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Úvod
V mesiaci február si naši žiaci oddýchli počas jarných prázdnin. Pred jarnými prázdninami
absolvovali siedmaci lyžiarsky výcvik, kde sa naučili lyžovať a zažili veľa zážitkov. Vo
februári sa uskutočnila aj anglická súťaž pre žiakov prvého stupňa, v ktorej vyhrali naši dvaja
štvrtáci prvé miesto a traja žiaci v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín postúpili
z okresného kola do regionálneho kola. V dejepisnej olympiáde náš spolužiak vyhral takisto
prvé miesto a postúpil do krajského kola. Koncom februára sa uskutočnil fašiangový
sprievod. V našom časopise nájdete ešte veľa iných zaujímavostí zo života našej školy.
Prajeme Vám príjemné čítanie nášho časopisu.
Vaša redakcia Pohorelského školáčika
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Fašiangy sú doba od Troch kráľov do Popolcovej stredy. Najznámejšie a zároveň
najveselšie sú posledné dni fašiangu, spojené s radovánkami a hodovaním. Fašiangové
tradície, spojené so sprievodmi maskovaných ľudí, boli akýmsi prechodom medzi Vianocami
a Veľkonočnými sviatkami.
Fašiangové obdobie nie je len o plesových róbach ale aj o zvykoch a tradíciách. Tie sa
doteraz zachovávajú najmä na dedinách Toto prechodné obdobie medzi zimou a jarou sa
nesie v radostnom duchu. V každej časti Slovenska sú však zaužívané iné zvyky a tradície. V
jednom sú však rovnaké. Dobrá zábava a výborné jedlo nesmú chýbať ani na jednom stole.
Podstatou fašiangových osláv je tancovanie, maškarné odevy a rôzne sprievody.
Zo sladkých jedál boli (a dodnes sú) obľúbené
vysmážané múčne jedlá. Z kysnutého cesta sa robili
okrúhle ale aj krútené a splietané šišky (koblihy,
pampúšiky, graple), ktoré sa podávali s lekvárom.
Tradičnými jedlami sú aj slaninka s klobáskou a
huspenina.
Z nekysnutého cesta sa pripravovali fánky (božie milosti,
chrapne, drchanice, herovky) a po vypražení sa bohato
pocukrovali.
Posledné tri dni fašiangov boli najveselšie a zábavy vyvrcholili v utorok poslednou
muzikou pred Popolcovou stredou, keď sa pochovávala basa. Pri symbolickom pohrebe muži
prestrojení za farára, organistu, kostolníka uskutočnili obrad, pri ktorom bolo veľa smiechu a
zábavy.
Slameník alebo kurina baba. Je jednou z najstarších masiek. Túto masku nazývali aj celkom
obyčajne Slama.
(zdroj: internet, upravila: J. Kamzíková, 7.A)

V poslednú fašiangovú sobotu 25. februára 2017 sa v obci konala Fašiangová zabíjačka.
Žiaci našej školy sa na tejto udalosti zúčastnili ako nádherné masky v sprievode obcou, ktorý
sa začal na pravé poludnie. Po sprievode nasledoval kultúrny program na amfiteátri. Tu sa
predstavili naše deti z DFS Mladosť so spevom aj tancom pod vedením p. uč. Mgr. M.
Huťovej, hudobne ich sprevádzali p. Jozef Maťúš na akordeóne a A. Haľaková z 8.A na
husliach.
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P. uč. Ing. K. Kanošová, Mgr. E. Halušková a Ing. A. Pravotiaková následne
vyhodnotili a odmenili najkrajšie masky fašiangového karnevalu. V kategórii st. žiaci ocenili:
Pani v župane (J. Balážová, 5.A), Ľadová kráľovná (A. Mecková, 4.A), Kostlivec (M. Tešlár,
4.A), Starena (M. Kováč, 7.A).
V kategórii ml. žiaci: Shrek (K. Pinčiarová, 3.A), Pirátka (K. Mikolajová, 3. A), Pirátka (N.
Vojtková, 3. A), Batman (M. Maťúš, 1.A), Upírka (A. Tlučáková, 2.A), Nočná pani (N.
Tešlárová, 1.A), Kalimero (J. Šajša, 3.A).
V kategórii najmladšie deti: Torr (S. Rochovský), Pirát (A. Vojtko), Hasič (J. Hlaváč),
Myšiak Tom (K. Pinčiar). Z dospelých sme odmenili jedinú a najkrajšiu masku Pavúčiu ženu
(A. Prčová). Gratulujeme a ďakujem všetkým maskám, účinkujúcim a učiteľom, ktorí sa
zúčastnili tejto vydarenej akcie.
(Ing. K. Kanošová)
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Aj v školskom klube detí si žiaci spríjemnili chvíle vyrábaním fašiangových masiek.

