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ducha. Posilňujú dušu i myseľ človeka. Keď sa k
tomu pridá pestrá zdravá strava a pohyb v
prírode pod žiariacim slnkom, život môže zrazu
zmeniť svoje farby. Kyslík robí zázraky. Pohyb
na čerstvom vzduchu hodinu denne pôsobí ako
skutočný elixír. Ak k tomu všetkému pridáme
ešte dostatok kvalitného ovocia a zeleniny,
pripravíme si dobrý základ aj na jarnú očistu a
posilníme si imunitu. Takto sa dokážeme
chrániť nielen pred jarnou únavou, ale aj
prípadnými depresiami. Už naši predkovia
poznali blahodarné účinky jari. Vedeli, že vždy
s ňou prichádza čas obnovy a čas nového
života.

Jarná

Keď už roztopil sa ľad, jar prišla na rad.
Kvety veľké, kvety malé, farebná lúka
vonia stále.
Na jar rastú konvalinky a voňavý kvietok
malilinký.
Viete, ako sa volá? No predsa fialka
fialová.
Rastú aj tulipány, veľké dámy, veľkí páni.
Biely, žltý, červený a list majú zelený.
Kvitnúce kvety zahalia svet, na jar narástol
ten najkrajší prírody kvet.
Zelené listy, puky, kvety, pozri sa na ne aj
ty!

I dnes to platí pre telo, dušu i myseľ človeka.
Nezabúdajme, že jar je i časom pre stanovenie
si nových cieľov. Jar je tiež časom nových citov
a emócií. Rodí sa nový život, príroda žiari
farbami a vôňami. Jar je i časom optimizmu a
radosti zo života. Zimný spánok sa končí. Začína
čas aktivity. Vnímajme a prežívajme každú jar s
radosťou,
optimizmom
a
pozitívnym
očakávaním. Tak ako sa príroda prebúdza do
nového života, tak i ľudské telo a myseľ
nasledujú tento prirodzený proces.

S príchodom

prvých marcových dní lúče
zubatého slnka vyžarujú stále viac tepla a všade
naokolo vidieť, že sa príroda zobúdza. Každým
dňom je všetko naokolo zelenšie, vtáčí spev sa
ozýva so stále väčšou intenzitou a doslova nás
láka von. Každá nová jar je signálom pre ľudský
organizmus, že sa má prebudiť k novému
životu a pripraviť sa na prísun novej energie,
ktorá najčastejšie prichádza v podobe silnejších
svetelných podnetov prebúdzajúcich telo i

20. marec – Prvý
jarný deň
Po niekoľkomesačnej zime už ľudia aj
príroda túžobne očakávajú jar. Snívajú
o teplejšom počasí, pestrejších farbách,
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prebúdzajúcej sa prírode, kvetoch,
vtáčikoch,
slniečku....V
ľudovej
terminológii sa jar začína prvým jarným
dňom. Prečo je to tak?

každý tretí rok po roku priestupnom.
Začínajúc rokom 2012 bude jarná
rovnodennosť vždy 20. marca a od roku
2048 sa bude objavovať aj 19. marca.
Návrat k pôvodnému 21. marcu nastane
až po vynechaní priestupného dňa v roku
2100, 2200 a 2300.

Rovnodennosť
(ekvinokcium)
je
okamih, v ktorom Slnko počas svojho
zdanlivého ročného pohybu prechádza
priesečníkom rovníka s ekliptikou.
Vtedy je na celej Zemi deň rovnako dlhý
ako noc. Pri prechode Slnka z južnej
pologule na severnú nastáva jarná
rovnodennosť (približne 21. marca).
Slnko sa na svojej zdanlivej ročnej dráhe
po oblohe dostalo do priesečníka s
rovníkom. V deň jarnej rovnodennosti
svieti priamo na rovník, čo znamená, že
obyvatelia rovníka majú na pravé
poludnie Slnko kolmo nad hlavou. Na
celej zemeguli, okrem presných
zemepisných pólov, je dĺžka dňa aj noci
rovnaká.

