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Eko súťaž

Úvod
Práve sme pre Vás pripravili ďalšie číslo nášho časopisu. Skôr ako otvoríte prvú stranu
poinformujeme Vás o činnosti našej školy za uplynulý mesiac.
Každý rok v apríli býva dobrým zvykom preukázať podporu a pomoc onkologicky chorým
ľuďom. Dobrovoľníci z našej školy poriadali zbierku na často navštevovaných miestach našej
obce a vyzbierali peknú sumu. Deviataci absolvovali vedomostné testy na stredné školy. Malí
škôlkari sa zúčastnili Breznianskeho slávika. Tento mesiac prebiehal aj zápis detí do prvého
ročníka. Získali sme veľa ocenení v Eko súťaži, no darilo sa aj našim šachistom. Tieto, ale aj
ďalšie aktivity si prečítajte a zabavte sa.
Prajeme Vám príjemné čítanie nášho časopisu.
Vaša redakcia Pohorelského školáčika
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Aj planéta Zem má svoj sviatok. Deň Zeme už tradične oslavujeme 22. apríla. Sviatok je
ovplyvnený pôvodnými dňami Zeme, ktoré sa konali pri oslavách jarnej rovnodennosti, 21.
marca, a oslavovali príchod jari. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný
sviatok, upozorňujúci ľudí na dopady ničenia životného prostredia, a rozvíjajúcu
diskusiu o možných riešeniach. Svojimi aktivitami výrazne zasahujeme do toho, ako
vyzerá príroda a svet okolo nás. Meníme štruktúru krajiny, ťažíme lesy, likvidujeme mokrade,
lúky a ostatné cenné biotopy, odstraňujeme brehové porasty, znečisťujeme prírodu
odpadom. Je preto potrebné, aby si každý z nás, aj celá
spoločnosť uvedomila dôležitosť svojho správania sa ku
krajine a ku svojmu životnému prostrediu.
História vyhlásenia Dňa Zeme siaha do roku 1969, keď
predovšetkým John McConnell začal volať po vzniku
medzinárodného dňa Zeme a v rámci týchto snáh vytvoril i
vlajku Dňa Zeme. Prvý Deň Zeme bol oslávený v San
Franciscu. Kampaň s týmto sviatkom spojená, si kládla za
cieľ preniesť otázku ekológie a ochrany prírody do politických
kruhov. Cieľom bolo zvýšiť energetickú účinnosť, recyklovať
odpadky a hľadať obnoviteľné zdroje energie. Táto akcia mala
veľký ohlas práve medzi študentami.
OSN začala tento sviatok sláviť o rok neskôr (1971). V roku 1990 sa k Amerike
pripojil aj zvyšok sveta a 22. apríl sa stal Medzinárodným dňom Zeme. V súčasnosti patrí
Deň Zeme medzi najuznávanejšie a najpopulárnejšie podujatia na záchranu Zeme.
V celom svete ho slávia milióny ľudí. Podujatia pri príležitosti Svetového
dňa Zeme pripravuje mimovládna organizácia Earth Day Network (EDN).

„Pozrite sa hlboko do prírody a potom všetko pochopíte lepšie.“
Albert Einstein

Neoficiálna vlajka Dňa Zeme od Johna McConnella
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Na hodine slovenského jazyka sme my, žiačky 7. A triedy, spolu s p. učiteľkou Mgr. M.
Krupovou vytvorili plagát - projekt o Dni Zeme, ktorý máte možnosť vidieť všetci na
nástenke v hlavnom pavilóne. Janka Kamzíková napísala peknú úvahu o našej Zemi.
(J. Kamzíková, 7.A, zdroj internet a žiačky 7.A triedy - plagát)

