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Úvod
Mesiac máj, lásky čas. Celá príroda sa prebúdza k životu.
Všetko kvitne, príroda ukazuje svoju krásu a nádheru. Záhrady a
lúky sú posiate pestrými farbami a vôňou. Aj činnosť našej školy
bola pestrá. V okresnom kole Slávika sme získali 2. miesto. Taktiež
sa uskutočnil projekt s názvom „Načo pôjdem domov?". Zaujímavý
bol aj vzdelávací zájazd do Poľska, kde žiaci navštívili hrad Wawel,
historické námestie, koncetračný tábor - Oswienčim a Brezinku.
Žiaci 1. stupňa sa zúčastnili futbalového turnaja. Školu v prírode
zažili žiaci 3. ročníka v Kráľovej pri Zvolene. Žiaci 8. A triedy
uskutočnili aktivitu s názvom „Školáci škôlkarom". Prajeme Vám
príjemné čítanie.
Vaša redakcia Pohorelského školáčika
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Tak, ako predošlé roky, aj tento rok sa dňa 13. mája 2018 (v nedeľu) na amfiteátri v
Pohorelej uskutočnil krásny program ku Dňu Matiek pre naše mamičky a staré mamy.
Vystupovali tam žiaci základnej školy a materskej škôlky. Žiaci nám zarecitovali básne,
predviedli moderné či ľudové tance, DFS Mladosť zaspievala, zatancovala a ľudová hudba
zahrala, nechýbala ani hra na husliach či gitara, flauty a parkour. Na záver vystúpil Johny Hall
a jeho kamarát J. Tokár s vnučkou. Rodičom sa vystúpenie veľmi páčilo, čo ocenili stálým
potleskom. Za zostavenie programu ďakujeme p. uč. Mgr. M. Krupovej a Mgr. M.
Huťovej. Ďakujeme aj ďalším učiteľkám, konkrétne Mgr. Ľ. Vaculčiakovej, Mgr. I.
Zlúkyovej, Mgr. M. Skladanej, PaedDr. G. Kanošovej, Mgr. Ž. Holkovej, učiteľkám
z materskej škôlky a p. Borsekovi za prípravu žiakov na vystúpenie. Ďakujeme aj Janke
Haluškovej a Róbertovi Tlučákovi z 8.A triedy, ktorí sa výborne zhostili práce moderátorov.
Za ozvučenie ďakujeme p. J. Haluškovi a Ing. K. Kanošovej a za prípravu kvietkov pre
mamičky Mgr. E. Haluškovej a Bc. D. Lakandovej.
Janka Kamzíková a Marianna Datková, 8.A
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Dňa 17. apríla 2018 v popoludňajších hodinách Komunitné centrum Pohorelá
zorganizovalo aktivitu - „Maľovanie pieskom“. Na aktivite sa zúčastnili žiaci prvého aj
druhého stupňa s pedagógmi a klienti komunitného centra. Aktivitu viedol pán Igor Kabzan
zo Žiliny, ktorý nám predstavil novú, netradičnú výtvarnú techniku - maľbu farebným
pieskom. Deti s radosťou vytvárali obrazy podľa vlastnej fantázie. Všetci mali možnosť
zakúpiť si sadu farebného piesku, aby aj doma mohli pre svojich rodičov vytvárať nádherné
obrazy z piesku. Novú techniku využijeme aj na výtvarnom krúžku, kde vytvoríme logo našej
školy. Táto aktivita zanechala na deťoch silný zážitok a priniesla veľký úspech. Ďakujeme
riaditeľstvu základnej školy, ktoré na tento účel poskytlo priestory v škole a pánovi
Kabzanovi, ktorý si našiel čas a prišiel medzi nás.
Janka Kamzíková, 8.A zdroj: Pohorelský hlásnik

Poznávací zájazd Krakow - Oswienčim
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Dňa 11. mája 2018 sa žiaci 5.A, 7.A, 8.A a 9.A, spolu s riaditeľom ZŠ, učiteľmi, rodičmi
a členmi SZPB zúčastnili zájazdu v Poľsku. Navštívili sme Krakov a koncentračný tábor Oswienčim a Brezinku.
