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Úvod
Milí čitatelia!
Učenie je už v plnom prúde, máme za sebou aj deň otvorených dverí pre rodičov
a musíme si „poniektorí“ opraviť aj známky. Pomaly k nám prichádza zima, polia a lúky
zasypal prvý sneh. Začalo sa adventné obdobie a pripravujeme sa na najkrajšie sviatky
v roku - Vianoce.
A čo nám prináša novembrové číslo Pohoreľského školáčika? Naša škola získala
mnoho diplomov v rôznych súťažiach, učitelia sa vybrali na výlet do Budapešti, žiaci
štvrtého ročníka sa zdokonalili v plávaní, žiaci z 1. stupňa navštívili Divadlo vo Zvolene,
či deti zo školského klubu navštívili sokoliari. Toto a ešte mnoho viac sa dočítate v našom
novembrovom čísle.
Vaša redakcia Pohoreľského školáčika

Dňa 15. novembra 2019 sa
uskutočnilo vyhodnotenie detskej
výtvarnej súťaže „Moja dedina, ako ju
vidím ja...“ v obci Heľpa. Podujatie sa
konalo pod záštitou ZMOS.
Z našej školy získala žiačka Nina
Vojtková zo 6.A triedy v 3.kategórii (10 15 rokov) 3. miesto, Petra Kantorisová
z 9.A získala ocenenie starostky obce.
Za mimoriadne aktívny prístup
v pedagogickej činnosti venovanej
deťom získala ocenenie Mgr. Mária
Skladaná.
Všetkým oceneným blahoželáme!
Mgr. Mariana Krupová
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Andrássyho bulvárom sme sa premiestnili
na most Erzsébet híd, prešli sme na opačnú
stranu Dunaja. Vyviezli sme sa na Hradný
vrch, z ktorého je nádherný výhľad na celé
mesto a budovu Parlamentu. Odfotili sme
sa pri Rybárskej bašte a nádhernom
Kostole sv. Matiáša, ktorý bol postavený v
13. storočí. Prešli sme okolo barokového
Kráľovského paláca, ktorý bol vyše 700
rokov sídlom maďarských kráľov. Dnes
tam sídlia viaceré múzeá a pošťastilo sa
nám tu vidieť aj výmenu hradných stráží
pred Prezidentským palácom.
Vrátili sme sa späť do centra a popod
Budapeštianske oko (najväčšie pevninské
ruské kolo v Európe) sme sa presunuli do
Baziliky sv. Štefana, ktorá je najväčším
rímskokatolíckym chrámom v Budapešti.

Koniec mesiaca november sme v našej
škole poňali netradične. Žiaci dostali
riaditeľské voľno a my zamestnanci školy
sme išli na spoločný vzdelávací výlet za
históriou Budapešti.
V piatok 29.11.2019 sme v skorých
ranných hodinách odchádzali z Pohorelej
spoločným autobusom do Budapešti.
Prehliadkami najznámejších pamiatok
maďarského hlavného mesta nás
sprevádzali príjemní a vzdelaní
sprievodcovia cestovnej agentúry Coimex,
Pavol a Zuzana.

Osobné voľno a individuálny program
sme si užili na vianočných trhoch, kde
organizátori kladú väčší dôraz na
gastronómiu či prezentovanie tradičných
remesiel. V Budapešti venovali pozornosť
každému detailu a jej návšteva je v
predvianočnom období skutočnou pastvou
pre všetky zmysly.

Budapešť, hlavné a najväčšie mesto
Maďarska sa nachádza v severnej časti
štátu a rozprestiera sa na oboch brehoch
Dunaja. Má za sebou bohatú históriu, o
čom svedčí i veľké množstvo pamiatok.
Začiatky osídlenia tohto územia siahajú do
1. storočia p. n. l., kedy tu sídlili Kelti.
Neskôr v roku 89 tu založili osadu
Rimania. Až začiatkom 10. storočia sa tu
však usadilo dnešné obyvateľstvo.
Veľkomesto vzniklo v roku 1873 zlúčením
troch dovtedy samostatných miest: Budína,
Starého Budína a Pešti. Do roku 1918 bolo
hlavným mestom Uhorského kráľovstva,
neskôr Maďarského kráľovstva i republiky.
Kultúrne a hospodárske centrum Maďarska
má viac ako 1,7 milióna obyvateľov a radí
sa tak k skutočným veľkomestám Európy.

