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Školský rok: 2016/2017

Výtvarné práce našich žiakov na súťaži

Úvod
A máme tu koniec školského roka, konečne sme sa dočkali vytúžených prázdnin. Prečítajte
si posledné príspevky, ktoré sme pre Vás pripravili, čo sa udialo na našej škole do konca
školského roka. Redakcia Pohorelského školáčika sa s Vami lúči a teší sa na Vás v budúcom
školskom roku. 
Vaša redakcia Pohorelského školáčik
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Turnaj vo vybíjanej dievčat pri príležitosti MDD – 1. 6. 2017
Deň detí oslávili naše dievčatá z piateho až deviateho ročníka turnajom vo vybíjanej, ktorý
sa konal v telocvični. Proti sebe nastúpili 4 družstvá za piaty ročník, spojený šiesty ročník
s 5.B, siedmy ročník a spojený ôsmy a deviaty ročník. Hralo každé družstvo s každým 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 4. mieste sa umiestnili nováčikovia turnaja žiačky 5.A triedy,

3. miesto patrilo spojenej 6.A a 5.B triede,

na 2. mieste sa umiestnili hráčky 7.A triedy

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 Silvia Ševcová zo 7.A,najlepšou hráčkou v poli
bola Petra Homolová z 9.A, cenu fair-play získala Sára Bláhová zo 6.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 za
super rozhodkyňu, ktorá to všetko viedla a p. učiteľkám Mgr. M. Kalmanovej, Mgr. E.
Haluškovej a Mgr. M. Mikolajovej za dozor pri žiakoch.
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Turnaj vo futbale chlapcov pri príležitosti MDD
1. jún 2017 – MDD
Aktivita „Pohybom ku zdraviu“
Počas sviatku MDD prebiehal na multifunkčnom ihrisku futbalový turnaj chlapcov
2. stupňa ZŠ. Riaditeľ školy Mgr. Jozef Šajša určil poradie zápasov a zahájil turnaj. Následne
sa stanovili podmienky a pravidlá zápasov. Rozhodcami boli Mgr. Jozef Šajša a Vdp. Mgr.
Slavomír Marko.
Jednotlivé triedy hrali v nasledovnom poradí:
1. 5. A,B – 9. A (0 : 7) Strelci: Matej Bútora – 4, Jakub Mišurda – 3
2. 7. A, B – 8. A (5 : 0) Strelci: Mário Pokoš – 3, Adrián Veštúr – 1, Lukáš Radič - 1
3. 5. A, B – 6. A (2 : 3) Strelci: 5. A,B Lukáš Koky – 2
6. A Marek Šarišský – 2, Matej Mišurda - 1
4. 8. A – 9. A (0 : 9) Strelci: Jakub Mišurda – 4, Mário Hlaváčik – 3, Matej Bútora – 2
5. 7. A, B – 6. A (7: 1) Strelci: 7. A,B Ivan Bartoš –3, Jakub Bútora –1, Marek Harvan – 1,
Adrián Veštúr – 1, Lukáš Radič – 1, 6. A Marek Šarišský – 1
6. 5. A, B – 8. A (1 : 6) Strelci: 5. A, B Radoslav Štrkáč - 1
8. A Jaroslav Sedmák – 4, Jozef Klimko –1, Marek Fiľo - 1
7. 6. A – 9. A (0 : 11) Strelci: Jakub Mišurda – 6, Mário Hlaváčik – 2, Matej Bútora – 2,
Martin Refka - 1
8. 5. A, B – 7. A, B (1 : 9) Strelci: 5. A, B Radoslav Štrkáč - 1
7. A, B Mário Pokoš –5, Jakub Bútora –3, Lukáš Radič - 1
9. 8. A – 6. A (2 : 1) Strelci: 8. A Jaroslav Sedmák – 1, Marek Fiľo - 1
6. A Marek Šarišský – 1
10. 9. A – 7. A, B (3 : 3) Strelci: 9. A Jakub Mišurda – 1, Mário Hlaváčik – 1,
Matej Bútora –1
7. A, B Mário Pokoš – 1, Jakub Bútora –1, Ivan Bartoš – 1

