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Úvod
A je to tu! Koniec školského roka a s ním posledné číslo
časopisu Pohorelský školáčik, v tomto školskom roku. Dúfame, že
Vás nesklame a prečítate si, čo sa na našej škole udialo počas
mesiaca jún. Ďakujeme za prejavenú dôveru!
Vaša redakcia Pohorelského školáčika
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Turnaj vo vybíjanej dievčat pri príležitosti MDD
1. 6. 2018
Deň detí oslávili naše dievčatá z piateho až deviateho ročníka turnajom vo vybíjanej, ktorý
sa konal v telocvični. V tomto roku proti sebe nastúpili iba 3 družstvá: za piaty ročník,
spojený šiesty a siedmy ročník a spojený ôsmy a deviaty ročník. Hralo každé družstvo
s každým na dva zápasy podľa rozpisu, v hracom čase 1x10 minút. Za víťazstvo sa pripisovali
3 body, za remízu 1 bod pre jednotlivý tím. Po urputnom boji sme spočítali všetky body
a určili toto poradie: na 3. mieste sa umiestnili nováčikovia turnaja žiačky 5.A triedy, 2.
miesto patrilo spojenej 6.A a 7.A triede a víťazstvo si zaslúžene so ziskom plného počtu
bodov odniesli najstaršie hráčky, dievčatá 8.A triedy spojené s 9.A. Za najlepšiu kapitánku
bola vyhlásená Kristína Gandžalová z 9.A, najlepšou hráčkou v poli bola Bianka
Tlučáková z 5.A a cenu za najobetavejšiu hru získala Bibiána Zlúkyová z 5.A. Atmosféra
počas turnaja bola perfektná a užili si to nielen hráčky ale aj rozhodca a aj samotní diváci,
ktorí po celý čas vytrvalo povzbudzovali svojich favoritov. Ďakujeme p. uč. Ing. K.
Kanošovej, ktorá bola výborná rozhodkyňa a ďalším vyučujúcim, ktorí sa starali
o bezproblémový priebeh hry.
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Futbalový turnaj chlapcov pri príležitosti MDD
Pohybom ku zdraviu
Počas sviatku MDD prebiehal taktiež aj na multifunkčnom ihrisku futbalový turnaj
chlapcov 2. stupňa ZŠ. Riaditeľ školy Mgr. Jozef Šajša, ktorý bol rozhodcom, určil poradie
zápasov a zahájil turnaj. Následne sa stanovili podmienky a pravidlá zápasov.
Jednotlivé triedy hrali v nasledovnom poradí:
1. 6. A, B – 9. A (4 : 3) Strelci: 6. A,B Šarišský – 2, Koky – 2, 9. A Baksa – 2, Sedmák - 1
2. 7. A – 8. A,B (0 : 8) Strelci: Harvan – 5, Bútora – 3
3. 9. A – 7. A (4 : 1) Strelci: 9. A Refka – 4, 7. A Šarišský - 1
4. 5. A – 6. A, B (2 : 3) Strelci: 5. A Štrkáč – 2, 6. A, B Šarišský – 1, Koky - 2
5. 5. A – 8. A, B (2: 6) Strelci: 5. A Štrkáč – 1, Baksa – 1, 8. A, B Bútora – 3, Harvan – 2,
Radič - 1
6. 6. A, B – 7. A (4 : 3) Strelci: 6. A,B Šarišský – 3, Koky – 1, 7. A Šarišský - 3
7. 9. A – 5. A (1 : 2) Strelci: 9. A Refka – 1, 5. A Štrkáč – 1, Šarišský – 1
8. 8. A, B – 6. A, B (2 : 1) Strelci: 8. A, B Harvan – 1, Radič – 1, 6. A, B Šarišský – 1
9. 7. A – 5. A (5 : 3) Strelci: 7. A Mišurda - 3, Šarišský – 2, 5. A Štrkáč – 1, Baksa – 1,
Šarišský – 1
10. 8. A, B – 9. A (0 : 1) Strelci: 9. A Refka – 1
Po vzájomných súbojoch sme určili poradie tried, ktoré bolo slávnostne vyhlásené po
ukončení turnaja. Každé družstvo dostalo pamätný diplom.
1. miesto – 8. A,B
2. miesto – 6. A, B
3. miesto – 9. A
4. miesto – 7. A
5. miesto – 5. A
Ocenenia v podobe diplomov a vecných cien ďalej dostali:
- Najlepší hráč turnaja: Marek Harvan, 8. A
- Najlepší brankár turnaja: Ján Pokoš, 6. A
Ing. Anna Pravotiaková
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Žiaci 1. stupňa našej školy oslávili svoj sviatok – MDD – pestrým a veselým karnevalom.
Masky z jednotlivých tried sa predviedli za zvukov veselých melódií v promenáde pred
porotou i ostatnými spolužiakmi. Najkrajšie masky z jednotlivých tried boli ocenené
vecnými cenami. Všetci účastníci boli obdarovaní sladkými odmenami.
