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Vyšívanie v 6.A triede

Úvod
Apríl, štvrtý mesiac v kalendárnom roku vlastniaci aj deň narcisov je za
nami. Okrem tejto vydarenej akcie, kde sme zistili, že ostatní dokážu byť
ohľaduplní a štedrí voči chorým ľuďom na rakovinu, uskutočnili sa aj iné
aktivity. Naši šikovní žiaci sa zapojili do zberu papiera určite aj preto, že
cena pre víťaza bola lákavá. V apríli zneli aj slová básní a piesní v
súťažiach Jar Kláry Jarunkovej a Horehronská valaška, kde sme opäť
víťazili. Deň Zeme sme si pripomenuli zveľadením aj drobnými úpravami
okolia našej školy. Budúci prváčikovia mali zápis do prvého ročníka ZŠ.
Prelistujte a zabavte sa.
Vaša redakcia Pohorelského školáčika
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Zápis do 1. ročníka základnej školy sa uskutočnil v stredu 11. apríla 2018 o 15:00 hod.
v priestoroch školskej jedálne ZŠ s MŠ Pohorelá. Týkalo sa to predškolákov, ktorí do 1.
septembra 2018 dovŕšia šiesty rok veku (narodení od 1.9.2011 do 31.8.2012) alebo majú
odklad povinnej školskej dochádzky a ich trvalý pobyt je v obvodoch obcí Pohorelá a
Vaľkovňa. Ďakujeme p. uč. PaedDr. G. Kanošovej a Mgr. I. Zlúkyovej za prípravu zápisu.
Zdroj: www.zspohorela.edu.sk

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2018/19 sa konal od 2. mája do 10. mája 2018
v priestoroch materskej školy.
Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy mohli podať rodičia dvoj až šesťročných detí
v budove školy.
Zdroj: www.zspohorela.edu.sk
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Vyhodnotenie súťaže Kukučínova literárna
Revúca sa konalo 25. apríla 2018. Súťaž bola
venovaná všetkým školám, ktoré sa zúčastnili 14.
ročníka celoslovenskej súťaže pre žiakov 8. a 9.
ročníkov ZŠ. Celkovo bolo do tohto ročníka KLR
zaslaných 154 literárnych prác od 103 autorov. Z
toho 56 próz od 53 autorov a 98 básní od 50
autorov. Kvantitou to bol opäť teda silný ročník.
Dobré je, že nielen kvantitou, ale aj kvalitatívne to
bol veľmi silný a zároveň aj úrovňou veľmi
vyrovnaný ročník, čo nebol po minulé roky taký
častý jav. Opäť sa objavili „zdravé“ literárne pokusy
v poézii, aj próze. Vyrovnanosť bola tohto roku
hlavne v zlatom a striebornom pásme v oboch
umeleckých kategóriách. Naša žiačka Janka
Halušková z 8.A triedy vyhrala bronzové pásmo
v kategórii próza. Ďakujeme p. uč. Mgr. M.
Krupovej za organizáciu a prípravu žiačky na
súťaž.
Jana Halušková, 8. A, zdroj:
http://www.pslgrevuca.eu

Dňa 21. apríla 2018 sa v Centre voľného času uskutočnil už 20. ročník šachového
turnaja. Z našej školy sa zúčastnili dvaja žiaci Róbert Tlučák a Miroslav Dudáš.V žiackej
kategórii sa umiestnili na 1. mieste Róbert Tlučák a na 2. mieste Miroslav Dudáš.
Obom žiakom prejeme veľa matov a veľa šťastia v ďalších turnajoch. Ďakujeme pánovi
Jozefovi Kanošovi za prípravu žiakov na súťaž.
Róbert Tlučák, 8.A
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V piatok, 13. apríla 2018, sa uskutočnil 22. ročník Dňa narcisov, jedinej verejno-prospešnej finančnej zbierky
Ligy proti rakovine. Aj v našej obci sa práve v tento deň 7 dobrovoľníkov, pristavilo pri Vás a ponúkli Vám
narcis – symbol zbierky.
Liga proti rakovine tak ako každý rok aj teraz, oslovila so žiadosťou o spoluprácu Základnú školu s materskou
školou a poskytli 107 kusov narcisov. Dobrovoľníci z radov žiakov 8. ročníka - Vladimír Gavura, Janka
Halušková, Janka Kamzíková, Marek Medveď, Silvia Ševcová, Róbert Tlučák a Štefan Trčan ponúkali kvety na
najfrekventovanejších miestach v obci a v škole. Pomoc s prepravou žiakov do Pohorelskej Maše ochotne
poskytol pán Jozef Ševc.
Svojím dobrovoľným finančným príspevkom ste 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
235,72 eur.

