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Keď sa povie marec, každému napadne prvý jarný
mesiac, Medzinárodný deň žien a tohto roku ešte aj
veľkonočné sviatky.
Iba niektorí si pripomenú, že 28. marca 1592 sa
narodil učiteľ národov J. A. Komenský. A práve
v tento marcový deň si všetci učitelia pripomínajú
svoj sviatok.
V poslednom období ste o učiteľoch mohli počuť
a čítať o čosi viac. Bolo to v súvislosti so štrajkom.
Je naivné si myslieť, že so zvýšením platov učiteľom
sa zrazu všetko zmení k lepšiemu. A čo ich autorita,
spoločenské postavenie a úroveň vzdelávania?
Voľakedy bol učiteľ „niekto“. Spolu s notárom
a farárom tvorili na vidieku miestnu honoráciu, i keď
v odmeňovaní práce učiteľ za nimi dosť zaostával.
Voľakedy však bral svoje povolanie ako poslanie.
Platy boli nízke, ale odmenou mu bola aj vďačnosť
a úcta zo strany žiakov a ich rodičov.
Učitelia márne čakajú, kedy príde na post ministra
školstva človek, ktorý prinavráti úctu tomuto, podľa
mňa, krásnemu a dôležitému povolaniu.
Aforizmus starý sto rokov „Koho bohovia nenávidia,
toho spravia učiteľom“, zdá sa, platí naďalej.
Skúsme si teda aj my učitelia i žiaci 28. marca
pripomenúť, že učiteľ je ten, kto sa snaží žiakovi
odovzdať čo najviac, pripraviť čo najlepšie mladú
generáciu do reálneho sveta a robí to s tou najväčšou
oddanosťou a láskou. Skúsme svojmu učiteľovi, či už
súčasnému, alebo bývalému v tento deň povedať
aspoň slovko ĎAKUJEM!
Priemerný učiteľ rozpráva. Dobrý učiteľ vysvetľuje.
Výborný učiteľ ukazuje. Najlepší učiteľ inšpiruje.
Želám všetkým, nielen našim žiakom, aby mali tých
najlepších učiteľov.
šéfredaktor
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Milí kamaráti!
Verím, že všetci viete, prečo sa náš časopis volá ŠKOLOVINY. Ak nie, tak vám
pripomeniem, že je to preto, lebo jeho úlohou je priniesť všetky noviny a novinky, čo sa
v našej škole udejú. A tak sme si minulý školský rok posvietili aj na správanie sa v škole.
Zistili sme, že nie všetci poznáme základné pravidlá správania sa. Slušnému správaniu sa
učíme od malička. Vedú nás k tomu naši rodičia a neskôr im v tom pomáhajú aj učitelia. Aj
my by sme chceli vám cez stránky nášho časopisu poradiť, ako sa správať v tej či onej
situácii. Dúfame, že tie stránky nezostanú neprečítané, ale že vám pomôžu orientovať sa
v rôznych životných situáciách. Veď čo sa za mlada naučíš, .... .
3. časť O kultúrnych podujatiach
Zatiaľ čo v minulosti väčšina ľudí trávila voľný čas doma, v domácom prostredí, vzrastajúca
kultúrna úroveň vťahuje čoraz väčší okruh ľudí do víru verejných kultúrnych a spoločenských
podujatí.
Aj pri všetkých nových formách sprostredkovania umenia, ako sú rozhlas, film a televízia,
popredné miesto si zachováva divadlo. Návšteva divadelného predstavenia si vyžaduje, aby
sme si ju zavčasu naplánovali, vybrali určité predstavenie a zadovážili naň vstupenky. Svoju
slávnostnú náladu prejavíme aj slávnostným oblečením a starostlivou úpravou zovňajšku.
Kým vojdeme do hľadiska, kúpime si program. Je otázkou slušnosti prísť dosť zavčasu, aby
sme si program prečítali ešte pred začiatkom predstavenia. Pri vchádzaní do radu v hľadisku,
v ktorom už sedia iní návštevníci , treba požiadať o uvoľnenie priechodu. Do radu vchádza
prvý muž pred ženou, pritom obaja sú obrátení k návštevníkom tvárou. Žena sa usadí po
mužovej pravici.
Počas divadelného predstavenia nerušíme ostatných rozhovorom so susedmi, poznámkami,
komentovaním deja a podobne. Svoju spokojnosť s predstavením, s hereckými výkonmi
prejavujeme tlieskaním na konci jednotlivých dejstiev alebo predstavenia. Pískať,
vykrikovať, prípadne dupať nie je práve najslušnejšie. Častým nešvárom je oneskorený
návrat do hľadiska po prestávke. Kto sa takto oneskorí, mal by radšej zostať niekde pri
vchode, kde neruší výhľad ostatným divákom, a vyčkať ďalšiu prestávku.
Okrem tradičných divadelných predstavení, ako sú činohra, opera, balet a opereta, sa
v súčasnosti uplatňujú rozličné modernejšie žánre , napr. muzikál, divadlá poézie a podobne.
Pre všetky tieto podujatia platia v podstate tie isté pravidlá slušnosti, iba azda oblečenie je
menej slávnostné.
Inými podujatiami sú večerné koncerty. Aj pri nich sa vyžaduje slávnostnejšie oblečenie, ale
aj patričná duševná príprava. Kto nemá zmysel a záujem o vážnu hudbu, nech koncerty
nenavštevuje- neprinášajú mu umelecký zážitok, sú preňho utrpením a nudou. Okrem
tradičných koncertov sú rozšírené aj koncerty spevákov populárnej hudby, ľudovej hudby či
estrády. Na nich je menej slávnostná a bezprostrednejšia atmosféra.

Pre návštevu kina platia vcelku tie isté pravidlá. Ani v kine sa nepatrí robiť nahlas poznámky,
komentovať jednotlivé scény, či prezrádzať okolosediacim ďalší dej. Nerušíme divákov počas
predstavenia rozbaľovaním bonbónov alebo šuchotaním papiera. Aj o slušnosti v kine platí,
že základom je ohľaduplnosť voči ostatným divákom. Je celkom správne, keď usporiadatelia
vyvedú zo sály návštevníkov, ktorí svojím správaním rušia predstavenie.

Niektorí s úsmevom, iní zaskočení. Aj takto odchádzalo na predĺžený víkend žiaci
základných, stredných a špeciálnych škôl po tom, čo si v piatok prebrali polročné
vysvedčenia.
Psychológovia upozorňujú, že školáci tieto
vysvedčenia nepodceňujú. Je to ohodnotenie ich
práce a môže byť dokonca aj väčším strašiakom
než to koncoročné.
Aj keď polročné vysvedčenia už deti nedostávajú
na oficiálnom tlačive s vodoznakom a so štátnym
znakom, ale len vo forme výpisov hodnotení, je
to pre ne rovnaký stres ako na konci roka. Je to
výsledok ich práce, dáva im spätnú väzbu na ich
prístup k učeniu a mám často pocit, že bývajú aj
častejšie zaskočené známkami ako na konci roka.
Dôvodom je skutočnosť, že po vianočných prázdninách majú len krátky čas na opravu
známok. Navyše potom prichádzajú písomky, ktoré sa hneď preklopia do známok a ak dieťa
zistí, že niečo pokazilo, tak už nemá veľkú možnosť nápravy. Potom sú podľa psychológov
časté telefonáty plačúcej dcéry s mamou, pretože dostala dvojku, hoci je to dobrá známka.
V takom prípade treba dieťa povzbudiť, s tým, že si známku môže opraviť, keď pre to urobí
viac a bude usilovnejšie pracovať. Deti sú do desiatich rokov prehnane optimistické. Ak
viacerí dostávajú jednotky, dieťa očakáva jednotku aj u seba, a uniká mu, že počas polroka
dostalo aj horšie známky. Staršie deti už hodnotenie berú realistickejšie.
Psychológovia považujú za dobré, že sú žiaci hodnotení aj polročne. Keby sme hodnotenie
dali len raz za rok, dieťa by dlhú dobu nevedelo, ako vlastne stojí s učením v porovnaní
s inými deťmi a aj so sebou samým.
Klasifikovanie žiakov na polroku má svoj význam. Môže sa zdať, že je to viac stresujúce, ale
z hľadiska látky a učiva to zvládnu lepšie, ak sa rozkladá na viac častí.
Hoci žiaci dostávajú od roku 2012 len výpisy polročných hodnotení, ktoré nie sú verejnou
listinou, na základe písomnej žiadosti plnoletého žiaka, zákonného zástupcu alebo zástupcu
zariadenia môže škola vydať žiakom aj polročné vysvedčenie.

