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Úvod
Zima je na ústupe, jar sa blíži čoraz väčšmi a Pohoreľský školáčik Vás bude aj naďalej
sprevádzať, tentoraz v mesiaci február. Spísali sme pre Vás všetko, čo sa uskutočnilo v našej
škole v mesiaci február, fašiangový karneval, olympiády, Hviezdoslavov Kubín, výchovný
koncert, lyžiarsky výcvik našich ôsmakov, ale aj veľa iných článkov, hádaniek a omaľovánok
pre deti.
Prajeme Vám krásny marec a pevné zdravie v tomto chrípkovom období.
Vaša redakcia.

Úvaha
Čo je to láska?
Často si kladiem túto otázku.
Dá sa vôbec žiť bez lásky?
Je to srdca bôľ, či úsmev na tvári?
Veď láska má toľko podôb, že sa ani všetky opísať nedajú.
Môžeme ľúbiť svoju mamu, svojho otca či súrodenca a
pritom čakať, že nám tú lásku vrátia.
Môžeme ľúbiť krásne dievča a dúfať, že nám lásku bude opätovať.
Môžeme milovať svoj domov a veriť, že v ňom budeme šťastní.
Je to ale naozaj tak?
Vráti sa nám vždy to, čo dávame?
Skutočne nás ľúbia naši rodičia, aj keď sme zlí?
Naozaj mi vráti lásku dievča, ktorej patrí moje srdce?
Je tu veľa otázok, na ktoré nie je vždy jasná odpoveď.
Jasné je len to, že každý si je strojcom svojho šťastia. Veľa vecí
vieme ovplyvniť svojimi činmi, svojimi myšlienkami či skutkami.
Hlavne potom môžeme čakať lásku.
Pretože kto dáva, aj dostáva.
A prvoradé je, aby sme rozdávali lásku s pokorou
a až potom čakali, že sa nám vráti späť.
Nikdy nie naopak.
(A. Lakanda, VIII.A)
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Dňa 14. februára 2015 sa v našej obci uskutočnila fašiangová zabíjačka spojená s
karnevalom. Žiaci zo základnej školy si pripravili veľmi pekné a zaujímavé masky, v ktorých
sa ukázali ľuďom v sprievode po uliciach Pohorelej. Za najkrajšie a najvýstižnejšie masky
žiaci získali krásne ceny. Návštevníci si mohli pozrieť ukážku výroby tradičných
zabíjačkových výrobkov a špecialít, ktoré boli následne ponúkané zdarma na ochutnávku pre
všetkých zúčastnených hostí. O spestrenie sprievodného programu zabíjačky sa postarala
mužská spevácka zložka folklórneho súboru KRÁĽOVÁ HOĽA a detský folklórny súbor
MLADOSŤ POHORELÁ.
(O. Martinec, VIII.A)

Dňa 5. februára 2015 sa v Centre voľného času v Brezne konalo okresné kolo 43. ročníka
geografickej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnázia, na ktorom sa zúčastnili aj žiaci našej
školy.
Našu školu reprezentovali:
v kategórii G, 5. ročník - Silvia Ševcová
Róbert Tlučák
v kategórii F, 6. a 7. ročník - Marek Fiľo
v kategórii E, 8. a 9. ročník - Alžbeta Bialiková
Jozef Kalman
Ďakujeme pani učiteľke Bc. I. Zlúkyovej, ktorá pripravovala žiakov na súťaž. Súťažiacim
ďakujeme za reprezentáciu školy.
(V. Syčová, VIII.A)
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Zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2015/2016 sa konal dňa 4. februára 2015
o 14:30 hod. Začiatok sa realizoval v školskej jedálni, kde
sa prítomným prihovorila zástupkyňa riaditeľa školy Mgr.
Erika Bialiková. Po jej príhovore nasledoval kultúrny
program, ktorý pripravili budúci prváci z MŠ Pohorelá
(PaedDr. Krupová), z MŠ Vaľkovňa (PaedDr. Balážová)
a súčasní prváci ZŠ Pohorelá (PaedDr. Kanošová).
Po programe sa budúci prváci so svojimi rodičmi
premiestnili spolu s Mgr. Ľudmilou Vaculčiakovou do
terajšej IV.A triedy, kde prebehol samotný zápis. Budúci
prváci tam preukázali
svoju
pripravenosť
a schopnosti v rôznych
činnostiach – spev,
tanec, kreslenie, recitácia – absolvovali test školskej zrelosti.
V závere dostali za odmenu pekné diplomy, omaľovánky
a pamätné medaily, ktoré pre nich pripravili žiaci ŠKD
(Mgr. Halušková, Bc. Lakandová).
(R. Grajciarová, VIII.A)

Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého
prednesu a divadiel poézie na Slovensku. Recitátori svojím repertoárom a interpretáciou
hlbšie spoznávajú literárne hodnoty a zoznamujú s nimi širokú verejnosť. Súťaž výrazne
prispieva k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov a študentov v oblasti umeleckého
slova, vedie ich k samostatnej tvorivej činnosti, upevňuje ich záujem o sebavzdelávanie,
prispieva k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času. Školské kolo súťaže
Hviezdoslavov Kubín sa konalo 27. februára a 2. marca.
Žiaci sa v 1. kategórii v školskom kole umiestnili nasledovne:
Poézia:
1. miesto Ján Gandžala
3.B
2. miesto
Bibiána Zlúkyová
2.A
Bianka Tlučáková
2.A
3. miesto
Matej Tešlár
2.A
Lucia Homolová
3.B
Próza:
1. miesto Matej Palus
3.B
2. miesto Alexandra Mecková
2.A
3. miesto Natália Pokošová
3.B
Daniela Hrčáková
3.B
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Žiaci v 2. kategórii sa umiestnili nasledovne:
Poézia:
1. miesto Aneta Haľaková
2. miesto Janka Kamzíková
3. miesto Tomáš Antol
Adrián Veštúr
Próza:
1. miesto Kristína Gandžalová
2. miesto Róbert Tlučák
3. miesto Silvia Ševcová
Žiaci v 3. kategórii sa umiestnili nasledovne:
Poézia:
1. miesto Adam Lakanda
2. miesto Iveta Antolová
3. miesto Paula Vírusová
3. miesto Veronika Borloková
Próza:
1. miesto Alžbeta Bialiková
2. miesto Vanesa Kulifajová
3. miesto Erik Krupa

6.A
5.A
4.A
5.A
6.A
5.A
5.A
8.A
9.A
9.A
7.A
8.A
7.A
7.A

Zo školského do okresného kola postúpili žiaci:
1. kategória: Ján Gandžala (3.B) a Matej Palus (3.B),
2. kategória: Aneta Haľaková (6.A) a Kristína Gandžalová (6.A)
3. kategória: Adam Lakanda (8.A) a Alžbeta Bialiková (8.A).
Okresného kola súťaže Hviezdoslavov Kubín sa v školskom roku 2014/2015 zúčastnilo
18 základných škôl okresu Brezno s celkovým počtom 74 súťažiacich a konalo sa 4. marca
2015 v CVČ Brezno.
Z Okresného kola v Brezne do Regionálneho kola v Banskej Bystrici postúpili:
Poézia: Adam Lakanda, 8.A
Próza: Kristína Gandžalová, 6.A
Alžbeta Bialiková, 8.A
Ďakujeme pani učiteľkám Mgr. Skladanej, Mgr. Krupovej, Mgr. Vaculčiakovej, Mgr.
Huťovej, Mgr. Zlúkyovej za prípravu žiakov na súťaž.
Všetkým zúčastneným žiakom, ktorí postúpili do okresného kola gratulujeme a
postupujúcim žiakom prajeme veľa úspechov v regionálnom kole!!!
(A. Lakanda, VIII.A)
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Dňa 12. februára 2015 sa v Centre voľného času v Brezne konalo obvodné kolo 7.
ročníka dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnázia, na ktorom sa zúčastnili aj žiaci
našej školy. Dejepisná olympiáda je určená žiakom, ktorí sa zaujímajú o históriu a príbuzné
vedné odbory.
Našu školu reprezentovali:
v kategórii C, 9. ročník – Alžbeta Balážová
v kategórii E, 7. ročník – Martin Refka
Erik Krupa
v kategórii F, 6. ročník – Juraj Pajer
Na 2. mieste sa umiestnila žiačka 9. ročníka Alžbeta
Balážová, ktorá postúpila do Krajského kola v Banskej Bystrici. Ďakujeme pani učiteľke Ing.
Anne Pravotiakovej, ktorá pripravovala žiakov na súťaž. Súťažiacim ďakujeme za
reprezentáciu školy a Betke prajeme veľa úspechov v ďalšom kole.
(E. Krupa, VII.A)

