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Úvod
Marec, čas Veľkej noci, vody a šibačiek. Čas, do ktorého patrí aj
dátum 28. marec, svetový deň učiteľov, ktorý sa taktiež slávil aj
u nás na škole. Poďakovanie patrí naším učiteľom, ktorí sa nám
snažia podať nové učivo, aj keď nie vždy to radi prijímame. Za
vašu zodpovednú a namáhavú prácu, chceme pridať kytičku slov –
ako je tolerancia, nadhľad a láska, ktoré by nám mali spríjemniť náš
každodenný život. Prajeme Vám pevné zdravie a radosť z úspechov
vašich žiakov.
A čo nás čaká v marcovom čísle? Žiaci si overili svoje matematické
zručnosti v súťažiach Klokan a Pytagoriáda. Úspešní boli aj žiaci,
ktorí ohúrili svojimi vedomosťami v súťaži Medzníky II. svetovej
vojny. Nabite sa slnečnou jarnou energiou a čítajte, čo sa u nás na
škole ešte viac udialo.
Vaša redakcia Pohorelského školáčika
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Dňa 13. marca 2018 sa na našej škole uskutočnilo podľa pokynov okresné kolo 39.
ročníka Pytagoriády. Žiaci museli riešiť rôzne slovné a logické úlohy. Úspešní žiaci boli:
Júlia Kanošová s počtom bodov 10+6=16 bodov,
Kristína Součeková 10+2=12 bodov,
Nina Vojtková 10+7=17 bodov
a Jozef Šajša 10+4=14 bodov.
Dňa 14. marca 2018 sa naši šikovní žiaci druhého
stupňa zúčastnili okresného kola v Brezne. Medzi
úspešných riešiteľov patrili:
Alexandra Mecková s počtom bodov 15+5=20 bodov,
Bianka Tlučáková 11+3=14 bodov.
Vedomosti si vyskúšali aj: Jakub Kanoš 8 bodov,
Petra Kantorisová 2 body, Štefan Trčan 8 bodov.
Úspešným riešiteľom gratulujeme a za ich prípravu ďakujeme pani učiteľkám Mgr. R.
Kantorisovej, Mgr. Ľ. Vaculčiakovej a PaedDr. G. Kanošovej a p. učiteľovi Ing. M.
Tešlárovi.
Janka Halušková, 8. A

1. Vidím, že si príliš múdry...hmm... tak sa pozri na toto! Tvoja úloha je zistiť, ktorý
príklad nie je správny, keď výsledok má byť 30 alebo 24!

Zdroj: Internet, upravila: Viktória Pajerová, 5.A
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Ako každoročne, i tentoraz sa na našej škole konala matematická súťaž KLOKAN, kde
si žiaci základných a stredných škôl mohli otestovať svoje znalosti a potrápiť svoje mozgy.
Stalo sa tak v pondelok 19. marca 2018. V rámci celého Slovenska súťažilo 67000 žiakov na
1453 školách, kým z tej našej sa zapojilo 34 múdrych hláv:
Kategória Klokanko 1:
Peter Frajt, Lucia Zlúkyová, Lucia Gandžalová, Gabriela Medvegy, Diana Vojtková, Mariana
Baksová, Magdaléna Kanošová, Samuel Rochovský a Zdenko Maťúš,
Kategória Klokanko 2:
Šimon Refka, Viktória Gažúrová, Tobias Paľus, Boris Vasiľ, Natália Tešlárová a Matej
Maťúš,
Kategória Klokanko 3:
Júlia Kanošová, Alžbetka Tlučáková a Daniel Boháč,
Kategória Klokanko 4:
Radko Pokoš, Nina Vojtková, Liliana Bernadičová a Karolína Mikolajová,
Kategória Školák 5:
Bibiana Zlúkyová, Bianka Tlučáková, Dominik Gažúr, Alexandra Mecková, Jakub Kanoš
a Martin Baksa,
Kategória Benjamín 7:
Petra Kantorisová,
Kategória Benjamín 8:
Janka Halušková, Štefan Trčan a Silvia Ševcová,
Kategória Kadet 9:
Adam Kanoš a Marek Fiľo.
Všetci sa veľmi snažili a iste podali tie najlepšie výkony, aké mohli. Avšak kým niektorým sa
darilo menej, iným stúpla úspešnosť o čosi viac. Toto sú naši najlepší riešitelia (nad 70%):

