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Úvod
Milí čitatelia!
December je čas snehu, zimných radovánok, nepochybne aj Vianoc a začiatku nového
roka. Aj keď v decembri sme si toho snehu veľa neužili, tešili sme sa na vianočné sviatky,
ktoré sú nepochybne symbolom pokoja, mieru, čara a krásy. Aj teraz sme si pre Vás
pripravili ďalšie číslo Pohoreľského školáčika, v ktorom sa dočítate o výbornom
umiestnení žiakov v anglickom jazyku, o súťaži Zručný mladý Horehronec či Pytagoriáde.
Ďalej tu môžete nájsť omaľovánky, vtipy a dozvedieť sa viac o symbolike Mikuláša
a vianočnom vystúpení, volejbale či florbale. Aj žiaci zo školského klubu v decembri
nezaháľali a dočítate sa o ich aktivitách. Dúfame, že do nového roku 2020 ste vkročili
s dobrou náladou a úsmevom na tvári.
Vaša redakcia Pohoreľského školáčika

18. december bol pre našich žiakov Kristiána Hrušku (4.A) a Mateja Maťuša (4.A)
veľmi úspešný a pamätný. Základná škola v Heľpe zorganizovala už piaty ročník
súťaže v anglickom jazyku pre žiakov 1. stupňa. Súťažilo sa opäť vo dvojiciach, aby
deti nabrali odvahu, veď anglický jazyk sa učia iba druhý rok. Naši žiaci spomedzi
horehronských tímov veľmi dobre uspeli v písomnej a praktickej časti, ktorá zahŕňala
vlastný dialóg na ľubovoľnú tému a dialóg s anglickým porotcom. Svoje vedomosti
museli preukázať v týchto tematických okruhoch: Školské potreby, Čísla 0 – 100,
Zvieratá, Hláskovanie a Moje telo. Stupeň víťazov im tentoraz neušiel, dokonca získali to
najvyššie ocenenie – prvé miesto. Súťažiaci boli odmenení peknými vecnými cenami
i sladkosťami. Dúfajme, že tento ich výsledok bude pre nich i ostatných spolužiakov
dobrou motiváciou do ďalšieho učenia. Gratulujeme!
Mgr. Zlúkyová, Mgr. Kalmanová
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Svätý Mikuláš patrí medzi najobľúbenejších svätcov. Napriek jeho popularite však o jeho
skutočnom živote vieme veľmi málo. Narodil sa niekedy okolo roku 270 na južnom pobreží
Malej Ázie, pravdepodobne v Patare. Už v mladosti sa stal povestný svojou dobročinnosťou,
ktorá ešte vzrástla, keď sa stal biskupom v Myre (dnešná Dembra v južnom Turecku). Jeho
povesť divotvorcu spôsobila, že sa stal viacnásobným patrónom. Svätý Mikuláš bol vďaka
legendám aj patrónom námorníkov, obchodníkov, majiteľov záložní, lekárnikov či voňavkárov.
Meno Mikuláš bolo najobľúbenejšie v 12. storočí, používa sa však dodnes. Z neho vznikli
odvodeniny ako Colin, Nicolson, Nixon, Nikolaj, Nicola, Nicolette a iné. Mikuláš bol
obľúbenou postavou aj v stredovekej dráme.
Mikuláš sa slávi 6. decembra, tak aj k nám v tento deň do našej školy zavítal.
Samozrejme, že nechýbali ani jeho pomocníci anjeli a čerti. Za zarecitované básničky a
zaspievané pesničky nám daroval sladkú odmenu. Potom, ako nás Mikuláš obdaroval
sladkosťami, sa konala v jedálni diskotéka, na ktorej žiaci 8.A (J. Gandžala, M. Palus, D.
Krajči-Farský) usporiadali tanečnú súťaž.
Vivien Ďuricová, 8.A
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Vianočné ozdoby, perníky, drobné keramické predmety, pohľadnice i darčekové predmety
z včelieho vosku, dreva, nití a iných prírodných materiálov si 12. decembra 2019 s veľkým
záujmom prezreli členovia výtvarného krúžku pod vedením Mgr. Márie Skladanej.
V rámci akcie Vianoce v múzeu si tak v Brezne pripomenuli, že sa blížia vianočné sviatky,
na ktoré sa všetci tešíme. Sú plné svetla, navonok i v človeku, plné radosti, lásky a krásy.
Okrem vianočnej predajnej výstavy sa výtvarníci z našej školy zoznámili s textilnou
