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Úvod
Milí čitatelia!
Prehúpli sme sa do ďalšieho mesiaca februára, a tak ako zima nechce ustúpiť od
svojej moci, ani naši redaktori nezaháľali a spísali Vám zopár článkov o dianí v našej
škole. Vo februárovom časopise sa dočítate o výsledkoch v Hviezdoslavovom Kubíne,
anglickej či dejepisnej olympiáde. Naši žiaci sa vyšantili aj na snehu, či už v podobe
lyžiarskych pretekov, alebo lyžiarskom kurze. Pre deti sme pripravili rôzne úlohy
a omaľovánky. No a znova sa dočítate o nových slovíčkach a vetách v rómskom jazyku.
Želáme Vám príjemné čítanie.
Vaša redakcia Pohorelského školáčika
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V dňoch od 13. februára do 15. februára 2019 bola prerušená prevádzka školy
z dôvodu vysokého výskytu chrípky a chrípke podobných ochorení.

Ako sa chrániť pred chrípkou ?












Vyhnite sa kontaktu s chorými ľuďmi.
Nechoďte na miesta s veľkou koncentráciou ľudí.
Umývajte si často a opakovane ruky. Umývaním rúk mydlom pod
teplou tečúcou vodou sa znižuje pravdepodobnosť ochorenia.
Pri kašli a kýchaní si vreckovkou zakrývajte nos a ústa. Po použití
vreckovku vyhoďte do koša.
Nedotýkajte sa rukami tváre, nešúchajte si oči – znížite tým
riziko prenosu vírusu prostredníctvom rúk z kontaminovaných
predmetov.
Nepožičiavajte si mobilné telefóny, fľaše, príbory, deti hračky a
podobne.
Pri zdravení sa vyhnite podávaniu rúk, objímaniu a bozkávaniu.
Zvyšujte svoju individuálnu odolnosť správnou životosprávou,
najmä: jedzte pestrú stravu, zvýšte prísun prirodzených
vitamínov – ovocia a zeleniny, otužujte sa, dodržiavajte primeranú
fyzickú aktivitu, často vetrajte, dbajte na kvalitný a dostatočný
spánok.
Ak ochoriete, je potrebná aj ohľaduplnosť k ostatným – zostaňte
doma a nešírte tak chorobu ďalej.
Zdroj: Internet, upravila: Vivien Ďuricová, 7.A
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Dňa 19. februára 2019 sa v Brezne Centre voľného času uskutočnilo okresné
kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Okresného
kola sa zúčastnilo 70 súťažiacich z 15
základných škôl z okresu Brezno. Z našej školy
do regionálneho kola postúpili žiaci:
I. kategória – poézia
Magdaléna Kanošová
II. kategória – poézia
Vanesa Pompurová
II. kategória – próza
Karolína Mikolajová
Ďakujeme pani učiteľke Mgr. Ivane Zlúkyovej
a Mgr. Márii Skladanej za prípravu žiakov na
súťaž a žiakom prajeme veľa úspechov
v regionálnom kole, ktoré sa uskutoční
v Banskej Bystrici.
Janka Kamzíková, 9.A

Kreslené vtipy
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18. januára 2019 sa v Centre voľného času v Brezne konal 29. ročník okresnej
olympiády anglického jazyka. Za našu školu v kategórii B1 súťažila žiačka 9. ročníka
Silvia Ševcová. Súťaž sa skladala z ústnej a písomnej časti.
V písomnej časti žiaci preukázali svoje vedomosti
z gramatiky a slovnej zásoby. Potom vypracovávali otázky
k počutému a aj prečítanému textu, či už formou výberu
odpovede, alebo priradením či napísaním krátkej odpovede.
Taktiež dostali za úlohu správne gramaticky zmeniť slovný
druh na iný a zmysluplne doplniť vety do textu. V ústnej
časti mali vymyslieť krátky príbeh na základe obrázka
a neskôr dostali tému, o ktorej mali diskutovať s inou
osobou.
Žiačka našej školy z celkového počtu dvanástich miest sa
umiestnila priamo v strede – na šiestom mieste. Ďakujeme
p. uč. Mgr. Marianne Kalmanovej za prípravu žiačky na
súťaž.
Silvia Ševcová, 9.A

