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Číslo 4 – december                            Školský rok: 2016/2017                                                                                                                                                                   
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     Úvod 
     Pominuli sa najkrajšie sviatky, ktoré prežívame v rodinnom  kruhu, kde vládne pohoda, 

láska a porozumenie. Prajeme si, aby s odchodom Vianoc pocity, ktoré sme prežívali, ostali v 

nás počas celého roka 2017. 

     S Novým rokom sa k nám vrátil aj Pohorelský školáčik plný vecí pre každého. Chcete 

vedieť výsledky Pytagoriády? Chcete si len tak vymaľovať nejakú omaľovánku? Chcete 

vedieť čo sa za mesiac december u nás na škole stalo? Čítajte ďalej a dozviete sa. 

                                                              

                                                                                   Vaša redakcia Pohorelského školáčika 
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     Svätý Mikuláš taktiež nazývaný Mikuláš z Myry. Narodil sa 15. marca 270 a zomrel 6. 

decembra 345/352. V mladosti sa podujal na cestu do Jeruzalema, kde si pozrel zvyšky 

Kristovho kríža a Kristov hrob. Podľa legendy Mikuláš študoval v Alexandrii, pričom cestou 

z Alexandrie do Myry, údajne zachránil muža, ktorý padol cez palubu. Keď potom loď 

dorazila do Myry, v meste vyberali nového biskupa, nakoľko predošlý zomrel. Chceli vybrať 

"muža, ktorý víťazí". Keď sa to dopočul človek, ktorého Mikuláš zachránil, navrhol, aby bol 

za biskupa vybraný obetavý Nikolaos, ktorý nosí aj meno víťaza. 

     Ako biskup pomáhal kresťanom, ktorí boli prenasledovaní počas vlády Diokleciána. 

Zachránil mnoho odsúdených kresťanov, ktorých vykúpil vďaka svojmu bohatstvu. Mikuláš 

sa stal pre svoje činy obľúbeným biskupom, no ani on neunikol prenasledovaniu, bol zatknutý 

a na trest čakal vo väzení. Avšak v roku 313 vydal cisár Konštantín Veľký Milánsky edikt, 

ktorý povoľoval beztrestné vyznávanie kresťanstva a tak bol Mikuláš oslobodený. Po 

oslobodení sa z neho stal arcibiskup. 

     Jeho najznámejším činom sa stalo zachránenie troch dcér. V meste žila rodina, ktorej otec 

prišiel o peniaze a jeho dcéry si mali zarábať ako prostitútky. Keď sa to dozvedel Mikuláš 

rozhodol sa im pomôcť. V noci im dal na okno domu mešec v peniazmi. To isté spravil aj 

ďalšiu noc a majiteľ domu sa čudoval, kto nosí tie peniaze. Tak ďalšiu noc na Mikuláša 

počkal, keď dával mešec na okno a poďakoval sa mu. Mikuláš mu povedal, aby toto 

tajomstvo neprezradil. 

                                                                           (zdroj: Wikipédia, upravila J. Halušková, 7. A) 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                      

     Tak ako po minulé roky, aj tento rok k nám 5. decembra 2016 zavítal Mikuláš. Všetci 

sme boli dobrí, a preto nás každého odmenil balíčkom sladkostí.  

     Na 1. stupni chodil Mikuláš z triedy do triedy 

a rozdával dobrým deťom darčeky. Na 2. stupni sa 

v rámci očakávania Mikuláša uskutočnili v regionálnej 

učebni rôzne súťaže. V súťaži Dobre vedieť súťažili 

všetky ročníky druhého stupňa. Vyhrali žiaci 9. 

ročníka. Na 2. mieste sa umiestnili piataci a na 3. mieste 

šiestaci. Kreatívni ôsmaci pre nás pripravili súťaže ako 

maľovanie na tvár, hod šípkou, ping-pong alebo 

tancovanie s jablkom. Žiaci tanečného krúžku nás 

potešili príjemným vystúpením s choreografiou na 

populárne pesničky od Alvaro Soler – Sofia a Ego – 

Žijeme len raz. Nakoniec nás všetkých odmenili malou 

sladkosťou. Ďakujeme p. uč. Mgr. Márii Skladanej 

a Mgr. Mariane Krupovej za organizáciu tohto 

podujatia a všetkým ostatným učiteľkám na druhom 

stupni, ktoré robili dozor nad všetkými triedami.   

(J. Kamzíková, 7.A, J. Gandžala, Ch. Suchánek, V.A) 
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(J.Kamzíková, 7.A)  
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     Dňa 1. decembra 2016 sa konalo okresné kolo Technickej olympiády na ZŠ Pionierska 

4 v Brezne. Našu školu reprezentovali Martin Zlúky a Martin Refka z 9.A a Róbert Tlučák 

zo 7.A. Okrem našich žiakov súťažili ešte žiaci zo ZŠ Pohronská Polhora a ZŠ P4 z Brezna.  

