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Úvod
Mesiac máj je bezpochyby jeden z najkrajších mesiacov roka. Celá príroda sa prebúdza k
životu. Všetko kvitne, príroda ukazuje svoju krásu a nádheru. K máju sa viaže aj množstvo
významných udalostí a tradícií. Jednou z nich je aj stavanie a váľanie májových stromov späté
s peknou tradíciou, spevom a zábavou.
V tomto májovom čísle sa dozviete, čo sa za uplynulý mesiac stalo. Napríklad o dni matiek,
ktorý sme si uctili slávnostným programom žiakov našej školy na amfiteátri.
Keďže sa blíži koniec školského roka, naše vedomosti učitelia často preverujú písomkami a
odpoveďami. Voňavý letný vzduch nás láka von, ale čas je neúprosný a mesiac ešte musíme
vydržať v škole a až potom nás čakajú vytúžené prázdniny.
Prajeme Vám príjemné čítanie nášho časopisu.
Vaša redakcia Pohorelského školáčika
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22. apríla si ľudia na celom svete pripomenuli SVETOVÝ DEŇ ZEME. Pri tejto
príležitosti žiaci a pedagógovia našej školy usporiadali dňa 18. mája 2017 „veľké
upratovanie“ priestorov našej krásnej školy. Každá trieda mala vyčlenený svoj vlastný úsek,
ktorý mala upratovať. V prvom rade sme upratali a upravili priestory klziska. Následne triedy
čistili svoje pridelené úseky v okolí školy. Zbierali sme odpadky, šišky a hrabličkovali
priestory školského dvora.
(J. Kamzíková, 7.A)
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S podtitulom „Zasaď kvet, skrášli svet“ sa niesla aktivita, ktorej cieľom bolo v rámci dňa
Zeme, aby si žiaci každej triedy zasadili do svojho označeného veľkého kvetináča rôzne
okrasné kvety a byliny. Tieto sa umiestnili vonku na spojovacích chodbách a žiaci sa budú
o ne počas školského roka starať. Tešíme sa, že kvietky nám budú skrášľovať areál školy.
(J.Kamzíková,7.A)

Kolektív 7.A triedy a jej kvetináče
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V nedeľu 14. mája 2017 o 15:00 sa na amfiteátri v Pohorelej uskutočnil slávnostný
program k sviatku Deň matiek. Vystupovali najmä žiaci našej školy z prvého aj druhého
stupňa, ktorí sa iste postarali o úsmev svojich mamičiek. Na pódiu sme mohli vidieť moderné
tance, divadielko, básne, folklórny súbor s piesňami či len samostatný spev. Nedeľu si užili
nielen mamičky, ktorým bola venovaná, ale aj samotní účinkujúci. Nezakrývali totiž svoje
úsmevy a každý si po predstavení „odbehol“ k svojej mame. V ten deň proste každý odhodil
všetky hádky či spory a priznal si, že mama tu pre nás bude vždy. Ďakujeme p. uč. Mgr. L.
Vaculčiakovej, Mgr. M. Skladanej, Mgr. M. Huťovej, Mgr. I. Zlúkyovej, PaedDr. G.
Kanošovej, Mgr. M. Krupovej za program, ktorí so žiakmi nacvičili. Mgr. E. Haluškovej
a Bc. D. Lakandovej za výrobu darčekov pre mamičky a Ing. K. Kanošovej za ozvučenie.
(S.Ševcová, 7.A)
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V minulom čísle sme vám písali o prednese slovenskej poézie a prózy Jar Kláry
Jarunkovej v Šumiaci. V tom istom období sa konalo aj vyhodnotenie
výtvarnej súťaže pod názvom: „O Tomášovi, ktorý sa nebál tmy“ a „O
vtáčikovi, ktorý vedel tajomstvo“.
Naša škola získala tieto ocenenia:
2. miesto – Tomáš Antol, VI.A
3. miesto – Petra Kantorisová, VI.A
Diplom – Alexandra Mecková, IV.A
Blahoželáme výhercom a ďakujeme učiteľom, ktorí sa zapojili aj do výtvarnej súťaže,
konkrétne Mgr. M. Skladanej, Mgr. I. Zlúkyovej, Mgr. M. Krupovej, ktorí ich
pripravovali.
Mgr. M. Krupová