6. apríl 2016 je tu možno skôr, ako by si mnohí rodičia a najmä žiaci želali. V ten deň sa
totiž koná celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl. Prebieha z dvoch
predmetov – z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry, resp. z maďarského jazyka
a literatúry, alebo z ukrajinského jazyka a literatúry. Ešte stále je dosť času na prípravu a
minimalizáciu stresu. Základ je zvoliť si tie správne pomôcky a vedieť kam sa obrátiť v
prípade problémov.
Mnohí žiaci sa testovania boja. Pri testoch
môžu síce používať kalkulačky či rysovacie
potreby, pre pocit bezpečia to však nestačí. Ako
teda deťom pomôcť, aby sa zbavili strachu a
zvládli testy čo najlepšie? Najjednoduchšou
cestou je pripraviť ich na to, čo ich čaká.
Ukázať im, ako takéto testy vyzerajú, dať im
priestor zažiť túto skúšku aj „nanečisto".

„Počet otázok, štruktúra testu aj spôsob
pýtania sa sú v našich pracovných zošitoch
z edície Testovanie pripravené tak, ako budú v
skutočnom teste, ktorý žiakov čaká", povedala
Mgr. Mira Schrimpelová, konateľka odborného
nakladateľstva RAABE Slovensko a dodáva: „V našich testoch sme sa zamerali najmä na tie
oblasti, ktoré spôsobovali v minulosti žiakom najväčšie problémy." Pre ôsmakov aj
deviatakov sú v RAABE k dispozícii testy z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry.

Mgr. Libuša Bednáriková, jedna z autoriek pracovných zošitov s názvom Testovanie 9 – testy
zo slovenského jazyka a literatúry za najväčší problém považuje, že žiaci sa s testami a
testovými úlohami stretávajú až tesne pred samotným celoslovenským testovaním, čo u nich
môže vyvolať stres a strach z neznámeho. „Najčastejšie omyly vyplývajú zo skutočnosti, že si
žiaci dobre neprečítajú zadanie otázky, a preto vyberú nesprávnu odpoveď. Pri otázkach,
ktoré sa týkajú priamo ukážky, je potrebné poriadne si prečítať aj ukážku", upozorňuje Libuša
Bednáriková. Pri vedomostných úlohách je nevyhnutné, aby žiaci zhodnotili a zvážili všetky
možnosti odpovedí, ktoré majú na výber a potom vybrali tú správnu. „Na základe mojej
skúsenosti sa žiaci pri testoch s výberom odpovede často veľmi ponáhľali a neprečítali si
poriadne ani text ukážky, ani zadanie otázok, čo viedlo k zbytočným chybám", dodáva Libuša
Bednáriková. Skúsenejší žiaci pristupujú k testom pozornejšie, čiže najlepšie je testy
precvičovať, vtedy odpadá aj strach z neznámeho.

Už sme si povedali, že v procese prípravy na Testovanie 9 zohráva dôležitú úlohu stres. A
práve takéto záťažové situácie sú pre mnohých adolescentov naozajstnou skúškou. Práve pri
podobných životných situáciách sa totiž môžu žiaci vyšších ročníkov dostať až na hranu. Je
nesmierne dôležité, aby vtedy nezostali sami, aby im niekto pomohol nastaviť ďalšie kroky a
postup práce.
Aj s týmto úmyslom vznikla z iniciatívy Výskumného ústavu psychológie a patopsychológie
stránka komposyt.sk ako digitálna platforma, ktorá prináša nielen odborníkom, ale aj rodičom
a žiakom pomoc v podobe informácií. Vyhľadávanou sa stala najmä rubrika Čo robiť keď?,
ktorá prináša odpoveď napríklad aj v prípade, keď žiak vymeškáva zo školy, keď u neho rodič
spozoruje sklony k sebapoškodzovaniu, keď má podozrenie na kontakt s drogami... Aj toto sú
javy, ako môže dospievajúci zareagovať na stres zo skúšky, ktorá je vnímaná ako
predstupienok k úspešnému štartu na strednú školu, resp. ďalšej príprave na budúce
zamestnanie.
Rodičia na stránke komposyt.sk nájdu aj kontakty na odborníkov, na ktorých sa môžu obrátiť,
keď nevedia, ako s problémami svojich detí ďalej.

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a partnerské organizácie
pôsobiace v školstve včera popísali Deklaráciu na podporu skvalitňovania podmienok
a úrovne vzdelávania a vedy na Slovensku.
Deklarácia sa týka vysokých škôl, ale aj regionálneho školstva. Žiadajú v nej napríklad to, aby
podiel z HDP na školstvo bol do
konca nastávajúceho volebného
obdobia najmenej šesť percent.
Vo štvorročnom volebnom
období by sa tak malo
financovanie školstva zvyšovať
najmenej o 0,5 percenta z HDP
oproti predchádzajúcemu roku.
Signatári deklarácie tiež žiadajú,
aby
sa
platové
tarify
pedagogických a odborných
zamestnancov v regionálnom školstve zvýšili od 1. januára 2017 o 25 percent a každý ďalší
rok o 10 percent. Po včerajšom stretnutí signatárov deklarácie to povedal predseda
Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavel Ondek.
Ondek reagoval aj na prísľub predsedu vlády Róberta Fica. Ten sľúbil zvýšenie platov
učiteľov v nasledujúcom volebnom období o 25 percent. To, čo deklaruje predseda vlády, je
však podľa Ondeka pre súčasnú situáciu v školstve málo a žiadajú preto zvýšenie o 25 percent
hneď od začiatku nasledujúceho roka. Deklarácia sa týka aj platu nepedagogických
zamestnancov. Organizácie žiadajú, aby sa ich tarifný plat začínal na úrovni minimálnej