Karneval pokračoval diskotékou. Prestávky spestrili súťaže dobrovoľníkov o najlepších
spevákov a tanečníkov. Víťazi boli opäť odmenení peknými cenami.
Oslávenci odchádzali domov veselí a spokojní z príjemne prežitého dopoludnia.
Ďakujeme všetkým pani učiteľkám na 1. stupni, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do
spestrenia karnevalu.
Mgr. Ľudmila Vaculčiaková
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Dňa 4. júna 2018 sa v našej škole uskutočnilo účelové cvičenie. Konalo sa v areáli
základnej školy, kde každý z vyučujúcich druhého stupňa a žiaci deviateho ročníka mali
nejakú disciplínu. Zúčastnil sa celý 2. stupeň a dohľad nad účelovým cvičením mala Ing. K.
Kanošová. Žiaci si mohli vyskúšať svoje vedomosti aj zdatnosti v týchto disciplínach:
1. Uzly – Ing. A. Pravotiaková
2. Hod granátom – Mgr. I. Datková
3. Poznávačka rastlín – Mgr. R. Kantorisová
4. Streľba zo vzduchovky – Ing. K. Kanošová
5. Slepá mapa – Mgr. E. Halušková
6. Streľba na bránu – J. Klimko, E. Refka (9.A)
7. Rambo dráha – J. Sedmák, J. Baksa (9.A)
8. Prvá pomoc – Mgr. M. Kalmanová, Mgr. M. Krupová
Vyhodnotenie:
1.miesto – chlapci 8.A v zložení J. Bútora, O. Caban, Š. Trčan, R. Tlučák
2.miesto – dievčatá 8.A v zložení J. Kamziková, J. Halušková, I. Kubandová, S. Ševcová
3.miesto – 5.A v zložení B. Zlúkyová, B. Tlučáková, M. Baksa,
Najlepšia strelkyňa – Lucia Homolová
Ďakujeme všetkým učiteľom za spoluprácu.
Lucia Homolová, Dominik Danielič, 6.A
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Utorok, 5. jún 2018, bol pre našu školu trochu iný. Zavítali k nám príslušníci policajného
zboru z Brezna, aby našim žiakom porozprávali, ako sa majú správať v dopravných
situáciách na cestách.
Dopravná výchova sa uskutočnila pre 1. stupeň cez štvrtú vyučovaciu hodinu a pre 2.
stupeň cez piatu hodinu na dopravnom ihrisku. Cez tretiu hodinu pani učiteľka Mgr. Krupová
ponosila všetky značky a žiaci 8.A a 9.A triedy poupratovali ihrisko pred jazdením.
Besedu viedla pani policajtka por. PhDr. Slávka Piliarová spolu s dvoma policajtmi z
Okresného riaditeľstva policajného zboru v Brezne. Poučila nás, ako sa máme na ceste
správať, aké máme mať reflexné prvky a hlavne funkčný bicykel s brzdami a svetlami i
poznávať dopravné značky. A hlavne bezpečnosť na bicykli, že vždy musíme nosiť prilby!
Potom sme jazdili po dopravnom ihrisku na bicykliach, skateboardoch či kolieskových
korčuliach a policajti na nás dozerali. Keď sme urobili niečo zlé, zastavili nás a povedali nám,
ako to má byť správne. Ostatní žiaci boli chodci a učili sa prechádzať po prechode pre
chodcov, dodržiavať pravidlá cestnej premávky. Nakoniec nám pani policajtka rozdala
letáčiky o bezpečnosti s kalendárom na prázdniny.
Ďakujeme p. uč. Mgr. Mariane Krupovej za vybavenie a celej PK spoločenské vedy za
zrealizovanie tejto besedy.
Janka Kamzíková a Marianna Datková, 8.A

6

V stredu 6. júna 2018 Základná škola
v Polomke organizovala súťaž v ľahkej atletike
„Horehronská atletika“ pre žiakov škôl Horehronia.
Žiaci našej školy sa tejto súťaže zúčastnili vo
všetkých kategóriách: beh na 60m, vytrvalostný beh
na 800m, skok do diaľky a hod kriketovou
loptičkou. Za mladšie žiačky pretekali Daniela
Cesnaková a Dominika Hrčákova zo 6.A a Bianka
Tlučáková s Bibiánou Zlúkyovou z 5.A, za
mladších žiakov Martin Baksa a Viktor Harvan
z 5.A a Matej Mišurda zo 7.A. V kategórii starších
žiačok nás reprezentovali Kristína Gandžalová a
Daniela Mišurdová z 9.A a Janka Kamzíková
a Ivana Kubandová z 8.A, za starších žiakov sme
mali zastúpenie z 8.A Jakub Bútora a Jozef Klimko
a Jaroslav Sedmák, obaja z 9.A triedy. Preteky
boli náročné, zvlášť skok do diaľky, v ktorom mali
naši žiaci značný handicap, pretože nám v areáli
chýba doskočisko. Napriek tomu boli veľmi úspešní
a v silnej konkurencii 94 pretekárov získali celkovo
až 7 medailí. Bibiána Zlúkyová získala striebornú
medailu v hode kriketovou loptičkou s výkonom 29
m, Daniela Mišurdová obsadila v hode kriketkou 3.