V kategórii A - súťaž dvojíc, sa Martin Zlúky a Martin Refka umiestnili na 3. mieste. 

V kategórii B – súťaž jednotlivcov sa Róbert Tlučák umiestnil na 2. mieste. 

Ďakujeme p. uč. Ing. A. Pravotiakovej, ktorá žiakov pripravovala na súťaž a žiakom 

ďakujeme za reprezentáciu školy.                                                                 (Mgr. L. Sidorová) 
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     Súkromná stredná odborná škola hutnícka Železiarne Podbrezová a Železiarne Podbrezová 

a.s. usporiadali dňa 9.decembra 2016 súťaž technických zručností žiakov základných škôl 

druhého stupňa pod názvom ,,Zručný mladý Horehronec“.  

     Zorganizovaním tejto súťaže sa zapojili do aktivít v rámci Európskeho týždňa odborných 

zručností na základe iniciatívy Európskej komisie, ktorej cieľom je zatraktívniť odborné 

vzdelávanie a prípravu na zaistenie kvalitných zručností a pracovných miest, a to 

prostredníctvom podujatí organizovaných v celej Európe. 

     Na súťaž sa prihlásilo 11 základných škôl z regiónu po dvoch žiakoch, spolu 22 žiakov a 

súťažili v dvoch kategóriách a to družstvách a v jednotlivcoch z praktickej a teoretickej časti.  

V praktickej časti jednotlivcov bolo treba nakresliť a ručne vyrezať požadované tvary 

výrobku podľa výkresovej dokumentácie a odmerať rozmery súčiastky, v súťaži družstiev 

bola montáž stavebnice MERKUR na čas.  

V teoretickej časti žiaci odpovedali na testové otázky z matematiky a fyziky na PC. 

 

     Za našu školu súťažili žiaci 8. ročníka – Marek Fiľo a Adam Kanoš, prípravu a 

pedagogický dozor zabezpečovala Ing. Anna Pravotiaková. 

Súťažilo sa o zaujímavé vecné ceny pre jednotlivcov aj pre víťazné družstvá, ktoré získali pre 

svoju školu sadu náradia. Všetci žiaci dostali tričká, v ktorých súťažili a diplomy za aktívnu 

účasť. Z našich žiakov sa v súťaži jednotlivcov umiestnil Marek Fiľo na 8. mieste. 

Kým žiaci súťažili, pre pedagogický dozor, jedenástim učiteľom základných škôl pripravili 

exkurziu do hutníckeho múzea a na výrobu ocele v Železiarňach Podbrezová a.s. Po prestávke 

na obed sa učitelia oboznámili s výbornými podmienkami teoretického a praktického 

vyučovania na škole. 

(Ing. A. Pravotiaková) 
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     Dňa 7. decembra 2016 sa na našej škole uskutočnila súťaž v prednese básní, ako už aj 

napovedá samotný názov súťaže. Zúčastnili sa ho rómski žiaci z 5.A, 6.A, 7.A a 7.B triedy. 

Z každej triedy boli ocenené prvé tri miesta.  

Vyhodnotenie triednych kôl: 

5.A - 1. miesto - Natália Pokošová, 2. miesto - Lucia Harvanová, 3. miesto - Dominika 

Kováčová 

6.A - 1. miesto - Rastislav Harvan, 2. miesto - Sára Bláhová, 3. miesto - Alex Pohlod 

7.A - 1. miesto - Milan Kováč, 2. miesto - Žaneta Mirgová, 3. miesto - Vanesa Mirgová 

7.B - 1. miesto - Ivan Bartoš, 2. miesto - Roman Bartoš, 3. miesto - Mário Pokoš 

Ani ostatní súťažiaci nemuseli smútiť, dostali za účasť cukrík.  

Žiaci prvých miest postúpili do školského kola, ktoré sa uskutočnilo 19. decembra 2016 

a umiestnenie bolo nasledovné:  

1. miesto – Milan Kováč zo 7.A 

2. miesto – Natália Pokošová z 5.A a Rastislav Harvan zo 6.A 

3. miesto – Ivan Bartoš zo 7.B 

     Ďakujeme p. uč. Mgr. M. Skladanej, Mgr. I. Datkovej a Mgr. M. Krupovej, ktoré 

žiakov pripravovali na súťaž.                                                                            (S. Ševcová, 7.A) 
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PIATE KOLO LITERÁRNEJ SÚŤAŽE!!! 

 

     V decembri bola vyhlásená téma „VIANOCE“. Spomedzi zúčastnených sa na 1. mieste 

tentoraz umiestnil autor prózy Róbert Pálus z II. A triedy. 

