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SVIATOK PRÁCE 1. MÁJ
Prvýkrát sa 1. máj oslavoval v roku 1890 v Rakúsko-Uhorsku.
Na Britských ostrovoch až 4. mája.

Milí čitatelia,

2

Sviatok práce – 1. máj

o chvíľu sa za nami zavrú školské brány. Takmer
uplynul ďalší rok a Vy ste znova o niečo starší a
múdrejší. Aj keď to nie je až také dlhé obdobie,
úplne inak je to ale z pohľadu žiaka. Náš školský
časopis je tu stále pre vás.
Chceli a stále Vám chceme priblížiť dianie v
našej škole, zaznamenať udalosti, ktoré sa týkali
žiakov i učiteľského zboru. Predsavzali sme si
informovať, pýtať sa Vás na Vaše názory,
prinášať zaujímavosti a v neposlednom rade aj
zabávať. Tí čo sa podieľali na príprave časopisu
vedia, koľko času a driny to stojí. Skromne si
však myslím, že to stálo za to. Celej redakčnej
rade za to patrí moja vďaka, hlavne jeho
„zdravému“ jadru. A tí, ktorí neveria, že to nie je
jednoduché a majú odvahu a chuť si to skúsiť,
pozývam medzi nás do redakčnej rady v novom
školskom roku. Stretli sme sa nielen s
pochopením, ale i s kritikou. Vďaka za kritické
slová, určite ich použijeme na zlepšenie. Počuli
sme, že niektoré rubriky sú nezaujímavé. No
nezabúdajte, že v našej škole máme veľké
vekové rozpätie žiakov – od šesť po
šestnásťročných. Malým sa exkurzie páčia,
veľkých nudia. Veľkí chcete kritiky a zamyslenia,
malí tomu nerozumejú... Nedá sa ulahodiť
všetkým. Pýtate sa, načo nudné štatistiky o
výsledkoch súťaží. Veľkú časť to možno
nezaujíma. Úplne iný pohľad na uverejnenie
svojho mena má niekto, kto na sebe pracoval a
niečo dosiahol. Je ľahké byť kritický a haniť,
zostať pasívny. Oveľa ťažšie je prekonať samého
seba a niečo dokázať.
Milí naši čitatelia, v mene redakčnej rady Vám
ďakujeme, že si čítate náš školský časopis.
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8. máj – Výročie ukončenie
II. sv. vojny v Európe
Medzinárodný deň mlieka

8

Vystúpenie PUĽS

šéfredaktor

Zakladajúci kongres II. Internacionály v Paríži v roku 1889 stanovil 1. máj za
medzinárodný Sviatok práce. Bolo to na pamiatku protestu chicagských robotníkov z 1.-3.
mája 1886, ktorý si vyžiadal
približne dve desiatky ľudských

15 Vystúpenia detí MŠ Zborov
v zariadení pre seniorov sv.
Kozma

životov.

17 Pesničkál - divadlo Theátrum

11.000

V tom čase v USA vstúpilo do
štrajku do 350.000 robotníkov z
závodov

osemhodinový

za

pracovný

čas.

Časť z nich si ho vymohla a
200.000

robotníkom

sa

ho

podarilo aspoň čiastočne skrátiť.
Na rozhodnutie účastníkov ustanovujúceho zjazdu II.
Internacionály

zapôsobila

aj

krvavá

dohra

prvomájového štrajku v Chicagu, keď polícia 3. mája
zabila šesť účastníkov robotníckej demonštrácie, ako
aj o deň neskôr bomba z rúk neznámeho provokatéra,
hodená medzi účastníkov protestného zhromaždenia
na námestí Haymarket, ktorá zabila okrem štyroch
robotníkov aj sedem policajtov.
Sedem vodcov chicagského robotníctva odsúdili na
smrť a štyroch z nich popravili.
Prvýkrát sa 1. máj oslavoval v roku 1890 v RakúskoUhorsku

vrátane

Čiech,

v

Belgicku,

Dánsku,

Francúzsku, Taliansku, Španielsku, Švédsku, Švajčiarsku, USA a ďalších krajinách. Na

Na prelome apríla a mája v roku 1945 bolo len otázkou času, kedy zdecimované fašistické

Britských ostrovoch až v nedeľu 4. mája.

Nemecko, hlavný agresor vojny, bude donútené podpísať kapituláciu.

V roku 1891 sa uskutočňovali robotnícke zhromaždenia aj v Petrohrade. Od roku 1892 sa

Dňa 2. mája 1945 1. bieloruský a 1. ukrajinský front Červenej armády dovŕšil porážku

stal 1. máj dňom bojových akcií za práva pracujúcich i pre robotníkov ruských miest.

nemeckých obranných zoskupení pri Berlíne. Hlavnému vyjednávačovi ZSSR generálovi

Veľký rozmach prvomájových akcií pracujúcich na celom svete nastal po roku 1917.