Zem je naším domovom
Zem - jediná planéta slnečnej sústavy, na ktorej je voda a život. V poradí tretia
planéta od Slnka, ktorá okolo neho obieha.
Zem je našim domovom. Sme jej
súčasťou,
dýchame
jej
vzduch
a využívame všetky jej vzácne dary. Na
Zemi je všetko usporiadané tak, ako má
byť. Každý tu má svoje miesto, o ktoré by
sa mal starať a chrániť ho. Tak prečo sa
ľudia správajú voči Zemi bezohľadne?
Prečo si našu planétu nechránime? Ľudia
postupne začali zasahovať do prírody
viac a viac. Svet sa každým dňom vyvíja,
vznikajú nové modernejšie zariadenia.
Výsledkom je planéta zamorená
odpadom, jedmi, chemikáliami. Ovzdušie
je znečistené, ozónova diera sa zväčšuje
a Zem sa postupne ohrieva. Ohrozujú nás
škodlivé slnečné lúče. Miznú nám
dažďové pralesy, na póloch sa topia ľady.
Pre peniaze zabíjame zvieratá. Je
normálne, že si chránime veci, ktoré
považujeme pre nás za dôležité. Sú to napríklad domy, autá. Prečo nie je pre nás
samozrejmosťou, chrániť svoje okolie, veci, ktoré nekúpime za peniaze? Každý chce jesť
zdravé potraviny, dýchať čistý vzduch, prechádzať sa v krásnej prírode. Každý rok je 22.
apríl medzinárodným dňom Zeme. Vznikol ako reakcia na znečisťovanie životného
prostredia. Tento deň sa oslavuje už od roku 1970. Je potrebné uvedomiť si, že zemské
zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto sa treba venovať životnému prostrediu, usilovať sa
chrániť poklady Zeme pre budúce generácie a ostatné tvory žijúce na zemi. Ako môžeme
pomôcť našej planéte? Je veľa možností. Napríklad tým, že budeme triediť odpad
a nevyhadzovať ho do prírody, budeme používať verejnú dopravu a bicykle namiesto áut.
Budeme chrániť lesy výsadbou mladých stromčekov. Budeme šetriť vodou a elektrickou
energiou v domácnosti.
Mali by sme si uvedomiť, že deň Zeme by sme mali sláviť 365-krát v roku a nielen
22. apríla.
(J. Kamzíková, 7.A, vlastná tvorba)
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V piatok 7. apríla 2017 sa uskutočnil 21. ročník Dňa narcisov, jedinej verejnoprospešnej finančnej zbierky Ligy proti rakovine. Aj v našej obci práve v tento deň
11 dobrovoľníkov ponúkalo narcisy - symbol zbierky.
Liga proti rakovine tak ako každý rok aj teraz oslovila
so žiadosťou o spoluprácu Základnú školu s materskou
školou a poskytli 141 kusov narcisov. Dobrovoľníci
z radov žiakov 8. ročníka ponúkali kvety na
najfrekventovanejších miestach v obci.
Svojím dobrovoľným finančným príspevkom ľudia
prejavili spolupatričnosť a zároveň sa rozhodli pomôcť
tým, ktorí s ochorením bojujú. Pridanie sa k myšlienke
a posolstvu Dňa narcisov prinieslo v Pohorelej výnos
vo výške 289,45 EUR!
Liga proti rakovine ďakuje všetkým prispievateľom, dobrovoľníkom a verejnosti
za prejavenú podporu.
Ing. A. Pravotiaková
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Vo štvrtok 20. apríla 2017 Základná škola Heľpa organizovala okresné kolo vo
vybíjanej dievčat pre žiačky škôl Horehronia. Naše dievčatá sa tejto súťaže zúčastnili
v tomto zložení: Janka Kamzíková, Marianna Datková a Janka Halušková zo 7.A triedy,
Petra Kantorisová a Sára Bláhová zo 6. A triedy, Petra Homolová, Janka Balážová,
Dagmar Harvanová, Monika Harvanová, Natália Pokošová a Veronika Kuniczuková
všetky z 5.A triedy.
Turnaja sa zúčastnilo až 8 družstiev zo
základných škôl Telgárt, Pohorelá, Heľpa,
Valaská, Čierny Balog, Brezno Pionierska 2,
Brezno Dušana Rapoša a Osemročné
gymnázium Brezno.
Hralo sa v dvoch skupinách, dievčatá
v skupine B odohrali 3 zápasy proti žiačkam
Základnej školy z Čierneho Balogu, Pionerskej 2
Brezno a Telgártu. Prvé dva zápasy sme čestne
prehrali, no v poslednom zápase dievčatá
zabojovali a vyhrali ho.
Celkovo sme skončili na siedmom mieste.
Dievčatám ďakujem za reprezentáciu školy a za
prípravu ďakujeme p. uč. Ing. K. Kanošovej.
Ing. K. Kanošová

Tohtoročné veľkonočné prázdniny sa konali od 13. apríla do 18. apríla. Žiaci si oddýchli a
načerpali sily na školské povinnosti či aktivity.
Ako každý veľkonočný pondelok sa konala oblievačka. Ulicami sa rozliehal dievčenský
piskot a čľapotanie vody. Veľká noc je ale aj najväčším kresťanským sviatkom.
A prečo tento rok prišla o niečo neskôr? Jej dátum sa totiž vypočítava (nie je pevne daný).
Podľa kresťanských cirkví sa slávi prvú nedeľu po prvom splne po jarnej rovnodennosti.
Ak spln pripadá na nedeľu, Veľká noc bude až nasledujúcu nedeľu. Dátum veľkej noci sa
teda medzi jednotlivými rokmi môže posunúť až o jeden mesiac.
(zdroj: https://sk.m.wikipedia.org, upravila: S. Ševcová, 7.A)
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Na tohtoročnom XVII. ročníku sa prezentovala na súťaži Brezniansky slávik ako hosťka aj
minuloročná zlatá slávica naša Viktorka Gažúrová.
Súťažiaca Lucka Gandžalová získala ocenenie poroty za čistú intonáciu pri speve ľudovej piesne a
výborné zladenie s hudobným doprovodom.
Ďakujeme dievčatám aj ich rodičom za prezentáciu našej školy na tomto krásnom okresnom podujatí
detí materských škôl!
PaedDr. D. Krupová