Peter Frajt – 93,3%
Magdaléna Kanošová – 85%
Samuel Rochovský – 76,7%
Alžbetka Tlučáková – 77,8%
Daniel Boháč – 82,2%
Nina Vojtková – 74,4%
Liliana Bernadičová – 100%
Alexandra Mecková – 75%
Silvia Ševcová – 80,8%
Silvia Ševcová, 8.A
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Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Brezne opäť pripravil
okresné kolo vedomostnej súťaže Medzníky II. svetovej vojny pre žiakov základných škôl
a 8–ročných gymnázií.
Súťaž sa konala 14. marca 2018 a zúčastnilo sa jej 10 škôl z okresu Brezno. Našu školu
úspešne reprezentovalo družstvo žiakov 8. ročníka – Marek Medveď, Silvia Ševcová, Róbert
Tlučák. Žiaci riešili úlohy o najdôležitejších udalostiach 2. svetovej vojny, SNP
a národnooslobodzovacieho boja.
Napriek tomu, že súťažné úlohy boli náročné a konkurencia veľká, naši žiaci obsadili veľmi
pekné 3. miesto. Súťažiacim srdečne gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.
Pre zúčastnených žiakov a ich pedagógov je pripravený zájazd do Múzea SNP v Banskej
Bystrici, do národnej kultúrnej pamiatky Kalište a k pamätníku v Nemeckej.
Ing. Anna Pravotiaková
+
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Dňa 14. marca 2018 sa už druhýkrát na našej škole uskutočnila súťaž Škola má talent.
Zúčastniť sa mohli žiaci prvého aj druhého stupňa. Všetko sa udialo po piatej vyučovacej
hodine v priestoroch jedálne. Organizátormi tejto súťaže bola PhDr. Františka Baksová
a žiaci 8.A triedy J. Kamzíková a M. Kováč. Výsledky súťaže boli vyhlásené na druhý deň.
Výsledky súťaže: 1. miesto: Alžbetka Tlučáková z 3.A- tanec
2. miesto: Magdalénka Kanošová a Lucka Gandžalová z 1.A- spev
2. miesto: Viktória Gažurová z 2.A- spev
3. miesto: Krúžok Moderný tanec
3. miesto: Vanesa Mirgová, Žaneta Mirgová z 8.B a
Daniela Harvanová z 6.B
Za účasť v súťaži parkour získali Adam Kuklica, Samuel Pompura a Jakub Bútora čestné
uznanie.
Žiaci boli odmenení diplomami a vecnými cenami. Ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom
a pani učiteľkám za organizáciu tejto súťaže.
Janka Kamzíková a Milan Kováč,8.A
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V mesiacoch február a marec sa žiaci našej školy mohli zapojiť do súťaže Vesmír očami
detí. Prihlásiť sa mohli žiaci, ktorí vedia aspoň trošku kresliť, majú fantáziu a poslali svoj
výkres spracovaný ľubovoľnou technikou.
Súťaž prebiehala v dvoch etapách: 1.etapa – okresné kolá, 2.etapa – celoslovenské kolo.
Žiaci boli rozdelení aj podľa veku do piatich kategórií:
1. kategória: Materské školy,
2. kategória: 0. – 4. ročník ZŠ,
3. kategória: 5. – 9. ročník ZŠ,
4. kategória: Základné umelecké školy, prípravné štúdium ZUŠ 0. – 4. ročník
5. kategória: Základné umelecké školy 5. - 9. ročník.
Do tejto súťaže sa úspešne prihlásili aj žiaci našej školy, ktorí postúpili z okresného do
celoslovenského kola. Nemali to jednoduché, konkurencia bola veľká. Veď v našom okrese
bolo do súťaže zapojených 6 základných škôl s počtom prác v 2. kategórií 17 a v 3. kategórii
52. Práce vyberali a hodnotili zamestnanci Centra voľného času v Brezne. Úspešným žiakom
našej školy Samuelovi Pompurovi zo 7.A, Bibiane Zlúkyovej, Alexandre Meckovej
a Martinovi Baksovi z 5.A triedy gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej
školy. Budeme Vám držať palce, aby sa Vám darilo aj v celoslovenskom kole.
Marianna Datková 8.A

