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Úvod
Milí čitatelia!
Sme na konci školského roka 2013/2014. Máme za sebou pekné a veľmi zaujímavé
školské dni naplnené nielen učením, ale aj zábavou, mimoškolskými aktivitami a rôznymi
činnosťami. Dúfame, že ste dobre zvládli koncoročné previerky, napísali výstupné testy a ku
svojej spokojnosti zabojovali o čo najlepšie známky na vysvedčení.
V poslednom júnovom čísle nášho časopisu Vám prinášame informácie z bežného života
našej školy. Dúfame, že sa Vám náš časopis páčil a budeme radi ak sa k nám pripojíte aj na
budúci školský rok a spoločne vytvoríme ešte lepší a k Vašej spokojnosti vynikajúci časopis.
Prajeme Vám pekné slnečné a ničím nerušené prázdniny a veľa pekne strávených chvíľ pri
čítaní našich príspevkov v časopise.
S pozdravom
Vaša redakcia

Dňa 30. mája 2014 sa na 1. stupni uskutočnilo dopoludnie pri príležitosti sviatku Dňa
detí. Pani učiteľky žiakom pripravili rôzne súťaže a pohybové aktivity, ktoré sa konali
v telocvični základnej školy. Žiaci sa zahrali, zasúťažili a získali pekné diplomy či sladké
ceny.
Vo futbale súťažili 4 družstvá, ktoré boli zostavené so žiakov 1. stupňa. Umiestnenie
žiakov bolo nasledovné:
1.miesto- Palus Matej
2.miesto- Radič Jozef
Kuklica Adam
Kováč Milan
Pokoš Martin
Radič Lukáš
Radič Andrej
Kalman Richard
Harvan Radoslav
Koky Lukáš
Bartoš Ivan
Šarišský Boris
Malecký Martin
Bútora Jakub
3.miesto- Vešťúr Adrián
4.miesto- Tlučák Róbert
Gandžala Ján
Harvan Rastislav
Palus Patrik
Harvan Viktor
Šarišský Marek
Pokoš Ján
Suchánek Christopher
Zlúkyová Bibiána
Šarišská Vanesa
Pompura Samuel
Vojtko Matej
Antol Tomáš
Vo vybíjanej súťažili dievčatá, ktoré boli tiež zostavené so žiačok 1. stupňa.
Umiestnenie žiačok bolo nasledovné:
1.miesto- Silvia Ševcová, Mariana Datková
Ivana Kubandová, Janka Kamzíková
Jana Janošková, Bianka Tlučáková
Bibianka Zlúkyová, Viktória Šavolová
Danielka Cesnaková, Dominika Hrčáková
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Dňa 2. júna 2014 sa uskutočnila aktivita ku dňu detí „Zober loptu, nie drogy“ v záujme
rozvoja športových aktivít žiakov s cieľom eliminácie drogovej závislosti. Futbalový turnaj
chlapcov a turnaj vo vybíjanej pre dievčatá sa konal za účasti všetkých žiakov II. stupňa ZŠ.
Žiaci každého ročníka súťažili medzi sebou o čo najlepšie umiestnenie na škole. Tento rok vo
futbale zvíťazila 8.A trieda a vo vybíjanej 7.A trieda. Všetkým zúčastneným žiakom
ďakujeme a výhercom gratulujeme.
Výsledková listina:

Futbal - chlapci
Body

5.A

6.A
1:1

1b

7.A

8.A

9.A

1:4

0b 1:7

0b 1:5

0b

1:2

0b 0:10

0b 0:4

0b

0b 0:10

0b

4:17

4 5.A

2:17

5 6.A 1:1

1b

4:16

3 7.A 1:4

2b 2:1

2b

22:3

1 8.A 1:7

2b 10:0

2b 4:1

2b

20:2

2 9.A 5:1

2b 4:0

2b 10:0

2b 1:1

1:4

1:1

1b

1b

Na 1. mieste sa umiestnili žiaci 8.A triedy s počtom bodov 7. Na 2. mieste sa umiestnila
9.A trieda s počtom bodov tiež 7. Na 3. mieste sa umiestnila 7.A trieda s počtom bodov 4. Na
4. mieste sa umiestnila 5.A trieda s počtom bodov 1. Na 5. mieste sa umiestnila 6.A trieda
s počtom bodov tiež 1. Ďakujeme všetkým žiakom za účasť. 