Prvý jarný deň – rovnodennosť sa
naučili ľudia určovať už v mladšej dobe
kamennej. Tento deň bol dôležitý pre
poľnohospodársky spôsob života, pre
stanovenie
termínu
výsadby
kultúrnych rastlín, na ktorom závisel
osud celej populácie. Z tohto dôvodu
boli konštruované prvé astronomické
observatóriá. Jednalo sa o typ lunárnosolárneho kalendára. Bolo to kruhové
opevnenie, tzv. rondel, obkolesené
priekopami a palisádami so štyrmi
bránami,
umožňujúce
“prvým
astronómom” exaktne vymedziť na
základe polohy vysokého a nízkeho
mesiaca termín príchodu jari. Na
Slovensku
sa
takéto
roľnícke
observatóriá podobné svetoznámemu
megalitickému komplexu Stonehenge v
Anglicku nachádzajú napr. v Bučanoch
pri Trnave, Žlkovciach alebo v
Svodíne.

Jarnou rovnodennosťou na Severnom
póle začína polročný deň - Slnko je tam
stále nad obzorom a zapadne až 23.
septembra. Celkom opačne je to na
Južnom póle - v Antarktíde. V
súčasnosti sa tam začína polárna noc,
ktorá bude trvať tiež pol roka.
Veľmi zaujímavé je, že okamih
rovnodennosti nenastáva každý rok v
rovnakom čase. Príčinou toho je
rozdielna dĺžka roku astronomického a
občianskeho a vkladanie priestupného
dňa - 29. februára - každý štvrtý rok.
Dátum 21.marec, ktorý sa uvádza v
učebniciach, platil iba v prvých dvoch
desaťročiach dvadsiateho storočia.
Teraz už neplatí a vyskytuje sa už len
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Prvý jarný deň bol v našej krajine
spájaný s rôznymi slovanskými
tradíciami a zvykmi. Jedným z nich,
veľmi starým, ešte predkresťanským
zvykom
je
vynášanie
Moreny,
slovanskej bohyne smrti a zimy.
Predstavovala ju slamená figurína
oblečená do ženských šiat, ktorú ľudia
nosili po dedine a nakoniec ju hodili do
potoka alebo spálili. Verili, že takto
vyženú choroby, ba aj smrť. Tento zvyk
sa chápal rozlične. Podľa jedných

znovuzrodenie. Symbolické farby pre
toto obdobie sú zelená a zlatá. Zelená je
farbou rastlín a novej vitality, žltá či
zlatá znamená obnovenú energiu slnka.
Aj preto sa vajíčka zvykli maľovať
práve zlatou farbou. Tieto dni sú v
ľudových zvykoch spájané aj s vodou.
Tá je neodmysliteľnou „ingredenciou“
prebúdzajúceho sa života.

slamená figurína symbolizovala zimu,
ktorej zničenie malo otvoriť cestu pre
nástup jari a po nej leta. Podľa iných
zase ide o personifikovanú smrť, ktorej
odstránenie malo zaistiť všeobecnú
prosperitu
celému
lokálnemu
spoločenstvu.
Väčšinou
Morenu
vynášali dve nedele pred Veľkou nocou,
na tzv. Smrtnú nedeľu. U nás sa zasa
tento zvyk spája s prvým jarným dňom.

22.marec – Svetový deň
vody
"Vode bola daná čarovná moc byť
miazgou
života
na
Zemi."
Leonardo da Vinci
Voda... každodenne nám preteká
pomedzi
prsty....každodenne
jej
striebristé kvapky stekajú nevyužite
v tenších, či hrubších pramienkoch...
a my si ani neuvedomujeme, aké
dôležité je jej poslanie v živote človeka.

Už oddávna symbolizuje toto obdobie
vajíčko – znamená nový život a
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Voda sa nachádza všade okolo nás.
Pokrýva až 70 percent zemského
povrchu a má pre našu planétu a jej
obyvateľov
nesmierny
význam.
Potrebujú ju všetky rastliny a živočíchy.
Nik nemôže prežiť bez vody viac ako 4
dni. Ľudia potrebujú vodu v
domácnostiach, továrňach i pri
poľnohospodárskych
prácach.
Elektrická energia z vodných elektrární
predstavuje lacný zdroj energie v
mnohých krajinách sveta. Napríklad v
Kanade je 66 percent výroby energie
pokrývaných výrobou z vodných
elektrární a v Nórsku je to dokonca až 99
percent. Voda v prírode nám slúži aj na
aktívny oddych, rozptýlenie,

