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     Milí čitatelia! 

     Učenie je už v plnom prúde, máme za sebou aj rodičovské združenie 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. 

Na konci nášho časopisu nájdete aj prázdny list, ktorý môžete napísať Ježiškovi. Tento list 

vhoďte do krabice v hlavnom pavilóne.   

     A čo nám prináša novembrové číslo Pohorelského školáčika? Pripomenieme si 17. 

november, deň knižníc, basketbalový turnaj, Euroškolu 2015, deň pozdravov a mnoho 

iných zaujímavých článkov. Pre mladších čitateľov sme pripravili aj hádanky, omaľovánky 

a list Ježiškovi. 

                                                                               Príjemné čítanie Vám želá redakcia     

 
 

     17. novembra 2014 sme si pripomenuli sviatok Nežnej revolúcie.  Je to presne 25 

rokov od uplynutia tejto udalosti. 

     Nežná revolúcia  (17. november - 29. december 1989) označuje nekrvavé udalosti, 

ktoré prebehli v Česko-Slovensku s cieľom odstrániť komunistickú vládu. Rok 1989 bol 

prelomovým rokom na celom území našej republiky. 

Príčina vypuknutia revolúcie bola nespokojnosť s politicko-spoločenským totalitným 

komunistickým systémom. 

V roku 1990 prijalo Federálne zhromaždenie 

zmenu názvu nášho štátu na Českú a Slovenskú 

Federatívnu Republiku. Konali sa historicky prvé 

slobodné voľby (8. a 9. júna 1990). Zúčastnilo sa 

ich 95% voličov. Komunisti na Slovensku dostali 

iba 13,3% a rozpadli sa na ultrakomunistov a na 

Stranu demokratickej ľavice (SDĽ). 

 

 

 

     Názov „Sametová revoluce“ sa od jedného 

českého novinára dostal do zahraničných médií, 

aby sa neskôr rozšíril aj v Česko-Slovensku. Odtiaľ 

pochádza anglický preklad "Velvet revolution". 

Na Slovensku sa revolúcia od začiatku udalostí 

nazývala "Nežná revolúcia". Tento výraz v 

kontexte  použil prvýkrát verejne Vladimír Mináč 

v televíznej besede so študentami v novembri 

1989. 

                                                               (V. Syčová, VIII.A) 
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„Knihy nám prinesú múdrosť 
automaticky, ale môžu byť aj cestou 

ako sa k nej dostať.“ 
      

     Tento školský rok sme sa rozhodli osláviť Medzinárodný deň knižníc v triedach. V 

piatom a šiestom ročníku pani učiteľky Mgr. Skladaná a Mgr. Krupová pripravili pre 

svojich žiakov úlohy, ktoré museli žiaci na hodinách vypracovať. Žiaci mali za úlohu nájsť 

zašifrovaných autorov v rozprávkach alebo uhádnuť názov rozprávky, ktoré im pani 

učiteľky prečítali. Neskôr žiaci čítali úryvky z kníh, ktoré sa im páčili. 
     Cieľom tejto akcie bolo podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej 

knižnici, k čítaniu a poznávaniu nového. Žiaci zistili, že majú umelecké cítenie, že poznajú 

rozprávky, čítajú knihy. Možno si v súčasnej pretechnizovanej dobe uvedomili význam 

knihy pre človeka. Žiaci zistili, že v knižnici sa nachádza mnoho kníh, ktoré im rozšíria ich 

obzor a dozvedia sa veľa nového. 

 
Nemilovať knihu,  

znamená nemilovať múdrosť.  
Nemilovať však znamená,  

stávať sa hlupákom.  
(J. A. Komenský) 

 

 

                                                                                                       (B. Kolláriková, VIII.A) 

Ďalšie práce našich žiakov z Európskeho dňa cudzích jazykov: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            (R. Pokošová, VIII.A) 
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     Dňa 25. novembra 2014 sa naše 

kamarátky a spolužiačky zúčastnili 

Basketbalového turnaja v Brezne 

(Mazorníkovo). Súťažilo šesť tímov, 

ktoré boli rozdelené na dve skupiny A a 

B. Naše žiačky bojovali proti ZŠ 

Mazorníkovo a ZŠ Predajná.  