Dňa 12. apríla 2017 sa konal XIX. ročník medzinárodnej súťaže so zameraním na
ochranu prírody a environmentálnu výchovu pre deti od materských škôl až po študentov
vysokých škôl.
V Galérii Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici bola vystavená len 1/6 poslaných prác, o to
viacej si ceníme získané čestné uznanie.
PaedDr. D. Krupová
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V piatok 7. apríla 2017 sa Júlia Kanošová a Alžbetka Tlučáková z 2.A a Nina
Vojtková a Karolína Mikolajová z 3.A triedy zúčastnili v breznianskom klube
Omega Tanečnej súťaže v improvizácii a sólovom tanci žiakov tanečného odboru
Základnej umeleckej školy v Polomke.
Dievčatá boli rozdelené podľa ročníkov do dvoch kategórií.
Druháčky tancovali vo dvojiciach a tretiačky súťažili ako sólistky v dvoch kolách.
V kategórii dvojíc tancovalo až 8 párov, pričom naše dievčatá boli najmladšie. Svoju
choreografiu predviedli pred 4-člennou porotou ako jediné na slovenskú skladbu od Adama
Ďuricu - Dovtedy.
Traja zo štyroch porotcov ohodnotili ich výkon, synchronizáciu a prevedenie akrobatických
prvkov ako najlepší a štvrtý porotca im udelil druhé miesto.
Dievčatá teda s prehľadom vyhrali nad svojimi staršími kolegami a obsadili skvelé prvé
miesto.
Staršia kategória tretiakov sólistov bola zastúpená 12 tanečníkmi. Súťažiaci v
semifinálovom kole predviedli svoju nacvičenú choreografiu a 8 postupujúcich vo finále
tancovalo improvizáciu na jednu pomalú a jednu rýchlu skladbu. Ani naše staršie dievčatá sa
nezľakli a nedali zahanbiť v konkurencii starších tanečníkov a Karolína Mikolajová obsadila
celkové 8. miesto a Nina Vojtková 7. miesto.
Všetkým štyrom šikovným tanečníčkam srdečne gratulujeme a za prípravu ďakujeme p.
uč. Jurajovi Borsekovi.
Ing. K. Kanošová
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Zápis detí do prvého ročníka základnej školy sa uskutočnil v stredu 12. apríla 2017 o
15:00 hod. v priestoroch školskej jedálne ZŠ s MŠ Pohorelá .
Týkal sa predškolákov, ktorí do 1. septembra 2017 dovŕšia šiesty rok veku ( narodení od 1. 9.
2010 do 31. 8. 2011 ) alebo majú odklad povinnej školskej dochádzky a ich trvalý pobyt je v
obvodoch obcí Pohorelá a Vaľkovňa. Ďakujeme p. uč. Mgr. I. Zlúkyovej a Mgr. M.
Huťovej za program a prípravu zápisu.
(zdroj: www.zspohorela.edu.sk, upravila: Mgr. M. Krupová)