miesto s výkonom 37 m a v tej istej kategórii Janka
Kamzíková skončila na druhom mieste s hodom
dlhým 44m. Janka Kamzíkova navyše obsadila tretie
mieste v skoku do diaľky s výkonom 355 cm. Náš
najúspešnejší pretekár bol Matej Mišurda, ktorý si
domov odniesol až 3 medaily: striebornú za hod
kriketovou loptičkou dlhým 49 m, druhú striebornú
medailu získal za skvelý beh na 800 m s časom 2,36
min, kde tesne prehral s najlepším bežcom o 1
sekundu a prvenstvo mu patrí v skoku do diaľky
s výkonom 398 m.
Všetkým srdečne gratulujeme a za prípravu
ďakujeme p. uč. Ing. K. Kanošovej, p. riaditeľovi
Mgr. J. Šajšovi a p. špec. pedagogičke Mgr. Ž.
Holkovej.
Ing. Katarína Kanošová
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V pondelok, 11. júna 2018, sme všetci netrpezlivo čakali, aký deň nás čaká. Bol totiž pred
nami školský výlet a pondelkové ráno nás neprivítalo príliš pekným počasím. Všetky obavy
sa však rozplynuli už po prvých kilometroch. Za Breznom vykuklo slnko a sprevádzalo nás až
do Zvolena. Cesta bola príjemná a divadelné predstavenie Ďurošík alebo Na zbojnícku
nôtu nás milo prekvapilo humorným príbehom i peknými pesničkami. Vydali sme sa na
dobrodružnú cestu za zbojníckym osudom a vstúpili do sveta čarovných bytostí, statočných
zbojníkov, či skúpeho zemepána. A tak ako v každej rozprávke, aj v tejto víťazí dobro nad
zlom. Po skončení predstavenia sme sa na námestí schladili chutnou zmrzlinou, deti si
nakúpili darčeky a pobrali sme sa domov. Cestou v autobuse bolo veselo, pretože si deti cestu
spestrili spevom ľudových piesní. Horehronie nás privítalo poriadnou búrkou, ale náš výlet
určite stál za to.
Počas celého výletu na nás dozerali Mgr. Vaculčiaková, Mgr. Zlúkyová, PaedDr.
Kanošová, Mgr. Huťová a Mgr. Šajšová, ktorým zároveň ďakujeme za organizáciu tohto
výletu.
Mgr. Ivana Zlúkyová
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Dňa 7. júna 2018 sa žiaci
piateho až ôsmeho ročníka
zúčastnili na výlete
v Harmaneckej jaskyni a na
Zvolenskom zámku. Najprv
sme sa vybrali do
Harmaneckej jaskyne, ku
ktorej sme sa dostali až po 1,5
kilometri šliapaní nahor. Cesta
bola vyčerpávajúca a veľmi
strmá. Ale nakoniec sme to
zvládli a dostali sme sa na
vrchol. V jaskyni bola veľká
zima a prešli sme okolo 744
schodov. Harmanecká jaskyňa
sa nachádza v nadmorskej výške 821 m na severnom svahu vrchu Kotolnica. Celková dĺžka
jaskyne je 3123 m, z toho pre verejnosť je sprístupnená prehliadková trasa s dĺžkou 1020 m.
Teplota vzduchu v jaskyni sa pohybuje od 5,8 °C do 6,4 °C.
Po hodinovej prehliadke jaskyne sme išli do Zvolena. Navštívili sme tam Zvolenský
zámok. Boli sme rozdelení na dve skupiny, kde žiaci 5. a 6. ročníka boli v spodnej časti
zámku a mali špecializovaný výklad o gotike a tvorivé dielne - aktivity zamerané na rozvoj
tvorivosti, estetického cítenia a zručností v priamom kontakte s umeleckými dielami,
prebudenie záujmu o umenie cez vlastnú výtvarnú tvorbu. Ostatní žiaci na prvom poschodí
mali špecializovaný výklad o stredovekých obrazoch.
Nakoniec sme sa zastavili v Banskej Bystrici, kde sme sa vybláznili v nákupnom centre
Európa. Počas celého výletu na nás dozerali Mgr. Krupová, Mgr. Kalmanová, Mgr.
Kantorisová a Ing. Pravotiaková. Výlet sa nám veľmi páčil a ďakujeme pani učiteľkám za
organizáciu tohto výletu.
