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Úvod
Začal sa najkrajší mesiac zimného obdobia. Asi každý z nás sa
teší na sneh, lyžovanie, sánkovanie či stavanie snehuliakov. Aj v
našej škole sa pred Vianocami uskutočnilo množstvo akcií. Či už
Mikuláš v škole, alebo na námestí v Pohorelej. Vynikajúce
umiestnenie sme dosiahli v technickej olympiáde a v súťaži Zručný
mladý Horehronec a 1. miesto sme získali v súťaži Let´s play.
Školu sme ukončili pred zimnými prázdninami vianočným
vystúpením a vianočným basketbalom.
Vaša redakcia Pohoreľského školáčika
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Tak, ako predošlé roky, aj tento rok k nám 6. decembra 2017 zavítal sv. Mikuláš. Za
povedané básničky a zaspievané pesničky sme dostali sladkú odmenu. V tento sviatočný deň
pripravili pre nás žiaci rôzne hudobné a tanečné vystúpenia v telocvični. Žiaci tanečného
krúžku nám predviedli svoj talent, rómske dievčatá si pripravili pekné tance a rómski žiaci zo
skupiny Gypsy Bachtale pripravili pre nás hudobné vystúpenie. Po vystúpeniach sa začala
diskotéka a my sme sa zabávali až do konca . Ďakujeme žiakom z deviatej triedy za
skvelého Mikuláša a výbornú diskotéku, p. uč. Mgr. Krupovej, Ing. Pravotiakovej, p. špec.
pedagogičke Mgr. Holkovej
a pani
asistentke
Mgr.
Kantorisovej za prípravu
programu a všetkým ostatným
vyučujúcim za dozor na
diskotéke.
Janka Kamzíková, 8.A
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8. december 2017, chladný piatkový deň. Deň, ako každý iný, ale predsa len trošku
čarovnejší. Práve atmosféra ho robila iným. Do našej obce zavítal Mikuláš so svojím milým
sprievodom, anjelom a nechýbal ani neposlušný čert. Najskôr prešiel sprievod dedinou, potom
Mikuláš rozdával deťom sladké balíčky ako odmenu za pieseň, báseň alebo odvahu, že sa
neboja čerta.
Mikuláš rozsvietil aj vianočný
stromček, ktorý nám pripomínal
dni počas najkrajších sviatkov
Vianoc. Pri pohľade naň sme si
spomenuli, že sviatky lásky,
pokoja a rodinnej pohody sú už
nezadržateľne blízko. Pri
stromčeku sa tento rok každý
týždeň rozsvietila aj svieca na
krásnom adventnom venci, ktorá
nám pripomínala blížiace sa
Vianoce. Veríme, že ani na budúci
rok nás Mikuláš neobíde a navštívi
nás so svojimi štedrými darmi a
milým slovom.
Marianna Datková, 8.A

Advent vonia na sto spôsobov. Veď sa pripravujú najhojnejšie sviatky roka. Z kuchýň cítiť
citrusy, škoricu, kakao, vanilku aj karamel, je to vôňa Vianoc. Ak máte chuť a šikovné ruky
môžete sa zapojiť do predvianočných prác a pripraviť si maškrtu. Recept je nenáročný
a hlavne Vám nič neprihorí (pozor na karamel), pretože je to nepečená sladkosť.

Grilážové rezy
Ingrediencie:
300 gramov kryštálový cukor
1⁄2
kondenzované mlieko - salko
200 gramov nasekaných orechov
1 ks
tortové oplátky
1⁄2 ks hery alebo masla
Postup:
V hrnci za stáleho miešania roztopíme cukor na karamel, pridáme heru. Miešame na miernom
ohni kým sa nespoja, potom pridáme salko a nakoniec orechy. Na podložku (plech) si
rozložíme oplátky, ktoré plníme ešte teplou masou, postup môžeme aj opakovať a vytvoríme
si tak dva rady. Necháme stuhnúť, nakrájame na ľubovoľné tvary, ktoré môžete ozdobiť
čokoládovou polevou.
Dobrú chuť.
Marianna Datková, 8.A
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Okresné kolo technickej olympiády
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 technicky orientovaných študijných odboroch.
Uskutočňuje sa v dvoch vekových kategóriách:
 kategória A: pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ, ako súťaž dvojíc
 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 2017/2018 sa uskutočnil už 8. ročník tejto olympiády, do ktorej sa
tradične zapojila aj naša škola. Okresné kolo sa konalo 30. novembra 2017 v Brezne.