mzdy, od ktorej by sa mali odvíjať platové triedy a platové stupne. Pri regionálnom školstve
žiadajú tiež signatári deklarácie previesť kompetencie v oblasti riadenia a financovania
verejných škôl a školských zariadení výlučne do pôsobnosti ministerstva školstva.
Financovanie verejných vysokých škôl z verejných zdrojov by sa malo podľa signatárov
deklarácie zvýšiť každoročne o 60 miliónov eur. Každoročne žiadajú tiež zvyšovať platy tak,
aby plat začínajúceho vysokoškolského učiteľa na pozícii odborného asistenta dosiahol
najmenej úroveň 1,7 násobku priemerného platu v národnom hospodárstve. Ohodnotenie
nepedagogických zamestnancov vysokých škôl by malo byť rovnako primerané a tarifný plat
v prvej platovej triede a prvom platovom stupni by mal začínať na minimálnej mzde.
Vladimír Crmoman za Slovenskú komoru učiteľov včera v súvislosti s deklaráciou povedal,
že razantný krok je na mieste. Podpísanie tejto deklarácie však nebude mať podľa neho vplyv
na súčasný štrajk, keďže deklaráciu podpisujú partnerské organizácie a štrajk je mimo týchto
organizácií. Požiadavky štrajkujúcich učiteľov sa navyše podľa Crmomana týkajú roku 2016,
pričom deklarácia sa dotýka až roku 2017.
Deklaráciu pošlú odbory všetkým politickým stranám. Žiadajú najmä tie strany, ktoré budú
zostavovať novú vládu, aby deklaráciu a jej body zahrnuli do svojho programového
vyhlásenia. Vo štvrtok 18. februára budú o deklarácii hovoriť aj s ministrom školstva Jurajom
Draxlerom. Odborári rokovali o deklarácii so zástupcami Slovenskej rektorskej konferencie,
Rady vysokých škôl, Študentskej rady vysokých škôl či Asociácie doktorandov. Za oblasť
regionálneho školstva rokovali s odbormi zástupcovia Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií,
Združenia základných škôl, zástupcovia Asociácie stredných odborných škôl, zástupcovia
súkromných škôl, zástupcovia Slovenskej komory učiteľov, rady rodičov či nezávislých
kresťanských odborov.

Do trojtýždňového štrajku, ktorý organizovala Iniciatíva slovenských učiteľov (ISU), sa
zapojilo spolu približne 15.000 učiteľov z 1000 škôl. Počas tohto obdobia bolo neodučených
viac ako 400.000 hodín. Informoval o tom Vladimír Crmoman z ISU.
Vďaka štrajku sa podľa Crmomana problematika školstva stala dôležitou spoločenskou a
politickou témou, a čo sa týka potreby jej riešenia, v odbornej verejnosti vládne konsenzus.
"Napriek tomu, že odporcovia štrajku nám vyčítali neformálnosť, my považujeme skutočnosť,
že pedagogickí a odborní zamestnanci doň vstupovali len na základe svojho presvedčenia, za
kľúčový moment vypovedajúci o akútnosti nahromadených problémov v slovenskom školstve,"
doplnil Crmoman.
ISU uviedla, že počas trvania štrajku sa uskutočnilo 17 demonštrácií a pochodov, živé reťaze
v 17 mestách, ktorých sa zúčastnilo okolo
12.000 ľudí. Počas tohto obdobia sa
uskutočnilo aj sedem koncertov, viac ako
15 charitatívnych akcií, stovky stretnutí
a diskusií
v školách,
kaviarňach,
knižniciach
či
kníhkupectvách
pre učiteľov, rodičov, ale aj občanov, do
ktorých sa zapojili tisícky ľudí.

Nespokojní učitelia vstúpili do štrajku 25. januára. Prerušili ho v pondelok 15. februára, kedy
štafetu po nich prebrali vysokoškolskí pedagógovia. Doteraz sa zapojili vysokoškolskí učitelia
z 15 slovenských univerzít. Celkovo je na Slovensku 35 vysokých škôl.
Vysoké školy napriek štrajku nezostanú zatvorené. Štrajkujúci zamestnanci budú počas
štrajku organizovať na akademickej pôde diskusné stretnutia, kultúrne podujatia či
zhromaždenia akademickej obce.

Vynechávanie raňajok, stravovanie mimo domu alebo školskej jedálne, či konzumácia jedál
a pochúťok s neznámou energetickou a nutričnou hodnotou, to sú trendy v stravovaní aj
dnešných deti na mnohých základných školách.
V rámci medzinárodného projektu
"We Love Eating – Užívaj si zdravý
život" so zameraním na budovanie
povedomia o zdravom životnom štýle,
do ktorého boli zapojení aj rodičia detí
vo veku 0-9 rokov a 10- až 16-roční
študenti, sa uskutočnili on-line
dotazníkové prieskumy. "Ich cieľom
bolo
zistiť
úroveň
povedomia
o význame správneho stravovania sa
a dostatočnej
fyzickej
aktivity
a tiež zistiť
súčasné
zvyklosti
v spôsobe stravovania sa a životného
štýlu," informovala hovorkyňa úradu Mária Tolnayová.
Výsledky poukazujú napríklad na negatívny trend v konzumácii ovocia a zeleniny. Ovocie
a zeleninu konzumuje každý deň len 50 percent detí vo veku 0-9 rokov a 33 percent mládeže
vo veku 10-16 rokov. "Len 30 percent 0-9-ročných detí a 36 percent mládeže vo veku 10-16
rokov má úmysel tieto súčasné zvyklosti zmeniť a zaraďovať do svojho jedálneho lístka viac
ovocia a zeleniny napriek pomerne vysokému povedomiu o význame ich konzumácie
z hľadiska ochrany a zachovania zdravia," podotkla Tolnayová.
Primeranej fyzickej aktivite sa venuje 44 percent detí vo veku 0-9 rokov. "Menej
respondentov považuje za dôležité konzumovať jedlo v spoločnosti rodiny, priateľov a tiež
variť čerstvé jedlo a ani nemajú zámery do budúcnosti tento zvyk meniť," priblížila
Tolnayová.
Sú to výsledky odpovedí náhodne vybranej vzorky rodičov 0-9-ročných detí a detí a žiakov
vo veku 10-16 rokov, ktoré poukazujú na určitý trend v spôsobe stravovania sa a celkového
životného štýlu u našich detí a mládeže.
Z hľadiska zdravia a rozvoja osobnosti sú totiž detstvo a adolescencia kritickými obdobiami
v živote človeka, preto je konzumácia stravy s adekvátnou nutričnou hodnotou v tomto veku
veľmi dôležitá. Stravovacie návyky a životný štýl, ktoré si deti osvoja, pretrvávajú spravidla

celý život. Zdravá výživa v detstve a adolescencii znižuje riziko zdravotných problémov
podmienených výživou, a to najmä obezity, zubného kazu a nedostatočnej fyzickej aktivity.