Po vzájomných súbojoch sme určili nasledovné poradie tried, ktoré bolo slávnostne
vyhlásené po ukončení turnaja. Každé družstvo dostalo pamätný diplom.
1. miesto – 9. A
2. miesto – 7. A, B
3. miesto – 8. A
4. miesto – 6. A
5. miesto – 5. A, B
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Ocenenia v podobe diplomov a vecných cien dostali:
Najlepší strelec turnaja: Jakub Mišurda, 9. A
Najlepší brankár turnaja: Martin Zlúky, 9. A
Najlepší hráč turnaja: Mário Pokoš, 7. B
Ďakujeme aj p. učiteľkám Ing. A. Pravotiakovej,
Mgr. M. Krupovej a Mgr. I. Datkovej za dozor
pri žiakoch.
Ing. Anna Pravotiaková
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Koncert našej kapely „Gypsy Bachtale“ sa uskutočnil dňa 1. júna 2017 o 8:00 hod. na
amfiteátri v Pohorelej. Kapelu na vystúpenie pripravovala Mgr. Martina Kantorisová.
Tvoria ju rómski žiaci našej školy z rôznych ročníkov. Na koncerte odzneli rómske piesne
a predviedli nám aj ukážku rómskych tancov. Obecenstvo kapelu odmenilo veľkým
potleskom. Ďakujeme pani asistentke za jej čas a ochotu pripraviť pre žiakov takýto koncert,
pomocou ktorého sme mohli aspoň trošku nahliadnuť do rómskej kultúry. Budeme im držať
palce, aby im koncerty a fanúšikovia len a len pribúdali.
Marianna Datková, 7.A
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Hoci s pár dňovým oneskorením, deň detí v Pohorelej sa uskutočnil 3. júna 2017 už
o 10:00. Deti si mohli zašportovať na futbalovom ihrisku a v areáli školy zažili ich obľúbené
rozprávky na vlastnej koži. Od skúšky pozornosti až po streľbu či prechod cez močiar, každý
si prišiel na svoje. Našťastie bolo celý deň príjemne teplo. Deti dostali za snahu párky
a sladkosti.
Dúfame, že sa aktivity každému páčili a všetci sa zabavili. Tento deň je výnimočný najmä
tým, že sa uceľujú vzťahy medzi rôzne starými deťmi a každé z nich má prvého júna právo na
radosť. Ďakujeme všetkým, ktorí boli pri stanovištiach a pomohli k organizácii dňa detí.
Silvia Ševcová, 7.A

Dňa 14. júna 2017 sa uskutočnilo na našej škole v rámci
„Pohybom ku zdraviu“ športové odpoludnie s názvom
„Bavíme sa športom“. Pripravili ho členovia PKspoločenké vedy: Mgr. M. Kalmanová, Mgr. I. Datková,
Mgr. M. Skladaná a Mgr. M. Krupová. Pridala sa k nám
aj p. uč. Ing. K. Kanošová, ktorá pre žiakov pripravila
strieľanie zo vzduchovky. Žiaci 2. stupňa sa prišli zabaviť
pri netradičných športových aktivitách.
Vyskúšali svoju fyzickú zdatnosť v pretláčaní rukou,
koordináciu pohybov preukázali
v skákaní vo vreci,
pinpongovú loptičku museli preniesť a skákavými pohybmi
dopraviť do cieľa, futbaloví nadšenci prejavili svoje kvality
v triafaní kinetickej fľaše zavesenej na futbalovej bránke
a posledná disciplína bolo preťahovanie lanom. Hrejivé
slniečko nám v tento deň hrialo, preto sa to všetko
odohrávalo na školskom dvore. Žiaci rýchlo pochopili, že
šport nie je len odriekanie a drina, ale i zábava a smiech.
Tešili sa z každej vydarenej aktivity, spájali sa triedne
kolektívy rôzneho veku, utužovali priateľstvá a solidarita s menej úspešnými kamarátmi.
Mgr. Mariana Krupová
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Vyhodnotenie celoslovenskej literárnej a výtvarnej
súťaže „Malá krajina – veľké osobnosti“
Na stredu 7. júna 2017 nás Základná škola na Ulici P.J. Šafárika 3 v Prievidzi pozvala
na slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej súťaže „Malá krajina - veľké osobnosti“
spojenej s vernisážou výtvarných a literárnych prác. Zo žiakov našej školy získala v literárnej
časti súťaže 3. miesto Júlia Kanošová z 2.A za poéziu s názvom Kamarátka knižka.

Kamarátka knižka
Keď som bola maličká
čítala mi mamička
z peknej knižky rozprávkovej
rozpoviem vám niečo o nej.
Bol v nej psíček s mačičkou,
veľký medveď s líštičkou.
Zvieratká tam šantili
občas sa aj pobili.
Teraz si už čítam sama,
spolu s knižkou často plávam
po moriach i oceánoch,
zastavím sa v rôznych krajoch.
Spoznám veľa nového
pekného a dobrého.
Knižka je tak veru skrátka
moja dobrá kamarátka.

Srdečne gratulujeme a za prípravu
veľmi pekne ďakujeme p. uč. L. Vaculčiakovej.

