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MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŽIEN 

Plagát ženského hnutia za volebné právo žien, 8. marec 1914 

 

 

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. 

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. 

 

Milí žiaci,  

 

niektorí z nás sa ešte 

v spomienkach vracajú k jarným 

prázdninám. K lyžovačke na horách, 

k spoločným chvíľam strávených 

s rodičmi. 

Počas jarných prázdnin sme 

odštartovali pôstnu prípravu na 

veľkonočné sviatky. Túto prípravu by 

sme mohli prirovnať k motýliemu 

vývoju. On musí byť najprv húsenica, 

kukla a až potom je z neho krásny motýľ. 

Motýľ s krehkými krídlami, ktorého je 

potrebné ochraňovať, aby mu nikto 

neublížil. 

My sa musíme tiež „zakukliť” 

a odstrániť zo svojho života všetko zlé. 

Pozastaviť sa a pomôcť druhému. 

Nemôžeme sa stále starať len o seba. 

Tak ako motýlia premena, tak aj 

naša príprava sa nedá uskutočniť zo dňa 

na deň. Na to je tu tých 40 pôstnych dní, 

čo je v prepočte 960 hodín. Je to veľa 

alebo málo? Snažme sa ich využiť, aby 

sme potom mohli spoločne sláviť 

veľkonočné Tajomstvá! 

Veselú Veľkú noc všetkým 

čitateľom želá 

šéfredaktor 

 

 

 

2      Medzinárodný deň žien 

3      Deň učiteľov 

4      Jozef z Nazareta 

6      Veľká noc 
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Blahoželanie k MDŽ 

Dnes je sviatok všetkých žien, 

prajem ja vám šťastie len, 

šťastie cez deň, šťastie v splne, 

nech sú vaše kasy plné. 

 

Prajem vám i krásu k tomu, 

nech sa darí vášmu domu, 

nech máte vždy zdravú myseľ, 

nech každý čin má svoj zmysel. 

 

Nech vás poslúchajú vnuci, 

zdravie slúži vo dne, v noci. 

Posielam vám náruč kvetov plnú, 

nech sa dobrí priatelia k vám hrnú. 

DEŇ UČITEĽOV. PREČO HO NA SLOVENSKU OSLAVUJEME PRÁVE DNES? 

  

Pre pedagógov sa Deň učiteľov stal tou chvíľou počas roka, keď žiaci i spoločnosť ocenia 

ich prácu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deň narodenia pedagóga, filozofa, spisovateľa a teológa Jana Amosa Komenského - 28. 

marec - sa stal pre vyučujúcich v bývalom Československu aj v súčasnej Českej republike 

(ČR) a Slovenskej republike (SR) sviatkom: Dňom učiteľov. 

Múzeum J. A. Komenského v Uhorskom Brode v ČR pri príležitosti 425. výročia 

narodenia Jana Amosa Komenského pozýva na slávnostne otvorenie svojich 

revitalizovaných expozícií. V Múzeu J. A. Komenského aj v Národnom pedagogickom 

múzeu a knižnici J. A. Komenského v Prahe bude deň otvorených dverí pri príležitosti Dňa 

učiteľov. 

J. A. Komenský (28.3. 1592-15.11. 1670) sa svojím dielom, názormi a pedagogickou 

činnosťou zaradil medzi najvýznamnejšie osobnosti svetovej pedagogiky. Vypracoval 

systém pedagogiky ako vedy a predstihol dobu, v ktorej žil natoľko, že škola podľa jeho 

predstáv je naďalej ideálom. 

Pre pedagógov sa Deň učiteľov stal tou chvíľou počas roka, keď žiaci i spoločnosť ocenia 

ich prácu. Prezident republiky, minister školstva, predstavitelia samosprávnych krajov pri 

príležitosti tohto dňa slávnostne oceňujú pedagógov a v prejavoch pripomínajú, že školstvo 

patrí medzi priority. Uznávajú, že učiteľské povolanie je náročné i príťažlivé. Pripúšťajú, 

že práca učiteľov nie je docenená - to sa týka statusu učiteľa i jeho finančného 

ohodnotenia. 