Dňa 11. februára 2015 sa na našej škole uskutočnil 50 minútový náučný divadelnošermiarsky program, ktorý diváka zobral na výlet do období Samovej ríše, prvých kniežactiev,
príchodu Cyrila a Metoda, Svätopluka, tatárskych a tureckých vpádov, stavovských povstaní,
Jánošíka a ukončil ho Ľudovít Štúr.
Predstavenie začal šaman, ktorý uviedol diváka do príbehu o nás Slovanoch a o nás
Slovákoch. Rozprával o príchode Slovanov od ďalekého Donu. Cez Samovu ríšu sa preniesol
k vzniku prvých kniežatstiev a vzniku Veľkej Moravy.
Rastislav chcel pozdvihnúť kultúrne a náboženské povedomie Slovienov, a tak pozval na
naše územie solúnskych bratov Konštantína a Metoda, ktorý nám okrem iného doniesli aj
písmo. Svätopluk si však s Frankami poradil a vládol kým nezostarol. Na smrteľnej posteli si
zavolal svojich troch synov a rozdal im tri prúty... V sprievode alchymistu v príbehu
pokračujeme ďalej príchodom Maďarov, mongolskými vpádmi, osídľovaním banských miest
až sa dostávame k Turkom, ktorí nás okupovali celých 150 rokov. Neskôr sa ocitneme vo víre
Bočkajovho stavovského povstania a na dvore Rudolfa II. známeho tým, že si vydržiaval
alchymistov, ktorí čarovali a kúzlili a snažili sa byť
neviditeľní. A zrazu je tu 30. ročná vojna... a boj
cisárskych mušketierov s Betlenovými hajdúchmi. Po
30. ročnej vojne sa opäť ozývajú Turci, ale tých sa
nám v roku 1699 podarilo z nášho územia vytlačiť.
Tak
sa
dostávame
k Rákociho
povstaniu
a k Jánošíkovi, ktorý si s pánmi veru vedel poradiť.
Celé predstavenie ukončil Ľudovít Štúr prejavom na
uhorskom sneme. Ďakujeme hercom, ktorí nám
spríjemnili tento deň.
(E. Krupa, VII.A)
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Dňa 6. februára 2015 sa uskutočnilo už krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a
literatúry na SPŠ dopravnej vo Zvolene. Z našej školy postúpila z okresného kola do
krajského kola, žiačka deviateho ročníka Alžbeta Balážová, ktorá sa v krajskom kole
umiestnila na 6. mieste. Ďakujeme p. uč. Mgr. M. Krupovej za prípravu žiačky na olympiádu.
Žiačke gratulujeme za výborné umiestnenie a reprezentáciu školy.
(E. Krupa, VII.A)

V dňoch 9. až 13.februára 2015 sa v SKI Telgárt uskutočnil lyžiarsky výcvik pre žiakov
ôsmeho ročníka našej školy. Počas piatich slnečných dní na zasnežených svahoch ich pani
inštruktorky - vedúca školskej jedálne Danka Kolláriková a pani učiteľka PaedDr. Gabriela
Kanošová naučili všetky veci, ktoré musí lyžiar vedieť. Ako sa správať počas lyžovania, čo
všetko patrí k lyžiarskej výstroji, aj aké sú pravidlá lyžovania sa na vlekoch. Skúsenejší žiaci
sa v lyžovaní už len zdokonaľovali a hoci bol na vleku veľký počet lyžiarov začiatočníkov,
ktorých bolo treba naučiť aj ako sa obúvajú lyžiarky, ku koncu lyžiarskeho výcviku sa už
lyžovali všetci.
(A. Bialiková, VIII.A)
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S ubližovaním a násilím sa stretávame nielen na internete, ale aj v bežnom živote. Drobné
posmešky, „vtipné“ prezývky, nadávky, ohováranie, výsmech a ponižovanie. Mohlo by sa
zdať, že keď pri kyberšikanovaní nedochádza k fyzickému zraneniu, nedeje sa tvárou v tvár,
len niekde vo fiktívnom svete internetu, tak sa obeti nič vážne nemôže stať alebo sa z toho
rýchlo otrasie a ide sa ďalej.
Nie je to tak – aj ublíženia vo virtuálnom priestore vedia bolestivo zasiahnuť citlivé
miesta, dokážu zamávať so sebaúctou a obeť o sebe začne pochybovať a dostane sa do
izolácie, príde o priateľov – dôsledky kyberšikanovania sa prejavia v jej každodennom
živote.

1.

2.

3.

4.

5.