Krakow nás privítal nádherným slnečným počasím a my sme tak mohli nerušene
obdivovať historické dominanty mesta poľských kráľov. K nim patrí hrad Wawel, týčiaci sa
nad riekou Visla i Rynek Glówny, alebo hlavné námestie. Prechádzku mestom nám svojím
rozprávaním oživila pani sprievodkyňa z cestovnej kancelárie, ktorá už cestou v autobuse
pútavo rozprávala o miestach, ktoré sme sa chystali navštíviť.
Naše ďalšie kroky smerovali do poľského múzea Auschwitz a Birkenau, inak známeho ako
koncentračný tábor Oswienčim a Brezinka. Miesta, o ktorých sme všetci veľa počuli, ale až
teraz sme ich mali možnosť vidieť na vlastné oči. Počas takmer 4 - hodinovej prehliadky sme
si vypočuli pútavý výklad o smutnej histórii týchto miest. Sprievodkyňa hovoriaca
po slovensky, obohatila svoj výklad zaujímavými príbehmi nielen o utrpení väzňov. Žiakov
zaujali bloky, ktoré nesú zvesti o tom, ako tam ľudia prichádzali o svoju dôstojnosť, aj
o život. Mali možnosť dozvedieť sa, kde pracovali, bývali, čo jedli a pili a vidieť množstvo
predmetov, ktoré po nich ostali... Po tom všetkom, čo videli a počuli sa všetci zhodli na
závere, že takéto zverstvá sa v budúcnosti ľudí nesmú viac opakovať.
Poznávací zájazd ponúkol množstvo nových vedomostí a zážitkov, ktoré navždy zostanú v
našej pamäti.
Ing. Anna Pravotiaková
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Dňa 24. mája 2018 sa žiaci druhého stupňa po druhej vyučovacej hodine vybrali na
exkurziu do Banskej Bystrice. Po príchode do Banskej Bystrice sme si najprv pozreli
fontány na námestí, poprechádzali sme sa a kúpili si zmrzlinu. Potom sme sa vybrali do
Múzea SNP, ktorého úlohou je pripomínať obdobie II. svetovej vojny a Slovenské národné
povstanie. Dozvedeli sme sa viac o našej histórii a aké peklo zažívali naši predkovia.
Neskôr sme šli opäť na námestie, kde sa našli odvážlivci, ktorí sa chceli na Banskú
Bystricu pozrieť zhora a navštívili Hodinovú alebo inak povedané, Šikmú vežu. Jedinečná
Hodinová veža je sprístupnená obyvateľom i návštevníkom mesta. Prekrásny výhľad, ktorý
poskytuje, je po jej rekonštrukcii umocnený možnosťou detailného pozorovania okolia
prostredníctvom ďalekohľadu inštalovaného na ochodzi. Žiaci z toho mali veľký zážitok a
nakoniec sme sa vybrali do nákupného centra menom Európa, v ktorom sa žiaci vybláznili
nakupovaním, návštevou 5D kina, či jedením. Ďakujeme pani učiteľkám Mgr. M. Krupovej,
Mgr. M. Skladanej a Mgr. M. Kalmanovej za organizáciu a prípravu tejto akcie.
Jana Halušková, 8. A
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V dňoch od 14. 5. - 18. 5. 2018 sa žiaci 3. ročníka zúčastnili ŠKOLY V PRÍRODE v
Kráľovej pri Zvolene. Pre mnohých žiakov bol tento pobyt skúškou odvahy a vytrvalosti.
Žiaci okrem učenia zažili mnohé aktivity s animátormi a to v popoludňajších hodinách.
Jednou z aktivít bolo plávanie v bazéne, jazda na koni, angličtina hrou, večer talentov a rôzne
iné pohybové hry.
Tiež navštívili Lunterov ranč v Kráľovej, kde sa mohli pohybovo vyžiť na rozličných
preliezkach, hojdačkách, lanovke, ktorú vlastnoručne postavil sám majiteľ ranča. Po
prekrásnych chvíľach strávených na ranči, žiaci urobili dobrý skutok a malou sumou (pár
centami) prispeli na potravu pre koníky. A tu je niečo z ich zážitkov.