Žiaci základných škôl a ich rodičia sa budú v týchto týždňoch rozhodovať,
ktorú strednú školu si vybrať. Najmenej času - necelé dva týždne - majú v prípade, ak
zvažujú štúdium odboru, na ktorý školy robia talentové skúšky. Na tie musia podať
prihlášky riaditeľovi ZŠ už do 20. februára 2016. Ak chcú pokračovať v štúdiu na bežnej
škole či na osemročnom gymnáziu, majú čas tak urobiť do 10. apríla 2016.
Prihlášku možno podať na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej
strednej školy. Ak sa žiak hlásil na strednú školu s talentovými skúškami a neuspel na nich,
má možnosť podať si ďalšie dve prihlášky na bežné stredné školy.
V aktuálnom školskom roku je na základných školách a špeciálnych základných školách
približne 40 000 deviatakov. Podľa prieskumu záujmu na
ZŠ realizovaného školskými výpočtovými strediskami by si
chcelo podať prihlášku na talentové odbory niečo viac ako
8 000 žiakov, pričom takmer polovica z nich by chcela
študovať na bilingválnom či športovom gymnáziu.
V prípade bežných škôl prejavili žiaci najväčší záujem o
gymnáziá a stredné odborné školy. Ďalej nasledovali
obchodné akadémie, stredné odborné školy obchodu
a služieb a stredné zdravotnícke školy. Celkovo stredné
školy nahlásili školským výpočtovým strediskám takmer
65-tisíc voľných miest, ktoré by chceli obsadiť v školskom
roku 2016/17.
Prihlášky na stredné školy si budú podávať aj žiaci 5.
ročníka ZŠ, ktorí by chceli pokračovať v štúdiu na
osemročných gymnáziách.
Prijímacie skúšky čakajú všetkých žiakov, ktorí si vyberú odbor s maturitou. Na väčšine škôl
sú prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky. Odborné školy môžu
podľa zamerania overovať vedomosti aj z iných predmetov, ako sú napríklad fyzika, chémia,
prírodopis či cudzie jazyky. Bez skúšok môžu školy prijať iba tých žiakov, ktorí v Testovaní 9
dosiahli viac ako 90-percentnú úspešnosť zo slovenčiny a zároveň aj matematiky.
Riaditeľ strednej školy pri rozhodovaní o prijatí taktiež zohľadní, či je uchádzač úspešným
riešiteľom predmetovej olympiády alebo víťazom súťaže, ktorá súvisí s odborom vzdelávania,
o ktorý sa uchádza. Tiež prihliada na výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov
9. ročníkov základných škôl Testovanie 9.
Na stredných školách overujúcich športové, talentové alebo iné špeciálne schopnosti a
nadanie uchádzačov sa prijímacie skúšky budú konať v termíne od 25. marca do 15. apríla
2016. Presný termín skúšok si určí každá škola zvlášť.

Prvý termín prijímacích skúšok na bežné stredné školy je naplánovaný na pondelok 9. mája
2016, druhý termín je vo štvrtok 12. mája 2016. Výsledky prijímacích skúšok musí škola
zverejniť na svojej výveske do troch dní odo dňa konania druhého termínu.
Ak žiak nebol prijatý v riadnom termíne na žiadnu strednú školu, môže si podať ešte jednu
prihlášku na školu, ktorá prijíma v druhom kole. Rozhodnúť o vypísaní prípadného druhého
kola musí riaditeľ školy najneskôr 6. júna a samotné prijímacie skúšky sa potom uskutočnia
21. júna 2016.
Podrobné informácie o ponuke stredných škôl nájdete na stránke Školských výpočtových
stredísk.
Zoznam študijných odborov a učebných odborov, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych
schopností, zručností alebo nadania (číslo a názov odboru):











5310 N zubný technik,
5315 N zdravotnícky záchranár,
5317 Q diplomovaný fyzioterapeut,
5370 M masér,
6317 M 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium,
7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo,
7902 J 74 gymnázium - bilingválne štúdium,
7902 J 77 gymnázium - šport,
skupina študijných odborov 82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba I,
skupina študijných odborov a skupina učebných odborov 85 Umenie a
umeleckoremeselná tvorba II.

„Kým po minulé roky sme naplnili jeden
– maximálne dva autobusy, tento rok idú
žiaci v troch autobusoch – záujem
narástol,“ hovoria viacerí riaditelia
základných a stredných škôl. O príspevok
na lyžiarsky kurz požiadalo v Eduzbere
2015 celkom 1 939 škôl pre 95 334
žiakov.
„Z našej školy ide veľa detí, ktoré by inak
ísť nemohli. Rodičia by na to jednoducho
peniaze nenašli,“ hovoria riaditelia.
Zo spomínaného počtu prihlásených detí bolo 859 žiakov nad limit stanovený metodikou,
ktorú MŠVVaŠ SR prijalo na financovanie. Do konca roka 2015 dodatočne požiadalo 25 škôl
o zvýšenie príspevku v počte 620 žiakov.

„Konečný počet žiakov, na ktorý ministerstvo poskytlo na začiatku roka 2016 príspevok 150
eur, je 95 095,“ povedal minister Juraj Draxler. Celkovo tak dostanú školy na tento účel
sumu 14 264 250 €.
Peniaze odchádzajú postupne od začiatku roka. „Urobili sme to tak, že školám vystavíme
faktúry za služby. Takto sme v podstate vyhoveli všetkým kurzom, ktoré sa u nás budú konať
a prebieha to bezproblémovo,“ zhodnotil Marián Bekeš za Skicentrum Strednica v Ždiari, kde
sa kurzy konajú už celé roky.
Hoci školy v prírode budú aktuálne až v teplejších mesiacoch, aj tu stúpli počty detí, ktoré sa
ich zúčastnia. O príspevok 100 eur požiadalo v Eduzbere 2015 celkom 1 663 škôl pre 59 973
žiakov. Z tohto počtu bolo 1 079 žiakov nad limit stanovený metodikou. Do konca roka 2015,
dodatočne požiadalo 11 škôl o zvýšenie príspevku v počte 256 žiakov. Konečný počet žiakov
na ktorý ministerstvo poskytlo na začiatku roka 2016 príspevok na ŠvP je 59 150 v celkovej
sume 5 915 000 € .

Príspevok na lyžiarsky kurz sa poskytuje od roku 2016 v súlade s §3 ods. 3 a §7 ods. 19
zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
v znení neskorších predpisov.
Ministerstvo pridelí v rámci rozpisu rozpočtu na rok
2016 príspevok 150 € na žiaka pre nahlásený počet
žiakov v Eduzbere a rozpis zverejní na svojom
webovom sídle.
Finančné prostriedky sú účelovo určené pre žiakov
druhého stupňa základnej školy (ZŠ), špeciálnej
základnej školy (ŠZŠ) a pre žiakov stredných škôl v dennej forme štúdia, na financovanie
lyžiarskych výcvikov a kurzov, snowboardových výcvikov a kurzov a kombinovaných
lyžiarskych alebo snowboardových výcvikov a kurzov (ďalej len „lyžiarske kurzy“). Každý
zriaďovateľ je povinný príspevok na LK poskytnúť príslušnej škole v plnej výške.
V súlade so zákonom môže škola použiť príspevok na pokrytie nákladov na LK pre toho
istého žiaka najviac jedenkrát počas jeho návštevy základnej alebo strednej školy. Stanovený
príspevok na jedného žiaka nie je možné deliť medzi viacerých žiakov.
Pokiaľ sa LK zúčastní počas roka 2016 menší počet žiakov ako bolo nahlásené v
Eduzbere, škola je povinná vrátiť finančné prostriedky zodpovedajúce počtu žiakov, ktorí sa
aktivít nezúčastnili. Škola je povinná vrátiť aj nevyužité finančné prostriedky z dôvodu, že
náklady na LK neumožnili použiť celý príspevok 150 € na žiaka. Vrátenie finančných
prostriedkov je škola povinná zrealizovať čo najskôr, najneskôr však do 10 dní po skončení
posledného LK v roku 2016.