Ďalší, už 14. ročník súťaže pod názvom Jar Kláry Jarunkovej sa konal 28. apríla 2017
a Šumiac recitátorov z nášho regiónu tento rok privítal upršaným počasím. O to radostnejšie
sa nám odchádzalo s peknými umiestneniami a cenami. Súťažilo sa v prednese pôvodnej
slovenskej poézie a prózy v troch
kategóriách.
V prvej kategórii súťažil v prednese
poézie Matej Tešlár a v prednese prózy nás
reprezentovala Alexandra Mecková zo 4.A
triedy.
V druhej kategórii Janka Balážová súťažila
v prednese poézie a Ján Gandžala v prednese
prózy, obaja z 5.A triedy.
V tretej kategórii našu školu a poéziu
zastupoval Marek Fiľo a prózu Daniela
Mišurdová z 8.A triedy.
A tu sú výsledky:
1. kategória - poézia: 2. miesto Matej Tešlár
2. kategória – poézia: 3. miesto Janka
Balážová
3. kategória - próza: 3. miesto Daniela
Mišurdová
Blahoželáme výhercom a ďakujeme ostatným
recitátorom a vyučujúcim, konkrétne Mgr. I.
Zlúkyovej, Mgr. M. Krupovej a Mgr. M.
Skladanej, ktorí ich pripravovali.
Súčasťou bola aj výtvarná súťaž spojená s
výstavou žiackych prác, v ktorej sme mali tiež
svoje zastúpenie.
Mgr. I. Zlúkyová
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V apríli bola vyhlásená téma „DOPRAVA“. Tento raz zvíťazila kolektívna práca členov
literárno-etického krúžku z II. A triedy. Sú to veršíky o rôznych dopravných prostriedkoch.
Po súši, po vode, vo vzduchu ...
1.) Doprava, to sú vláčiky, nad nimi obláčiky. Semafor riadi autíčka, v ktorých znie pekná
pesnička.
2.) Drevo vezie tatra, bude z neho vatra. Vozí tatra neustále veľký náklad mojej mame.
3.) Bicykel je kamarát, preto ho mám veľmi rád. Idem na ňom voziť sa, kývnem mame: „Maj
sa!“
4.) Loď sa plaví po mori, kde rybár ryby loví. Loďka je maličká, pohojdá ju vodička.
5.) Veľká loď po mori pláva, úsmev rybárom rozdáva. Keď veľa rýb ulovia, v prístave hneď
zakotvia.
6.) Veľká hnedá vzducholoď neplaví sa ako loď, pekne lieta vo vzduchu. Sadnem na ňu:
„Juchuchú!“
7.) Letí, letí raketa, vyzerá sťa bageta. Do vesmíru vyletí, stiahne hviezdu pre deti. Letí ďalšia
raketa, nie je to len maketa. Fialovej farby je, kozmonaut sa v nej smeje.
8.) Vo vzduchu je vrtuľník, vrtuľu má ako nik. Doletí až k oblakom, zamáva všetkým
žiakom.

Vyzývame opäť aj žiakov z iných tried 1. stupňa našej ZŠ,
aby sa zapojili do tejto súťaže!!!!!
Téma na mesiac máj - „ZVIERATÁ“.

Mgr. Ľ. Vaculčiaková
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Apríl je mesiac, kedy sme si pripomenuli narodenie Kláry Jarunkovej, Hansa
Christiana Andersena a Ľudmily Podjavorinskej. Práve Ľ. Podjavorinská je deťom veľmi
blízka svojou bohatou tvorbou. Aj naša ďalšia aktivita bola akousi spomienkou či
pripomenutím si tejto významnej a určite aj obľúbenej pani spisovateľky.
Bc. D. Lakandová

Žiaci piateho ročníka sa zapojili do 2. ročníka výtvarnej súťaže na internete.
Organizátorom súťaže je Slovenská inovačná a energetická agentúra v Bratislave. Kresby s
tematikou Budúcnosť sveta boli zamerané na stvárnenie nových technológií a objavov,
využitia nových prírodných zdrojov a ďalších ľudských činností a aktivít ovplyvňujúcich
život v budúcnosti. Poslaní súťaže bolo podnietiť kreativitu detí, ich estetické a inovatívne
cítenie v spolupráci s pedagógmi základných škôl a umožniť im verejne prezentovať
predstavy o budúcnosti sveta podľa ich poznania a predstáv v najrôznejších oblastiach ľudskej
činnosti a života. Hlasovať za práce našich žiakov, konkrétne Mateja Palusa, Adama Kuklicu,
Dominiku Hrčákovú, Danielu Cesnakovú, Viktóriu Šavolovú, Jána Gandžalu, Natáliu
Pokošovú, môžete do 24. mája 2017 na internetovej stránke www.buducnostsveta.sk.
Ďakujeme p. uč. Mgr. M. Krupovej, ktorá žiakov do súťaže prihlásila.
Mgr. M. Krupová
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Dňa 19. apríla 2017 sa uskutočnil už 16. ročník biblickej olympiády pre školský rok
2016/17 v Slovenskej republike. Aj žiaci našej školy sa zúčastnili, konkrétne R. Tlučák, M.
Kováč zo 7.A triedy a Marek Fiľo z 8.A, ktorí súťažili v 1. kategórii žiakov druhého stupňa.
Predmetom súťaže boli vybrané knihy Svätého písma STARÝ ZÁKON:
Genezis 1-11
Kniha Sudcov
Kniha proroka Daniela 1-6 a 13-14
NOVÝ ZÁKON:
List Efezanom
Spoločná téma vybraných kníh: Zápas o pravé hodnoty
Cieľom tejto súťaže bola výchova k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe
spoznávania biblických postáv a udalostí. Aj keď sa žiaci neumiestnili na popredných
miestach no získali skúsenosti a reprezentovali školu.
Ďakujeme p. farárovi Mgr. Slavomírovi Markovi, ktorí žiakov na súťaž pripravoval.
Mgr. M. Krupová

