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Milí čitatelia!
Sme v plnom prúde školského roka 2014/2015. Máme za sebou krásne a zaujímavé
školské dni. Boli naplnené nielen učením, ale aj zábavou, mimoškolskými aktivitami
a inými činnosťami, ktoré pre nás učitelia pripravili.
Hoci už niektoré súťaže a aktivity prebehli, mnohé nás ešte čakajú. Ukážme teda svoje
schopnosti aj v týchto činnostiach a zaželajme si veľa trpezlivosti a príjemných chvíľ.
O mesiac a pól sa ukončí školský rok, a preto nečakajme a zabojujme svojimi výkonmi
o čo najlepšie známky a úspešné napísanie koncoročných písomiek.
V tomto časopise Vám prinášame veľa zaujímavostí, hlavne z prostredia našej školy,
ktoré sa udiali v mesiaci apríl, a preto Vám želáme veľa pekných chvíľ pri čítaní našich
príspevkov v časopise.
Príjemné čítanie Vám želá redakcia

Motto: Ochrana, čistota životného prostredia a kladný vzťah k práci.
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 našej škole sme si tento sviatok poctili tým, že sme v areáli školy
upratovali. Každá trieda mala pridelený priestor, ktorý vyčistila. Ďakujeme každému
žiakovi, pedagógovi či pomocnej sile, ktorá nám pomáhala v tejto neľahkej úlohe!
(A. Lakanda, VIII.A)
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Eco Mobilty Tour je výchovný interkatívny program, ktorý organizuje slovenská
agentúra životného prostredia spolu s ministerstvom životného prostredia a Thomasom
Puskailerom. Prostredníctvom tohto predstavenia ukazujú Martin Madej a Thomas
Puskailer, akým spôsobom obmedziť znečisťovanie ovzdušia v meste a podporovať
ekologické formy dopravy ako je chôdza, cyklistika a MHD. Chcú tak mládež viesť
k ekologickejšiemu mysleniu a priblížiť im problematiku prílišnej mobility v slovenských
mestách a aj vo svete.
Dňa 17. apríla 2015 sa aj 45 žiakov našej školy s najlepším prospechom, správaním
a reprezentáciou ZŠ v mimoškolských činnostiach zúčastnilo na tomto predstavení
v priestoroch kina Omega v Brezne. Súčasťou ekokoncertu bol interaktívny program
s krátkymi videovstupmi so známymi osobnosťami ako Adelou Banášovou, Sajfom
a Nelou Pocískovou. Program bol doplnený pesničkami a súťažami. Po koncerte bola
autogramiáda hlavných animátorov a moderátorov – Thomasa Puskailera a Martina
Madeja.
Zúčastnení žiaci a pedagogický dozor:
Z prvého stupňa sa zúčastnili - Bernadičová, Vojtková, Mikolajová, Pompurová,
Pinčiarová, Balážová, Pokošová, Homolová, Gandžala, Paľus, Tlučáková, Zlúkyová,
Mecková, Baksa, Tešlár, Kantorisová, Vojtko, Antol, Pompura, Pletka.
Z druhého stupňa sa zúčastnili - Kamzíková, Halušková, Medveď, Gavura, Tlučák,
Gandžalová, Haľaková, Gáliková, Fiľo, Sedmák, Krupa, Homolová, Borloková,
Kulifajová, Refka, Bialiková, Kolláriková, Lakanda, Martinec, Pilát, Balážová, Antolová,
Zibríková, Holko, Kalman.
Na všetkých dohliadali Mgr. M. Huťová, PaedDr. G. Kanošová, Mgr. M. Krupová,
Mgr. M. Kalmanová.
(A. Bialiková, VIII.A)
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Turnaj Coca-Cola Cup je určený pre
žiakov a žiačky: druhého stupňa
základných škôl, gymnázií s osemročným
vzdelávacím programom (prima - kvarta)
a narodených medzi 1. 1. 1999 - 23. 9.
2002. O celkovom víťazovi rozhoduje
Superfinálový
turnaj,
ktorého
sa
zúčastnia dve najlepšie družstvá v každej
kategórii z Českej a Slovenskej
republiky.
Dňa sa uskutočnil tento turnaj CocaCola Cup v Hriňovej. Zúčastnili sa na
ňom družstvá zo ZŠ Pohorelá, ZŠ
Pionierska 2, ZŠ Poltár a ZŠ Hriňová.
Našu školu reprezentovali žiaci 7., 8. a 9.
ročníka: Matej Bútora, Peter Pilát,
Dávid Tešlár, Dávid Pompura, Adrian
Koky, Rastislav Harvan, Michal
Kováč, Tomáš Gajda, Emil Holko,
Jozef Kalman, Miroslav Maťúš a
Patrik
Šavol.
Ďakujeme
pánovi
riaditeľovi Mgr. J. Šajšovi za prípravu
žiakov na turnaj.
Naši
žiaci
sa
umiestnili
na
vynikajúcom 2. mieste. Gratulujeme!
(P. Pilát, VIII.A)

