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     December je čas snehu, zimných radovánok, nepochybne aj Vianoc a začiatku nového 

roka. V tomto čísle, ktoré síce nevychádza veľmi aktuálne, sme pre vás spísali všetko, čo 

sa v našej škole i obci uskutočnilo v mesiaci december. Ďalej tu môžete nájsť tajničky, 

omaľovánky a dozvedieť sa viac o symbolike Mikuláša a Vianočných dní. Dúfame, že do 

nového roku 2015 vkročíte s dobrou náladou a úsmevom na tvári. 

                                                                                                                           Vaša redakcia 

 

                                                                                

 

     Je štátnym sviatkom, a zároveň aj dňom pracovného pokoja. Oslavujeme ho od roku 

1993 na počesť vzniku samostatnej Slovenskej republiky.  

30. decembra 1992 o polnoci oficiálne zanikla Česko-slovenská federatívna republika a od 

1. januára 1993 Slovenská republika začala písať svoju vlastnú históriu. Vďaka 

pokojnému rozdeleniu federatívnej republiky si Slovenská republika ihneď získala 

medzinárodný kredit. Okamžite bola uznaná svojimi susedmi i medzinárodným 

spoločenstvom a od 19. januára 1993 sa stala členom Organizácie spojených národov. Pre 

mnohých je 1. január dňom, keď v nich doznieva atmosféra z predošlého dňa plného osláv 

a zábavy. Taktiež sú počas tohto dňa časté rodinné návštevy a v neposlednom rade je to 

deň, keď si väčšina ľudí dáva novoročné predsavzatia, a zároveň bilancuje starý rok. 

 

 

 

 

 

(R. Pokošová, VIII.A) 

 

 

 

(R. Pokošová, VIII.A)  
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Riaditelia školy 

od roku 1952 

Magda Bošanská 

riaditeľka v rokoch 1952 – 1956 

 

Ján Príšin 

riaditeľ v rokoch 1956 - 1959  

aprobácia matematika, fyzika 

    

 

 

 

 

 

 

Vincent Auxt  

riaditeľ v rokoch 1959 - 1964 

aprobácia 

matematika,fyzika                        

 

 

 

 

 

 

Bruno Patúš 

riaditeľ v rokoch 1964 - 1972 

aprobácia matematika  

 

 

  

 

 

 

 

Juraj Maťúš 

riaditeľ v rokoch 1972 - 1990 

aprobácia chémia, fyzika 

 

 

 

 

 

Zuzana Vojtková 

riaditeľkou v rokoch 1990 - 1991 

aprobácia matematika, zemepis  

 

 

 

 

 

 

 

Danica Schillerová 

riaditeľkou v rokoch 1991 - 2009 

aprobácia matematika, fyzika 

 

 

 

 

 

 

 

Matej Tešlár 

riaditeľ v rokoch 2009 - 2014 

aprobácia matematika, informatika, 

doprava 

 

 

 

 

 

 

 

Jozef Šajša 

riaditeľ od roku 2014 

aprobácia technická výchova, telesná 

výchova 

 

 

                                                                                                    (A. Lakanda, VIII.A) 
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     Dňa 6. decembra 2014 na našu 

školu, neskôr aj na obecné námestie, 

zavítal Mikuláš. Žiakom našej školy 

porozdával v jednotlivých triedach 

balíčky, kde mu robili spoločnosť aj 

anjel s čertom. Potom na námestí 

vystúpili žiaci z detského folklórneho 

súboru Mladosť a dočkali sme sa aj 

Mikuláša, opäť v sprievode čerta 

a anjela. Deti za pesničku alebo básničku 

dostali balíček a nasledovalo 

rozsvietenie vianočného stromčeka a kto 

chcel, mohol sa občerstviť čajom, 

punčom, alebo guľášom.  

