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Konečne je tu jún a s ním aj koniec roka a vysvedčenia. Všetci žiaci aj učitelia sa už
tešia na prázdniny a spríjemniť vám posledné júnové dni prišiel aj náš Pohoreľský
školáčik. Nájdete v ňom júnové udalosti z našej školy, všetky výlety, ktoré sa uskutočnili
a ďalej vyhodnotenia súťaží, do ktorých sa zapojili žiaci našej školy. Pre najmenších tu
budú opäť rôzne omaľovánky, vystrihovačky a tajničky, pre starších kvízy a doplňovačky.
Prajeme vám krásny zvyšok júna v školskom prostredí, dobré vysvedčenie a deviatakom
veľa šťastia v nových školách.
Vaša redakcia vám želá krásne prázdniny!

Dňa 25. mája 2015 sa pre žiakov siedmej, ôsmej a deviatej triedy uskutočnila beseda na
tému Odpad či surovina. O tejto téme nám prišla porozprávať pracovníčka národného
parku NAPANT pani Mgr. Anna Šucháňová. Žiakom rozprávala o prírode, o odpade, ako
príroda všetok ten odpad likviduje. Rozprávali sme sa o rôznych spôsoboch recyklovania
odpadu, ako plast, sklo, papier, guma, plechovky a Tetra Pak. Zistili sme, že ak odpad
nezačneme separovať, v prírode sa buď vôbec nerozloží alebo mu to trvá mnoho rokov.
Preto musíme odpad triediť a nehádzať ho do prírody!
Vedeli ste o tom, že existuje na Tichom oceáne ostrov s nazhromaždeným odpadom?
Alebo, že existuje aj najšpinavšia rieka? A čo je vlastne odpad?
Odpad je vec, ktorej sa majiteľ chce zbaviť alebo tiež hnuteľná vec, ktorej odstránenie
je potrebné z hľadiska ochrany životného prostredia. Odpady majú dnes viaceré škodlivé
účinky na životné prostredie, zdravie ľudí i na našu ekonomiku. Na Slovensku sa v
skládkach skladuje takmer 80% všetkého odpadu.
A ako odpad triedime? Triedime ho na komunálny odpad, organický odpad a toxický
odpad. Našu planétu a aj naše zdravie môžeme zachrániť RECYKLÁCIOU. Ak naďalej
budeme znečisťovať prírodu dôjde k dôsledkom rastu odpadu ako napr.
• znečisťovanie životného prostredia
• tvorba skládok
• premnoženie škodcov v miestach vysokej koncentrácie odpadu
• riziko vzniku nákazlivých chorôb a infekcií
• trvalé zaťaženie prostredia
• zníženie estetickej hodnoty krajiny.
Dúfame, že takú prírodu a krajinu by sme nechceli mať, a preto by sme sa mali
zamyslieť nad sebou a začať triediť odpad! Aj v našej obci sa zbiera sklo, papier aj plast,
stačí ak sa do zberu zapojíme a pomôžeme tak našej planéte! Ďakujeme p. uč. Ing. Anne
Pravotiakovej za prípravu tejto besedy.
(R. Pokošová, VIII.A)
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V dňoch 2. - 5. júna 2015 sa uskutočnil plavecký výcvik v Závadke nad Hronom.
Žiaci 3.A a 4.A triedy si zdokonaľovali svoje schopnosti v plávaní. Plaveckú zdatnosť
žiaci získavali pod vedením p. riaditeľa Mgr. Jozefa Šajšu a p. asistentiek Bc. Terézie
Šajšovej a Mgr. Martiny Mikolajovej. Plavecký výcvik absolvovalo 11 žiakov - (fotto)
Samuel Pompura, Lucia Homolová, Vivien Ďuricová, Janka Balážová, Petra
Kantorisová, Matej Paľus, Dávid Krajči, Adam Kuklica, Matej Vojtko, Ján Gandžala
a Dominik Danielič.
