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Úvod
Milí naši čitatelia, zima je na ústupe, jar sa blíži čoraz väčšmi a
Pohoreľský školáčik sa Vám aj v tomto mesiaci prihovára novými
príspevkami. Spísali sme pre Vás všetko, čo sa uskutočnilo v našej
škole v mesiaci február, Polomské štyri zvony, dejepisná
olympiáda, Hviezdoslavov Kubín, či florbal a lyžiarsky výcvik
našich siedmakov, ale aj veľa ďalších zaujímavých článkov. No
a nezabudli sme ani na omaľovánky pre deti.
Prajeme Vám krásny marec a pevné zdravie v tomto stále ešte
chrípkovom období.
Vaša redakcia Pohorelského školáčika
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Školská knižnica pri ZŠ s MŠ Pohorelá je zahrnutá do výchovno-vzdelávacieho procesu,
pomáha pri individuálnej príprave na vyučovanie, umožňuje kontinuálne celoživotné
vzdelávanie. Využívajú ju žiaci, rodičia, absolventi a zamestnanci školy. Sme otvorenou
školou a záleží nám na každom žiakovi.
8. februára 2018 sa v priestoroch knižnice uskutočnila
vernisáž 151 knižných titulov, ktoré sme zakúpili v rámci
projektu „Čítaj, aby si žil“.
Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu
umenia.
Teší nás, že projekt oslovil detských čitateľov. So
súčasnou literatúrou pre deti a mládež, beletriou, encyklopédiami a náučnou literatúrou sa
zoznámili v hlasnom čítaní textových pasáží a zážitkových prednesoch úryvkov z detskej
beletrie. Zaujali ich natoľko, že mnohí zatúžili zahĺbiť do zaujímavej knihy.
Realizáciou projektu „Čítaj, aby si žil“ chceme našim žiakom umožniť rozvíjanie a
zdokonaľovanie v poznávaní rôznych oblastí sveta. Chceme deťom ukázať, že knihy nie sú
len nutnou školskou pomôckou, ale predovšetkým zdrojom zábavy, príležitosťou nahliadnuť
do nových svetov, zažiť nečakané dobrodružstvá.
Toto všetko sa bude ďalej diať prostredníctvom mnohých aktivít, ktoré plánujeme s novými
knižnými titulmi realizovať.
Mgr. Mária Skladaná, Bc. Dáša Lakandová
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Dňa 28. februára 2018 (streda) sa uskutočnila súťaž Polomské štyri zvony v prednese
poézie, prózy a vo vlastnej literárnej tvorbe.
Súťaž pozostávala z troch kategórií:
1. kategória: 1.- 4. ročník
2. kategória: 5. – 7. ročník
3. kategória: 8. – 9. ročník
Našu školu reprezentovali žiaci :
1. kategória: poézia - Alžbetka Tlučáková, 3.A
próza – Alžbetka Bodnáriková, 3.A
2. kategória: poézia – Matej Tešlár, 5.A
próza – Alexandra Mecková, 5.A
3. kategória: poézia – Aneta Haľaková, 9.A
próza – Jakub Bútora, 8.A
Umiestnenie súťažiacich bolo nasledovné:
1. miesto: Aneta Haľaková
2. miesto: Jakub Bútora
3. miesto: Matej Tešlár
Získali sme aj diplomy vo vlastnej literárnej tvorbe:
1. miesto: Petra Kantorisová, 7.A
1. miesto: Júlia Kanošová, 3.A
Ďakujeme pani učiteľkám Mgr. M. Skladanej, Mgr. Ľ.
Vaculčiakovej a Mgr. M. Krupovej za prípravu žiakov na
súťaž.
Jakub Bútora, 8.A
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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 14. februára a 1.
marca.
Uvádzame iba žiakov na 1. miestach:
1. kategória
Poézia:
1. miesto Vanesa Pompurová 4.A
Próza:
1. miesto Karolína Mikolajová 4.A
2. kategória
Poézia:
1. miesto Matej Tešlár
5.A
Próza:
1. miesto Alexandra Mecková 5.A
3. kategória
Poézia:
1. miesto Aneta Haľaková
9.A
Próza:
1. miesto Kristína Gandžalová 9.A
Títo žiaci postúpili do okresného kola.
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Okresného kola súťaže Hviezdoslavov Kubín sa
v školskom roku 2017/2018 zúčastnilo 15 základných
škôl okresu Brezno s celkovým počtom 70 súťažiacich
a konalo sa 6. marca 2018 v CVČ Brezno.
Z Okresného kola v Brezne do Regionálneho kola
v Banskej Bystrici postúpili:
Poézia: Matej Tešlár, 5.A
Próza: Kristína Gandžalová, 9.A
Alexandra Mecková, 5.A
Ďakujeme pani učiteľkám Mgr. Skladanej, Mgr.
Krupovej, PaedDr. Kanošovej, Mgr. Vaculčiakovej
a Mgr. Huťovej za prípravu žiakov na súťaž.
Všetkým zúčastneným žiakom, ktorí postúpili
z triednych kôl do školského kola, zo školského kola
do okresného kola a následne do regionálneho kola
ďakujeme a postupujúcim žiakom gratulujeme
a prajeme veľa úspechov v regionálnom kole, ktoré sa
uskutoční 22. marca 2018!!!
Mgr. Mariana Krupová
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V tomto školskom roku na našej škole prebieha zber papiera a plastov. Do každej triedy
sme umiestnili dva koše na plasty a papier. Koordinátori Eko Alarmu: hlavný koordinátor
Mgr. Erika Bialiková, zástupca koordinátora Ing. Katarína Kanošová, ďalší koordinátori:
Tomaš Antol, Petra Kantorisová, Matej Mišurda, Martina Trčanová, Matej Vojtko, Peter
Pletka zo 7.A triedy a Róbert Tlučák, Janka Kamzíková, Silvia Ševcová, Štefan Trčan, Jana
Halušková, Ivana Kubandová, Jakub Bútora, Vladimír Gavura, Marek Medveď, Ondrej
Caban z 8.A triedy.
V našej škole sa tiež zbierajú použité zubné kefky. Prineste aj tú vašu a urobte ňou radosť.
Komu?
Prírode. Kefky sa nebudú rozkladať na skládke odpadu. Kefky CURAPROX budú
zrecyklované na koše na triedenie odpadu pre školy.
Našej škole. Za každých 100 akýchkoľvek zubných kefiek získa škola kôš, ktorý môže
umiestniť kamkoľvek.