 

 

 

 

 

 

 

(A. Bialiková, VIII.A) 
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Učitelia VS Deviataci 

     Dňa 19. decembra 2014 sa v telocvični ZŠ s MŠ Pohorelá uskutočnil vianočný 

basketbal. Proti sebe nastúpili učitelia a deviataci.  

     Špičkoví hráči basketbalu predviedli, že svoje umenie ovládajú na sto 

percent. Za učiteľov nastúpili na hráčske miesta pán riaditeľ Mgr. J. Šajša, pani zástupkyňa 

Mgr. E. Bialiková, učiteľky z 1. stupňa PaedDr. G. Kanošová, Mgr. L. Fašková, Mgr. I. 

Zlúkyová, Mgr. M. Huťová a Mgr. E. Halušková, učiteľky z 2. stupňa Ing. K. Kanošová 

a Bc. I. Zlúkyová, vdp. Slavomír Marko a bývalý pán starosta Ing. Jozef Kalman. 

Rozhodca bol Matúš Mikolaj. 

     Zápas bol veľmi napínavý. Mladší žiaci fandili na lavičkách a povzbudzovali 

deviatakov ale aj  učiteľov. Deviataci sa veľmi snažili ale predsa to nestačilo. Vyhrali 

učitelia so skoré 35 : 32. Učitelia vyhrali ako vždy.  

     Víťazom gratulujeme!                                                                    (R. Pokošová, VIII.A) 

 

 

 

 

 

 

 

Fotto: Horný rad - I. Zlúkyová, M. Huťová, E. Bialiková, K. Kanošová, T. Gajda, S. 

Marko, E. Holko, J. Šajša, P. Kubanda, I. Antolová, J. Šajša, J. Šajša, D. Pletková, P. 

Vírusová, M. Haluška, S. Simanová, P. Gálik, S. Zelienka. Dolný rad: G. Kanošová, I. 

Zlúkyová, E. Halušková, L. Fašková, M. Maťúš, M. Kalmanová, T. Zibríková, A. 

Balážová. 
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     Dňa 18. decembra 2014 sa v školskej jedálni ZŠ s MŠ Pohorelá uskutočnil vianočný 

večierok. Žiaci z prvého a druhého stupňa si pre nás pripravili vianočný program plný 

pesničiek, básničiek, tanca a hovoreného slova. Ďakujem pani učiteľkám Mgr. M. 

Skladanej, Mgr. M. Huťovej a Mgr. Ľ. Vaculčiakovej za prípravu vianočného programu. 

Žiakom sa program veľmi páčil, ktorý ocenili veľkým potleskom. Potom sa žiaci zabávali 

pri diskotéke, ktorú pre nás zabezpečili žiaci deviateho ročníka.   

(V. Syčová, VIII.A) 

                                                                                                 

    Dobrá novina sa u nás v obci stala veľmi peknou tradíciou. Deti chodia s radosťou 

koledovať každý rok, lebo chcú pomáhať deťom v Afrike. Tento rok  máme 20. ročník 

Dobrej noviny. Bol to naozaj požehnaný deň  plný úsmevov, radosti, spevu. Koledovať sa 

chodilo 28.decembra a vyzbieralo sa  2155,20€. Srdečne ďakujeme za príspevky. 

(R. Grajciarová, VIII.A) 

 

NENÁSYTNÁ ŤAVA 

 

     Kľúčom k riešeniu je nápad, že ťava nemusí vždy prejsť celú trasu medzi oázami. Môže 

svoj náklad odniesť niekoľko km, tam ho zloží a „na ľahko“ sa vrátiť späť pre ďalší. 

