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Ocenenie Mgr. Márii Skladanej
Hviezdoslavov Kubín – regionálne kolo
Šaliansky Maťko – krajské kolo
Vesmír očami detí
Pytagoriáda
Matematické hádanky
Fajčenie a rakovina pľúc
40-dňový pôst
Jarné prázdniny
Šikovníci
Perá Montblanc
Omaľovánka
Pre deti
Slovensko-rómsky slovník

Úvod
Milí čitatelia!
Aj v marcovom čísle sme si pre Vás pripravili zaujímavosti z prostredia našej školy.
Dočítate sa o ocenení našej pani učiteľky Mgr. Márii Skladanej, ktorá dostala ocenenie
za celoživotný prínos v oblasti základného školstva a za mimoriadne úspechy v umeleckej
oblasti, ďalej sa dočítate o výbornom umiestnení našej žiačky v regionálnom kole
Hviezdoslavovho Kubína, či o žiakoch v krajskom kole Šaliankeho Maťka. Žiakov zaujala
aj beseda o fajčení a rakovine pľúc, alebo niektorí žiaci získali postup do celoslovenského
kola s výtvarnými prácami v súťaži Vesmír očami detí. Všetkým gratulujeme a prajeme
Vám príjemné čítanie.
Vaša redakcia Pohorelského školáčika
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Mgr. Mária Skladaná
ocenená ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR
V Hoteli Bôrik v Bratislave sa 25. marca 2019 o 11:00 hod.
konalo slávnostné podujatie pri príležitosti Dňa učiteľov, na
ktorom bolo pani Mgr. Márii Skladanej odovzdané najvyššie
rezortné ocenenie za prínos v oblasti výchovy a vzdelávania v
rámci rozvoja školstva. Z rúk ministerky školstva Martiny
Lubyovej si na tradičnej slávnosti v Bratislave nominovaní
pedagógovia prevzali veľké a malé medaily sv. Gorazda, ako aj
ďakovné listy.
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pohorelá navrhlo pani Mgr. Máriu
Skladanú na uvedené ocenenie za celoživotný prínos v
oblasti základného školstva a mimoriadne úspechy v umeleckej oblasti.
Mgr. Mária Skladaná, učiteľka slovenského jazyka a literatúry a výtvarnej výchovy
pracuje v ZŠ s MŠ Pohorelá od roku 1981, je predsedníčkou predmetovej komisie
Spoločenské vedy, priekopníčkou netradičných spôsobov a techník vo vyučovaní
výtvarnej výchovy.
Počas svojho pôsobenia vychovala mnohých žiakov, ktorí sa umiestňovali na
popredných miestach súťaží a olympiád zo slovenského jazyka a literatúry a výtvarnej
výchovy na krajskej, celoslovenskej a medzinárodnej úrovni.
Vie si získať vážnosť a dôveru, ako zástupkyňa riaditeľa základnej školy v Pohorelej
pracovala na vedúcej pozícii 18 rokov. Obdivuhodná je jej láska k deťom a pedagogickej
profesii. Trvalými atribútmi jej práce sú húževnatosť, nasadenie a skvelý prístup k
žiakom a životný optimizmus. Vyniká príkladným pedagogickým taktom, dominuje u nej
ľudskosť a empatia, presadzuje pozitívne pedagogické hodnoty, výchovu zrelej osobnosti
a otvorenú komunikáciu.
Morálne ocenenia v rezorte školstva nesúce meno svätého Gorazda sú najvyšším
stupňom ocenenia v rezorte a existujú od roku 1999. Udeľujú ho ministri školstva pri
príležitosti Dňa učiteľov pedagógom, školským pracovníkom a pracovníkom v iných
oblastiach spoločenského života, ktorí vykonali záslužnú prácu pre školy a žiakov.
Zdroj: www.zspohorela.edu.sk
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Dňa 19. marca 2019 sa na ZŠ Moskovská 2 v Banskej Bystrici uskutočnilo
regionálne kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Zúčastnilo sa ho 62 súťažiacich a 64
divákov z okresov Brezno a Banská Bystrica. Z našej školy do regionálneho kola
postúpili až traja žiaci. V I. kategórii – poézia získala druháčka Magdaléna Kanošová
nádherné 2. miesto. Ďakujeme pani učiteľke Mgr. Ivane Zlúkyovej za prípravu žiačky
na súťaž.
Ing. Katarína Kanošová
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Dňa 12. marca 2019 sa v Lučenci uskutočnilo krajské kolo v prednese slovenských
povestí Šaliansky Maťko J. C. Hronského. Našu školu reprezentovali Lucia
Gandžalová v 1. kategórii (2.A) a Matej Tešlár v 3. kategórii (6.A). Bohužiaľ
nezískali žiadne miesto, ale získali skúsenosti, ktoré využijú v nasledujúcich súťažiach.
Ďakujeme p. uč. Mgr. Ivane Zlúkyovej a Mgr. Márii Skladanej za prípravu žiakov
na súťaž.
Silvia Ševcová, 9.A