tvorbou výtvarníčky Eleny Holéczyovej, ktorá pôsobí v Brezne aj ako dramatička
a scenáristka. Videli z jej tvorivej dielne vystavené nádherné interiérové diela z čipky.
Svoju cestu za krásou, umením a predvianočnou náladou naši výtvarníci zakončili
posedením pri chutnej pizzi.
Mgr. Mária Skladaná
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Súkromná stredná odborná škola hutnícka Železiarne Podbrezová, usporiadala dňa 3.
decembra 2019 4. ročník súťaže technických zručností ,,Zručný mladý Horehronec“.
Súťažili 2-členné družstvá žiakov II. stupňa ZŠ. Súťaže sa zúčastnilo pätnásť základných
škôl. V praktickej časti súťaže žiaci pracovali s drevom. Z bukového hranola vyrezávali
požadované tvary podľa výkresovej dokumentácie. Vyhotovené diely spájali kolíkovými
spojmi na výsledný produkt – snehuliaka. Hodnotila sa presnosť a kvalita vyhotoveného
výrobku. V teoretickej časti pracovali na PC v programe Alf. Úlohou bolo vyriešiť
testové otázky z matematiky, fyziky a chémie.
Reprezentanti našej školy Petra Kantorisová a Tomáš Antol obsadili 5. miesto.
Pedagogickí pracovníci, ktorí žiakov sprevádzali, mali možnosť v čase súťaže absolvovať
exkurziu v hydroelektrárni v Jasení. Toto vydarené podujatie prinieslo nielen zábavu
žiakom, ktorí si testovali svoje zručnosti, ale aj poznatky o škole, ktorá im ponúka
perspektívne štúdium.
Ing. Anna Pravotiaková
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Dňa 20. decembra 2019 sa na našej škole uskutočnilo vystúpenie žiakov
s programom zameraným na blížiace sa Vianoce. V programe vystúpili žiaci zo všetkých
ročníkov s rôznymi scénkami, hrou na hudobné nástroje či spevom a tancom a spríjemnili
nám predvianočné obdobie. Na záver nám spoločne zaspievali pieseň „Tichá noc“.
Ďakujeme pani učiteľkám Mgr. M. Huťovej, Mgr. I. Zlúkyovej, Mgr. Ľ.
Vaculčiakovej a Mgr. M. Skladanej za príjemné spestrenie predvianočného obdobia.
Mgr. Mariana Krupová
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Vianočný florbalový turnaj mladších
žiakov Horehronia
Vianočný florbalový turnaj v Pohorelej
V stredu 11. decembra 2019 v tomto predvianočnom období sme pre našich
športovcov pripravili Vianočný turnaj vo florbale mladších žiakov. V kategórii mohli
štartovať žiaci, ktorí sú vo veku max. siedmeho ročníka. K nám na našu školu sme
pozvali družstvá zo škôl regiónu Horehronie, od Beňuša až po Telgárt. Teda tradičných
súperov. Pozvanie prijalo 5 škôl z obcí: Beňuš, Polomka, Heľpa, Šumiac, Telgárt a
domáce družstvo ZŠ s MŠ Pohorelá.
Zúčastnené tímy sme žrebovaním rozdelili do dvoch skupín.
Výsledky zápasov skupina A:
Výsledky zápasov skupina B:
Heľpa – Pohorelá 8:0
Šumiac – Beňuš 2:4
Heľpa – Telgárt 6:2
Šumiac – Polomka 1:1
Pohorelá – Telgárt 1:7
Beňuš – Polomka 2:1
Poradie v skupine A:
1. ZŠ Heľpa
2. ZŠ Telgárt
3. ZŠ s MŠ Pohorelá

Poradie v skupine B:
1. ZŠ Beňuš
2. ZŠ Polomka
3. ZŠ Šumiac

Ďalšie zápasy (semifinále):
1.A – 2.B Heľpa – Polomka 2:4
2.A – 1.B Telgárt – Beňuš 1:5
Zápas o 5. miesto:
Pohorelá – Šumiac 3:4 po samostatných nájazdoch
Zápas o 3. miesto:
Heľpa – Telgárt 4:1
Finále:
Polomka – Beňuš 1:3
Najlepší brankár turnaja: Peter Felej, ZŠ Heľpa
Najlepší hráč turnaja: Dalibor Koňa, ZŠ Telgárt
Našu školu reprezentovali: Klimko Tomáš 5.A, Pokoš Radoslav 6.A, Šajša Jozef (Br)
6.A, Vojtko Kubanda Jakub 6.A, Harvan Viktor 7.A, Kalman Richard 7.A, Gažúr
Dominik 7.A.
Mgr. Jozef Šajša
Najlepší brankár
Najlepší hráč
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1. miesto – ZŠ Beňuš

