Kolektív autorov motivujúci priateľov integrovanému nadšeniu
Január/Február/Marec 2020

Meniny oslavujú:
2. Alexandra, Karina
3. Daniela
4. Drahoslav
5. Andrea
6. Antónia
7. Bohuslava
8. Severín
9. Alexej
10. Dáša
11. Malvína
12. Ernest
13. Rastislav
14. Radovan
15. Dobroslav
16. Kristína
17. Nataša
18. Bohdana
19. Drahomíra, Mário
20. Dalibor
21. Vincent
22. Zora
23. Miloš
24. Timotej
25. Gejza
26. Tamara
27. Bohuš
28. Alfonz
29. Gašpar
30. Ema
31. Emil

Január je pomenovaný podľa Jána,
rímskeho boha dverí a brán,
začiatku a konca, preto býval
zobrazovaný s dvomi tvárami –
jednou hľadel do minulosti, druhou
do budúcnosti.

Meniny oslavujú:
1. Tatiana
2. Erika, Erik
3. Blažej
4. Veronika
5. Agáta
6. Dorota
7. Vanda
8. Zoja
9. Zdenko
10. Gabriela
11. Dezider
12. Perla
13. Arpád
14. Valentín
15. Pravoslav
16. Ida, Liana
17. Miloslava
18. Jaromír
19. Vlasta
20. Lívia
21. Eleonóra
22. Etela
23. Roman, Romana
24. Matej
25. Frederik, Frederika
26. Viktor
27. Alexander
28. Zlatica

Február je podľa
gregoriánskeho
kalendára druhým
mesiacom v roku. Má
28 dní, v priestupnom
roku 29 dní. Trikrát v
histórii mal február 30
dní.

Meniny oslavujú:
1. Albín
2. Anežka
3. Bohumil, Bohumila
4. Kazimír
5. Fridrich
6. Radoslav, Radoslava
7. Tomáš
8. Alan, Alana
9. Františka
10. Bruno, Branislav
11. Angela, Angelika
12. Gregor
13. Vlastimil
14. Matilda
15. Svetlana
16. Boleslav
17. Ľubica
18. Eduard
19. Jozef
20. Víťazoslav, Klaudius
21. Blahoslav
22. Beňadik
23. Adrián
24. Gabriel
25. Marián
26. Emanuel
27. Alena
28. Soňa
29. Miroslav
30. Vieroslava
31. Benjamín

V rímskom kalendári bol
marec zasvätený bohovi
Martovi, pretože v tento
mesiac sa obyčajne začínali
vojenské výpravy (po zime
obschli cesty).

Pohľad do našej histórie – MDD 2011

Marec – mesiac kníh
Mesiac knihy pripomíname od roku 1955 na
počesť Mateja Hrebendu . Podľa jednej
verzie sa stal mesiacom knihy práve preto,
lebo v tomto mesiaci sa narodil a zomrel
Matej Hrebenda, významný buditeľ a ľudový
spisovateľ, ktorý sa podieľal na šírení
slovenskej knižnej kultúry.

Krátka rozprávka o čarovnej víle Amy
Jednej tmavej noci, keď sa hviezdy nie a nie ukázať, v ďalekom svete, v
jednom hustom lese, sa zjavilo svetlo.
Svojimi priehľadnými blyšťavými krídlami si svietila na tmavú cestu
víla. Všetky zvieratká ju volali jednoducho: Amy.
Prišla na prosbu jedného zvieratka, ktoré bolo smutné, že nemá priateľov.
Lenže les je veľký. Ako to zvieratko nájde? Vedela len jeho popis. Tak
lietala po celom lese a pýtala sa zvieratiek. Ale nik o takom, ako ona
popisovala, nevedel.
Náhodou, ako tak blúdila bezradná po lese, stretla líšku Ryšku.
"Líštička, nevedela by si mi pomôcť? Kde by som mohla nájsť
zvieratko, ktoré býva v nore, je stredného vzrastu a má dlhý chvost?
Nevidela si, alebo také náhodou nepoznáš?" Pozrela sa zadumane na líšku.
Možno by to mohla byť aj ona, dumala.
"Prečo sa pýtaš?" zvedavo hľadela na vílu ryšavá líška.
"Hľadám už dosť dlho po celom lese a nemôžem opisované zvieratko
nikde nájsť. Už ani nevládzem lietať, čo ma tak krídelká bolia. Nepomohla
by si mi, líštička?" spýtala sa bezradne Amy.
V tom víle napadlo: "Ty náhodou nebývaš v nore?"
"Áno," priznala sa a sklonila ryšavú hlavu. Zahanbene prikývla, lebo už
zistila, prečo ju hľadá. Minulú noc bola osamotená a veľmi smutná, že si
priala mať niekoho blízkeho pri sebe.
"Nie si to náhodou ty, kto hľadá priateľov?" opýtala sa jej zlatovlasá
bytosť s krídlami.
"Áno, som to ja. Mala som ich, ale už sa so mnou nechcú kamarátiť, lebo
som bola zlá a prefíkane som sa k nim správala," dodala smutne.
Víle Amy prišlo líšky ľúto a napadlo jej, že môže pomôcť.
"Ak by si chcela, zvolám všetky zvieratká z lesa a vyhlásim súťaž. Bude
v nej napríklad disciplína: kto ťa rozosmeje, keďže si smutná, dostane
odmenu," navrhla jej.

"Dobre. A akú?" zvedavosť prefíkanej líške nedala, aby sa nespýtala.
"Nechaj sa prekvapiť!" odpovedala víla a už hútala plán, ako Ryšku
prekvapí a aká bude s výsledkom spokojná a šťastná.
Obletela celý les a pozvolávala všetky zvieratká, aby prišli ku čistinke v
strede lesa. Keď už boli všetci na mieste, zvolala:
"Pozor, pozor! Kto rozosmeje našu líštičku, dostane odmenu!" navrhla
hlasným volaním, aby všetci počuli.
"A akú?" zvolali zvieratká jednohlasne.
"To sa dozviete, až potom, keď uvidím, že sa smeje," dodala.
Zvieratká sa začali pretekať v rozosmievaní. Ukazovali smiešne tváričky,
chodili po labkách, tlieskali a naťahovali si ušká, až kým sa na sebe
nezačali navzájom smiať. Samozrejme s nimi aj naša hlavná hrdinka líška. Pozreli sa na seba, potom na ňu, keďže sa tiež smiala s nimi,
nakoniec aj na vílu, ktorá im sľúbila odmenu.
Víla sa len usmiala a vraví:
"Čo myslíte, aká je vaša odmena? Vaše kamarátstvo je najdôležitejšie,"
takto ukončila svoju súťaž a pobrala sa hľadať ďalšie smutné zvieratko,
ktoré teraz vílinu pomoc potrebovalo viac ako naša líštička Ryška.
Všetci začali natešene tlieskať a odvtedy sa k sebe pekne správajú tak, ako
sa majú.
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