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Úvod
V aprílovom čísle sme si pre Vás pripravili ďalšie zaujímavosti z prostredia našej školy.
V mesiaci apríl sa toho veľa udialo či už finančná zbierka Ligy proti rakovine, zápis
prváčikov do našej školy alebo deviatacké testovanie. Zúčastnili sme sa rôznych súťaží, na
ktorých sme získali rôzne ocenenia alebo na školu k nám prišli príslušníci policajného zboru,
ktorí nás poučili o bezpečnosti na cestách. Žiaci druhého stupňa sa zúčastnili výletu v Banskej
Štiavnici. Pre najmenších sme si pripravili osemsmerovku a omaľovánky.
Vaša deviatacká redakcia

V piatok, 15. apríla 2016, sa uskutočnil 20.
ročník Dňa narcisov, jedinej verejnoprospešnej finančnej zbierky Ligy proti
rakovine. Aj v našej obci práve v tento deň 6
dobrovoľníkov ponúkalo narcisy - symbol
zbierky. Liga proti rakovine tak ako každý rok
aj teraz oslovila so žiadosťou o spoluprácu
Základnú školu s materskou školou a poskytli
200 kusov narcisov. Dobrovoľníci z radov
žiakov 8. ročníka – Mário Hlaváčik, Petra Homolová, Vanesa Kulifajová, Jakub
Mišurda, Martin Refka a Martin Zlúky ponúkali kvety na najfrekventovanejších miestach
v obci a v škole.
Svojím dobrovoľným finančným príspevkom ľudia prejavili spolupatričnosť a zároveň sa
rozhodli pomôcť tým, ktorí s ochorením bojujú. Pridanie sa k myšlienke a posolstvu Dňa
narcisov prinieslo v Pohorelej výnos vo výške 285,53 EUR!
Liga proti rakovine ďakuje všetkým prispievateľom, dobrovoľníkom a verejnosti
za prejavenú podporu.
(Ing. A. Pravotiaková)
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Beseda o doprave
Dňa 17. marca 2016 našu školu navštívili príslušníci policajného zboru v Brezne, ktorí
našim žiakom porozprávali o nebezpečí na cestách. Besedy sú zúčastnili žiaci piateho,
šiesteho a siedmeho ročníka. Pani policajtka si vybrala jedného pomocníka spomedzi žiakov,
ktorý ukazoval ako správne prechádzať cez cestu, či ako a koľkokrát sa máme pozrieť zo
strany na stranu pred priechodom cez cestu. Ako odmenu žiakovi darovali reflexnú vestu.
Počas celej návštevy kládli žiakom zaujímavé otázky ohľadom dopravných značiek a pod.
Žiaci sa z toho veľa poučili a sľúbili, že budú na cestách opatrnejší. Ďakujeme p. uč. Mgr. I.
Datkovej, ktorá besedu zorganizovala.
(S. Ševcová, VI.A)
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Testovanie 9-2016
V stredu, 6. apríla 2016, sa uskutočnilo celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ
(okrem žiakov s mentálnym postihnutím) z predmetov matematika, slovenský jazyk
a literatúra. Zúčastnili sa ho Alžbeta Bialiková, Barbora Kolláriková, Valéria Syčová, Ružena
Grajciarová, Xénia Hazáková, Rúta Pokošová, Zuzana Puťošová, Monika Chromčová, Lucia
Šavolová, Adam Lakanda, Oliver Martinec, Dávid Tešlar, Peter Pilát a Dávid Pompura.
Dúfame, že si k svojej spokojnosti otestovali svoje vedomosti, a že sa dostanú na svoje
vysnívané stredné školy. Ďakujeme p. uč. Mgr. M. Skladanej a Mgr. R. Kantorisovej za
prípravu žiakov na testovanie.
(X. Hazáková,
IX.A)

