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Úvod 
                                   Milí žiaci, milé čitateľky, milí čitatelia! 

 

 

     Žijeme v čase, keď k nám prúdia slová zo všetkých strán. Médiá, najmä tie najsilnejšie, 

sú vo svojej podstate potokmi, ba niekedy aj riekami slov. Nie vždy sú tieto potoky a rieky 

čisté, nie vždy bývajú hlboké a tajomné. Niekedy vyplavia na pomyselné brehy aj to, na čo 

sa nepozerá dobre, čo oku nelahodí, ale skôr spôsobuje smútok, záplavu horúcich a slaných 

sĺz. Niekedy hovoriace potoky a rieky povedia aj to, čo by nemuseli povedať, čo k nám 

prichádza ako neželaná povodeň slov v okamihoch, keď najväčšiu vypovedanú hodnotu by 

malo mať ticho a mlčanie.  

     Školský časopis je priestor, v ktorom sa dá oživiť rieka slov. Aká by mala byť? Len 

pochabo veselá, alebo aj citlivá a múdra? Čo myslíte?  

     Želám si, aby sa vlievala do jazierka zrkadliaceho ozajstný obraz života našej školy. 

Nazdávam sa, že to veľmi potrebujeme, bolo by to nielen skvelé, ale aj užitočné. A práve 

toto si dovoľujem zaželať všetkým tvorcom a čitateľom nášho školského časopisu.  

Nech sa nám dobre píše a ešte lepšie číta!  

     To Vám i sebe želá 

 

 

                                          Mgr. Mariana Krupová – vedúca krúžku 

 

 

 

     Školským rokom 2013/2014 sa ukončilo funkčné 

obdobie doterajšieho riaditeľa ZŠ s MŠ Ing. Mateja 

Tešlára. V auguste 2014 sa uskutočnilo výberové 

konanie na nového riaditeľa školy, do ktorého sa 

prihlásili dvaja uchádzači Ing. M. Tešlár a Mgr. J. Šajša. 

    Výberová komisia v zložení z členov Rady školy, 

delegovaních zástupcov Okresného úradu B. Bystrice, 

odboru školstva a Štátnej školskej inšpekcie do funkcie 

riaditeľa Základnej školy s materskou školou menovala 

Mgr. Jozefa Šajšu s účinnosťou od 1. septembra 2014. 

Nový riaditeľ menoval do funkcie zástupkyne riaditeľa 

pre základnú školu Mgr. Eriku Bialikovú.  Funkciu 

zástupkyne riaditeľa pre materskú školu vykonáva 

PaedDr. Dagmar Krupová. 

 

                                              (Oliver Martinec, VIII.A) 

Voľby nového riaditeľa 
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Počet tried 

1. stupeň 

2. stupeň 

Škola v číslach 
 

Počet tried: 11 

I. stupeň.: 6 tried 

II. stupeň: 6 tried 

 

Počet žiakov: 218 

Počet žiakov 1. stupňa: 110 

Počet žiakov 2. stupňa: 108 

 

Počet chlapcov: 115 

Počet dievčat: 103 

 

1. stupeň – počet chlapcov: 58 

 počet dievčat: 52 

2. stupeň – počet chlapcov: 57 

 počet dievčat: 51 

 

Dochádzajúci: 80 ž.  (65 rómov) 

Miestni: 138 ž. (47 rómov) 

Spádový typ školy, dochádza – Pohorelská Maša – 3 

                                                    Vaľkovňa – 62 

                                                    Nová Maša – 9 

                                                    Zlatno – 2 

                                                    Heľpa – 1 

                                                    Šumiac – 3 

 

Najčastejšie krstné mená našich žiakov 

chlapci: Marek -7 

              Jozef - 6 

              Martin - 5 

              Matej - 5 

              Patrik - 5 

 

dievčatá: Janka - 6 

               Vanesa -5 

               Daniela - 5 

               Lucia – 4 

               Mária – 4 

 

 

                                                                                                   (Ružena Grajciarová, VIII.A) 

Počet žiakov 

1. stupeň 

2. stupeň 

Dochádzajúci žiaci Pohorelská 
Maša 
Nová Maša  

Vaľkovňa 

Zlatno 

Heľpa 

Šumiac 
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Triedni učitelia: 