Školu reprezentovali z 8.A - 

Monika Chromčová, Valéria 

Syčová, Rúta Pokošová, 

Barbora Kolláriková, Alžbeta 

Bialiková.  9.A reprezentovali 

- Alžbeta Balážová, Dana 

Pletková, Terézia Zibríková, 

Iveta Antolová, Paula 

Virusová.  

     Naše žiačky sa umiestnili na 

vynikajúcom 3. mieste. 

Gratulujeme! 

                               (R. Pokošová, VIII.A) 

  

    Dňa 26. novembra 2014 sa uskutočnil 

Basketbalový turnaj v telocvični 

Základnej školy Brezno-Mazorníkovo. 

Spolu s našou školou sa tejto súťaže 

zúčastnili aj Brezno Mazorníkovo, 

Brezno Pionierska 4, Brezno Pionierska 

2, Gymnázium Brezno, 

Podbrezová, Valaská,  Predajná. 

Víťazným tímom sa stala škola: 

Brezno Pionierska 4 

     Našu školu reprezentovali 

z 9.A Emil Holko, Miroslav 

Maťúš, Jozef Kalman, Peter 

Kubanda, Patrik Šavol  a z 8.A 

Peter Pilát, Dávid Pompura a 

Adrián Koky. 

     Naši žiaci sa umiestnili na 

peknom 4. mieste. Gratulujeme! 

                                                     

                                        (P. Pilát, VIII.A) 

 

 

NENÁSYTNÁ ŤAVA 

 

     Istý šejk prikázal svojmu sluhovi, aby previezol na ťave 90 vriec zrna do susednej oázy 

vzdialenej 30 km. Problém je, že ťava odnesie najviac naraz 30 vriec. A nielen to: keď 

nesie nejaké vrecia, zožerie jedno vrece  zrna za každý jeden prejdený kilometer. (Keď ide 

nenaložená, nežerie). Ako má sluha postupovať? Ak by ťava išla trikrát a vždy niesla 30 

vriec, všetko zrno by po ceste zožrala. Existuje spôsob, ako dopraviť aspoň časť vriec až 

do oázy? A n ajviac koľko ich môže byť? 

  

 

  

                  (E. Krupa, VII.A) 
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     Dňa 13. novembra bol deň  Guinnessových rekordov. Je to každoročne vydávaná kniha, 

obsahujúca medzinárodne uznávanú zbierku svetových rekordov, ľudských úspechov, ako 

aj extrémov prírody. 

     Kedy a kde Guinnessová kniha vznikla? 

     10. novembra 1951 sir Hugh Beaver, ktorý bol v tom čase generálnym riaditeľom 

pivovaru Guinness bol na stretnutí poľovníkov vo Wexfordskej zátoke pri rieke River 

Slaney v Írsku. Počas večierku sa dostal do sporu o tom, že ktoré lovné vtáctvo je 

najrýchlejšie v Európe, či je to kulík zlatý, alebo jarabica. V ten večer v Castlebridge, 

Beaver dospel k názoru, že je nemožné získať spoľahlivý zdroj pre potvrdenie či to je 

alebo nie je kulík. Napadlo ho, že musí byť omnoho viacej rôznych "sporov" a stávok, 

ktoré sú počas nocí vo všetkých 81 400 krčmách Spojeného kráľovstva či Írska a v 

skutočnosti neexistuje kniha, v ktorej by boli zozbierané informácie, ktoré by mohli 

potvrdiť, alebo vyvrátiť argumenty o tom, čo je pravda, a čo nie. Uvedomil si, že takáto 

kniha by sa mohla veľmi ľahko stať populárnou. 

     Beaverov nápad sa začal realizovať, keď mu Christopher Chataway, zamestnanec 

pivovaru Guinness odporučil dvoch študentov, dvojičky Norrisa a Rossa McWhirterovcov, 

ktorí v tom čase rozbehli v Londýne informačnú agentúru. Títo dvaja bratia dostali 

poverenie zhromaždiť informácie pre prvú Guinessovu knihu rekordov, ktorá bola v 

auguste 1954 vydaná a rozdaná v náklade tisíc výtlačkov. 

 

Rekordy zapísané v Guinnessovej knihe rekordov na Slovensku:  

 Najviac zapálených prskaviek v Bratislave. 

 Najviac ciest za umením - certifikát pre ZUŠ Valaská.  