Žiaci v úvode absolvovali vstupné testy plaveckej zdatnosti a zoznamovali sa s vodným
prostredím. Skúšali rôzne spôsoby dýchania, ponárali sa a lovili z dna bazéna predmety
s cieľom odbúrať strach. Učili sa bezpečne pohybovať vo vodnom prostredí. Postupne si
osvojovali splývavú polohu. Učili sa plavecký spôsob kraul a znak. Pri nácviku používali
plávacie dosky. Dôkladne si osvojovali prácu horných a dolných končatín. Učili sa
efektívne dýchať pri plávaní. Výcvikom sa rozvíjali vôľové vlastnosti žiakov, zvyšovala sa
ich vytrvalosť, obratnosť a kondícia. Žiaci si precvičovali rôzne polohy tela vo vode:
stojky, kotúle. Jednoduché súťaže, štafety, hry viedli žiakov k tolerancii a vzájomnej
spolupráci. Cieľom plaveckého výcviku bolo zaplávať jedným plaveckým spôsobom
technicky správne čo najväčšiu vzdialenosť bez zastavenia. V závere výcviku bolo
vyhodnotenie s odovzdávaním diplomov.
(B. Kolláriková, VIII.A)
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Dňa 10. júna 2015 sa uskutočnil futbalový turnaj Nie rasizmu v Telgárte. Aj žiaci
našej školy sa zúčastnili tohto turnaja, a to Rastislav Harvan (VI.A), Dávid Pompura a
Adrián Koky (VIII.A), Jozef Kalman, Emil Holko, Tomáš Gajda, Miroslav Maťúš a
Michal Kováč (IX.A) a umiestnili sa na krásnom 1. mieste. Za našimi super hráčmi
zaostali družstvá z Heľpy, Telgártu a Závadky nad Hronom. Ďakujeme p. riaditeľovi Mgr.
J. Šajšovi za prípravu žiakov na súťaž. Zúčastneným žiakom ďakujeme za reprezentáciu
školy.
(A. Lakanda, VIII.A)
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Dňa 16. júna 2015 zavítali do našej školy sokoliari až z ďalekej Moravy, aby nám
porozprávali o dravcoch. Bola to spoločnosť Zayferus, ktorá sa zaoberá ochranou dravých
vtákov. Priniesli si so sebou veľa pekných vtákov, napr. Orla bielohlavého, Kondora, Orla
skalného, Sovu, Jastraba, Výra veľkého a mnoho ďalších. Žiaci si dravce mohli z blízka
pozrieť a dostať výklad o tom, čím je ktorý dravec zaujímavý. Do ukážok boli zapájaní aj
žiaci, ktorí získali krásne ceny – pexeso či nádherný kalendár s fotografiami dravcov. Žiaci
boli vybraní z publika spolu s pani učiteľkou G. Kanošovou a ony mali možnosť zavolať si
dravca na ruku. Po poučnom výklade o dravcoch nasledovali lety dravcov, ktoré lovili
kunu či veveričku. Program trval skoro hodinu a pól. Žiaci, ale aj učitelia mali z tohto
vystúpenia veľký zážitok a ďakujeme p. zástupkyni Mgr. E. Bialikovej, ktorá túto akciu
pre nás zorganizovala.
(V. Syčová, VIII.A)
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Dňa 17. júna 2015 sa žiaci prvého stupňa vybrali na výlet
do Žiaru nad Hronom. Navštívili tam planetárium,
v ktorom mali nasledovný program:
1. Hviezdna sála: Multimediálny program pre mladších
školákov približujúci slnečnú sústavu a krásu hviezdnej
oblohy.
UFFOVE DOBRODRUŽSTVÁ NA MARSE bol názov programu, ktorý ich tu čakal.
Návšteva z ďalekého vesmíru - cestovateľ Uff stroskotá na Marse. Počas čakania na pomoc
zo svojej materskej planéty má dostatok času na prehliadku nočnej oblohy a telies našej
slnečnej sústavy. Najviac však jeho pozornosť zaujíma Zem a život na nej...