Za pomoc a pedagogický dozor ďakujem Bc. Janke Tlučákovej.
Mgr. Lenka Sidorová
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Dňa 23. apríla 2018 sa uskutočnilo na našej škole školské kolo v speve ľudových piesní
„Slávik Slovenska“. Zúčastnilo sa ho spolu 20 súťažiacich v 3 kategóriách.
1. kategória: I. A – L. Zlúkyová, L. Gandžalová, M. Kanošová, G. Medvegy,
M. Baksová
II. A – V. Gažúrová, J. Pajer
III. A – A. Bodnáriková, J. Kanošová, K. Danieličová, A. Tlučáková
2. kategória: IV. A – V. Pompurová, Pokoš
V. A – E. Kováčová, V. Pajerová, B. Tlučáková, B. Zlúkyová, A. Mecková
3. kategória: VII. A – S. Bláhová,
IX. A – K. Gandžalová
Umiestnenie:
I. kategória – 1.m. A. Bodnáriková, 2.m. L. Gandžalová, 3.m. M. Kanošová a J. Pajer
II. kategória - 1.m. V. Pajerová, 2.m. B. Tlučáková, 3.m. V. Pompurová
III. kategória - 1.m. K. Gandžalová, 2.m. S. Bláhová, 3.m. – neudelené
Víťazky z každej kategórie nás reprezentovali v okresnom kole v Brezne 4. 5. 2018.
Porota: Mgr. Zlúkyová, Mgr. Huťová, Mgr. Vaculčiaková, PaedDr. Kanošová.
Mgr. Ľudmila Vaculčiaková
Dňa 4. mája 2018 sa uskutočnilo okresné kolo Slávika
Slovenska v Brezne. I. kategóriu reprezentovala Alžbetka
Bodnáriková z 3.A triedy, ktorá obsadila v okresnom kole
2. miesto. II. kategóriu reprezentovala Viktória Pajerová z
5.A triedy a 3. kategóriu Sára Bláhová zo 7. A triedy.
Mgr. Mária Huťová
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Počas celého školského roka sa žiaci 6.A triedy pod vedením učiteľky Mgr. M. Krupovej
zúčastňovali celoslovenskej súťaže umeleckého projektu pod názvom „Ornamentálna mapa
Slovenska.“ Projekt je veľmi praktický, výsledok bude trvalou súčasťou digitálnych máp
Slovenska (informáciou o našej obci), ktorý zvýši poznávaciu aj estetickú stránku mapy
Slovenska ako súčasti mapy sveta. Je aj súčasťou pokusu o zápis do knihy rekordov, ktorý je
motivačným prvkom projektu.
1. časť projektu pozostávala „z maľovaného ohniska.“ Žiaci tvorili spoločné výtvarné dielo,
ktorého autorom boli všetci členovia triedy. Bolo kľúčom na zoznámenie sa s tematikou
ornamentov. Trieda sa následne pred spoločným dielom odfotila a poslala do súťaže. Na
webovej stránke www.tatrín.sk si môžete pozrieť naše dielo.
2. časť projektu pozostávala z „hravého etnologického výskumu.“ Žiaci sa najprv
snažili vypátrať ornamenty charakteristické pre našu obec Pohorelá zo starých predmetov,
pracovných nástrojov, bytových doplnkov, obrusov, krojov, na starých fotografiách. Každý
žiak si vybral svoj ornament, ktorý sa mu páčil a namaľoval ho. Z namaľovaných ornamentov
sme vybrali jeden, ktoré bude reprezentovať našu obec na digitálnych mapách. Je to
pohoreľský brusľak v podaní Vivien Ďuricovej. Touto kresbou sme sa zapojili do
vedeckého zdokumentovania ornamentov svojej obce etnológmi, a taktiež do pokusu o zápis
Slovenska do Guinessovej knihy rekordov v maľovaní ornamentov. Ďalšia kresba predstavuje
pohoreľský šurc v podaní Dominiky Hrčákovej. Všetky zúčastnené ornamenty si môžete
pozrieť na webovej stránke pod názvom „Ornamentálna mapa Slovenska.“
Mgr. Mariana Krupová
Vivien Ďuricová
Dominika Hrčáková

9

Vystúpenie spojilo deti z obce Petrová
na východe a Pohorelá na Horehroní
Načo pôjdem domov?