Tradíciu každoročného oceňovania pedagógov pri príležitosti Dňa učiteľov na Slovensku 

obnovil v roku 1999 vtedajší minister školstva Milan Vtáčnik. 

V ČR aj na Slovensku sa Deň učiteľov slávi ako spomienka na narodenie Jana Amosa 

Komenského. V iných krajinách si pedagogickí pracovníci svoj deň pripomínajú 5.októbra 

– OSN pre vzdelanie, vedu a kultúru (UNESCO) ho v roku 1993 vyhlásila za 

Medzinárodný deň učiteľov. Je pripomienkou spoločného podpísania Odporúčania 

UNESCO a Svetovej organizácie práce o pracovných podmienkach vyučujúcich 

z 5.októbra 1966. 

 

JOZEF Z NAZARETA, MANŽEL PANNY MÁRIE 

Sviatok: 19.marec; 1. máj – spomienka sv. Jozefa Robotníka 

Žil: 1. storočie 

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. 

 

 

 

 

 

 

VEĽKÁ NOC 

 

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.  

 

Kvetná nedeľa  

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. Bahniatka si na posvätenie prinášajú aj ľudia, tie si potom nosia 

domov ako posvätenú vec a zakladajú ich za obrazy, zapichujú do trámov, dávajú do vázy 

a kedysi ich dávali aj do poľa či do maštale. Svätenie zelených ratolestí zaviedla cirkev ešte 

v 7. storočí. 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. Ono je vlastne vyvrcholením Veľkého týždňa. Začína sa omšou 

Večere Pána na Zelený štvrtok a končí sa vešperami Veľkonočnej nedele.  

 

Veľký týždeň  

je slovenské pomenovanie obdobia známeho v liturgii ako Hebdomada sancta (Svätý 

týždeň).Posledné tri dni Veľkého týždňa - tzv. (Veľkonočné) posvätné trojdnie alebo 

triduum – Zelený štvrtok, Veľký piatok a Biela sobota, majú bohatý liturgický obsah a 

symboliku. Je to spoločné pomenovanie troch dní, v ktorých si Cirkev pripomína udalosti 



nášho vykúpenia v ich historickom poradí: Kristovu smrť na Veľký piatok, Krista 

uloženého v hrobe na Bielu sobotu a Kristovo zmŕtvychvstanie na Veľkonočnú nedeľu.  

 

Zelený štvrtok  

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 

katechumenov a olej chorých. Olej je znamením sily. V liturgii sa olej používa pri krste, 

birmovaní, sviatosti pomazania chorých a pri vysvätení kňazov. Olej katechumenov: 

pomazanie katechumenov olejom má byť znamením posily v boji so zlým duchom. Olej 

chorých: pri udeľovaní sviatosti pomazania chorých sa používa olej nemocných (Oleum 

infirmórum). Olej má tiež liečivé účinky - tlmí bolesť. Sviatosť pomazania chorých 

posilňuje chorých na duši i na tele, mierni ich bolesť a úzkosť. Krizma: je to olej, do 

ktorého sú primiešané voňavé prísady. U Izraelitov a iných vtedajších národov uvádzali 

kráľov do úradov tak, že ich pomazali olejom. Aj slovo „Kristus“ pochádza z gréčtiny 

(Christos) a znamená „Pomazaný“. (Po hebrejsky znie toto slovo „Mesiáš“.) Pomazanie 

krizmou pri krste alebo birmovaní znamená prevzatie úlohy žiť podľa Ježiša, ktorý je 

naším Kráľom. 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. Súčasne takto odovzdal apoštolom kňazskú moc so slovami „Toto robte na moju 

pamiatku“. V Zelený štvrtok sa večerná svätá omša slávi na pamiatku ustanovenia Sviatosti 

Oltárnej. Táto svätá omša je tiež známa obradom umývania nôh 12 mužom, ktorý pochádza 

z čias svätého Gregora Veľkého, ktorý denne hostil 12 žobrákov. Týmto dňom, ktorý 

dostal svoje pomenovanie pravdepodobne podľa zelene v Getsemanskej záhrade, kde sa 