Janka Kamzíková, Marianna Datková, 8.A
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Súťaž Letné olympijské hry sa konala 8. júna 2018 s počtom súťažiacich 13. Pred
súťažou sa žiaci ako vždy rozbehali, rozcvičili, obhliadli si súťažné disciplíny. Žiaci si mohli
zlepšiť svoj čas až o 10 sek., a to v tom prípade, keď splnia dve dôležité disciplíny. Prvou
bolo zapamätať si slovný a číselný kód, ktorý museli po odsúťažení vysloviť. Druhá úloha
bola fyzická. Žiaci mali hodiť loptu smerom za chrbát a trafiť sa do vyznačeného cieľa. Keď
tieto úlohy splnili, čas sa im odčítal. Okrem týchto úloh museli behať, preskakovať prekážky,
bežať slalom pomedzi kužele, odniesť kruhy a položiť ich na vyznačené miesto, udržať sa 5
sek. na tyči, zobrať bremeno na lane a prísť do cieľa.
Všetci súťažiaci to zvládli, a to bravúrne!
Týmto chcem poďakovať všetkým žiakom, ktorí chodievali nielen na športové súťaže,
ale aj tým, ktorí vzorne navštevovali športový krúžok. Ide hlavne o žiakov z 1. A triedy, pár
žiakov z 3. A, 3. B, 2. A a jednu žiačku zo 4.A triedy.
Tiež veľmi pekne ďakujem p. uč. Haluškovej za celoročnú pomoc pri realizácii krúžku, a
hlavne pri súťažiach.
Mgr. Lenka Sidorová

Vyhodnotenie súťaže:
Chlapci 1. – 2. ročník
1.miesto: Jakub Pompura, 1.A., výkon: 18,83 sek.
2.miesto: Zdenko Maťuš, 1. A, výkon: 25,12 sek.
3.miesto: Matej Maťuš, 2. A, výkon: 26,41 sek.
Chlapci 3. – 4. ročník
1.miesto: Kevin Pokoš, 3.B, výkon: 17,54 sek.
2.miesto: Tomáš Klimko, 3. A, výkon: 21,01 sek.
3.miesto: Igor Kováč, 3.B, výkon: 33,19 sek.
Dievčatá 1. – 2. ročník beh: 3 minúty
1.miesto: Julianka Gajdová, 2.A, výkon: 26,91 sek.
2.miesto: Natália Tešlárová, 2.A, výkon: 27,45 sek.
3.miesto: Lucka Gandžalová, 1.A, výkon: 31,32 sek.
Dievčatá 3. – 4. ročník
1.miesto: Kristínka Danieličová, 3.A, výkon: 27,17 sek.
Gratulujem!!
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Sparťanský beh
Od pondelka do piatku pršalo, no v sobotu 9. júna 2018 nám už od rána svietilo slnko.
Sparťanský beh môže začať. Ráno 9:30 nás pred školou čakal pán riaditeľ Mgr. J. Šajša, Ing.
K. Kanošová a Mgr. I. Zlúkyová. Pešo sme zašli spoločne k štartu – začiatok svažnice nad
kaplnkou v Pohorelej. Po príchode nám boli pridelené štartovné čísla písané na rameno a tvár.
Bolo nás 17: Kanošová Magdaléna 1.A, Kanošová Júlia 3.A, Šajša Jozef 4.A, Mikolajová
Karolína 4.A, Vojtková Nina 4.A, Pinčiarová Karolína 4.A, Kubanda Jakub 4.A,
Harvan Viktor 5.A, Kanoš Jakub 5.A, Tlučáková Bianka 5.A, Zlúkyová Bibiána 5.A
Cesnaková Daniela 6.A, Hrčáková Dominika 6.A, Mišurda Matej 7.A, Kováč Milan 8.A,
Tlučák Róbert 8.A, Kanoš Adam 9.A a behu sa zúčastnil aj pán riaditeľ Mgr. J. Šajša
a pani učiteľka Ing. K. Kanošová.
Vypočuli sme si od pani Mgr. Ž. Holkovej pravidlá pretekov. Všetci, ktorí prekonajú
počas behu prekážky a dobehnú do cieľa sa stávajú Sparťanmi a dostanú medailu. Rozcvičili
sme sa a na povel sme všetci spoločne vybehli zo štartu. Trať bola dlhá 4,5km. Na prvom
stanovišti, na ktorom dozerala pani Mgr. T. Šajšová, sme si museli zapamätať heslo a zahriať
sa piatimi klikmi. Následne na to, sme sa mali vyšplhať po lane a dotknúť sa konára stromu.
Všetkým sa to však nepodarilo, preto E. Holko vedúci stanovišťa, nám prikázal vykonať trest
5 klikov. Tretie stanovište bolo ťahanie pneumatiky po určenej trase, kde splnenie tejto
prekážky kontrolovala Mgr. M. Kantorisová. Za najťažším kusom behu do kopca nám pani
J. Gajdová zadala úlohu – hodiť dreveným oštepom a trafiť terč. Piate stanovište bolo lezenie popod naťahané šnúry, kde vykonávala dozor K. Dobrotová. Potom nasledovalo –
nosenie skál vo vedre. Tu na splnenie prekážky dozerala žiačka školy D. Mišurdová.