Domov sme sa vrátili už plní vianočnej
nálady s krásnymi zážitkami.
Mgr. Jozef Šajša

Našou prvou zastávkou bolo impozantné
Námestie hrdinov, ktoré vzniklo pri
príležitosti maďarského Milénia (pamiatky
pripomínajúcej príchod starých Maďarov),
Hrad Vajdahunyad (napodobnenina
historickej stavby zo sedmohradského
mesta Hunedoara) postavený v eklektickom
štýle a nahliadli sme aj do Széchenyiho
kúpeľov, prvých v Pešti, ktoré sú jedným z
najväčších kúpeľných komplexov Európy.
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Deň
vojnových
veteránov
si
pripomíname v deň výročia ukončenia 1.
svetovej vojny. Prímerie po štvorročnom
krvavom konflikte bolo podpísané 11.
novembra 1918 v Compiégne vo
Francúzsku.
V tomto roku si svet
pripomína 101. výročie konca prvej
svetovej vojny.
Prítomní občania svojou účasťou
vyjadrili vďaku a úctu všetkým, ktorí
statočne bojovali a hrdinsky bránili našu
krajinu pred nepriateľskými vojskami.

V pondelok 11. novembra 2019 sa pri
Pamätníku obetí oboch svetových vojen
na námestí v Pohorelej konala
spomienková slávnosť Deň červených
makov, spojená s pietnym aktom
kladenia vencov, pri príležitosti Dňa
vojnových veteránov, ktorého symbolom
sa stal červený vlčí mak.
Na
pietnej
spomienke,
ktorú
organizačne zabezpečili Obec Pohorelá a
Základná organizácia Slovenského zväzu
protifašistických
bojovníkov
Partizánskej brigády Jánošík Pohorelá sa
zúčastnili aj žiaci a pedagógovia našej
školy.

Ing. Anna Pravotiaková
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Polomské štyri zvony
Dňa 12. novembra 2019 (utorok) sa uskutočnila súťaž
Polomské štyri zvony v prednese poézie, prózy a vo vlastnej
literárnej tvorbe v Základnej škole v Polomke.
Súťaž pozostávala z troch kategórií:
1. kategória: 1.- 4. ročník
2. kategória: 5. – 7. ročník
3. kategória: 8. – 9. ročník
Našu školu reprezentovali žiaci :
2. kategória: próza – Liliana Bernadičová, 6.A
poézia – Alexandra Mecková, 7.A
3. kategória: poézia – Sára Bláhová, 9.A
próza – Ján Gandžala, 8.A
Umiestnenie súťažiacich bolo nasledovné:
2. miesto: Sára Bláhová
2. miesto: Alexandra Mecková
3. miesto: Ján Gandžala
Získali sme aj diplomy vo vlastnej literárnej tvorbe:
1. miesto: Martin Baksa, 7.A
Ďakujeme pani učiteľkám Mgr. M. Skladanej a Mgr. M. Krupovej za prípravu
žiakov na súťaž a žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy a výborné umiestnenia.
Mgr. Mariana Krupová
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4. november 2019 bol sviatočný pre
všetky materské školy na Slovensku.
Oslavovali sme 190. výročie založenia
prvej
opatrovne
pre
deti
predškolského veku, ktorá vznikla v
Banskej Bystrici a o jej vznik sa
zaslúžila
grófka
Mária
Terézia
Brunswická. Od roku 2014 je tento deň
považovaný aj za Deň materských škôl
na Slovensku.
Pri tejto príležitosti naša škola
pripravila propagačné
letáčiky a
usporiadala stretnutie detí a členiek
klubu dôchodcov z našej obce na pôde
materskej školy. Učiteľky sa zúčastnili
konferencie, ktorá sa uskutočnila v
Banskej Bystrici. Jej cieľom bolo
podčiarknuť význam materských škôl od
začiatku až po súčasnosť, poukázať na
rôzne zmeny, ktorými materské školy za
190 rokov prešli a zdôrazniť ďalší
dôležitý krok smerom do budúcnosti,
ktorým bude povinná školská dochádzka
pre deti od 5 rokov od školského roku
2021/2022.
PaedDr. Dagmar Krupová
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Aj tento rok sa i žiaci 4.A triedy
zúčastnili plaveckého výcviku v termíne
od 11.11. do 15.11.2019 na plavárni v
Závadke nad Hronom v počte 20
hodín. Plavecký výcvik prebiehal pod
vedením Mgr. Jozefa Šajšu a Mgr.
Márie Huťovej.
Prvý deň žiaci pomocou rôznych hier
vo vode odbúravali strach z vody, učili
sa správne dýchať, ponárali sa a hľadali
vo vode predmety. Postupne sa naučili
splývať s pomocou plávacej dosky aj bez
nej. V ďalších dňoch sa oboznámili
s rôznymi plaveckými štýlmi - prsiami,
kraulom a znakom a snažili sa skĺbiť
správnu techniku rúk a nôh so správnym