I.A – Mgr. Lenka Fašková 

I.B – PaedDr. Gabriela Kanošová 

II.A – Mgr. Ivana Zlúkyová 

III.A – Mgr. Elena Halušková 

III.B – Mgr. Mária Huťová 

IV.A – Mgr. Ľudmila Vaculčiaková 

V.A – Mgr. Ivana Datková 

V.B – Ing. Anna Pravotiaková 

VI.A – Mgr. Mária Skladaná 

VII.A Mgr. Renáta Kantorisová 

VIII.A – Mgr. Mariana Krupová 

IX.A – Mgr. Marianna Kalmanová 

 

ŠKD I. – Mgr. Elena Halušková 

ŠKD II. – Bc. Dáša Lakandová 

 

Ďalší vyučujúci – Mgr. Jozef Šajša – p. riaditeľ 

                             Mgr. Erika Bialiková – p. zástupkyňa 

                             Ing. Matej Tešlár 

                             Ing. Katarína Kanošová 

                             Mgr. Janka Hazáková 

                             Bc. Ivana Zlúkyová 

                             Mgr. Slavomír Marko 

 

Asistentky učiteľa – Mgr. Martina Mikolajová 

                                 Bc. Terézia Šajšová 

                                 Bc. Jana Tlučáková 

 

Ďalší zamestnanci školy: Peter Zibrík          školník, údržbár, kurič  

                                           Mária Knižková          upratovačka  

                                           Veronika Pompurová   upratovačka   

                                        Anna Refková  upratovačka   

                                         Mária Turčanová          upratovačka  

                                         Danka Kolláriková vedúca ŠJ  

                                       Ivana Fillová               pracov. v prevádzke  

                                        Stanislava Krupová pracov. v prevádzke  

                                          Viera Sivičeková           hlavná kuchárka 
                                                                                               (Alžbeta Bialiková, VIII.A) 

Zamestnanci školy  
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      Žiakom  ponúka škola široký výber  záujmových útvarov: 

1. Mladí novinári   Mgr. Krupová  

2. Literárno-etický krúžok  Mgr. Vaculčiaková    

3. Výtvarný krúžok                         Mgr. Zlúkyová 

4. Výtvarný krúžok   Mgr. Skladaná 

5. Dejepis plus    Mgr. Pravotiaková    

6. Ľudový tanec ml.ž.              Mgr. Huťová 

7. Ľudový tanec st.ž.              Mgr. Huťová    

8. Počítač hrou                     PaedDr. Kanošová 

9. Informatika                     Mgr. Kantorisová 

10. Florbalový krúžok              Mgr. Šajša 

11. Futbalový krúžok              Mgr. Šajša    

12. Mladí výtvarníci   Mgr. Fašková  

     Dúfame, že každý si nájde ten svoj záujmový útvar a bude svoj talent ďalej rozvíjať. 

 

                                                                                              (Alžbeta Bialiková, VIII.A) 

 

 

 

 

Všetci vyučujúci sú povinní dodržiavať platné učebné osnovy  a sledovať vzdelanostnú 

úroveň žiakov v súlade s platnými štandardami v jednotlivých predmetoch. Pre klasifikáciu 

predmetov  naša škola prijala nasledovnú stupnicu úspešnosti: 

  100 – 90 % = 1 

  89 –  70 %  = 2 

  69 –  45 %  = 3 

  44 –  25 %  = 4 

  24  – 0%  = 5 

 

     V učiteľskej práci učiteľ uplatňuje tréningové krédo: 

1.  To, čo počujem, zabudnem. 

2.   To, čo počujem a vidím, si trochu zapamätám. 

3.  Tomu, čo počujem a vidím a na čo sa pýtam, alebo o čom diskutujem, začínam 

    rozumieť. 

4.  Tým, čo počujem ,vidím, hovorím o tom a robím, získam zručnosti a vedomosti. 

5.  To, čo učím iných, robí ma majstrom. 

6.  To, čo robím, ma mení. 

      Tieto zásady spolu s uplatňovaním vhodných prvkov alternatívnych prístupov vo 

vyučovaní, s pozitívnou motiváciou, objektívnym hodnotením žiaka nech sú nosnými 

princípmi každodenného vyučovacieho procesu.  