2. miesto – ZŠ Polomka

3. miesto – ZŠ Heľpa

4. miesto – ZŠ Telgárt

5. miesto – ZŠ Šumiac
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6. miesto – ZŠ Pohorelá

Pre deviatakov a učiteľov bol 20. december 2019 špeciálnym dňom. Žiaci nesedeli v
laviciach a učitelia nestáli pred katedrou. Ako je už pred Vianocami zvykom, postavili sa
proti sebe a zmerali si sily vo volejbale. Zápas sa odohral v našej telocvični, kde
deviatakov aj učiteľov podporovali ostatní žiaci s vopred pripravenými transparentami.
Obe družstvá sa snažili získať výhru na svoju stranu, nakoniec sa to podarilo učiteľom.
Za učiteľov bojovali: Mgr. Jozef Šajša, Mgr. Erika Bialiková, Mgr. Marianna
Kalmanová, Ing. Katarína Kanošová, Mgr. Žaneta Holková, Mgr. Henrieta Pocklanová
a Mgr. Andrea Kriaková.
Za deviatakov bojovali: Petra Kantorisová, Tomáš Antol, Marek Šarišský, Peter
Pletka, Alexandra Petrová, Sára Bláhová, Jakub Tomala, Samuel Pompura a Matej
Vojtko.
Rozhodca: bývalý žiak Róbert Tlučák
Hráčom ďakujeme za príjemné spestrenia dňa a zúčastneným sme vďační za vytrvalé
povzbudzovanie.
Zdroj: www.zspohorela.edu.sk
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Decembrové aktivity v ŠKD
Deti na sv. Mikuláša mali v školskom klube plné ruky práce. Spolu s pani
vychovávateľkou a pani asistentkou si pripravili nepečené koláčiky. Ich šikovné rúčky
a chuť pracovať nás nenechali dlho čakať. Po krátkej dobe sme si už všetci pochutnávali
na výbornej maškrte.
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Pečenie medovníčkov sme si vyskúšali aj tento školský rok. Najprv sme sa oboznámili
s tradíciou pečenia medovníkov, predstavili suroviny, z ktorých sa pripravuje cesto
a mohli sme začať so samotnou prípravou. Deťom sa aktivita v cvičnej kuchynke veľmi
páčila.

Skôr ako sme sa rozišli na prázdniny prišli do
školského klubu Vianoce so všetkým, čo k tomuto
sviatku patrí – s dobrou náladou, občerstvením
a prekvapením. Deti si pod vianočným
stromčekom našli darčeky, ktoré boli zakúpené
z dobrovoľného príspevku rodičov detí z 1.
oddelenia. Ďakujeme!
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22. júna 2019 sa v Kališti konal 14. ročník
Stretnutia generácií. Cieľom podujatia bolo
pripomenúť si obete nezmyselného vraždenia počas 2.
svetovej vojny. Pri tej príležitosti bolo udelené Ing.
Anne Pravotiakovej Čestné uznanie Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov za rozvíjanie odkazu
Slovenského národného povstania.
Pri príležitosti osláv 75. výročia
Slovenského
národného povstania v Bratislave boli udelené
pamätné listy ZŠ s MŠ Pohorelá, Mgr. Jozefovi Šajšovi
a Ing. Anne Pravotiakovej za trvalé udržiavanie odkazu
protifašistického odboja, za národné a sociálne
oslobodenie, za aktívnu prácu v Slovenskom zväze
protifašistických bojovníkov.
Ing. Anna Pravotiaková
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Dňa 11. decembra 2019 sa v Základnej škole Pohorelá konal už
41.ročník súťaže v matematike „Pytagoriáda“.
Výsledky a úspešní riešitelia školského kola:
P3 – Magdaléna Kanošová - 20 bodov (12+8 za čas)
Peter Frajt – 9 bodov
Lucia Zlúkyová – 9 bodov
Jakub Pompura – 6 bodov
P4 – Šimon Refka – 18 bodov (10+8 za čas)
Kristián Hruška – 17 bodov (11 + 6 za čas)
Boris Vasil - 9 bodov
Viktória Gažúrová – 6 bodov
P5 – Daniel Boháč – 17 bodov (14+3 za čas)
Júlia Kanošová – 16 bodov (10+6 za čas)
Daniel Kyseľ – 7 bodov
Kristián Puška – 3 body
P6 – Nina Vojtková – 17 bodov (10+7 za čas)
Juraj Petro – 9 bodov
Jozef Šajša – 8 bodov
Karolína Mikolajová – 7 bodov
Karolína Pinčiarová - 6 bodov
P7 – Bianka Tlučáková – 8 bodov
Alexandra Mecková – 7 bodov
Jakub Kanoš – 6 bodov
Martin Baksa - 6 bodov
Bibiána Zlúkyová – 5 bodov
P8 – Vivien Ďuricová - 5 bodov
Dávid Krajčí-Farský – 5 bodov
Matej Palus - 3 body
Christopher Suchánek – 2 body
Mgr. Renáta Kantorisová
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Camila Cabello – Living proof
Post Malone – Circles
Niall Horan – Nice To Meet Ya
Šorty x Ego x Baret – Tamagoči
Justin Bieber – JUMMY
Mabel – Don´ t Call Me Up
Indina Menzel, Aurora – Into the Unknown
Alan Walker, Ava Max - Alone, Pt. II
Selena Gomez – Rare
Tones and I - Never seen the rain

