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Úvod
Máj – lásky čas, aj keď je už dávno za nami, májové číslo časopisu je pred Vami, našimi
čitateľmi. V predposlednom čísle tohto školského roku sme si pre Vás pripravili aktuality,
ktoré sa odohrali na našej škole v mesiaci máj. Hlavne Deň Matiek, ktorý potešil všetky
mamičky i staré mamy, škola v prírode, či rôzne besedy, ktoré sa konali na našej škole.
Blíži sa už koniec školského roka, a preto Vám prajeme veľa síl k úspešnému ukončeniu
školského roka.
Príjemné čítanie Vám praje Vaša redakcia z 9.A 

20. apríla 2016, pri príležitosti Svetového dňa zdravia sa uskutočnila beseda na tému
Pohybom proti cukrovke 2. typu. Miestom konania bola učebňa biológie a prednášku
viedla MUDr. Vrbanová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej
Bystrici.
Pani doktorka nám počas jednej hodiny vysvetlila príčiny vzniku cukrovky 2. typu a
venovala sa hlavne možnostiam prevencie. Tému nám predniesla veľmi zaujímavo
a podnetne, pretože dlhé roky bola dorastovou lekárkou mladých športovcov z Vojenského
športového centra Dukla Banská Bystrica. Medzi jej zverencov patril aj hokejový brankár
Ján Lašák.
Po vypočutí jej príspevku sme všetci jednoznačne dospeli k záveru, že iba pravidelná
pohybová aktivita v dĺžke 2-3 hodiny denne nás môže uchrániť pred touto modernou
chorobou 21. storočia. Besedy sa zúčastnili žiaci 5. až 8. ročníka našej školy. Ďakujeme p.
uč. Ing. K. Kanošovej, ktorá besedu zorganizovala.
(Ing. K. Kanošová)
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8. máj - sviatok všetkých matiek sa oslavuje na celom svete už dlhé roky. Naše drahé
mamičky obdarúvame kvetmi, malými pozornosťami a pekným slovom. V tento deň
dokazujeme maminkám lásku, na ktorú mnohokrát zabúdame vo všedné dni. Ako je už
zvykom, darom ku dňu matiek prispeli aj žiaci základnej a materskej školy v Pohorelej.
Pod vedením šikovných pedagógov pripravili hodnotný kultúrny program, ktorý sa ako
každoročne konal na amfiteátri v Pohorelej. Programu nechýbali spevácke vystúpenia,
básnické a prozaické vstupy, scénky, či tanečné čísla. Predstavil sa aj súbor DFS Mladosť,
pod vedením Mgr. M. Huťovej. Škôlkárske vystúpenie nacvičili pani učiteľky z materskej
školy – PaedDr. D. Krupová a A. Krešáková. Triedy prvého a druhého ročníka si
pripravili svoj samostatný program. Ďakujeme zaň - Mgr. L. Vaculčiakovej a PaedDr. G.
Kanošovej.
Zo žiakov druhého stupňa sa programu ujali hlavne siedmaci a deviataci, spolu s pár
ôsmakmi a šiestakmi. Program druhého stupňa pripravili Mgr. M. Krupová a Mgr. M.
Skladaná. Svoj vstup nevynechala ani pani starostka - Ing. J. Tkáčiková. Ozvučenie
a hudbu zabezpečili P. Gandžala a J. Kanoš. Veríme, že program spríjemnil nedeľné
popoludnie všetkým divákom a ďakujeme všetkým zúčastnením za ochotu a chuť vystúpiť
na programe ku Dňu Matiek.
(A. Bialiková, IX.A)
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Fyzika je prírodná veda. Určitým spôsobom môže byť aj zábavná. A to nám prišla
dokázať pani Fekečová z Levíc.
Dňa 11. mája 2016 sme sa všetky ročníky, zúčastnili zábavnej formy vyučovania
fyziky. Jednoduché experimenty a hravé úlohy uviedli žiakov do sveta fyzikálnych
zákonov, Prakticky si všetci žiaci vyskúšali mnoho pokusov. Cieľom putovnej výstavy
fyzikálnych pokusov bolo skúmať, experimentovať so zákonmi fyziky, ktoré sa stanú
pochopiteľnejšie aj pre žiakov, ktorí sa neradi učia. Fyzika sa nedá vysvetliť len slovami,
obrázkami, ale nevyhnutný je zaujímavý experiment. Experiment oživí celý vyučovací
proces. Žiaci ho majú radi a dokonca ho aj prežívajú. Dôjde k lepšiemu a hlbšiemu
pochopeniu pozorovaného javu. Spoznávali a overovali: zákonitosti trenia, účinky tlaku,
prúdenia vzduchu, dozvedeli sa niečo o kinetickej energii a ťažisku telesa. A to zďaleka
nebolo všetko. Žiakov najviac zaujímalo ako sa obyčajná slamka dokáže zmeniť na
hudobný nástroj, za akých podmienok dokáže plechovka stáť na hrane, ako udržať šesť
klincov na hrote jedného, ako sa rukavica sama nafúkne, či čajové vrecúško, ktoré sa
zmenilo na teplovzdušný balón. Žiak si ani neuvedomil, ako čas rýchlo ubehol, a že sa
hravou formou naučil rôznym zákonitostiam fyziky.
Cieľom tohto projektu bolo vybudovanie pozitívneho postoja žiakov k predmetu fyzika.
Veď predsa aj fyzika môže byť zábavná. Tak sa jej nebojte a hurá na ňu.   
Ďakujeme p. zástupkyni Mgr. E. Bialikovej, ktorá výstavu zorganizovala.
(B. Kolláriková, IX A)