Posledné stanovište, ktoré nás čakalo, bolo prenášanie vajca na ťažkom drevenom dienku. Tu
bola vedúcou stanovišťa Mgr. I. Datková. Poslednou časťou trate bol beh dole kopcom. Za
ním nás čakal vytúžený cieľ, medaila na krku, tiež sladkosti a minerálka. Prvý do cieľa
dobehol Adam Kanoš z 9.A. Všetci sme boli veľmi radi, že sme trať zdolali a mohli sme si
spoločne v cieli posedieť, relaxovať a porozprávať o zážitkoch z behu.
Najrýchlejší Sparťania: Adam Kanoš 9.A (30min. 56s.)
a Bibána Zlúkyová 5.A (40min. 15s.)
Najrýchlejší Sparťania a Sparťanky v ročníkoch:
1.ročník: Kanošová Magdaléna
3.ročník: Kanošová Júlia
4.ročník: Šajša Jozef a Pinčiarová Karolína
5.ročník: Harvan Viktor a Zlúkyová Bibána
6.ročník: Cesnaková Daniela
7.ročník: Mišurda Matej
8.ročník: Kováč Milan
9.ročník: Kanoš Adam
Ďakujeme všetkým súťažiacim za účasť, vedúcim
stanovíšť: Janke Gajdovej, Kataríne Dobrotovej, Mgr. I.
Datkovej, Mgr. M. Kantorisovej, Mgr. T. Šajšovej,
Danielke Mišurdovej, Emilovi Holkovi a traťovému
komisárovi S. Kantorisovi za pomoc, Mgr. I. Zlúkyovej za
fotenie a Mgr. J. Šajšovi za doprovod žiakov na štart.
Mgr. Žaneta Holková, Milan Kováč, 8.A
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Dňa 17. mája 2018 sa 18 detí našej školy zúčastnilo
medzinárodnej súťaže Englishstar pre žiakov základných
škôl. Súťaž sa konala formou testov pre žiakov prvého
a druhého stupňa. Úlohy boli odstupňované podľa ročníkov
a učiva, ktoré sa v príslušnom ročníku preberá. Testy
preverili vedomostí žiakov z celého školského roka.
Výsledky žiakov: L. Bernadičová 4.r. – 100%, A.
Mecková 5.r. – 99%, R. Kalman 5.r.- 98%,
B. Zlukyová 5.r. – 96%, J. Kanoš 5.r. a J. Šajša 4.r. – 95%,
J. Kanošová 3.r. – 90%, B. Tlučáková 5.r. – 88%, J.
Gajdová 2.r. – 86%, P. Kantorisová 7.r. – 81%,
M. Baksa 5.r. – 80%
Mgr. Marianna Kalmanová
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Dňa 14. júna 2018 sa naše žiačky Liliana
Bernadičová, 4.A a Petra Kantorisová, 7.A
zúčastnili slávnostného odovzdávania cien Szabóov
grafický Lučenec. Tento rok sa uskutočnil už 21.ročník
celoslovenskej a 14.ročník celosvetovej súťaže s
podtitulom
„Cestovanie“. Obe žiačky si z rúk viceprimátora mesta
Lučenec Mgr. Pavla Baculíka prevzali odmeny vo
svojich kategóriách. Všetky odmenené práce boli
vystavené v obnovených priestoroch radnice mesta
Lučenec. Žiačky mali možnosť vidieť a zažiť veľkolepú
slávnosť odovzdávania cien, následne boli účastné
recepcie a vernisáže. Odmeneným srdečne blahoželáme.
Ďakujeme aj žiačkam Jane Haluškovej a Janke
Kamzíkovej z 8.A, ktoré sa takisto zapojili do tejto
súťaže. Ďakujeme aj p. uč. Mgr. M. Skladanej, ktorá
žiačky pripravovala na súťaž.
Mgr. Renáta Kantorisová
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V Celoslovenskej výtvarnej súťaži „Najkrajší kút v šírom
svete je moja rodná zem“
získali v júni 2018 krásnymi grafickými prácami o hodnotách
rodnej zeme ocenenia tieto žiačky:
7.A – Petra Kantorisová, Sára Bláhová
8.A – Janka Kamzíková
9.A – Aneta Haľaková, Gabriela Gáliková
Víťazkám srdečne blahoželáme.
Mgr. Mária Skladaná
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V tomto školskom roku sa žiaci 2.A triedy, ktorí majú vyučovanie obohatené výučbou
nemeckého jazyka, zúčastnili projektu Experimentovanie po nemecky. Projekt bol
vykonávaný metódou CLIL, čo je zavádzanie sloviek nemeckého vyučovania aj do iných
vyučovacích predmetov, napríklad slovenský jazyk, matematika, prvouka. Druháci
uskutočnili celkom 6 projektových experimentov, a to v témach:
Rozpustnosť látok, magnetizmus, hmat, čas, rastliny- čo potrebujú k životu rastliny, kde rastú
rastliny najlepšie. V experimentoch získali nielen bohatšiu slovnú zásobu nemeckých
slovíčok, ale aj vedomosti z daných tém. Získané poznatky a zručnosti zaznamenali do
projektových hárkov, ktoré posielali na Goetheho inštitút do Bratislavy. Druhákom prajeme
ešte veľa úspechov a zábavy pri štúdiu nemeckého jazyka!