Liga proti rakovine ďakuje všetkým prispievateľom, dobrovoľníkom, a verejnosti za
prejavenú podporu.
Ing. Anna Pravotiaková

Vtipy
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Múzeum praveku Slovenska v Bojniciach i tento rok vyhlásilo už ôsmy ročník „Veľkej
pravekej súťaže“ pre ZŠ. Z našej školy sa sem aj tento rok zapojili žiaci ôsmeho ročníka –
a kým v predošlom roku mali za úlohu nakresliť a spracovať praveký komiks, tento rok mal
každý jeden z nich ukázať, ako asi si predstavuje pravekého šamana.
Cena bola ozaj lákavá. Škola totiž mohla vyhrať zájazd pre triedu do Múzea praveku
v Bojniciach, závesnú tabuľu Pravek – vývoj človeka a atraktívny vzdelávací program
Praveké tvorivé dielne. Avšak, hoci sa naši žiaci snažili a ich výtvory sú ozaj pekné,
nevylosovali ich.
Cieľom tejto súťaže bolo podnietiť záujem detí o našu históriu, o miesto, kde žijeme
a zároveň podnietiť ich fantáziu, tvorivosť, tímovú spoluprácu a tiež hrdosť na dejiny
Slovenska. A to sa aj podarilo, a to je najhlavnejšie. Ďakujeme p. uč. Ing. A. Pravotiakovej,
ktorá žiakov pripravila na súťaž.
Silvia Ševcová, 8.A

Celoškolské rodičovské združenie
s voľbou nového predsedu
Vo štvrtok 19. apríla 2018 o 15:30 hod. sa v priestoroch školskej jedálne uskutočnilo
celoškolské stretnutie rodičov žiakov ZŠ. Hlavným bodom programu bola voľba nového
predsedu Rodičovského združenia pri ZŠ v Pohorelej.
Doterajší predseda pán Sedmák bude končiť svoje pôsobenie vo funkcii k 31.08.2018 z
dôvodu ukončenia členstva v združení (jeho syn končí školskú dochádzku v našej škole a
následne zákonnému zástupcovi automaticky končí členstvo v združení).
Jediným navrhnutým kandidátom bola pani Marianna Gandžalová, ktorá s kandidatúrou
súhlasila. Následne bola zvolená všetkými prítomnými za novú predsedníčku Rodičovského
združenia pri základnej škole v Pohorelej so začiatkom činnosti od 1.9.2018.
Následne sa v kmeňových triedach konali triedne schôdzky a potom mali rodičia príležitosť
konzultovať prospech a dochádzku žiakov so všetkými vyučujúcimi.
Mgr. Jozef Šajša, riaditeľ školy
5