Turnaj Jednota Cup je futbalový
turnaj. Jeho hlavným cieľom je prispieť k
eliminácii negatívnych javov, ktoré
pôsobia na školopovinné deti a podporujú
ich športové aktivity. Zároveň chcú
partneri projektu pomôcť základným
školám pri riešení ich problémov, ktoré
sa týkajú vybavenia škôl športovými
pomôckami. Projekt Jednota pre školákov
je XII. ročník, ktorý podporujú partneri
UNILEVER, HENKEL, RAJO a COOP
Jednota Slovensko.
Dňa 23. apríla 2015 sa na ZŠ Karola
Rapoša a ZŠ Pionierskej 2 v Brezne
uskutočnil tento turnaj Jednota Cup.
Zúčastnili sa na ňom družstvá zo ZŠ
Pionierska 4, ZŠ Pionierska 2,
ZŠ
Pohorelá, ZŠ Mazorník a ZŠ Predajná.
Našu školu reprezentovali žiaci 8. a 9.
ročníka: Gajda Tomáš, Holko Emil,
Kalman Jozef, Maťúš Miroslav, Pilát
Peter, Pompura Dávid a Tešlár Dávid.
Ďakujeme p. riaditeľovi Mgr. J. Šajšovi
za prípravu žiakov na turnaj.
Ďakujeme žiakom za reprezentáciu školy.
(P. Pilát, VIII.A)
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Monitor 9 alebo Celoplošné testovanie žiakov 9. ročníkov ZŠ je projekt Ministerstva
školstva Slovenskej republiky zameraný na overenie vedomostí a zručností z matematiky a
vyučovacieho jazyka. Testovaní sú žiaci deviatych tried základných škôl. Celoplošné
testovanie nadväzuje na predchádzajúce monitorovanie vedomostnej úrovne žiakov.
Testovanie žiakov prebieha v dvoch častiach - vedomostnej a kompetenčnej. Test spočíva
v riešení 20 alebo 25 úloh počas 60 alebo 70 minút.
Aj na našej škole si dňa 15. apríla 2015 potrápili svoje mozgové závity naši deviataci,
ktorí sa snažili podať čo najlepšie výsledky zo slovenského jazyka a matematiky.
Niektorým žiakom sa to aj podarilo, a preto nemuseli robiť prijímacie skúšky na stredné
školy. Ostatní musia zabojovať na prijímacích skúškach, aby sa dostali na svoje vysnívané
školy. Ďakujeme p. uč. Ing. M. Tešlárovi a Mgr. M. Krupovej za prípravu žiakov na
testovanie.
(M. Chromčová, VIII.A)

Dňa 11. apríla 2015 nás navždy opustil náš kamarát, spolužiak Mikuláš Kamzík
z Vaľkovne vo veku 17 rokov. Žiaci, učitelia a všetci, čo ho poznali, si uctili jeho
pamiatku zapálením sviečky v hlavnom pavilóne, kde bola vystavená jeho fotografia.
Posledná rozlúčka s Mikim sa uskutočnila dňa 16. apríla 2015 v Gréckokatolíckom
kostole v Šumiaci.
Odpočívaj v pokoji.
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Dňa 16. apríla 2015 sa v Rožňave uskutočnila biblická olympiáda. Na krásnom 4.
mieste sa umiestnili naši žiaci zo 7. ročníka Matej Bútora, 8. ročníka Adam Lakanda
a z 9. ročníka Paula Vírusová. Šesť ťažkých úloh, ktoré riešili s piatimi súpermi
z Krompách, Lučenca, Poproči, Revúcej a Rimavskej Soboty vyriešili takmer bezchybne.
Ďakujeme nášmu duchovnému otcovi Vdp. Mgr. Slavomírovi Markovi za prípravu na túto
súťaž. Gratulujeme!
(A. Lakanda, VIII.A)