Katolícke pedagogické a katechetické centrum zorganizovalo celoslovenskú súťaž pod
názvom „Biblia očami detí a mládeže“. Súťaž bola zameraná na zobrazenie Biblie a jej
miesta v živote človeka a v dejinách ľudstva z pohľadu spoznávania Svätého písma
v dimenziách citlivého rozletu duše dieťaťa a mladého človeka. Zámerom bola nápaditosť
a originálnosť vnímania Biblie, nie kopírovanie výjavov z ilustrovaných Biblií. Do tejto
súťaže nás prihlásil p. farár S. Marko. S kresbami pomohla p. uč. Mgr. M. Skladaná, ktorá
pomáhala s kresbami dievčatám Silvii Ševcovej zo 7.A a Kristíne Gandžalovej z 8.A triedy.
Dievčatá získali krásne 1. a 2. miesto, za čo im ďakujeme.
Mgr. M. Krupová
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Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici a obec Telgárt zorganizovalo dňa
30. apríla 2017 už 54. ročník súťažnej prehliadky hudobného folklóru o Horehronskú
valašku. Výsledky z našej školy boli nasledovné:
V kategórii skupinový spev (1.-4. ročník ZŠ) získal DFS Mladosť 1. miesto.
V kategórii sólový spev (1.-4. ročník ZŠ) získala Alžbeta Bodnáriková z 2.A 2. miesto.
V kategórii duo spev (1.-4. ročník ZŠ) získali Alžbeta Bodnáriková z 2.A a Nina Vojtková
z 3.A 3. miesto.
V kategórii duo spev (5.-9. ročník ZŠ) získali Janka Balážová a Natália Pokošová z 5.A 2.
miesto.
V kategórii tradičné ľudové nástroje (5.-9. ročník ZŠ) získala Aneta Haľaková z 8.A 3.
miesto.
V kategórii sólový spev (5.-9. ročník ZŠ) získala Kristína Gandžalová z 8.A 3. miesto.
V kategórii ľudové hudby získal DFS Mladosť 3. miesto.
V kategórii skupinový spev (5.-9. ročník ZŠ) získal DFS Mladosť 3. miesto.
Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme, výhercom blahoželáme a p. uč. Mgr. M. Huťovej
ďakujeme za prípravu žiakov na súťaž.
Mgr. M. Krupová
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Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici
zorganizovalo Okresnú prehliadku Detských folklórnych
súborov v Polomke dňa 9. apríla 2017. DFS Mladosť vystúpil so
súťažnou choreografiou "Pásli ovce valasi", za ktorú získal
strieborné pásmo a s nesúťažným spevácky pásmom "Krôčkom,
kone". Ďakujeme p. uč. Mgr. M. Huťovej za prípravu žiakov na
prehliadku súborov a žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy.
Mgr. M. Krupová
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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.
Máj2017–Na ceste. Kto má prednosť?
Odmenou bude uverejnenie víťazov v školskom časopise.