Vasilijovi Čujkovovi sa ani po samovražde Adolfa Hitlera nepodarilo dohodnúť kapituláciu

Zatiaľ čo v Európe sa oslava 1. mája ujala, v USA sa táto tradícia nevytvorila. Dňom práce

už prakticky porazeného Nemecka.

je prvý septembrový pondelok, rovnako aj v Kanade.

Následne západní spojenci totálne rozdrvili nemecký odpor na západnom fronte. Hitlerov

Na Sviatok práce si veriaci katolíckej cirkvi pripomínajú aj sviatok sv. Jozefa robotníka,

nástupca, veľkoadmirál Karl Dönitz, aj keď vedel, že kapitulácia je nevyhnutná, sa najskôr

patróna pracujúcich. Pre katolíkov je 1. máj dňom liturgickej spomienky sv. Jozefa

snažil zabezpečiť evakuáciu čo najväčšieho počtu vojakov a civilistov z východných

robotníka. Kňazi v kázňach spravidla pripomínajú význam a hodnotu práce,

oblastí Nemecka na západ. Medzitým bolo 3. mája 1945 dovŕšené oslobodenie Slovenska,

prostredníctvom ktorej človek napĺňa Božiu výzvu o využívaní darov zeme, ako to uvádza

keď posledné zvyšky nemeckých vojsk zlikvidovali v Javorníkoch a Bielych Karpatoch.

starozákonná Prvá kniha Mojžišova (Genesis).

S Nemeckom kolaborujúca vláda slovenského štátu aj s prezidentom Jozefom Tisom

Oficiálne vyhlásil sv. Jozefa za ochrancu cirkvi blahoslavený pápež Pius IX. v roku 1870.

podpísala kapituláciu 8. mája 1945. Metropolu bývalého Československa - Prahu

Pius XII. rozšíril patronát sv. Jozefa na všetkých pracujúcich a od roku 1955 mu zasvätili 1.

ohrozovali stále nemecké jednotky, preto 5. mája 1945 vypuklo májové povstanie

máj, ktorý sa slávi ako Deň práce.

pražského ľudu.
Dňa 7. mája 1945 o 02.41 h bola v sídle štábu západných spojeneckých vojsk v Remeši

8. MÁJ - VÝROČIE UKONČENIA DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY V EURÓPE
Dňa 8. mája si krajiny EÚ pripomínajú výročie ukončenia druhej svetovej vojny v
Európe. Deň víťazstva nad fašizmom je štátnym sviatkom aj Slovenskej republiky.

podpísaná kapitulácia, ktorú okrem predstaviteľov Nemecka podpísalo osem spojeneckých
generálov

(ZSSR,

Veľká

Británia,

USA,

Francúzsko), pričom 8. mája 1945 do 23.01 h.
mali byť ukončené všetky boje.

Druhá svetová vojna vypukla 1. septembra 1939, keď hitlerovské Nemecko napadlo
Poľsko. Vojská agresorov (najmä Nemecka a Japonska) v prvých rokoch vojny dosahovali
veľké víťazstvá na všetkých frontoch. K obratu v prospech spojencov, na čele ktorých stáli
veľmoci - ZSSR, Veľká Británia a USA došlo na prelome rokov 1941 a 1942, keď
sovietske vojská odrazili nápor fašistov v bitke o Moskvu. O rok neskôr zopakovali
prelomový úspech v bitke o Stalingrad. Tú Červená armáda víťazne zavŕšila v zime v roku
1943.
Západné veľmoci začali obmedzovať rozpínavosť fašistickej moci a teroru predovšetkým
zastavením nemeckého ťaženia v severnej Afrike (1942-1943), dobytím Sicílie (1943) a
úspešným vylodením v Normandii (1944).

Sovietske

vedenie

však

pokladalo

tento

dokument za priebežný a preto sa tento akt
podpisu zopakoval z 8. na 9. mája 1945 v sídle
sovietskeho štábu v Berlíne-Karlhorste.
Dňa 9. mája 1945 zdolali posledné zvyšky nemeckých vojsk v Prahe, keď českým
povstalcom prišli na pomoc sovietske vojská. Časť Európy, ktorú oslobodili západní
spojenci, si Deň víťazstva pripomína 8. mája a vo východnom bloku na čele so ZSSR ho
oslavovali až na základe oslobodenia Prahy 9. mája.
Po páde socialistického bloku sa vo viacerých východoeurópskych krajinách, až napríklad
na samotné Rusko, presunuli oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom na 8. mája.