Zápis detí do prvého ročníka sa
uskutočnil dňa 13. apríla 2016
v budove riaditeľstva Základnej
školy
s materskou
školou
v Pohorelej.
O program pre
predškolákov, za chvíľu už našich
prvákov, sa postarala pani učiteľka
Mgr. Ľudmila Vaculčiaková.
Budúca triedna učiteľka im bude
Mgr. Mária Huťová. Na malých
prváčikov sa veľmi tešíme.
(M. Chromčová, IX.A)
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Zber papiera sa uskutočnil v dňoch 6.,7. a 11. apríla 2016 na našej škole. Do zberu sa
zapojili všetky triedy od 1. až po 9. a aj škôlkari. Naša škola vyzbierala celkovo 4 377,13 kg
papiera. Ďakujeme p. uč. Ing. K. Kanošová a Mgr. T. Šajšová, ktoré zapisovali a pomáhali
pri zbere papiera.
0. trieda vyzbierala spolu 7kg papiera.
1.B : K. Puška- 2,5kg
1. A : D. Boháč- 380kg
V. Radič- 4,8kg
D. Kyseľ- 70,5kg
L. Súkeniková- 5kg
R. Rajniaková- 70,5kg
D. Šarišská- 0,5kg
A. Tlučáková- 20kg
E. Šarišský- 2,5kg
Spolu vyzbierali 541kg papiera.
R. Šarišský- 2kg
Spolu vyzbierali 17,3kg papiera.
2.A: K. Mikolajová- 99,5kg
K. Mirga- 6kg
3.A: M. Baksa- 20kg
K. Pinčiarová- 75,5kg
D. Gažúr- 254,4kg
J. Pompura- 111kg
J. Hipíková- 36,1kg
K. Součeková- 41,1kg
R. Kalman- 87,6kg
J. Šajša- 146,55kg
A. Mecková- 172kg
G. Veštúr- 108,05kg
V. Pajerová- 6kg
J. Kubanda Vojtko- 66,35kg
M. Tešlár- 62,2kg
N. Vojtková- 19,3kg
B. Tlučáková- 5kg
Spolu vyzbierali 673,39kg papiera.
B. Zlúkyová- 56,1kg
Spolu vyzbierali 699,80kg papiera.
4.A: J. Balážová- 297kg
4.B: vyzbierala spolu 36,1kg papiera.
D. Danielič- 29,8kg
M. Palus- 143kg
6.A: J. Kamzíková- 46,3kg
Spolu vyzbierali 469,8kg papiera.
M. Kováč- 20,6kg
I. Kubandová- 130kg
5.A: P. Kantorisová- 161,3kg
M. Medveď- 2,95kg
A. Krupová- 24kg
Spolu vyzbierali 199,85kg papiera.
M. Vojtko- 20,35kg
Spolu vyzbierali 205,65kg papiera.
8.A: M. Zlúky- 18kg
Spolu vyzbierali 18kg papiera.
7.A: B. Bialiková- 14,6kg
9.A: A. Bialiková- 150kg
M. Fiľo- 30,7kg
M. Chromčová- 25kg
G. Gáliková- 79,5kg
B. Kolláriková- 130kg
K. Gandžalová- 219,9kg
P. Pilát- 45kg
A. Kanoš- 35,7kg
Spolu vyzbierali 350kg papiera.
J. Klimko- 51,15kg
D. Mišurdová- 33,89kg
Škôlkári: J. Pompura- 22kg
J. Pajer- 21,8kg
K. Rašiová- 197kg
E. Refka- 24kg
N. Tešlárová- 45kg
J. Sedmák- 30kg
N. Vojtko Kubanda- 49kg
Spolu vyzbierali 541,24kg papiera.
M. Baksová- 18kg
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Škôlkári spolu vyzbierali 625kg papiera

P. Frajt- 27kg
N. Tlučáková- 20kg
J. Gajdová- 247kg (V. Syčová, IX.A)

celoslovenská súťaž, v ktorej zažiarili naši žiaci
Do 9. ročníka súťaže sa zapojilo 8 872 žiakov
zo 414 škôl z celého Slovenska. Aj naši žiaci
z druhého stupňa boli úspešní a obsadili vynikajúce
umiestnenia.
Veľmi dobré výsledky dosiahla Silvia Ševcová zo
6.A, ktorá sa v oboch témach, v ktorých súťažila
umiestnila na výborných miestach. Vo svojej vekovej
kategórii téme Svetobežník obsadila 99. miesto z 471
súťažiacich a v téme Tajomstvá prírody skončila na
86. mieste z 625 súťažiacich. Jej celkové poradie bolo
na 142. mieste z 1 147 súťažiacich v rámci oboch tém.
Žiaci deviateho ročníka - Alžbeta Bialiková
a Adam Lakanda sa taktiež umiestnili na popredných
miestach. Alžbeta Bialiková v téme Spoločnosť
kedysi a dnes obsadila 26. miesto z celkového počtu
339 súťažiacich a Adam Lakanda sa v téme
Tajomstvá prírody umiestnil na 23. mieste z 551
súťažiacich.
Všetci uvedení získali titul „EXPERT“ na danú
tému. Srdečne blahoželáme! Ďakujeme p. uč. Ing. A.
Pravotiakovej, ktorá žiakov pripravovala na súťaž.
(Ing. A. Pravotiaková)