(Mgr. E. Halušková)
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Dňa 10. februára 2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a
prózy Hviezdoslavov Kubín.
Súťažilo sa v troch kategóriách: 1. kategória: 2.-4. ročník
2. kategória: 5.-6. ročník
3. kategória: 7.-9. ročník
Výsledky súťaže:
I. kategória: próza - 1. miesto - Alexandra Mecková, IV.A
2. miesto - Kristína Součeková, III.A
3. miesto - Bianka Tlučáková, IV.A
Alžbeta Bodnáriková, II.A
I. kategória: poézia - 1. miesto - Matej Tešlár, IV.A
2. miesto - Bibiana Zlúkyová, IV.A
3. miesto - Vanesa Pompurová, III.A
Alžbeta Tlučáková, II.A
II. kategória: próza - 1. miesto - Sára Blahová, VI.A
2. miesto - Dominika Hrčáková, V.A
II. kategória: poézia - 1. miesto - Janka Balážová, V.A
2. miesto - Ján Gandžala, V.A
Petra Kantorisová, VI.A
3. miesto - Samuel Pompura, VI.A
III. kategória: próza - 1. miesto - Daniela Mišurdová, VIII.A
2. miesto - Gabriela Gáliková, VIII.A
Silvia Ševcová, VII.A
3. miesto - Jakub Bútora, VII.A
III. kategória: poézia - 1. miesto - Kristína Gandžalová, VIII.A
2. miesto - Adam Kanoš, VII.A
Marek Fiľo, VII.A
3. miesto - Veronika Borloková, IX.A
Janka Kamzíková, VII.A
Do okresného kola postúpili žiaci, ktorí sa umiestnili na prvom mieste. Súťaž sa konala
dňa 22. februára 2017 v Centre voľného času v Brezne. Okresného kola súťaže
Hviezdoslavov Kubín sa v školskom roku 2016/2017
zúčastnilo 16 ZŠ okresu Brezno s celkovým počtom
72 súťažiacich.
Sme veľmi potešení, že z okresného kola do
regionálneho kola, ktoré sa bude konať dňa 22. marca
v Banskej Bystrici postúpili až traja žiaci našej školy.
Z I. kategórie Matejko Tešlár, z II. kategórie Janka
Balážová a z III. kategórie Kristínka Gandžalová.
Ďakujeme p. učiteľkám Mgr. Ľ. Vaculčiakovej, Mgr.
M. Huťovej, Mgr. I. Zlúkyovej, PaedDr. G.
Kanošovej, Mgr. M. Krupovej a Mgr. M. Skladanej
za prípravu žiakov na súťaž.
(J. Balážová, V.A, Mgr. M. Krupová)
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Dňa 17. februára 2017 sa uskutočnil druhý ročník súťaže v anglickom jazyku pre
žiakov 1. stupňa v Základnej škole v Heľpe. Našu školu reprezentovali Jakub Kanoš
a Bianka Tlučáková zo 4. ročníka. Žiaci boli mimoriadne úspešný. Súťažilo sa vo dvojiciach,
aby deti nabrali odvahu, veď anglický jazyk sa učia iba druhý rok. Naši žiaci spomedzi
desiatky súťažných tímov najlepšie zvládli písomnú časť, v ktorej stratili iba jediný bod a
rovnako dobre si počínali aj v praktickej časti.
Svoje vedomosti museli preukázať v týchto tematických okruhoch: Školské potreby,
Pozdravy a pokyny, Čísla 0 – 100, Rodina, Zvieratá, Aktivity.
Dúfame, že 1. miesto, ktoré získali bude pre nich dobrou motiváciou a prajeme im veľa chuti
do učenia. Súťažiacich pripravovali vyučujúce Mgr. Marianna Kalmanová a Mgr. Ivana
Zlúkyová.
(zdroj: www.zspohorela.edu.sk, upravila Mgr. M. Krupová)