VIANOCE 

   Vianoce sú pre mnohých najkrajší deň v roku. Prichádzajú v decembri po 

Mikulášovi, ktorý robí deťom radosť. Tento cirkevný sviatok je znakom rodiny, 

pokoja, mieru, radosti a štedrosti. 

   Na Vianoce si zdobíme stromček, pod ktorý nám Ježiško nosí darčeky. Veľmi 

sa teším, lebo cez toto vianočné obdobie máme prázdniny, cez ktoré sa môžeme 

hrať aj s tými hračkami od Ježiška. 

   Všetka vianočná pohoda nám končí ďalším cirkevným sviatkom „Traja králi“. 

(R. Pálus, 2.A, vlastná tvorba) 

 

Páčilo sa vám toto rozprávanie o Vianociach? 

Skúste aj vy napísať svoje vlastné rozprávanie alebo príbeh (skutočný či vymyslený) na tému 

„ZIMA – ZIMNÉ RADOVÁNKY“. To je súťažná téma na mesiac JANUÁR. Neváhajte a 

hotové práce noste ako vždy do konca januára do II. A triedy pani učiteľke Vaculčiakovej. 

Čakajú na vás pekné ceny!!! 

 

 

 

 

         

 

(Mgr. Ľ. Vaculčiaková)   
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Advent je čas prípravy na Vianoce. 

Začína sa štyri týždne pred Štedrým 

dňom a končí sa nedeľou pred Štedrým 

dňom. Typickou ozdobou tohto obdobia 

je adventný veniec, ktorý ako prvý 

v roku 1860 zavesil pod strop duchovný 

Johann Wichlern v dome pre opustené 

deti v Hanburgu. Tie sa tak veľmi tešili na Vianoce, že sa každé ráno pýtali duchovného, kedy 

príde Ježiško. Keď to už pán Wichlern nevládal dennodenne počúvať, vymyslel adventný 

veniec, na ktorý dal 24 sviečok. Každý deň jednu zapálil, a tak si poľahky spočítali koľko 

nocí sa musia vyspať, kým nastanú vytúžené Vianoce. Pravda je však taká, že pán Wichlern 

umiestnil veniec na dvere útulku spolu s pokladničkou, aby pre deti vyzbieral peniažky na 

vianočné jedlo. Neskôr 24 sviečok nahradili 4, pričom každá symbolizuje jeden týždeň 

adventu. 

 Žiaci 5. B triedy v rámci 

pracovného vyučovania 

vyrobili pred hlavným 

pavilónom našej školy 

symbolický adventný veniec, 

na ktorom každý týždeň 

pribudol na sviečke nový 

plamienok. Vyrábali 

ozdoby z papiera, zdobili 

vianočný stromček, balili 

darčeky, učili sa variť 

polievku a pripraviť 

vianočné stolovanie.  

 

 

 

 

                                                                       

 

(Mgr. Erika Bialiková) 
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     Tieto najväčšie a najkrajšie kresťanské sviatky v roku sa slávia v mnohých krajinách po 

celom svete. Ľudové zvyky a tradície, ktoré sú s nimi spojené, sa líšia od národa k národu a sú 

veľmi rozmanité.  

     Na Slovensku sa na Vianoce, sviatky narodenia Ježiša Krista, pripravujeme už štyri týždne 

dopredu. Počas tohto obdobia nazývaného Advent, ktoré nám v sebe nesie posolstvo 

očakávania príchodu malého Ježiška, ľudia chodia do kostola, kupujú či 

pripravujú darčeky pre svojich blízkych, ozdobujú si svoje príbytky dekoráciami. Svoje 

nezastupiteľné miesto má adventný veniec, častokrát z čečiny, ktorý je ozdobený štyrmi 

sviecami zodpovedajúcimi počtu adventných nedieľ. Umocňuje vianočnú atmosféru v období 

pred Štedrým dňom, či už je umiestnený v byte na stole alebo zavesený na dverách. Je 

znamením nádeje a holdom tomu, ktorý prichádza. 

     U detí je veľmi obľúbený adventný kalendár, ktorý prináša radosť a iskričky v očkách 

každý deň od 1. decembra, kedy si otvoria prvé okienko a nájdu v ňom nejakú tú dobrôtku.  

     13. december je ďalším zaujímavým dňom v predvianočnom období. Sviatok Lucie patrí 

do série tzv. stridžích dní, ktoré predchádzajú Vianociam.  

Trvali od Kataríny (25. novembra) do Tomáša (21. decembra). Viazali sa tiež na Ondreja 

(30. novembra), Barboru (4. decembra), Mikuláša (6. decembra) a Luciu (13. decembra). 