Žiačka 7. ročníka Petra Kantorisová v kategórii B získala 2. miesto a žiaci Štefan Trčan a
Marek Fiľo z 8. a 9. ročníka získali 3. miesto v kategórii A.
Žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy a srdečne blahoželáme.
Ing. Anna Pravotiaková
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Súkromná stredná odborná škola hutnícka Železiarne Podbrezová, usporiadala dňa 12.
decembra 2017 1. 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 bolo treba nakresliť a vyrezať požadované tvary podľa
výkresovej dokumentácie z drevenej dosky. Vyhotovené diely zmontovať pomocou klincov a
skrutiek na výsledný produkt – vtáčiu búdku. Hodnotila sa presnosť a kvalita vyhotoveného
výrobku.
V teoretickej časti žiaci pracovali na PC v programe Alf. Úlohou bolo vypracovať a
vyriešiť testové otázky z matematiky, fyziky a chémie. Súťažilo sa o zaujímavé vecné ceny
pre jednotlivcov, tiež aj pre víťazné družstvá, ktoré získali cenu aj pre svoju školu.
Našu školu reprezentovali Marek Fiľo a Štefan Trčan, prípravu a pedagogický dozor
zabezpečovala Ing. Anna Pravotiaková. V súťaži jednotlivcov 1. miesto obsadil Marek
Fiľo a získal titul „Zručný mladý Horehronec“. V kategórii družstiev obsadili Marek Fiľo
a Štefan Trčan 2. miesto.
Pedagogickí pracovníci, ktorí žiakov sprevádzali, mali možnosť v čase súťaže absolvovať
exkurziu vo výrobných prevádzkach Železiarní Podbrezová. Toto vydarené podujatie
prinieslo nielen zábavu žiakom, ktorí si testovali svoje zručnosti, víťazom hodnotné ceny, ale
zároveň získali poznatky o škole, ktorá im ponúka perspektívne štúdium.
Ing. Anna Pravotiaková
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3. ročník súťaže v anglickom jazyku „Let´s play“
Dnešný deň bol pre žiakov 4.A triedy Jožka Šajšu a Lili Bernadičovú náročný, pretože
po minuloročnom víťazstve Jakuba a Bianky ich čakala dôležitá úloha – obhájiť toto
víťazstvo. Základná škola Heľpa zorganizovala, dňa 13. decembra 2017, už tretí 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 štyroch
horehronských i dvoch breznianskych súťažných tímov najlepšie uspeli v písomnej a
praktickej časti, ktorá zahŕňala dialóg na tému V obchode s ovocím a zeleninou. Svoje
vedomosti museli preukázať v týchto tematických okruhoch: Školské potreby, Pocity, Čísla 0
– 100, Nakupovanie, Zvieratá, Moje telo, Jedlá a nápoje.
Dúfame, že 1. miesto, ktoré získali bude pre nich i ostatných spolužiakov dobrou
motiváciou do ďalšieho učenia. Žiakov na súťaž pripravovali Mgr. Marianna
Kalmanová a Mgr. Ivana Zlúkyová.
(zdroj: www.zspohorela.edu.sk)
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Dňa 14. decembra 2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Pytagoriády. Bol to
už 39. ročník. Pytagoriáda je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných
príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Za správnosť a za čas
vypočítaných príkladov sa prideľovali príslušné body.
Výsledky a úspešní riešitelia:
P3 - Juliana Kanošová – 15 bodov (13+2 za čas)
Alžbeta Tlučáková – 7 bodov
Daniel Boháč – 6 bodov
Andrea Zemanová – 3 body
Alžbeta Bodnáriková – 3 body
Daniel Kyseľ – 3 body
P4 – Kristína Součeková – 21 bodov (13+8 za čas)
Nina Vojtková – 21 bodov (11+10 za čas)
Jozef Šajša – 19 bodov (12+7 za čas)
Liliana Bernadičová – 9 bodov
Jakub Vojtko Kubanda – 7 bodov
Karolína Pinčiarová – 5 bodov
Karolína Mikolajová – 4 body
P5 – Alexandra Mecková – 18 bodov (14+4 za čas)
Bianka Tlučaková – 16 bodov (12+4 za čas)
Jakub Kanoš – 15 bodov (11+4 za čas)
Bibiána Zlúkyová – 9 bodov
P6 – Matej Palus – 4 body
Christopher Suchánek – 3 body
P7 – Petra Kantorisová- 12 bodov (10+2 za čas)
Tomáš Antol – 6 bodov
P8 – Štefan Trčan – 12 bodov (10+2 za čas)
Silvia Ševcová – 11 bodov (10+1 za čas)
Róbert Tlučák – 5 bodov
Vladimír Gavura – 4 body
Jakub Bútora – 3 body
Úspešní riešitelia postupujú do okresného kola. Gratulujeme a držíme im palce. Ďakujeme
Mgr. Ľ. Vaculčiakovej, PaedDr. G. Kanošovej, Mgr. R. Kantorisovej a Ing. M. Tešlárovi
za prípravu žiakov na súťaž.