Optimálny postup potom vyzerá takto: Ťava vyrazí s 30 vrecami, prejde 10 km a tam zloží 

zostávajúcich 20 vriec (10 ich zožrala po ceste). To isté zopakuje ešte dvakrát. Tak sa 

ocitne 60 vriec v medzisklade číslo 1 vzdialenom 20 km od cieľa. Teraz zasa ťave naložia 

30 vriec a tá sa vydá na cestu dlhú 15 km. Na jej konci vznikne medzisklad číslo 2, 

v ktorom zložia 15 vriec (15 vriec ťava zožrala po ceste). Potom sa ťava vráti do 

medziskladu 1 a dostane ďalšich 30 vriec. Z nich 15 prenesie do medziskladu 2 a zvyšných 

15 zožerie po ceste. Teraz sa nachádza 30 vriec v medzisklade číslo 2, ktorý  je 5 km od 

cieľa. Ťava s nimi vyrazí, 5 vriec zožerie po ceste, ale 25 donesie až do cieľovej oázy, Dá 

sa dokázať, že toto je najlepšie možné riešenie, teda, že viac vriec táto nenásytná ťava do 

oázy vzdialenej 30 km neprepraví.                                                             (E. Krupa, VII.A) 
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     Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry  je jednou z foriem 

dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov základných a stredných škôl, je 

organizovaná ako postupová súťaž a je vyhlasovaná každoročne. Jej 

cieľom je prehĺbiť, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov 

základných a stredných škôl v slovenskom jazyku, rozširovať záujem 

žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť a zvýšiť záujem o slovenský jazyk 

a literatúru.  

     Z našej školy postúpila, zo školského kola do okresného kola, žiačka deviateho ročníka 

Alžbeta Balážová, ktorá sa umiestnila na 1. mieste a postúpila do krajského kola. 

Olympiáda sa uskutočnila 10. decembra 2014 v Centre voľného času v Brezne. Ďakujeme 

p. uč. Mgr. M. Krupovej za prípravu žiačky na olympiádu. Žiačke gratulujeme za výborné 

umiestnenie a prajeme jej veľa úspechov v krajskom kole. 

(B. Kolláriková, VIII.A) 

 

 

     Technická olympiáda je súťaž určená žiakom 8.-9. ročníka 

základných škôl a 3. a 4. ročníka osemročných gymnázií v Slovenskej 

republike, ktorá svojim obsahom motivuje žiakov k tvorivej 

činnosti.  Súťaž má postupový charakter a teoretickú a praktickú časť.  

     Aj našu školu reprezentovali naši žiaci dňa 3. decembra 2014 v CVČ Brezne. Súťažiaci 

boli rozdelení do dvoch kategórií: v kategórii A súťažili Adam Lakanda, Alžbeta 

Bialiková a v kategórii B súťažil Martin Refka. Táto súťaž bola rozdelená na dve časti 

teoretickú (kat. A 17 úloh a kat. B 14 úloh) a praktickú (kat. A 

zostrojenie držiaka na kľúče a kat. B zostrojenie raketoplánu). 

Ďakujeme p. uč. Ing. A. Pravotiakovej za prípravu žiakov na 

olympiádu. V kategórii A sa žiaci umiestnili na 4. mieste 

a v kategórii B na 2. mieste. Zúčastneným žiakom srdečne 

blahoželáme za výborné umiestnenia!!! 

     (A. Lakanda, VIII.A) 
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     Viac ako 12 000 druhákov, tretiakov, štvrtákov a piatakov zo základných škôl na 

Slovensku si 2. decembra 2014 potrápilo svoje hlavy v súťaži VŠETKOVEDKO. Súťažilo 

sa v štyroch samostatných kategóriách: 

 VŠETKOVEDKO 2 – druháci, 

 VŠETKOVEDKO 3 – tretiaci, 

 VŠETKOVEDKO 4 – štvrtáci, 

 VŠETKOVEDKO 5 – piataci. 

     Súťažný test pre druhákov mal 24 otázok, súťažný test pre tretiakov, štvrtákov a 

piatakov mal 30 otázok. Na jeho vyriešenie mali všetci 40 minút. Pri každej otázke 

boli štyri možnosti, iba jedna z nich bola správna. 

