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Vážení kolegovia, milí žiaci!
15. januára sme si pripomenuli druhé výročie jeho smrti.

Takže Vianoce už máme za
nami. Späť však k našej škole,
s ktorou sme sa rozlúčili už vo štvrtok
22. decembra. Po vianočnej burze
sme sa mohli s radosťou vrhnúť na
viac ako dvojtýždňový odpočinok,
aby sme opäť v novom roku prikvitli
múdrosťou a hlavne zaujatosťou na
vyučovaní.
V decembri sme však ešte
stihli absolvovať sv. Mikuláša, ktorý
všetko odštartoval a dal najavo
všetkým, že Vianoce sa už
nezadržateľne blížia. Všetci sme už
mysleli na blížiace sa sviatky a všetko
sme si nechávali na poslednú chvíľu.
S blížiacim sa vianočným obdobím
však nezaspali učitelia, ktorí nielen
organizovali rôzne podujatia či
programy, ale aj testovali vedomosti
a zručnosti žiakov.
Už tu máme Nový rok. Verím,
že bude šťastný, úspešný a plodný aj
v našom časopise, ktorý do Nového
roka vstúpi s vysokými ambíciami.
Rovnako všetci v redakcii
prajeme všetkým čitateľom veľa
šťastných školských dní, plných
krásnych chvíľ strávených v tej
najlepšej spoločnosti, v spoločnosti
našich Školovín.
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Sú dni, keď nám život ukáže svoju odvrátenú tvár.
Často to urobí nečakane, bez toho, aby nám dal tušiť, že si čoskoro
budeme musieť odlomiť zo svojho chleba horkosti a sĺz. Bez toho, aby sme
sa mohli zhlboka nadýchnuť a pripravení čakať, odkiaľ príde osudný zlom.
A odrazu je všetko iné. Bolestivejšie, zložitejšie. Aj posledná
rozlúčka s človekom, ktorý nám bol čímsi blízky, má takúto podobu.
Dnes už len spomíname na nášho bývalého kolegu Mgr. Ľuboša
Tyliščáka. Všetci sme ho poznali ako veľmi vitálneho muža, plného sily,
a preto správa o jeho smrti bola pre nás ako blesk z jasného neba. Zrazu sa
jeho život skončil. Je to zvláštne, že práve pre neho, ktorý tak miloval šport,
prírodu, ľudí...život.
Ktosi múdry raz povedal, že „najväčšmi znejú tichá.“ Vedia udierať
silou duše, nástojčivo tlačia na najcitlivejšie miesta a dávajú zabudnúť na
svetský kolotoč.
Najväčšmi znejú tichá spôsobené neprítomnosťou človeka. Tak ako
teraz. Odišiel otec, priateľ, športovec, kolega...učiteľ. Smrť si opäť uplatnila
právo na človeka akosi predčasne. Nedala nášmu zosnulému možnosť ísť
ďalej, robiť si plány na nasledujúce dní, kráčať do školy tak ako roky
predtým, tešiť sa zo svojich detí, ale aj z detí, ktoré krôčik po krôčiku
pripravoval do života.
Mgr. Ľuboš Tyliščák od marca 1995 pôsobil v ZŠ v Zborove najprv
ako radový učiteľ neskôr od roku 2003 ako zástupca školy. Svojimi
vedomosťami, schopnosťami a zručnosťami sa snažil o jej rozvoj
a napredovanie. Od roku 2009 opäť pôsobil ako radový učiteľ. Učil rád.
Miloval šport. Od útlej mladosti ho zaujímali silové disciplíny. Už ako 23
ročný sa zúčastnil majstrovstiev ČSSR v silovom trojboji, kde skončil na 3.
mieste. Sila ho nikdy neopustila, aj keď si urobil niekoľkoročnú prestávku
v súťažení. Vždy si zacvičil a ako 40 ročný sa rozhodol, že bude znova
súťažiť. Stal sa niekoľkonásobným majstrom Slovenska, Európy