2. Prednášková sála č. 1: Pomocou modelov deťom lektor prehľadne vysvetlil, ako sa
vesmírne telesá pohybujú, od čoho závisí striedanie dňa a noci a ročných období..
3. Prednášková sála č. 2: Pomocou ukážok sa deti oboznámili s históriou a súčasnosťou
astronomickej pozorovacej techniky, pričom im lektor vysvetlil princípy fungovania
ďalekohľadu.
Po exkurzii v planetáriu si žiaci mohli kúpiť rôzne suveníry. Ďakujeme p. uč. PaedDr.
G. Kanošovej a Mgr. I. Zlúkyovej za dozor na výlete. Žiaci aj učitelia si odniesli
množstvo zážitkov, na ktoré tak rýchlo nezabudnú.
(Z. Puťošová, VIII.A)
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Dňa 17. júna 2015 sa žiaci druhého stupňa vybrali na výlet do Starej Ľubovne. Žiaci
navštívili stredoveký vojenský tábor a miestny hrad. Na záver sa žiaci potešili nákupmi
v ZOC Max v Poprade. V stredovekom vojenskom tábore v podhradí žiaci zažili obraz
vojenského života v 16. storočí. Vlastnoručne si zhotovili Ľubovniansky zlatý peniaz.
Skúsili si stredoveké športové disciplíny, streľbu z luku, kuše, jazdu na koni či ukážky
dravých vtákov. Žiaci sa vyšantili v detskom lanovom parku a videli aj minizoo. Súčasťou
tábora bol kapitánsky domček – stredoveká krčma, v ktorej mali žiaci zabezpečený obed,
na ktorom si veľmi pochutili. Potom sme sa presunuli na hrad, v ktorom sme absolvovali
dvojhodinovú prehliadku so sprievodkyňou v dobovom kostýme. Na hrade sme mali aj
ukážky letu dravcov. Na hrade sa nachádzali aj korunovačné klenoty, ktoré sú dominantou
mesta. Na záver sme vystúpili na najvyššiu vežu v hrade, ktorá mala 106 schodov, odkiaľ
sme mali krásny panoramatický výhľad na celú Starú Ľubovňu. Aj našim p. uč. Mgr. M.
Skladanej, Mgr. R. Kantorisovej, Ing. A. Pravotiakovej a Mgr. M. Krupovej, ako
dozor vykonávajúcim učiteľkám, sa výlet veľmi páčil.
Žiaci boli z výletu veľmi nadšení, odniesli si so sebou množstvo zážitkov a odporúčajú
ostatným žiakom navštíviť Starú Ľubovňu a Ľubovniansky hrad.
(M. Chromčová, VIII.A)
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Dňa 11. júna 2015 prišlo vyhodnotenie 7. ročníka
celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže Cesty za
poznaním minulosti vyhlásenej pri príležitosti 71. výročia
Slovenského národného povstania a 70. výročia ukončenia 2.
svetovej vojny. Súťaž bola určená pre žiakov základných škôl,
stredných škôl, ZUŠ, škôl s umeleckým zameraním a
špeciálnych škôl. Súťaž mala podporiť kreativitu detí a
mládeže tak, aby pretransformovali svoje pocity, sny, túžby do
výtvarnej a literárnej podoby. Pri tvorbe sa zoznámili s
jednotlivými výtvarnými technikami a literárnymi formami,
pričom si vytvorili vzťah k umeleckým hodnotám. Súťaž
prispela k vyhľadávaniu talentov z oblasti literárnej a výtvarnej
tvorby, viedla k samostatnej tvorivej činnosti a k účelnému a
efektívnemu využívaniu voľného času. Zároveň vytvárala
podmienky prezentácie vlastnej tvorby priamo v Múzeu SNP a
to formou výstavy najlepších ocenených prác. Taktiež
prehlbovala pozitívny vzťah mladej generácie k národným
dejinám.