4

Kráľová, 2.5. – 6.5.2016
Tento rok dostali aj žiaci našej školy príležitosť zúčastniť sa školy v prírode. Využilo to
26 tretiakov a štvrtákov a užili si 5 dní bez rodičov, klasickej školy a písania domácich
úloh v peknom prostredí Zvolenskej kotliny a okolia Hotela Kráľová. Pestrosť aktivít
a spoločnosť svojich kamarátov im zaručili okamihy plné zábavy, na ktoré budú určite
dlho spomínať. Veď za týždeň toho stihli naozaj veľa. Posúďte sami. Ďakujeme p. uč.
Mgr. I. Zlúkyovej, Mgr. M. Huťovej a Bc. J. Tlučákovej za starostlivosť o žiakov
v škole v prírode.
Tu sme bývali
Plávanie v hotelovom bazéne

Uvítacia pyžamová párty

Turistická vychádzka do okolia

Futbalový zápas na miestnom ihrisku
(Mgr. I. Zlúkyová)
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V dňoch 9. a 12. mája 2016 sa naši deviataci
potrápili na písomných prijímacích skúškach na
stredných školách, kam si podali prihlášku.
Všetci
žiaci
písali
prijímacie
skúšky
zo slovenského jazyka a matematiky. Poniektorí
písali aj z biológie či cudzieho jazyka. No
niektorí deviataci mali aj talentové skúšky, ktoré
však robili o mesiac skôr. Sme potešení, že
všetci žiaci boli úspešní a prijatí na svoje
vysnívané stredné školy. Ďakujeme p. uč. Mgr.
M. Skladanej a Mgr. R. Kantorisovej, ktoré
žiakov na prijímacie skúšky pripravovali.
Všetkým prajeme veľa úspechov na nových školách! 
(R. Grajciarová, IX.A)