Dňa 30. marca 2015 sa uskutočnilo krajské kolo Dejepisnej
olympiády, ktoré sa konalo v priestoroch CVČ - JUNIOR a SOŠ
informačných technológií, Tajovského 30 v Banskej Bystrici.
Našu školu reprezentovala Alžbeta Balážová v kategórii C – 9.
ročník, ktorá postúpila z okresného kola a úspešne reprezentovala
našu školu na kraji. Okruhy testových otázok boli na témy
„Medzivojnová Európa, Druhá svetová vojna, Slovensko v rokoch
1939-1945 (domáca a zahraničná politika Slovenského štátu, hospodárstvo a kultúra,
domáci a zahraničný protifašistický odboj, prípravy a priebeh SNP, oslobodzovanie
Slovenska od nacistických vojsk do mája 1945)“. Ďakujeme p. uč. Ing. Anne Pravotiakovej
za prípravu žiačky na olympiádu. Za reprezentovanie školy ďakujeme.
(V. Syčová, VIII.A)
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Ako každoročne aj tento rok organizovala Základná
škola v Šumiaci regionálnu súťaž v prednese pôvodnej
slovenskej poézie a prózy so zameraním na prózu Kláry
Jarunkovej s názvom „Jar Kláry Jarunkovej v
Šumiaci“. Dňa 27. apríla 2015 sa žiaci našej školy
zúčastnili tejto súťaže a získali veľmi pekné ocenenia.
V 2. kategórii v prednese prózy získala Kristína
Gandžalová (VI.A) 1. miesto a v prednese poézie získala
Aneta Haľaková (VI.A) 2. miesto. V 3. kategórii
v prednese poézie získal Adam Lakanda (VIII.A) 1.
miesto. Ďakujeme p. uč. Márii Skladanej za prípravu
žiakov na súťaž. Samozrejme gratulujeme našim žiakom
za to, že takmer každý rok reprezentujú našu školu
v recitovaní.
(A. Lakanda, VIII.A)
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Dňa 29. apríla 2015 sa 44 žiakov
prvého stupňa, počas 1. vyučovacej
hodiny, zúčastnilo
na besede s
príslušníkom PZ p. Riapošom. Beseda
sa týkala bezpečnosti na cestách.
Príslušník PZ žiakom vysvetľoval a
popisoval
bezpečnú premávku na
komunikáciách z pozície chodca, ale aj z
pozície vodiča na bicykli. Bližšie im
objasnil chodenie po chodníkoch, po
komunikácií bez chodníka a tiež sa
zmienil o prechádzaní cez prechod pre
chodcov. Do besedy aktívne zapojil
žiakov tým, že sa ich pýtal o ich
obľúbenom dopravnom prostriedku a to o
bicykli. Väčšina žiakov vedela čo
musíme mať pri jazde na bicykli, ale aj
čo všetko musí obsahovať bicykel, aby
jazda na ňom bola bezpečná. Uchu a ani
oku nemohlo ujsť, ako pán policajt
názorne ukazoval riadenie dopravy s jeho
,,lopárikom" .

Dňa 29. apríla 2015 sa 26 žiakov
druhého stupňa, počas 2. vyučovacej
hodiny,
zúčastnilo
na
besede
s príslušníkom PZ p. Riapošom.
Hlavnou témou bola trestnoprávna
zodpovednosť a trestné priestupky.
Žiaci boli poučení o zákaze používania
alkoholických nápojov a fajčenia do 18
rokov. O používaní drog a omamných
látok. O zákaze vstupu na cudzí pozemok
a škodách spáchaných na cudzom
majetku – krádeže zemiakov, zeleniny,...
Za trestnú činnosť u detí zodpovedajú
zákonní zástupcovia. Žiaci sa dozvedeli,
že po dovŕšení 14 roku môžu ísť do
Reedukačného zariadenia v Sučanoch. Na
prednáške sa zúčastnili aj pracovníčky
Komunitného centra v Pohorelej Mgr.
Janošková a Mgr. Vojtková.
Z obidvoch besied mali žiaci, ale aj
pán policajt príjemný pocit. Za zaujímavé
a poučné informácie žiaci pánovi
policajtovi
vrúcne
poďakovali.