Dňa 18. apríla 2016 sa na multifunkčnom ihrisku v Heľpe uskutočnil futbalový turnaj
starších žiakov Obvodné kolo - Horehronie. Účastníkmi stretnutia boli Beňuš, Telgárt,
Heľpa, Pohorelá, Polomka. Systém turnaja bol každý s každým.
Výsledné poradie:
1. ZŠ Telgárt
2. ZŠ s MŠ Pohorelá ( Bútora Jakub - Bútora Matej, Mišurda Jakub, Pilát Peter, Pompura
Dávid, Refka Martin, Tešlár Dávid, Pokoš Mário)
3. ZŠ Polomka
4. ZŠ Beňuš
5. ZŠ Heľpa
Do okresného kola, ktoré sa konalo v Brezne dňa 21. apríla 2016, postúpili tími zo ZŠ
Telgárt, ZŠ s MŠ Pohorelá, ZŠ Podbrezová, ZŠ s MŠ Pionierska 2 a ZŠ Čierny Balog.
Bohužiaľ v tejto konkurencii sme neuspeli na popredných postupových miestach, ale sme
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získali skúsenosti, ktoré zúročíme v budúcich stretnutiach. Ďakujeme p. riaditeľovi Mgr. J.
Šajšovi, ktorí žiakov pripravoval na súťaž a žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy.
(Mgr. J. Šajša)

Po víťazstve v okresnom a krajskom kole sa naša žiačka Alžbetka Bialiková zúčastnila
celoslovenského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Na celoštátnom kole
sa v tomto školskom roku stretlo 23 žiačok a žiakov v troch kategóriách.
V poradí 8. ročník celoštátneho kola priviedol do Bratislavy žiakov z celého Slovenska. V
dňoch 14. a 15. apríla 2016 si porovnali svoje vedomosti a zručnosti z materinského jazyka a
literatúry v priestoroch Inštitútu pre verejnú správu v Bratislave. Ďakujeme p. uč. Mgr. M.
Skladanej za prípravu žiačky na olympiádu a Betke prajeme veľa úspechov v ďalších
súťažiach!
(A. Bialiková, IX.A)

Matematický klokan je medzinárodná matematická súťaž pre žiakov základných a
stredných škôl, ktorá preverí vedomosti z oblasti matematiky. Aj na našej škole sa dňa 21.
marca 2016 uskutočnila táto súťaž, ktorej sa zúčastnilo 32 žiakov. Najlepšími riešiteľmi
z každej triedy boli:
1.A - Boháč Daniel
2.A - Bernadičová Lili
3.A - Mecková Alexandra
4.A - Gandžala Ján
5.A - Kantorisová Petra
6.A - Tlučák Róbert
7.A - Fiľo Marek
8.A - Zlúky Martin
9.A - Bialiková Alžbeta
Všetkým gratulujeme a držíme im palce na
ďalších súťažiach! 
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(R. Grajciarová, IX.A