Daruj krv, daruj život, daruj radosť!
Dňa 6. júna 2017 sa v ZŠ s MŠ Pohorelá uskutočnil odber krvi mobilnou jednotkou
už po druhýkrát. Odberu krvi sa zúčastnili darcovia, ktorí bolo vo veku 18 – 60 rokov.
Frekvencia darovania bola pre mužov 3 mesiace a pre ženy 4 mesiace od posledného odberu.
Darca nemal mať 2 týždne hnačky ani horúčky, musel byť aspoň 3 týždne po doužívaní
antibiotík a aspoň 48 hodín po očkovaní, nemal mať v čase odberu prejavy alergie a ani na ňu
liečený. Nemal by byť nosičom vírusu HIV. Neprekonal iné závažné a chronické ochorenia.
Ďakujeme všetkým, ktorí darovali krv a tým pomohli nejednému životu.
(M. Datková, 7.A)
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V dňoch 8. - 12. mája 2017 sa žiaci 3. ročníka zúčastnili Školy v prírode v Penzióne
Dúhový pstruh Bystrá pri Brezne. Deti absolvovali každé popoludnie zaujímavý program.
Navštívili Bystriansku jaskyňu, Ajax farmu s možnosťou ponosiť sa na koníkoch, horskú
záchrannú službu s ukážkami a odborným výkladom a prezreli si aj okolie obce Bystrá.
Zaujímavosťou pre deti bol aj celodenný výlet do skanzenu vo Vydrove a Čiernohronská
železnička, kde sa mohli previezť trasou z Chvatimechu až do Vydrova. Po dni plnom
rôznych zážitkov si deti oddýchli a zrelaxovali vo wellness. Večery si spríjemnili rôznymi
hrami, súťažami a záverečnou diskotékou. Okrem dopoludňajšej výučby sa o program
postarala aj animátorka Zuzka, ktorej chceme touto cestou poďakovať a taktiež za pomoc p.
asistentke Bc. J. Tlučákovej a triednej p. uč. PaedDr. G. Kanošovej.
PaedDr. G. Kanošová
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DFS Mladosť Pohorelá nadviazala družobnú spoluprácu s
DFS Venček z Levoče. V dňoch 19. a 20. mája 2017
zorganizovali spoločný projekt s názvom „Folklór nás spája",
ktorý sa uskutočnil v Levoči. Súčasťou akcie boli dve spoločné
vystúpenia v Levoči, spoločný folklórny večer plný spevu a
tanca, kde sa deti z obidvoch súborov vzájomne spoznávali. Mali
sme super jedlo a každý deň zmrzlinu. Nevšedný zážitok prinieslo
aj spoločné nocovanie priamo v Základnej škole Francisciho 11 v
Levoči. Naši žiaci si v priebehu týchto dvoch dní prezreli aj
pamätihodnosti v Levoči - Mariánsku horu, historické centrum,
navštívili aj kostol sv. Jakuba so svetoznámym dreveným oltárom
majstra Pavla z Levoče. Šťastní a plný zážitkov sme sa vrátili
domov. Spoznali sme veľa nových kamarátov a kamarátiek a už
sa tešíme na odvetnú akciu, ktorá sa uskutoční v dňoch 16. a 17.
júna 2017 v Pohorelej. Ďakujeme p. uč. Mgr. M. Huťovej, ktorá
žiakov pripravovala a projekt zorganizovala. Ďakujeme aj p. asistentkám Mgr. M.
Mikolajovej a Bc. J. Tlučákovej, ktoré pomáhali pri organizácii.
(Mgr. M. Huťová, N. Pokošová, 5.A)
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Dňa 25. mája 2017 (štvrtok) sa na našej škole uskutočnila prednáška o šikanovaní pre
žiakov piateho a siedmeho ročníka. Rozprávali sa o tom, aké je šikanovanie nebezpečné a ako
môže ovplyvniť naše životy.
Šikanovaním označujeme úmysel ublížiť druhému fyzicky, alebo psychicky. Je to
napríklad bitie, strkanie, vyhrážanie sa fyzickým útokom, krádeže peňazí a vecí, schovávanie
a ničenie vecí, ale aj ohováranie, nadávky, či vylúčenie zo spoločnosti ostatných, teda
spolčenie sa viacerých detí proti jednému. Ďakujeme p. zástupkyni Mgr. E. Bialikovej, ktorá
besedu vybavila.
(J. Halušková, 7.A)