 Najväčší chlieb upiekli v Nitre pekárni PENAM.  

 Nad Košicami lietal šarkan veľký ako drak. 

 Najviac druhov polievok navarili na festivale Rozmanitosť.  

 V Sabinove vytvorili dva slovenské jabĺčkové rekordy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        (O. Martinec, VIII.A) 

http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Christopher_Chataway&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/August
http://sk.wikipedia.org/wiki/1954
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     Žiaci z Gymnázia Jána Chalupku v Brezne sa zapojili do projektu EÚ-Euroškola 2015. 

Najprv si vybrali tému projektu a potom robili ďalšie aktivity súvisiace s touto témou. 
Tohtoročné témy boli: Naša obec, Náš kraj, Naše Slovensko a Naša Európa. Projekt 

realizovali približne 2 mesiace a v súčasnosti sa už spracúva do konečnej podoby a bude 

odoslaný do Európskeho parlamentu, kde sa vyhodnotí. 
     Počas týchto dvoch mesiacov gymnazisti obišli všetky dediny Horehronia a zisťovali, 

čo sa v týchto obciach urobilo z fondov Európskej Únie. Tento projekt sa prezentoval 

viackrát v rôznych obciach pred celou školou a poslednou úlohou bola prezentácia EÚ a 

Európy na základných školách pomocou hry. 
     V našej obci a škole sa prezentácia projektu konala 29.10.2014. Dozvedeli sme sa veľa 

vecí o vzniku EÚ, o jej členských štátoch a významných osobnostiach, ale aj o spoločnej 

mene a histórií. Potom sme mali možnosť zahrať sa hru-kvíz o Európskej Únii. Ďakujeme 

žiačkám z Gymnázia za prednášku a prezentáciu EÚ. 

                                                                                                             (A. Bialiková, VIII.A) 

 

 
  

 

 

 

 
     Dňa 19. novembra sme si pripomenuli Svetový deň prevencie týrania a zneužívania 

detí. Tento deň vyhlásila Nadácia svetového summitu žien 

a pripomína sa od roku 2000. Deň upozorňuje na tento 

medzinárodný problém, zvyšuje povedomie verejnosti a 

vyzýva ich k úsiliu chrániť a podporovať práva dieťaťa. Je 

potrebná prevencia a legislatíva chrániaca deti a obete 

domáceho násilia pred psychickým a fyzickým týraním 

a zneužívaním.                                   (R. Pokošová, VIII.A) 
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     Dňa 21. novembra sme si pripomenuli Medzinárodný deň pozdravov. Tento deň sa 

oslavuje už od roku 1973. 

     Autormi tejto myšlienky boli bratia MacCormakoví, ktorí počas arabsko-izraelskej 

vojny hľadali spôsob ako zastaviť všetky vojny sveta. Vyslovili myšlienku, že v tento deň 

by mal každý z nás pozdraviť aspoň desať ľudí - pretože, keď ľudia budú spolu hovoriť, 

nebudú mať čas bojovať. Raz možno, keď si deti aj dospelí všade na svete povedia v tento 

deň „Ahoj“, nezostane na svete nikto, kto by si prial vojnu. To bude nádherný deň! 

 
     Pozdravy iných krajín 
Ako sa povie „dobrý deň“ v rôznych jazykoch?  

Guten Tag – nemecky 

Good day – anglicky 

Dzieň dobry – poľsky 

Bonjour – francúzsky 

Buenos días  – španielsky 

Buon giorno – taliansky 

Šalom – hebrejsky 

Salve - latinsky 

Dobr´ dan – chorvátsky 
добрый день (Dóbryj deň) – rusky 

好日子(Ni hao) – čínsky                                                           (Z. Puťošová, VIII.A) 

 

 
Etiópsky cisár Menelik II. vždy, keď bol chorý, zjedol pár stránok z biblie.  

V roku 1913 zomrel pri pokuse zjesť celú bibliu. 

 Golfová loptička má 360 bodiek. 

 Na svete je 23 % škôd na kopírkach spôsobených tým, že ľudia na nich sedia a snažia 

sa skopírovať vlastné zadky. 

 Značka áut Fiat je vlastne skratka a znamená Fabbrica Italiana Automobili Torino. 

 Monu Lízu Leonardo Da Vinci maľoval desať rokov. 

 Jediná vec, ktorú za peniaze nekúpite, je chudoba. 