Ježiš Kristus modlil pred svojim zatknutím vojakmi, začína Veľkonočné trojdnie. 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. Po skončení svätej omše si pripomíname Pána Ježiša, ako v Getsemanskej záhrade 

bdie v modlitbe. Apoštoli od únavy zaspali a Ježiš zostáva celkom sám, opustený. Túto 

udalosť symbolizuje nielen otvorený prázdny svätostánok, zhasnuté večné svetlo pred ním, 

ale aj obnažovanie oltárov a odnášanie všetkých predmetov z nich. Obnažená oltáre 

symbolizujú opustenosť Krista v Getsemanskej záhrade. 

 

Veľký piatok 

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.  

 

Biela sobota 

Biela sobota je aliturgický deň. Nekonajú sa bohoslužby. Kresťanský ľud si pripomína, že 

Pán je uložený v hrobe. V našich krajoch je zvykom otvoriť chrám na poklonu pri Božom 

hrobe, kde sa zhromažďujú veriaci na tichú poklonu Najsvätejšej sviatosti.  

 

Veľkonočná nedeľa  

a) Veľkonočná vigília „Obrady Bielej soboty“ sa konajú po západe slnka v rámci tzv. 

Veľkonočnej vigílie (bdenia). Podľa pradávnej tradície je táto noc očakávaním Pána, noc 

bdenia, zasvätená Pánovi (Ex 12, 42). Biela sobota - oslava Kristovho zmŕtvychvstania 

začína Veľkonočnou vigíliou. To znamená na Bielu sobotu večer, pôvodne v noci, keď sa 

začínala aj židovská Pascha (sviatky Židov konané na pamiatku poslednej večere v 

egyptskom zajatí, keď anjel smrti prešiel okolo príbytkov Izraelitov a neuškodil im, lebo 

mali veraje dverí pomazané krvou obetného baránka, Ex 12,1-51), teda sviatky, pred 

ktorými bol Pán Ježiš ukrižovaný. 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. Veľkonočná vigília 

– noc pred Veľkonočnou nedeľou, bola liturgicky veľmi bohatá bohoslužba, ktorá sa 

začínala v sobotu večer, trvala celú noc a končila sa v nedeľu ráno krstom katechumenov. 

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. Kríž vyrytý do sviece je znakom 

smrti, päť otvorov so vsadenými zrnkami tymiánu symbolizuje Kristove rany a písmená 

alfa a omega s letopočtom bežného roku hovoria, že Kristus je Pán času i večnosti, 

počiatok i koniec všetkého. Procesia s paškálom pripomína slová samotného Krista: „Ja 

som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tmách, ale bude mať svetlo života“ 

(Jn 8, 12). Potom nasleduje veľkonočný chválospev, v ktorom sa ospevuje dnešná 

slávnostná noc, vznešený spôsob nášho vykúpenia a nakoniec sa poprosíme nebeského 

Otca, aby nám v našom živote svietil svetlom, ktorým je Kristus. Veľkonočná vigília 

obsahuje aj ďalšie prvky – bohoslužbu slova, 3 a 7 čítaní zo Starého zákona, liturgiu krstu 

(ak niet krstencov, tak sa iba posvätí krstná voda a obnovia krstné sľuby), ďalej obrad 

vzkriesenia a Eucharistickú liturgiu (slávnostnú svätú omšu, kde po 40 dňovej prestávke 

opäť zaznie víťazný spev Aleluja!). 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. Po 

Veľkej noci nasleduje osemdňová oktáva Kristovho zmŕtvychvstania, ktorá pozostáva z 

týždňa bezprostredne po Veľkej noci a končí sa Nedeľou Božieho milosrdenstva (prvá 

nedeľa po Veľkej noci). V minulosti sa nazývala Biela nedeľa, keďže v roku 389 cisár 

Theozodius Veľký (379-385) vyhlásil celotýždenné svätenie veľkonočných sviatkov, aby 

novopokrstenci, ktorí počas tejto oktávy nosili svoje biele krstné rúcho, mohli dostávať 