(zdroj: internet, upravila: J. Balážová, V.A)
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Vo februári bola vyhlásená téma „PRIATEĽSTVO“. Spomedzi zúčastnených sa na 1.
mieste umiestnila Julka Kanošová z II.A triedy s prózou - úvahou rovnakého názvu
„PRIATEĽSTVO“.

PRIATEĽSTVO
Priateľstvo je vec, ktorá sa nedá stratiť.
Priatelia sa na seba môžu hnevať, ale zase sa uzmieria.
Mať priateľa je veľká vec!
Niekto ho nemá vôbec a je potom smutný.
Preto buďme radi, že my priateľov máme!!!

Vyzývame opäť aj žiakov z iných tried 1. stupňa našej ZŠ, aby sa zapojili do tejto súťaže!!!!!
Téma na mesiac marec je „JAR“.
Píšte o čomkoľvek – jarné hry, kvety, práce, nový život a pod.

(Mgr. Ľ. Vaculčiaková)
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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.
Marec 2017 – Odbočenie vľavo – kto má prednosť, Kto má prednosť v jazde na
ceste a prečo?, Križovatky.
 Odmenou bude uverejnenie víťazov v školskom časopise.
Teším sa na vypracované úlohy!
Krúžok Dopravnej výchovy vo februári 2017 bol venovaný téme Olympijské hry
dopravnej zodpovednosti.
Cieľom aktivity Olympijská disciplína ŠIKOVNOSŤ bolo využiť poznatky
o dopravných značkách. Túto aktivitu sme realizovali v spolupráci so Školským klubom detí
I. aj II. oddelenia. Úlohou žiakov bolo vytvoriť dopravné značky z netradičného materiálu
v našom prípade z odpadového materiálu a medovníkového cesta. Žiaci boli tvoriví a šikovní.
Tešili sa z hotových výrobkov. Na medovníkoch si pochutnali a v závere sme si spoločne
zaspievali pesničku Červený kacheľ, biela pec. Ďakujem za ochotu spolupracovať aj Mgr.
Elene Haluškovej a Bc. Dáši Lakandovej.

9

10

Vyhodnotenie februárovej aktivity vypracovanie pracovných listov:
 Účastník nehody:
1. miesto – Daniela Harvanová 5.B
2. miesto – Oskar Harvan 5.B
3. miesto – Denis Mirga 5.B
Deň prvej pomoci:
1. miesto – Daniela Harvanová 5.B
2. miesto – Oskar Harvan 5.B
Nehoda:
1. miesto – Oskar Harvan 5.B
2. miesto – Daniela Harvanová 5.B
Ďakujem žiakom z Dopravného krúžku, ktorí sa zapojili do vypracovania pracovných listov.
Mgr. Erika Bialiková