Teším sa na vypracované úlohy!
Začiatkom apríla sme na krúžku
Dopravnej výchovy začali zametať a
čistiť asfaltovú plochu nad telocvičňou
na značenie Dopravného ihriska, no to
sme ani netušili, kóóóľko snehu ešte
napadne.
Navrhovali a vyfarbovali sme oblečenie
detí tak, aby boli na ceste jasne
viditeľné.
Tému Bezpečné cestovanie dopĺňali
pracovné listy, kde žiaci dokresľovali
chýbajúce časti tak, aby deti na obrázkoch boli v bezpečí.
Kamil a Emil na cestách nás sprevádzali témami Aké cesty poznáme? a Zábava na kolieskach.
Vyhodnotenie aprílovej aktivity vypracovanie pracovných listov:
 Bezpečné cestovanie:
1. miesto – Kevin Mirga 3.A
2. miesto – Jozef Pajer 1.A
3. miesto – Dárius Mirga 1.B
Čo si mám obliecť?:
1. miesto – Kevin Mirga 3.A
2. miesto – Šimon Pokoš 2.B
3. miesto – Jozef Pajer 1.A
Siluety postáv:
1. miesto – Šimon Pokoš 2.B
2. miesto – Kevin Mirga 3.A
Ďakujem žiakom z Dopravného krúžku, ktorí sa zapojili do vypracovania pracovných listov.
Mgr. E. Bialiková
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V tomto školskom roku sa konal 7. ročník celoslovenskej súťaže, ktorú vyhlásilo
Múzeum praveku Slovenska v Bojniciach. Hlavnou cenou v súťaži bola návšteva Múzea
praveku Slovenska v Bojniciach pre 3 súťažné kolektívy, ktoré sa určili zlosovaním.
Cieľom súťaže bolo podnietiť u žiakov záujem o históriu našej krajiny, kde všetci žijeme,
zároveň rozvíjať ich tvorivosť, samostatnosť, kreativitu, tímovú spoluprácu v kolektíve a tiež
hrdosť na dejiny nášho Slovenska, ktoré sú nedeliteľnou súčasťou histórie Európy i tohto
sveta.
Spoločne bolo treba vymyslieť a nakresliť PRAVEKÝ HUMORNÝ KOMIKSOVÝ
PRÍBEH (minimálne 10 obrázkov príbehu), čo všetko mohli neandertálci v Bojniciach zažiť
v pravekej dobe kamennej počas jedného dňa svojho života, použiť pri tom svoju kreativitu,
predstavivosť a zmysel pre humor.
Do súťaže sa zapojili žiaci 7. A triedy, ktorí sa spoločne dohodli, aký príbeh budú kresliť.
Potom si jednotlivé obrázky z príbehu rozdelili do menších pravekých skupín (tlúp), každá
praveká tlupa nakreslila svoju časť príbehu, veselý humorný obrázok. Následne obrázky
pospájali tak, aby vznikol celý príbeh z jedného dňa života neandertálcov v Bojniciach.
Praveký humorný komiks obsahoval aj „bubliny“ s myšlienkami a hovorenými slovami
pravekých ľudí. Vzniknutý humorný príbeh umiestnili na nástenku vo svojej triede.
Súťaže sa tento rok zúčastnilo spolu 139 súťažiacich tried, a aj keď sme neboli medzi
vylosovanými, počas súťaže sme spolu zažili, popri novom zaujímavom poznaní, aj
primeranú zábavu. Ďakujeme triednej pani učiteľky Ing. Anny Pravotiakovej, ktorá nás
do súťaže zapojila.
(Ing. A. Pravotiaková, I. Kubandová a S. Ševcová, 7.A)

Kolektív 7.A triedy
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Na tieto majstrovstvá sme sa dlho pripravovali a očakávali ich. Turnaj sa odohral 11.
apríla 2017 v kultúrnom dome v Zákamennom. Boli to majstrovstvá družstiev
s štvorčlenným družstvom s podmienkou, že jeden člen družstva musí byť dievča. Naše
družstvo sa skladalo z Adama Kanoša - kapitána družstva, Róberta Tlučáka, Dominika
Gažúra a Bibiany Zlúkyovej. Doprevádzal a pripravoval nás pán Jozef Kanoš. Na týchto
majstrovstvách bol zapojený obrovský počet detí (168). Panovala tam úžasná atmosféra. Po
príchode všetky družstvá boli odfotení aj s doprovodom. Zo štartovného sme každý dostali
tašku s občerstvením a pitím a malé darčeky vo forme kľúčenky a mapy okolia. Celkovo sme
sa umiestnili na dvadsiatom šiestom mieste zo štyridsaťdva súťažiacich. Víťazmi sa stalo
družstvo z Evanjelickej spojenej školy v Liptovskom Mikuláši s celkovým počtom bodov
23,5. My sme nahrali za sedem kôl 13,5 bodov. Najviac úspešný v počte bodov v našom
družstve bol Dominik Gažúr s 4,5 bodmi. S našim výkonom sme boli celkom spokojní
a turnaj sme si užili. Výhercom prajeme sto percentnú sústredenosť v Rusku, kde postúpili.
(A. Kanoš, 8.A)
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Dňa 26. apríla 2017 sa päť žiakov našej školy zúčastnilo šachového turnaja
v Gemerskej Polome. Bol to iba 2. ročník šachového turnaja základných škôl rožňavského
okresu no získali sme veľa ocenení. Na šachovom turnaji sa zúčastnili žiaci: Jozef Šajša
z 3.A, Martin Baksa a Dominik Gažúr zo 4.A, Róbert Tlučák zo 7.A a Adam Kanoš
z 8.A triedy. Turnaj prebiehal od 8:00 do 14:00. Po prvých 5 kolách mali hráči prestávku s
občerstvením, podávali sa párky. Po prestávke sa dohrávali posledné 4 kolá. Na turnaji
panovala dobrá nálada a niesol sa v duchu súťaživosti a fair-play.
Boli dve skupiny:

družstvo Pohorela A sa umiestnilo na 1. mieste v zložení A. Kanoš, D. Gažúr a R.
Tlučák.