Dňa 26. marca 2019 sa v Brezne - Centre voľného času uskutočnilo vyhodnotenie
výtvarnej súťaže VESMÍR OČAMI DETÍ. Do výtvarnej súťaže sa celkovo zapojilo 5
základných škôl okresu Brezno. Do celoslovenského kola boli vybrané práce týchto
žiakov:
Kristína Rašiová (2.A)
Lucia Gandžalová (2.A)
Magdaléna Kanošová (2.A)
Alexandra Petrová (8.A)
Vivien Ďuricová (7.A)
Petra Kantorisová (8.A)
Liliana Bernadičová (5.A)
Martina Trčanová (8.A)
Silvia Ševcová (9.A)
Ďakujeme p. uč. Mgr. Márii Skladanej za prípravu žiakov na súťaž.
Janka Kamzíková, 9.A
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Okresné kolo - PYTAGORIÁDA 40.ročník
Dňa 26. marca 2019 sa uskutočnilo OK matematickej súťaže – Pytagoriáda kategória P3, P4, P5 a dňa 27. marca 2019 kategória P6, P7 a P8.
Kategórie P3 a P4 sa uskutočnili na našej škole. Kategórie P5 a P6 sa konali
v CVČ Brezno.
Výsledky a úspešní riešitelia:
P3 – Šimon Refka – 18 bodov (11+7 za čas)
P4 – Júlia Kanošová – 21 bodov (14+7 za čas)
Daniel Boháč – 17 bodov (11+6 za čas)
P5 – Nina Vojtková – 9 bodov
Liliana Bernadičová – 6 bodov
Karolína Pinčiarová – 6 bodov
Celková úspešnosť v okresnom kole bolo 26,19%
P6 – Bianka Tlučáková – 9 bodov
Alexandra Mecková – 8 bodov
Jakub Kanoš – 3 body
Bibiana Zlúkyová – 3 body
Martin Baksa – 2 body
Celková úspešnosť v okresnom kole bolo 4,76%
Mgr. Renáta Kantorisová