svojom 47. zasadnutí týmto prijalo
rezolúciu A /res/47/193 of 22 February
1993. Svetový deň vody sa teda
oslavuje počnúc rokom 1993 v súlade s
odporučeniami Konferencie OSN o
životnom prostredí a rozvoji, ktoré sú
obsiahnuté v kapitole 18 (Ochrana
kvality a zásob sladkovodných zdrojov)
Agendy 21. Členské krajiny boli vyzvané,
aby tento deň venovali implementácii
odporúčaní medzinárodnej rady a
vytýčili konkrétne aktivity na úrovni
svojho štátu. Každý rok je jedna z
nominovaných agentúr OSN poverená
oslavou a propagáciou novej témy,
ktorú riadi Administratívny výbor pre
koordináciu (ACC) vodných zdrojov.
Svetový deň vody je kľúčovým pre
zameriavanie pozornosti okrem iného
na:





upokojenie,
rovnováhy...

získanie

duševnej

Voda je základnou podmienkou
všetkého života. Dnes sú ale vodné
zdroje vystavené zvyšujúcim sa
požiadavkám na spotrebu vody. V roku
1992 valné zhromaždenie OSN vyhlásilo
22. marec za Svetový deň vody. Na
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určenie problémov týkajúcich sa
zásobovania pitnou vodou
zvýšenie povedomia verejnosti o
dôležitosti zachovania a ochrany
zdrojov vody a pitnej vody
zvýšenie účasti a spolupráce
vlád, medzinárodných agentúr,
mimovládnych organizácií a
súkromného
sektoru
na
organizácií
osláv
Medzinárodného dňa vody.

22. marec je teda jedinečnou príležitosťou pripomenúť všetkým mimoriadnu dôležitosť
vody pre zachovanie životného prostredia a pre rozvoj ľudskej spoločnosti. Praktické
úsilie nám môže pomôcť zvýšiť svetové povedomie o týchto problémoch a ich
riešeniach. Našou úlohou je premeniť slová na záväzky a činy v tejto oblasti.
Pozri sa okolo seba a zamysli sa nad kvapkajúcim, či dokonca tečúcim vodovodným
kohútikom, nad možnosťou znížiť potrebu vody pri umývaní, sprchovaní, či použití WC.
Existujú šetriace zariadenia, či je to už pákový uzáver vody, regulovaný splachovač WC,
možnosť použitia vody z vodných tokov na polievaní kvetí a pod.
Chráňme a vážme si vodu, aby sa o sto či dvesto rokov nestala takým vzácnym artiklom,
že sa kvôli nej povedú vojny alebo sa pre veľkú väčšinu ľudí stane ťažko dostupnou
komoditou.
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Súťažili sme v RTVS
7. A trieda si 19. januára tohto roku vyskúšala svoje schopnosti v súťaži RTVS - Daj si
čas. Natáčanie trvalo asi tri hodiny a svoje sily si zmerali so žiakmi zo ZŠ z Kuzmíc. Ako
celé ich snaženie nakoniec dopadlo si môžete pozrieť v sobotu 16.apríla o 9.30 na
Jednotke.
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Šťastný žiak z 2. A

...keď sa môžem hrať.
...keď mám šťastie sám.
...keď som na výlete.
...keď oslavujem.
...keď som s rodinou.
...keď grilujem.
...keď darček dostanem.
...keď stretnem kamaráta.
...keď ma má niekto rád.
...keď sa bicyklujem.
...keď nie som sám.
...keď sa smejem.
...keď šťastie prajem.
...keď sa mi v škole darí.
...keď sa v lese hrám.
...keď pokoj mám.
...keď von chodievam.
...keď knihu mám.
(Anketa/Šťastný som...)
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Maliarici
Tohoročná jar na seba nechala poriadne dlho čakať. Naši netrpezliví tretiaci sa rozhodli, že
pani Jar vytiahnu z postele. Vzali do rúk štetce a pozrite sa, čo vytvorili…Možno aj vďaka ich
šikovnosti sa nám to napokon podarilo. Prvým jarným dňom, teda 20. marca, sa tak oficiálne
začala jar.
Mgr. Iveta Kapraňová
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Módne návrhárky
Všetky dievčatá sa radi pekne obliekajú a krášlia. Opäť sme pre ne v ŠKD pripravili malú
návrhársku súťaž. Vo veľkom počte sa zúčastnili naše nové malé školáčky , no zahanbiť sa
nedali ani tie najstaršie. S veľkou dávkou fantázie a citom pre detail sa predviedli nielen staršie
ale i mladšie slečny a vytvorili pozoruhodné modely večerných šiat a ľubovolného outfitu. Z
hotových návrhov sme spravili výstavu. Všetkým slečnám gratulujem k ich šikovnosti a
tvorivosti.
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Dominoday
Tentoraz sme pre deti zorganizovali netradičnú akciu " DOMINODAY". Deti si s originálnymi
skladačkami vyskúšali techniku stavania domina . Naučili sa skladať domino rovno , do oblúka
i tvar písmena "Y". Na záver sme zo všetkých skladačiek spoločne poskladali štvorhlavého
hada a potom s veľkou radosťou ťukli do jedinej skladačky, všetko pekne popadalo. Akcia sa
deťom páčila.