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2017/2018 sa konal od 09.05.2017 –
19.05.2017 v čase od 11:00-12:00 hod. v priestoroch miestnej materskej školy.
Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy mohli podať rodičia dvoj až šesťročných detí v
budove školy.
K žiadosti bolo potrebné predložiť:
- lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa,
- rodný list dieťaťa,
- preukaz poistenca dieťaťa.
(Mgr. J. Šajša, riaditeľ ZŠ s MŠ Pohorelá)
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Dobrovoľný hasičský zbor Pohorelá realizoval v súčinnosti so Základnou školou
Pohorelá dňa 19. mája 2017 Deň otvorených dverí v Hasičskej zbrojnici a na dopravnom
ihrisku pre žiakov Základnej školy s materskou školou v Pohorelej. Aj keď Deň hasičov
sa oslavuje 4. mája, z dôvodu nepriaznivého počasia sa realizoval 19. mája 2017.
Prítomní žiaci spolu s pedagógmi sa zoznámili s vnútornými priestormi hasičskej
zbrojnice. Po obhliadke sa všetci presunuli na ihrisko, kde členovia DHZ vykonali rôzne
ukážky a to ukážku techniky, hasenia malých požiarov z vedrovej striekačky, informovali
o používaní a priebehu hry „PLAMEŇ“. Predviedli ukážku hasenia požiaru technikou pri
vzniknutí skutočného požiaru, používanie a pomenovanie savíc, hadíc a celého hadicového
vedenia pri požiari v blízkosti požiariska. Taktiež predviedli ukážky protipovodňovej
techniky, ich účel a postup, používanie cisternových vozov pri hasení na väčšie vzdialenosti
(kyvadlovou dopravou). Počas ukážok informovali prítomných o zákaze vypaľovania
porastov v jarných mesiacoch. Deťom i pedagogickým zamestnancom poskytovali informácie
aj ukážky jednotliví členovia DHZ a to p. Jozef Siman – predseda DHZ, Jozef Koprajda –
bývalý riaditeľ OV DPO – Brezno a ďalší členovia – Matej Refka, Ľubomír Buvala a Bc.
Maroš Siman, Jozef Siman. Celú akciu zorganizovala v súčinnosti s Dobrovoľným
hasičským zborom z Pohorelej p. asistentka Mgr. D. Simanová.
Zo strany detí i pedagógov bol o ukážky a informácie ohľadom hasenia požiarov
i požiarnej techniky veľký záujem.
(Jozef Koprajda, Mgr. M. Krupová)
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Dňa 18. mája 2017 sme po škole z dejepisného krúžku pod dozorom pani učiteľky
Pravotiakovej cestovali na Šumiac pozrieť Múzeum zvoncov. Pán Gigac nám poukazoval
svoje zvonce a rozprával nám veľa zaujímavých informácií o nich. Zahral nám aj na
harmonike, šumiackom nástroji a aj spieval. Po prehliadke múzea sme sa vybrali do obchodu
Margarétkovo, kde sme si dali chutné zákusky a kúpili zaujímavé veci. Keďže sme mali ešte
dosť času kým príde autobus, tak sme sa išli zabaviť na hojdačky. Pani učiteľka sa na nás
smiala, my sme mali veľmi smiešne zážitky a dúfame, že si ešte niekedy takýto výlet
zopakujeme   .