Všetky knihy zožltnú, ale kniha prírody má každý rok nové, nádherné vydanie. Pri
príležitosti mesiaca lesov navštívil dňa 20. apríla 2018 naše II. oddelenie v školskom klube p.
Ing. Peter Lakanda – lesník a poľovník zároveň. Prišiel našim žiakom porozprávať veľa
zaujímavého o lese a práci v ňom, zvieratkách a o ich ochrane. So sebou priviedol aj pre
človeka najvernejšieho kamaráta jazvečíčku Hetty, GPS obojok, pušku na ukážku, množstvo
kníh a časopisov o lese. Naši žiaci sa aktívne zapájali do rozhovoru o našej prírode, mali
množstvo otázok. Ujo lesník im doniesol aj mladé sadeničky stromčekov – smrek obyčajný,
javor horský a buk lesný. Tie sme si potom spolu zasadili do črepníkov a žiaci sa o ne v klube
budú svojpomocne starať. Ako odmenu za aktivitu, každý dostal od LZ Beňuš malú
pozornosť. Spolu s deťmi sme zasa ako naše poďakovanie vyrobili krásny plagát o našej
krásnej prírode pre ujov lesníkov a LZ Beňuš. Ďakujeme p. vych. Bc. D. Lakandovej za
zrealizovanie tejto akcie.
Bc. Dáša Lakandová, prepísala: Marianna Datková, 8.A
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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 27. apríla 2018 sa aj na našej škole konal Deň Zeme. Žiaci prvého aj druhého stupňa
sa najprv cez prvé dve vyučovacie hodiny zúčastnili rovesníckeho vzdelávania projektu
Eko Alarm v učebniach biológie a chémie, pod vedením p. uč. Ing. K. Kanošovej a p. zást.
Mgr. E. Bialikovej, kde ich vyškolení žiaci (I. Kubandová, O. Caban, J. Bútora, R. Tlučák, S.
Ševcová, J. Kamzíková, J. Halušková, Š. Trčan, M. Medveď z 8.A a P. Pletka, P. Kantorisová,
T. Antol, M. Mišurda, M. Trčanová zo 7.A) poučili o triedení odpadu a pripravili si pre nich
súťaže. Cez ďalšie tri vyučovacie hodiny všetky triedy upratovali spolu so svojimi učiteľmi
areál školy a prispeli k zveľadeniu priestorov školy. Ďakujeme všetkým učiteľom, ktorí sa
zúčastnili tejto akcie.
Dňa 26. apríla 2018 sa aj v materskej škole uskutočnilo rovesnícke vzdelávanie
projektu Eko Alarm, a to so žiakmi M. Medveďom, R. Tlučákom, S. Ševcovou, J.
Kamzíkovou z 8.A a P. Kantorisovou, T. Antolom, M. Mišurdom a M. Vojtkom a s p. uč. Mgr.
E. Bialikovou.
Marianna Datková, 8.A
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Už 15. ročník súťaže pod názvom Jar Kláry Jarunkovej sa konal 27. apríla 2018 a Šumiac
recitátorov z nášho regiónu tento rok privítal krásnym počasím.
Súťažilo sa v prednese pôvodnej slovenskej poézie a prózy v troch kategóriách.
V prvej kategórii súťažil v prednese poézie Jožko Šajša a Vaneska Pompurová a v prednese
prózy nás reprezentovala Karolína Mikolajová zo 4.A triedy. V druhej kategórii Matej
Tešlár súťažil v prednese poézie a Alexandra Mecková v prednese prózy. V tretej kategórii
našu školu a poéziu zastupovala Aneta Haľaková a prózu Kristína Gandžalová a Daniela
Mišurdová.
A tu sú výsledky:
1. kategória - poézia: 3. miesto Vanesa Pompurová
2. kategória - poézia: 1. miesto Matej Tešlár
- próza: 1. miesto Alexandra Mecková
3. kategória - próza: 3. miesto Kristína Gandžalová
- poézia: 2. miesto Aneta Haľaková
Súčasťou bola aj výtvarná a literárna súťaž spojená s výstavou žiackych prác, v ktorej sme
mali tiež svoje zastúpenie.
V literárnej súťaži sme získali:
2. miesto v 1. kategórii Daniel Kyseľ z 3.A
2. miesto v 3. kategórii Kristína Gandžalová z 9.A.
Vo výtvarnej súťaži sme získali:
1. miesto v 3. kategórii Jana Halušková z 8.A
3. miesto v 3. kategórii Aneta Haľaková z 9.A.
Blahoželáme výhercom a ďakujeme ostatným recitátorom a vyučujúcim, ktorí ich
pripravovali.
PaedDr. Gabriela Kanošová
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Dňa 29. apríla 2018 sa v Telgárte uskutočnil 55. ročník Horehronskej valašky. DFS
Mladosť sa akcie zúčastnila vo viacerých kategóriách - sólo, duo, skupinový spev staršie
dievčatá, sólo, duo, skupinový spev mladší žiaci a ľudové hudby.
V kategórii duo spev mladší žiaci získali Alžbetka Bodnáriková a Lucia Gandžalová 1.
miesto, v kategórii skupinový spev mladší žiaci získali 1. miesto, v kategórii duo spev
starší žiaci získali Kristína Gandžalová a Natália Pokošová získali 2. miesto, v kategórii
ľudové hudby získali Aneta Haľaková, Kristína Gandžalová, Martin Pokoš a
RadoslavPokoš získali 3. miesto. Ďakujeme p. uč. Mgr. M. Huťovej za prípravu
a organizáciu tejto súťaže.
Mgr. Mária Huťová
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- Podľa čoho sa dá poznať dobrá škola?
Podľa usmievajúcich sa žiakov.
- Aký je váš najobľúbenejší film?
Najobľúbenejší film je cestopis.
- Máte rád ľudovú hudbu?
Áno.
- Máte rád deti?
Áno, mám rád deti.
- Viete hrať na gitare?
Nie, ale chcel by som vedieť.
Ale viem hrať na ústnej harmonike.
- Chceli by ste ísť do Ruska?
Áno, hlavne do Moskvy.
- Aké jedlo máte rád?
Mám rád pohorelské jedlá.
- Aké ste mali detstvo?
Ťažké, pekné, športové.
- Aké povolania ste doteraz vykonávali?
Čašník, krčmár, učiteľ, zástupca, riaditeľ.
- Čo robíte vo voľnom čase?
Pozerám film a leňoším.
- Aké mesto sa vám najviac páči?
Poprad, Banská Bystrica, Viedeň, Benátky
...