Veľká noc je najstarším a najvýznamnejším sviatkom kresťanského cirkevného roka, počas
ktorého si kresťania pripomínajú umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. Slávi sa na prvú
jarnú nedeľu po splne mesiaca. Nadväzuje na židovské veľkonočné sviatky – paschu, ktoré sa
slávili od 14. do 21. dňa v mesiaci nisan (náš marec až apríl) na pamiatku oslobodenia
Izraelského národa z egyptského otroctva.
Prípravným obdobím pred Veľkou nocou je v Rímskokatolíckej cirkvi štyridsaťdňový pôst. Je
formou pokánia nielen v kresťanstve, ale aj v iných náboženstvách. Ide o prípravné obdobie
pred Veľkou nocou a zahŕňa 6 pôstnych nedieľ Veľký štyridsaťdňový pôst. Svätá
štyridsiatnica, sa začína na rozdiel od rímskokatolíkov (latinského obradu) už v pondelok a
trvá do piatku pred Lazárovou sobotou. Do 40 dní pôstu počítajú gréckokatolíci aj soboty a
nedele (zatiaľ čo rímskokatolíci nedele nepočítajú). Pôst je obdobím, keď sa má veriaci
usilovať o obrátenie, zmenu zmýšľania, má rozjímať nad svojím životom, plakať nad svojimi
hriechmi. Na rozjímanie a sprítomnenie Kristovho spásonosného utrpenia je vyhradený až
Veľký týždeň.
Číslo 40 malo posvätný význam: Ježiš Kristus sa postil 40 dní pred svojím verejným
vystúpením (Mk 1,12; Mt 4, 1-11), 40 dní pokrývala voda zem počas potopy sveta, 40 dní sa
postil Mojžiš na vrchu Sinai, 40 dní putoval prorok Eliáš k jaskyni na vrchu Horeb, kde prišiel
k nemu Boh a podobne. Pôvodné pôstne pravidlá boli veľmi prísne: dovoľovali požívanie
jedla len jedenkrát denne. Okrem toho boli sprísnené aj abstinenciou, tj. úplným zdržiavaním
sa požívania niektorých pokrmov ako mäso, ryby, mlieko a mliečne výrobky (maslo, syry).
Obrad sypania popola na hlavu v prvý pôstny deň sa praktizoval už od 8. storočia. Pôvodne to
bol obrad vyhradený len pre veľkých a verejných hriešnikov, ktorí v tento deň začínali svoju
cestu pokánia. Vstupovali do chrámu bosí, zaodiati vrecovinou a sypali si na hlavu popol.
Neskôr podobným spôsobom začínali svoje pokánie nielen verejní kajúcnici, ale aj ostatní
veriaci a sypanie popola na hlavu sa stalo všeobecným symbolom rozhodnutia nastúpiť na
cestu pokánia.

Vysvetlenie pôvodu názvu „veľká“ treba hľadať v časoch židovského otroctva v
starovekom Egypte. Faraón nebol ochotný prepustiť svojich izraelských otrokov, a
preto Boh trestal krajinu desiatimi ranami. Až po poslednej z nich, keď zomreli všetky
prvorodené egyptské deti, faraón prepustil zotročený ľud. Židov, ktorí pomazali veraje
svojich dverí krvou baránka, sa táto pohroma netýkala, a anjel smrti ich obišiel. Baránok je
preto symbolom Ježiša Krista, ktorého krv nás všetkých zachránila od večného zatratenia.
Ako sa ďalej uvádza v Biblii, po vyslobodení z Egypta previedol Boh ľud na čele s Mojžišom
cez Červené more, ktoré rozdelil a vysušil. Tu niektorí hľadajú pôvod tradičného židovského
názvu pre Veľkú noc: pésach - prechod. Iní slovo pésach vysvetľujú ako obídenie, vyhnutie sa
a vzťahujú ho na anjela smrti, ktorý obchádzal domy potreté krvou. Obídenie aj prechod
predstavujú veľké Božie skutky, ktoré urobil počas jednej noci pre svoj ľud, a preto
každoročnú spomienku na tento deň Izraeliti nazvali Veľkou nocou. Symbolika prechodu z
otroctva do slobody sa preniesla aj do kresťanstva ako prechod z hriechu do života v
Božej milosti, ktorý zabezpečil Ježiš Kristus svojou smrťou a zmŕtvychvstaním. Udalosti

spojené s jeho ukrižovaním a vzkriesením sa odohrali práve počas pésachu, a preto sa
židovská a kresťanská Veľká noc kryje aj časovo.
Termín sviatkov Veľkej noci je pohyblivý, závislý od lunárneho cyklu. V roku 525
požiadal pápež Ján I. mnícha Dionýza Exigua o radu v tejto záležitosti. Ten vytvoril
tabuľku slávenia Veľkej noci pre nasledujúce desaťročia. Jej prijatím bol „veľkonočný
spor” ukončený. Až do reformy kalendára pápežom Gregorom v roku 1582 - existoval jeden
termín Veľkej noci pre celú Cirkev. Keďže východná cirkev reformu kalendára neprijala,
slávi Veľkú noc odvtedy spoločne s katolíkmi a evanjelikmi len občas. V modernej dobe už
boli viaceré pokusy stanoviť Veľkonočnú nedeľu na jednu konkrétnu nedeľu. V roku 1897 sa
v tejto veci obrátili na pápeža astronómovia, v roku 1931 aj Spoločenstvo národov. Druhý
vatikánsky koncil sa tiež zaoberal touto záležitosťou. Vo vyhlásení z roku 1963 sa ohlasuje
ochota stanoviť Veľkú noc na určitú nedeľu v gregoriánskom kalendári - ak s tým budú
súhlasiť všetci, aj oddelené východné cirkvi. Pápež Pavol VI. sa chopil iniciatívy a navrhol
od roku 1977 - keď sa všetky termíny Veľkej noci časovo zhodovali - stanoviť Veľkú noc
na druhú nedeľu v mesiaci apríl. Takmer všetky biskupské konferencie s tým súhlasili, za
predpokladu súhlasu východných cirkví. Ekumenický patriarchát v Carihrade však
signalizoval „závažný pastoračný problém”, ktorý treba dlhšiu dobu skúmať. Definitívne
„nie” prišlo roku 1982 od kláštorného spoločenstva na vrchu Athos. Naposledy sa táto otázka
vynorila pri veľkom miléniovom stretnutí všetkých hláv pravoslávnych cirkví v decembri
2000 v Carihrade. Vo Veľkom týždni Rímskokatolícka cirkev slávi tajomstvá spásy, ktoré
uskutočnil Kristus v posledných dňoch svojho života. Veľký týždeň sa začína Kvetnou
nedeľou, čiže Nedeľou utrpenia Pána, v ktorej sa spája predzvesť kráľovského triumfu
Ježiša Krista so zvesťou o jeho umučení. Večernou omšou na pamiatku Pánovej večere
sa začína Veľkonočné trojdnie, ktoré pokračuje cez Veľký piatok utrpenia a smrti Pána
a cez Bielu sobotu, vrcholí Veľkonočnou vigíliou a uzatvára sa vešperami Nedele
Pánovho zmŕtvychvstania. Obrady Veľkého týždňa, ktorých začiatky siahajú 4. storočia,
prešli v nasledujúcich storočiach mnohými zmenami. Naposledy boli zjednodušené a
liturgicky prispôsobené súčasným požiadavkám v r. 1951 a 1969.

Posledná pôstna nedeľa, známa pod menom Kvetná nedeľa, alebo Nedeľa utrpenia Pána, je
prvým dňom Veľkého týždňa. Kvetná nedeľa nám pripomína rozhodnutie židovskej rady
o Ježišovej smrti a kresťania si počas nej pripomínajú triumfálny vstup Ježiša Krista do
Jeruzalema. V tento deň sa svätia palmové alebo
olivové ratolesti, u nás najčastejšie bahniatka, tie
sa potom spália na popolec, ktorý bude použitý pri
obradoch Popolcovej stredy budúceho roku.
Obrady Kvetnej nedele sa skladajú z dvoch
častí: zo spomienky na Pánov vstup do
Jeruzalema a zo svätej omše zasvätenej
pamiatke Kristovho utrpenia, v ktorej sa
prednášajú pašie - časť evanjelia, v ktorom sa
opisuje Pánovo umučenie. Pašie (lat. passio –
utrpenie) – opis utrpenia a smrti Ježiša Krista od
Poslednej večere až po jeho smrť na kríži, ako ho

podávajú evanjelisti. Kvetnou nedeľou sa začína Veľký týždeň. Jeho hlavnou myšlienkou
je Pánovo umučenie, ktoré sa slávilo tri dni už od 4. storočia, z toho je názov
Veľkonočné trojdnie.

