

 

 

NÁVŠTEVA OBECNEJ KNIŽNICE V ZBOROVE 

 

Pod vedením pani učiteľky Mgr. Boženy Kusendovej, v spolupráci s vedúcou 

knižnice pani Máriou Demkovičovou, sa dňa 28.3.2017 uskutočnila  návšteva obecnej 

knižnice so IV.A triedou. 

 

Návšteva pozostávala:   

1. Prehliadka knižnice a oboznámenie žiakov s jednotlivými oddeleniami 

2. Informácia o spôsobe vypožičiavania kníh 

3. Kvíz o literatúre pre deti a mládež (autori, názvy kníh, postavy, filmy natočené podľa 

literárnych diel, piesne, rozprávky) 

4. Zábavná časť (príslovia, porekadlá, hádanky, vtipy) 

5. Vyhodnotenie súťaže a sladká odmena pre žiakov 

 

Cieľom návštevy obecnej knižnice bolo motivovať žiakov navštevovať knižnicu, 

význam a potreba čítania kníh.   

 



MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŠŤASTIA 

20. MARCA 

 

Medzinárodný deň šťastia bol vyhlásený Organizáciou spojených národov 12. júla 

2012. Jeho vyhlásenie bolo iniciatívou Bhutánu, himalájskeho kráľovstva, ktoré meria 

prosperitu ukazovateľom hrubého národného šťastia. Rezolúcia OSN vyzýva jednotlivé 

členské štáty, aby Deň šťastia primeraným spôsobom oslavovali, napr. prostredníctvom 

vzdelávania alebo verejných aktivít. 

 

 

JOZEF Z NAZARETA, MANŽEL PANNY MÁRIE 

 

SVIATOK: 19.MAREC; 1. MÁJ – SPOMIENKA SV. JOZEFA ROBOTNÍKA 

 

Význam mena Jozef: Boh pridal, rozhojnil (hebr.)  

Patrón otcov, tesárov, robotníkov, ekonómov, prokurátorov, zomierajúcich 

 

Sv. Jozef bol pestúnom Pána Ježiša a pred zákonom bol jeho otcom a manželom 

Panny Márie. Vieme o ňom veľmi málo, len to, čo je o ňom napísané v Sv. Písme. 

Pochádzal z kráľovského rodu, bol potomkom kráľa Dávida. Narodil sa v Betleheme, no 

potom neskôr sa presťahoval do Nazareta, pravdepodobne kvôli práci. Bol chudobným 

tesárom. V Nazarete sa zasnúbil s Máriou, tradícia hovorí, že vtedy už bol v pokročilom 

veku. Keď Mária počala, bolo to tajomstvo, takže ani Jozef o tom nevedel. Tam sa ukázal 

Jozefov charakter. Spolu totiž nebývali ani nežili, a on videl, že čaká dieťa. Zrejme ho to 

trápilo; podľa vtedajších zvyklostí ju mal dať 

ukameňovať. On sa však rozhodol, že ju radšej 

potajomky prepustí, aby jej neublížil. Vtedy sa mu zjavil 

Pánov anjel a povzbudil ho, aby si ju nebál zobrať za 

manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je od Boha. Jozef 

poslúchol. Ďalšia zmienka o ňom je vtedy, keď išiel na 

základe vládneho nariadenia do Betlehema, keďže bolo 

veľké sčítanie ľudu v Rímskej ríši, do ktorej vtedy patrila 

aj Palestína. Tam Mária porodila svoje dieťa – Ježiša, 

dlho očakávaného Mesiáša. Jozef vždy vystupuje ako 

hlava rodiny, ako ten, ktorý sa má zodpovedne postarať o 

svoju rodinu. Na štyridsiaty deň išli do Jeruzalema, aby 

obetovali Ježiša v chráme Bohu. Potom sa vrátili do 

Betlehema. Do Nazareta zrejme nechceli ísť kvôli jeho 

neslávnej povesti. V evanjeliu sa spomína aj príbeh mudrcov, ktorí prišli do Betlehema 

pokloniť sa kráľovi. Bolo to asi dva roky po narodení Ježiša. Keďže kráľ Herodes potom 

číhal na život malému Ježišovi, Jozef sa zobral s celou rodinou do Egypta. Tradícia hovorí, 

že tam sa usídlili v niektorej zo židovských osád, asi na severovýchode od Káhiry. Keď 

nebezpečenstvo pominulo, vrátili sa z Egypta, ale usadili sa v Nazarete, keďže krutovláda 

Herodesovho nástupcu Archelaa pokračovala. Ďalej sa sv. Jozef spomína už iba raz, a to 

keď sa dvanásťročný Ježiš stratil v chráme. Táto krátka správa hovorí o tom, že Svätá 

rodina viedla usporiadaný život – každý rok chodievali do chrámu, ako kázal židovský 

zákon. V ďalších rokoch sa Ježiš vyučil popri Jozefovi tesárskemu remeslu.Viac zmienok v 

Evanjeliu o sv. Jozefovi nemáme. Nezachytávajú ani jedno jeho slovo. Nevieme ani to, kde 

a kedy zomrel. Asi sa to stalo ešte pred verejným vystúpením Ježiša. 

O úcte k sv. Jozefovi v prvých storočiach nevieme. Až v 12.-13. storočí si ho 

niektoré rehole vyvolili za patróna, uctieval ho napr. sv. František Assiský, františkáni, 

dominikáni, sv. Terézia z Avily. Jeho sviatok, ktorý slávime 19.marca, patrí 

medzi prikázané (u nás na Slovensku je tento sviatok dišpenzovaný, čiže nie prikázaný). 

Pápež Pius XII. zaviedol sviatok sv. Jozefa Robotníka 1. mája, ktorý je však len 

ľubovoľnou spomienkou. 
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