 Nič tak neobmedzuje slobodu slova, ako rozbitá huba. 

 Delfín je jediné zviera, okrem človeka, ktoré sa smeje z vlastných prdov. 

 Mesiac spomaľuje rotáciu Zeme? Keby sme nemali Mesiac, deň by trval len 6 hodín. 

                                                                                                     (A. Lakanda, VIII.A) 
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     Naša škola má dve oddelenia ŠKD s počtom detí  44, v ktorých pracujú pani 

vychovávateľky Mgr. Elena Halušková a Bc. Dáša Lakandová. V oddeleniach sú deti 

vekovo zmiešané (1.-5. ročník) a do klubu chodia v rôznych časových intervaloch, preto aj 

činnosť klubu je tomu prispôsobená. So žiakmi vyučujúce pracujú podľa celoročného 

plánu, ktorý je aktualizovaný týždennými plánmi a konkrétnymi  aktivitami. Týždenná 

skladba ŠKD je zameraná na činnosť oddychovú, rekreačnú a prípravu na vyučovanie. Aj 

v tomto školskom roku je poplatok za pobyt v školskom klube 2,15€.      

REŽIM   DŇA 

6:50 -7:50 - príchod detí  do ŠKD 

      individuálna činnosť podľa záujmov detí 

voľné oddychové hry 

11:30 - 13:15 – odpočinková a relaxačná činnosť 

12:45 - 13:15 – obed, hygienické návyky 

13:15 - 14:30 – rekreačná činnosť  

                          odchod detí prepravujúcich sa školským autobusom  

14:30 - 15:30 – príprava na vyučovanie  

15:30 - 17:00 – oddychová, relaxačná činnosť 

 
SKLADBA TÝŽDŇA 

Pondelok - Spoločensko-vedná oblasť výchovy 

Utorok - Pracovno-technická oblasť výchovy 

Streda - Prírodovedno-enviromentálna  oblasť 

Štvrtok - Esteticko-výchovná oblasť výchovy 

Piatok - celovýchovná oblasť výchovy 

                     (Š. Bartošová, X. Hazáková, VIII.A) 

 

Práce našich žiakov v ŠKD: 
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     Jednou z najdôležitejších a zároveň 

najťažších oblastí v živote človeka je 

výchova. S výchovou veľmi úzko súvisí 

aj voľný čas jedinca. Voľný čas je čas 

vymedzený na oddych, regeneráciu 

psychických a fyzických síl. Spôsoby 

trávenie voľného času detí a mládeže sa 

menia z roka na rok. Na Slovensku ich 

pravidelne monitoruje Ústav informácii 

a prognóz školstva v Bratislave. 

V súčasnosti sa chlapci a dievčatá na 

Slovensku vo voľnom čase najviac 

venujú počúvaniu hudby, sledovanie 

televízii a interakcie s rovesníkmi, či už 

v pároch alebo v neformálnych 

skupinách. Výskumy dokázali, že mladí 

ľudia od 13 do 27 rokov majú počas 

pracovného dňa priemerne 4 hodiny 

voľného času. Najviac svojho voľného 

času (54,4%) venujú oddychu doma, 

kedy napríklad pozerajú televíziu, 

počúvajú hudbu alebo hrajú počítačové 

hry. Druhou najčastejšou aktivitou 

mladých ľudí je stretávanie sa 

s kamarátmi vonku na dvore, 

v pohostinstve alebo na diskotéke. Medzi 

najzávažnejšie trávenie voľného času 

detí a mládeže môžeme zaradiť: Nárast 

konzumného a spotrebiteľského spôsobu 

života, nedostatok aktívnej zaujímavej 

činnosti, prílišné trávenie voľného času 

pri pozeraní televízii, hraní počítačových 

hier, četovanie  a surfovanie po 

internete, nevhodný a negatívny vplyv 

masmédií. Do popredia sa dostáva stále 

silnejúci tlak médií, ktorého hrozbu 

a závažnosť si neuvedomujeme do takej 

miery, ako by sme mali. Pod vplyvom 

médií, najmä však reklamy, sa 

komunikácia či už verbálna alebo 

písomná, stáva prostou. 