Dňa 4. mája 2018 sa v priestoroch ZŠ s MŠ Pohorelá uskutočnilo sústredenie - príprava
hudobno-tanečného predstavenia pod názvom Načo pôjdem domov? Motívom je
rozprávka Vlk a kozliatka, kde vlkom je muž, ktorý sa vráti z väzenia a nevie, ako ďalej. Je to
veselo-smutný príbeh o realite, ktorú zažíva veľa matiek a nielen v rómskej osade. Bola to
zároveň spolupráca žiakov ZŠ s MŠ Gaboltov z obce Petrová a našich žiakov, rovesnícka
motivácia, zároveň splnený sen autorky scenára a myšlienky celého tohto projektu Mgr.
Martiny Kantorisovej.
Počas pôsobenia v ZŠ s MŠ Gaboltov vytvorila hudobnú skupinu pod názvom Gypsy
Angels. Po jej odchode a zamestnaní sa v rámci projektu ŠOV v ZŠ s MŠ Pohorelá,
zopakovala svoje aktivity a vznikla kapela pod názvom Gypsy Bachtale.
Zo školákov vyrástli dospelí ľudia a tí priviedli mladších žiakov do školy v Pohorelej, aby
spolu pripravili program plný hudby, spevu, tanca, zažili pekné chvíle pri opekaní, varení
gulášu.
Mgr. Žaneta Holková a PhDr. Mgr. Františka Baksová (v rámci projektu ŠOV) sa
zhostili choreografie, nakŕmenia hladných žalúdkov, udržiavania dobrej nálady počas celej
akcie. Radka Palčeková a Katarína Karcolová (Človek v ohrození), maľovali s deťmi obraz
počas prestávok medzi aktivitami. Téma bola jasná – hudba a tanec, pomáhali aj pri
koordinácii detí počas prestávky, boli nápomocné, kde to bolo potrebné. Obrovským
prínosom bola mladá rodina: Mgr. Andrea Farkašová a Mgr. Tomáš Farkaš, PhD., ktorí sa
postarali o kameru, strih, fotografovanie a celkové zverejnenie nášho natáčania na youtube a
samozrejme, ich malá dcérka Alica. Zvlášť treba spomenúť Bc. Annu Hrúzovú, starostku obce
Petrová a obecné zastupiteľstvo v Petrovej, vďaka ktorým deti z tejto obce mohli pricestovať
na Horehron. Sprevádzala ich skvelá Denisa Billá, Maroš Billý, Nikola Patkaňová, Laura
Billá, Kvetka Billá, Mária Billá - dospeláci, bývalí žiaci ZŠ s MŠ Gaboltov.
V prílohe pripájam aj denník Milana, žiaka 8.A, ktorý podrobne ako novinár zapisoval, čo
sa v ten deň udialo. Taktiež pripájam pár zaujímavých fotografií z tohto dňa.
Mgr. Martina Kantorisová
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Milanov Denník
Noc v škole 4.5.2018
Načo pôjdem domov, nahrávanie muzikálu očami Milana - žiaka ZŠ s MŠ Pohorelá
V triede Gypsy Bachtale mali žiaci gitaru a spievali si, je tu príjemná nálada. O pol druhej
prišli naši kamoši z východu (Petrová) ako hostia. Bude sa natáčať naše predstavenie muzikál.
Pani učiteľka Holková označila deti srdiečkami, hviezdičkou a kruhom a pridelila ich
dospelým ako skupinky, aby pri opekačke vedeli, ku komu patria a aby to zjednodušilo
organizáciu.
Pri regionálnej učebni stál „policajt“ Kevin v reflexnej veste, nepúšťal nepovolaných dnu,
bola tam technika, nástroje, aparatúra.