ďalšie ponaučenie z kresťanskej náuky. A práve biele krstné rúcho sa slávnostne odkladalo 

v posledný deň veľkonočnej oktávy, ktorá potom dostala názov Dominica in albis 

deponendis (Nedeľa odkladania bieleho rúcha, tj. Biela nedeľa). V Ríme sa odkladanie 

bieleho rúcha slávnostne vykonávalo v Lateránskej bazilike. Týždeň trvajúce svätenie 

Veľkej noci sa postupne skracovalo na tri, neskoršie na dva dni a od roku 1951 už ani 

Veľkonočný pondelok nie je prikázaným sviatkom. 

b) Veľkonočná nedeľa V tento deň si rimskokatolíci 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  

Veľkonočný pondelok sa zvykne nazývať aj „Pondelkom Baránka“ na pamiatku toho, čo sa 

udialo prvého dňa po sobote. Vtedy totiž anjel dodával odvahu ženám, ktoré na úsvite 

pribehli k hrobu a boli vydesené a znepokojené, keď ho našli prázdny. „Neľakajte sa!“ 

povedal im. „Vstal z mŕtvych. Niet ho tu.“ (Mk 16, 6). A dodal: „Ale choďte a povedzte 

(to) jeho učeníkom“ (porov. tamtiež). 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 4. júna. Toto 

obdobie sa slávi v radosti a plesaní ako jeden sviatočný deň, ba ako jedna „veľká nedeľa”. 

Predovšetkým v týchto dňoch sa spieva radostné Aleluja. Spracované podľa archívu TK 

KBS. 
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HVIEZDOSLAVOV  KUBÍN 

ŠKOLSKÉ KOLO 

Dňa 8.3.2018 sme zorganizovali súťaž Hviezdoslavov Kubín – 64. ročník. 

Hlavné organizátorky súťaže boli Mgr. Božena Kusendová a Mgr. Gabriela Šoltysová. Do 

poroty sme si prizvali pani učiteľky -  Mgr. Mariannu Gulákovú, Mgr. Stanislavu 

Tyliščákovú. 

Súťaž bola rozdelená na jednotlivé kategórie a žánre. Žiaci sa umiestnili na týchto 

miestach:  

I. kategória  

Sára Kravčíková (Smilno): Cena diváka  

Poézia – 3. miesto: Jozef Kaňuch ,2.A  

               3. miesto: Veronika Nagyová, 3.A  

               2.miesto: Natália Kurtyová, 3.A 

 



Próza –   1. miesto: Jakub Majcher, 3.A  

                2. miesto: Ján Gujdan, (Smilno)  

                2. miesto: Rebeka Guláková, 4.A  

                3. miesto: Tomáš Kohút, 4.A 

II. kategória 

Poézia –  2. miesto – Edita Čobejová, 5.A 

                3. miesto – Viktória Lucia Šarišská, 5.A 

Próza –   2. miesto -  Peter Marcinčák, 6.A 

 

III. kategória 

Poézia – 2. miesto – Ema Majcherová, 8.A 

Próza   - 1. miesto – Frederika Rondziková, 8.A 

               2. miesto – Katarína Hrozeková, 9.A 

               3. miesto – Natália Dvorščáková, 7.A 

               Cena poroty – Mária Marcinčáková, 8.A 

 

16. 3. 2018 – HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – OKRESNÉ KOLO.   

16.3.2018 v Bardejove sa na III. ZŠ konalo okresné kolo. Naši žiaci Jakub Majcher, 3.A 

a Frederika Rondziková, 8.A sa zúčastnili tejto súťaže. Neumiestnili sa na žiadnom mieste. 

Avšak všetkým  žiakom sa chceme poďakovať, že majú záujem o literatúru, pestujú si tak 

lásku ku knihám. Za to im patrí veľká vďaka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODOVZDÁVANIE DIPLOMOV 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA ZŠ PRE ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019 

Obec Zborov a riaditeľstvo Spojenej školy v Zborove oznamuje rodičom, že v zmysle § 19 

a § 20 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, je zákonný zástupca dieťaťa povinný prihlásiť do školy dieťa, ktoré do 

31. augusta 2018 dovŕši šiesty rok veku, ako aj dieťa, ktorému bol odložený začiatok 

povinnej školskej dochádzky.   