(E. Krupa, VII.A)

L ako libra, S ako dolár
Euro má značku € odvodenú od E.
Britská libra má značku £ odvodenú od L.
Japonský jen má značku ¥ odvodenú od Y.
Americký dolár má značku $ odvodenú od... Upss! A kde je v slove dolár S?
Je prekvapujúce, že hoci $ je jedným z najpoužívanejších symbolov na svete a nie je ani
taký starý, jeho pôvod nie je presne známy. Existuje niekoľko hypotéz. Podľa tej
najpravdepodobnejšej treba hladať začiatky symbolu v označení pôvodnej meny, ktoré sa
používalo na území dnešných USA, a tou bol španielsko-americké peso, alebo španielsky
dolár, pre ktoré sa používala skratka PS.
Iná teória tvrdí, že symbol vznikol postupne z preškrtnutej osmičky, ktorá označovala
striebornú mincu nazývanú real de la ocho s hodnotou osem realov a ktorá sa používala
v mnohých krajinách sveta. Ďalšia teória zasa predpokladá, že symbol vznikol s písmena
US. Nech už je pravda akákoľvek, jedno je isté: klásť si otázky typu: ako vznikol tento
symbol, je výborný spôsob ako sa všeličo dozvedieť o svete a jeho histórii.
(B. Kolláriková, VIII.A)
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má zástupcu aj z našej školy
Naša škola sa zapojila do celoslovenskej súťaže detských talentov v kategórii výtvarné
práce na ľubovoľnú tému. Žiačka 4.A triedy Peťka Kantorisová sa s grafikou
„Speváčikovia“ umiestnila na vynikajúcom 2. mieste.
Dňa 9. apríla 2015 sa v Banskej
Bystrici zúčastnila na slávnostnom
programe spojenom s udeľovaním
Ceny Jána Bakossa. Získala vecné
ceny
a nezaplatiteľné
množstvo
zážitkov. Veľké ĎAKUJEM patrí
Mgr. Márii Skladanej za odborné
vedenie a osobný prístup pri tvorbe
grafiky našej ocenenej žiačky.
(E. Krupa, VII.A)

Dňa 19. apríla 2015 sa v kultúrnom dome v Polomke uskutočnila prehliadka
detských folklórnych súborov. Účinkovali tam detské súbory z Heľpy, Pohorelej,
Polomky, Čierneho Balogu, Mýta pod Ďumbierom a Bacúcha. Naši žiaci sa umiestnili na
výbornom 3. mieste. Ďakujeme p. uč. Mgr. M. Huťovej, ktorá nás pripravuje na rôzne
folklórne podujatia!
(O. Martinec, VIII.A)
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Dňa 26. apríla 2015 sa uskutočnil 52. ročník súťažnej prehliadky detského hudobného
folklóru o Horehronskú valašku v Telgárte. Súťažilo sa v štyroch kategóriách: sólový
spev, duo – spev a skupinový spev, hra na sólové hudobné nástroje. Aj žiaci našej školy
pod vedením Mgr. M. Huťovej sa zúčastnili tejto súťaže a získali tieto ocenenia:
Skupinový spev 5. - 9. ročník – 3. miesto.
Skupinový spev 1. - 4. ročník - 3. miesto.
Duo spev 5. - 9. ročník - 2. miesto (Kristína Gandžalová, VI.A a Gabriela Tereková)
Duo spev 1. - 4. ročník - 3. miesto (Natália Pokošová, III.B a Sára Bláhová, III.B)
Sólový spev 5. - 9. ročník - 3. miesto (Kristína Gandžalová, VI.A)
Sólový spev 1. - 4. ročník - 3. miesto (Janka Balážová, III.B)
(Z. Puťošová, VIII.A)
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Dňa 24. apríla 2015 sa na Základnej škole v Polomke konala EKOSÚŤAŽ, do ktorej
sa zapojila aj naša škola. Za kolektív v ekosúťaži vo fotografickej tvorbe sme sa
umiestnili na 1. mieste. Jednotlivci získali za fotografickú tvorbu tri 1. miesta - Monika
Chromčová, Ružena Grajciarová a Adam Lakanda z VIII.A. Za kolektív vo výtvarnej
tvorbe sme sa umiestnili na 3. mieste. Jednotlivci získali za literárnu tvorbu dve 1.
miesta - Petra Kantorisová, IV.A a Alžbeta Bialiková, VIII.A. Ďakujeme p. uč. Mgr.
M. Skladanej za prípravu žiakov na súťaž. Zúčastneným žiakom a víťazom gratulujeme!
(R. Pokošová, VIII.A)