Ing. Katarína Kanošová
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Szabóov grafický Lučenec 2017
V každom z nás je kus dieťaťa a to sa chce hrať. Detstvo je čarovné aj
vďaka možnosti hrou sa pripravovať na život v dospelosti. Každý jeden
z nás si uchováva v truhlici spomienok
obľúbenú hračku, ktorá bytostne patrila k nám.
Témy 20. ročníka celoslovenskej a 13. ročníka medzinárodnej
výtvarnej súťaže Szabóov grafický Lučenec s
podtitulom HRAČKY sa naši žiaci zhostili vynikajúco.
Organizátori ocenili vysokú úroveň ich prác, a preto im odborná porota
udelila tieto ocenenia:
IV. kategória:
1. miesto: Janka Kamzíková, 7.A, „V izbe môjho brata“
2. miesto: Petra Kantorisová, 6.A, „Malý princ“
V. kategória:
1. miesto: Kristína Gandžalová, 8.A, „Kráľovstvo bábok“
Srdečne oceneným žiakom blahoželáme, prajeme im veľa úspechov v ďalšej výtvarnej
tvorbe a za prípravu ďakujeme pani učiteľke Mgr. M. Skladanej!
Mgr. Mária Skladaná
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Zelený svet 2017 je výtvarná súťaž Ministerstva životného prostredia SR. Záštitu nad
súťažou udeľuje v roku 2017 Zastúpenie Európskej komisie v SR, Slovenská komisia pre
UNESCO a Európska envirnomentálna agentúra (EEA). Bol to už 22. ročník medzinárodnej
súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže. Žiaci výtvarné práce kreslili na tému “Neznáme
tajomstvá hmyzieho sveta.” Poslaním súťaže bolo vštepovať mladým umelcom vzťah k
prírode, životnému prostrediu formou budovania návykov a zručností v umeleckom prejave.
Práce mali mať tvorivý a motivačný charakter, ktorý by prezentoval vzťah detí k životu a
prírode. Sme potešení, že aj žiaci našej školy získali čestné uznania v tejto súťaži, konkrétne
Janka Halušková a Janka Kamzíková zo 7.A, Jozef Klimko a Kristína Gandžalová z 8.A
a Petra Kantorisová zo 6.A triedy. Do tejto súťaže sa zapojili aj ďalší žiaci Daniela
Cesnaková, Ján Gandžala a Natália Pokošová z 5.A triedy, ktorí však nezískali ocenenie
ale ako najmladší žiaci druhého stupňa sa zapojili do výtvarnej súťaže. Ďakujeme p. uč. Mgr.
M. Skladanej a Mgr. M. Krupovej za prípravu žiakov na súťaž a žiakom ďakujeme za
reprezentáciu školy.
Mgr. Mariana Krupová
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Dňa 15. júna 2017 k nám na školu zavítali žiaci zo Základnej umeleckej školy v Heľpe
s divadelným vystúpením pod názvom „ČIČISTORY“ pod vedením Evy Labošovej.
Vystúpenie sa konalo v telocvični ZŠ s MŠ Pohorelá. Žiaci našej školy sa zabavili
a vychutnali si herecké výkony heľpianskych detí. Ďakujeme divadelníkom za krásny
a nezabudnuteľný umelecký zážitok.
Mgr. Mariana Krupová

Žiaci Marek Medveď, Róbert Tlučák a Silvia Ševcová sa dňa 31.
mája 2017 zúčastnili súťaže Medzníky druhej svetovej vojny. V teste
bolo celkovo 30 otázok, či už na doplňovanie, poznávanie obrázka
s tématikou druhej svetovej vojny alebo výber správnej odpovede. Hoci
bol test pre deviatakov. Naši siedmaci sa s ním popasovali skvele –
z celkovo deviatich tímov skončili po napínavom a namáhavom rozstreli
na štvrtom mieste – z štyridsiatich bodov získali 36. Gratulujeme!
Organizátori tejto súťaže boli natoľko veľkorysí, že dňa 15. júna 2017
zobrali všetkých súťažiacich na poučný výlet. Žiaci boli v múzeu SNP
v Banskej Bystrici a navštívili nemcami vyhubenú dedinku Kalište.
Ďakujeme p. uč. Ing. A. Pravotiakovej za prípravu a doprovod žiakov na
súťaž a žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy.
Silvia Ševcová, 7.A
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Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR v súvislosti s Národnou stratégiou
zvyšovania úrovne a kontinuálneho rozvíjania čitateľskej gramotnosti vyhlásil školský rok
2016/17 za Rok čitateľskej gramotnosti. Ministerstvo chce rozličnými spôsobmi podporiť
vzťah detí a žiakov k čítaniu a získať tak väčší počet zanietených priaznivcov literatúry, preto
zorganizovalo spoločné čítanie rozprávky dňa 6. apríla 2017 (vo štvrtok) pri príležitosti
Medzinárodného dňa Rómov. Na našej škole sa aktivita konala na druhej a tretej
vyučovacej hodine na 1. aj 2. stupni na hodinách slovenského jazyka a literatúry. Na všetkých
hodinách sa čítala rozprávka Vtáčatko Koráločka v slovenskom jazyku a Čirikloro
Mirikloro v rómskom jazyku od spisovateľky Daniely Hivešovej – Šilanovej.
Zámerom tejto aktivity bolo nielen zatraktívniť čítanie kníh medzi žiakmi, ale súčasne aj
posilniť pocit ich spolupatričnosti, súdržnosti, vzájomného spoznávania sa a najmä
postupného odbúravania nežiaducich predsudkov voči iným ľuďom.
Zvýšenie čitateľskej gramotnosti bolo a je spoločným cieľom a záujmom našej spoločnosti,
preto je dôležité najmä u mladej generácie podporovať a zatraktívňovať čítanie kníh. Dobrým
nástrojom bola aj táto celoslovenská akcia, ktorá nabádala žiakov nielen k čítaniu, ale
posilňovala aj pocit spolupatričnosti a súdržnosti v našej multikultúrnej spoločnosti.
Mgr. Mariana Krupová