(J. Kamzíková, 7.A)
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V máji bola vyhlásená téma „ZVIERATÁ“. Zvíťazila spoločná práca členiek literárno-etického
krúžku z II. A triedy A. Bodnárikovej a A. Zemanovej. Sú to veršíky o mačičkách.

O mačičkách Micke a Minke
Minka, Micka – kamarátky,
obe majú chvostík krátky.
Mačičky sú bojazlivé,
dnes i zajtra – vždy sú milé.

Sú aj trochu tvrdohlavé,
preto, že sú veľmi malé.
V noci budú pekne spinkať,
ráno zase mliečko chlipkať.

Ich mamička dobrá je,
vždy ich pekne umyje.
Keď pijú mliečko od mamičky,
v noci majú pekné sníčky.
Toto bola posledná víťazná práca v tomto školskom roku. Škoda, že sa priebežne nezapojili aj
viacerí žiaci prvého stupňa našej školy. Prišli o možnosť získať pekné ceny. Možno to bude lepšie
v budúcom školskom roku!!!

VŠETKÝM PRAJEM ČO NAJLEPŠIE VYSVEDČENIE
A PRÍJEMNÉ PRÁZDNINY!!!
Mgr. Ľ. Vaculčiaková
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Súťaž sa konala 5. mája 2017, t. j. v piatok. 22 súťažiacich bojovalo o diplomy.
Najpočetnejšou skupinou bola skupina chlapcov v kategórii 3. - 4. ročník. Žiaci sa najprv
rozbehali, spoločne rozcvičili, vyskúšali súťažnú disciplínu a nakoniec súťažili. Po odsúťažení
sa s p. uč. Mgr. E. Haluškovou hrali hru Škatuľky, škatuľky meňte sa, Ihla a niť a nakoniec
hrali futbal. Ďakujeme p. uč. Mgr. L. Sidorovej za prípravu súťaže.
Vyhodnotenie súťaže ,,NAJLEPŠÍ BEŽEC“
Chlapci 1. – 2. ročník
1.miesto: Š. Refka, 1. A, výkon: 08:87 sek.
2.miesto: J. Pajer, 1. A, výkon: 10:04 sek.
3.miesto: M. Borlok, 1. A, výkon: 10:15 sek.
Chlapci 3. – 4. ročník
1.miesto: M. Baksa, 4.A, výkon: 07:97 sek.
2.miesto: D. Gažúr, 4.A, výkon: 08:95 sek.
3.miesto: Š. Pokoš, 2.B, výkon: 09:67 sek.
Dievčatá 1. – 2. ročník
1.miesto: A. Tlučáková, 2.A,výkon:09:13 sek.
2.miesto: J. Kanošová, 2.A,výkon: 09:60 sek.
3.miesto: K. Danieličová, 2.A, výkon: 09:66 sek.
Dievčatá 3. – 4. ročník
1.miesto: A. Mecková, 4.A, výkon: 08.66 sek.
2.miesto: J. Mucová, 4.A, výkon: 09:19 sek.
3.miesto: B. Tlučáková, 4.A, výkon: 09:21 sek.
Mgr. L. Sidorová
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Dňa 26. mája 2017 sa konala súťaž vo vytrvalostnom behu na
futbalovom ihrisku pri ZŠ s MŠ Pohorelá. Súťažilo 21 žiakov.
Najpočetnejšia skupina bola skupina dievčat 1. a 2. ročníka a tiež
skupina chlapcov 3. a 4. ročníka. Žiaci súťažili zvlášť po kategóriách,
mladšia kategória bežala 3 minúty, starší žiaci bežali 5 minút.
Vyhodnotenie súťaže:
CHLAPCI:
1.-2. ročník
1. B. Pokoš (2.B) Š. Refka (1.A) 1a štvrť kola
2. I. Kováč (2.B) 1a pol kola
3. J. Pajer (1.A) 1a štvrť kola
3.-4. ročník
1. M. Baksa (4.A) 3a štvrť kola
2. D. Gažur (4.A) 2a pol kola
3. A. Čonka (4.A) 1a štvrť kola
DIEVČATÁ:
1.- 2. ročník
1. A. Tlučáková (2.A) 1a štvrť kola
2. D. Šarišská (2.B) 1a pol kola
3. K. Danieličová (2.A) 1a pol kola
3.-4. ročník
1. B. Zlukyová (4.A) 4 kolo
2. A. Mecková (4.A) 3a trištvrťe kola
3. E. Kováčová (4.A) 3a pol kola
Špecialne 1.miesto
J. Radič (5.B) – v rámci ŠKD
Po odsúťažení žiaci hrali vybíjanú a futbal. Ďakujeme p. uč. Mgr. E. Haluškovej za
pomoc a za relizáciu ďakujeme pani uč. Mgr. L. Sidorovej.
(Mgr. L. Sidorová, I. Kubandová, 7.A)
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19. ročník McDonald´s Cup 2016/2017
Majstrovstvá Slovenska v minifutbale
žiakov a žiačok 1. stupňa ZŠ