dýchaním. Náročné nácviky plaveckých
štýlov žiaci kombinovali s rôznymi
hravými a relaxačnými cvičeniami. Svoj
strach prekonávali aj pri nácviku skokov
do vody. Posledný deň si žiaci preverili
nadobudnuté zručnosti v záverečnej
úlohe, ktorej cieľom bolo preplávať 25
metrov ľubovoľným štýlom. Žiaci často
s vypätím svojich síl v prevažnej miere
tento cieľ zvládli. Zabavili sa aj súťažou
„O najkrajší skok do vody“. Najlepším
skokanom do vody sa stal Martin
Borlok, ktorý predviedol krásne salto
vzad. Odmenou za celotýždňovú snahu
bol pre všetkých žiakov diplom za účasť
na plaveckom výcviku.
Mgr. Mária Huťová
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Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším pripravila 21. novembra 2019 PK –
spoločenské vedy pri ZŠ s MŠ Pohorelá školy pestrý kultúrny program pod názvom
„Oslávme život“. Symbolickou kytičkou uvitou z piesní a básní, tancov a dramatických
výstupov popretkávaných hudobnými číslami si spolu so žiakmi chceli uctiť starších ľudí
v našom okolí. Peknými srdiečkami upletených z vlny prispeli aj žiačky z krúžku Ručné
práce. Pre členov Klubu dôchodcov a starších občanov Pohorelej bolo popoludnie
strávené na pôde školy spestrením pokojného toku dní. Účinkujúci i hostia vytvorili
neobyčajné spoločenstvo, ktoré naplnila radosť, harmónia a pohoda. V závere sa pán
riaditeľ Mgr. Jozef Šajša poďakoval za krásny program a všetkým žiakom a učiteľkám za
výborne odvedenú prácu pri organizovaní programu.
Mgr. Mariana Krupová
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Technická olympiáda je integrálnou
súčasťou
výchovno-vzdelávacieho
procesu. Jej poslaním je podporovať a
rozvíjať u žiakov záujem o techniku a jej
aplikácie, prehlbovať ich záujem o
sebavzdelávanie a viesť ich k
samostatnej
tvorivej
činnosti,
podporovať odborný rast talentovaných
žiakov,
prispievať k
uvedomelej
voľbe
povolania,
orientovať
žiakov
k
štúdiu
na
technických
študijných
odboroch.

Kategória B: pre žiakov 5. - 7. ročníka
ZŠ, ako súťaž jednotlivcov.
Technická olympiáda má dve časti:
teoretickú a praktickú. Teoretická časť
prebieha formou riešenia vedomostných
testov. Praktická časť prebieha formou
riešenia praktických zadaní.
V školskom roku 2019/2020 sa
uskutočnil už 10. ročník tejto olympiády,
do ktorej sa tradične zapojila aj naša
škola. Okresné kolo sa konalo 28.
novembra
2019
v ZŠ
Valaská.
Žiačka
7.
ročníka Bianka
Tlučáková v kategórii B získala 2.
miesto a
žiaci Petra
Kantorisová
a Tomáš Antol z 9. ročníka získali 2.
miesto v kategórii A. Všetci sa stali
úspešnými riešiteľmi.
Žiakom ďakujeme za reprezentáciu
školy a srdečne blahoželáme!

Uskutočňuje
sa v dvoch
vekových
kategóriách:
Kategória A:
pre žiakov 8. a
9. ročníka
ZŠ,
ako
súťaž
dvojíc.

Ing. Anna Pravotiaková
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Tak ako každý rok, aj tentoraz sme na 1. stupni privítali pani Bc. Anku Šuchaňovú
zo správy NAPANT-u
v Brezne,
ktorá
je
v našej škole už ako
doma. Prišla k nám preto,
aby deťom porozprávala
o svojej
práci,
nevyhnutnosti ochrany
prírody a hravou formou
predstavila
zvieratká
žijúce v lese. Deti sa
dozvedeli o domovoch
jednotlivých
zvierat
a prakticky sa zapájali do
jednotlivých
činností.
Vypočuli si hádanky, ku
ktorým
priraďovali
zvuky zvierat. Po besede
určite
odchádzali
s mnohými novými a
zaujímavými poznatkami
z ríše zvierat. Tešíme sa na stretnutie o rok.
Mgr. Ivana Zlúkyová