Mgr. Mária Huťová

Dievčatá 4. A triedy nacvičili scénku s názvom Birthday party pre svojich spolužiakov,
v ktorej Princess Bella oslavuje narodeniny s postavičkami z ich knihy anglického jazyka
English world 2. Táto kniha ich sprevádzala 4. ročníkom výučby anglického jazyka. Taktiež
si pripravili hry a aktivity v anglickom jazyku, ako napríklad Kukučka. Spolu prežili zábavnú
hodinu angličtiny.
Mgr. Marianna Kalmanová
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Dňa 6. júna 2018 sme v rámci PK zorganizovali besedu so zdravotnou sestrou pani
Katarínou Bernadičovou na tému „Zdravý životný štýl - Puberta a dospievanie.“ Pani
Bernadičová nám porozprávala mnohé zo svojej praxe. Premietla nám veľmi zaujímavý film
o vývine muža a ženy v období puberty a dospievania. Cieľom bolo ukázať žiakom ako sa
majú starať o svoje telo, aké zmeny nastavajú v období puberty, ako sa menia chlapci a
dievčatá. Besedy sa zúčastnili žiaci 9.A a 8.B triedy pod vedením Mgr. M. Skladanej
a Mgr. I. Datkovej. Žiaci boli s besedou veľmi spokojní a odniesli si cenné informácie.
Besedu zorganizovala Mgr. Ivana Datková.
Mgr. Mária Skladaná

V mesiaci jún sa na našej škole uskutočnilo vyhodnotenie súťaže pod názvom „Túto
knihu som ešte nečítal/nečítala.“ Súťaž bola zameraná na čítanie novozakúpených kníh
z našej školskej knižnice. Žiaci mali svojim opisom knihy zaujať svojich spolužiakov, aby si
knihu tiež vypožičali a prečítali si ju. Najlepšie ju opísal Adam Kanoš z 9.A, ktorý získal 1.
miesto. Na 2. mieste sa umiestnil Štefan Trčan z 8.A. Na 3. mieste boli Petra Kantorisová
a Martina Trčanová zo 7.A a na 4. mieste sa umiestnil Miroslav Dudáš z 8.A. Žiaci získali
diplomy a krásne ceny. Ďakujeme im za účasť.
Ďakujeme p. uč. Mgr. M. Skladanej a Mgr. M. Krupovej, ktoré žiakov do súťaže zapojili.
Mgr. Mariana Krupová
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Finálový turnaj „Florbalovej ligy“
v aréne BreznO
Florbalový klub Horehronec Brezno organizoval aj počas tohto školského roka
2017/2018 Florbalovú ligu pre žiakov základných škôl okresu Brezno. Po ukončení troch
skupinových turnajov sa do finálového turnaja v Brezne prebojovali iba prvé 4 družstvá škôl z
oboch základných skupín: ZŠ Telgárt, ZŠ Šumiac, ZŠ s MŠ Pohorelá, ZŠ s MŠ Závadka nad
Hronom, ZŠ s MŠ MPČĽ Brezno – Mazorníkovo, ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno, ZŠ s MŠ
Karola Rapoša Brezno a ZŠ Jána Simana Valaská.
Finálový turnaj sa odohral 18. júna 2018 v Aréne Brezno. Hralo sa na veľkom ihrisku čo
znamenalo viac priestoru a v poli bolo 5 hráčov a brankár. Toto vyhovovalo najmä družstvám
s výborne kondične a technicky pripraveným (Hrací čas 2x10 min.).
Vyraďovacie zápasy:
Mazorník vs. Pionierska 2 (3A vs 2B) - postup Pionierska 2
Karola Rapoša vs Šumiac (1B vs 4A) – postup Karola Rapoša
Pohorelá vs. Závadka (4B vs 1A) – postup Pohorelá
Telgárt vs Valaská (2A vs 3B) – postup Valaská
O postup do finále:
Karola Rapoša vs. Valaská – postup Karola Rapoša
Pohorelá vs. Pionierska 2 – 0:12 – postup Pionierska 2
O 3. miesto:
Pohorelá vs. Valaská 0:10
Finále:
Pionierska 2 vs. Karola Rapoša 3:4
Celkové poradie:
1. miesto: ZŠ s MŠ Karola Rapoša Brezno
2. miesto: ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno
3. miesto: ZŠ Valaská
4. miesto: ZŠ s MŠ Pohorelá
Naši žiaci vo veľkej konkurencii obsadili vynikajúce 4. miesto.
Hráči, ktorí počas šk. roka reprezentovali našu školu vo florbale:
Trčan Štefan 8.A (Br.) – Baksa Jozef 9.A, Fiľo Marek 9.A, Kanoš Adam 9.A, Klimko Jozef
9.A, Refka Erik 9.A, Sedmák Jaroslav 9.A, Bútora Jakub 8.A, Tlučák Róbert 8.A, Mišurda
Matej 7.A, Šarišský Marek 7.A, Antol Tomáš 7.A, Baksa Martin 5.A.