V stredu 3. mája 2017 sa naši žiaci kategórie U10 - nar. 1.9.2006 a mladší zúčastnili
turnaja v minifutbale v Brezne. Podmienkou bola účasť aspoň jednej žiačky na ihrisku v
zápase. Podujatie prebiehalo v ZŠ s MŠ MPČĽ Brezno - Mazorníkovo, hralo sa v dvoch
skupinách paralelne na dvoch multifunkčných ihriskách na sídlisku Mazorníkovo.
Zápasy nášho družstva v skupine:
ZŠ s MŠ Pohorelá - ZŠ s MŠ Pionierska 2, Brezno 11:0
ZŠ s MŠ Pohorelá - ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Brezno 7:0
ZŠ s MŠ Pohorelá - ZŠ Kláry Jarunkovej, Podbrezová 2:1
Toto bol prvý turnaj našich mladých nádejí a bolo to aj vidno. Hneď v prvom zápase sme za
súpera dostali neskorších víťazov, futbalistov z Pionierskej 2. Naši hráči pôsobili zľaknuto,
hrali ustráchane, absolútne si nedôverovali. Postupne sa zorientovali a v poslednom zápase už
tréma prešla a vytvorili sme si aj viacero šancí.
Celkovo sme obsadili 7. - 8. miesto.
Na tomto turnaji sme spozorovali viaceré nedostatky, ktorým sa budeme musieť na tréningoch
venovať.
Zostava družstva: Baksa Martin, Zlúkyová Bibiána, Paľus Patrik, Kalman Richard,
Kanoš Jakub, Gažúr Dominik (všetci 4.A), Puška Kristián (2.A), Puška Kristián (2.B),
tréner Mgr. Jozef Šajša.
Ďakujeme p. riaditeľovi Mgr. J. Šajšovi za prípravu žiakov na súťaž a žiakom ďakujeme za
reprezentáciu školy.
(Mgr. J. Šajša)
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Futbalový turnaj O pohár generálneho riaditeľa
Železiarní Podbrezová a. s
XX. ročník futbalového turnaja "O pohár generálneho
riaditeľa ŽELEZIARNÍ PODBREZOVÁ a.s.
V piatok 12. mája 2017 sa na ihriskách v Podbrezovej – časť
Skalica, v Brezne na starom ihrisku a v Heľpe odohrali zápasy
základného kola XX. ročníka futbalového turnaja „O pohár
generálneho riaditeľa Železiarní Podbrezová, a.s.“, na ktorom
sa zúčastnilo 19 družstiev žiakov prvého stupňa zo základných škôl
v okrese Brezno, hosťami turnaja boli žiaci z Brusna.
Jednotlivé školy boli rozdelené do troch skupín a vo vzájomných
zápasoch zviedli súboje o postup do finálového turnaja. Vo vyrovnaných zápoleniach v
jednotlivých skupinách sa nakoniec z postupu do finále, ktoré sa odohralo v piatok 19. mája
2017 na ihrisku v Podbrezovej – časť Skalica, tešili žiaci: ZŠ K. Rapoša Brezno, ZŠ
Pionierska 2 Brezno a ZŠ Beňuš.
Výsledky žiakov našej školy:
Pohorelá - Heľpa 3:0
Pohorelá - Telgárt 0:0
Pohorelá - Šumiac 0:1
Pohorelá - Závadka n/H 2:0
Pohorelá - Beňuš 0:4
Naše družstvo v zložení: Baksa Martin 4.A, Paľus Patrik 4.A, Kalman Richard 4.A,
Zlúkyová Bibiána 4.A, Gažúr Dominik 4.A, Kanoš Jakub 4.A, Puška Kristián 2.A, Pokoš
Šimon 2.B, Puška Kristián 2.B skončilo na 4. mieste v našej horehronskej skupine.
Ďakujeme p. riaditeľovi Mgr. J. Šajšovi za prípravu žiakov na súťaž a žiakom ďakujeme za
reprezentáciu školy.
(Mgr. J. Šajša)
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Milí žiaci, kto má záujem, môže sa zapojiť...
Aktivita krúžku Dopravná výchova