Témy:
 Kto sa sám neopúšťa, nebýva opustený
 Čo by na dnešný jazyk mládeže povedal Ľudovít Štúr?
 Slovensko oslobodili pred 70 rokmi, ale v niektorých krajinách sa stále bojuje
 Aká si mi krásna, ty rodná zem moja
 Tie najdôležitejšie veci v živote nie sú veci
 Najlepší deň môjho života
Súťažné kategórie:
1. kategória: deti od 6 do 10 rokov
2. kategória: deti od 11 do 15 rokov
3. kategória: mládež od 16 do 18 rokov
Z našej školy bolo odoslaných veľa prác, no získali sme krásne 2. miesto v 2. kategórii
vo výtvarnej súťaži s témou „Aká si mi krásna, ty rodná zem moja,“ ktorú získala
Alžbeta Bialiková z VIII.A triedy. Ďakujeme p. uč. Mgr. Márii Skladanej za prípravu
žiačky na súťaž a víťazke gratulujeme!
(E. Krupa, VII.A)

Konečne sme sa dočkali! Škola má vynovenú webovú stránku - www.zspohorela.edu.sk
– na ktorej sa dozviete všetky dôležité informácie ohľadom našej školy. O túto stránku sa
budú starať a nové aktuality zapisovať PaedDr. G. Kanošová a Mgr. J. Šajša.
(E. Krupa, VII.A)
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Dňa 10. júna 2015 sa v priestoroch
telocvične našej školy uskutočnil výchovný
koncert pre všetkých žiakov našej školy. Koncert
s témou CESTA ŽIVOTOM nám prišli zahrať
a zaspievať muzikanti z Umeleckej agentúry
AmOs. Koncert zahŕňal pútavé piesne hrané
naživo, video projekciu a hovorené slovo k téme
Cesta životom. Téma bola zameraná na viaceré
aspekty, ktoré formujú mladého človeka,
osobnosť,
názory,
správanie
a zdravú
životosprávu. Ako napr. dôležitosť a správny výber štúdia, rozvoj schopností a osobnosti,
zdravý životný štýl, ale aj úcta k dospelým, učiteľom, či kamarátom a dôležitosť
priateľských a medziľudských vzťahov. Ďakujem p. zástupkyni Mgr. Erike Bialikovej,
ktorá výchovný koncert pre nás zabezpečila.
(A. Bialiková, VIII.A)
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Aj v júni sa v našej škole uskutočnila ďalšia výsadba stromov a kvetov. Na výsadbe sa
podieľali p. uč. Mgr. I. Datková s V.A triedou, p. zástupkyňa Mgr. E. Bialiková s III.A
triedou a p. vych. Bc. D. Lakandová.
Dňa 4. júna 2015 bolo vysadených 15 ks Vtáčieho
zobu (lat. Ligustrum vulgare). Má nádherné listy a
ľahko sa tvaruje. Je nenáročný a znesie aj znečistene
prostredie v blízkosti ciest.

Ďalej boli zasadené 3 ks Orgována
obyčajného (lat. Syringa vulgaris). Orgován
obyčajný je ker alebo strom, ktorý vyrastá do
výšky 5 - 7 m. Kôra je sivá až tmavosivá. Listy
sú vajcovité. Kvitne v apríli až máji. Kvety sú
obojpohlavné, zoskupené do 10 až 20 cm dlhých
koncových metlín. Dozrieva v septembri až
októbri.
Dňa 12. júna 2015 boli zasadené
Brečtany popínavé (lat. Hedera helix
Linné).
Patria
k
najznámejším
popínavkám. Ich krása vyniká na ním
obrastených domoch či na stromoch, po
ktorých sa ťahá na ich vrcholy. Pri
dobrých
podmienkach,
ak
má
dostatok vody a živín, dokáže za rok
narásť až 1,5 metra. Výhonky starých
rastlín môžu mať dĺžku aj okolo dvadsať metrov. Má kožovité listy s typickým
trojuholníkovým tvarom, troj alebo päťlaločné. Základná farba je tmavozelená, odrody
majú aj iné zafarbenie.