Z našej školy sa zúčastnilo 19 žiakov: B. Zlúkyová, J. Kanoš, M. Tešlár, A. Mecková, 

M. Baksa, B. Tlučáková, V. Pajerová, R. Kalman z II.A, D. Danielič, J. Balážová, Ch. 

Suchánek, J. Gandžala, M. Palus z III.A a J. Kamzíková, S. Ševcová, R. Tlučák, J. 

Bútora, M. Medveď a V. Gavura.  

     Titul VŠETKOVEDKO však získajú len tí, ktorí dokážu, že sa vyznajú vo vlastivede, 

prírodovede, matematike, slovenčine, informatike, poznajú noty a hudobné nástroje, 

dopravné značky, ba aj anglické slovíčka. Žiakov na túto súťaž pripravovali Mgr. M. 

Huťová, Mgr. I. Zlúkyová a Mgr. R. Kantorisová. Zúčastneným žiakom ďakujeme 

a prajeme im veľa úspechov k získaniu titulu Všetkovedko.   

(M. Chromčová, VIII.A) 

 

     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 prideľujú 

príslušné body. Výsledné hodnotenie bodov sa teda skladá z dvoch 

položiek, z bodov za správnosť a z bodov za čas. Účastníkmi vyššieho kola 

súťaže môžu byť len žiaci, ktorí úspešne absolvovali nižšie kolo 

súťaže. Súťaž je organizovaná v šiestich kategóriách podľa jednotlivých ročníkov. 

     Pytagoriáda sa konala dňa 10. decembra 2014 v Jedálni základnej školy. Z našej školy 

postúpili do okresného kola Petra Kantorisová a Samuel Pompura zo 4.A, Silvia 

Ševcová z 5.A a Adam Lakanda z 8.A triedy. Ďakujeme p. uč. Mgr. Ľ. Vaculčiakovej 

a Mgr. R. Kantorisovej, ktoré žiakov pripravovali na súťaž. Našim postupujúcim žiakom 

prajeme veľa úspechov v okresnom kole. 

                                                                                                               (Z. Puťošová, VIII.A) 
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     Na Základnej škole v Závadke nad 

Hronom sa uskutočnil futbalový turnaj 

mladších žiakov, ktorý sa konal 2. 

decembra 2014.  

     Našu školy reprezentovali títo žiaci: 

Matej Bútora, Martin Zlúky, Erik 

Krupa, Marin Refka zo VII.A, 

Jaroslav Sedmák a Patrik Puškár zo 

VI. A a Adrián Veštúr a náš vynikajúci 

brankár Jakub Bútora z V.A.  

     Na tomto turnaji sa 

zúčastnili Základné 

školy zo Závadky nad 

Hronom, Pohorelej, 

Heľpy, Beňuš 

a Telgártu.  

     Naša škola sa 

tešila veľkému 

úspechu, pretože naši mladí žiaci si 

vybojovali krásne 2.miesto. Ďakujeme p. 

riaditeľovi Mgr. J. Šajšovi, ktorý 

pripravoval žiakov na súťaž.  

     Všetkým zúčastneným žiakom 

gratulujeme k ich úspechu! 

     Na Základnej škole v Závadke nad 

Hronom sa takisto uskutočnil aj futbalový 

turnaj, ktorý sa konal 4. decembra 2014. 

     Našu školy reprezentovali títo žiaci: 

Jozef Kalman, Miroslav Maťúš, Emil 

Holko, Peter Kubanda, Michal Kováč 

a Tomáš Gajda z IX.A a Adrián Koky, 

Peter Pilát a náš vynikajúci brankár 

Dávid Pompura z VIII.A.  

     Na tomto turnaji sa zúčastnili 

Základné školy zo 

Závadky nad Hronom, 

Pohorelej, Heľpy, 

Polomky, Bacúcha 

a Telgártu.  

     Naša škola sa tešila 

veľkému úspechu, 

pretože naši ôsmaci 

a deviataci si vybojovali vynikajúce 

1.miesto. Ďakujeme p. riaditeľovi Mgr. J. 

Šajšovi, ktorý pripravoval žiakov na 

súťaž. 

