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DEŇ NARCISOV 

Deň narcisov je dňom boja proti rakovine. Tento deň sa nesie v žltej farbe umelých a 

živých narcisov na podporu všetkých, ktorí čelia zákernej rakovine. Zakúpením tohto 

jarného kvietku dobrovoľnou čiastkou každý vyjadril spolupatričnosť a podporu 

onkologickým pacientom. Finančná zbierka sa vracia verejnosti späť vo forme 

financovania programov a projektov na podporu onkologických pacientov i širokej 

verejnosti. 

 Dňa 13. apríla 2018 sa uskutočnil už 22.ročník verejno-prospešnej zbierky Ligy proti 

rakovine, Deň narcisov. Každý, kto si pripol narcis na svoj odev, vyjadril podporu a 

spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do 

pokladničky našim dobrovoľníkom, ste 

pomohli na konkrétnu praktickú pomoc 

onkologickým pacientom a ich rodinám na 

celom Slovensku. Aj žiaci našej školy 

aktívne prejavili podporu. Ďakujeme 

všetkým, ktorým zdravie iných nie je 

ľahostajné. 

Pre lepšiu informovanosť, odporúčame 

oficiálnu stránku: https://www.lpr.sk/nase-

aktivity/den-narcisov/  

Milí čitatelia,  

     príchod jari sa výrazne spája aj so 

znovuzrodením a kolobehom prírody. So 

symbolmi tohto opakovaného 

obnovovania prírody sa stretávame v 

umení i náboženstve. Viažu sa na koniec 

zimy i nástup jari. A vôbec nezálež na 

tom, či bola zima v porovnaní s inými 

zimami teplá. Apríl je akousi bránou do 

tohto znovuzrodenia. Samozrejme, ešte 

môže prísť chvíľkový mráz. Bolo by to, 

pravdaže, zlé, pretože takýto mráz môže 

napáchať v prírode škody. Ale príchod 

jari to nezastaví. Nemôže zastaviť. Niekto 

by mohol povedať, že rokmi naberá 

príroda nový rozmer. Jar neraz rýchlo 

prechádza do leta, po obrodzujúcej vlahe 

rýchlo nastupujú ťaživé suchá. Ako je to 

so symbolmi, ktoré som spomínal? Tiež 

sa menia a vysýchajú? Verím, že nie. 

Dúfam, že sa ešte prekrásne zelenajú.  

šéfredaktor 

2      Deň narcisov 

3      Medzinárodný deň Rómov 

5      Medzinárodné dni v apríli 

6      Deň Zeme 

8      Jar už prišla k nám do školy 

9      Naša Zem je guľatá – II.D 

11    Materská škôlka:  

         Naša zemeguľa 

         Trieda motýlikov 

12    Materská škôlka:  

        Naša Zem je  guľatá 

        Trieda žabiek 

14   Materská škôlka:  

       Chránime našu Zem 
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Medzinárodný deň Rómov   

 

Rómovia sú neoddeliteľnou súčasťou európskych krajín už po stáročia. 

Medzinárodný deň Rómov (8. apríl) si svetová verejnosť pripomína na počesť 1. 

svetového kongresu Rómov (Romano kongreso lumiakro), ktorý sa konal v dňoch 8. – 12. 

apríla 1971 v Orpingtone pri Londýne. Toto stretnutie bolo vyvrcholením dovtedajšieho 

úsilia Rómov o vyjadrenie svojej vzájomnosti na medzinárodnej úrovni a zároveň prvým 

oficiálnym a jednotným politickým vystúpením Rómov. Zástupcovia rómskeho hnutia zo 

14 krajín deklarovali svoj spoločný pôvod, etnické pomenovanie (Róm) a jazyk a prihlásili 

sa ku krajine svojho pôvodu – k Indii. 

Na kongrese sa dohodli sa na prijatí svojich národných symbolov – rómskej hymny a 

vlajky – ktoré zároveň vyjadrujú medzinárodné hnutie Rómov. 

Rómskou hymnou sa stala pieseň GELEM, GELEM... / ŽELEM, ŽELEM... (Išli sme, 

išli...), ktorej hudobný podklad tvorí medzinárodne známa rómska ľudová pieseň, 

hymnické slová napísal juhoslovanský Róm – Jarko Jovanovič Jagdino, účastník 1. 

svetového kongresu Rómov. 

 UPRÉ RÓMA                                         HOR SA RÓMOVIA 

  

 Jelem, jelem, lungone dromenca,            Šiel som, šiel som, dlhými cestami 

 Malaďiľom bachtale Romenca.               Stretol som sa so šťastnými Rómami. 