družstvo Pohorela B sa umiestnilo na 8. mieste v zložení J. Šajša a M. Baksa.
Súťaž prebiehala aj pre jednotlivcov, zvlášť pre 1. a 2. stupeň a získali sme 1. miesto – D.
Gažúr a 3. miesto - R. Tlučák. Šach nie je nadarmo nazývaný kráľovskou hrou. U detí
vedie k rozvoju ich osobnosti – koncentrácie, pozornosti, analytickému mysleniu,
predstavivosti, plánovaniu, rozhodovaniu, súťaživosti atď. Veríme, že žiacky šachový turnaj
na okresnej úrovni prispieva deťom svojím malým dielom k ich lepšej budúcnosti. Ďakujeme
pánovi Jozefovi Kanošovi za prípravu žiakov na súťaž a šachistom prajeme veľa dobrých
ťahov a hlavne veľa matov.
(R. Tlučák, 7.A)
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V dňoch 7. – 8. apríla 2017 sa na našej škole uskutočnila inštruktáž pre tímy
podporujúce inkluzívne vzdelávanie v rámci národného projektu „Škola otvorená
všetkým“. Zúčastnili sa ho p. riaditeľ Mgr. J. Šajša, p. zástupkyňa Mgr. E. Bialiková, p.
učiteľky Ing. A. Pravotiaková, Mgr. M. Krupová, Mgr. M. Huťová, p. asistentky Mgr.
M. Kantorisová, Mgr. D. Simanová, špec. pedagogička Mgr. Ž. Holková a soc.
pedagogička PhDr. Mgr. F. Baksová. Cieľom bolo rozšírenie kompetencií
pedagogických a odborných zamestnancov v oblasti súčinnosti pri identifikácii
a odstraňovaní možných príčin zaostávania žiakov v edukačnom procese. Vytvorenie
platformy komunikácie medzi pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom.
Zabezpečenie jednotlivých postupov pri implementácii aktivít národného projektu
v prostredí zapojených škôl. Lektorkou bola Mgr. Jana Medvecová. Na tejto inštruktáži
sa zúčastnili aj základné školy zo Šumiaca a Telgártu.
Mgr. M. Krupová

Školenie
Dejepis
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Dňa 21. apríla 2017 sa v Základnej škole v Polomke uskutočnila súťaž v literárnej,
výtvarnej aj vo fotografickej tvorbe. Téma súťaže bola Živá voda.
Výsledky Ekosúťaže 2017
Literárna časť:
I. kategória 1.- 3.ročník – Poézia - 2. miesto – Alžbeta Bodnáriková, 2.A
III. kategória 7.- 9.ročník – Poézia - 1. miesto – Jaroslav Sedmák, 8.A
Výtvarná časť:
I. kategória
1. miesto – Školský klub, 1. oddelenie
II. kategória
3. miesto – Žiaci špeciálnej triedy, 5.B
Fotografická časť:
1. miesto – Mário Hlávačik, 9.A
Výkresy:
1. miesto - Petra Kantorisová, 6.A
Tomáš Antol, 6.A
2.miesto - Matej Vojtko, 6.A
Ďakujeme p. uč. Mgr. M. Skladanej, Mgr. E. Haluškovej, Mgr. Ľ. Vaculčiakovej,
Mgr. I. Zlúkyovej, Mgr. L. Sidorovej, Mgr. T. Šajšovej a Mgr. E. Bialikovej za prípravu
žiakov na súťaž.

Živá voda
V rozprávočke to tak býva,
zachráni nás voda živá.
Stačí iba zopár kvapiek
na hlavu, krk ba i na driek.
Aj v živote vodička
ovlaží nám tvár – líčka,
keď nám na ne z obláčikov
prší dáždik s piesňou tichou.
A tá pieseň večer, zrána
nežne sa nám prihovára,
kvapôčkami v pohode
žičí celej prírode.
Víťazná práca: Alžbeta Bodnáriková, 2.A
20

Mgr. M. Krupová
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Prvá zmienka o divoch sveta pochádza z 5. storočia pred Kr. od Herodota. Práve on medzi
ne zahrnul egyptské pyramídy a visuté záhrady v Babylone. Ďalšou významnou osobnosťou,
ktorá sa zaoberala divmi sveta, bol v roku 225 pred Kr. matematik Filón z mesta
Byzantion Istanbul, ktorý o nich napísal svoje známe dielo O siedmich divoch. Po ňom, okolo
roku 130 pred Kr., ich spísal spisovateľ Antipatros zo Sidónu, ktorého zoznam sa dnes
považuje za prvú verziu. V čase, keď spisovali svoj zoznam, však ešte nestál Alexandrijský
maják na ostrove Faros. Preto medzi svoje divy sveta zahrnuli monumentálne hradby
Babylonu.

Egyptské pyramídy/Pyramídy v Gíze/Cheopsova
pyramída
Pyramídy v Gíze
Egyptské pyramídy jediný zo siedmich divov, ktorý sa
zachoval dodnes, sú paradoxne aj divom
najstarším. Starovekí Egypťania ich postavili už pred
5000 rokmi. Pyramídy boli vlastne obrovskými
hrobkami faraónov starovekého Egypta. Najznámejšia a
najväčšia je Veľká pyramída v Gíze – vysoká je 137
metrov.