Vybíjaná – dievčatá
5-6
5-6

7.A

8.A

9.A

BODY

1:6

2:4

3:0

2

3

4:3

4:1

6

1

4:1

4

2

0

4

7.A

6:1

8.A

4:2

3:4

9.A

0:3

1:4

1:4

Na 1. mieste sa umiestnili žiačky 7.A triedy s počtom 6. Na 2. mieste sa umiestnili žiačky
8.A triedy s počtom bodov 4. Na 3. mieste sa umiestnili žiačky 5.- 6.A triedy s počtom 2.
a následne na poslednom mieste sa umiestnili žiačky 9.A triedy s počtom bodov 0. Ďakujeme
všetkým žiačkam za účasť.
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Exkurzia
na poľnohospodárskom
družstve
Dňa 22. mája 2014 sa žiaci 1. stupňa našej školy zúčastnili na exkurzii v našom
Poľnohospodárskom družstve AGROPOHORELÁ v Pohorelej. Žiaci sa dozvedeli veľa
zaujímavých informácií nielen o statku ale aj o technike, ktorá dnes pomáha pri dojení kráv.
Dozvedeli sa napriklad, že na družstve majú novopostavenú produkčnú stajňu, ktorá je
postavená na mieste pôvodnej zrúbanej maštale. Má kapacitu 330 ks dojníc. Je to šesťradový
vzdušný kravín, ktorý spĺňa všetky kritéria zvierat, dôležité pre zvýšenie úžitkovosti dojníc.
Druhým novopostaveným objektom je dojáreň s preháňacou uličkou. Zastavaná plocha je 505
m². V dojárni je namontované dojacie zariadenie od dánskej firmy. Je to rybinová dojáreň 2x8
kusov, s hodinovým výkonom 72 ks podojených dojníc. Takéto objekty v našej oblasti sú
zatiaľ ojedinelé- v Banskobystrickom kraji je postavený len jeden objekt. Deťom sa táto
exkurzia veľmi páčila a z tejto exkurzie si odniesli veľmi veľa zážitkov.

Zisk zo zberu papiera
Vo 8. čísle nášho časopisu sme už písali o zbere papiera, ktorý sa uskutočnil na našej
škole. Zo zberu papiera sme za zber kartónov získali 59 € a za papier 78,80 €. Spolu sme pre
školu získali 137,80 €. Ďakujeme!
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Súťaž o NAJ plagát
V časopise číslo 7 sme spomínali výtvarnú súťaž
„Zomierajú postojačky“, kde išlo o vytvorenie
najkrajšieho plagátu k filmu o chorých stromoch ZOMIERAJÚ POSTOJAČKY, ktorú vyhlásili LESY
SR. Naša škola sa zapojila do tejto výtvarnej súťaže
zaslaním dvoch plagátov vytvorených siedmakmi
a šiestakmi, ktoré zaslala 15.apríla 2014 Lesom
slovenskej republiky do Banskej Bystrice.
Po
vyhodnotení nám 2. júna 2014 zaslali diplom za
účasť v tejto súťaži. Všetkým, ktorí sa podieľali na
tejto súťaži ďakujeme!

Prváci v materskej
škole
Dňa 2. júna 2014 naši prváci navštívili materskú
školu, aby si tam spolu s tamojšími deťmi pri
príležitosti MDD pozreli divadelné predstavenie
s pesničkami Štopľoš loptoš. Úsmevné príhody
malého štoplíka nezbedníka, ktorý len čo vyskočil z
fľaše, myslel si, že mu patrí celý svet našich
malých divákov veľmi zaujali.