Dňa 14. novembra 2019 sa na našej škole uskutočnilo testovanie
Komparo. Žiaci 8. a 9. ročníka boli skúšaní z matematiky, slovenského jazyka, biológie,
geografie a všeobecných znalostí. Dozor viedla pani učiteľka Mgr. Renáta Kantorisová.
A čo vlastne komparo znamená?
KOMPARO je systém periodickej, nezávislej, externej evakuácie škôl v kľúčových
momentoch vzdelávania: na vstupe, počas štúdia a na výstupe. Zúčastnené školy
získavajú cennú spätnú väzbu v podobe podrobných a objektívnych štatistických dát
• o tom, aká je úroveň vedomostí žiakov školy v rôznych predmetoch,
• o tom, ako sa táto vyvíja v čase (umožňuje sledovať trendy a dopady rôznych opatrení),
• o tom, aké sú výsledky žiakov školy v porovnaní s inými porovnateľnými školami.
Dominika Hrčáková, 8.A
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Na 5. november 2019 sa žiaci 1. stupňa
dlho tešili a ani daždivé počasie, ktoré
ich sprevádzalo celý deň, nemohlo
pokaziť
zážitky
z divadelného
predstavenia. Divadlo vo Zvolene
o 11:00 zdvihlo oponu a deti sa ponorili
do čarovného sveta fantázie. Dej sa
odohrával v rozprávkovom kráľovstve
a hovoril o túžbe nájsť naplnenie svojich
snov. Na scéne sa odvíjal príbeh
mladého kráľa, ktorý celý život pátral po

troch krásach sveta až si napokon našiel
krásnu a skromnú mladú ženu. Ale jej
závistlivé sestry sa intrigami rozhodli
prekaziť ich šťastie a radosť. Avšak, ako
v každej rozprávke, nakoniec dobro
zvíťazilo nad zlom. Ešte pár nákupov
v predajni Dráčik a mohli sme sa vydať
na spiatočnú cestu. Deti boli spokojné,
že strávili taký príjemný deň.
Mgr. Ivana Zlúkyová
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Podľa tvrdosti
1. mäkké: marihuana, hašiš,
kofeín...
2. tvrdé: alkohol, nikotín, kokaín,
pervitín, heroín.

Dňa 22. novembra 2019 sa na našej
škole uskutočnila beseda o drogách.
Pani
doktorka
nám
prednášala
o známych, ale aj neznámych drogách
a ich účinkoch. Mohli sme jej klásť
otázky, na ktoré nám veľmi rada
odpovedala a dozvedeli sme sa veľa
nového. Mali sme možnosť si vyskúšať
okuliare, cez ktoré sme poriadne nevideli
ale cítili sme sa ako podnapití.

Podľa účinkov:
1. Kannabinoidné: marihuana,
hašiš,
2. Halucinogény: LSD, durman
obyčajný...
3. Stimulanty: pervitín, kokaín,
crack...
4. Ópiové
drogy: heroín, morfium,
metadon...
5. Organické
rozpúšťadlá: toluén, acetón...

Niečo o drogách
Drogy ovplyvňujú myseľ, vôľu a
úsudok, čo môže vyvolať závislosť, tiež
známu ako návyk. Drogy často pôsobia
pod
vplyvom
jedného
alebo
niekoľkých alkaloidov, akým je nikotín,
ktoré modifikujú synoptický prenos.
Drogy sú prítomné vo všetkých
spoločenských vrstvách. Ich konzumácia
sa často spája s celkovým nepokojom a
stratou sebadôvery, a opakovaná
konzumácia drogy môže viesť k
vytvoreniu závislosti. Sú rozdelene do
kategórií.

Ďakujeme pani zástupkyni Mgr.
Erike Bialikovej za zorganizovanie
prednášky a Mgr. Mariane Krupovej,
Mgr. Marianne Kalmanovej a Márii
Gandžalovej za dozor.
Daniela Cesnaková, 8.A
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Dňa 22. novembra 2019 od 10:30 sa
žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka,
prostredníctvom
internetového
a televízneho vysielania, stali súčasťou
vzdelávacieho koncertu pod názvom
„Príbeh hudby 2 – o nesmrteľnosti“.
Pani učiteľka Mgr. Mariana Krupová
prihlásila žiakov na koncert a súťaž.
Vieš o tom, že aj Ty sa môžeš stať
nesmrteľným? Spolu s dirigentom
Gabrielom
Rovňákom
ml.,
Symfonickým orchestrom Slovenského
rozhlasu a Bratislavským chlapčenským
zborom nám ukázali, ako na to.
Uvedomil si si, že okrem kytice,
čokolády, alebo knižky môžeš tomu,
koho máš rád, venovať aj pieseň či
dokonca celú skladbu? Niekoľko
talentovaných ľudí to už vyskúšalo a
niektorí z nich sa dokonca stali
nesmrteľnými! Čo teda robili a robia