Dňa 20. mája 2016 sa naši žiaci a spolužiaci zúčastnili na florbalovom zápase na
štadióne Aréna v meste Brezno. Reprezentovať našu školu boli P. Pilát, D. Pompura, D.
Tešlár z IX.A, M. Bútora z VIII.A, J. Baksa, J. Klimko, J. Sedmák, M. Fiľo zo VII.A,
J. Bútora a A. Veštúr zo VI.A. Našich žiakov boli povzbudzovať aj žiaci deviateho
a ôsmeho ročníka, ktorí išli na zápas súkromným autobusom. Na zápas zobrali aj žiakov zo
Závadky nad Hronom. Na turnaji sa zúčastnili aj susedné školy. Keďže tímov bolo viac
rozhodli sa, že tímy rozdelia do dvoch družstiev A a B. Každý tím mohol odohrať 3
zápasy. Naši žiaci prvý zápas prehrali s Pionierskou 2, druhý zápas taktiež prehrali
s Telgártom. Tretí zápas hrali s Heľpou, ktorý po samostatných nájazdoch vyhrali.
Víťazný gól dal J. Baksa, ktorému sme vďačný a patrí mu veľké Ďakujeme! Ďakujeme p.
riaditeľovi Mgr. J. Šajšovi za prípravu žiakov na súťaž a žiakom ďakujeme za
reprezentáciu školy.
(R. Pokošová, IX.A)
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Čo sa stane, keď sa pozeráte na divadelne stvárnený dej knihy, stihnete si obľúbiť
hlavné postavičky, prežijete s nimi pár smiešno-krásnych dobrodružstiev a potom vám
povedia: „Je mi to veľmi ľúto, ale viac vám už nestihnem prečítať...?“ Máte chuť zakričať „Ešte!?“ „Ja viem, že máte chuť vedieť čo je ďalej, ale ja už naozaj musím skončiť - a
preto - ak chcete vedieť ako to dopadlo, musíte si to dočítať sami. Túto knihu nájdete v
knižnici alebo v kníhkupectve. Bol už niekto z vás niekedy v živote v knižnici?“
Toto je „tradičný scenár“ dramatizovaných čítaní pána Mrkvičku (Tibor Hujdič).
Trištvrte hodinový „vhľad“ do príbehu a hneď na to nečakané rázne useknutie
čítania/hrania práve v tej najdramatickejšej chvíli. Zmyslom a cieľom týchto predstavení je
navnadiť deti na čítanie konkrétnej knihy. Kniha je pred detským divákom interpretovaná
jedným hercom formou na pomedzí dramatizovaného a scénického čítania.
Dramatizované čítanie pána Mrkvičku videlo mnoho detí v škôlkach, školách či
knižniciach, okrem iného aj na našej škole.
Dňa 26. mája 2016 k nám prišiel s tromi predstaveniami. Pre žiakov 1. stupňa si
pripravil čítanie knihy s Mrkvičkom, 5. a 6. ročník mali knižné hádanky, kde úlohou
žiakov bolo zistiť, z ktorej knihy je prečítaný text a v závere im o nich porozprával.
Žiaci 7. – 9. ročníka mali O pravde a lži. Prečo ľudia klamú? Je rozdiel medzi nevinnou
lžou a úmyselnou lžou? Je jednoduché spoznať pravdu či je to zložité? A môže byť pravda
horšia ako lož? Diskusia o hodnotách so žiakmi inšpirovaná príbehom z knihy
Výmyselníci Nikolaja Nosova alebo úryvkom z knihy Sedem minút po polnoci od Patricka
Nessa.
A kto je vlastne pán Mrkvička?
Volám sa Tibor Hujdič alias pán Mrkvička – som autorom relácie „Detská knižnica“
o kvalitných knihách pre deti a mládež vysielanej donedávna v Slovenskom
rozhlase, propagátorom čítania detí a deťom, vediem semináre pre knihovníkov o práci
s detským čitateľom, semináre pre učiteľov o čitateľskej gramotnosti a som neúnavným
čitateľom všetkým rodičom a deťom, ktorí chcú skvelú knihu pre deti počúvať.
Ďakujeme p. uč. Mgr. I. Zlúkyovej, ktorá predstavenie zorganizovala.
(A. Lakanda, IX.A)
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Pod týmto názvom sa 24. mája konala v Beňuši prírodovedná súťaž, ktorej
organizátorom bol NAPANT a zúčastnili sa jej aj dve 3-členné družstvá žiakov našej
školy. Súťaž prebiehala vo voľnej prírode a žiaci na vyznačenej trase museli prejsť 5
stanovíšť, na ktorých poznávali predpísané druhy živočíchov, ich stopy či zvuky, museli
rozpoznať predložené druhy rastlín a ich časti, preukázať vedomosti z ochrany prírody,
dokonca pracovať aj s turistickou mapou. Obe družstvá si počínali vynikajúco a svojím
snažením a poctivou prípravou si mladšie žiačky v zložení Bianka Tlučáková, Bibiána
Zlúkyová a Alexandra Mecková (všetky z III.A) vybojovali prvenstvo a starší žiaci
v zložení Róbert Tlučák, Silvia Ševcová (VI.A) a Adam Kanoš (VII.A) získali tretie
miesto. Pre súťažiacich bolo pripravené občerstvenie, pekné ceny a diplomy a čakanie na
výsledky si mohli skrátiť rôznymi environmentálnymi hrami. Ďakujeme p. uč. Mgr. I.
Zlúkyovej a Ing. K. Kanošovej, ktoré žiakov na súťaž pripravovali. Žiakom ďakujeme za
reprezentáciu školy.
(Mgr. I. Zlúkyová)
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Správcovia NAPANT-u oslovili pána riaditeľa Mgr. Jozefa Šajšu s požiadavkou
zhotovenia hniezdnych búdok žiakmi našej školy.
Následne žiaci 4. až 9. ročníka na predmetoch pracovné vyučovanie a technika
navrhovali pracovný postup pre výrobu hniezdnych búdok zo smrekového reziva, ktoré pre
tento účel zabezpečil riaditeľ školy. Pri návrhoch zohľadňovali odporúčané rozmery búdok
pre vtáčí druh sýkorka bielolíca, ktorá sa v našej oblasti hojne vyskytuje.
Počas niekoľkých vyučovacích hodín žiaci v školských dielňach usilovne pracovali –
merali, rezali, zbíjali dielce klincami, na hotové búdky nanášali impregnačný náter, až
dospeli k finálnemu výrobku.
Spolu sa nám podarilo zhotoviť štrnásť búdok. Sedem z nich na stromy v areáli školy
pomohol vyvesiť pán Bohuš Bialik, ďalších sedem vyvesili žiaci so správcami NAPANTu v blízkom okolí školy.
V najbližšej dobe budeme so záujmom sledovať, ktoré búdky vtáky obsadili a ako boli
úspešné pri hniezdení. Ďakujeme p. uč. Mgr. E. Bialikovej, Mgr. I. Datkovej a Ing. A.
Pravotiakovej pri realizácii tohto projektu.
(Mgr. E. Bialiková)
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Dňa 12. mája 2016 sa v Brezne uskutočnilo okresné kolo Slovenského slávika.
Z našej školy postúpili tri žiačky.
V 1. kategórii súťažila Bianka Tlučáková z III.A,
v 2. kategórii Sára Bláhová z V.A a
v 3. kategórii Kristínka Gandžalová zo VII.A, ktorá získala krásne 3. miesto.
Ďakujeme p. uč. Mgr. Márii Huťovej za prípravu žiačok na súťaž a dievčatám
ďakujeme za reprezentáciu školy.
(Mgr. M. Huťová)