Janka Kamzíková, 8.A

JARNÉ PRÁZDNINY
19.2. - 23.2.2018 Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj
26.2. – 2.3.2018 Košický a Prešovský kraj
5.3. – 9.3.2018 Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj
VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY
29.3 – 3.4.2018 celé Slovensko
Marianna Datková, 8.A
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Dňa 28. februára 2018 žiaci 3. B v rámci pracovného vyučovania navštívili kuchynku.
Spoločne sa dohodli, že si upečú čokoládové muffinky. Každý žiak niečo doniesol, a na
pečenie sa veľmi tešil.
V úvode hodiny si spoločne povedali pravidlá bezpečného správania sa v kuchyni,
vymenovali a odkontrolovali si suroviny, pracovné oblečenie.
Rozdelili si úlohy – umývačka riadu a upratovačka, kuchári. Po vypracovaní cesta na
muffinky a čakaním na zohriatie rúry, si žiaci vyplnili chvíľu malým pracovným listom. Naň
si spísali suroviny, ktoré použili a tiež si vymaľovali obrázok vysnívanej muffinky.
Tak a toto je výsledok našej práce.
Mgr. Lenka Sidorová

Dňa 15. februára 2018 sa v ZŠ s MŠ K. Rapoša, Pionierska 4, Brezno konalo okresné
kolo Dejepisnej olympiády. Našu školu reprezentovali dvaja šikovní dejepisári.


Kategória F: Dávid Krajči-Farský (6.A)



Kategória D: Marek Medveď (8.A)

