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Úvod
November, jedenásty mesiac roka. Stupne na teplomeri začínajú
klesať a pomaly, ale isto, aj snežiť. Prichádza zima a s ňou aj
Vianoce, na ktoré sa všetky deti tešia.
V uplynulých dňoch sa mladší žiaci zúčastnili na okresnom kole
vo vybíjanej a získali 4. miesto. Zúčastnili sme sa výtvarnej súťaži
vo Veľkom Šariši, boli sme na výlete v Kremnici a Martine. O
týchto, ale aj mnohých ďalších podujatiach sa dozviete, ak si kúpite
a prečítate naše nové číslo.
Vaša redakcia Pohoreľského školáčika

Výtvarná súťaž „Moja dedina ako ju vidím ja...“2017... Dňa 10.11.2017 sa vo Veľkom
Šariši konalo slávnostné oceňovanie detí a žiakov, ktorí boli úspešní v treťom ročníku súťaže
vyhlásenej Spolkom pre obnovu dediny.
Podujatie sa nieslo vo veľmi príjemnej atmosfére, o ktorú sa postarali usporiadatelia, medzi
ktorých patrila aj Mgr. Mária Čuchtová, podpredsedníčka SPOD. Ocenení dostávali diplom
a darčeky priamo z rúk akademického maliara Edmonda Capáka, taktiež o.i. aj od
podpredsedu pána Františka Ďurčenku, bývalého starostu obce Polomka. Naša ZŠ s MŠ
Pohorelá poslala do súťaže výtvarné práce vo všetkých troch kategóriách.
V 1. kategórii za materské školy bola udelená Cena poroty pre štyri bývalé škôlkarky
(kolekcia obrázkov na plátne) Luciu Gandžalovú, Magdalénku Kanošovú, Gabrielu
Medvegy, Luciu Zlúkyovú.
V 2. kategórii za žiakov od 7-9 rokov získala 1. miesto Liliana Bernadičová.
V 3. kategórii za žiakov od 10-15 rokov získala 3. miesto Janka Kamzíková. V tejto
kategórii získala špeciálne ocenenie Silvia Ševcová, ktorá si odniesla diplom aj za ďalšie
špeciálne ocenenie ako žiačka ZUŠ Heľpa.
Význam daného podujatia v Šariš Parku podčiarkla aj prítomnosť redaktorky Veroniky
Slaninkovej. Dobré meno našej školy sa šírilo v rádiu Regina
14.11.2017 v popoludňajších hodinách.
Oceneným srdečne blahoželáme!
(zdroj: www.zspohorela.edu.sk)

Dňa 10. novembra 2017 sa členovia
Fiktívnej firmy – Zdravý fast food
zúčastnili výletu. Navštívili Kremnicu, po
ktorej ich sprevádzal p. Martin Chmelík –
rodák z Pohorelej. Spoločne navštívili
Múzeum mincí a medailí v Kremnici.
Žiaci sa oboznámili s históriou mincí, v bani
si tiež mohli nejakú tú drobinku zlata nájsť,
no bohužiaľ bezúspešne. Ich pozornosti
neunikla ani Mincovňa Kremnica, š. p.,
kde žiaci nahliadli do procesu výroby mincí
a tiež si mohli vyraziť vlastnú mincu pre
šťastie. Ich oku neunikli ani historické
pamiatkytohto krásneho mesta. Odvážni
žiaci vyšli na vežu kostola, z ktorej sa kochali nádherným výhľadom. Príchod domov po
krásnych zážitkoch bol večer o 18:00. Žiakom sprostredkovali zaujímavé podujatie Mgr. T.
Šajšová, Mgr. E. Bialiková, Mgr. L. Sidorová, Ing. M. Frajtová a Mgr. J. Šajša.
(zdroj: www.zspohorela.edu.sk)