10

V dňoch 16. a 17. júna 2017 naša škola privítala v rámci podujatia "Folklór nás spája"
DFS Venček z Levoče. Po príchode sme deťom z Levoče ukázali našu obec a navštívili sme
pani Hipíkovú, ktorá im ukázala prácu na tkáčskom stroji. Po obede sa deti pripravovali na
večerné vystúpenie. Na vystúpení sa predviedli deti z DFS Mladosť, DFS Venček aj DFS
Malá Kýčera z Čierneho Balogu. Napriek nepriaznivému počasiu vystúpenie potešilo celé
obecenstvo. Po večeri si deti urobili spoločný spevácko-športový večer.
Sobotné dopoludnie sa nieslo v duchu tvorivých dielní. Pán L. Janoška učil deti plieskať
bičom a chodiť na chodúľoch, p. C. Gandžala ich učil vyrezávať do dreva, p. J. Tlučáková
im pripravila výtvarné činnosti a s p. uč. M. Kalmanovou si pripravili magnetky z Pohorelej.
Dopoludnie sme zavŕšili odvetným zápasom vo vybíjanej. Po obede sme sa s prísľubom
zopakovania podobného podujatia s DFS Venček rozlúčili. Ďakujeme všetkým, ktorí svojou
pomocou a sponzorskými darmi prispeli k tomuto podujatiu.
Mgr. Mária Huťová

Šachový turnaj
Dňa 26. mája 2017 sa uskutočnili Majstrovstvá Slovenska družstiev v šachu. Tieto
majstrovstvá sa konali v Ružomberku. Naši šachisti, konkrétne A. Kanoš, R. Tlučák, M.
Dudáš a B. Tlučáková sa turnaja zúčastnili. V tomto turnaji sa naozaj potrápili, pretože videli
skutočne najlepších hráčov svojho veku na Slovensku. Snažili sa zo všetkých síl, ale súperi
boli príliš silní. Turnaj sa odohral v hoteli, kde nás po prihlásení obdarovali darčekovou
taškou, v ktorej nám dali pár drobností. Šachisti sa snažili, ale nakoniec skončili na
poslednom mieste. Každý mal 1 bod až na A. Kanoša, ktorý okrem jedného kontumačného
bodu uhral ešte pól boda. Ďakujeme p. J. Kanošovi za prípravu žiakov na súťaž a žiakom
ďakujeme za reprezentáciu školy.
A. Kanoš, 8.A a R. Tlučák, 7.A
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V rámci grantového programu Projekty zamestnancov schválila Nadácia Volkswagen
Slovakia našu žiadosť o grant vo výške 1 000 € a zvyšné náklady 378,80 € boli hradené
z vlastných príjmov školy.

Otvorenie Detského dopravného ihriska v Pohorelej realizovaného na základe Zmluvy
o poskytnutí grantu č. 140/16_MA sa uskutočnilo dňa 7. júna 2017o 10:00 hod. na
asfaltovom ihrisku nad telocvičňou Základnej školy s materskou školou, Kpt. Nálepku
878, Pohorelá, okres Brezno. Otvorenie bolo realizované v súčinnosti s pracovníkmi
Dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva policajného zboru Brezno v zastúpení:
riaditeľ OR PZ Brezno – plk. Mgr. Kamil Kmeť, riaditeľ ODI OR PZ Brezno – pplk. Ing.
Rastislav Čupka, dopravný inžinier – kpt. Ing. Erik Baláž, referent špecialista skupiny
prevencie – por. PhDr. Slávka Piliarová, referent – práp. Bc. Katarína Kánová. Na otvorení
DDI boli prítomní starostka obce Ing. Jana Tkáčiková, riaditeľ ZŠ s MŠ Pohorelá Mgr.
Jozef Šajša, zástupkyňa riaditeľa ZŠ s MŠ pre základnú školu Mgr. Erika Bialiková,
pedagógovia Mgr. M. Huťová,
Mgr. T. Šajšová, PaedDr. G.
Kanošová, Mgr. L. Sidorová, Mgr.
I. Zlúkyová, pedag. asistentky učit.
Bc. J. Tlučáková, Mgr. D.
Simanová, Mgr. M. Kantorisová
a osemdesiat žiakov prvého až
štvrtého ročníka.
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Zvyšovanie bezpečnosti žiakov v premávke na pozemných komunikáciách sme zabezpečili
ich praktickým výcvikom a špecializovaným teoretickým vyučovaním na novom Detskom
dopravnom ihrisku v Pohorelej. Výcvik viedla por. PhDr. Slávka Piliarová za pomoci svojich
kolegov. Cieľom výcviku bolo poznať prenosné dopravné značky a riadiť sa podľa nich.
Bezpečne chodiť po chodníku
a po ceste. Brať ohľad na
ostatných účastníkov cestnej
premávky.
Kultúrne
sa
správať
na
cestách
a v dopravných prostriedkoch.
Vedieť zavolať a poskytnúť
prvú pomoc pri dopravnej
nehode. Schopnosť pozorovať
svoje okolie a vyhodnocovať
ho z hľadiska bezpečnosti.
Ovládať bezpečnú jazdu na
bicykli,
kolobežke
a kolieskových korčuliach. DDI budú využívať naši škôlkari a žiaci všetkých ročníkov
základnej školy na vyučovaní, ale aj v mimoškolských aktivitách. Ihrisko bude k dispozícii aj
na krúžkovú činnosť.
Naše Detské dopravné ihrisko by sme radi ponúkli aj iným školám v našom okolí, nakoľko
sa v okrese Brezno nenachádza žiadne DDI. Ihrisko bude slúžiť na osvojenie si rôznych
poznatkov a pravidiel cestnej premávky, nadobudnutie konkrétnych zručností a návodov na
riešenie určitých dopravných situácií v praktickom živote.
Mgr. Erika Bialiková