Potom sme sa presunuli do regionálnej učebne, kde sa spievalo, tancovalo. Najprv mali sólo
naši žiaci, potom východniari. Nálada je skvelá, roztočili to riadne. A začalo sa predstavenie:
rozprávač, kapela, tanec, hlavná postava- Kristián-vlk z basy.
Po generálke sa povedalo: A teraz na ostro!!!
Po skončení natáčania srdiečka upratali aparatúru a nástroje. Ide sa von. Radka s deťmi dolu
maľuje obraz, je to naša kapela s tanečníkmi. Vonku sa varí guláš, opekáme. Vtom začalo
pršať, všetky deti idú dnu a pani učiteľka Holková ostala variť ďalej. Nálada je skvelá, v
triede hráme, spievame, všetci sú veľmi šťastní.
Keď prestalo pršať, všetci idú von, berieme gitary, bubon. Päť špekáčiek spadlo do ohňa. Deti
nosia drevo, Dagmar pridala do ohňa seno a začalo sa strašne dymiť. Ostatní hrajú, spievajú,
skúšame Superstar.
A potom bol guláš. Vynikajúci. Deti jedia, chutí im to. Tancujeme okolo ohňa, aj pani
Baksová s obrusom. Keď sa celkom zotmelo, presúvame sa do triedy. Ide sa premietať film.
Malé deti už ležia v inej triede, stráži ich pani Baksová. Ostatní pozeráme film. Po premietaní
Denisa rozpráva svoj životný príbeh. O tom, ako treba mať v živote svoj cieľ a niečo preto aj
urobiť. Pokračuje Maroš a rozpráva o bubnovaní.
O polnoci sa ešte nikomu nechcelo spať. Pani Kantorisová deckám rozprávala rozprávku,
nestačilo. Začala hrať tieňové divadlo. Deti sa ešte viac smiali. Potom prišiel Maroš a ľahol si
a začal potichu spievať. Pridali sa ďalší. Spievali sme trojhlasne a pomaly sme stišovali,
tichšie a tichšie, až všetci zaspali.
Ja sa držím, všetko zapisujem. Strážia nás dospelí. Chlapci chrápu, všetci. Najsmiešnejšie spí
Samo. Ruky rozhodené ako ukrižovaný. Spí tuho. Alex sa stále budí a chodí na WC, nie a nie
zaspať. Katastrofa s ním. Už všetci spia. Konečne pokoj!
Dobrú noc!
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Dňa 31. mája 2018 sa v priestoroch Materskej školy v Pohorelej pri príležitosti
Medzinárodného dňa detí uskutočnila aktivita 8.A triedy pod vedením PhDr. Františky
Baksovej s názvom „Školáci škôlkarom.“
Urobili sme rozhovor s hlavným aktivistom Milanom Kováčom.
R: 1. Ako vznikla myšlienka pripraviť program pre mladších spolužiakov?
Milan: Bolo to takto: V kostole sme po sv. omši išli domov s pani zástupkyňou PaedDr.
Dagmar Krupovou a rozprávali sme sa o škôlke, o deťoch. Ja som jej navrhol, či by sme
nemohli urobiť pre deti malú zábavu a ona povedala: „Áno.“ Dohodli sme sa. S pani
Františkou Baksovou sme šli za pánom riaditeľom a po jeho schválení sme mohli realizovať
naše aktivity a divadielko.
R: 2. Ako prebiehal výber spolupracovníkov do teamu a kto sa realizácie zúčastnil?
Milan: Mali sme písať písomku a ja som vtedy vyberal spolužiakov. Síce som rušil, ale
spolužiaci sa pridali. Boli to: Janka Kamzíková, Janka Halušková, Ivana Kubandová, Róbert
Tlučák, Jakub Bútora a ja.
R: 3. Odkedy si na sebe spozoroval, že rád organizuješ?
Milan: Keď som prišiel na druhý stupeň, ešte som sa bál, nemal som toľko odvahy. Po
príchode pani Baksovej som dostal šancu a povedal som si: „Mám na to.“ A tak sa to začalo.
R:4. Bolo toto podujatie prvým v takejto podobe, alebo ste niečo podobné realizovali už pred
tým?