Dňa 9. novembra 2017 (štvrtok) sa uskutočnila exkurzia do Martina pre žiakov 2.
stupňa. Navštívili sme Maticu slovenskú, galériu Martina Benku a tiež aj národný
cintorín, kde sú pochovaní významní slovenskí spisovatelia a básnici. Žiaci spolu
s učiteľkami zapálili pri hroboch sviečky, aby si ich uctili. V Matici slovenskej sme si
vypočuli prednášku od založenia Matice slovenskej až do súčasnosti, ako pôsobí teraz.
Priučili sme sa novým veciam a tiež sme si overili svoje znalosti z dejepisu, literatúry a
slovenského jazyku. V galérii Martina Benku sme si vypočuli prednášku o živote tohto
významného umelca, kde od roku 1958 až takmer do sklonku života žil a tvoril (1971).
V múzeu sa nachádzali umelecké diela, finančná a písomná pozostalosť, zariadenie domu
a ateliéru s osobnými predmetmi. V galérii sme si kúpili rôzne pohľadnice, plagáty či leporelo
s maľbami Martina Benku. Ako dozorkonajúce boli p. uč. Mgr. M. Krupová, Mgr. M.
Skladaná, Ing. A. Pravotiaková a Mgr. M. Kalmanová. Tešíme sa už teraz na ďalšiu
exkurziu.
(Jana Halušková, 8. A)

Dňa 7. novembra 2017 sa zúčastnilo 11 žiakov 4.A triedy a 1 žiak 3.A triedy na súťaži v
Čiernom Balogu v okresnom kole Vybíjaná najmladších žiakov. Na súťaži bolo 6
družstiev: Valaská, Brezno P2, Brezno P4, Čierny Balog, Podbrezová, Pohorelá. Naši žiaci
súťažili najprv s družstvom Podbrezová a Brezno P2. O 3. miesto si zahrali s Čiernym
Balogom, ktorý napokon prehrali o jeden bod. Všetky hry našich žiakov s družstvami boli
rovnocenné a veľmi napínavé až do samého konca. Kapitánom bol Radko Pokoš zo 4.A
triedy.
Žiaci síce získali 4. miesto, no aj napriek tomu si výborne zahrali, upevnili si športového
ducha a hlavne sa zabavili. Ako sa hovorí - v zdravom tele, zdravý športový duch :-)
Zúčastnení žiaci:
4.A - Radoslav Pokoš, Ján Pompura, Gabriel Veštúr, Jakub Vojtko Kubanda, Martin Kuklica,
Kevin Mirga, Nina Vojtková, Karolína Mikolajová, Karolína Pinčiarova, Vaneska
Pompurová, Anežka Pokošová.
3.A - Tomáš Klimko.
Ďakujeme pani učiteľke PaedDr. G. Kanošovej za prípravu žiakov na súťaž a žiakom za
reprezentovanie školy!
(zdroj: www.zspohorela.edu.sk)

Základnej škole Pohorelá bol schválený projekt na realizáciu workoutového ihriska.
Vedenie školy požiadalo rodičov žiakov o pomoc pri prípravných prácach a dňa 13.10. 2017
sa na škole upravovalo prostredie pre ihrisko. Následne dňa 16.10. 2017 ho začali montovať.
Workoutové ihrisko bolo sprístupnené dňa 23.10. 2017 o 10:25. Na tomto projekte sa
spolupodieľala pani učiteľka Mgr. T. Šajšová, žiaci Adam Kuklica zo 6.A a Jakub Bútora
z 8.A triedy.
POVINNOSTI UŽÍVATEĽOV VONKAJŠIEHO ŠPORTOVISKA
 Rešpektujte výšku, pre ktorú je zariadenie určené: min. 140 centimetrov.
 Maximálna nosnosť je 150 kg.
 Cvičte len vtedy, ak Vám to dovoľuje Váš zdravotný stav.
 Cvičenie je len na Vašu vlastnú zodpovednosť.
 V prípade poškodenia zariadenia informujte prevádzkovateľa a stroj zabezpečte proti
používaniu.
 Nepoužívajte žiadnu časť tohto zariadenia v rozpore s účelom jej použitia.
 Zachovajte čistotu zariadenia, a preto nekonzumujte potraviny na zariadení a priestore
okolo neho.
POUŽÍVANIE ZARIADENÍ JE ZAKÁZANÉ V PRÍPADOCH:
 Ak na zariadení zistí užívateľ závadu.
 Za zníženej viditeľnosti.
 Ak je zariadenie mokré alebo zamrznuté. Možné šmykľavé povrchy môžu spôsobiť
nebezpečenstvo pádu a úrazu.
 Vstupovať na zariadenie v kolieskových korčuliach alebo bez obuvi s pevnou
podrážkou.
 Použitie zariadení je zakázané pre nepoučené osoby.
V CELOM PRIESTORE ŠPORTOVISKA JE ZAKÁZANÉ:
 Fajčenie.
 Manipulácia s otvoreným ohňom.
 Konzumácia alkoholu a/ alebo užívanie iných omamných látok.
 Prinášanie strelných zbraní, výbušnín, jedovatých látok, chemikálií a/ alebo iných
predmetov ohrozujúcich zdravie.
 Vstup so psami alebo inými zvieratami.
 Poškodzovanie a znečisťovanie zariadenia športoviska.
Z užívania športoviska budú vylúčené tie osoby, ktoré nerešpektujú pokyny prevádzkového
poriadku alebo prevádzkovateľa, ohrozujú zdravie, bezpečnosť, poriadok alebo čistotu a tiež
osoby pod vplyvom alkoholu a iných omamných látok.
Prevádzkový poriadok upravuje správanie sa užívateľov workoutového ihriska počas celej
doby užívania.
Počas vyučovania môžu žiaci Workoutové ihrisko využívať len v prípade dodržania
prevádzkového poriadku a jedine v prítomnosti dozorkonajúceho učiteľa.
V prípade, neprítomnosti dozorkonajúceho učiteľa na workoutovom ihrisku je žiakom
prísne zakázané workoutové ihrisko používať!!!