dobre
napríklad
Wolfgang
Amadeus
Mozart,
Ludvig van
Beethoven,
Eugen
Suchoň alebo
Sylvia
Bodorová?
Prečo
sa
mnohým
hudobným
skladateľom
nepodarilo
preraziť? Čo robili zle? Na tieto a mnohé
ďalšie otázky odpovedal druhý koncert z
cyklu Príbeh hudby – O nesmrteľnosti.
Žiaci sa počas koncertu zapojili do
súťaže, kde hlasovali, ktorý z uvedených
skladateľov bol nesmrteľný.
Mgr. Mariana Krupová
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Dňa 28. novembra 2019 sa uskutočnil druhý ročník turnaja vo vybíjanej dievčat
v Základnej škole v Závadke nad Hronom. Zúčastnilo sa 5 družstiev. Za našu školu
bojovali Sára Bláhová a Alexandra Petrová z 9.A, Veronika Kuniczuková, Natália
Pokošová, Dagmar Harvanová, Lucia Harvanová z 8.A, Monika Harvanová,
Alexandra Mecková, Bibiána Zlúkyová, Ema Vajdíková a Veronika Bartošová zo 7.A
a Karolína Pinčiarová zo 6.A. Dievčatá hrali so zápalom, oduševnením a snažili sa
dosiahnuť čo najlepší výsledok, no nepodarilo sa. Výsledky: 1. miesto: dievčatá zo ZŠ
Polomka, 2. miesto: dievčatá zo ZŠ Heľpa, 3. miesto: dievčatá zo ZŠ Beňuš. Ďakujeme
pani učiteľke Ing. Kataríne Kanošovej za prípravu žiačok na turnaj a dievčatám
ďakujeme za reprezentáciu školy.
Mgr. Mariana Krupová
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V piatok 8. novembra 2019 sme pre deti, ktoré navštevujú školský klub pripravili
zaujímavé popoludnie. Pozvali sme medzi nás Sokoliarov majstra Vagana zo Starej
Ľubovne, ktorí si so sebou priviezli dravé vtáky žijúce na Slovensku. Výr a sokol nám
doslova lietali nad hlavami a sokolík pestrý skákal odvážnym deťom z čiapky na čiapku.
Z väčších dravcov nám priniesli ukázať orla skalného, ktorého si pevne držal na ruke
jeden zo sokoliarov. Mali sme možnosť vidieť nielen výcvik vtákov, ale získali sme aj
mnohé zaujímavé a hodnotné informácie z histórie a vývinu sokoliarstva. Okrem dravcov
nám sokoliari priniesli na ukážku aj rôzne predmety z lesa (kôru stromov, drevo
opracované bobrom, parohy srnca, daniela, či srsť líšky, kuny a iné). Veríme, že sme pre
deti pripravili netradičné popoludnie, na ktoré budú ešte dlho spomínať.
Mgr. Elena Halušková
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Tento deň sme si pripomenuli aj my v školskom klube. S deťmi sme si zopakovali, aké
pozdravy poznáme, ako sa ľudia zdravili v minulosti a ako dnes. Zhotovili sme si detské
pozdravy, spoločne vytvorili veľký pozdrav AHOJ a plagát s vlajkami a pozdravmi
v rôznych jazykoch.
Mgr. Elena Halušková
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Dňa 20. novembra 2019 sa uskutočnilo testovanie piatakov zo slovenského jazyka
a matematiky. Testy pozostávali z 30 otázok a žiaci mali na vypracovanie 60 minút.
Vyhodnotenie celoslovenského testovania príde na školu v priebehu budúceho mesiaca.
Za prípravu ďakujeme p. uč. Mgr. M. Krupovej a p. uč. Mgr. R. Kantorisovej.
Dominika Hrčáková, VIII.A

Dňa 27. novembra 2019 sa v Centre voľného času v Brezne uskutočnilo okresné
kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii C. Bol to už XII.
ročník. Našu školu reprezentovala Petra Kantorisová z 9.A. Olympiáda zo SJL bola
veľmi náročná, pozostávala z troch častí: z testu, transformácie textu a ústneho prejavu.
Ďakujeme p. uč. Mgr. Márii Skladanej za prípravu žiačky na súťaž a Petre ďakujeme za
reprezentáciu školy.
Mgr. Mariana Krupová

Obrázky si pekne vyfarbi:

Daniela Cesnaková, 8.A, zdroj: internet
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