Zdroj: internet, upravila: Vivien Ďuricová, 7.A
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Dňa 18. marca 2019 sa v našej škole uskutočnila interaktívna
beseda o fajčení a rakovine pľúc. Besedy sa zúčastnili žiaci 7.A, 7.B
a 8.A triedy. Bolo to cez tretiu vyučovaciu hodinu. Prednášať nám
prišli pani MUDr. Gabriela Rakická a Mgr. Tatiana Zvalová. Žiaci
si po prezentácii na interaktívnej tabuli merali oxid uhličitý v pľúcach
do prístroja na meranie oxidu uhličitého. Ďakujeme pani učiteľke
Mgr. Erike Bialikovej za zorganizovanie tejto besedy.
Daniela Cesnaková, 7.A
A čo sme sa dozvedeli o fajčení a rakovine pľúc?
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Popolcovou stredou, ktorá v roku 2019 pripadla na 6. marca, sa pre veriacich
kresťanov začína 40-dňové obdobie pôstu. Počas neho sa veriaci duchovne pripravujú na
najväčší sviatok kresťanského cirkevného roka - Veľkú noc. Veľký pôst sa začína pre
rímskokatolícku aj evanjelickú cirkev.
Popol na hlavu – Obrad sypania si popola na hlavu v prvý
deň pôstu sa praktizoval v cirkvi už od 8. storočia. Pôvodne to bol
obrad vyhradený len pre veľkých a verejných hriešnikov, ktorí v
ten deň začínali svoju cestu pokánia. Vstupovali do chrámu bosí,
zaodetí vrecovinou a sypali si na hlavu popol. Neskôr podobným
spôsobom začínali svoje pokánie nielen verejní kajúcnici, ale aj
ostatní veriaci a sypanie si popola na hlavu sa stalo všeobecným
symbolom rozhodnutia nastúpiť na cestu pokánia.

Zdroj: internet, upravil: Milan Kováč, 9.A

Jarné prázdniny predstavujú vhodný čas na relax, turistiku, návštevu pamiatok alebo
lyžovačky. Trvajú štandardne 5 pracovných dní a s víkendami trvajú až 9 dní. Sú
rozdelené do troch termínov.
Jarné prázdniny v roku 2019 začínali na východnom Slovensku, po ich skončení
pokračovali na západnom Slovensku a nakoniec mali jarné prázdniny na strednom
Slovensku. Pozrite sa, kedy mal ktorý kraj jarné prázdniny:
Košický kraj - 18.2.2019 - 22.2.2019
Prešovský kraj - 18.2.2019 - 22.2.2019
Bratislavský kraj - 25.2.2019 - 1.3.2019
Nitriansky kraj - 25.2.2019 - 1.3.2019
Trnavský kraj - 25.2.2019 - 1.3.2019
Banskobystrický kraj - 4.3.2019 - 8.3.2019
Trenčianský kraj - 4.3.2019 - 8.3.2019
Žilinský kraj - 4.3.2019 - 8.3.2019
Zdroj: internet, upravila: Janka Kamzíková, 9.A
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Žiaci v záujmovom útvare „Šikovníci“ pracujú ako usilovné včielky. Rozvíjajú si
tvorivé výtvarné zručnosti, fantáziu, predstavivosť a estetické cítenie. Podnecujem u nich
nápaditosť a sebarealizáciu. Výsledkom sú výtvarné práce, ktorými skrášľujeme triedy a
chodby našej školy. Svoje práce prezentujeme aj na internetových stránkach. Deti sa na
krúžok tešia, mám z toho obrovskú radosť. Do kolektívu sme prijali aj deti, ktoré majú
záujem navštevovať krúžok v budúcom školskom roku. Postupne je o krúžok väčší
záujem, čo je pre mňa najväčšia odmena. Moja práca má zmysel.
Bc. Jana Tlučáková
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Možno tomu nebudete veriť, ale aj dnes ešte
niektorí ľudia píšu plniacimi perami. A sú
dokonca ochotní za kvalitné plniace pero
zaplatiť veľa peňazí. Jedna z prestížnych
značiek takýchto pier sa volá Montblanc. Istou
jej zvláštnosťou je, že každé pero tejto značky
má na špičke vygravírované číslo 4810. Bez
toho, aby ste hneť googlili, skúste prísť na to,
prečo tam je.
Odpoveď je jednoduchá a znalci geografie na
to iste prišli, Montblanc nie je len názov značky
pier, Mont Blanc je aj názov najvyššej hory
v Európe. No a jej vrchol siaha do výšky – aká
náhoda – 4810 metrov nad morom. Presnejšie,
táto výška bola udávaná v čase, keď vznikala
firma Montblanc. Dnes už vďaka presnejším
meraniam vieme, že výška hory je iba 4808,7 m. Na špičkách pier však z historických
dôvodov zostáva pôvodný údaj.
Zdroj: Dobrá škola, upravila: Vivien Ďuricová, 7.A

Zdroj: internet, upravila: Lucia Homolová, 7.A
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Vyrieš tajničky:

Zdroj: internet, upravila: Marianna Datková, 9.A
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Teraz ideme jesť obed. - Kanake džas te chal
o dilos.
Odložte všetko do skrinky. - Othoven sa
andre skrinka.