Mabel – Don´t Call Me Up
When I'm underneath the bright lights
When I'm tryna have a good time
'Cause I'm good now you ain't mine
Now, now, now, now, don't call me up
When you're looking at my photos
Getting hot, losing control
You want me more now I let go
Now, now, now, now.
I'm over you and I don't need your lies no more
'Cause the truth is, without you, boy, I'm stronger
And I know it's sad that I changed, have a cold heart
But it was your game that left scars
Ooh, I'm over you.
Don't call me up
I'm going out tonight
Feeling good now you're outta my life
Don't wanna talk about us
Gotta leave it behind
One drink and you're outta my mind
Now, now take it up
Baby, I'm on a high
You're alone, going out of your mind
But I'm here up in the club
And I don't wanna talk
So don't call me up.
'Cause I'm here looking fine, babe
And I got eyes looking my way
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And everybody's on my vibe, babe
Now, now, now, now, don't call me up
My friends said you were a bad man
I should have listened to them back then
And now you're tryna hit me up again
Now, now, now, now.
I'm over you and I don't need your lies no more
'Cause the truth is, without you, boy, I'm stronger
And I know it's sad that I changed, have a cold heart
But it was your game that left scars
Ooh, I'm over you.
Don't call me up
I'm going out tonight
Feeling good now you're outta my life
Don't wanna talk about us
Gotta leave it behind
One drink and you're outta my mind
Now, now take it up
Baby, I'm on a high
You're alone, going out of your mind
When I'm here up in the club
And I don't wanna talk
So don't call me up.
Don't call me up
So don't call me up
Don't call me up.
I'm over you and I don't need your lies no more
'Cause the truth is, without you, boy, I'm stronger
And I know you said that I changed with my cold heart
But it was your game that left scars
Ooh, I'm over you.
Don't call me up
I'm going out tonight
Feeling good now you're outta my life
Don't wanna talk about us
Gotta leave it behind
One drink and you're outta my mind
Now, now take it up
Baby, I'm on a high
You're alone, going out of your mind
When I'm here up in the club
And I don't wanna talk
So don't call me up
Zdroj: Internet
Upravila: Lucia Homolová, 8.A
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Obrázky si pekne vyfarbi:

Daniela Cesnaková, 8.A, zdroj: internet

Ide mama blondínka so synom vlakom. Po desiatich minútach vlak zastane a syn sa spýta:
„Mami, prečo sme zastali?“
A mama mu odpovie: „Asi sme dostali defekt.“
Zvieratká na dvore hrajú schovávačku. Kohút počíta, sliepka sa schová do kurníka a
mačka do šopy. Kohút dopočíta a vyberie sa hľadať zvieratká, ale zakopne o hrable a
skríkne: „Kurníkšopa!“
Sliepka a mačka skríknu: „Ako si to vedel?“
Mama má dvojčatá. Večer ich okúpe a ráno sa jedno pýta:
,,Mami, prečo si včera sestru okúpala dvakrát a mňa ani raz?“
- Prečo si napísala v slove Bratislava veľké písmeno a v slove Levice malé?
- Lebo Bratislava je väčšie mesto.
Idú dve blondínky a stredná padne.
Kristína Danieličová, 5.A, zdroj: internet
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