                               (Dávid Tešlár, VIII.A) 

 

 

Správne odpovede  

k hádankám: 
1.lopta 

2.zuby 

3.mráz 

4.okuliare 

                              5.rukavica  

                      
1. Ja som už raz taká. Pred tebou nebočím. Čím lepšie ma kopneš, tým lepšie vyskočím.       

2. Dva rady vojakov oproti sebe, sily si merajú na bielom chlebe.  

3. Nie je murár - muruje, nie je maliar – maľuje, nie je komár – predsa štípe, pod nohami vŕzga, 

škrípe, zaháňa z ulice decká, naľaká ho iba piecka. 

4. Slimák nosí domček. Kohút hrebeň na hlave. Ja na nose dva oblôčky, keď mám oči 

zvedavé.    

5. Poznám jeden domček. V ňom päť bratov býva. Každý sa vo svojej izbičke ukrýva.  

                                                                                                          (M. Chromčová, VIII.A) 
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     Brazílske džiu-džicu alebo brazílske jiu-jitsu (skr. BJJ) je bojové umenie a v 

niektorých krajinách aj bojový šport, ktorý sa sústreďuje hlavne na boj na zemi. BJJ 

vzniklo na začiatku 20. storočia z džuda. 

     BJJ využíva princípy a techniky páky, 

znehybňovacie techniky a predovšetkým boj na zemi, 

pomocou ktorých dokáže fyzicky slabší bojovník 

poraziť silnejšieho protivníka. BJJ môže byť 

trénované pre účely sebaobrany alebo ako šport. 

Zápasenie a dril hrá v tréningu kľúčovú úlohu. 

     Štýl boja: 

     BJJ kladie dôraz na boj na zemi a techniky, ktoré 

donútia súpera vzdať sa (tzv. submission). V BJJ je 

mnoho techník, ako dostať súpera na zem. Keď je 

súper už na zemi, existujú pohyby a protipohyby, ako 

ho dostať do pozície, z ktorej sa dá aplikovať 

ukončovacia technika. Práve dosahovanie 

dominantnej pozície na zemi je to, čím sa BJJ 

vyznačuje. Používa sa pri tom tzv. guard (základná 

obranná pozícia) a prechádzanie cez guard do 

výhodných pozícií ako sú tzv. side control 

(zaľahnutie zboku), mount (vysadnutie na súpera) a 

back mount (kontrola súpera od chrbta). Mnohí tento 

systém pohybov a protipohybov prirovnávajú 

k šachu, kde jeden urobí ťah a druhý naň zareaguje 

protiťahom, predovšetkým ak súperia dvaja skúsení 

bojovníci. Ukončovacia technika je ekvivalentom matu. 

     Väčšina submission techník sa delí do dvoch skupín - páky a škrtenia. V páke ide o 

izolovanie súperovej ruky alebo nohy a aplikovanie váhy tela alebo páky na túto časť, čím 

sa daný kĺb dostáva za svoju prirodzenú dráhu pohybu. Tlak na kĺb sa postupne zvyšuje, až 

kým sa súper vzdá buď slovne alebo opakovaným zaklopaním dlaňou na žinenku či súpera. 

V škrtení ide o dusenie a zastavenie prísunu krvi do mozgu, čo vo vzácnych prípadoch 

môže viesť k chvíľkovej strate vedomia, ak sa súper nevzdá dosť skoro. 

      Aj náš žiak Erik Krupa (VII.A) sa venuje tomuto športu a v Brezne navštevuje Klub 

bojových športov. Dňa 15. novembra 2014 sa zúčastnil Medzinárodného turnaja 

v brazílskom jiu-jitsu Kids Storm v Martine a vo svojej kategórii chlapcov vo veku 12 – 14 

rokov do 45 kilogramov získal vynikajúce 1. miesto.  V konkurencii vyše 130 pretekárov 

zo Slovenska, Čiech a Rakúska získalo ďalších 5 jeho kamarátov - zápasníkov z Brezna 

medailové umiestnenia. Gratulujeme! 

 

 

 

 

           

http://sk.wikipedia.org/wiki/Bojov%C3%A9_umenie
http://sk.wikipedia.org/wiki/D%C5%BEudo
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ach_(hra)
http://sk.wikipedia.org/wiki/Mat
http://sk.wikipedia.org/wiki/K%C4%BAb
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(M. Chromčová, VIII.A) 
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(R. Grajciarová, VIII.A) 
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