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.
 Jún2017–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 schodmi v 1.
pavilóne a umiestnili tam nové dopravné značky
od Nadácie Volkswagen Slovakia.
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Žiaci si vyskúšali sadnúť do osobného automobilu a hrali sa na vodičov.
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.
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
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Vyhlasovateľom súťaže bolo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky, spoluvyhlasovateľom a organizátorom bola Cirkevná základná umelecká škola sv.
Lukáša a Cirkevná škola úžitkového výtvarníctva sv. Lukáša v Topoľčanoch. Súťaž bola
organizovaná ako dobrovoľná záujmová činnosť
deti a žiakov MŠ, ZŠ, ZUŠ a stredných škôl s
výtvarným zameraním.
Poslaním súťaže „DIELO TVOJICH RÚK“
bolo: a) prezentovať výtvarné, hudobné a literárnodramatické cítenie žiakov;
b) podporovať odborný rast talentovaných žiakov;
c) umožniť učiteľom a žiakom vymeniť si
skúsenosti;
d) prispievať k účelnému a efektívnemu
využívaniu voľného času žiakov.
Naša škola sa zúčastnila tejto súťaže vo
výtvarnom umení a získala cenu za kolekciu
v kategórii Základné školy 5.-9. ročník
vyhodnotenú 9. júna 2017 v Topoľčanoch. Ďakujeme p. uč. Mgr. M. Skladanej za prípravu
žiakov na súťaž a žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy.
Mgr. Mariana Krupová

31. mája 2017 sa v Levoči uskutočnilo vyhodnotenie
celoslovenského kola výtvarnej súťaže „Biblia očami detí
a mládeže,“ kde naša žiačka Silvia Ševcová zo 7.A triedy
získala v 5. kategórii výborné 2. miesto. Ďakujeme p. uč. Mgr.
M. Skladanej za prípravu žiačky na súťaž a Silvii prajeme
veľa úspechov v ďalších výtvarných súťažiach.
Mgr. Mariana Krupová

V stredu, 28. júna 2017, žiaci druhého stupňa absolvovali účelové cvičenie
s vyučujúcimi a s asistentkami učiteľa. Všetci spolu prešli trasu z našej základnej školy
popod Brezinu až na miesto zvané Makovisko. Tam sa žiaci občerstvili. Ing. Kanošová Katka
pre nich pripravila úlohy, ktoré pozostávali z poznávačiek. Žiaci si prezreli pripravené
materiály, na ktorých boli jednotlivé skupiny. Ich úlohou bolo poznávať a ak to bolo možné aj
hľadať na mieste, kde sa nachádzali, rastliny, stromy a kríky, bylinky, hríby a lesné ovocie.
Na záverečnej prechádzke sme sa zastavili pri pohoreľskom medokýši a vychutnali sme si
vzácnu čerstvú vodu z nášho prameňa.
Mgr. Marianna Kalmanová
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Deň otcov
Deň otcov je sviatok oslavujúci všetkých otcov, otcovstvo a vplyv otcov na spoločnosť.
Deň otcov sa na Slovensku slávi tretiu nedeľu v mesiaci jún. Tento rok sme oslavovali 18.
júna. Tradícia Dňa otcov vznikla v meste Spokane v štáte Washington, už v roku 1910.
Američanka Sonor Smart Doddová si chcela uctiť všetkých otcov ako bol ten jej. Veterán
občianskej vojny William Jackson
Smart po smrti manželky sám
musel vychovávať šesť detí.
Sonora vnímala svojho otca ako
hrdinu a hneď ako sa dozvedela,
že matky majú svoj sviatok navrhla,
aby podobný mali aj všetci
otcovia. Prvá neoficiálna oslava sa
konala v deň narodenín Sonorinho
otca 19. júna 1910. Popularita
sviatku rástla a tretia júnová nedeľa sa postupne stala sviatkom všetkých otcov. V roku 1966
prezident Londyn Johnson podpísal prezidentské vyhlásenie, v ktorom stanovil tretiu nedeľu v
júni ako oficiálny sviatok Dňa otcov.
(zdroj: internet, upravila: M. Datková, 7.A)