Projekt ,,Čítaj, aby si žil" podporený Fondom na podporu umenia vniesol život do našej
žiackej knižnice. Deti z nadšením privítali 151 titulov rôznych literárnych žánrov, medzi
ktorými si našiel každý čitateľ tú knihu, ktorá ho najviac oslovila, pretože mali o ne okamžitý
záujem. Oceňujem výber kníh z dielne súčasných svetových a slovenských autorov. Sú
spestrením knižničného fondu a poskytujú široký priestor na podporu čítania nielen pre
žiakov našej školy. Výber poézie, encyklopédií, odbornej literatúry a slovníkov získali
nových čitateľov a otvorili priestor množstvu aktivít, ktorými sa obohatila činnosť knižnice.
Mgr. Ivana Zlúkyová – školský knihovník
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V stredu predpoludním, dňa 28. marca 2018, nás prišli navštíviť učitelia, ktorí na našej
škole učili dlhé roky predtým. Privítali sme Mgr. Máriu Šulejovú, Mgr. Evu Návoyovú, Mgr.
Danicu Schillerovú, Mgr. Ruženu Chlebušovú, Mgr. Elenu Kršňákovú, Mgr. Soňu
Šajšovú, Mgr. Alicu Maťúšovú a Annu Lakandovú. Prítomná bola aj pani starostka Ing.
Jana Tkáčiková. Porozprávali nám o svojich školských zážitkoch hneď potom, ako im
súčasní žiaci z tretieho, štvrtého, ôsmeho a deviateho ročníka pripravili program. Tú stredu
v jedálni odzneli rôzne básne, piesne a rozozvučali sa i hudobné nástroje ako husle či klavír.
Žiaci si pre učiteľov pripravili otázky a rozosmiali ich rôznymi poznámkami, s ktorými sa
v žiackych knižkách stretol už asi nejeden z nás. Celý deň ubiehal pohodovo a príjemne.
Učitelia boli pohostení výborným jedlom, kávou, zákuskom a vynikajúcimi jednohubkami
s rôznymi nátierkami. Po obede sa stretli s terajšími učiteľmi a porozprávali sa o zážitkoch
z učiteľskej profesie. Ďakujeme p. uč. Mgr. M. Skladanej, PaedDr. G. Kanošovej, Mgr. L.
Vaculčiakovej a Mgr. M. Krupovej za prípravu programu.
Silvia Ševcová a Janka Kamzíková, 8.A
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Súťaž sa konala 2. marca 2018 s počtom súťažiacich 25. Po rozbehaní, rozcvičení,
pridelení súťažných čísel nasledovalo vysvetlenie súťažnej disciplíny. Žiaci opäť súťažili v
dvoch kategóriách podľa ročníkov, zvlášť chlapci a zvlášť dievčatá.
Vždy dvaja súťažiaci si obuli lyže (kartónová krabica od vreckoviek, plastový 3-D obal),
nasadili palice, vyskúšali funkčnosť balóna. Potom bežali čo najrýchlejšie k strelnici. Ich
úlohou bolo zhodiť plastové poháre v stoji, resp. aj v ľahu (ml. žiaci 3 poháre len v stoji, st.
žiaci 3 poháre v stoji a 3 poháre v ľahu). Rýchlejšie časy získali umiestnenia.
Odmenou pre všetkých boli balóny a pre víťazov ešte aj medaily.
PS: Počas súťaženia žiaci výborne povzbudzovali, za čo dostávajú pochvalu. Opäť
ma však mrzí nešportové správanie niektorých žiakov. Po vypočutí vyhodnotenia
zabudnú na dobré správanie a ukazujú nám, ako sa ŠPORTOVEC NEMÁ
SPRÁVAŤ!!!
Po tejto skúsenosti budem dlho uvažovať, či dotyčným žiakom umožním zúčastniť sa na
nejakej športovej súťaži, ktorú budem organizovať ja. Pevne verím, že sa ich správanie
zlepší a odteraz nám budú ukazovať len vzorové správanie.