Už tri dni nebol v škole. - Imar trin džives
nasas andre škola.
Je chorý? Bolí ho niečo? - Hino nasvalo?
Dukhal les vareso?

Na obed sú buchty. - Po dilos hin buchti.
Jete radi buchty? - Chan rado buchti?

V pondelok ideme s celou triedou do kina. Hetvine džaha caja triedaha andre mozi.
Príde Dežko do školy? - Avela o Dežkus
andre škola?
Dežko bol s mamou u doktora. - O Dežkus
sas la daha ko doktoris.

Umyte si ruky! - Thoven o vasta!
Budeme jesť pekne. - Chaha šukares.
Dobrú chuť. - Lačho chaviben.
Chutil ti obed? - Chuťinelas tuke o dilos?

Všetky deti budú cvičiť. - Savore čhavore
cvičinena.
Ja nechcem cvičiť! - Me nakamav te
cvičinel!
Bolia ma nohy. - Dukhan man o pindre.

Prečo si nejedol polievku? - Soske nachajal e
zumin?
Ja nerád jem bielu polievku. - Me narado
chav parňi zumin.
Mama varí lepšie jedlo. - Miri daj tavel feder
chaben.

Hovoríš pravdu? - Čačeste vakeres?
Sadni si a pozeraj sa, ako deti cvičia. - Beš
tele u dikh, sar o čhavore cvičinen.
Zajtra budeš cvičiť s nami, dobre? - Tajsa
cvičineha amenca, mište?

Rád jem mäso, zemiaky a kapustu. - Rado
chav mas, kompira the armin.
Na Vianoce sme jedli ryby, šalát a
kapustnicu. - Pre Karačoňa chahas mačhe,
šalatos the arminakeri zumin.

Povedz mamke, nech príde do školy. - Phen
tradake mi avel andre škola.
Musím sa s ňou porozprávať. - Mušinav laha
te vakerel.

Vonku sa budeme hrať s loptou. - Avri pes
bajinaha la loptaha.
Kto chce, môže tancovať a spievať. - Ko
kamel, šaj khelel vaj džijavel.

Môže prísť zajtra? - Šaj avel tajsa?
Keď nemôže, ja prídem ku vám domov. - Te
našti avel, me džava ke tumende khere.

Janko, prečo nechceš ísť von? - Janko, soske
nakames te džal avri?
Miška, prečo nechceš spievať? - Miška,
soske nakames te džijavel?

Mamka sa stará o malú sestru a brata. Mridaj merkinel pre cikňi pheň the pro
phral.
Zajtra bude doma. - Tajsa ela khere.
Otec pracuje, nebude doma. - Mro dad kerel
bučhi, naela khere.

Oblečte sa. - Uren pes.
Vyzlečte sa. - Čhiven pes tele.
Nie je ti zima? - Nane tut šil?
Nepi studenú vodu! - Napi šilalo paňi!
Urobím teplý čaj, dobre? - Kerava tači teja,
mište?

Mamka vás bude čakať. - Mridaj tumen
užarla.
Dobre, prídem a pohovoríme si. - Mište,
avava a povakeraha peske.

Prečo Jožko nechodí do školy? - Soske o
Jožkus naphirel andre škola?
Pani Baloghová, Jožko by mal chodiť do
školy. - Pani Baloghova, o Jožko by
majinďahas te phirel andre škola.

Zdroj: internet,
upravila: Mgr. Mariana Krupová
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