Dňa 14. februára 2019 sa v ZŠ s MŠ K. Rapoša, Pionierska 4, Brezno konalo
okresné kolo Dejepisnej olympiády. Našu školu reprezentoval šikovný dejepisár
Marek Medveď (9. A), ktorý súťažil v kategórii C.
Žiaci riešili testy z monotematického celku, príslušného učiva ročníka a regionálnych
dejín.
Téma monotematického celku bola Československo v rokoch 1968 až 1989 (obrodný
proces v roku 1968, obdobie normalizácie v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch,
„nežná revolúcia“ v roku 1989 a jej bezprostredné dôsledky až do zvolenia Václava
Havla za prezidenta). V teste z príslušného učiva ročníka boli úlohy na tému
Medzivojnová Európa a Druhá svetová vojna. Úlohy v teste z regionálnej histórie boli
zamerané na významné osobnosti, pamiatky a historické udalosti v našom regióne.
Marek získal 82 bodov z celkového počtu 100, obsadil 5. miesto a stal úspešným
riešiteľom. Ďakujeme za reprezentáciu školy a srdečne blahoželáme.
Ing. Anna Pravotiaková
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Obecný úrad v Polomke v spolupráci so Základnou školou Polomka dňa 22. februára
2019 usporiadal 15. ročník Horehronského Bučnika, pretekov v zjazdovom lyžovaní
žiakov základných škôl Horehronia. Preteky sa konali v lyžiarskom stredisku Ski centrum
Bučnik Polomka a žiaci súťažili v disciplíne obrovský slalom v dvoch kolách.
Pretekári boli rozdelení do 4 kategórií:
I. 1. – 3. roč. chlapci a dievčatá
II. 4. – 6. roč. chlapci a dievčatá
III. 7. – 9. roč. chlapci a dievčatá
IV. pretekári registrovaní lyžiarskymi klubmi.
Našu školu reprezentovalo spolu 13 žiakov.
Kategória II. 4. – 6. roč.:
Alžbeta Tlučáková 4.A, Karolína Pinčiarová 5.A, Bibiána Zlúkyová 6.A, Bianka
Tlučáková 6.A,
Jozef Šajša 5.A, Jakub Vojtko Kubanda 5.A, Martin Baksa 6.A, Matej Tešlár 6.A.
Kategória III. 7. – 9. roč.:
Janka Kamzíková 9.A, Ivana Kubandová 9.A,
Ján Gandžala 7.A, Róbert Tlučák 9.A, Štefan Trčan 9.A.
Počasie nám veľmi neprialo, fúkal silný vietor, snežilo a celkovo sa dosť ochladilo.
Pre väčšinu našich pretekárov to boli prvé lyžiarske preteky, no každý sa s nástrahami
trate snažil popasovať ako najlepšie vedel. V kategórii II. 4. – 6. roč. dievčatá
získala Karolína Pinčiarová pre našu školu ZŠ s MŠ Pohorelá vynikajúce 3. miesto.
Ďakujeme všetkým mladým lyžiarom za vzornú reprezentáciu našej školy a do ďalších
pretekov im prajeme ešte viacej úspechov.
Mgr. Jozef Šajša
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V dňoch od 4. februára do 8. februára 2019 sa v našej škole uskutočnil lyžiarsky výcvik.
Zúčastnili sa ho žiaci 7. ročníka, inštruktori Mgr. Jozef Šajša a PaedDr. Gabriela Kanošová,
pedagogický dozor Mgr. Mariana Krupová. Výcvik sa realizoval v lyžiarskom stredisku Resort
Levočská Dolina. Prebiehal v dĺžke 6 hodín denne podľa vopred vypracovaného plánu pod
vedením inštruktorov.
V priebehu výcviku boli žiaci oboznámení s témami:
- Biely kódex
- Lyžiarske vybavenie, nebezpečenstvo na horách
- Pravidlá pohybu a pobytu na horách
- Technika a metodika lyžovania
- Zdravotnícka prednáška
Každý večer si žiaci spríjemňovali programom v priestoroch penziónu priamo pod lyžiarskym
svahom v budove SKI. Na večerné teoretické vzdelávanie sme využívali techniku z projektu
MRK.
Touto cestou sa chceme poďakovať pedagogickým zamestnancom za ich trpezlivosť a ochotu
naučiť žiakov základné lyžiarske zručnosti, Resortu Levočská Dolina za ubytovanie a výbornú
stravu, vlekárom za starostlivosť o lyžiarsky svah a v neposlednom rade aj žiakom, ktorí mali
chuť a snahu každý deň sa zlepšovať v lyžovaní. Ďakujeme!!!
PaedDr. Gabriela Kanošová
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Dňa 27. februára 2019 sa na našej škole uskutočnila vedomostná súťaž pre žiakov 2.stupňa
pod názvom „Po škole“. Z každej triedy súťažili traja žiaci.
Z 5.A sa zúčastnili - Karolína Pinčiarová, Karolína Mikolajová a Jozef Šajša – 2. miesto
Zo 6.A súťažili - Bianka Tlučáková, Martin Baksa a Jakub Kanoš – 3. miesto
Za 7.A bojovali Ján Gandžala, Chris Suchánek a Dávid Krajči Farský.
Za triedu 8.A súťažili Martina Trčanová, Alexandra Petrová a Peter Pletka.
9.A reprezentovali Štefan Trčan, Róbert Tlučák a Silvia Ševcová – 1. miesto
Hlavný moderátor bol Milan Kováč a jeho asistenti - Janka Kamzíková a Jakub Bútora. Všetci
žiaci z 9.ročnika sa podujali pri vymýšľaní otázok na túto súťaž. Ďakujeme sociálnej pedagogičke
PhDr. Františke Baksovej za pomoc pri realizácii súťaže.
Milan Kováč, 9.A
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Dňa 27. februára 2019 si žiaci 9.A triedy pripravili pre našich malých škôlkarov malé
aktivity v materskej škôlke. Pripravili si módnu prehliadku, ako v minulosti chodili ľudia
oblečení na fašiangy a potom to boli tieto aktivity - 1- stoličky
2 - Kukučka zakukaj
3 - kresba
Na záver si všetci spolu zaspievali. Detičkám sa najviac páčili kostýmy, ktoré si naši deviataci
pripravili. Hlavný moderátor bol Milan Kováč. Ďakujeme sociálnej pedagogičke PhDr.
Františke Baksovej a pánovi riaditeľovi Mgr. Jozefovi Šajšovi.
Milan Kováč, 9.A
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Zdroj: internet, upravila: Lucia Homolová, 7.A
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Zdroj: Internet, upravila: Marianna Datková, 9.A
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Deti sa budú učiť čítať a písať. - O čhavore
sikľona te genel the te irinel.
Budeme sa učiť aj novú pesničku. Sikľuvaha the nevi džiji.
Kto zaspieva pesničku? - Ko džijavela džiji?