 

Záujmové útvary 

STUPNICA HODNOTENIA 
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     Žiaci sa v školskom parlamente prostredníctvom zverených kompetencií, 

rozhodovacích právomocí a spoluzodpovednosti učia demokraticky vystupovať a 

spolupracovať, tolerovať odlišné názory i niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia a 

konanie. 

Zloženie školského parlamentu v roku 2014/2015: 

Predseda: Holko Emil IX.A 

Podpredseda: Balážová  Alžbeta IX.A 

Členovia: Kantorisová Petra IV.A 

  Harvanová Gréta V.A 

  Bútora Jakub V.B 

  Gáliková Gabriela VI.A 

  Krupa Erik VII.A 

  Bialiková Alžbeta VIII.A 

    

Kontaktný pedagóg: Mgr. M. Krupová, Ing. A. Pravotiaková 

 

 

 

 

 

Jesenné prázdniny sa začínajú 30.októbra 2014 (štvrtok) a 

končia sa 31. októbra 2014 (piatok). Vyučovanie sa začína 3. 

novembra 2014 (pondelok). 

Vianočné prázdniny sa začínajú 22. decembra 2014 

(pondelok) a končia sa 7. januára 2015. Vyučovanie sa začína 8. januára  2015 

(štvrtok). 

Polročné prázdniny sú 2.februára 2015 (pondelok). Vyučovanie sa začína 3.februára 

2015 (utorok). 

Jarné prázdniny sú od 16. februára – 20. februára 2015. 

Vyučovanie sa začína 23. februára 2015 (pondelok). 

Veľkonočné prázdniny sa začínajú 2. apríla 2015 (štvrtok) a 

končia sa 7. apríla 2015 (utorok). Vyučovanie sa začína v 

stredu 8. apríla 2015. 

Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2015 a končia sa 31. 

augusta 2015. Začiatok vyučovania po prázdninách 2. 

september 2015 (streda). 

 

                                                   (Zuzana Puťošová, VIII.A) 

 

Školský parlament 

Prázdniny 
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1.A                                        1.B 

1.Harvanová Denisa                                             1. BernadičováLiliana 

2.Kováč  Igor                                                        2. Harvan Marek 

3.Mirga Kevin                                                      3. Kokyová Anna 

4.Pokoš Bartolomej                                               4. Kuklica Martin  

5.Pokoš Šimon                                                       5. Mikolajová Karolína 

6.Pokošová Mariana                                              6. Pinčiarová Karolína 

7.Pokošova Sandra                                                 7. Pohlod Erik  

8.Pokošová Sofia                                                    8. Pokoš Radoslav  

9.Puška Kristián                                                     9. Pokošová Anežka  

10.Puška Viktor                                                    10. Pompura Ján  

11.Pušková Vanesa                                              11. PompurováVanesa 

12.Radič Andrej                                                    12. Součeková Kristína 

13.Radič Vladimír                                                 13. Šajša Jozef  

14.Sukeníková Laura                                             14. Veštúr Gabriel 

15.Šarišska Denisa                                                 15. Vojtko Kubanda Jakub 

16.Šarišský Erik                                                     16. Vojtková Nina 

17.Šarišský Rastislav  

18.Škrváň Mário              Chceme  zaželať všetkým prváčikom najmä veľa úspechov, aby  

si tu našli veľa nových kamarátov a chodili do školy veľmi radi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     (Ružena Grajciarová, VIII.A) 



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

     Dňa 27. júna 2014 opustili naše brány, naši kamaráti, deviataci. Deväť rokov 

navštevovali  Základnú školu v Pohorelej. V prvej triede sa zoznámili a stali sa z nich 

priatelia. Každou triedou, ktorou prešli, boli bližšie k deviatej triede, kde na nich čakala 

prvá skúška -  monitor. 

     Pripravili si pre nás program a „poďakovali sa učiteľom.“ No najťažšie bolo pre nich 

rozlúčiť sa so školou, v ktorej prežili mnoho dobrých aj zlých chvíľ.   

     Do nového školského roka im prajeme veľa úspechov v osobnom živote ako aj 

v ďalšom štúdiu!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Na fotografii:   Tr. uč. Ing.  Anna Pravotiaková, Maria Šulejová, Patrik Gavura, Erika 

Vojtková,  Tomáš Janoška, Martina Hlaváčiková, Peter Vajdik,  Ivana Štuberová, Patrik 

Pokoš, Patrícia Pokošová, Lukáš Šipula, Nikola Ďurčová, Michal Súkeník,  Martin Refka, 

RastislavKuklica.   