Mgr. Jozef Šajša
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Dňa 20. júna 2018 sa na multifunkčnom ihrisku v areáli Základnej školy Telgárt konal
každoročný futbalový turnaj žiakov základných škôl s názvom „NIE RASIZMU“.
Pani riaditeľka ZŠ Telgárt Mgr. Marta Klajbanová v úvode privítala všetky družstvá z
horehronských škôl a otvorila športové zápolenie. Turnaj koordinoval hlavný rozhodca Mgr.
Ivan Citterberg. Zúčastnené družstvá mladších a starších žiakov postupne absolvovali
zápasy medzi sebou systémom „každý s každým“, počet hráčov 4 + brankár.
Našu školu reprezentovalo družstvo starších žiakov v zložení:
Štrkáč Radoslav 5.A, Koky Lukáš 6.A, Pokoš Ján 6.A, Šarišský Marek 7.A, Bútora Jakub 8.A,
Harvan Marek 8.A, Bartoš Ivan 8.B, Bartoš Roman 8.B, Radič Lukáš 8.B.
Zápasy nášho tímu:
Pohorelá – Beňuš 3:4
Pohorelá – Telgárt 0:6
Pohorelá – Šumiac 3:0
Výsledná tabuľka - starší žiaci:
1. ZŠ Telgárt
2. ZŠ Beňuš
3. ZŠ s MŠ Pohorelá
4. ZŠ Šumiac
Vo vyrovnanej konkurencii sme obsadili
výborné tretie miesto.

Mgr. Jozef Šajša
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Dňa 20. júna 2018 sa na pôde školy uskutočnila beseda s pracovníčkou NAPANT-u Bc.
Annou Šuchaňovou. Netradičným spôsobom predstavila žiakom 6.A, 7.A, 9.A a 8.B
chránené krajinné územia ako miesta, kde možno načerpať novú energiu, oddýchnuť si
a pookriať v kontakte s prírodnými krásami lokalít, do ktorých sme ešte nezavítali.
Premietanie fotografií doplnila autentickým rusínskym spevom, hudbou a piesňami goralov.
Žiaci okrem iného nahliadli do Slovenského raja, objavovali pôvab Pienin i neobyčajnú krásu
Polonín. Beseda ich veľmi zaujala, priblížila im miesta na Slovensku, kam sa oplatí ísť.
Besedu zorganizovala Mgr. Mária Skladaná.
Mgr. Mária Skladaná
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Dňa 22. júna 2018 (piatok) sa naša školská kapela GYPSY BACHTALE vybrala na výlet
do Brezna. Deti z Vaľkovne prišli autobusom a vystúpili v Pohorelej na železničnej stanici.
Pohorelci prišli neskôr. Rozdelili sme sa do troch skupín. 1.-srdiečko, 2.-slniečko, 3.-husľový
kľúč. Sprievodca vo vlaku sa nás trocha zľakol, pretože nás bolo veľa (23). V kupé sme sa
smiali, hrali, spievali. Niektoré deti cestovali vlakom prvýkrát. Keď sme vystúpili, sprievodca
sa už usmieval a vydýchol si. Naše prvé kroky v meste viedli na detské ihrisko. Bolo tam aj
workoutové ihrisko, hojdačky, stroje, na ktorých sa dalo cvičiť. Deti sa vyšantili, zabehali si.
Aj keď bolo počasie sychravé, deti mali stále úsmev na tvári.
Ďalšou zastávkou bola Mestská knižnica v Brezne. Tam nás milá teta privítala a dala nám
informácie o knižnici a knihách. Ukázala nám aj výstavu Slovensko, krajina plná tajomstiev –
ilustrácie Zuzany Fuskovej. Deti dostávali rôzne otázky týkajúce sa regiónov Slovenska.
Najviac odpovedí vedela Danielka Cesnaková (6.A). Na záver boli naše deti obdarované
knihami, z čoho mali veľkú radosť. Vyšli sme z knižnice a rozhodlo sa, že pôjdeme na pizzu.
V pizzerii Barbaricum nás odmietli obslúžiť s tým, že majú rezerváciu. Na žiadnom stole to
nebolo označené a v pizzerii bolo málo ľudí. Majiteľ povedal, že sa bojí o sedačky, aby ich
naše deti nezničili. Išli sme teda ďalej, smutní, no stále hladní. V pizzerii La Tratoria nás
príjemne obslúžili napriek tomu, že mali obedňajšiu špičku a pokojne mohli povedať, že pizzu
nestíhajú urobiť. No zachovali sa veľmi pohostinne a bez predsudkov. Keď sme dojedli, išli
sme na zmrzlinu a potom do parku hrať, spievať a tancovať. Mali sme aj divákov.
Domov sme cestovali osobným vlakom. Bolo síce málo miesta a museli sme stáť, ale aj tam
panovala veselá nálada.
Ďakujeme za zážitky Mgr. Martine Kantorisovej, Mgr. Žanete Holkovej a PaedDr.