  

 Oj, Romale, oj čhavale.                           Oj, Rómovia, oj chlapci, 

 Oj, Romale, oj čhavale.                           Oj, Rómovia, oj chlapci, 

  

 Oj, Romale, khatar tumen aven?             Oj, Rómovia, odkiaľ prichádzate? 

 Le cerhenca, bachtale dromenca?            So stanmi, po šťastných cestách? 

  

 The man esas bari famiľija,                     Aj ja som mal veľkú rodinu. 

 Murdarďa la e kaľi legija.                        Zabila ju čierna légia. 

  

 Aven manca sa lumake Roma                 Poďte so mnou, Rómovia celého sveta. 

 Kaj phuterde le Romenge droma.            Kde sa otvorili cesty Rómom. 

  

 Ake vrjama – ušťi Rom akana                Teraz je tá chvíľa – povstaň človeče 

 Amen chuťas the mištes keraha.             Vyskočíme a bude dobre. 

 Oj Romale, oj čhavale,                            Oj, Rómovia, oj chlapci, 

 Oj Romale, oj čhavale. 

 

 

Za medzinárodnú rómsku vlajku prijali vlajku, ktorú použili Rómovia na svojom rokovaní 

v Rumunsku v roku 1933. Pôvodne obsahovala len dva pruhy – modrý a zelený, pričom 

zelená farba symbolizovala zem (prírodu a spätosť Rómov s ňou) a modrá farba nebo. 

Červeným kruhom (kolesom) uprostred, ako symbolom Ašókovej čakry, doplnili jej 

symboliku práve na kongrese v Londýne. Týmto symbolom vyjadrili svoju spätosť so 

svojou pravlasťou – Indiou. (Aj na indickej vlajke je červený kruh.) Kruh na rómskej 

vlajke má podobu vozového kolesa so 16 hrotmi. 

 

Rómska vlajka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEDZINÁRODNÉ DNI V APRÍLI 

My, obyčajní smrteľníci čo to vieme, o mesiaci apríl, asi by sme spomenuli Deň narcisov 

a Deň vody. Ale nie len tieto dni si pripomíname v mesiaci apríl. Tu je celý zoznam: 

1. Medzinárodný deň vtáctva 

Medzinárodný deň zábavy v práci 

Veľkonočná nedeľa 

2. Medzinárodný deň detskej knihy 

Európsky deň akcii za práva migrantov 

Svetový deň povedomia o autizme 

4. Medzinárodný deň bez násilia 

Medzinárodný deň proti nášľapným mínam a na podporu akcií proti nášľapným mínam 

7. Svetový deň zdravia (WHO)  

8. Medzinárodný deň Rómov  

11. Svetový deň Parkinsonovej choroby 

Medzinárodný deň solidarity oslobodených politických väzňov a bojovníkov proti fašizmu 

Deň narcisov – deň boja proti rakovine 

12. Svetový deň letectva a kozmonautiky  

15. Svetový deň umenia  

16. Svetový deň hlasu  

17. Svetový deň hemofílie  

18. Medzinárodný deň žonglovania 

Európsky deň za práva pacientov 

Svetový deň kultúrneho dedičstva 

Svetový deň rádioamatérov 

22. Deň zeme 

Svetový deň modlitieb za kňažské a reholné povolania 

23. Svetový deň kníh a autorských práv  

24. Svetový deň laboratórnych zvierat (UNESCO) 

Sviatok sv. Juraja, patróna vojakov, rytierov, lukostrelcov a skautov  

Deň skautov 

Svetový týždeň laboratórnych zvierat 

25. Svetový deň tučniakov 

Svetový deň boja proti malárii 

Svetový deň vodiacich psov 

26. Svetový deň dierkovej fotografie 

Svetový deň duševného vlastníctva 

27. Svetový deň grafiky  

28. Svetový deň bezpečnosti a zdravia pri práci 

29. Európsky deň solidarity a spolupráce medzi generáciami 

Medzinárodný deň tanca 

30. Svetový veterinárny deň  

 

DEŇ ZEME 

Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa 

každoročne koná 22. apríla. Tento sviatok je 

ovplyvnený pôvodnými dňami Zeme, ktoré sa konali 

pri oslavách jarnej rovnodennosti, 21. marca, a 

oslavovali príchod jari. V modernom poňatí ide o 

ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na 

dopady ničenia životného prostredia, a rozvíjajúcu 

diskusiu o možných riešeniach. V poslednej dobe 

bola niekoľkokrát vyslovená myšlienka, že by sviatok 

bolo lepšie posunúť na letný slnovrat, pretože by 

pekné počasie prilákalo viacej ľudí. Nezdá sa však 

pravdepodobné, že by sa našla vôľa meniť už 

zabehnutý dátum. 