V skutočnosti sa však vojna v máji 1945 ešte neskončila. Mohutné boje prebiehali na

roku 1907 navrhla vzdať hold svojej mame a všetkým matkám sveta. Lobizmus žien

Ďalekom východe a v Tichomorí medzi americkými a japonskými vojskami. Až zhodenie

spôsobil, že Kongres USA vyhlásil 8. mája 1914 druhú májovú nedeľu za Deň matiek.

dvoch atómových bômb na Hirošimu a Nagasaki urýchlilo kapituláciu Japonského

Thomas Woodrow Wilson (1856-1924), 28. prezident USA, podpísal neskôr dokument, v

cisárstva, ktorú podpísalo 2. septembra 1945.

ktorom bol Deň matiek definovaný ako celoamerický národný sviatok. Dátum druhej
májovej nedele sa rozhodli prijať za svoj vo väčšine krajín sveta.

Deti na Slovensku a v mnohých krajinách sveta majú príležitosť spomenúť si na svoje
matky osobitne na Deň matiek, ktorý pripadá na druhú májovú nedeľu. V roku 2018
je to 13. mája. V Zborove sme si ho pripomenuli 27.5. v Kultúrnom dome. Vzdať úctu
všetkým mamičkám, mamkám, maminám možno rôznym spôsobom, napríklad
darovaním kytice, darčeka, návštevou či spomienkou.

rokov v sobotu pred Dňom matiek pripravuje podujatie Míľa pre mamu. Na svojom webe
ju ÚMC avizuje aj v tomto roku.
Na ženu ako darkyňu života mysleli už v
antike. V starovekom Grécku oslavovali deň
250

rokov

pred

Amerike sa oslavuje o niekoľko dní neskôr, v Rumunsku i Španielsku prvú nedeľu v máji,
v Poľsku 26. mája, v Argentíne napríklad až v tretiu nedeľu v októbri. Na európsku pôdu sa
sviatok dostal prostredníctvom Švajčiarok v roku 1917.
Na Slovensku sa Deň matiek začal oslavovať po roku 1989. Krajiny bývalého
socialistického zriadenia oslavovali v minulosti skôr Medzinárodný deň žien pripadajúci na

Pri príležitosti Dňa matiek na Slovensku Únia materských centier (ÚMC) už niekoľko

matiek

Oslavy dňa matiek v iný deň sú vo svete skôr výnimkou ako pravidlom. V Latinskej

narodením

8. marca.
Deň matiek patrí medzi najdojemnejšie sviatky - pre každého človeka je jeho matka
najdôležitejším človekom na svete. Od detstva až po posledné chvíle pred odchodom z
tohto sveta si človek nesie v sebe jedinečný a neopakovateľný obraz svojej matky. Matky,
ktorá všetko chápe, odpúšťa, vždy poľutuje a bude stále milovať svoje dieťa bez ohľadu na
to, aké ono je.

Krista. Išlo o slávnosti na počesť božstva

MEDZINÁRODNÝ DEŇ MLIEKA

Rhey - matky všetkých božstiev. Trvali
zvyčajne tri dni - od 15. do 18. marca.

Tento deň sa oslavuje vždy tretí májový utorok, 15.5.2018, už od roku 1957, pod záštitou

Nemali však charakter verejných osláv

Medzinárodnej mliekarskej

materstva, boli skôr súkromným sviatkom

mliečne

pokračovateliek rodu.

z najdôležitejších a

V 17. storočí začali uznávať tento sviatok v

nenahraditeľných

Anglicku. Vtedy v tejto krajine pracovalo

plnohodnotnej ľudskej stravy.

výrobky

federácie. Mlieko a
predstavujú jednu
zložiek
Našim

životom

nás

veľa detí celý deň od rána do večera bez nároku na voľno. Jedine štvrtá nedeľa počas

sprevádza od narodenia. Veď

práve materské mlieko je

veľkonočného pôstu bola príležitosťou, aby navštívili rodičov a doniesli darčeky im a

našou jedinou potravou, kým

sme len malé bezbranné

súrodencom. Tú nedeľu začali nazývať "Nedeľou matiek".

uzlíky. Obsahuje látky, ktoré

nás dokážu chrániť pred

V novodobej histórii ľudstva sa Deň matiek dostal do povedomia na prelome 19. a 20.

chorobami a dáva nám dobrý

štart pre náš ďalší zdravý

storočia. Zásluhu na tom má Američanka Anna Marie Jarvisová, ktorá v ženskom spolku v

vývin. Niektorým ľuďom však

mlieko môže spôsobovať aj

problémy, pretože ich telo nedokáže spracovať mliečny cukor takzvanú laktózu. Po jeho

Teraz to už dobre viem,

konzumácii im mlieko spôsobuje rôzne problémy ako sú bolestivé kŕče v bruchu, hnačky či

hneď si mlieko nalejem.

rôzne tráviace a zažívacie ťažkosti. Títo ľudia musia, bohužiaľ, mlieko úplne vylúčiť zo

Ponúknem ho všetkým vám,

svojho jedálnička a prísun bielkovín nahradiť z iného zdroja. My ostatní ho však s chuťou

veľa zdravia zaželám.

môžeme piť. A prečo? Tu je pár dôvodov prečo by sme mali piť mlieko a konzumovať

Mlieko všetci radi máme,

mliečne výrobky:

na raňajky si ho dáme.