Františke Baksovej.
Daniela Cesnaková, 6.A, Milan Kováč, 8.A
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Dňa 27. júna 2018 sa žiaci 1. stupňa v rámci didaktických hier zúčastnili ,,MINI
ZÁCHRANNÉHO KURZU“ so záchranármi z NsP Brezno. Záchranári prišli ráno o 8:00 a
milo nás potešili svojou dobrou náladou, priateľským a odborným prístupom. Prišli na
záchrannom vozidle s množstvom záchranných pomôcok, ktoré so žiakmi aj vyskúšali.
Najprv nám povedali niečo z teórie a následne nám daný prípad prakticky ukázali na žiakoch.
Žiaci mali možnosť previezť sa na nosidle, vozíku, vyskúšať si fixáciu ruky, nohy, naučili sa
poskytnúť prvú pomoc, stabilizovanú polohu pri nejakom úraze a tiež si vyskúšali prácu so
stetoskopom.
Žiakom ale aj p. učiteľkám sa beseda páčila, odchádzali nadšení a už teraz sa tešia na ich
ďalšiu návštevu v rámci nejakej podobnej besedy.
Mgr. Lenka Sidorová
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V dňoch 25.-29.06.2018 sa v Prahe uskutočnila 70. medzinárodná konferencia OMEP,
ktorá mala názov Súčasné podmienky predškolského vzdelávania – základ pre
udržateľnú budúcnosť.
Webstránka konferencie: https://konference2018.omep.cz/home .
OMEP (Svetová organizácia pre predškolskú výchovu) bola založená pred 70-timi rokmi
práve v Prahe. Jej zmyslom je usilovať sa o zlepšenie výchovy a vzdelávania všetkých detí na
celom svete, prvotne išlo najmä o pomoc sirotám z druhej svetovej vojny. Postupne sa
organizácia rozrástla a dnes má zastúpenie na všetkých kontinentoch. Na 70. výročnej
konferencii sa zúčastnilo vyše 600 ľudí zo 46 krajín celého sveta, z toho vyše 400 účastníkov
vystúpilo aktívne s príspevkom. Medzi nimi boli dva príspevky zo Slovenska, z toho jeden
bol zameraný na prácu s umeleckým dielom v našej materskej škole a prezentovanie
projektu Umelci v materskej škole, ktorého cieľom je sprostredkovať deťom rôzne druhy
vizuálneho umenia prostredníctvom interpretácie umeleckých diel svetoznámych umelcov.
V diskusii boli pozitívne ohlasy najmä na inovatívne možnosti práce s umeleckým dielom
a spôsob vedenia verbálnej interpretácie učiteľkou. S príspevkom vystúpila v anglickom
jazyku doc. PaedDr. Ivana Rochovská, PhD. Projekt bol publikovaný knižne v českom
jazyku https://obchod.portal.cz/vychova-v-ms/umelci-v-materske-skole/ aj v anglickom
jazyku https://www.amazon.com/Visual-art-nursery-school-interpretation/dp/6202077247 .
PaedDr. Dagmar Krupová
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Sme radi, že s nami už po piaty rok zostávate! Náš školský časopis si kupuje čoraz viac
žiakov, no predsa sa nájde trieda, ktorá vyniká úplne najviac.
Najlepšími odoberateľmi za tento školský rok sa stali žiaci 3.A triedy s triednou učiteľkou
Mgr. Ľudmilou Vaculčiakovou! Každý si z nich si vždy ochotne kúpil nové číslo a prispel
tak na dobrú vec. Náš časopis mesiac čo mesiac vydáva nové udalosti z našej školy a každý,
kto si ho kúpi nám dokazuje, že sa nesnažíme nadarmo. Teší nás váš záujem!
Dúfame, že s nami zotrváte aj naďalej a časom možno sami budete utvárať redakciu
školského časopisu. Ďakujeme taktiež aj pani učiteľke Mgr. Mariane Krupovej, ktorá nás
vedie a dáva našim príspevkom celistvosť.
Silvia Ševcová, 8.A

V piatok 29. júna 2018 o 9:30 hod. sme slávnostne ukončili školský rok 2017/2018 v
telocvični ZŠ s MŠ Pohorelá. O 8:00 hod. sa v miestnom kostole konala slávnostná omša pri
príležitosti ukončenia školského roku.
Na slávnostnej udalosti sa okrem zamestnancov a žiakov zúčastnili aj hostia z obecných
úradov v Pohorelej a Vaľkovni, z oboch komunitných centier, Rady školy a Rodičovské
združenie pri ZŠ Pohorelá a rodičia žiakov.
Slávnostný deň sme ukončili spoločnou rozlúčkou s deviatakmi.

Hádanky
Ide, ide po železe, dušu nemá, dušu vezie.
(kalv)
Za akými ľuďmi zostáva prázdno.
(imjedolz az)
Chodí nad nami, hore nohami.
(ahcum)

Naberá si, naberá ale nikdy sa nenaje.
(acižyl)
Dominik Danielič, 6.A
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