- Aký projekt by ste chceli podniknúť?
Prerobiť WC, prerobiť počítačovú učebňu
a jazykovú učebňu.
- Chceli by ste ísť na vašu obľúbenú
skupinu?
Áno, napríklad na Horkýže Slíže.
- Ako sa volala vaša triedna učiteľka?
Šajšová – moja mama.
- Akú horu by ste chceli zdolať?
Gerlachovský štít, Kriváň, Mont Blanc.
- V akom meste ste sa narodili?
V Brezne.
- Ako ste sa učili na základnej škole?
Dobre, mal som samé jednotky.
- Prečo ste sa rozhodli stať riaditeľom?
Chcel som niečo zmeniť.
- Chceli by ste sa stretnúť so slávnou
osobnosťou?
Áno, s Messim.
- Aká je vaša obľúbená skupina?
Elán, Horkýže Slíže, Hex.
- Aké športy vás bavia?
Futbal, Basketbal, Lyžovanie, Zimný
hokej.

Téma: Pripravujeme rozhovor (SJL)
Obsah, cieľ: Cielený rozhovor na danú tému. Vedieť pripraviť otázky na interview s danou
osobou.
Napísali: Karolína Mikolajová, Ninka Vojtková, Karolína Pinčiarová 4.A
Triedna učiteľka: PaedDr. Gabriela Kanošová
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V dňoch 24., 26. a 27. apríla 2018 sa na našej škole konal zber papiera. Dokopy sa na
našej škole vyzbieralo 7 330 kg, z toho 850 kg kartónu. Za kartón získala škola 17 €, za papier
388,80 €. Spolu za kartón a papier získala škola 405,80 €. Deň bez učenia dostali žiaci z 4.A,
8.A a 9.A pretože mali 100% účasť. Ďakujeme p. uč. Ing. K. Kanošovej a Mgr. T. Šajšovej
za pomoc pri zbere papiera. Zber papiera v triedach:
1.A- 432,95 kg

6.B- 36,2 kg

2.A- 447,15 kg

7.A- 288,4 kg

3.A- 679 kg

8.A- 811,75 kg

3.B- 25,5 kg

8.B- 8,6 kg

4.A- 1001 kg

9.A- 1071,45 kg

5.A- 999,45 kg

MŠ- 712,10 kg

6.A- 337,9 kg

ZŠ s MŠ- 478,55 kg

Najlepší jednotlivci z tried:
1.A Rašiová K.-

146,95 kg

2.A Gajdová J.-

222,15 kg

3.A Boháč D.-

269,20 kg

3.B Puška K. -

2,5 kg

4.A Vojtková N.-

331,05 kg

5.A Kanoš J.-

160 kg

6.A Palus M.-

135 kg

7.A Kantorisová P.- 162 kg
8.A Ševcová S.-

127 kg

9.A Refka E.-

382,05 kg

MŠ Rochovská B.