Semiramidine visuté záhrady
Visuté záhrady v Babylone,
v pozadí Babylonská veža.
Obraz zo 16. storočia
Visuté záhrady kráľovnej Semiramis v Babylone boli
sériou arkádovitých terás, postavených do tvaru pyramídy
a na ich zavlažovanie sa čerpala voda z neďalekej
rieky Eufrat.

Artemidin chrám v Efeze
Artemidin chrám v Efeze, obraz zo 16. storočia.
Skutočná podoba chrámu však bola úplne iná.
Chrám známy aj ako Artemision dal asi v roku 550 pred
Kr. vybudovať kráľ Kroisos z Lýdie, v meste Efez, na
pobreží Malej Ázie. Artemidin chrám bol 112 metrov
dlhý a 52 metrov široký, čo ho robilo jednou z najväčších
stavieb tých čias.
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Diova socha v Olympii
Diova socha v Olympii
Diova socha v Olympii bola 12 a pol metra vysoká,
nádherná socha, ktorú v roku 433 pred
Kr. vytvoril grécky sochár Feidias

Mauzóleum v Halikarnasse
Mauzóleum v Halikarnasse, obraz zo 16. storočia

Mauzóleum v Halikarnasse (v dnešnom Turecku) dal
postaviť kráľ Mausólos II., ako symbol svojej moci. Stavba
bola taká veľkolepá, že pojem mauzóleum, pôvodne
označujúci len hrobku kráľa Mausóla II., sa stal
synonymom pre hrobku všeobecne. Hrobka bola vysoká až
42 metrov a rozmery základne boli 38 metrov x 32 metrov. Stavba sa nakoniec po stáročiach
zrútila a v roku 1581 sa použili kamene z ruín na stavbu opevnenia.

Rodoský kolos
Rodoský kolos, obraz zo 16. storočia.

Héliovu sochu na Rodose postavili obyvatelia ostrova v
roku 304 pred Kr., po tom ako sa ubránili invázii, ako výraz
vďaky Héliovi za jeho pomoc

Alexandrijský maják
Alexandrijský maják, obraz zo 16. storočia.
Maják na ostrove Faros pri Alexandrii bol postavený v
roku 278 pred Kr. na návrh Alexandra
Veľkého (dokončený však bol až za vlády Ptolemaia II.).

(zdroj: internet, upravili: J. Gandžala, Ch. Suchánek, 5.A)
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Asi každý, kto absolvoval povinnú školskú dochádzku, bol kedysi majiteľom jednej
z najdôležitejších „rekvizít“ školských časov – žiackej knižky. A veľa z nás tam okrem
klasického ohodnotenia známkami mohlo z času na čas nájsť aj obávaný krátky káravý zápis,
teda takzvanú poznámku, ktorá neraz znamenala pre žiaka aj „odpásaný remeň“. Tu je krátky
výber najväčších skvostov tohto „literárneho útvaru“, kedy pravdepodobne väčšina rodičov po
ich prečítaní už nevládala siahnuť trestajúcou rukou na svojho potomka:
Pozerá sa na mňa cez pravítko a smeje sa, že som zelená.
Žiak po zazvonení nesedel na mieste, bol v zárubni.
Váš syn sa ma na začiatku hodiny opýtal, či môže zjesť banán. Odpovedala som nie! Na
konci hodiny sa spýtal, či môže vyhodiť šupku.
Pravidelne chodí do školy nepravidelne.
Bol pristihnutý v školskej jedálni, ako bozkáva spolužiačku, máme podozrenie o láske.
Dával ovoniavať spolužiakovi svoju papuču a vydával pri tom zvieracie zvuky...
Na hodine dejepisu zapálil lavicu a navádzal zbytok triedy, aby ma upálili.
Vyvolaný prehlásil, že nebude odpovedať bez advokáta.
Hodil špongiu na spolužiačku a tá po dopade na zem spravila mláčku.
Pľul na schodoch na nižšie postaveného učiteľa vyššieho ročníka, čim znížil jeho vážnosť.
Nemal žiacku knižku a odmietol mi ju dať.
Svojím spevom úmyselne rušil hodinu hudobnej výchovy.
Dáva stále pozor, či dávam pozor, a keď si myslí, že nedávam pozor, tak nedáva pozor.
Keď som odštartoval cezpoľný beh, ušiel domov.
Smeje sa mi za chrbtom do očí.
Pri vyučovaní si kreslí, po napomenutí gumuje.

Mgr. M. Krupová
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