Žiaci riešili test zo všeobecných dejín, monotematického celku
a regionálnych dejín. Šiestaci sa v monotematickej časti zaoberali
otázkami o starovekom Grécku, ôsmaci otázkami o totalitných
diktatúrach medzi dvoma svetovými vojnami.
Veľmi dobre sa darilo Marekovi Medveďovi, ktorý obsadil 4. miesto a stal sa úspešným
riešiteľom. Žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy a srdečne blahoželáme.
Ing. Anna Pravotiaková
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V dňoch od 26. februára do 2. marca 2018 sa v našej škole uskutočnil lyžiarsky výcvik.
Zúčastnili sa ho žiaci 7. ročníka, inštruktori Mgr. Jozef Šajša a PaedDr. Gabriela
Kanošová, pedagogický dozor Mgr. Renáta Kantorisová.
Výcvik sa realizoval v obci Vyšné Ružbachy v lyžiarskom stredisku Skipark Vyšné
Ružbachy. 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 programom v priestoroch penziónu San André II.
Na večerné teoretické vzdelávanie sme využívali techniku z projektu MRK.
Touto cestou sa chceme poďakovať pedagogickým zamestnancom za ich trpezlivosť a ochotu
naučiť žiakov základné lyžiarske zručnosti, Penziónu San André 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!!!
Zdroj: www.zspohorela.edu.sk
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OKRESNÉ KOLO BREZNO – FLORBAL ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL
Ani skoré vstávanie a uzimené ráno neodradilo žiakov našej školy, zúčastniť sa dňa
13.februára 2018 Okresného kola florbalového turnaja v obci Nemecká. Ranný odchod vlaku
smerom Pohorelá – Brezno – Nemecká stihli všetci naši florbalisti. Cesta vlakom spoločne
s florbalistami ostatných prizvaných škôl ubehla veľmi rýchlo. Po príchode do telocvične ZŠ
Nemecká sa florbalisti prezliekli do dresov, rozcvičili, dohodli postavenie na hernom poli a
postup pri striedaní.
Naše družstvo zastupoval brankár Trčan Štefan a hráči: Bútora Jakub, Klimko Jozef,
Mišurda Matej, Fiľo Marek, Sedmák Jaroslav, Baksa Jozef, Tlučák Róbert, Refka Erik,
Gandžala Ján, Antol Tomáš. Turnaja sa zúčastnilo 9 družstiev. Losovaním sa naši florbalisti
dostali do skupiny A / 5 družstiev/. Hralo sa systémom – každý s každým. Ani dve remízy
a jedna výhra však našim florbalistom nepostačila k postupu do semifinále, kde postupovali
prví dvaja zo skupiny. Postupujúci do semifinále:
A: 1. ZŠ Pionierska 4, 2. ZŠ Nemecká , B: 1. Pionierska 2, 2. ZŠ Predajná
Výsledky zápasov:
Skupina A
ZŠ MPČĽ
1-1
OG Brezno
ZŠ Pohorelá
0-0
ZŠ Nemecká
ZŠ Pionierska 4
1-0
ZŠ MPČĽ
ZŠ Pohorelá
0-0
OG Brezno
ZŠ Pionierska
2-0
ZŠ Pohorelá
4
ZŠ Nemecká
1-0
OG Brezno
ZŠ MPČĽ
0-3
ZŠ Pohorelá
ZŠ Pionierska 4
2-1
ZŠ Nemecká
OG Brezno
0-3
ZŠ Pionierska
4
ZŠ Nemecká
4-0
ZŠ MPČĽ

Skupina B
ZŠ Predajná
0 - 3 ZŠ Pionierska 2
ZŠ Valaská
0-0
ZŠ Telgárt
ZŠ Pionierska 2
2-0
ZŠ Telgárt
ZŠ Valaská
0-1
ZŠ Predajná
ZŠ Valaská
2 - 2 ZŠ Pionierska 2
ZŠ Telgárt

1-1

ZŠ Predajná

Konečné umiestnenie:
1. ZŠ Pionierska 4
2. ZŠ Pionierska 2
3. ZŠ Predajná
4. ZŠ Nemecká
5. ZŠ Pohorelá
Každý zo žiakov podal v turnaji svoj najlepší možný výkon. Vzhľadom na konkurenciu
bolo družstvo našej školy s piatym miestom spokojné, aj keď mali k postupu do semifinále
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veľmi blízko. Z tohto podujatia si žiaci odniesli domov dobrý pocit, úsmev a nové športové
skúsenosti. Za športovú prípravu florbalistov patrí poďakovanie riaditeľovi školy Mgr.
Jozefovi Šajšovi a tiež organizátorom tohto skvelého športového podujatia.
Mgr. Žaneta Holková