(Janka Kamzíková, 8.A)

Dňa 6. novembra 2017 sa v telocvični základnej školy, cez 1. a 2. vyučovaciu hodinu
uskutočnil hudobno-vzdelávací program s videoprojekciou. Cieľom tohto programu bolo
počas 60 minút pútavou a zábavnou formou priblížiť deťom aktuálnu environmentálnu
tému, akou je ochrana zložiek životného prostredia. V jednotlivých tematických blokoch
sa venovali vode (význam vody, kolobeh vody, ochrana jej čistoty, ohrozovanie vôd, pitná
voda u nás a vo svete) a odpadom (odpady a príroda, princípy a spôsoby, likvidácia, triedenie,
recyklovanie odpadu).
Žiaci sa dozvedeli odpovede na otázky:
Čo je najzákladnejšou podmienkou života?
Aký je princíp kolobehu vody na zemi?
Prečo je voda taká vzácna?
Aké sú formy znečistenia vody?
Prečo a ako separujeme odpad?
Snahou tohto programu bolo podporiť prístup detí
k tvorbe a ochrane životného prostredia a posilniť ich
pocit zodpovednosti vo vzťahu k prírode. Programom sprevádzal Mgr. art. Ondrej Daniš,
známy z televíznych seriálov.
(Mariana Datková, 8.A)

21. november bol vyhlásený za Svetový deň pozdravov. Tento deň sme si v ŠKD
pripomenuli rôznymi aktivitami. Diskutovali sme o dôležitosti pozdravov v dorozumievaní,
o slušnom chovaní v súvislosti s pozdravom, vypočuli si pozdravy v rôznych jazykoch
a vyskúšali si ich používanie. Na záver sme vytvorili spoločný plagát pozdravov. Aktivita sa
nám veľmi páčila a odteraz budeme vedieť pozdraviť ľudí aj v iných jazykoch.
Mgr. Elena Halušková