16. mája2017 sme si na našej škole pripomenuli Medzinárodný deň mlieka. Tento deň sa
oslavuje vždy tretí májový utorok už od roku 1957.Mlieko a mliečne výrobky predstavujú
jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek plnohodnotnej ľudskej stravy. Obsahuje
látky, ktoré nás dokážu chrániť pred chorobami a dáva nám dobrý štart pre náš ďalší zdravý
vývin, a preto si žiaci piateho ročníka na túto príležitosť urobili krásne plagáty.
Silvia Ševcová, 7.A
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V stredu 7. júna 2017 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 loptičk ou. Za mladšie žiačky pretekali Petra Kantorisová zo 6.A a Janka
Kamzíková zo 7.A, za mladších žiakov Adam Kuklica z 5.A a Matej Mišurda zo 6.A.
V kategórii starších žiačok nás reprezentovali Kristína
Gandžalová a Daniela Mišurdová z 8.A a starší žiaci Mário
Pokoš zo 7.B a Matej Bútora a Jakub Mišurda obaja z 9.A
triedy. Preteky boli náročné, zvlášť skok do diaľky, v ktorom mali
naši žiaci značný handikep, pretože nám v areáli chýba doskočisko.
Napriek tomu boli veľmi úspešní a v silnej konkurencii získali
celkovo až 4 medaily. Janka Kamzíková skončila na druhom
mieste v skoku do diaľky s výkonom 352 cm a tretie miesto
získala aj v hode kriketovou loptičkou za hod dlhý 31 m. Z
mladších žiakov na výbornom štvrtom mieste skončil Adam
Kuklica so svojim 35 m dlhým hodom kriketovou loptičkou
a delené štvrté miesto v behu na 800 m dosiahol Matej Mišurda,
ktorý tiež obsadil v skoku do diaľky krásne 5. miesto s výkonom
322 cm. Aj staršie žiačky si domov priniesli medaily a to v hode
kriketovou loptičkou Daniela Mišurdová s hodom dlhým 43 m
a taktiež nádherným 4. miestom vo vytrvalostnom behu na 800
m, kde ju od medaily delila iba 1 sekunda. Jakub Mišurda si v kategórii starších žiakov
„vyhádzal“ perfektné druhé miesto s výkonom 64 m. Všetkým srdečne gratulujeme a za
prípravu ďakujeme p. uč. K. Kanošovej, p. riaditeľovi J. Šajšovi a p. špec. pedagogičke Ž.
Holkovej.
Ing. Katarína Kanošová
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Súťaž dvojíc v badmintone sa konala 9. júna 2017 v telocvični s počtom žiakov 12.
Žiaci vytvorili ľubovoľné dvojice z rovnakej kategórie. Každá dvojica mala tri pokusy, ktoré
sa sčítali. V úvode súťaže sa žiaci rozbehali, rozcvičili a natrénovali si súťažnú disciplínu. Po
tréningu súťažili v ľubovoľnom poradí. Na záver polovica žiakov hrala futbal a druhá
polovica trénovala badminton.
Za realizáciu ďakujeme p. uč. Mgr. Lenke Sidorovej a asistenciu pri súťaži p. uč. Mgr.
E. Haluškovej.
Vyhodnotenie súťaže:
1. – 2. ročník
1.miesto: Bartolomej Pokoš, K. Puška 2. B, výkon: 20 úderov
1.miesto: Kristínka Danieličová, Julka Kanošová 2.A, výkon: 3 údery
3. – 4. ročník
1.miesto: Paťo Paľus, Riško Kalman 4.A, výkon: 10 úderov
2.miesto: Maťko Tešlár, Emka Vajdíková 4. A, výkon: 9 úderov
3.miesto: Martinko Baksa, Bianka Tlučáková 4.A, výkon: 6 úderov
Gratulujem víťazom a ďakujeme im za účasť!

Mgr. Lenka Sidorová
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Dňa 4.júna 2017 sa uskutočnil 18. ročník cyklistickej časovky. Zúčastnilo sa 21
predškolákov a žiakov našej školy. Prví najrýchlejší boli odmenení diplomom a vecnými
cenami.
VYHODNOTENIE:
PREDŠKOLÁCI A MLADŠÍ (dĺžka trate 1 km):
1. Jakub Pompura,
(6 rokov) 2 min. 17 sec.
2. Samuel Rochovský,(6 rokov) 2 min. 30 sec.
3. Magdaléna Kanošová, (6 rokov) 2 min. 34 sec.
4. Maroš Kanoš,
(6 rokov)2 min. 58 sec.
5. Nela Vojtko Kubandová, (5 rokov) 3 min. 24 sec.
6. Richard Bráz,
( 3 roky)
5 min. 58 sec.
DIEVČATÁ I.-III. ročník (dĺžka trate 2,6 km)
1. Vanesa Pompurová,
III.A
11 min. 32 sec.
2. Júlia Kanošová,
II.A
12 min. 12 sec.
3. Kristína Součeková,
III.A
12 min. 46 sec.
CHLAPCI I.-III. ročník(dĺžka trate 2,6 km)
1. Jakub Vojtko Kubanda,
III.A
8 min. 40 sec.
2. Ján Pompura,
III.A
9 min. 12 sec.
3. Erik Bialik,
III.A
9 min. 44 sec.
DIEVČATÁ IV.-VI. ročník (dĺžka trate 2,6 km)
1. Alexandra Mecková,
IV.A
9 min. 52 sec.
2. BiankaTlučáková,
IV.A
9 min. 53 sec.
CHLAPCI IV.-VI. ročník(dĺžka trate 2,6 km)
1. ChrisSuchánek,
V.A
7 min. 52 sec.
2. Ján Gandžala,
V.A
8 min. 04 sec.
3. Šimon Petro,
IV.A
10 min. 49. sec.
DIEVČATÁ VII.-IX. ročník(dĺžka trate 2,6 km)
1. Janka Kamzíková,
VII.A
8 min. 55 sec.
CHLAPCI
VII.-IX. ročník (dĺžka trate 2,6 km)
1. Marek Fiľo,
VIII.A
7 min. 09 sec.
2. Róbert Tlučák,
VII.A
8 min. 03 sec.
3. Erik Refka,
VIII.A
8 min. 39 sec.
(Janka Kamzíková, 7.A, zdroj: Pohorelský hlásnik)
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Mesiac jún si žiaci našej školy oživili športom a zúčastnili sa v Brezne Florbalového turnaja
základných škôl na Horehroní. Turnaj sa konal 14. júna 2017. Na turnaji bolo 6 družstiev,
ktoré sa snažili za každú cenu vyhrať. Hralo sa 2 krát po 8 minút. Zúčastnili sa ho družstvá zo
škôl: Mazorník, Predajná, Pionierska 4, Osemročné
gymnázium Brezno a Telgárt.
Našu školu reprezentovali:
kapitán a zároveň brankár: Zlúky M., IX.A
a hráči:Bútora J., Veštúr A., Tlučák. R. zo VII.A, Baksa
J., Fiľo M., Klimko J., Refka E., Sedmák J. z VIII.A
aBútora M., Mišurda Š., Refka M. z IX.A. Družstvo
našich žiakov súperilo v semifinále s družstvom Telgárt
o 3. miesto. Florbalisti nadobudli nové športové
skúsenosti a strávili veľmi príjemný a úspešný deň.
Výsledky: 1. MŠK Mazorník
2. Pionierska 4
3. Telgárt
4. ZŠ s MŠ Pohorelá
5. Osemročné gymnázium Brezno
6. MŠK Predajná
Ďakujeme p. riaditeľovi Mgr. J. Šajšovi za prípravu
žiakov na súťaž, p. asistentke Mgr. M. Mikolajovej
a špec. pedagogičke Mgr. Ž. Holkovej za doprovod
žiakov na turnaj a žiakom ďakujeme za reprezentáciu
školy.
Mgr. Žaneta Holková, Jakub Bútora, 7.A
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Detské Chalupkovo Brezno – prehliadka detskej
záujmovej činnosti vo výtvarnej a literárno-dramatickej
činnosti – XI. ročník sa konal 8.6.2017 v Brezne. Deti našej
materskej školy sa prezentovali vo výtvarnej tvorbe
maľovaním na plátno, na tému Môj kamarát/kamarátka.
Ocenená bola maľba Lucii Zlúkyovej. V okrese Brezno sa do
výtvarnej súťaži zapojilo cca 150 detí, z ktorých odborná
porota vybrala desať. Členkou poroty bola aj PaedDr.
Dagmar Krupová. Pre ocenené deti bol dopoludnia
pripravený zaujímavý program. Na darčeky prispela v mene
obecného úradu veľkou mierou aj pani starostka Ing. Jana
Tkáčiková.
PaedDr. Dagmar Krupová