Mgr. Renáta Kantorisová, Ivana Kubandová, 8.A
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Dňa 21. decembra 2017 sa počas druhej a tretej vyučovacej hodiny konalo vianočné
vystúpenie. Vystúpili žiaci našej školy, ktorí nám v pásme piesní a tanca spríjemnili chvíle
pred blížiacimi sa Vianocami. V priestoroch školskej jedálne zneli aj hudobné nástroje našich
muzikantov. Ďakujeme p. uč. Mgr. M. Huťovej, Mgr. Ľ. Vaculčiakovej, Mgr. T. Šajšovej,
Mgr. M. Skladanej, p. špec. pedagogičke Mgr. Ž. Holkovej a p. asistentke Mgr. M.
Kantorisovej za organizáciu programu.
Janka Halušková, 8. A

+
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Ako už je v našej škole tradíciou, i tentoraz sa proti sebe na hracom poli v basketbale
postavili deviataci a učitelia. Stalo sa tak 21. decembra 2017. Deviataci celý polrok tvrdo
trénovali a ich snaha sa vyplatila, učiteľov porazili so stavom 30 – 24. Za deviatakov
nastúpili G. Gáliková, K. Gandžalová, D. Mišurdová, J. Sedmák, A. Kanoš, M. Fiľo, J.
Klimko, E. Refka a J. Baksa. Posilu získali v bývalých spolužiakoch R. Lysinovi a M.
Balážovi. Za učiteľov nastúpili Mgr. J. Šajša, Ing. K. Kanošová, Mgr. Ž. Holková, Mgr. E.
Halušková, Mgr. L. Sidorová, Mgr. E. Bialiková, PaedDr. G. Kanošová, P. Zibrík a Mgr.
M. Huťová. Ďakujeme p. rozhodcovi J. Kanošovi a deviatakom gratulujeme k víťazstvu!
Na ich oslavu zložil žiak 8.A triedy Štefan Trčan kratšiu báseň:
Keď deviataci hrajú,
nikdy neprehrajú.
Jaro body dáva
skóre nám pridáva.
Marek Fiľo z diaľky strieľa,
učiteľom sieť ovieva.
Adam Kanoš kľučky robí,
súperovi stres narobí.
Silvia Ševcová, 8.A
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Na súťaži konanej 8. decembra 2017 bolo prítomných 27 žiakov, z toho súťažilo 24.
Každý žiak sa pred súťažou rozbehal, rozcvičil a tiež si mohol vyskúšať súťažnú disciplínu.
Mladší žiaci (1. a 2. roč.) šplhali len do polovice tyče, starší žiaci šplhali úplne hore.
Každý súťažiaci mal dva pokusy. Do vyhodnotenie sa počítal ten rýchlejší čas.
Potešujúcou skutočnosťou bol fakt, že z toľkých zúčastnených sa len trom nepodarilo
vyšplhať do cieľa.
Príjemným prekvapením boli naši najmladší, prváci, pretože sa ich zúčastnilo najviac a skoro
každý sa vedel vyšplhať. U nich sa prejavila príjemná súťaživosť, náruživé povzbudzovanie,
čo sa nedá povedať o správaní starších žiakov - chlapcov.
Za asistenciu ďakujem p. uč. Haluškovej.
Vyhodnotenie súťaže:
Chlapci 1. – 2. ročník
1.miesto: Šarišský Sebastián – 2. B, výkon: 00:05:66 sek
2.miesto: Pompura Jakub – 1. A, výkon: 00:07:16 sek
3.miesto: Refka Šimon – 2. A, výkon: 00:07:69 sek
Chlapci 3. – 4. ročník
1.miesto: Šarišský Rastislav – 3. B, výkon: 00:08:17 sek
2.miesto: Radič Andrej – 3. B, výkon: 00:08:86 sek
3.miesto: Šarišský Erik – 3. B, výkon: 00:11:33 sek
Dievčatá 1. – 2. ročník
1.miesto: Gandžalová Lucka – 1. A, výkon: 00:08:06 sek
2.miesto: Medvégy Gabika – 1. A , výkon: 00:15:50 sek
3.miesto: Šarišská Sabrina – 1. A, výkon: 00:16:44 sek
Dievčatá 3. – 4. ročník
1.miesto: Kanošová Julka - 3. A, výkon: 00:15:08 sek
2.miesto: Tlučáková Alžbetka – 3. A, výkon: 00:19:43 sek
Mgr. Lenka Sidorová
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TenTo chlapec, To som ja, ŠalIansKY maŤKO J. C. Hronského.