337 kg

Mgr. T. Šajšová, prepísala Janka Kamzíková, 8.A
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Súťaž sa konala v piatok, t. j. 27. apríla 2018. Súťaže sa zúčastnilo 16 žiakov.
Vyhodnotenie:
Dievčatá 1-2. roč.: 1. Marianka Baksová 1.A, výkon: 157cm
2. Gabika Medvegy 1.A, výkon: 150cm
3. Magdalénka Kanošová 1.A, výkon: 141cm
Chlapci 1.-2. roč.: 1. Šimon Refka 2.A, výkon: 152cm
2. Samuel Rochovský 1.A, výkon: 150cm
3. Jakub Pompura 1.A, výkon: 140cm
4. Boris Vasiľ 2.A, výkon: 140cm
Chlapci 3.-4. roč.: 1. Viktor Puška 2.C, výkon: 140cm
2. Igor Kovač 3.B výkon: 128cm
Žiaci sa najprv rozbehali, rozcvičili, nacvičili súťažnú disciplínu a nakoniec postupne súťažili.
Po odsúťažení sa hrali viaceré pohybové hry. Ďakujem za pomoc p. uč. Mgr. E. Haluškovej.
Mgr. Lenka Sidorová, prepísala Vivien Ďuricová, 6.A
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Dňa 24. apríla 2018 sa v konferenčnej
sále biskupského úradu v Rožňave konalo
Diecézne kolo biblickej olympiády. Súťaže
sa zúčastnili víťazné trojčlenné družstvá
z dekanátnych kôl, v kategóriách základné
a stredné školy. Olympiády sa zúčastnili žiaci
Matej Tešlár, Róbert Tlučák, Bianka
Tlučáková a Dominika Hrčáková, ktorí
skončili na 5. mieste.
Žiaci súťažili aj vo výtvarnej súťaži, kde sme
získali:
1. miesto Janka Kamzíková z 8.A
2. miesto Silvia Ševcová z 8.A
3. miesto Matej Tešlár z 5.A.
Ďakujeme p. farárovi Mgr. I. Greňovi, Mgr.
R. Kantorisovej a Mgr. M. Skladanej za
prípravu žiakov na súťaž.
Róbert Tlučák, 8.A

V istom mestečku sú iba dvaja holiči. Jeden z nich má na hlave pekný, upravený účes, druhý
má na hlave čosi pripomínajúce vrabčie hniezdo. Keby ste sa chceli dať pekne ostrihať, ku
ktorému z nich by ste išli?
V prvej chvíli vás asi napadne, že treba ísť k holičovi, ktorý je pekne ostrihaný. To by však
bola pravda len vtedy, keby sa holiči strihali sami. Ale, podobne ako zubár ide s boľavým
zubom k inému zubárovi, aj holič sa necháva strihať s iným holičom. Holičov účes je preto
vizitkou toho, kto ho strihá. Ak sa teda chceme strihať v mestečku z úlohy, mali by sme ísť za
holičom so zlým účesom.
Zdroj: Dobrá škola č.10, upravila: Natália Pokošová, 6.A
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V piatok 27. apríla 2018 o 16:00 hod. sa uskutočnil koncert žiackej kapely „GYPSY
BACHTALE" v priestoroch Komunitného centra vo Vaľkovni. Žiaci mali výbornú náladu,
tancovali a spievali. Tešili sa, že môžu ukázať svoj talent svojim rodičom. Za zorganizovanie
koncertu ďakujeme p. asistentke Mgr. M. Kantorisovej, Mgr. Ž. Holkovej a za pomoc
PhDr. F. Baksovej.
Milan Kováč, 8.A

Modrotlač je technika zdobenia a farbenia látkového materiálu,
vyrábaného väčšinou z plátna, ale aj z iných materiálov. Vzor tlačený
na látku ostal po farbení látky modrou farbou z indiga viditeľný. Na
Slovensku sa modrotlač začala produkovať už v 18. storočí a toto
remeslo sa veľmi rýchlo rozšírilo do všetkých krajov. Keďže základným materiálom pre
produkciu modrotlače je plátno, vyrábala sa spočiatku hlavne v oblastiach, kde bolo rozvinuté
plátenníctvo. Jeho strediskami na Slovensku boli najmä regióny Oravy, Spiša a Šariša.
Vysokou kvalitou vynikalo najmä spišské plátno, ktoré sa v 19. storočí vyvážalo aj do
zahraničia. V ostatných oblastiach Slovenska, kde bola výroba plátna skromnejšia, získavali
modrotlačiari plátno na jarmokoch. Modrotlač sa bohato využívala a doposiaľ využíva
v slovenskom folklóre.
Dnes sa modrotlač uchádza o prestížne ocenenie UNESCO. Jej spoločnú nomináciu na
zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO
dnes vo Viedni podpísali predstavitelia Slovenska, Česka, Maďarska, Nemecka a Rakúska.
Predkladateľom medzinárodnej nominácie je Rakúsko. Prípravu nominačného spisu za našu
krajinu zabezpečovalo a koordinovalo Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru pri Slovenskom
ľudovom umeleckom kolektíve. Pre Slovensko tak ide o historicky prvú nomináciu podávanú
spoločne s viacerými štátmi.
Zdroje: https://sk.wikipedia.org/wiki/Modrotla%C4%8D, upravila: Silvia Ševcová, 8.A
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Obrázky si pekne vymaľuj a vyrieš úlohu:

Zdroj: Internet, upravila: Lucia Homolová, 6.A a Viktória Pajerová, 5.A
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