CO očami detí
Civilná ochrana (zastarano počas studenej
vojny: civilná obrana; skr. CO) je sústava úloh a
opatrení zameraných na život, zdravie a majetok
obyvateľstva, ako aj národné hospodárstvo.
Tento
termín
zahŕňa
aj
organizácie
vykonávajúce tieto úlohy a opatrenia. Spočíva
najmä v analýze možného ohrozenia, vo
vykonávaní opatrní na zníženie alebo na
eliminácie rizík ohrozenia a v odstraňovaní
následkov mimoriadných udalostí, vrátane
ohrozenia
civilného
obyvateľstva
počas
vojenských konfliktov.
Tejto súťaže sa zúčastnila aj naša škola, v ktorej získala 1. miesto Petra Homolová vo
výtvarnej súťaži „CO OČAMI DETÍ“ za rok 2014. Ďakujeme p. u. Mgr. M. Skladanej za
prípravu na túto súťaž a žiačke ďakujeme za výborné umiestnenie.
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Výlet v Pohorelej
Dňa 11. júna 2014 sa žiaci 2. A a 4. A triedy vybrali na výlet za kultúrnymi pamiatkami
našej obce. Navštívili kostol Sedembolestnej Panny Márie v Pohorelej a kaplnku na Vrchu.
Žiakov sprevádzali pani učiteľky Mgr. E. Bialiková a Mgr. L. Fašková. Žiaci boli veľmi
nadšení a plný dojmov z prekrásnej prírody našej dediny.

Prezentácia a prednáška o Hrone
a Škandinávii

Dňa 21. mája 2014 sa v priestoroch školskej telocvične uskutočnili prednášky – „Potulky
Škandináviou“ a „Putovanie Hrona“, ktoré boli spojené s prezentáciami. Počas prvých
dvoch hodín mali prednášku žiaci z prvého stupňa, ktorá bola zameraná na Škandináviu, cestu
k Santa Clausovi až k Severnému polárnemu kruhu. Cez tretiu a štvrtú hodinu sa prednášalo
pre druhý stupeň. Prednášajúci nám rozprávali o pekných miestach a iných zaujímavostiach.
Dozvedeli sme sa napríklad, že na stavbu Viaduktu sa použilo 50 000 m³ betónu, že meandrov
Hrona je 55 alebo, že rieka Hron preteká cez 75 miest a dedín a aj veľa ďalších informácií
o našej najbližšej rieke Hron. Prezentácia sa nám páčila a dozvedeli sme sa mnoho nových
informácií. Ďakujeme prednášajúcim za veľmi pekne a poučné prezentácie.
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EUROSALAŠ v Michalovej
Žiaci 1. – 4. ročníka prežili 11. júna 2014 síce horúci, ale veľmi príjemný deň na
EuroSalaši v Michalovej. Po príchode ich tu privítali bryndzovou nátierkou a chutným čajom,
a tak sa po krátkom odpočinku na detskom ihrisku mohli pustiť do prezerania farmy
s domácimi zvieratami. Najviac zaujalo krstenie jahniatka, ktoré si deti museli najskôr chytiť.
Potom sa vyšantili na buntoch sena, a tak im guláš, ktorý tety pripravili, veľmi chutil.
Nasledovali voľné hry a neskôr chutné bryndzové halušky. Ukážka výroby syrových nití, do
ktorej sa mohli aj sami zapojiť a kvíz o tom, čo sa na farme naučili ukončil deň a odmenou
bola sladká palacinka. Deti si zo školského výletu odniesli nielen pekné zážitky, ale aj drobné
suveníry, ktoré im určite budú tento vydarený výlet pripomínať.

Výchovný koncert
Výchovný koncert žiakov zo ZUŠ Talentárium v Polomke sa
uskutočnil dňa 9. júna 2014 v priestoroch telocvične základnej školy.
Koncert bol pre prvý aj druhý stupeň našej školy. Žiaci zo ZUŠ nám
pripravili zaujímavý program. Boli to hudobné vystúpenia, spoločenské aj
moderné tance a spev. Deti, ktoré by sa chceli prihlásiť do ZUŠ Talentária, sa môžu prísť aj s
rodičmi informovať každý júnový pondelok do prvého pavilónu ZŠ v Pohorelej.
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Dňa 12. júna 2014 sa uskutočnil školský výlet pre žiakov 2. stupňa v Košiciach. Na výlete
bol zaujímavý program, ktorý nás veľmi zaujal. Navštívili sme Letecké múzeum, Dom svätej
Alžbety, Urbanovú vežu, v ktorej sa nachádzalo múzeum voskových figurín, Košickú
fontánu, ktorá hrala podľa hudby a mali sme možnosť vidieť aj Štátne divadlo. 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.