Dňa 6. mája 2016 sa v Kultúrnom dome v Kokave
nad Rimavicou uskutočnil Detský hudobný festival.
Bola to krajská súťažná prehliadka detských ľudových
hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov
a inštrumentalistov. V sólo speve súťažila Kristínka
Gandžalová zo VII.A, ktorá sa umiestnila v zlatom
pásme. Ďakujeme p. uč. Mgr. M. Huťovej, ktorá žiačku
na súťaž pripravovala a Kristínke gratulujeme!
(Mgr. M. Huťová)
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Tému veľmi rozsiahleho problému, ktorý sužuje ľudstvo sme rozoberali na besede dňa
10. mája 2016 s Bc. Annou Šuchaňovou, pracovníčkou NAPANT – u.
Žiakom 6. až 9. ročníka pani Šuchaňová vysvetlila základné pojmy, čo je odpad, kde
vzniká, ako sa triedi, separuje, recykluje, ako sa dá minimalizovať, a kde všade sa dá
využívať.
Názornými ukážkami možnosti nakladania s odpadom a jeho zhodnotením sa snažila,
aby si žiaci uvedomili, že odpad je vlastne surovina, a že všetci svojim zodpovedným
prístupom k odpadu, môžeme napomôcť dosiahnuť trvalo udržateľný stav životného
prostredia. Ďakujeme p. uč. Ing. A. Pravotiakovej, ktorá besedu pre našich žiakov
vybavila.
(Ing. A. Pravotiaková)

Voda je jednou z najprirodzenejších súčastí nášho životného prostredia, ale je zároveň
aj jeho najkrehkejšou a najviac ohrozenou časťou. Kvalitná voda je zdrojom kvalitného
životného prostredia a zdravia obyvateľstva. Vzťah k starostlivosti o vodu je potrebné
citlivo a dlhodobo budovať. Vedenie detí a mládeže k zamýšľaniu sa nad svojim správaním
vo vzťahu k vode už od útleho veku nám pomôže zabezpečiť kvalitnejšie životné
prostredie pre nás i pre ďalšie generácie.
Dňa 27. mája 2016 sa v učebni biológie uskutočnila beseda o vode pre žiakov
tretieho, štvrtého a piateho ročníka. Pomocou prednášky, ktorú viedla pracovníčka
NAPANT-u, sa naši žiaci dozvedeli, kde v prírode sa voda nachádza, ako sa voda z prírody
odoberá a upravuje a ako ju následne dopravujeme všade tam, kde ju potrebujeme. Žiaci sa
oboznámili s cestou vody od prameňa cez vodovodný systém až po čističku odpadových
vôd. Bc. Anna Šuchaňová žiakom priblížila aj ďalšie zaujímavosti o vode: popísala
vlastnosti vody, štruktúru a skupenstvo vody, vysvetlila zložitý kolobeh vody na našej
planéte. Venovala sa hlavne znečisťovaniu vody a ukázala žiakom fotografický materiál,
kde žiaci mohli vidieť odstrašujúce dôsledky znečisťovania vodných zdrojov. Prednášku
spestrila krátkym filmom a v závere prednášky zdôraznila potrebu šetriť vodné zdroje,
čo je základnou podmienkou zachovania pitnej vody na našej Zemi. Ďakujeme
Komunitnému centru v Pohorelej, ktoré besedu zorganizovalo.
(Mgr. I. Zlúkyová)
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Dňa 19. mája 2016 žiaci zo Súkromnej základnej umeleckej školy v Polomke nám
predviedli, že na tradičných hudobných nástrojoch sa dá hrať aj moderná hudba.
Zatancovali nám dievčatá, ktoré predstavovali módu. Taktiež sa predstavili žiaci z našej
školy v hre na hudobných nástrojoch, alebo nám predstavili rôzne tance. Ako zábavu si pre
deti pripravili maľovanie na telo farbami. Koncert sa nám veľmi páčil a budeme sa tešiť na
ich nový program v budúcnosti. Ďakujeme p. zástupkyni Mgr. E. Bialikovej, ktorá
koncert vybavila.
(O. Martinec, IX.A)