11

Dňa 28. a 29. apríla 2015 sa na našej škole uskutočnil zber papiera. Z každého ročníka
sa vyzbieralo takéto množstvo:
Materská škola: 1. Kupcová 15,00
2. Vladimír Gavura 100,50
Spolu: 15,00
3. Róbert Tlučák 76,35
Spolu: 294,35
I. A 1. Kevin Mirga 6,20
Spolu: 6,20
VI. A 1. Adam Kanoš 50,60
2. Marek Fiľo 20,55
I. B 1. Jakub Vojtko Kubanda 130,60
3. Jaroslav Sedmák 10,40
2. Gabriel Veštúr 66
Spolu: 81,55
3. Jozef Šajša 64,05
4. Kristína Součeková 17,65
VII. A 1. Erik Krupa 46,30
5. Karolína Pinčiarová 14,90
Spolu: 46,30
6. Vanesa Pompurová 13,05
7. Nina Vojtková 6,55
VIII. A 1. Alžbeta Bialiková 149,35
Spolu: 312,80
2. Barbora Kolláriková 74,10
3. Adam Lakanda 57,80
II. A 1. Dominik Gažúr 175,15
4. Zuzana Puťošová 33,85
2. Bibiána Zlúkyová 47,85
5. Ružena Grajciarová 29,50
3. Matej Tešlár 34,55
6. Lucia Šavolová 28,20
4. Richard Kalman 31,30
7. Monika Chromčová 15,10
5. Bianka Tlučáková 24,85
Spolu: 387,90
6. Janka Hipíková 23,30
Spolu: 337,00
IX. A 1. Tomáš Gajda 90,80
2. Jozef Kalman 36,85
III. B 1. Janka Balážová 181
3. Sebastián Zelienka 21,35
2. Dominik Danielič 83,80
4. Jozef Hrčák 18,15
3. Matej Palus 30,10
Spolu: 167,15
4. Ján Gandžala 18,15
Spolu: 313,05
Najlepšie triedy: 1. VIII. A
2. II. A
IV. A 1. Petra Kantorisová 321,05
3. IV. A
Spolu: 321,05
Najlepší jednotlivci: 1. P. Kantorisová
2. Janka Balážová
V. B 1. Adrián Veštúr 117,5
3. Dominik Gažúr
Žiaci spolu vyzbierali 2 282,35 kg papiera. V náraďovni bolo uskladnené 1 298,65 kg
papiera. SPOLU sa vyzbieralo 3581 kg.
Z toho kartóny: 428 kg Cena za kg: 0,02 € Cena spolu: 8,56 €
Papier: 3 153 kg Cena za kg: 0,06 € Cena spolu: 189,18 €
Spolu sme dostali: 197,74 €
Chceme pochváliť aj žiakov z 9. A – T. Gajdu, P. Gálika, J. Hrčáka, M. Halušku a S.
Zelienku, ktorí veľmi obetavo pomáhali nakladať papier z náraďovne do auta. Patrí im
veľká vďaka. Ďakujeme aj pani učiteľkám PaedDr. G. Kanošovej, Ing. A. Pravotiakovej,
Mgr. M. Kalmanovej, ktoré pomáhali pri nakladaní a zapisovaní papiera.
(E. Krupa, VII.A)
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Dňa 28. apríla 2015 sa na našej škole uskutočnila výsadba stromov. Z južnej strany
futbalového ihriska pri plote sa vysadilo 50 stromov smreka obyčajného – vetrolamy. Na
výsadbe stromov sa podieľali p. uč. Mgr. E. Bialiková, Ing. A. Pravotiaková a Mgr. I.
Datková. A teraz si rozšírime vedomosti o tomto strome.
Smrek obyčajný
Je to ihličnatý strom, ktorý je najrozšírenejší na Slovensku. Smrek obyčajný má hranaté
a špicaté ihlice. Obrastajú celý konárik. Jeho ihlice majú dĺžku 1-1,5 cm. Je to 50-70
metrov vysoký strom. Zvláštnosťou mladých šišiek je, že rastú smerom nahor a sú sfarbené
buď do purpurofialova alebo do zelena. Dozrievajú v prvom roku. Rastie na rozmanitom
geologickom podklade, uprednostňuje hlinité a piesočné pôdy. Zdravé smreky sa bránia
voči lykožrútovi tak, že z poranených miest stromu sa vyleje živica, ktorá hmyz zalepí a
tak ho zahubí. Drevo je mäkké, ľahko opracovateľné, pružné, rovnomerne štiepateľné,
priemyselne využiteľné.
Vlastnosti:
 Kmeň stromu býva priamy a koruna kužeľovitá. Konáre na koncoch ovísajú .
 Kôra kmeňa je červenohnedá alebo sivá. Sú na nej tenké šupinky.
 Smrek ľahko vyvráti víchor, pretože jeho korene rastú plytko v zemi.
 Drobné ihličie vydrží na strome i niekoľko rokov. Výrazným znakom je, že ihlice
obrastajú konáriky.
 Kvitne od apríla do mája. Semená má uložené v previsnutej, valcovitej a dlhej
šiške. Zrelá šiška visí smerom dole.
Smrek obyčajný
šišky