Cyklistické preteky
Dňa 8. júna 2014 sa uskutočnili cyklistické preteky pre
žiakov zo škôlky, prvého a druhého stupňa. Preteky sa konali
od cintorína v Pohorelskej Maši až k amfiteátru na Sihle. Dĺžka
trate bola 2.6 km ale škôlkari mali iba 1 km. Povinnou výbavou
bola prilba. Žiaci sa pri pretekoch zabavili, zasúťažili a vyhrali
nielen vecné ceny ale aj sladké dobroty.
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Beseda so
včelárom
Dňa 28. mája 2014 sa uskutočnila beseda so
včelárom. Žiaci druhého ročníka sa dozvedeli
zaujímavé informácie o včelách, o ktorých im
rozprával Cyril Gandžala ml.. Žiaci sa
o včelách dozvedeli napríklad, že žije v početných spoločenstvách - včelstvách. Včelstvo je z
hľadiska sociologického rodina, tvorená matkou a jej potomkami - sú to robotnice a trúdy.
Robotnice zbierajú peľ a nektár kvetov, z ktorého neskôr vzniká med. Spoločne žijú
pohromade najmenej dve generácie včiel a je medzi nimi aktívna súčinnosť. Žiadna
medonosná včela nemôže žiť dlhšiu dobu sama, je odkázaná na pomoc svojich družiek.
Včela medonosná je blanokrídly hmyz. Niektoré včely žijú samotársky, ale včely, ktoré sa
vyskytujú v našich krajoch, vytvárajú spoločenstvá zvané včelstvá. Pojmom
včelstvo rozumieme spoločenstvo zahrňujúce jednu včeliu matku nazývanú aj kráľovnou, v
lete asi 40 000 až 60 000 robotníc a v období rozmnožovania niekoľko stoviek až tisíc trúdov.
Jedno spoločenstvo obsahuje asi 40 000 až 70 000 jedincov. Telo každého včelieho jedinca sa
skladá z hlavy, hrude a bruška. Včely majú lízavé ústroje, ktorými lížu nektár. Majú dva páry
blanitých krídel a tri páry nôh. Pod bruškom majú peľový košík, do ktorého zbierajú peľ.
Vonkajšia kostra včely je z chitínu a je pokrytá chĺpkami.
Ďakujeme pani učiteľkám Mgr. M. Huťovej a Mgr. E. Bialikovej, ktoré pripravili zaujímavú
besedu o včelách.

Futbalový turnaj O pohár generálneho
riaditeľa Železiarní Podbrezová a. s.
Vo štvrtok 15. mája 2014 sa na
ihriskách v Podbrezovej – časť Skalica, v
Brezne – mestskom štadióne, v Brezne na
starom ihrisku a na Polomke odohrali
zápasy základného kola XVII. ročníka
futbalového turnaja „O pohár generálneho
riaditeľa Železiarní Podbrezová, a.s.“, na
ktorom sa zúčastnilo 21 družstiev žiakov
prvého stupňa zo základných škôl v okrese
Brezno, hosťami turnaja boli žiaci z
Revúcej, Brusna a Hnúšťe. ........................
Jednotlivé školy boli rozdelené do
štyroch 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 23. mája 2014 na štadióne v
Podbrezovej, pred futbalovým zápasom II.
ligy mužov ŽP Šport Podbrezová - MŠK
Rimavská Sobota, tešili žiaci základných
škôl: Brezno – K. Rapoša, Brezno –
Pionierska 2, Pohorelá a Brusno.
Gratulujeme
žiakom
za
výbornú
reprezentáciu našej školy. .........................
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Dňa 29. mája 2014 sa uskutočnila aktivita pod názvom „Športom proti obezite“. Táto
aktivita sa uskutočnila na školskom dvore základnej školy. Podujatie zorganizovali pani
učiteľky Mgr. Krupová, Mgr. Skladaná a Mgr. Kalmanová. Žiaci 2. stupňa súťažili medzi
sebou napr. v hode kriketovou loptičkou, skákaním vo vreci, v hode granátom na cieľ alebo
hrali rôzne hry s loptou. Najviac sa deti zabavili pri preťahovaní s lanom. Na tejto činnosti sa
zúčastnili nielen deti, ale aj pani učiteľky. Za každú vykonanú úlohu dostali deti sladkú
odmenu. Bolo to veľmi príjemné a pekné popoludnie.
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Meniny v júli
01.07 Diana
02.07 Berta
03.07 Miloslav
04.07 Prokop
05.07 Cyril a Metod
06.07 Patrícia, Patrik
07.07 Oliver
08.07 Ivan
09.07 Lujza
10.07 Amália
11.07 Milota

12.07 Nina
13.07 Margita
14.07 Kamil
15.07 Henrich
16.07 Drahomír
17.07 Bohuslav
18.07 Kamila
19.07 Dušana
20.07 Iľja, Eliáš
21.07 Daniel
22.07 Magdaléna

23.07 Libor, Oľga
24.07 Vladimír
25.07 Jakub
26.07 Anna, Hana
27.07 Božena
28.07 Krištof
29.07 Marta
30.07 Libuša
31.07 Ignác
Všetko najlešie!