V stredu ráno - 27. apríla 2016 žiaci od piateho po deviaty ročník našej školy v spoločnosti
pedagógov Mgr. Kantorisovej, Ing. Kanošovej, Mgr. Skladanej a Ing. Pravotiakovej
nastúpili do autobusu a cestovali takmer 200 kilometrov do ďalekej Banskej Štiavnice. Tam
bol pre nich, ale aj širokú verejnosť pripravený program organizovaný žiakmi a pedagógmi
Strednej Lesníckej Školy v Banskej Štiavnici. Zaujímavé stanovištia, na ktorých sme sa
dozvedeli plno informácií boli venované včelárstvu, lesnej flóre a faune, využívaniu rastlín a
bylín, stopám a zvykom zvierat, koleopterológií (veda o chrobákoch), kinológií (veda
o psoch), hipológií (veda o koňoch), sokoliarstvu, lesnému hospodárstvu a lesným strojom,
spoznávaniu lesných plodov a stromov, zaujímavostiam o poľovníctve a strelných zbraniach
a pre tých najodvážnejších účastníkov bola pripravená podzemná atrakcia - pevnosť Boyard,
kde odvážlivci hľadali kľúče k tajnému pokladu. V areáli lesníckej školy a arboréta bolo
pripravené aj občerstvenie. Kvôli upršanému počasiu sme nešli do múzea, ani do mesta
Banská Štiavnica a výlet pokračoval len do nákupného centra. Aj napriek tomu sa nám výlet
všetkým veľmi páčil a ďakujeme pedagógom, že nám ho sprostredkovali.
(A. Bialiková, IX.A)
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Dvadsiateho ôsmeho apríla by sa bola spisovateľka Klára Jarunková dožila
deväťdesiatštyri rokov. V Základnej škole v Šumiaci si vyučujúci a žiaci pripomenuli
nedožité narodeniny tejto spisovateľky, ktorá sa narodila v Červenej Skale (dnes súčasť
Šumiaca), už tradične - literárnou súťažou Jar Kláry Jarunkovej.
V piatok 29. apríla 2016 sa konal už 13. ročník regionálnej súťaže v prednese pôvodnej
slovenskej poézie a prózy. Medzi pozvanými bola aj Jarunkovej dcéra akademická maliarka
a karikaturistka Daniela Zacharová, ktorá zaspomínala na krásne chvíle prežité s mamou. O
krásne knihy a vecné ceny súťažilo mnoho výborných recitátorov zo základných škôl na
Horehroní. Je krásne, že aj v súčasnosti plnej počítačov a techniky si žiaci nájdu čas na dobrú
knižku. A určite takou knihou je aj kniha od Kláry Jarunkovej.
Z našej školy súťažili žiaci rozdelení do nasledovných kategórií:
l. kategória: Próza – A. Mecková (3.A)
Poézia – J. Balážová (4.A)
ll. kategória: Próza - J. Bútora (6.A)
Poézia – A. Haľaková (7.A) a R. Tlučák (6.A)
lll. kategória: Poézia – A. Lakanda (9.A)
Sme veľmi radi, že sme získali spomedzi veľkej konkurencie dve umiestnenia a to R.
Tlučák a A. Lakanda, ktorí získali výborné 3. miesto. Všetkým zúčastneným gratulujeme
a prajeme im veľa ďalších úspechov.
Súčasťou súťaže bola aj výtvarná a fotografická súťaž pod názvom „Krásy mojej rodnej
obce,“ do ktorej sme sa s prácami našich žiakov zapojili a získali sme 1. miesta - K.
Součeková (2.A), P. Kantorisová (5.A), R. Tlučák (6.A) a Z. Puťošová (9.A), 2. miesto – M.
Tešlár (3.A), 3. miesta – L. Pajer (8.A) a M. Vojtko (5.A) a diplom za kolektívnu prácu ZŠ
Pohorelá. Ďakujeme p. uč. Mgr. M. Skladanej, Mgr. M. Krupovej, Mgr. M. Huťovej
a Mgr. I. Zlúkyovej, ktoré pripravovali žiakov na súťaž.
(A. Lakanda, IX.A)