Zápis detí do 1. ročníka sa uskutoční pre deti, ktoré dovŕšia do 31. augusta 2018 vek 6 

rokov a sú v materskej škole: 

- NEZAŠKOLENÉ: 

5. apríla 2018 (štvrtok) od 13.00 hod. do 15.00 hod. 

v Spojenej škole, Školská 478, Zborov 

- ZAŠKOLENÉ: 

6. apríla 2018 (piatok) od 13.00 hod. do 15.00 hod. 

alebo 

7. apríla 2018 (sobota) od 9.00 hod. v Spojenej škole, Školská 478, Zborov. 

K zápisu sa dostavia aj rodičia, ktorí žiadajú odklad povinnej školskej dochádzky, alebo im 

bol odklad udelený v minulom školskom roku. 

K zápisu je potrebné prísť s dieťaťom, priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz 

rodičov.   

Porušenie zákonnej prihlasovacej povinnosti sa posudzuje ako priestupok podľa § 37 

ods.1,2 a 3 zákona NR SR č.596/2003 Z.z.. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.   

 

 

 

 

 

 

 



OCHRANA PRED POŽIARMI PRE ZAMESTNANCOV 

Dňa 16.3.2018 sa v Spojenej škole uskutočnilo školenie pre zamestnancov školy. Cieľom 

tohto školenia bolo oboznámiť zamestnancov so všeobecnými požiadavkami ochrany pred 

požiarmi v objektoch a v priestoroch, s právnymi a ostatnými predpismi na zabezpečenie 

OPP, požiarnym nebezpečenstvom pri vykonávaných činnostiach, druhmi dokumentácie 

OPP, so základmi procesov horenia a hasenia, zameraním kontrolnej činnosti a ďalšími 

pravidlami protipožiarnej bezpečnosti. Výklad bol zameraný na najdôležitejšie otázky z 

oblasti OPP, ktorých znalosť by mala byť neoddeliteľnou súčasťou kvalifikačných 

predpokladov každého zamestnanca. 

 

OPÄŤ CHRÍPKOVÉ PRÁZDNINY 

Riaditeľstvo Spojenej školy v Zborove dňa 13.3.2018 oznámilo, že od 14.3.2018 do 

19.3.2018 bolo voľno udelené riaditeľkou školy podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. 

z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) z dôvodu vysokého výskytu chrípkových a 

respiračných ochorení. Opätovný nástup do školy bol 20.3.2018 (utorok). 

 

KINO MAX PREŠOV 

5.A, 6.A, 7.A 

LEO DA VINCI: MISIA MONA LÍZA 

Žiaci si v kine Max v Prešove, s učiteľmi Mgr. J. Krochtovou a Mgr. R. Kostárom, mohli 

pozrieť krásnu rozprávku s názvom Leo Da Vinci. Prinášame vám krátky obsah.  

Mladý Leonardo je kreatívny a odvážny chlapec, ktorý svojimi vynálezmi neustále 

prekonáva zákony fyziky. Pri ich testovaní v praxi mu trpezlivo pomáhajú verný kamarát 

Lorenzo a Leova tajná láska, očarujúca Líza. Keď však požiar zničí všetok majetok jej 

otca, zaľúbený Leo sa v snahe pomôcť im, vydáva hľadať stratený poklad na tajuplný 

ostrov Montecristo. Nie je však jediný, kto verí, že s použitím svojich jedinečných 

vynálezov ho dokáže získať. Na svojej odvážnej ceste stretáva ďalších priateľov i 

nepriateľov a tak sa postupne odkrýva príbeh plný prekvapení, dobrodružstiev a najmä 

vynaliezavosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.continental-film.sk/index.php/filmy/plan-premier/2018/45-filmy/archiv/2018/1373-leo-da-vinci-misia-mona-liza


"PESNIČKÁL" - DIVADLO THEÁTRUM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPIEVANKOVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