Výtvarná súťaž “Európa v škole“
Tento školský rok sa konal 63.r. tejto súťaže.
Žiaci našej školy sa tiež do nej zapojili. Prebehli
triedne kolá a školské kolo s nasledujúcim
umiestnením :
Veková kategória 2: 10 – 12r
1.Sagálová Simona 6.A
2.Drobný Vladimír 6.C
3.Klamová Lea 6.A
Veková kategória 3: 13 – 15 r
1.Blatnická Veronika 9.C
2. a 3. cena-neboli udelené
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Prvé miesta postúpili do okresného kola, kde vo vekovej kategórii 2: 10 – 12r Sagálová Simona
zo 6.A zasa získala 1.miesto a jej práca postúpila do krajského kola.
Srdečne všetkým gratulujeme.

12

3.ročník výtvarnej súťaže „ KUPECKÉHO SVET “
Do našej súťaže sme pripravili niekoľko portrétov
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Slávik Slovenska - školské kolo
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Geografické pikošky ☺
Pre rozvoj cestovného ruchu robia v niektorých kútoch sveta naozaj maximum. A keď už nemôžu
ponúknuť najvyššiu budovu, najlepšie múzeum, alebo najstaršie metro, dokážu nalákať na niečo úplne
obyčajné. Na meno mesta. Ukážkovým príkladom je bezvýznamná dedinka na nórskych ostrovoch
Lofoty. Región ďaleko za polárnym kruhom dlho lákal iba malé skupinky dobrodruhov. Zoskupenie 33
rybárskych domov, tak trochu na konci sveta, sotva niekto cielene navštevoval. Navyše ešte v roku
1960 nemala osada ani meno a patrila do regiónu Sørvågen. Lenže o tri roky neskôr bola dokončená
cesta, ktorú prišiel otvoriť sám nórsky kráľ Olav. Údajne on sám navrhol, aby osadu rybárov pomenovali
veľmi jednoducho Å. Dostala tak najkratší názov na svete a razom je turistickým magnetom.

Úplne opačný prípad nájdete vo Walese. Mestečko s maličkou vlakovou stanicou má pre zmenu jeden
z najdlhších názvov na svete. Krkolomný názov V originálnej waleštine sa volá
LLANFARPWLLGWYNGZLLGOGERYCHWYRNDROBWLLLLANTYSILIOGOGOGOCH. Voľne by sa to dalo
preložiť ako Kostol svätej Márie postavený pri dutom orechu a divokej riečnej pereji neďaleko kostola
Tysilio a červenej jaskyne.
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Beh mesta Pezinok
Dňa 9.4.2016 sa konal 38.ročník Behu mesta Pezinok. Zúčastnili sa na ňom aj žiaci našej
školy, ktorí ju úspešne reprezentovali.
Kategórie :
2009 - 2010 - 1.miesto Hanka Šipošová - 1.C
2005 - 2008 - 3.miesto Sára Gašparovičová - 1.C
2001 - 2004 - 3.miesto Toporová (6.ročník )
2001 - 2004 - 1. miesto Matúš Šimo - 9.A, 3.miesto -Matúš Topor - 8.C
Ostatným ďakujem za účasť, že aj napriek nie najlepšiemu počasiu prišli reprezentovať školu
( Šipošová 4.A, Komanová 5.B, Toporová 2.D)
p.učiteľka Fintorová
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