Mesačné vypracovanie pracovných listov.
Pre žiakov 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 4.A, 5.B, ŠKD I. a ŠKD II..
Vyhodnocovanie každý mesiac.
Pracovné listy záujemcovia nájdu u Mgr. Eriky Bialikovej.
Vypracované úlohy doneste Mgr. Erike Bialikovej.
Jún 2017–Kam to patrí?, Náklad na bicykel.
Odmenou bude uverejnenie víťazov v školskom časopise.

Teším sa na vypracované úlohy!
Začiatkom mája sme na krúžku Dopravnej
výchovy upratali priestor pod schodami v 1.
pavilóne a umiestnili tam nové dopravné značky
od Nadácie Volkswagen Slovakia.
Žiaci si vyskúšali sadnúť do
automobilu a hrali sa na vodičov.

osobného

Tému Riadenie cestnej premávky dopĺňali pracovné listy, kde žiaci dokresľovali dopravné
značky, ktorými by sa zabránilo nebezpečenstvu a kreslili popísané dopravné situácie. Kamil
a Emil na cestách nás sprevádzali témou Cestujeme autobusom.
18. mája 2017 žiaci a učitelia našej školy spoločne pomohli pozametať asfaltovú plochu na
značenie Dopravného ihriska.

22. mája 2017 riaditeľ školy Mgr. Jozef
Šajša a školník Peter Zibrík značili nové
Dopravné ihrisko v Pohorelej.
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Na novom dopravnom ihrisku sme prakticky
skúšali chodiť podľa semaforu.

Navštívili sme obecnú knižnicu, kde si žiaci
prezreli zaujímavé knihy.

Vyhodnotenie májovej aktivity vypracovanie pracovných listov:


Na ceste:

1. miesto – Adrián Puška 5.B
2. miesto – Alexander Čonka 5. B
Kto má prednosť?:
1. miesto – KevinMirga 3.A
2. miesto – Jozef Pajer 1.A
3. miesto – Bartolomej Pokoš 2.B
Ďakujem žiakom z Dopravného krúžku, ktorí sa zapojili do vypracovania pracovných listov
počas celého školského roka 2016/2017.
Mgr. Erika Bialiková