Podstatou Zeleného štvrtku je spomienka na ustanovenie sviatosti Oltárnej i sviatosti
kňazstva. Na Zelený štvrtok predpoludním biskupi na pamiatku ustanovenia sviatosti
kňazstva slúžia sväté omše so všetkými kňazmi svojich diecéz, táto sv. omša sa nazýva
Missa chrismatis. Pri týchto omšiach posväcujú aj tri druhy oleja: krizmu, olej. Aj slovo
„Kristus“ pochádza z gréčtiny (Christos) a
znamená „Pomazaný“. (Po hebrejsky znie
toto slovo „Mesiáš“.) Vo štvrtok večer
slávil Ježiš poslednú večeru so svojimi
učeníkmi. V tento večer ustanovil dve
sviatosti: kňazstva a eucharistie, resp.
premenil chlieb a víno na svoje telo a krv.
V Zelený štvrtok sa večerná svätá omša
slávi na pamiatku ustanovenia Sviatosti
Oltárnej. Táto svätá omša je tiež známa
obradom umývania nôh 12 mužom. Vo
štvrtok prestávajú zvoniť zvony, ako
znak spoluúčasti s utrpením Krista. Ich zvuk sa ozve až na slávnostnú Glóriu na vigíliu
vzkriesenia na Bielu sobotu a namiesto nich sa používajú rapkáče.

Trojdnie pokračuje Veľkým piatkom - dňom utrpenia, ukrižovania a smrti Ježiša
Krista. V rímskokatolíckych chrámoch sa v tento deň neslúži svätá omša, oltáre sú bez
chrámového rúcha. Všetci veriaci sa
postia od mäsitých pokrmov a najesť sa
možno za deň len raz do sýtosti. Je to deň
osobitne zasvätený spomienke Ježišovho
utrpenia a smrti na kríži. Je to deň pôstu,
pokánia a jediný deň roka, kedy sa neslávi
Eucharistická obeta. Namiesto nej sa koná
liturgia umučenia Pána, ktorá pozostáva z
bohoslužby slova, slávnostnej modlitby
veriacich, z poklony Svätému krížu a sv.
prijímania. Ježišovu smrť nám pripomína
aj liturgická farba - farba krvi. V tento
deň sa čítajú alebo spievajú pašie.

Obrady Bielej soboty sa konajú po západe slnka v rámci tzv. Veľkonočnej vigílie
(bdenia). Počas Veľkonočnej vigílie Cirkev bdie a očakáva Kristovo zmŕtvychvstanie.
Katolícka cirkev slávi vigíliu už ako radostnú
slávnosť vzkriesenia, znovu sa rozozvučia
zvony, ktoré od štvrtka večera mlčali. V
súčasnosti sú pobožnosti skrátené a
pozostávajú z obradu svetla (požehnanie
veľkonočného ohňa a veľkonočnej sviece paškálu). Zapaľovaním veľkonočného ohňa a
svätením veľkonočnej sviece - paškálu, sa začína
liturgia veľkonočnej vigílie. Táto svieca je
stredobodom veľkonočnej slávnosti. Po
slovách „Kristus, svetlo sveta - Bohu vďaka“
sú od nej zapálené ďalšie sviece, ktoré si
priniesli veriaci.

V tento deň si rímskokatolíci pripomínajú ukrižovanie,
smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Zmŕtvychvstanie –
najväčší Kristov zázrak a základná pravda kresťanskej
viery. Je to víťazné zavŕšenie Kristovho vykupiteľského diela.
Jeho duša sa opäť spojila s osláveným telom, na ktorom síce
ostali rany ukrižovania, ale ináč nepodliehalo obmedzeniam
času a priestoru.

Veľkonočný pondelok sa zvykne nazývať aj
„Pondelkom Baránka“ na pamiatku toho, čo
sa udialo prvého dňa po sobote. Posledný
sviatočný deň Veľkej noci je známy aj šibačkou
a oblievaním dievčat vodou. Veľkonočné
obdobie – obdobie veľkonočnej slávnosti, trvá
50 dní. Začína sa na Bielu sobotu večer a
končí sa večer na sviatok Zoslania Ducha
Svätého (Turíce), ktorý sa tohto roku slávi 30.
mája.

Symbol baránka sa nachádza už v predkresťanských
tradíciách. V židovskej tradícii sa používal ako obetné
zviera za hriechy. Zároveň židia na sviatok Paschy
jedia baránka ako pripomienku svojho vyslobodenia z
Egypta. V kresťanstve je baránok jedným zo
symbolov Ježiša Krista, lebo obrazne podľa
kresťanskej viery on je baránok obetovaný za spásu
sveta.

Kríž je dnes najdôležitejším z kresťanských symbolov, pretože
Kristus bol odsúdený na smrť ukrižovaním. Tento trest patril k
trestom veľmi krutým.

Veľkonočná bohoslužba sa začína zapálením veľkonočného ohňa, ktorý
symbolizuje víťazstvo Ježiša Krista nad temnotou a smrťou. Od tohto
ohňa sa potom zapaľujú veľkonočné sviečky.

Sviečka je v mnohých kultúrach chápaná ako znamenie
života. Veľkonočná sviečka symbolizuje vzkrieseného
Krista - tento symbol pochádza zo starovekých osláv
Veľkej noci, pri ktorých sa zapaľuje sviečka od ohňa.

Pretože vajíčko obsahuje zárodok života, bolo v
mnohých kultúrach symbolom plodnosti, života a
vzkriesenia. V súvislosti s ľudovou tradíciou vznikol
zvyk maľovať tieto vajíčka; dôvodom jedenia vajec
na Veľkú noc bola zrejme aj skutočnosť, že vajcia sa
nesmeli jesť v pôstnom období.

Aj keď mnoho nenáboženských tradícií má svoje korene v
kresťanskej symbolike, niektoré veľkonočné symboly
môžeme vystopovať až do predkresťanskej doby. Napríklad
zajačik má pravdepodobne pôvod v pohanských rituáloch
oslavujúcich príchod jari.

Tento v niektorých regiónoch Slovenska dôverne známy symbol Veľkej noci
má tiež pôvod v starých pohanských zvykoch.

Jar už klope na vrátka, krásnu Veľkú noc prinášajú kuriatka! Príjemné sviatky a veselú
šibačku prajú...
K novej jari veľa sily, by ste v zdraví dlho žili. Na Veľkú noc veľa vody, spokojnosti a
pohody celej rodine želá...
Keď malé vtáčiky vyletia z hniezd ako každú jar, slniečko a teplé dni nám prinesú ako krásny
dar. Príjemné prežitie Veľkej noci prajú …
Keďže je to v mojej moci, tak ti prajem k Veľkej noci lásku, šťastie, zdravíčko, šunku, vínko,
vajíčko. Veselé prežitie veľkonočných sviatkov praje...
Korbáč, vodu, kraslíc moc, nech prinesie Veľká noc. Zdravie, šťastie, úsmev v tvári, želáme
Vám k sviatku jari.
Krásne a radostné dni cez veľkonočné sviatky a veľa životnej pohody v ďalších dňoch zo
srdca želá...
Maľované vajíčko, pekný božtek na líčko, k tomu zdravia moc a moc a veselú Veľkú noc.