Celoslovenská výtvarná súťaž Dúhový kolotoč sa
koná každoročne pred koncom školského roka v
Banskej Bystrici.
V priestoroch radnice bolo ocenených desať detí. Do
súťaže bolo odoslaných až tisíc prác detí
predškolského veku z celého Slovenska.
Za našu materskú školu získala ocenenie najmladšia
škôlkarka Ivonka Rochovská.
PaedDr. Dagmar Krupová
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Posledný školský víkend začínali naši predškoláci veľmi netradične - Nocou odvahy.
Stretnutie bolo naplánované v piatok večer o 18:00 v škôlke a prvá aktivita bola na
dopravnom ihrisku. Kedže predškoláci celý školský rok tvorili skvelý vedecký tím, čakali ich
dve zaujímavé aktivity.
Po návrate do škôlky im ďalšie prekvapenie pripravila Kristínka Gandžalová. Veľmi
zaujato porozprávala nielen o husličkách, ale aj o jej rozhodnutí stať sa huslistkou. Hra na
tomto nástroji deti očarila, spoznali podľa melódie mnohé ľudové pesničky, a aj si
zatancovali. Potom im dobre padla ovocná hostinka, pochutili si aj na šiškách a pagáčikoch.
Než sa všetci vydali hľadať zlatý poklad, teda po zotmení, deti si vyberali balóny a
skrášľovali ich svojou kresbou. Kresbu striedali s hrou Na balóny, ktorá ich rozosmiala a
žiadali si jej opakovanie. Pri hľadaní pokladu im pomáhala hviezda Severka a po putovaní
dedinou ich zaviedla k školskému jazierku. S nájdenými dukátmi sa pekne podelili.
Spokojní sa vrátili do škôlky a v priebehu ďalšej hodinky sa postupne dostali do pyžamka a
na miesto nočného spánku. Pri dvoch rozprávkach o Tomášovi deti postupne usínali. Hoci sa
pomaly blížila polnoc, ráno boli čulí a pokračovali v hrových aktivitách až do príchodu
rodičov.
PaedDr. Dagmar Krupová
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Vo štvrtok, 29. júna 2017 bol pre predškolákov materskej školy deň D. Spoločné
stretnutie detí, rodičov a pani učiteliek na Obecnom úrade Pohorelá podčiarklo
neopakovateľné chvíle blížiaceho sa odchodu najstarších detí z materskej školy.
Po slávnostnom akte pokračovalo stretnutie všetkých zainteresovaných aj v materskej škole.
Deti s pani učiteľkami pripravili program, ktorý sa niesol v duchu rozlúčkového podujatia.
Aj v jednej básni zaznel text: „....kto má šesť, to ti tak musí byť, so škôlkou sa musí
rozlúčiť...“...
PaedDr. Dagmar Krupová

zľava: Refka Martin, Mišurda Jakub, Zlúky Martin, Hlaváčik Mário, Mgr. Renáta Kantorisová, Bútora
Matej, Kulifajová Vanesa, Borloková Veronika, Homolová Petra, Pajer Leo (chýba Kováčová D.)