Ako každý rok, i teraz sa deviataci z celého Slovenska museli rozhodnúť, kde budú
študovať odteraz. Či už si vybrali odbornú školu alebo gymnázium, takmer všetci z nich
museli písať prijímacie skúšky. Niektorí ich napísali nad očakávania, iných výsledok
neprekvapil, ale dúfame, že čo najmenej z nich malo zlé výsledky. Každopádne všetkým
budúcim prvákom držíme palce a prajeme veľa úspechov na novej škole!
Nech sa darí!
(S. Ševcová, 7.A)
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Dňa 24. mája 2017 sme v rámci PK zorganizovali besedu so zdravotnou sestrou pani
Jankou Baksovou na tému „Zdravie - zdravý životný štýl.“ Pani Baksová nám
porozprávala zaujímavé a poučné veci o zdravom vývoji dieťaťa od prenatálneho vývoja až
po tínedžerský vek, uviedla aj poznatky zo svojej praxe. Cieľom bolo ukázať žiakom ako sa
majú o svoje zdravie starať.
Besedy sa zúčastnili žiaci 8.A a 7.B triedy pod vedením Mgr. M. Skladanej a Mgr. I.
Datkovej. Žiaci boli s besedou veľmi spokojní a odniesli si cenné informácie a zážitky.
Mgr. Ivana Datková
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V dňoch 27.-28. apríla 2017 sa na našej škole konal zber papiera. Vyzbieralo sa 4655 kg.
Dostali sme 173,75 €.
VYHODNOTENIE:
1. kategória = jednotlivec
1. Gajdová Júliana
460,40 kg
2. Fiľo Marek
378,40 kg
3. Rajniaková Radka 324,10 kg
2. kategória = Trieda objem
1. 2.A
938,90 kg
2. 4.A
604,06 kg
3. 1.A
544,90 kg
3. kategória = Trieda účasť
1. 2.A
50%
2. 4.A
43%
3. 8.A
38%
Kolektiv objem
MŠ
219,85 kg
Jednotlivec
objem
1.A
544,90 kg
MŠ - Frajt Peter
73,90 kg
2.A
938,90 kg
1.A - Gajdová Júliana
460,40 kg
3.A
543,85 kg
2.A - Rajniaková Radka
324,10 kg
4.A
604,03 kg
3.A - Pinčiarová Karolína 228,20 kg
5.A
96,55 kg
4.A - Kalman Richard
156 kg
5.B
41 kg
5.A - Palus Matej
70,65 kg
6.A
210,60 kg
6.A - Kantorisová Petra
172,65 kg
7.A
351,43 kg
7.A - Kamzíková Janka
145,95 kg
8.A
460,50 kg
8.A - Fiľo Marek
378,40 kg
Ďakujeme p. uč. Mgr. T. Šajšovej a Ing. K. Kanošovej za pomoc pri zbere, zapisovaní
a ukladaní papiera. Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme, že sa zapojili do zberu.
(I. Kubandová, 7.A)

KAMEŇÁKY
Mami, mami, môžem vylízať misku???
Nerob hlúposti a spláchni !
Učiteľka sa pýta Jožka: Ktorý cicavec nemá zuby?
Jožko odpovedá: Môj starý otec, prosím.
Opitý muž strká kľúč do lampy. Policajt ide okolo. Chce si z neho vystreliť:
- Asi nikto nie je doma, čo? Opitý muž odpovedá:
- Mňa neoklameš, hore sa svieti.
Ako rozdelíme prd na päť častí?
Prdneme si do rukavice.

(zdroj: Fľak, upravil: M. Palus, 5.A)
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V jedno májové dopoludnie sa nám na našej škole predstavili žiaci zo Základnej umeleckej
školy z Polomky. Svojim spevom, tancom a hrou na hudobných nástrojoch nám priblížili svoj
talent a umenie, ktoré rozvíjajú na danej škole. Medzi nimi vystúpili naši spolužiaci, ktorí nás
milo prekvapili tým, že zvládajú svoj koníček popri škole a byť v ňom dobrí. Sprievodným
slovom nás pani riaditeľka S. Skladaná poinformovala o činnosti tejto školy. Bolo nám
potešením, že sme mohli zažiť umelecké vystúpenie.
(J. Halušková, 7.A)

Pralesný telefón
Prišlo vám niekedy na um, ako sa dorozumievajú v pralese domorodí ľudia, ktorí ani
nechyrujú o telefóne? Cestovatelia, ktorí sa zblížili s ľuďmi z kmeňa v Amazónii vravia, že
jednoducho. Keď muž nesie domov úlovok, zaklope na obedový strom. Zvuk začuje jeho
žena a hneď sa pripraví na varenie. Keď pozývajú susedov na návštevu, zaklopú na
„návštevový“ strom.
(zdroj: Slniečko, upravil: D. Danielič, 5.A)
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