Milan: Veľmi som túžil robiť s deckami aktivity, ale nemal som podporu. S pani Baksovou
som realizovali divadielko v škôlke Narodenie Ježiška, kvíz pre spolužiakov pod názvom
„Zdatní žiaci“, „Škola má talent“ a túto poslednú už spomínanú akciu. Ona mi nepovedala
„Nie.“
R: 5. Čo konkrétne ste ponúkli svojím mladším kamarátom zo škôlky? Aké aktivity?
Milan: Boli to tieto aktivity:
"Škôlka má talent", "Stoličky", "Popoluška", "Skok vo vreci" a nakoniec to najlepšie,
divadielko "Tri prasiatka".
R: 6. Plánujete ešte v budúcnosti niečo podobné zopakovať?
Milan: Áno, ale neprezradím, nechajte sa prekvapiť.
R: 7. Čo všetko potrebuje žiak na to, aby dokázal realizovať takú činnosť? Aké vlastnosti by
mal mať, aby projekt dopadol úspešne?
Milan: Povolenie od riaditeľa, pripraviť si scenár, osloviť správnych ľudí. Človek musí byť
zodpovedný, ochotný spolupracovať, odvážny, pohotový, pokojný, inteligentný, mať jasný cieľ.
Ďakujem za rozhovor a prajem veľa úspechov v ďalšej činnosti.
Mgr. Martina Kantorisová
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XXI. ročník futbalového turnaja "O pohár generálneho riaditeľa ŽELEZIARNÍ
PODBREZOVÁ a.s."
Vo štvrtok 17. mája 2018 sa na ihriskách v Podbrezovej – časť Skalica, v Brezne na
starom ihrisku a v Brezne na hlavnom ihrisku odohrali zápasy základného kola XXI.
ročníka futbalového turnaja „O pohár generálneho riaditeľa Železiarní Podbrezová,
a.s.“, na ktorom sa zúčastnilo 19 družstiev žiakov prvého stupňa zo základných škôl v okrese
Brezno, hosťami turnaja boli žiaci z Brusna a Hnúšte.
Jednotlivé školy boli rozdelené do troch skupín a vo vzájomných zápasoch zviedli súboje o
postup do finálového turnaja. Vo vyrovnaných zápoleniach v jednotlivých skupinách sa
nakoniec z postupu do finále tešili žiaci: ZŠ Pionierska 2 - Brezno, ZŠ K. Jarunkovej –
Podbrezová a ZŠ Čierny Balog – Jánošovka.
Výsledky žiakov ZŠ s MŠ Pohorelá:
Pohorelá - Telgárt 3:0
Pohorelá - Nemecká 0:4
Pohorelá - K. Rapoša, Brezno 0:5
Pohorelá - Jánošovka, Č. Balog 1:7
Pohorelá - Hnúšťa 1:7
Naše družstvo hralo v zložení: Mirga Kevin (Br.) 4.A, Veštúr Gabriel 4.A, Pompura Ján
4.A, Pompura Jakub 1.A, Borlok Martin 2.A, Puška Viktor 2.C, Pokoš Bartolomej 3.B,
Puška Kristián 3.B.
Mgr. Jozef Šajša
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16.máj 2018 bol pre materskú školu veľmi úspešný deň. Stali sme sa laureátmi 12.
ročníka Detského Chalupkovho Brezna vo výtvarnej tvorbe. Toto ocenenie je o to
vzácnejšie, že predsedom poroty bol prof. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD. z UMB v Banskej
Bystrici. Najvyššie ocenenie získala práca Filipka Datku a Jurka Vojtka. Jurko vytvoril
netradičné pozadie horúcim voskom pomocou žehličky a Filip využil pri kresbe svoju
fantáziu a predstavivosť. Ocenené však boli aj ďalšie dve Filipkove práce vytvárané pomocou
netradičných techník.
V zlatom pásme bola ohodnotená aj maľba na plátne, ktorú maľovala Ivonka Rochovská.
V striebornom pásme boli ocenené aj ostatné zaslané práce, ktoré vytvorili Ninka
Tlučáková, Nelka Vojtko Kubandová a Adamko Vojtko.