a následne aj sveta v disciplíne v tlaku na lavičke. Svoju lásku k športu
prenášal aj na svojich žiakov. V škole viedol futbalový, volejbalový,
florbalový a posilňovací krúžok. Vo volejbale pod jeho vedením žiaci často
obsadzovali popredné miesta v okresnej súťaži. Určité obdobie v obci
Zborov trénoval žiakov vo futbale. Mal zmysel pre humor, vedel sa
zasmiať, vedel si žiakov získať, mali ho radi. Obľúbený bol aj medzi
svojimi kolegami, učiteľmi. Vedel poradiť, pomôcť, rád debatoval, niekedy
vášnivo, ale vedel byť pri tom aj ľudský, nebál sa priznať si chybu ani
použiť slovo prepáč. V jeho prítomnosti bolo vždy cítiť mnoho energie,
optimizmu, vedel vytvárať dobrú náladu.
Vážení kolegovia, milí žiaci!
Často až keď sa pozrieme smrti do tváre, objavíme nový rozmer
života. Keď sme v jej blízkosti, keď odchádza človek, s ktorým sme prešli
údoliami šťastia aj údoliami strát a bolesti. Vtedy sa v nás otvoria
zamknuté dvere pocitov, slov a spomienok.
Dnes sme sa ešte vrátili do času, kedy tu bol,
Dnes dávame hlas spomienkam
a dávame zbohom jeho životu.

Česť tvojej pamiatke!

KEDY SÚ VLASTNE PRAVOSLÁVNE VIANOCE?

Anastasios Kallis
Autor je emeritným profesorom pravoslávnej
teológie na univerzite v Münsteri.
Prečo niektoré pravoslávne cirkvi slávia
Vianoce o trinásť dní neskôr oproti zvyšku
sveta.
V protiklade k veľmi rozšírenému názoru, že
Pravoslávna cirkev nepozná osobitný sviatok
Narodenia Pána, lebo ho slávi ako sviatok
Zjavenia Pána 6. januára, všetky východné
cirkvi s výnimkou

Arménskej

apoštolskej

cirkvi už od 4. storočia slávia spoločne
s cirkvami Západu 25. decembra sviatok Kristovho narodenia, ktorý východné cirkvi
kedysi skutočne slávili na sviatok Zjavenia Pána. To, že cirkvi dnes predsa len neslávia
spoločne sviatok narodenia svojho Pána, súvisí s tým, že používajú odlišné kalendáre.
Nezávisle od toho, že pápežský dvorný sekretár Dionysius Philocalus, ktorý v roku 354
prvý raz počítal roky po Kristovi, a neskôr aj skýtsky mních Dionysius Exiguus († cca 550)
sa prepočítali 2-7 rokov, resp. datovali Kristovo narodenie neskôr oproti skutočnosti,
zostáva povšimnutiahodným fakt, že dokonca krajiny, ktoré nepatria ku kresťanskej
tradícii, sa pripojili k počítaniu rokov, ktoré je orientované podľa Krista, zatiaľ čo
kresťania sa nedokážu zhodnúť na spoločnom kalendári.
Dôvod pre túto rozdielnosť názorov spočíva v tom, že kalendár nie je výlučne
matematicko-astronomickou záležitosťou, ale aj faktorom kultúrnej a náboženskej identity.
Kultúrne dejiny národov ukazujú, že pri svojom počítaní času sa vždy orientovali podľa
udalostí, ktoré mali pre nich osobitný význam. Rimania napríklad datovali svoj kalendár
„ab urbe condita“ – od založenia Ríma (753 pred Kr.), Gréci po olympijských hrách
(začiatok 776 pred Kr.), Židia od 10. storočia pred Kr. od stvorenia sveta (3761 pred Kr.),

moslimovia po vysťahovaní (hidžra) Mohameda do Mediny (622 po Kr.) a iné národy

číslom 400. A tak od reformy kalendára vypadli roky 1700, 1800 a 1900 ako priestupné

podľa rokov vládnutia príslušných vládcov.

roky.

Juliánsky kalendár

Toto viedlo k tomu, že rozdiel medzi obidvomi kalendármi medzičasom predstavuje 13 dní

Moderný letopočet sa začína v roku 48 pred Kr. so vstupom rímskeho vojvodcu Gaja Júlia

a v nasledujúcich storočiach v rokoch 2100, 2200, 2300 narastie o jeden deň, takže

Cézara do Egypta, keď bol konfrontovaný so slnečným kalendárom Egypťanov, zatiaľ čo

v dlhodobom horizonte podľa Juliánskeho kalendára začiatok jari pripadne na stred zimy!

iné kultúry sa orientovali podľa Mesiaca – porovnaj napríklad chválospev žalmistu na

Odpor proti Gregorovej reforme kalendára

Stvoriteľa: „Utvoril Mesiac, aby určoval čas“ (Ž 103 [104], 19).