9

10

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.
Dňa 22. apríla 2016 sa aj na našej škole konal Deň Zeme. Žiaci prvého aj druhého stupňa
v dopoludňajších hodinách upratovali spolu so svojimi učiteľmi areál školy. Nielen žiaci
a učitelia, ale aj rodičia sa zapojili do brigády pri tejto príležitosti a dňa 23. apríla 2016
vlastnou prácou i občerstvením prispeli k zveľadeniu priestorov školy.
(Z. Puťošová, R. Pokošová, A. Lakanda, IX.A)
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Dňa 19. apríla 2016 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Slávik Slovenska 2016.
Žiaci súťažili v troch kategóriách a najlepší z nich si vyspievali nasledovné víťazné miesta:
1. kategória:
1. miesto: Bianka Tlučáková
(3.A)
2. miesto: Bibiana Zlúkyová
(3.A)
3. miesto: Alžbeta
Bodnáriková (1.A)
Anežka Pokošová (2.A)
2. kategória:
1. miesto: Sára Bláhová (5.A)
2. miesto: Natália Pokošová
(4.A)
3. miesto: Matej Vojtko (5.A)
3. kategória:
1. miesto: Kristína
Gandžalová (7.A)
2. miesto: Ružena Grajciarová (9.A)
Víťazi jednotlivých kategórií postupujú do okresného kola v Brezne, ktoré sa uskutoční
12.5.2016. Veľa šťastia!
(Mgr. M. Huťová)
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Nedeľné popoludnie dňa 24. apríla 2016 sa nieslo v duchu krásnych horehronských piesní.
V kultúrnom dome v Telgárte sa konal už 53. ročník súťažnej prehliadky detského hudobného
folklóru okresu Brezno - Horehronská valaška 2016.
Súťažilo sa v týchto kategóriách: detská ľudová hudba, inštrumentalisti, speváci a spevácke
skupiny (v kategóriách sólový spev, duo – spev a skupinový spev), hra na tradičný sólový
ľudový hudobný nástroj, ľudová hudba.
Naši víťazi: Sólový spev, mladší žiaci: 3. miesto Janka Balážová
Duo spev, mladší žiaci: 1. miesto Janka Balážová, Natália Pokošová
Sólo spev, starší žiaci: 1. miesto Kristína Gandžalová
Duo spev, starší žiaci: 3. miesto Kristína Gandžalová, Gabriela Tereková
Skupinový spev, mladší žiaci nás reprezentovali: A. Bodnáriková, A. Tlučáková,
J. Kanošová, N. Vojtková, K. Pinčiarová, K. Mikolajová, K. Součeková, B. Tlučáková,
J. Hipíková, N. Pokošová, J. Balážová, L. Homolová, D. Hrčáková, D. Danielič, M. Pokoš,
R. Pokoš.
Kristínka Gandžalová zo 7.A postúpila na krajské kolo, ktoré sa uskutoční v Kokave
nad Rimavicou dňa 6.5.2016 a na krajskej prehliadke Hronsecká lipová ratolesť v Hronseku
28.5.2016. Za prípravu ďakujeme pani učiteľke Mgr. Márii Huťovej a Kristínke prajeme
veľa úspechov v ďalších kolách.
(Mgr. M. Huťová)
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Dňa 26. apríla 2016 sa uskutočnil 26. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže „Čo vieš
o hviezdach?“. Súťaž bola určená pre jednotlivcov, všetkých záujemcov o astronómiu.
Obsahovú náplň tvorili otázky z nasledujúcich okruhov: všeobecná astronómia, astrofyzika,
história astronómie, slnečná sústava, astronomické prístroje, využitie kozmonautických
prostriedkov v astronómii.
Našu školu na krajskom kole reprezentovala Janka Balážová zo 4.A triedy. V planetáriu
Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom súťažila v písomnom teste, ústnej skúške a
orientácii na hviezdnej oblohe. Napriek náročnej súťaži preukázala veľké znalosti v oblasti
astronómie a získala aj nové skúsenosti v pozorovaní Slnka. Za prípravu žiačky na súťaž
ďakujeme pani učiteľke Mgr. Márii Huťovej!
(Mgr. M. Huťová)
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V sobotu 30. apríla 2016 sa v Centre voľného času v Brezne uskutočnil šachový turnaj.
Z našej školy sa zúčastnili žiaci Adam Kanoš (VII.A), Ondrej Caban (VI.A) a Róbert
Tlučák (VI.A). Všetci sa umiestnili pódiovo, konkrétne A. Kanoš na 1. mieste, R. Tlučák
na 2. mieste a O. Caban na 3. mieste. Všetci víťazi boli odmenení diplomom a vecnou
cenou. Šachistom držíme palce na ostatných turnajoch a želáme veľa matov.
(R. Tlučák, VI.A)

Malý futbal mladších žiakov
Dôvera Školský pohár
Dňa 12. apríla 2016 sa v telocvični v Závadke nad Hronom uskutočnil futbalový turnaj
mladších žiakov Obvodné kolo - Horehronie.
Zúčastnili sa ho žiaci zo základných škôl Beňuš, Telgárt, Heľpa, Pohorelá, Závadka nad
Hronom. Systém turnaja bol každý s každým.
Výsledné poradie:
1. ZŠ Beňuš
2. ZŠ Telgárt
3. ZŠ s MŠ Pohorelá
(Bútora Jakub - Sedmák Jaroslav, Puškár Patrik, Klimko Jozef, Veštúr Adrián, Koky
Lukáš, Bartoš Ivan, Mgr. Jozef Šajša )
4. ZŠ Heľpa
5. ZŠ s MŠ Závadka nad Hronom
Do okresného finále postúpili ZŠ Beňuš a ZŠ Telgárt. Ďakujeme p. riaditeľovi Mgr. J.
Šajšovi, ktorí žiakov pripravoval na súťaž a žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy.
(Mgr. J. Šajša)
15

Osemsmerovka

(B. Kolláriková, IX.A)

Omaľovánky

________________________________________________________________________________
Časopis vydáva ZŠ s MŠ Pohorelá, Kpt. Nálepku 878, 976 69 Pohorelá. Šéfredaktor časopisu: A. Bialiková
(IX..A), predseda redakčnej rady: A. Lakanda (IX.A). Ide o mesačník. Časopis vyšiel v apríli 2016.
Časopis bol založený v šk. roku 2013/14 a vychádza od septembra 2013. Redaktori: A. Bialiková, O.
Martinec, A. Lakanda, P. Pilát, R. Grajciarová, Z. Puťošová, M. Chromčová, R. Pokošová, V. Syčová, B.
Kolláriková, D. Tešlár, L. Šavolová, X. Hazáková a D. Pompura z IX.A. Pedagogický dozor: Mgr. Mariana
Krupová.

16