Všetkým srdečne blahoželáme!!!
PaedDr. Dagmar Krupová

- Od kedy veria blondínky na lásku na prvý pohľad?
- Keď sa prvýkrát uvidia v zrkadle.
Blondínke sa narodili dvojčatá. Tá sa rozplakala a v kuse stále plače. Doktor ju utešuje, aby neplakala.
- Pani, veď vy by ste mali byť šťastná!
- To je v poriadku, ale keď ja neviem, s kým mám to druhé.
Učiteľka sa pýta Jožka:
- Vymenuj mi 5 živočíchov žijúcich vo vode.
- Delfín...
- A ďalej?
- Jeho mama, otec, brat a sestra.
Pani učiteľka sa pýta žiačky:
- Koľko ročných období poznáš, Marienka?
Dievčatko chvíľu premýšľa, a potom odpovie:
- Prosím, päť: jar, leto, jeseň, zima a prázdniny!

Janka Kamzíková, 8.A zdroj: REHOT.sk
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Najznámejším národným parkom v Chorvátsku sú bezpochyby Plitvické jazerá, ktorým
sa skrátene hovorí Plitvice. Oblasť národného parku Plitvické jazerá je zaradená na zoznam
svetového dedičstva UNESCO.
Park sa nachádza na hornom toku rieky Korana medzi horskými vápencovými masívmi
Velká a Malá Kapela a Pleševica medzi mestami Karlovac a Zadar v blízkosti hranice s
Bosnou a Hercegovinou. Krasové jazerá sú terasovito rozložené a spojené prietokmi.
Nachádza sa tu 140 vodopádov a 20 jaskýň a žriediel. V bukových, jedľových, smrekových
a tisových lesoch žijú medvede, líšky, srnce a diviaky.
Park navštevuje ročne okolo 200 000 turistov. Vstup do národného parku je platený,
turistické trasy a mosty vedú po oboch stranách kaňonu i pod vodopádmi. K najvyššie
položenému jazeru jazdí kyvadlová doprava, ktorá je v rámci zaplateného vstupu zadarmo.
Cez jazero Kozjak pláva pravidelne parník. Na Plitvických jazerách boli nakrúcané niektoré
scény filmu Poklad na Striebornom jazere alebo Winnetou.
Označenie Plitvické jazerá prvýkrát použil v roku 1777 kňaz Dominik Vukasovič. 8. apríla
1949 bol založený národný park na ochranu unikátnej kaskády (prevýšenie 156 m) a v roku
1979 bol zaradený na zoznam Svetového dedičstva UNESCO. Do roku 1958 bol pre turistov
neprístupný. Na jar 1991 sa územie parku stalo miestom veľkonočnej krvavej bitky, prvého
vojenského konfliktu, ktorý si vyžiadal obete v rámci juhoslovanskej občianskej vojny.
Dodnes sú na niektorých miestach míny.
Národný park Plitvické jazerá je určite niečo, čo by každý človek mal aspoň raz vidieť.
Jazerá tu majú unikátnu tyrkysovú farbu a z tohto miesta ide pokoj. Určite sa pri prechádzaní
Chorvátska zastavte aj tu! Sama redaktorka odporúča!
Zdroj: https://sk.wikipedia.org, upravila: Silvia Ševcová, 8.A

Ak správne hodíme bumerang, tak sa k nám vráti. Dokážete však hodiť loptu (čo
najsilnejšie) tak, aby sa k vám vrátila a aby pritom do niečoho nenarazila, nebola
k ničomu pripevnená a nepomohli jej iní ľudia.
Je to jednoduchšie, ako ste si možno mysleli. Stačí loptu vyhodiť kolmo nahor. Chvíľu bude
stúpať, potom sa v najvyššom bode na okamih zastaví a začne
padať k zemi. Po chvíli vám spadne späť do rúk alebo na hlavu.
Dominik Danielič, 6.A, zdroj: Dobrá škola
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Pokús sa poskladať si z papiera psíka:

Jana Halušková, 8.A
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