Následky kyberšikanovania
Následky kyberšikanovania sú veľmi individuálne. Niektoré deti sa s ním vedia
vysporiadať aj samé, najmä ak trvalo krátko, ale u iných to môže predstavovať záťaž, ktorá je
nad ich sily. Táto záťaž môže byť pre obeť taká veľká, že čokoľvek ostatné prestáva mať
význam, dokonca sa môže zdať, že ani neexistuje žiadne východisko a nikdy už nebude
lepšie.
Deti by sme preto mali naučiť základné pravidlá, ako si poradiť s kyberšikanovaním:
Dávaj si pozor na to, čo o sebe zverejníš na internete. Zváž, komu prezradíš svoj email,
telefónne číslo alebo adresu, komu dáš prístup k svojim fotografiám alebo profilu, komu
dovolíš, aby ťa odfotil alebo natočil na video. Keď ukončíš prácu na počítači, nezabudni sa
odhlásiť, najmä keď používaš počítač v škole alebo u kamarátov.
Ak sa ti na internete niekto vysmieva, nadáva ti, vyhráža sa ti alebo ti ináč ubližuje,
nemá na to právo a ty sa vždy môžeš nejakým spôsobom brániť. Daj agresorovi pokojne a
dôrazne najavo, že si takéto správanie neželáš, a ďalej s ním nekomunikuj. Ak sa ho budeš
snažiť presviedčať, len ho povzbudíš v tom, aby pokračoval – on totiž chce vidieť tvoju
reakciu a tvoj strach.
Ak kyberšikanovanie neprestáva, nenechávaj si to pre seba. Ak je ti niečo veľmi
nepríjemné alebo ťa niečo trápi, nejde o maličkosť. Aj pre dospelého je ťažké zvládnuť
opakované ubližovanie, zastrašovanie alebo vyhrážanie. Popros o pomoc kamarátov, povedz o
kyberšikanovaní niekomu dospelému – rodičovi, učiteľovi, psychológovi, polícii... Nespravil
si nič zlé a nie je dôvod nato, aby si sa za to hanbil alebo musel trpieť.
Na internete môžeš agresora zablokovať alebo ho nahlásiť administrátorovi stránky. Ak sa
stretneš s útokmi, posmechom či vyhrážkami, všetky dôkazy (SMS správy, emaily, stránky,
čet) si ukladaj.
Kyberšikanovanie nie je správne a môže niekomu veľmi ublížiť. Dobre si rozmysli, čo na
internete robíš, či už zo zábavy, z hnevu alebo z túžby po pomste. To, čo ty vnímaš ako
nevinný žart, môže druhého veľmi zraniť. Ak sa niekomu na internete vysmievaš, nadávaš mu
alebo sa mu vyhrážaš, tak si ty sám tým, kto „kyberšikanuje“. Mysli na to, že niektoré činy sa
už nedajú vymazať alebo vziať späť. Ak ubližuješ, raz ťa to môže mrzieť a môžeš sa neskôr
za svoje správanie cítiť trápne.
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6. Ak si všimneš, že niekto niekomu na internete alebo pomocou mobilu ubližuje, posmieva
sa mu, ponižuje ho, nezostaň ticho. Pomôž obeti, zastaň sa jej, povedz o tom niekomu
dospelému. Buď tým, kto zabráni ubližovaniu, násiliu a nespravodlivosti. Ak páchateľ vidí, že
obeť nie je sama, často s ubližovaním prestane.
(Mgr. R. Kantorisová)

???Viete že???
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vedeli ste, že oko pštrosa je väčšie ako jeho mozog?
Vedeli ste, že jedením zeleru spálite viac kalórií ako ich skonzumujete?
Vedeli ste, že zvuk sa šíri takmer päťkrát rýchlejšie pod vodou ako vo vzduchu?
Vedeli ste, že váš jazyk sa dokáže z vášho tela uzdraviť najrýchlejšie?
Vedeli ste, že 1 minúta bozku spáli 26 kalórií?
Vedeli ste, že sobie chlpy sú duté vnútri ako rúrky?
Vedeli ste, že biele mačky s modrými očami sú zvyčajne hluché?
(B. Kolláriková, VIII.A)

Bola by som zvedavá, čo ti behá hlavou, keď počuješ moje meno...
Čas rozdelí len tých, ktorí k sebe nepatria.
Milovať znamená navždy a nie na týždeň!
Dievčatá majú zvláštnu schopnosť: Bezdôvodne sa naštvať za 1sekundu.. :D
Láska je ako matematika, ak ju nezopakuješ, prestávaš jej rozumieť.
Nikdy nestretneš niekoho dokonalého, ale niekoho kto sa k tebe dokonale hodí.
Keď miluješ, nie je čo riešiť.
Ak ma nedostaneš hneď, nestrácaj odvahu,
ak ma nenájdeš tu, hľadaj inde,
niekde tu stojím a čakám na teba.
Miluj s mierou, spoznáš lásku bez miery.
Láska nechce vlastniť, ani byť vlastnená, lebo na lásku stačí láska.
Láska a dôvera prichádzajú spolu v jednom balíku a nemôžeš ich od seba oddeliť. Ak sa o to
pokúsiš - všetko sa rozpadne.
Láska je šťastie, láska je hriech, láska je choroba čo musíme zniesť. Lásku netreba ničiť, ale
rozširovať, ale len pre niekoho, koho chceme milovať.
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Pospájaj čísla a obrázok pekne vyfarbi.

Nájdi cestičku od opičky ku žirafe.

(M. Chromčová, VIII.A)
___________________________________________________________________________
Redaktori: A. Lakanda, E. Krupa, O. Martinec, R. Grajciarová, B. Kolláriková,
M. Chromčová, A. Bialiková, V. Syčová.
Pedagogický dozor: Mgr. Mariana Krupová
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