Potrebujeme: 10 vajec, 1 liter mlieka, soľ, cukor (do
slanej hrudky možno primiešať na drobno pokrájanú jarnú
cibuľku, do sladkej hrozienka alebo škoricu)
Do hrnca nalejeme mlieko , do ktorého pomaly vlievame
rozšľahané vajíčka. Neustále miešame na miernom ohni,
kým sa nevytvorí zrazenina. Keď sa z bieleho mlieka
spraví priehľadná tekutina, budúcu hrudku odstavíme z
ohňa a necháme vychladnúť. Celý obsah vylejeme do gázy
alebo tenšej kuchynskej utierky, vytlačíme odtiaľ prebytočnú vodu, navrchu zaviažeme na
uzlík, aby sme vytvorili tvar „hrudy“ a zavesíme do takej polohy, aby mohla zvyšná tekutina
odtekať do nádoby pod ňou. Po pár hodinách vyberieme vychladenú hrudku z gázy a môžeme
podávať.

Potrebujeme: 250 g polohrubej múky, 1 balíček sušeného droždia, 150 ml bieleho vína, olej,
150 g šunky, 1 červenú surovú papriku, 4 vajíčka, soľ, majorán, 100 g sterilizovaného
hrachu, 100 g tvrdého strúhaného syra, 5 natvrdo uvarených vajec, mleté čierne korenie,
rascu, vajíčko na potretie
V miske premiešame múku, droždie, vlažné víno, olej
a soľ. Necháme 30 minút kysnúť. Šunku a papriku
nakrájame na kocky, pridáme do cesta a primiešame
aj surové vajíčka, hrach, syr, majorán, mleté čierne
korenie a rascu. Dobre premiešame. Hranatú
chlebovú formu vymastíme olejom a vysypeme
strúhankou. Na dno dáme cesto, rozložíme za sebou
uvarené vajcia a zalejeme zvyšným cestom. Potrieme
rozšľahaným vajíčkom. Pečieme asi 60 minút
dozlatista, 10 minút ešte necháme odpočívať vo
vypnutej rúre. Potom chlieb opatrne vyklopíme z
formy a necháme vychladnúť. Môžeme podávať.

Potrebujeme: 10 vajec, 0,5 kg údeného mäsa, 5 rožkov, 20 dkg oravskej slaniny, 2 klobásy,
mleté čierne korenie, 2 lyžičky vegety.
Rožky nakrájame na kolieska a zalejeme teplou vodou, aby
sa rozmočili. Údené mäso a slaninu nakrájame na kocky,
klobásu na kolieska. Z rozmočených rožkov vytlačíme
vodu a zmiešame ich s mäsom, slaninou a klobásou.
Vajíčka rozšľaháme s vegetou a korením a vlejeme do
zmesi. Premiešame, nalejeme na vymastený pekáč a
pečieme 50 minút pri 200 °C.

Potrebujeme: 500 g hladkej múky, soľ, 2 polievkové
lyžice kryštálového cukru, 2 vajíčka, 100 g masla, 25
g droždia, 250 ml mlieka, 50 g hrozienok, vajíčko na
potretie
Z vlažného mlieka, cukru, droždia a hladkej múky
urobíme kvások. Pridáme ho do múky spolu s

ostatnými surovinami a vymiešame hladké cesto. Nakoniec vmiesime vopred namočené
hrozienka a vytvarujeme bochník. Dáme ho na vymastený plech 30 minút kysnúť. Potom ho
potrieme vajcom a ostrým nožom môžeme urobiť výrez v tvare kríža, aby nám nepraskol.
Pečieme približne 40 minút pri 200 stupňoch.

Dňa 14.12.2015 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo v prednese slovenskej povesti
Šaliansky Maťko J. C. Hronského. Do súťaže sa zapojilo 13 žiakov z tried II.A, III.A, IV.A
a VI.A, ktorí súťažili v troch kategóriách. Žiakov pripravili pani učiteľky Mgr. Dudrová, Mgr.
Kendrová, PaedDr. Jakubašeková a Mgr. Kusendová. Výkony žiakov hodnotila päťčlenná
porota – PaedDr. Žáková, Mgr. Durová, Mgr.
Kendrová,

PaedDr.

Jakubašeková

a PaedDr.

Zajacová – ktorá rozhodla nasledovne:
I. kategória: žiaci 2. – 3. ročníka ZŠ
1. miesto – Adriána Hložeková, II.A
2. miesto – Viktória Lucia Šarišská, III.A
3. miesto – Miroslava Balonová, II.A
Cena poroty: Edita Čobejová, III.A
II. kategória: žiaci 4. – 5. ročníka ZŠ
1.miesto – Veronika Kaňuchová, IV.A
2.miesto – Peter Marcinčák, IV.A
3.miesto – Timea Stachová, IV.A
III. kategória: žiaci 6. – 7. ročníka ZŠ
1.miesto – Mária Marcinčáková, VI.A
Žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých miestach,
postupujú do obvodného kola súťaže. Výkony
svojich kamarátov hodnotili aj samotní žiaci,
ktorí

udelili

Cenu

divákov

Veronike

Kaňuchovej a Frederike Rondzikovej. Všetci
súťažiaci dostali sladkú odmenu a ocenení žiaci
si prevzali knižné ceny a diplomy

Medzinárodný deň žien je sviatok žien a boja za ich rovnoprávnosť, ktorý sa koná každoročne
8. marca.
Nápad oslavovať MDŽ vznikol na Medzinárodnej ženskej konferencii v roku 1910, ktorá sa
konala v Kodani. Ako dátum tohto
sviatku bol stanovený 8. marec na
počesť veľkého štrajku 40 000
newyorských krajčírok, ktoré bojovali
za
zrušenie
desaťhodinového
pracovného času, proti nízkym
mzdám
a
zlým
pracovným
podmienkam. Prvý sviatok MDŽ v
ČSR sa konal v roku 1921 a o rok
neskôr nadobudol už masový
charakter.
Ženy vnášajú do života spoločnosti hodnoty ako mier, kultúru, krásu a eleganciu. Zároveň
ochraňujú rodinu, sú milujúce matky a manželky, sú plné pokory a ľudského dobra.
Aj, keď sú na tento deň rôzne názory môžeme ho vnímať ako príležitosť poďakovať všetkým
príslušníčkam nežného pohlavia za to, aké sú krásne, dobré, starostlivé, úžasné, a akí sme
radi, že ich máme.
MDŽ je o ženách a nikto Vám nebráni poňať jeho
oslavy po svojom. Nemusíte čakať, či si Vaši muži
na Vás spomenú a večer Vám donesú bonboniéru a
vtisnú bozk na pery. Spravte si radosť samy! Spojte
tento deň s tým, čo vo Vás najviac evokuje ženstvo. Doprajte si to čo Vás najviac poteší!
K žene patria kvety a v tento deň obzvlášť. V
kvetinárstvach už rozkvitá jar, určite si každá z Vás
vyberie zo všetkých tých tulipánov, narcisov či hyacintov. Alebo si môžete odniesť krásne
rozkvitnuté ruže či gerbery a dať si ich do vázy. Tešte sa aspoň tento deň z krásy kvetov.
Každý z nás má vo svojom okolí ženu, ktorú si váži, miluje ju alebo ju považuje za priateľku.
Práve na medzinárodný deň žien jej môžete svoju lásku, či úctu prejaviť malým darčekom.
Všetky ženy poteší kvet alebo malý darček. Potešte toho, koho máte radi!