Rád/rada počúvam cigánske piesne. - Rado
šunav romane džija.
Niektoré sú veľmi smutné. - Varesave hine
igen žajošne.
O čom sa tam spieva? - Pal soste pes odoj
džijavel?

Eva má ťažkosti s matematikou. - La Eva
hin pharipen la matematikaha.
Včera sme počítali do desať. - Ič genahas dži
ko deš.
Zajtra sa naučíme básničku. - Tajsa
sikľuvaha basňička.

Prelož mi to. - Prethov mange oda.
Pôjdeme na zábavu? - Džaha pro balos?
Kedy budú vystupovať? - Kana vistupinena?
Kedy/o ktorej začínajú? - Kecorendar
kezdinen?
Kedy sa to končí? - Kana pes oda končinel?

Budeme písať nové písmená. - Irinaha neve
pismena.
Ivan musí veľa písať. - O Ivan mušinel but te
irinel.
Deti, poďme spievať! - Čhavale, džas te
džijavel!

Veľmi sa mi to páčilo. - Igen pes mange oda
pačinlas/tecinelas.
Hrali výborne. - Bašavenas igen mište.
Cigánske hlasy - Romane hangi
Prečo už spolu nehráte? - Soske imar
khetane nabašaven?

Deti, ideme von! - Čhavale, aven džas avri!
Deti, budeme čítať. - Čhavale, genaha.
Deti, budeme písať. - Čhavale, irinaha.
Deti, budeme počítať. - Čhavale, genaha.
Chcela by som pekne čítať a písať. Kamavas bi šukares te genel the te irinel.

Poďme do Romathanu na premiéru. - Aven
džas andro Romathan pre premiera.
O čom bude nová hra? - Palsoste ela nevi
hra?
Hrá ešte v Romathane Žaneta? - Bajinel mek
andro Romathan e Žaneta?
Prečo odišla? - Soske odgeja?

Keď budeš chodiť do školy, všetko sa
naučíš. - Te phireha andre škola, sa sikľoha.
Príde pre teba brat? - Avela pal tute o phral?
Nakreslil si pekný obrázok. - Kreslinďal
šukar kipocis (obrázkos).
Si veľmi šikovný. - Sal igen šikovno.

To je škoda, páčila sa mi, aj tebe? - Oda hin
zijang pačinelas/tecinelas pes mange, the
tuke?
Prídeme ešte niekedy? - Avaha mek
varekana?

Kto to spieva? - Ko oda džijavel?
To je pekná pieseň. - Oda hin šukar
džiji(giľi)
To spievaš ty? - Oda džijaves tu?
Pekne spievaš. - Šukares džijaves.
Pusti mi tú pieseň ešte raz. - Muk mange odi
džiji mek jekhvar.

Rada chodím do divadla. - Rado phirav
andro divadlos.
Rád chodíš do divadla? - Rado phires andro
divadlos?
Musím zistiť, aký program má Romathan. Mušinav pes te dodžanel, savo programos
hin le Romathan.

Nauč ma to spievať. - Sikav man oda te
džijavel.
Zaspievajme si to spolu. - Aven džijavas oda
khetane.
Kúpim si to CD-čko. - Cinava peske oda
CD-čkos.

Zdroj: internet,
upravila: Mgr. Mariana
Krupová
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