Po prvé: Mlieko obsahuje veľa vitamínov, ktoré chránia a podporujú naše zdravie
Po druhé: Mlieko a mliečne výrobky obsahujú vzácne mliečne bielkoviny, ktoré majú
významné antibakteriálne a antivírusové účinky. Kyslomliečne výrobky (tvaroh, jogurt,
kefír, bryndza) blahodarne pôsobia na činnosť žalúdka, čriev a zlepšujú imunitný systém.
Syry obsahujú mliečne bielkoviny peptidy, ktoré pomáhajú znižovať krvný tlak.
Po tretie: Mliečny tuk je ľahko stráviteľný, má vysoký obsah mastných kyselín. Mlieko
navyše obsahuje jód, ktorý aktivuje látkovú premenu a draslík. Nedostatok draslíka
spôsobuje spavosť, nižší krvný tlak a poruchy rytmu srdca.
Po štvrté: Mlieko je jedným z najbohatších zdrojov vápnika a fosforu. Tieto látky sú
dôležité pre pevné kosti. Nedostatok vápnika spôsobuje osteoporózu. Vápnik nielen spevní
kosti a zuby, ale aj svaly a pozitívne pôsobí na nervový systém.
Po piate: Dôležitým pre naše zdravie je aj mliečny cukor. Najvýznamnejším sacharidom
mlieka je laktóza, ktorá je ľahko stráviteľná a je výborným zdrojom energie. Priaznivo
ovplyvňuje reguláciu telesnej teploty, pôsobí na činnosť čriev a pomáha vstrebávať
minerálne látky akými sú vápnik, fosfor a horčík.
Mliečko, mliečko, to je veda
bez neho sa vyrásť nedá.
Bez neho vraj budem malý,
nebudem mať žiadne svaly.
Nebudem mať zuby zdravé
ani pevné kosti práve.
Slabé zdravie, žiadne sily,
to veru nie moji milí.

VYSTÚPENIE PUĽS
26. APRÍLA 2018
Poddukelský umelecký ľudový súbor (PUĽS) je príspevkovou organizáciou
v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.
Je profesionálnym umeleckým telesom, ktoré vzniklo v roku 1955 v Prešove s
cieľom rozvíjať a javiskovo stvárniť vokálno – hudobné a tanečné bohatstvo Rusínov. V
jeho troch zložkách – tanečnej, speváckej a hudobnej pracuje viac ako 40 umelcov.
Dramaturgia PUĽS-u sa v prvom rade zameriava na tradície Rusínov žijúcich na
Východnom Slovensku, ale tiež na folklór ostatných regiónov Slovenska, prekomponujúc
ho do vyššej scénickej formy. Vo svojom repertoári má PUĽS aj tance z okolitých krajín.
PUĽS je jedinečným telesom, čo je viditeľné na predstaveniach, v ktorých sa snúbi

živelnosť hrdého naturelu s vycibreným citom pre poetiku. Koncerty PUĽS-u sú emotívne,
myšlienkovo bohaté, divák má možnosť nielen sa odreagovať, ale tiež načerpať množstvo
pozitívnej energie.
Počas bohatej histórie sa v PUĽS-e vystriedalo viac ako 500 profesionálnych
umelcov. Mnohí z nich vo svojej kariére pokračovali v iných telesách na Slovensku alebo v
zahraničí. Bývalí členovia PUĽS-u vedú amatérske súbory alebo sa ako pedagógovia
venujú výchove mladej umeleckej generácie.
PUĽS od svojho vzniku absolvoval viac ako desaťtisíc predstavení doma a
desiatky zahraničných zájazdov. Tlieskali mu diváci v Anglicku, Bulharsku, Dánsku,
Francúzsku, Holandsku, Juhoslávii, Kanade, Nórsku, Poľsku, Rakúsku, Nemecku,
Švajčiarsku, Taliansku, Tunise, USA a v krajinách bývalého ZSSR. V súčasnosti je PUĽS
ambiciózne teleso so smelými dramaturgickými plánmi, ktoré chce v budúcnosti naplniť.
PUĽS disponuje vlastnou technickou zložkou – profesionálnym zvukovým, svetelným
parkom a vlastnou dopravou.

VYSTÚPENIA DETÍ MŠ ZBOROV V ZARIADENÍ PRE SENIOROV SV. KOZMA
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