Dňa 14. februára 2017 sa v ZŠ s MŠ K. Rapoša
v Brezne uskutočnilo okresné kolo Dejepisnej
olympiády. Našu školu reprezentovali dvaja najlepší
a najúspešnejší riešitelia školského kola – Marek
Medveď a Adam Kanoš .
Toto sú výsledky úspešných riešiteľov:
Marek Medveď 7. A - 1. miesto v kategórii E
Adam Kanoš 8. A - 13. miesto v kategórii D
Najlepšie umiestnenie dosiahol Marek Medveď, ktorý
vyhral v kategórii E s úžasným počtom bodov 82
z možných 100 a našu školu bude reprezentovať
v krajskom kole. Súťažiacim ďakujeme za úspešnú
reprezentáciu školy a postupujúcemu držíme palce
v krajskom kole, ktoré sa bude konať 27. marca 2017
v Banskej Bystrici.
Ing. Anna Pravotiaková
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V dňoch od 20. februára do 24. februára 2017 sa na našej škole uskutočnil lyžiarsky
výcvik pre žiakov siedmeho ročníka. Zúčastnilo sa ho 13 žiakov. Ostatní sa vyučovali so
žiakmi 7. B. Ako dozor a inštruktori lyžovania boli PaedDr. Gabriela Kanošová, Bc. Jana
Tlučáková a Mgr. Jozef Šajša. Výcvik sa realizoval na Dedinkách v lyžiarskom stredisku
Ski Biele vody a Dedinky. 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 kultúrnym programom, súťažami a diskotékou v
priestoroch reštaurácie penziónu. Na večerné teoretické vzdelávanie využívali techniku z
projektu MRK.
Bolo tam veľa zábavy a získali sme mnoho zážitkov. Vzťahy v našej triede sa spevnili aj
vďaka spoločne strávenému času a súťažiam. Každý večer sme sa v reštaurácii hrali nejakú
spoločenskú hru alebo sme pozerali film na izbe číslo 4-u Adriána Veštúra a Peťa Vojtka.
V stredu sme mali oddychový deň, čiže sme sa poobede nelyžovali ale zobrali sme si
riťoplesky a spúšťali sme sa, či už po samom, alebo ako vláčik. Po spúšťaní sme mali menšiu
súťaž, ktorej výhra bola veľmi lákavá. Ten, ktorý ako prvý dobehol učiteľku, mal večierku do
jedenástej, spolu so svojimi spolubývajúcimi. Vyhrala izba číslo 7 - Ivana Kubandová, Janka
Halušková a Silvia Ševcová. Posledný deň sa konali preteky na lyžiach - slalom. Umiestnenie
bolo takéto: 1. miesto - Adrián Veštúr
2. miesto - Róbert Tlučák
3. miesto - Ivana Kubandová
Zároveň boli na výcviku aj gymnazisti z Košíc, s ktorými bola tiež sranda.
Touto cestou sa chceme poďakovať pedagogickým zamestnancom za ich trpezlivosť
a ochotu naučiť žiakov základné lyžiarske zručnosti, Penziónu Pelle 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. G. Kanošová, upravili a doplnili. S. Ševcová a I. Kubandová, 7.A,
zdroj: naše zážitky :D)
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Dňa 22. februára 2017 sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili exkurzie, ktorú zorganizovala
SOŠ Techniky a služieb Brezno. Cieľom exkurzie bolo ukázať žiakom prevádzky, v ktorých
by sa po úspešnom štúdiu na ich škole mohli zamestnať. O 9:00 žiakov pri škole vyzdvihol
autobus a spolu so žiakmi ZŠ Závadka nad Hronom ich doviezol do firmy SLOVPUMP
TRADE. Pani riaditeľka Mgr. Dana Kubušová v skratke predstavila jednotlivé odbory, ktoré
je možné na ich škole študovať. Následne boli žiaci prevedený po jednotlivých prevádzkach
vo firme.
Exkurzia pokračovala vo firme BOHUŠ, kde mali žiaci možnosť vidieť spracovanie rúr od
prvotného produktu až po export. Posledné kroky viedli do firmy HAMANNAX, kde sa
vyrába rôzny nábytok na mieru. Žiaci získali reálny prehľad o možnosti vyplatenia sa
jednotlivým odborom.
(Mgr. R. Kantorisová, prepísala a upravila J. Balážová, V. A)
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Vyhodnotenie súťaže HOD S FRISBEE NA CIEĽ konanej 17. februára 2017.
Chlapci 1. – 2. ročník
1.miesto: Jožko Pajer 1.A, výkon: 8 bodov
2.miesto: Bartolomej Pokoš 2.B, výkon: 7 bodov
3.miesto: Vladimír Radič 2. B, výkon: 7 bodov
Chlapci 3. – 4. ročník
1.miesto: Adam Šarišský 4.A, výkon: 10 bodov
2.miesto: Andrej Radič 2. B, výkon: 8 bodov
3.miesto: Adrián Čonka 4.A, výkon: 7 bodov
Dievčatá 1. – 2. ročník
1.miesto:Júlia Kanošová 2.A, výkon: 9 bodov
2.miesto: Jozefína Šarišská 2.B, výkon: 7 bodov
3.miesto:Juliana Gajdová 1.A, výkon: 6 bodov
Súťaže sa zúčastnilo 14 žiakov. Každý žiak sa najprv rozbehal, rozcvičil si svoje telo,
nacvičil si súťažnú disciplínu a nakoniec súťažil. Ako prvé začali súťažiť dievčatá, potom
chlapci 1.a 2. ročníka a nakoniec tí najstarší. Žiaci mali po tri pokusy. Hádzanie s frisbee bolo
odstupňované – hod na bránku alebo do bránky bol za 3 body, veľké kužele 2 body a malé
kužele 1 bod. Ak pri hode žiak zasiahol naraz viac cieľov, tak sa ciele spočítali. Kým sa
vypisovali diplomy, žiaci sa aktívne zapájali do pohybových hier: ,,Ihla a niť“,
,,Doodgeball“, ,,Hry s PET vrchnákmi“ . Počas celej súťaže bola medzi žiakmi príjemná
súťaživá atmosféra. Žiaci sa navzájom povzbudzovali a tešili sa z hier. Za pomoc ďakujem
pani učiteľke Mgr. Elene Haluškovej.
Mgr. Lenka Sidorová