14. február je deň, kedy sa oslavuje Valentín. Tento deň je sviatkom všetkých zamilovaných,
kedy si vyznávame lásku viac ako inokedy. Obdarúvame sa kvetmi, sladkosťami, či inými
drobnosťami a stretávame sa na romantických miestach.
Viete však, že sviatok Sv. Valentína nie je novodobým výmyslom? Viete, kto to bol sv.
Valentín a prečo si ľudia práve v tento deň vyznávajú lásku?
Pôvod dňa svätého Valentína je opradený záhadami. Sú s ním spojené mená najmenej troch
svätcov- martýrov. Prvým bol svätý Valentín, ktorý trpel v Afrike so svojimi spoločníkmi.
Druhým svätým bol biskup z Interamny a tretím bol rímsky kňaz Valentín z 3. storočia.
O prvom a druhom Valentínovi sa vie len veľmi málo, a tak je najznámejší príbeh tretieho
Valentína.
O svätom Valentínovi, ktorý žil v 3. storočí nášho
letopočtu, koluje veľa legiend. Jednou z
najznámejších je kresťanská legenda, ktorá hovorí o
svätom Valentínovi, ktorý bol mučeníkom žijúcim za
vlády cisára Claudia II. Tento panovník rád a často
viedol vojny, ale rímski muži jeho nadšenie nezdieľali
a neradi vstupovali do vojska. Podľa Claudia bol ich
dôvod jednoduchý: nechceli opúšťať svoje ženy a
rodinu. Ženatých mužov nepovažoval za dobrých
bojovníkov. Preto zakázal všetky zásnuby a sobáše v
celom Ríme. Valentín bol rímsky kňaz, ktorý aj
napriek cisárovmu zákazu tajne sobášil zamilované páry. Keď to cisár Claudius zistil, uväznil
Valentína a odsúdil ho na trest smrti. Poprava sa konala 14. februára roku 296. Pred svojou
smrťou napísal Valentín milostný list dcére väzenského dozorcu, do ktorej sa zaľúbil. A tak
vzniklo prvé valentínske prianie.
V roku 469 pápež Gelasius ustanovil deň smrti sv. Valentína za pamätný deň na jeho počesť.
Sv. Valentín sa tak stal patrónom zaľúbených.
Či už sú tieto legendy pravdivé alebo nie, Valentín sa stal patrónom zamilovaných a tento
sviatok sa stal obľúbený nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.
Svätý Valentín vo svete
V Spojených štátoch má sviatok sv. Valentína dlhú tradíciu. Prvé valentínske pohľadnice
boli vyrobené v 19. storočí. Maľovali sa ručne, zdobili sa ornamentami, morskými mušľami
alebo sušenými kvetmi a pod.
V Škótsku sa každý rok usporadúva festival, na ktorom si mladí ľudia losujú z klobúka
meno svojho Valentína alebo Valentínky, s ktorou potom majú pretancovať celý večer. Podľa
ďalšieho zvyku sa Valentínom alebo Valentínkou stane prvý človek, do ktorého v ten deň
doslova narazíte na ulici.
V Anglicku sa traduje, že 14. februára si vtáci (najmä holuby a labute) volia
svojich partnerov na celý život.
História sviatku Valentína ostáva možno opradená rúškom tajomstva. Vieme však, že
február sa odpradávna považuje za mesiac romantiky. Preto, či už tento sviatok uznávate
alebo nie, buďte si istá/ý, že slovami a gestami lásky určite potešíte. Či už na Valentína alebo
v iný deň roka, dajte najavo svoju lásku, svoje city.
Láska prichádza vtedy, keď jeden toho druhého má rád práve preto, že je taký, aký je. Keď
pochopí, že je jedinečný v celom vesmíre. Spomeňte si počas Valentína na niekoho, koho

máte naozaj radi, takého aký je. A povedzte mu, že je pre Vás darom a to jedinečným v celom
vesmíre.
“Najväčším šťastím v živote človeka je vedomie, že nás niekto miluje preto, aký sme, alebo
skôr aj napriek tomu , aký sme.”

"Omnia sponte fluant, absit violeta rebus."
Všetko nech plynie voľne, nech je veciam vzdialené násilie.
J. A. Komenský
Ján Amos Komenský bol jeden z prvých bojovníkov za poskytnutie vzdeľania ľudom bez
rozdielu rasy, pohlavia alebo sociálneho postavenia. Narodil sa 28. marca 1592 a tento deň je
preto dňom oslavy nielen Komenského - nazývaného aj učiteľom národov - ale aj všetkých
učiteľov a pedagogických pracovníkov. Komenský sa svojou učiteľskou činnosťou zapísal do
dejín medzi významné osobnosti. Žiadal psychologický prístup k vyučovaniu aj k študentom.
Bol hlboko presvedčený o tom, že dobrá škola robí človeka lepším.
Učitelia sa už od nášho útleho veku podieľajú na
formovaní našej osobnosti, spolu s rodičmi. Nie je
to len ich zamestnanie, ale predovšetkým poslanie,
ktoré vykonávajú na vysokej úrovni, s láskou a
pokorou. Cieľom každého učiteľa je vykresať
z dieťaťa schopného človeka, podchytiť to
pozitívne, čo v ňom je a rozvinúť to do správneho
smeru. Dodať žiakom potrebné vedomosti, ktoré
zúročia v ďalšom štúdiu alebo v reálnom živote.
Na toto krásne povolanie si spomíname práve
v deň narodením tejto významnej osobnosti, 28. 3.
Tento sviatok vymizol z našich kalendárov, ale zo
sŕdc nie. Práca učiteľov je veľmi náročná, zodpovedná a preto jeden deň v roku dáva
príležitosť žiakom, študentom na to, aby sa im poďakovali a vyjadrili úctu.
Vďaka patrí všetkým učiteľom, učiteľkám a pedagogickým pracovníkom, ktorí sa podieľajú
na chode škôl. Zároveň im želáme veľa trpezlivosti a síl do ďalšej práce.

Okresná knižnica Dávida Gutgesela Bardejov Vás pozýva na stretnutie PRO NOBIS
s akad. sochárom, reštaurátorom Martinom Kutným v utorok 1.3.2016 o 16:30 hod.
Čitáreň OK DG, Radničné námestie 1.

Pozývame Vás na Bardejovské potulky – Radnica – dáma na námestí. Nedeľa 20.03.2016
o 15:00 hod. Stretneme sa pred radnicou. Vstupné 1,50 € /v predpredaji / 2,00 € namieste.

Obecný úrad Zborov Vás 2.4.2016 o 18:00 hod. pozýva na predstavenie Zuzany Kronerovej
- Bláznivý utěk do krajiny za stěnou. Vstupenky už v predaji (Radničné námestie 21)

Pozývame Vás na koncert Honzu Nedvěda. 9.4.2016 o 19:00 hod. v kine Žriedlo,
Bardejovské Kúpele. Vstupné 10 €. Vstupenky už v predaji.

Pozývame Vás 15.4.2016 o 19:30 hod. na zaručene nevernú komédiu Štyria na Kanape.
Učinkujú: Petra Polnišová, Henrieta Mičkovicová, Emil Horváth, Richard Stanke, Ľuboš
Kostelný a Michal Kubovčík. Vstupné: 15 €. Vstupenky už v predaji.

Rhodyho 6 (tel: 472 22 75)
Výstava sprístupnená Po-Pia: 07,30 – 15,30 hod.
HOS v Bardejove, Prešovský samospravný kraj a autori Alena Pilníková a Miroslav Vajda
Vás pozývajú na výstavu Farebný svet. Výstava potrvá od 17.2.2016 do 10.3.2016.