Každoročne sa v celoslovenskom meradle uskutočňuje súťaž v prednese slovenskej povesti
Šaliansky Maťko. Vytvára sa tak deťom priestor na rozvoj ich tvorivých schopností
a umožňuje sa im nadväzovať kontakty a blízke vzťahy s tvorbou J. C. Hronského.
Súťaže v prednese slovenskej povesti od ľubovoľného autora sa zúčastňujú žiaci 2. – 7.
ročníka ZŠ v troch kategóriách: I. kategória žiaci 2. – 3. ročníka ZŠ, II. kategória žiaci 4. – 5.
ročníka ZŠ, III. kategória žiaci 6. – 7. ročníka ZŠ.
Z 1. kategórie bola zo školského kola do okresného kola vybratá Júlia Kanošová z 3.A.
11. januára 2018 sa žiaci 4. – 5. ročníka stretli v 9.A triede, aby preukázali svoj talent
v umeleckom prednese. Každý žiak súťažil s jednou slovenskou povesťou. Súťažiaci si
vybrali pútavé povesti z viacerých regiónov Slovenska od rôznych autorov. Ich prednes bol
tak kvalitný a presvedčivý, že diváci/ žiaci 4. a 5. triedy/ každé vystúpenie sledovali s veľkým
zaujatím a ocenili silným potleskom.
Výsledky školského kola v 2. kategórii Šalianskeho Maťka sú nasledovné:
1. miesto – Matej Tešlár - 5.A
2. miesto – Jozef Šajša - 4.A
Alexandra Mecková - 5.A
3. miesto – Karolína Mikolajová - 4. A
Diplom za účasť získala Kristína Součeková zo 4.A triedy.
13. decembra 2017 sa uskutočnilo vyhodnotenie súťaže 3. kategórie Šalianskeho Maťka:
1. miesto – Petra Kantorisová – 7.A
2. miesto – Ján Gandžala – 6.A
3. miesto – Dominika Hrčáková – 6.A
Víťazi, Júlia Kanošová, Matej Tešlár a Petra Kantorisová, postupujú do okresného kola,
prajeme im veľa úspechov pri reprezentácii našej školy. Ďakujeme p. uč. Mgr. M. Skladanej,
Mgr. M. Krupovej, PaedDr. G. Kanošovej a Mgr. Ľ. Vaculčiakovej za prípravu žiakov na
súťaž.
Mgr. Mária Skladaná, Mgr. Mariana Krupová
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Dňa 15. decembra 2017 si žiaci 6.A triedy spríjemnili predvianočné obdobie posedením
pri vianočnom stromčeku. Žiaci si objednali pizzu, počúvali hudbu, zahrali sa rôzne hry,
tancovali a spievali. Od triednej pani učiteľky Krupovej dostali pod stromčekom malý darček
a všetci sa tešili na prichádzajúce Vianoce a darčeky.
Natália Pokošová, 6.A
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Projekt Nadácie SlSp „Fiktívna firma – Zdravý fast food“. Projekt bol zameraný na
zvyšovanie finančnej gramotnosti a inovatívne metódy vyučovania. Nadácia Slovenskej
sporiteľne nám prispela dotáciou 2 251,-€ a viac ako 160,-€ tvoril príspevok z Rodičovského
združenia pri ZŠ v Pohorelej, sponzorské príspevky a vlastné zdroje školy.
Žiaci si založili fiktívnu firmu „Zdravý fast food“, ktorej
aktivita vrcholili 16. 10. 2017 v Deň zdravej výživy,
ponúkaním Skvelých Limonád a Super Pochúťok pre
žiakov a zamestnancov ZŠ s MŠ Pohorelá. Fiktívna firma
formou zážitkového učenia oboznámila žiakov s reálnym
fungovaním trhu práce. Oboznámila ich s finančnou
gramotnosťou, poskytla informácie o zdravej výžive a
príprave zdravej desiaty, ktorá chutí, finančnou
gramotnosťou, no a v neposlednom rade projekt priniesol množstvo zábavy pre žiakov ale aj
zainteresovaných pedagógov Mgr. Teréziu Šajšovú, Mgr. Eriku Bialikovú, Mgr. Lenku
Sidorovú, Ing. Marcelu Frajtovú, Mgr. Martinu Kantorisovú a Mgr. Žanetu Holkovú.