Ani Gregoriánsky kalendár však nie je exaktný, ale je dlhší priemerne o 26 sekúnd (=

S pomocou egyptských astronómov pod vedením Alexandrijčana Sosigena presadil Cézar

0,0003 dňa), takže po 3333 rokoch musí byť vypustený jeden priestupný deň.

v roku 46 pred Kr. prechod od starého rímskeho lunárneho kalendára na kalendár

Odpor proti tejto reforme nevyplýval z tejto nevýznamnej nepresnosti, ale z rozštiepenia

orientovaný podľa Slnka, ktorý nesie jeho meno: Juliánsky kalendár.

kresťanstva. Protestantská Európa a pravoslávny Východ sa nemohli spriateliť s

Podľa vtedajšieho výpočtu slnečný rok (= obdobie trvania jedného obehnutia Zeme okolo

„pápežským“ kalendárom.

Slnka) má priemernú dĺžku 365,25 dní (= otočení Zeme okolo vlastnej osi). Aby sa

Trvalo takmer dve storočia, kým sa Gregoriánsky kalendár presadil všade v Nemecku.

vyhovelo tomuto obdobiu, zakaždým tri roky majú 365 dní a každý štvrtý rok (priestupný

Anglicko prevzalo nový kalendár v roku 1752, Rumunsko a Juhoslávia až po prvej svetovej

rok) 366 dní.

vojne, Rusko v roku 1918, po boľševickej Októbrovej revolúcii v roku 1917, ktorá sa podľa

Gregoriánsky kalendár

Gregoriánskeho kalendára konala v novembri, a Grécko v roku 1923.

Keďže tento výpočet je oproti skutočnému astronomickému trvaniu slnečného roka

Pravoslávne cirkvi sa nedokázali prebojovať k spoločnému rozhodnutiu. Pri niektorých

(365,2422 dní) dlhší o 11 minút a 14 sekúnd (= 0,0078 dňa), začiatok jari v Juliánskom

cirkvách, ktoré v nadväznosti na Konštantínopolský všepravoslávny kongres (1923)

kalendári sa každý rok posúval o túto časovú jednotku smerom k zime. Po 128 rokoch sa

prevzali Gregoriánsky kalendár (Konštantínopol, Alexandria, Antiochia, Gruzínsko,

oproti astronomickej realite vrátil späť o jeden deň.

Rumunsko, Bulharsko, Cyprus, Grécko, Albánsko, Poľsko, Česko a Slovensko, Fínsko),

Pokusy skorigovať túto chybu – ako napríklad reforma navrhnutá byzantským

došlo

univerzálnym učencom Nikephorom Gregorasom († po 1359) – stroskotali na prevažne

takzvaných starokalendárnikov.

emocionálne podmienenom odpore ľudí.

Starý kalendár dnes nasledujú ešte patriarcháty Jeruzalem, Moskva, Srbsko a kláštory na

Podarilo sa to individuálnym rozhodnutím až pápežovi Gregorovi XIII. (1572 – 1585),

Hore Athos. Tieto cirkvi slávia nepohyblivé sviatky o trinásť dní neskôr, ako stanovuje

ktorý s pomocou bamberského jezuitu Christopha Clavia († 1612) uskutočnil reformu

Gregoriánsky kalendár, t. j. Vianoce 25. decembra podľa Starého štýlu, t. j. 7. januára

kalendára a do jeho doby nahromadený rozdiel desiatich dní odstránil tak, že v roku 1582

podľa Nového štýlu. Avšak pri výpočte dátumu Veľkej noci sa pravoslávne cirkvi –

nechal po štvrtku, 4. októbri, nasledovať piatok, 15. október.

s výnimkou Fínskej pravoslávnej cirkvi – držia Juliánskeho kalendára.

Po Gregorovi pomenovaný a dnes celosvetovo platný Gregoriánsky kalendár (Nový štýl)
skorigoval príčinu chyby Juliánskeho kalendára(Starý štýl) tým, že zredukoval priestupné
roky (= roky, ktorých dve posledné číslice sú deliteľné číslom 4). V časovom úseku 400
rokov vypadnú tri priestupné roky: sú to roky, ktoré završujú storočie a nie sú deliteľné

k odhodlanému

odporu

malých

skupín,

ktorý

viedol

k vytvoreniu

PRAVOSLÁVNY SILVESTER

STAVANIE SNEHULIAKOV A SÁNKOVAČKA

Pravoslávny svet, ktorí sa riadi podľa starého juliánskeho kalendára zvykne symbolicky

Zima sa nám veľmi páči, tešíme sa na ňu hlavne preto, že sa môžeme vyšantiť do sýtosti na

sláviť Nový rok z 13. na 14. januára. V Srbsku ho aj v tomto roku oslávia viac alebo menej

rôznych zimných športoch a aktivitách, tak sme sa my 1.C trieda rozhodli, že si

veselo a hlučno, avšak dalo by sa očakávať, že to bude menej hlučno než vlani, keďže sa

spríjemníme deň po vyučovaní športovými aktivitami ako je stavanie snehuliakov a

iba ojedinele program usporiada aj na námestiach. K pravosláviu sa vo svete hlási približne

sánkovačka pri našej základnej škole. Uskutočnilo sa to dňa 17.01.2019 po vyučovaní s

pol miliardy kresťanov. Najpočetnejšou je ruská cirkev.

triednou učiteľkou Ľ. Kendrovou.