Meniny v auguste
01.08 Božidara
02.08 Gustáv
03.08 Jerguš
04.08 Dominik, Dominika
05.08 Hortenzia
06.08 Jozefína
07.08 Štefánia
08.08 Oskár
09.08 Ľubomíra
10.08 Vavrinec
11.08 Zuzana

12.08 Darina
13.08 Ľubomír
14.08 Mojmír
15.08 Marcela
16.08 Leonard
17.08 Milica
18.08 Elena, Helena
19.08 Lýdia
20.08 Anabela
21.08 Jana
22.08 Tichomír

23.08 Filip
24.08 Bartolomej
25.08 Ľudovít
26.08 Samuel
27.08 Silvia
28.08 Augustín
29.08 Nikola, Nikolaj
30.08 Ružena
31.08 Nora

Všetko najlepšie!

Medzinárodné dni v júli a auguste
Júl
1. 7. Medzinárodný deň vtipov
2. 7. Svetový deň UFO
4. 7. Medzinárodný deň proti chovu
delfínov v zajatí
5. 7. Sviatok sv. Cyrila a Metoda
6. 7. Medzinárodný deň bozkávania
7. 7. Deň čokolády
8. 7. Svetový deň alergií

8. 7. Deň videohier
9. 7. Medzinárodný deň za zničenie
malých a ľahkých zbraní
11. 7. Svetový deň populácie (UNFPA)
13. 7. Medzinárodný deň hlavolamov
27. 7. Deň rodičov
30. 7. Medzinárodný deň priateľstva
31. 7. Sviatok sv. Ignáca z Loyoly
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August
6. 8. Svetový deň boja za zákaz jadrových
zbraní
9. 8. Medzinárodný deň solidarity
10. 8. Záhaľčivý deň

12. 8. Medzinárodný deň mládeže
13. 8. Medzinárodný deň ľavákov
19. 8. Svetový humanitárny deň
23. 8. Európsky deň obetí

Vtipy zo školského prostredia
Móricko prišiel zo školy domov s mokrými nohavicami od kolien dolu.
- Čo sa ti stalo? Spadol si do potoka? - pýta sa matka.
- Ale, hrali sme sa cez prestávku na psov.
- No a?
- A ja som bol stĺp.
V škole deti písali písomku.
Pani učiteľka im diktovala: Slnko zachádza.
Potom si vzala písomky žiakov a ohodnocovala ich: Janka 1 , Jožko 1, Móricko ... Móricko!
Ja som vravela, že ste mali napísať „Slnko zachádza“ a nie „Slnko ide na záchod!“
Žiaci sú v počítačovej miestnosti a majú za úlohu vyhľadať zadané veci a vytlačiť ich.
Ozve sa Marika: „Pán učiteľ, môžem ísť na WC, kým sa mi tu niečo vytlačí?
Na hodine dejepisu žiak vyrušuje.
Učiteľ si ho zavolá k sebe aj so žiackou, aby mu dal poznámku.
Už píše dátum a zamyslí sa: „Jurko, ty si taký dobrý žiak, tak ti dám pochvalu!“

Viete, že :

 111111111 × 111111111 = 12,345,678,987,654,321
 vo vesmíre nie je počuť žiadny zvuk
 muži priťahujú blesky sedemkrát viac ako ženy
 horúca voda zmrzne rýchlejšie ako studená voda
 dážď obsahuje vitamín B12
 Najdlšie anglické slovo má 190 000 písmen
 dva milióny atómov vodíka by prikrylo bodku (.)
 Zem váži 6.588.000.000.000.000.000 ton
 clinophobia je strach ísť do postele
 Anonym je autorom viac ako 4323904528 básní a 23900241 poviedok, a okrem
toho milióna ďalších druhov písaného slova

 ovca sa zmenší, keď prší?
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Vystrihni si
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