História vyhlásenia tohto dňa siaha do roku 1969, keď predovšetkým John 

McConnell začal volať po vzniku medzinárodného dňa Zeme a v rámci týchto snáh 

vytvoril i vlajku Dňa Zeme. Prvý Deň Zeme bol oslávený v San Franciscu. Táto oslava 

bola pravdepodobne myslená nielen ako ekologicky zameraný sviatok, ale aj 

ako ľavicovo orientovaný happening bojovníkov proti vojne vo Vietname. Kampaň s týmto 

sviatkom spojená, si kládla za cieľ preniesť otázku ekológie do politických kruhov. Cieľom 

bolo zvýšiť energetickú účinnosť, recyklovať odpadky a hľadať obnoviteľné zdroje 

energie. Táto akcia mala veľký ohlas práve medzi študentami. Pre prvú oslavu dňa 22. 

apríla 1970 bol, zrejme nevedome, vybraný deň 100. narodenín Vladimíra Iľjiča Lenina. 

OSN začala tento sviatok sláviť o rok neskôr (1971). V roku 1990 sa k Amerike pripojil aj 

zvyšok sveta a 22. apríl sa stal Medzinárodným dňom Zeme. 

V súčasnosti patrí 22. apríl medzi najuznávanejšie a najpopulárnejšie podujatia na 

záchranu Zeme.   
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Na skoncovanie so znečistením životného 

prostredia plastmi je v roku 2018 zameraný 

Svetový deň Zeme. Plastové znečistenie je 

jedom pre oceány aj zemský povrch, 

poškodzuje život v moriach a ovplyvňuje 

zdravie ľudí, zdôraznil portál Dňa Zeme. 

Organizácia Spojených národov (OSN) slávi 

Medzinárodný deň Matky Zeme, ktorý pripadá 

na 22. apríla, rovnako ako aj Svetový deň 

Zeme. 

 

 

Svetový deň Zeme vyhlásil v roku 1970 ešte ako Deň Zeme americký senátor Gaylord 

Anton Nelson (1916-2005). OSN na 22. apríla v roku 2009 v rezolúcii A/RES/63/278 

vyhlásila Medzinárodný deň Matky Zeme. S týmto názvom sa pripomína od roku 2010. 

 

V rezolúcii OSN konštatovala, že slovné spojenie Matka Zem, v niektorých jazykoch aj 

Zem živiteľka, odráža vzájomné prepojenie medzi Zemou, prírodnými ekosystémami a 

človekom. 

 

Pri príležitosti Dňa Zeme sa organizuje množstvo akcií, počas ktorých dobrovoľníci čistia 

územia zamorené odpadkami. 

Senátor Nelson, ktorý Deň Zeme vyhlásil, povzbudzoval študentov, aby vypracúvali 

projekty zamerané na ochranu životného prostredia a upozorňovali na potrebu jeho ochrany 

vo svojom okolí. Študenti Stanfordovej univerzity v Kalifornii prvý raz zorganizovali Deň 

Zeme v roku 1970 formou protestného happeningu; koordinátorom podujatia bol Denis 

Allen Hayes. Zúčastnilo sa na ňom 20 miliónov Američanov. 

 

Najmä ľudia citlivo reagujúci na zhoršujúcu sa situáciu a na zmeny v životnom prostredí 

poukazovali na fakt, že Zem je čoraz väčšmi ohrozovaná činnosťou človeka. Aktivisti i 

ekológovia od roku 1970 spustili kampane a výzvy na spoločné úsilie - na záchranu 

planéty. Adresátom výziev sa stala aj široká verejnosť s tým, aby nezostávala ľahostajnou k 

stavu, do akého sa Zem postupne dostávala. 

 

V súčasnosti patrí 22. apríl medzi najuznávanejšie a najpopulárnejšie podujatia na záchranu 

Zeme. Akcie pri príležitosti Svetového dňa Zeme na celom svete realizuje mimovládna 

organizácia Earth Day Network (EDN). Založili ju usporiadatelia prvého Dňa Zeme v roku 

1970.  

 

Niektoré fotografie sú hrôzostrašné. Preto každý človek musí k tejto problematike 

pristupovať čo najzodpovednejšie! Ide o našu, vašu budúcnosť, deti, mládež... 
 

 

 

 

JAR UŽ PRIŠLA K NÁM DO ŠKOLY 
 



NAŠA ZEM JE GUĽATÁ 

2.D TRIEDA 

 

 

 

 

 



MATERSKÁ ŠKÔLKA   

NAŠA ZEMEGUĽA - TRIEDA MOTÝLIKOV 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERSKÁ ŠKÔLKA   

NAŠA ZEM JE GUĽATÁ - TRIEDA ŽABIEK 

 

 

 



 

MATERSKÁ ŠKÔLKA   

CHRÁNIME NAŠU ZEM   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