Dňa 27. mája 2016 sa na našej škole uskutočnila súťaž talentov, v ktorej cieľom bolo
očariť porotu a vyhrať žetón, ktorý umožní žiakovi vyhnúť sa skúšaniu na jednej
vyučovacej hodine. Porotcovia boli Z. Puťošová, M. Chromčová, O. Martinec a L.
Šavolová. O zábavu a prestávky medzi predstaveniami sa postarali A. Lakanda a R.
Pokošová. Žiaci dostali za účasť vecné ceny. Na 1. mieste sa umiestnila S. Bláhová
z V.A, na 2. mieste sa umiestnili s tanečným číslom dievčatá - A. Haľaková, K.
Ganžalová, G. Gáliková a D. Mišurdová zo VII.A a na 3. mieste sa umiestnil A. Kanoš
zo VII.A triedy. Ďakujeme p. uč. Ing. A. Pravotiakovej a školskému parlamentu, ktoré
súťaž pripravili. Za účasť všetkým žiakom ešte raz ďakujeme!
(M. Chromčová, IX.A)
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Dňa 18. mája 2016 na našu školu zavítali záchranné zložky. Najprv sme mali falošný
poplach. Všetky triedy, vrátane materskej školy, sa museli čo najrýchlejšie presunúť na
školský dvor a nastúpiť si po triedach do radov. Keď sme absolvovali falošný poplach,
všetci sme sa presunuli na asfaltové ihrisko, kde nás už čakali všetky tri záchranné zložky.
Policajti, zdravotníci i hasiči nám najprv niečo porozprávali o svojej ťažkej práci a potom
sme si postupne mohli ísť obzrieť jednotlivé zložky. Žiakom sa to veľmi páčilo a dúfame,
že aj na budúci rok k nám zavítajú. Ďakujeme Komunitnému centru v Pohorelej, ktoré
túto akciu pripravilo.
(R. Grajciarová, IX.A)
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„Malá krajina – veľké osobnosti“
V utorok 31. mája 2016 bola v priestoroch ZŠ P. J. Šafárika v Prievidzi otvorená
vernisáž výtvarných a literárnych prác detí a žiakov 3. ročníka celoslovenskej súťaže
„Malá
krajina
–
veľké
osobnosti“ z celého Slovenska.
Do súťaže bolo prihlásených
množstvo prác v štyroch rôznych
kategóriách na tému: „Najkrajší
kút v šírom svete...“
Garantom súťaže bol v tomto
ročníku Pavol Barabáš – úspešný
slovenský
dokumentarista.
Členovia poroty odovzdali ceny
deťom a žiakom z rôznych kútov
Slovenska, medzi inými aj našej
škole,
konkrétne
Danielke
Mišurdovej zo 7.A, ktorá získala
krásne 3. miesto v IV. kategórii.
Oceňovanie predeľoval kultúrny
program žiakov základnej školy v Prievidzi a ľudového súboru Vtáčnik. Galériu všetkých
prác si môžete pozrieť aj vy v priestoroch školy alebo na jej webovom sídle. Ďakujeme p.
uč. Mgr. M. Skladanej, ktorá žiačku pripravovala na súťaž.
(Mgr. M. Krupová)

Obrázkové vtipy
Ja vládnem tomuto bazénu

Špeciálne parkovanie

Ako nachytať kolegov

Pani učiteľka sa pýta žiaka: „Ako sa volajú obyvatelia Kréty?“
Žiak odpovedá: „Kreténi.“
Príde chlapec domov a podáva otcovi vysvedčenie.
„No tak toto by teda chcelo poriadny výprask,“ rozčúlene zakričí otec.
„Len pokoj,“ utešuje ho chlapec, „viem, kde učiteľka býva.“
(Mgr. M. Krupová)
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