                                                                                                       (Rútka Pokošová,VIII.A) 

 

Bývalí deviataci – absolventi 

2013/2014 
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     Milí čitatelia radi by sme Vás informovali o aktivite Občianskeho združenia Kvalita z 

našich regiónov a pripravovanom Národnom dni na podporu ekonomiky Slovenska, ktorý 

sa bude konať každoročne 16.októbra pod názvom Pýtajme si slovenské! 

V súvislosti s týmto dňom sme pripravili pre žiakov základných škôl a študentov stredných 

škôl súťaž o zážitkové výlety, do ktorej sa budú môcť zapojiť triedy v troch kategóriách: 

prvý stupeň ZŠ, druhý stupeň ZŠ a stredné školy. Do súťaže sa môžu zapojiť triedy 

natočením videa, v dĺžke od 15 do 60 sekúnd, ktoré následne vložia  na 

www.pytajmesislovenske.sk. Obsah spotu má zachytiť kreatívny spôsob, akým by 

najlepšie vedeli oslovovať svoje okolie, aby sa 16.okóbra zapojili do Národného dňa a 

cielene nakupovali slovenské výrobky a objednávali si v reštauráciách jedlá pripravené zo 

slovenských surovín. Víťazné triedy z 

jednotlivých kategórii vyhrajú jednodňový 

zážitkový výlet ušitý na mieru, ktorý bude 

pozostávať z troch častí, vzdelávacej, poznávacej 

a zábavnej. Cieľom súťaže je využiť kreativitu 

mládeže a nadchnúť ich takouto formou 

napomáhať rozšíriť povedomie o pripravovanom 

Národnom dni na podporu ekonomiky Slovenska a 

nabádať ich tak k aktívnemu zapojeniu svojho 

okolia do tejto aktivity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             (Erik Krupa, VII.A) 

 

Súťaž -  

Pýtajme si slovenské! 
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Škola je dobrá, keď... 

... keď sa v nej myslí a keď je v nej sloboda. 

... keď do nej všetci chodia radi a odchádzajú z nej lepší. 

... keď je zábavná, „bláznivá“, slobodná, keď rešpektuje jedinečnosť a osobitosť všetkých, 

čo sú v nej. 

... keď dieťa v škole rastie nielen do výšky. 

... keď nie je nikto v strese, keď sa v nej deti usmievajú. 

... keď má výsledky v súťažiach, pričom deti sa do nich zapájajú dobrovoľne. 

... keď sa tam moje dieťa teší každé ráno. 

... keď je v nej pozitívna pracovná atmosféra. 

... keď spĺňa očakávania učiteľov, detí i rodičov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          (Monika Chromčová, VIII. A) 

Kedy je škola dobrá? 

Omaľovánky 

k 
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Objednávka 
 

Chceli by ste dostávať časopis pravidelne? 

Bojíte sa každý mesiac, že sa k Vám nedostane?  

Má každý mesiac rozkvitať aj u Vás doma? 

 

Ak ste na tieto otázky odpovedali kladne, neváhajte, 

vyplňte objednávku a žiaci z VIII.A každý mesiac prídu 

k Vám s Pohorelským školáčikom v ruke. Príspevok na 

časopis je 0,30€ alebo dobrovoľný príspevok, podľa vlastného úváženia.  

 

Aby kvalita nášho časopisu mohla stále rásť, prosíme Vás o vyplnenie 

a zaslanie spolu s objednávkou aj krátkeho dotazníka do VIII.A k našim 

Mladím novinárom.  

Veď je to NÁŠ – VÁŠ časopis! 

 

Objednávka časopisu Pohorelský školáčik 

 

Meno a priezvisko:.............................................................................................. 

Trieda:................................................................................................................. 

Počet kusov:................ 

Dotazník 

Najviac sa mi páči rubrika:.................................................................................. 

Veľmi mi nevonia rubrika:.................................................................................. 

Chýba mi:............................................................................................................ 

O časopise viem od:............................................................................................ 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 
Redaktori: Oliver Martinec, Alžbeta Bialiková, Ružena Grajciarová,  Zuzana Puťošová, Monika 

Chromčová, Rúta Pokošová, Erik Krupa.  

Pedagogický dozor: Mgr. Mariana Krupová 