Vyhodnotenie súťaže BIATLON
Chlapci 1. – 2. ročník
1.miesto: Rochovský Samko – 1. A, výkon: 00:17:46 sek
2.miesto: Maťuš Zdenko – 1. A, výkon: 00:19:41 sek
3.miesto: Pompura Jakub – 1. A, výkon: 00:19:46 sek
Chlapci 3. – 4. ročník
1.miesto: Šarišský Erik – 3. B, výkon: 00:32:42 sek
2.miesto: Kováč Igor – 3. B, výkon: 00:32:48 sek
3.miesto: Šajša Jožko – 4. A, výkon: 00:36:00 sek
Dievčatá 1. – 2. ročník
1.miesto: Kanošová Magdalénka – 1. A, výkon: 00:17:13 sek – najrýchlejší čas v 1. kategórii
2.miesto: Zlúkyová Lucka – 1. A, výkon: 00:23:26 sek
3.miesto: Pohlodová Lucka – 1. A, výkon: 00:26:10 sek
Dievčatá 3. – 4. ročník
1.miesto: Tlučáková Alžbetka - 3. A, výkon: 00:28:98 sek – najrýchlejší čas v 2. kategórií
2.miesto: Kanošová Julka – 3. A, výkon: 00:35:37 sek
3.miesto: Pušková Vaneska – 4. A, výkon: 00:37:32 sek
V závere sa súťaže zúčastnili aj p. učiteľky, ktoré súťaž organizovali. P. uč. Mgr. Sidorová
Lenka bola porazená a p. uč. Mgr. Halušková Elena vyhrala.
Gratulujeme všetkým víťazom !!!!!

Mgr. Lenka Sidorová
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Úloha pre šikovných žiakov!
Traja priatelia sedeli v kaviarni. Na konci sa vyzbierali po 10 eur a zaplatili čašníkovi 30 eur.
Po ich odchode však čašník zistil, že sa pomýlil, a že mali platiť iba 25 eur. Poslal teda za
nimi svojho syna s 5 eurami. Syn nevedel, ako má trom ľuďom rozdeliť 5 eur, tak si 2 eurá
nechal a hosťom vrátil po 1 eure. Každý z mužov tak zaplatil 9 eur (10-1) , čo je spolu 27 eur,
2 eurá skončili vo vrecku chlapca. Ale kde sa podelo tridsiate euro?
Na rozdiel od našich
ministerstiev sa v matematike
nikdy žiadne euro
nestratí. A nestratilo sa ani
v tejto úlohe. Jej autor
sčítal dve nesúvisiace čísla
27 a 2 a keďže na
začiatku figurovalo číslo 30,
snaží
sa
nám
vsugerovať, že súčet mal byť
30. Ibaže súčet tých
dvoch čísel, ktoré sčitujeme,
naozaj má byť 29 a nič
nechýba. Predpokladajme, že
hostia mali pri sebe iba
1-eurové mince. Keď dojedli,
každý dal na stôl 10 mincí a odišli. Čašník si 25 mincí nechal a 5 mincí dal synovi, aby ich
hosťom vrátil. Syn si 2 mince nechal a každému hosťovi vrátil 1 mincu. Kde je v tejto chvíli
pôvodných 30 mincí? 25 mincí ma čašník, 2 mince má jeho syn a 3 mince majú hostia.
Nechýba nič. Je pravda, že hostia spolu prišli o 27 mincí, no nie to číslu 2 mince, ktoré má
chlapec. To je sčitovanie jabĺk s hruškami.
Zdroj: Dobrá škola č.6, upravila Vivien Ďuricová, 6.A