Smrek obyčajný
vetvičky

Smrek obyčajný
kôra

Smrek obyčajný
púčiky

(E. Krupa, VII.A)

1. Kto je maximálny flegmatik?
Ten, koho nerozhádže ani ručný granát.
2. Viete, prečo sa dve blondínky smejú Chuckovi Norrisovi?
Lebo nevedia, kto to je.
3. Viete, ako sa povie atómová bomba po čínsky? Samajamadomyfuč.
13

Geniálny žiak Chuck Norris
Hoci to znie neuveriteľne, aj Chuck Norris chodil do školy. Nad jeho výkonmi
v jednotlivých predmetoch by žasol aj sám učiteľ národov - Ján Amos Komenský.
Mimochodom, vedeli ste, že obaja velikáni sa narodili v marci? Delí ich len 348 rokov a 18
dní, a to určite nebude náhoda.
 Slovenský jazyk a literatúra: Chuck Norris vie recitovať Mor ho! v brailovom písme.
 Matematika: Chuck Norris napočítal do nekonečna. Dvakrát.
 Informatika: Chuck Norris dokáže zapojiť USA do USB.
 Fyzika: Ked Alexander Graham Bell vynašiel telefón, zistil, že už má od Chucka
Norrisa dva zmeškané hovory.
 Dejepis: Chuck Norris naučil čítať a písať Konštantína a Metóda.
 Občianska náuka: Keď hrá Chuck Norris Monopoly, má to vplyv na svetovú
ekonomiku.
 Náboženská výchova: Chuck Norris nechodí do kostola. On si verí.
 Etická výchova: Chuck Norris dokáže i hrach hádzať o stenu tak, aby to malo zmysel.
 Výtvarná výchova: Chuck Norris dokáže nakresliť dúhu modrým perom.
 Dopravná výchova: Chuck Norris vymyslel značku koniec kruhového objazdu.
 Telesná výchova: Koľko klikov spraví Chuck Norris? Všetky.
(D. Tešlár, VIII.A)
________________________________________________________________________________
Redaktori: Dávid Tešlár, Oliver Martinec, Erik Krupa, Adam Lakanda, Peter Pilát, Alžbeta
Bialiková, Zuzana Puťošová, Monika Chromčová, Rúta Pokošová, Valéria Syčová, Barbora
Kolláriková. Pedagogický dozor: Mgr. Mariana Krupová
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