    Všetkým zúčastneným žiakom 

gratulujeme k ich úspechu! 

                                        (E. Krupa, VII.A)                                                  (P. Pilát, VIII.A)  
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     Dňa 16. decembra 2014 sa uskutočnil florbalový turnaj v telocvični Základnej školy v 

Heľpe. Turnaja sa zúčastnili štyri družstvá z Pohorelej, Závadky nad Hronom a z Heľpy 

boli 2 družstvá. Za našu školu bojovali Martin Zlúky a Martin Refka zo VII.A, Jozef 

Klimko, Jozef Baksa a Patrik Puškár  zo VI.A,  Adrián Veštúr a Marek Harvan 

z V.A. Žiaci bojovali zo všetkých síl, a tak získali krásne 3. miesto. Ďakujeme p. 

riaditeľovi Mgr. Jozefovi Šajšovi za prípravu na súťaž. Srdečne blahoželáme!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z našich lavíc 

Toto nie sú vtipy, ale vaše odpovede a otázky:  
 

Synonymum na slovo krík – ministromík. 

Frazeologizmus na slovo nohy: Per nohy na plecia.  

Domestifikácia – oteplenie podnebia.  

Prvé udomácnené zviera bol baran. 

Kto objavil gravitáciu? James Bond.    

Niektorí s obľubou meníte aj názvy diel: TurčínPoničan - TurčiPolíčan  
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     Ľudia, ktorí pravidelne športujú, sa cítia lepšie, sú fit a to je 

len zlomok toho, čo vám šport môže ponúknuť. Tak napríklad 

futbalisti: stále športujú, behajú a sú vo výbornej kondícii, 

dožívajú sa dlhého veku. Prečo by si nemohol byť rovnaký? 

Oplatí sa to skúsiť? Áno, oplatí.  

  

Prečo športovať:  

1. Šport dodáva energiu.  

2. Budete silnejší a zdatnejší.  

3. Pri pohybe sa zrýchľuje metabolizmus a telo spaľuje tuky rýchlejšie ako v pokoji.  

4. Pri cvičení sa uvoľňuje hormón šťastia endorfín.  

5. Odbúravate stres. 

6. Zvýšite svoju koncentráciu, lebo mozog bude viac prekrvený.  

7. Šport znižuje bolesti chrbta, kolien a iných častí tela.  

8. Šport zlepšuje imunitu. Budete odolnejší proti chorobám.  

9. Pri športe pľúca prijímajú viac kyslíka, a tak je krv viac okysličovaná.  

10. Šport zlepší váš spánok. Ráno budete sviežejší.  

11. Pri športovaní sa škodlivé látky rýchlejšie dostávajú von z organizmu.  

12.Budete mať lepšie trávenie.  

13. Lepšie spoznáte samého seba.  

14. Spoznáte nových ľudí, kamarátov, kamarátky.  

15. Budete mať pevnejšie a krajšie telo!!! 

(E. Krupa, VII.A) 

Doplňovačka 
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Omaľovánky 
 

 

(O. Martinec, VIII.A) 

      Vtipy
- Viete, prečo na Záhorí kopú dve studne? 

- No predsa jednu na studenú a druhú na teplú vodu. 

- Aké slová počul Terminátor tesne pred smrťou? 

- Dyg, železo! 

- Ako sa volá stan pre 1 chlapa? 

- Malý stan. 

- Ako sa volá stan pre 10 chlapov? 

- Veľký stan. 

- Ako sa volá stan pre 100 000 chlapov? 

- Afganistan. 

_________________________________________________________________________

Redaktori: Oliver Martinec, Erik Krupa, Adam Lakanda, Peter Pilát, Alžbeta Bialiková, Ružena 

Grajciarová, Zuzana Puťošová, Monika Chromčová, Rúta Pokošová, Valéria Syčová, Barbora 

Kolláriková. Pedagogický dozor: Mgr. Mariana Krupová. 