Vlkolínec je mimoriadne pozoruhodná oáza ľudovej architektúry, ktorú zapísali v roku
1993 do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.
Osada, ktorá sa po prvý raz spomína v roku 1376, ako jediná obec na Slovensku nie je
narušená novou výstavbou a predstavuje unikátny celok pôvodných ľudových stavieb. Na
základe štúdie ICOMOS (Medzinárodná rada pre pamiatky a sídla) bola vyhodnotená
ako najlepšie zachované sídlo tohto typu v Karpatskom oblúku. Pôvodne to bola osada
drevorubačov, pastierov a poľnohospodárov.
Vlkolínec je typickým príkladom dvojradovej ulicovky s dlhými dvormi. Osada sa približne v
strede rozdeľuje na dve ulice. Jedna z nich vedie k rímskokatolíckemu Kostolu Navštívenia
Panny Márie z roku 1875, druhá smeruje strmším terénom pod úpätie vrchu Sidorovo.
V strede osady stoja dva najčastejšie fotografované objekty Vlkolínca – zrubová dvojpodlažná
zvonica z roku 1770 stojaca na kamennom podstavci a zrubová studňa z roku 1860. K
chráneným objektom osady patrí 45 dreveníc s hospodárskymi dvormi z 18. storočia.
Jedinečným bol spôsob ich úpravy. Dvakrát ročne ich pretierali modrou, ružovou a bielou
vápnovou farbou.
Typickým príkladom vlkolínskeho domu je roľnícky dom – jedna z expozícií Liptovského
múzea v Ružomberku. Objekt vybudovaný v roku 1886 sprístupnili verejnosti v roku 1991.
Jeho zachované pôvodné vnútorné členenie a zariadenie interiéru sú verným obrazom spôsobu
života obyvateľov osady na konci 19. a na začiatku 20. storočia. Ostatné objekty v
pamiatkovej rezervácii Vlkolínec sú obývané, žije tu 30 obyvateľov.
Vlkolínec je súčasťou Národného parku Veľká Fatra. Prechádza ním cyklistická trasa a
majitelia viacerých dreveníc poskytujú možnosť ubytovania. V lete zaujme z viacerých
podujatí napríklad „Nedeľa vo Vlkolínci“, ktorá sa koná vždy začiatkom augusta.
(Zdroj: http://www.visitliptov.sk/zaujimavosti/obec-vlkolinec-unesco-pamiatka/,
upravila: Silvia Ševcová, 8.A)

Musí to byť zvláštny pocit mať slnko kolmo nad hlavou. My na Slovensku si to môžeme iba
predstavovať, pretože u nás sa slnko nikdy tak vysoko na oblohe nedostane. Kto by chcel
niekedy vidieť slnko v nadhlavníku na vlastné oči, musel by prejsť riadny kus cesty.
Najmenej koľko kilometrov by sme museli uraziť z Bratislavy, aby sme si mohli aspoň na
chvíľu vychutnať pocit slnka v nadhlavníku (teda kolmo nad sebou)? A kedy by sme museli
cestu uskutočniť?
Slnečné lúče môžu dopadať kolmo na zemský povrch iba na niektorých miestach Zeme. Tieto
miesta vytvárajú pás okolo rovníka, ktorý je na severe ohraničený obratníkom Raka a na juhu
obratníkom Kozorožca. Ak teda hľadáme najbližšie miesto, kde sa Slnka ocitne
v nadhlavníku, je ním bod na obratníku Raka, ktorý je presne na juh od Bratislavy. Keďže
Bratislava leží na 48°08'38" severnej zemepisnej šírky a obratník Raka je na 23°27'16",
museli by sme sa presunúť o 24°41'22" smerom na juh. Tejto uhlovej vzdialenosti zodpovedá
vzdialenosť 2748 km po povrchu Zeme. Keby sme sa preniesli o toľko km na juh od
Bratislavy, ocitli by sme sa na Sahare, asi 150 km severozápadne od lýbijského mesta Wath.
A kedy by sme mali cestu uskutočniť? Na obratníku by sme museli byť v deň letného
slnovratu, teda 21.júna. Ak by sme to stihli, na poludnie by sme mali slnko kolmo nad hlavou.
(Zdroj: Dobrá škola, upravila: Vivien Ďuricová, 6.A)

Ľubo opisoval svojej sestre zvieratá z obrázka.
The giraffe is long.
The horse is short.
The elephant is big.
The mouse is small.
The snake is tall.
Ktoré zvieratá opísal správne ?

A)
B)
C)
D)

hada a koňa
slona a myš
myš a hada
slona a žirafu
(Zdroj: Dobrá škola, upravila: Lucia Homolová, 6.A)

Budeme potrebovať : Flórex
Sviečky
Ozdoby
Lepiacu pištoľ
Čečinu z hory
Postup:
1. Flórex si namočíme celý do vody na
približne 30 min.
2. Po namočený si flórex vyberieme na
tanier a začneme do neho pichať čečinu,
navrch si položíme sviečku, aby sme
vedeli, kde tú čečinu dávať nemáme.
3. Po dokončení s čečinou môžeme opatrne
nalepiť ozdoby lepiacou pištoľou.
4. A máme hotovo .... 
(Ivana Kubandová, 8.A)

(Zdroj: Internet, upravila: Ivana Kubandová, 8.A)
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