Veľa sme sa naučili,
stojíme tu v tejto chvíli,
plní lásky, plní vďaky ako rozkvitnuté maky,
aby sme vám povedali,
ako sme vás radi mali.

Zato všetko, čo už vieme,
s láskou vám dnes ďakujeme.
Za tú lásku všetkých detí,
nech vám vravia naše kvety.
Mgr. Renáta Kantorisová
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Výletom na Spišský hrad sa žiaci prvého stupňa rozlúčili so školským rokom. Hrad ich
privítal horúcim slnečným počasím a krásnymi výhľadmi na okolitú krajinu. Všade naokolo
to dýchalo históriou a deti si mohli poprezerať zrúcaninu hradu, hradby i archeologické
nálezy. Na pamiatku si zakúpili pekné suveníry a presunuli sa do najmenšej a najmladšej
ZOO na Slovensku. Najväčší záujem vzbudili medvede, tiger, leopard, orangután či lemur.
ZOO je spestrená dvomi detskými ihriskami a deti si mohli zaskákať na nafukovacej žirafe,
trampolíne či občerstviť sa v stánkoch s občerstvením a so zmrzlinou. Po dlhom dni všetci
šťastne docestovali domov a na výlet určite budú dlho spomínať. Ďakujeme p. uč. Mgr. M.
Huťovej, Mgr. I. Zlúkyovej a PaedDr. G. Kanošovej za dozor na školskom výlete.
Mgr. Ivana Zlúkyová
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Aj žiaci 2. stupňa ukončili školský rok výletom v Košiciach. Na výlete bol zaujímavý
program, ktorý nás veľmi zaujal. Navštívili sme najväčšiu zoologickú záhradu v Európe,
ktorá je jednou zo štyroch zoologických záhrad na Slovensku a buduje sa od roku 1979. Jej
zameranie je v prevažnej miere na euroázijskú faunu, chovanú v priestoroch, ktoré sa svojou
veľkosťou a charakterom približujú prírodným podmienkam. Zoologická záhrada Košice
chová aktuálne 244 druhov zvierat a živočíchov v celkovom počte 1080 jedincov.
Ďalšou atrakciou bol DinoPark Košice, ktorý je súčasťou zoologickej záhrady. Na jednom
mieste sme tak stretli nádherné živé zvieratá a vyhynuté druhohorné tvory. Videli sme veselé
pasúce sa stádo stegosaurov, ktoré nás privítalo hneď za bránou do DinoParku. V nádhernom
prostredí malebného údolia s potokom to dinosaurom skutočne pristalo. Desiatky
druhohorných vládcov našej planéty v životných veľkostiach, unikátne 3D Kino zdarma,
detské atrakcie, paleontologické ihrisko, občerstvenie v DinoGrile a mnoho ďalšieho deti
veľmi potešilo. Zaujímavý bol aj najväčší kostol na Slovensku Dom svätej Alžbety, ktorý sa
nachádza v strede Hlavnej ulice v Košiciach. Je katedrálnym chrámom Košickej
rímskokatolíckej arcidiecézy a farským kostolom Farnosti svätej Alžbety v
Košiciach. Poslednou zastávkou bol Aupark, v ktorom sa žiaci odreagovali a nakúpili si rôzne
zaujímavé veci a suveníry.
Ďakujeme našim učiteľkám Mgr. M. Krupovej, Mgr. M. Kalmanovej a Mgr. M.
Skladanej, ktoré pre nás pripravili tento zaujímavý a poučný výlet. Žiaci 2. stupňa
odporúčajú mladším žiakom navštíviť toto mesto, ktoré je zaujímavé svojimi historickými
pamiatkami. Oplatí sa tam ísť.
Mgr. Mariana Krupová
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Už sa s tebou lúčime,
neboj, my sa vrátime.
Násobenie, delenie,
prosím, len to nie.
Stále všetko dookola,
proste školská rutina.
Keď prichádza koniec školy,
opravovanie hneď nás skolí.
Vysvedčenie prichádza,
prázdniny idú zas.
Cestovanie, výlety,
určite niekde ideš aj ty.
Neseď doma len na zadku,
leto ťa už volá vonku.
Janka Halušková, 7.A, vlastná tvorba

Už aj vrabce čvirikajú
že sa brány zatvárajú,
že už zvonec ide spať
a deti sa budú hrať.
Tabuľa si zavrie krídla,
umývadlo nemá mydla,
lavice sú bez žiakov,
tí už bežia do makov.
Ticho vládne v celej škole,
hluku mala až do vôle.
Knihy, perá, zošity
do tašky si zbalil Ty?
Ale doma, pekne skrátka,
nech je tvoja kamarátka,
nie len malá Iva,
no aj dobrá kniha!
Janka Balážová, V.A, zdroj: internet
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1. Pospájaj čísla:

2. Vyrieš:
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Dňa 30. júna 2017 v piatok o 9:30 hod. sme v
telocvični ZŠ s MŠ Pohorelá slávnostne ukončili školský
rok 2016/2017.
Odmenili sme najlepších žiakov, ktorí reprezentovali
školu a obec v rôznych oblastiach. Potom sme sa rozlúčili
s našimi deviatakmi, v triedach sme si prevzali
vysvedčenia a rozišli sme sa na prázdniny.
Stretneme sa 4. septembra 2017 pri otvorení nového školského roka 2017/2018.
PaedDr. G. Kanošová

Prázdninové úlohy:
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