14. január je podľa juliánskeho kalendára
prvým dňom v novom roku a zároveň
ôsmym dňom po narodení Ježiša Krista. V
pravoslávnom kalendári je zaznačený ako
deň

obriezky

Spasiteľa

(Obrezanje

Gospodnje; Sveti Vasilije Veliki, Nova
godina).

Cirkev

tento

deň

označuje

červenými písmenami a ľudovo sa on
pomenúva aj "Mladi Božić" a Srbi ho tiež volajú Pravoslávny alebo aj „Srbský“ nový rok.
Dvojtýždňový posun sviatkov spôsobuje cirkevný kalendár. Kým katolíci a
protestanti postupujú podľa novšieho gregoriánskeho, pravoslávna cirkev sa naďalej riadi
juliánskym.
Aj na Slovensku sa v tento večer konajú "veselice". K pravosláviu sa tam hlási 70tisíc ľudí, prevažne rusínskej národnosti a to v Prešovskom kraji. Jedna časť Rusínov už
Vianoce oslávila 24. decembra.
"Silvestra" tak majú pravoslávni hneď dvakrát. O posune v kalendári kolujú aj
žarty. Hovoria o tom, že pred koncom sveta mnohí konvertujú práve na pravoslávie, aby si
mohli svet užiť ešte dva týždne.

FOTENIE 9.A TRIEDY

„Robili sme čo sa dalo,
SÁNKOVAČKA

menej sa už nedalo.“

ZAČALO ODSTRAŇOVANIE CENCÚĽOV

9. A

ŠALIANSKY MAŤKO J. C. HRONSKÉHO
Dňa 06.12.2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese
slovenskej povesti Šaliansky Maťko J. C. Hronského. Do súťaže sa zapojilo 14 žiakov
z tried III.A, IV.A, V.A a VI.A, ktorí súťažili v troch kategóriách. Žiakov pripravili pani
učiteľky Mgr. Varjanová, Mgr. Tyliščáková, PaedDr. Zajacová a Mgr. Šoltysová. Výkony
žiakov hodnotila štvorčlenná porota – PaedDr. Žáková, Mgr. Tyliščáková, PaedDr.
Zajacová a Mgr. Šoltysová, ktorá rozhodla nasledovne:
I. kategória: žiaci 2. – 3. ročníka ZŠ
1. miesto – Ján Balon, III.A
2. miesto – Oliver Ondavský, III.A
3. miesto – Viktória Siváková, III.A
II. kategória: žiaci 4. – 5. ročníka ZŠ
1. miesto – Diana Geffertová, V.A
2. miesto – Miroslava Balonová, V.A
3. miesto – Rebeka Guláková, V.A
III. kategória: žiaci 6. – 7. ročníka ZŠ
1.miesto – Edita Čobejová, VI.A
2. miesto – Viktória Lucia Šarišská VI.A
3. miesto – Vanesa Kurtyová, VI.A
Žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých miestach, postupujú do obvodného kola súťaže
v Bardejove. Výkony svojich kamarátov hodnotili aj samotní žiaci, ktorí udelili Cenu
divákov Viktórii Lucii Šarišskej z VI.A. Všetci súťažiaci dostali sladkú odmenu
a ocenení žiaci si prevzali knižné ceny a diplomy.
Veľká vďaka patrí všetkým súťažiacim, tým, ktorí ich prišli povzbudiť a porote, že si
našli čas a spoločne sme strávili pekné popoludnie.

Riaditeľka Spojenej školy v Zborove v súlade s Metodickým pokynom č. 15/2005-R
oznámila, že z dôvodu zvýšeného počtu respiračných ochorení žiakov vyhlásila v dňoch
30.01.2019 (streda) – 04.02.2019 (pondelok) chrípkové prázdniny pre žiakov Spojenej
školy. Vyučovanie bude pokračovať dňa 05.02.2019 (utorok).