Ďalšia úloha pre šikovných žiakov!
Vo vani s vodou pláva detská umelohmotná loďka. V loďke je položený kameň ihneď
klesne na dno vane. Čo sa vtedy stane s hladinou vody vo vani? Stúpne? Klesne? Alebo
ostane v rovnakej výške, ako keď bol kameň v loďke?
Správna odpoveď je, že hladina vody ...chvíľka napätia.... klesne. Vyplýva to z
nasledujúcich úvah: Loďka pláva v oboch prípadoch na hladine a na hladine vytláča isté
množstvo vody dané jej vlastnou hmotnosťou. Tá sa nemení, takže zmena výšky hladiny bude
závisieť iba od kameňa, ktorý je raz v loďke a druhýkrát na dne vane. Od čoho závisí
množstvo vody vytlačenej kameňom? V prvom prípade (keď je v loďke) iba od jeho
hmotnosti. Tvar a objem kameňa nerozhodujú. v druhom prípade (keď leží na dne) naopak iba
od jeho objemu, rozhoduje hmotnosti. Keď je kameň v loďke, vytlačí (s pomocou spodnej
časti loďky) toľko vody, koľko sama váži. (Presnejším jazykom: vytlačí taký objem vody,
ktorý má rovnakú hmotnosť ako kameň). Keď leží kameň na dne vane, vytlačí toľko vody,
aký je jeho objem. V ktorom prípade vytlačí viac vody? Z toho, že kameň nepláva, vyplýva,
že má väčšiu hustotu ako voda. A z toho zase vyplýva, že keď leží v loďke, vytlačí viac
vody, ako keď leží na dne. Hladina teda klesne.
Zdroj: Dobrá škola, upravila Viktória Pajerová,
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Rožok – Národný park Poloniny - Založené v roku 1965.
Rozlohou najmenšie územie leží v Bukovských vrchoch severovýchodne od obce Ulič a
juhovýchodne od obce Uličské Krivé. Jeho zóna sa dotýka štátnej hranice medzi Slovenskom
a Ukrajinou. Územie sa rozprestiera vo výške 500 – 790 m n. m. V lokalite prevažuje takmer
čistý bukový prales vyznačujúci sa premenlivou štruktúrou. Najväčšia časť lesov rezervácie je
vo vývojovom štádiu dorastania a pôdy bohaté na humus vytvárajú podmienky pre jeden z
najproduktívnejších bukových lesov na území Slovenska so zásobou dreva ž 1 029 m3 na
hektár.

Stužica – Bukovské vrchy, Národný park Poloniny - Založené v roku 1964.
Lokalita sa rozprestiera v Bukovských vrchoch pozdĺž štátnej hranice s Poľskom od jej styku
s Ukrajinou na kóte Kremenec, severne od Novej Sedlice v okrese Snina až po pramennú
oblasť riečky Udava. Samotný hraničný
hrebeň je rozvodnicou úmorí Baltického a
Čierneho mora. Má veľké výškové rozpätie
od asi 450 do 1 221 m n. m. Súčasťou
jadrového územia sú okrem samotnej
Stužice aj prírodné rezervácie Riaba skala,
Pľaša, Šípková a Udava a priľahlé lesné
porasty. Okrem 200-ročných bukov a vyše
300-ročných
mimoriadne
mohutných
jedincov a skupín jedle bielej, sú tu
rovnako mohutné jedince javora horského i
bresta horského. Stužica je svojou rozlohou
a zachovalosťou prirodzených lesných
komplexov na úrovni prvotného pralesa
unikátna nielen na pomery Slovenska, ale i celej Európy.

Havešová – Národný park Poloniny - Založené v roku 1964.
Nachádza sa pod hrebeňami Nastazu v pohorí Bukovské vrchy neďaleko obcí Kalná Roztoka
a Stakčínska Roztoka v okrese Snina. Jadrové územie tvorí Národná prírodná rezervácia
Havešová. Zaberá územie v nadmorskej výške od 440 do 741 m n. m. Snehová pokrývka trvá
140 – 145 dní v roku. Rezervácia má charakter takmer rovnorodého bukového pralesa s
prímesou cenných listnáčov v optime svojho vývoja. Nájdeme tu buky s výškou nad 50 m a
hrúbkou kmeňa vyše 100 cm. Vývojový cyklus pralesa trvá 220 – 250 rokov.
Silvia Ševcová, 8.A
Zdroj: http://www.unesco-slovakia.sk/sk/prirodne-pamiatky/karpatske-bukove-lesy/karpatskebukove-lesy-na-slovensku
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Vyrieš osemsmerovku:

Obrázok dofarbi a pekne si vymaľuj:

Zdroj: Internet, upravila: Viktória Pajerová, 5.A
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