tným množstvom kníh pre deti, ale aj dospelých. Vďaka aj ich tvorbe máme dnes články plné
zaujímavých a hodnotných príbehov.
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Veľmi často používame nesprávne slová so zakončením na –tko:
sluchátko, tlačítko, lízatko... SÚ NESPRÁVNE

kružítko, tlačítko,

SPRÁVNE POVIEME: kružidlo, tlačidlo, slúchadlo, lízanka...
SPRÁVNE však je slovo pravítko, ale aj zdrobneniny ako napr. dievčatko, žriebätko,
mačiatko...
(zdroj: fifík, upravili J. Gandžala, A. Kuklica, 5.A)

Skloňovanie slova
Google
Podstatné meno Google zaraďujeme podľa
výslovnosti k skloňovaniu podľa vzoru stroj, podobne
ako podstatné mená cudzieho pôvodu zakončené na
spoluhlásku l, pred ktorou je samohláska e, ktorá pri
skloňovaní vypadáva, napr. bicykel – (bez) bicykla –
(o) bicykli – (dva) bicykle, fascikel – (bez) fascikla – (o) fascikli – (dva) fascikle, debakel –
(bez) debakla – (o) debakli – (dva) debakle. Do tejto skupiny sa zaraďujú aj slová s
nezvyčajným zakončením pre slovenčinu ako Lidl a Google.
Slovo Google, ktoré sa v slovenčine používa už aj v apelativizovanej podobe (stratilo
charakter vlastného mena – názvu produktu či firmy) google, je zakončené na takzvané nemé
e, ktoré sa nevyslovuje a pri skloňovaní sa vynecháva, t. j. N google – G z googla aj googlu –
D googlu – L o googli –I s googlom.

Paradajka, rajčina či rajčiak?
Rozdiel medzi jednotlivými pomenovaniami je ten, že v
odbornej terminológii sa ako oficiálny botanický názov na
pomenovanie tejto rastliny či jej plodov samotných
používa rajčiak, zatiaľ čo pomenovania rajčina a paradajka
sa používajú v bežnej reči. Všetky tri označenia sú však
podľa spisovnej slovenčiny správne. Pokojne môžeme
používať ktorékoľvek z týchto troch označení. Bude to
spisovne v poriadku.
(Zdroj: internet, upravila: Mgr. M. Krupová)
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Pekne si obrázok vyfarbi a potom vystrihni!
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