Projekt Nadácie Poštovej banky sme využili na podporu činnosti školského folklórneho
telesa - Detský folklórny súbor Mladosť z Pohorelej. Pomocou pripravovaného
Vianočného vystúpenia pre našich žiakov chceme oživiť vianočné zvyky v Pohorelej, upevniť
vianočnú atmosféru a hlavne obnoviť a doplniť ľudové kroje pre deti, zakúpiť nové ručne
vyšívané košele a chološne pre DFS Mladosť z Pohorelej.
Folklór má v našej obci a v našej škole silné zázemie. Veľký záujem o folklór je zo strany
detí ale i rodičov, záujem o zapojenie sa do činnosti folklórneho súboru prejavujú aj rómske
menšiny a detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, no v našom regióne prevládajú zlé
finančné
a
sociálne
pomery
a
vysoká
nezamestnanosť.
Dotáciu vo výške 1 000,- € od Nadácie Poštovej
banky sme použili na nákup krojov pre chlapcov (6
x vyšívaná košeľa, 2 x vyšívané nohavice ). Žiaci
tento ľudový odev využijú na rôznych folklórnych
podujatiach, kde budú reprezentovať našu školu ako
aj Obec Pohorelá - Obecná zabíjačka, Fašiangový karneval, Deň matiek, Prehliadka DFS v
Polomke, Horehronská valaška v Telgárte, Kolovrátok v Heľpe, Horehronské dni spevu a
tanca v Heľpe, Slávnostné ukončenie šk. roka, Oslavy obce Pohorelá, Otvorenie šk. roka,
Mikuláš v Pohorelej, Vianočné vystúpenie v obci. Za prípravu a podporu projektu ďakujeme
Mgr. Márii Huťovej a Mgr. Jozefovi Šajšovi.
Zdroj: www.zspohorela.edu.sk

13

Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu sú od roku 1995 zapísané do
Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Naše spoločné jaskyne sa na základe slovenskomaďarského projektu stali hodnotou nielen pre nás, ale pre celé ľudstvo.
Avšak čím sú jaskyne Slovenského krasu odlišné od ostatných jaskýň? Prečo sú
také výnimočné, že sa im dostalo cti byť súčasťou svetového prírodného dedičstva?
Výnimočná hustota jaskýň
Na krasových planinách a pod nimi bolo doteraz objavených viac ako 1000 jaskýň a
priepastí s rôznymi formami sintrovej i ľadovej výplne. Takáto hustota jaskýň sa v miernom
klimatickom pásme nevyskytuje pravdepodobne nikde na svete.
Genetická a morfologická pestrosť jaskýň
Na pomerne malom území sa tu vedľa seba vyskytujú rôzne typy jaskýň, ktoré vznikli
zložitými procesmi speleogenézy za obdobie od konca druhohôr: korózne priepasti, riečne
jaskyne, ponorné jaskyne.
Výskyt vzácnych jaskynných živočíchov a archeologických nálezov
Tieto jaskyne trvalo alebo dočasne obýva viac ako 500 druhov živočíchov, medzi nimi
nájdeme aj vzácne druhy, ktoré žijú iba v jaskyniach na tomto území, alebo dokonca iba v
jednej jaskyni. Vo výplni jaskýň sa uchovala séria nálezov pravekých kultúr za obdobie
približne posledných 35 000 tisíc rokov. Jaskyne slúžili človeku ako obydlie, svätyňa i hrob. S
jaskyňami ho spájal určitý pocit tajomna, ktorý sme schopní v sebe objaviť aj dnes. Je to
jedna z ciest, ktorá nás stále spája s našimi predkami a jeden z dôvodov veľkého záujmu o
jaskyne v súčasnosti.
Najvýznamnejšie podzemné krasové javy:
Ochtinská aragonitová jaskyňa, Domica – Čertova diera, Silicko-Gombasecký jaskynný
systém (Silická ľadnica, Gombasecká jaskyňa), Krásnohorská jaskyňa, Hrušovská
jaskyňa, Jaskyňa Skalistého potoka – Kunia priepasť, Drienovská jaskyňa, Jasovská
jaskyňa a priepaste: Diviačia priepasť, Zvonivá jama, Obrovská priepasť a Snežná diera.

Zdroj: http://slovakia.travel/jaskyne-slovenskeho-krasu
Silvia Ševcová, 8.A
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Musí to byť zvláštny pocit mať slnko kolmo nad hlavou. My na Slovensku si to môžeme, na
poludnie by sme mali slnko kolmo nad hlavou.

Viktória Pajerová, 5.A
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