Ozajstná zima je tá s vŕzgajúcim snehom, stromami ozdobenými do bielych šiat, s
cencúľmi na strechách našich príbytkov, maľbami na oknách, ktoré maľuje Mrázik a s
padajúcimi trblietajúcimi vločkami. Áno, takáto zima nás navštívila po jeseni. Po jesennej
brigáde sa žiaci i učitelia našej školy zúčastnili ďalšej - zimnej brigády.
Dňa 14. februára 2018 sa v rámci národného projektu ,,Škola otvorená všetkým“
uskutočnilo celoškolské upratovanie okolia našej školy. Počasie veľmi neprialo, ale ani
veľká zima a silný vietor žiakov neodradili od upratovania. S radosťou si každý zúčastnený
zobral pracovné náradie a s chuťou sa pustil do práce. Chlapci si vybrali z náraďovne fúriky
a lopaty, dievčatá metly či iné náradie. Chlapci čistili kanály okolo pavilónov a sneh vyvážali
na školské políčko. Dievčatá čistili lavičky od snehu, zbierali odpadky a zametali vonkajšie
spojovacie chodby. Všetky práce
žiaci vykonávali s radosťou
a pracovným
nasadením.
Aktivity
ktoré
vykonávali
smerujú k tomu, aby si žiaci už
odmalička uvedomovali aká je
dôležitá
ochrana
životného
prostredia a aby sa
sami
podieľali
na jeho
tvorbe
a ochrane.
Mgr. Žaneta Holková
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Levoča predstavuje jeden z najstarších, najucelenejších a najhodnotnejších pamiatkových
organizmov na Slovensku a spolu so Spišským hradom, Spišskou Kapitulou a prírodným
prostredím v spojení s pútnickým fenoménom vytvára najhodnotnejšiu, historicky neporušenú
oblasť stredovekého osídlenia Spiša, ktorá nemá obdobu v svojom rozsahu, rozmanitosti a
stupni dochovania v európskom kontexte, nakoľko jednotlivé časti súboru nikdy spolu
nesplynuli, ako je tomu v ostatných prípadoch. Spišský hrad, Spišská Kapitula a Levoča sú
dokladom vývoja samostatných urbanistických typologických stredovekých sídel, aké sa
nikde inde ako súbor na svete v takomto stave a typovom zastúpení nezachovali. Boli
navzájom silne previazané, ovplyvňovali sa, ale nikdy nesplynuli do jedného celku. Zachovali
sa vo svojej úplnej, nezmenenej a autentickej podobe, čím reprezentujú tento stupeň rozvoja
spoločnosti v pôvodnom výraze a podobe.
Hodnoty mesta Levoče, ktoré majú z hľadiska významu pôvodnej lokality „Spišský hrad
a pamiatky okolia" mimoriadne postavenie:
- pravidelné usporiadanie mesta a dochovaná urbanistická štruktúra, ktorá je dokladom
stredovekého vývoja urbanistických sídel na Spiši od opevneného hradu (Spišský hrad) po
slobodné kráľovské mesto (Levoča),
- jeho pôvodné urbanistické väzby na stredoveké obchodné a pútnické cesty (dochované
pôvodné vstupy do mesta),
- jeden z najvyspelejších a najlepšie zachovaných mestských fortifikačných systémov,
- silueta striech hustej zástavby s výraznými urbanistickými dominantami sakrálnych a
verejných objektov
- architektonické a umelecké hodnoty jednotlivých objektov (svojou skladbou predstavujú
typologickú a vývojovú rozmanitosť),
- intaktnosť pamiatkovej rezervácie (PR), nenarušená žiadnou prestavbou a spolu s pôvodným
územím prvotného zápisu vytvára nedeliteľný celok.
Levoča bola zapísaná do UNESCO z dôvodu jej jedinečnosti, ktorá ju odlišuje od iných miest
na Slovensku:
- zachovaný historický stredoveký urbanizmus mesta,
- zachovaný stredoveký hradobný systém mesta spolu s hradobnými priekopami,
- zachovaná typologická dispozícia stredovekého domu s jeho následnými vývojovými
etapami až dodnes.
Zdroj:
http://www.
unescoslovakia.sk/sk/kul
turnepamiatky/lev
oca/levoca-vunesco
Silvia Ševcová,
8.A
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Pekne si vymaľuj:

Zdroj: internet, upravila: Ivana Kubandová,
8.A
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