V júni v našej škole boli zasadené do nádob aj rôzne sukulenty, kaktusy, zelenec či
tučnolisty, ktoré budú skrášľovať prostredie v hlavnom pavilóne. Kvety zasadila p. vych.
D. Lakandová.
(E. Krupa, VII.A)
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Dňa 20. júna 2015 o 13.00 sa uskutočnila v našej obci úprava školského areálu.
Spoločnými silami sme zveľadili miesto, ktoré slúži nám všetkým. Stretávame sa tam pri
vyučovaní, športe, voľnočasových aktivitách. Areál školy reprezentuje našu obec pri
športových a kultúrnych podujatiach s inými obcami či mestami. Obrovská vďaka patrí
všetkým, ktorí priložili ruku k dielu: Martinkovi a Martinovi Baksovi, Mirovi
Borlokovi, rodine Frajtovej – Marcelke a Petrovi, Mariane Gandžalovej, pani
Krajčiovej, Hanke Krešákovej, Dáške Krupovej, Jarovi Sedmákovi st., rodine
Tlučákovej - Martine a Braňovi, Ivane Zlukýovej st., Erike Bialikovej a rodine
Šajšovej. Ďakujem aj tým, ktorí sa chceli, ale nemohli pridať, veríme, že tak urobia
v septembrovom kole. Ďakujeme hlavne pani asistentke Bc. Terézii Šajšovej, ktorá túto
akciu zorganizovala.
(E. Krupa, VII.A)
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Dňa 7. júna 2015 sa uskutočnila cyklistická časovka pre deti zo škôlky, žiakov prvého
a druhého stupňa v Pohorelej. Preteky sa začali o 14:30 spred cintorína v Pohorelskej Maši
(v 1–minútových intervaloch). Cieľ bol pri amfiteátri v Pohorelej. Dĺžka trate bola 2,6 km
(mladší žiaci 1 km). Povinnou výbavou bola prilba.
Víťazi z každej kategórie boli:
a) Škôlkari a mladší – 1. Erik Bialik
2. Alžbeta Tlučáková
3. Ján Lihan
b) Chlapci 1.-3. ročník – 1. Ján Gandžala
2. Christopher Suchánek
3. Jakub Vojtko-Kubanda
c) Dievčatá 1.-3. ročník – 1. Janka Balážová
2. Bibiána Zlúkyová
d) Chlapci 4.-6. ročník – 1. Marek Fiľo
2. Marek Malecký
3. Róbert Tlučák
e) Dievčatá 4.-6. ročník – 1. Janka Kamzíková
2. Janka Halušková
f) Chlapci 7.-9. ročník – 1. Emil Holko
2. Dávid Pompura
3. Tomáš Gajda
g) Dievčatá 7.-9. ročník – 1. Zuzana Puťošová
Zúčastnení žiaci získali medaily, diplomy, vecné ceny a sladké dobroty. Výhercom
gratulujeme a prajeme veľa úspechov!
(O. Martinec, VIII.A)

priemerný človek zaspí za sedem minút
väčšina rúžov obsahuje rybie šupiny
citróny obsahujú viac cukru ako jahody
85% rastlinnej ríše sa nachádza v oceánoch
mačky trávia 66% svojho života spánkom
jediný kontinent bez činných sopiek je Austrália
90% z ľadovca je ponoreného pod hladinou
vaša noha má 26 kostí
váš mozog používa okolo 20 - 25% kyslíka z vášho dýchania
(A. Lakanda, VIII.A)
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(E. Krupa, VII.A)

(E. Krupa, VII.A)
________________________________________________________________________________
Redaktori: Alžbeta Bialiková, Zuzana Puťošová, Oliver Martinec, Erik Krupa, Adam Lakanda,
Monika Chromčová, Valéria Syčová, Barbora Kolláriková, Rúta Pokošová.
Pedagogický dozor: Mgr. Mariana Krupová
14