Ľudia verili, že v tento deň môžu strigy aj uvidieť. Podľa najznámejšej ľúbostnej veštby si na 

Luciu dievčatá pripravili trinásť lístočkov. Na dvanásť z nich napísali rôzne mužské mená, 

pričom posledný trinásty zostal prázdny. Lístočky poskrúcali a postupne, počas nasledujúcich 

dní ich po jednom zničili (pálili). Predposledný lístok spálili na Štedrý deň ráno, a posledný 

otvorili večer. Meno, ktoré na ňom bolo napísané, malo byť menom budúceho manžela. Ak 

zostal posledný lístok prázdny, budúci rok sa dievčina ešte vydať nemala. 

      24. decembra, na Štedrý deň, na Slovensku 

začíname sláviť Vianoce. Najväčším sviatkom Vianoc 

je 1. sviatok vianočný (25. decembra) – deň Kristovho 

narodenia, i keď história nevie presne určiť, kedy sa 

naozaj narodil. Na Štedrý deň sa zvykne držať pôst, ktorý 

končí východom prvej hviezdy. Deťom sa vravelo, že ak 

vydržia do večere nič nejesť, uvidia zlatú hviezdu alebo 

zlaté prasiatko. Kým deti chystajú vianočný stromček, 

gazdinky pečú, varia a chystajú rôzne dobroty na 

štedrovečerný stôl. Medovníčky či iné koláče majú už 

napečené niekoľko dní dopredu. Jedlá, ktoré sa podávajú 

sa líšia podľa zvykov a tradícií v rôznych regiónoch Slovenska. Spravidla však na bohato 

prestretom štedrovečernom stole nesmie chýbať chlieb, cesnak, med, oblátky, kapustnica, 

ryba, zemiakový šalát, opekance (pupáky, bobaľky), koláče, ovocie. Po večeri sa spievajú 

koledy, rozbaľujú vianočné darčeky, na ktoré sa nielen deti veľmi tešia. Mnoho ľudí sa 

zúčastňuje polnočnej omše, aby oslávili narodenie Ježiša Krista a zaspievali si najkrajšiu 

vianočnú pieseň „Tichá noc, svätá noc“. 25. decembra a 26. decembra rodiny často zostávajú 

spolu, idú do kostola alebo navštevujú svojich príbuzných a priateľov.  

                                                                              (zdroj: internet, upravila: J. Kamzíková, 7.A) 
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 Milí žiaci, kto má záujem, môže sa zapojiť... 

Aktivita krúžku Dopravná výchova 

 Mesačné vypracovanie pracovných 

listov. 

 Pre žiakov 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 4.A, 5.B, ŠKD I. a ŠKD II.. 

 Vyhodnocovanie každý mesiac. 

 Vypracované úlohy doneste Mgr. Erike Bialikovej. 

 Január 2016 - Dopravné prostriedky. Takto cestujem ja! Na zastávke. 

 Odmenou bude uverejnenie víťazov v školskom časopise. 

Teším sa na vypracované úlohy! 

V decembri sme na krúžku Dopravnej výchovy venovali téme Nie sú značky ako značky a 

realizovali sme aktivity: 

Poznáme dopravné značky? 

Cieľom aktivity bolo priradiť 

názvy dopravných značiek 

k dopravným značkám 

z Nadácie Volkswagen 

Slovakia. Na znamenie žiaci 

priraďovali kartičku s názvom 

značky k dopravnej značke. 

V závere aktivity sme opravili 

nesprávne priradené kartičky 

a diskutovali sme. Žiaci 

vypracovali pracovné listy Dopravné prostriedky. Dostanú sa cestujúci do správneho 

dopravného prostriedku? Pomôž im. 

Aktivita Šifra. Cieľom bolo vysvetliť pravidlo zašifrovania správy. Úlohou žiakov bolo 

rozšifrovať šifru. Najskôr museli odhaliť pravidlo, podľa ktorého je šifra vytvorená a potom 

získali heslo. (Vždy udržuj bezpečnú vzdialenosť pri jazde na bicykli! CESTA. 

KRIŽOVATKA. SEMAFOR). Vypracovali sme pracovné listy Dopravné prostriedky 

v mojom rodnom meste.    
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Aktivita Akú máme pamäť? Cieľom aktivity bolo rozvíjať u žiakov pamäť a pozornosť 

s využitím prvkov dopravnej výchovy, pomenovať predmety súvisiace s dopravou. Na lavici 

boli umiestnené rôzne predmety súvisiace s dopravou. Úlohou detí bolo pozorne sledovať 

všetky predmety a zapamätať si z nich čo najviac. Potom sme predmety zakryli dekou 

a učiteľka vždy jeden predmet odobrala. Žiaci hádali, ktorý predmet chýba. Riešili sme 

pracovné listy Cestovné kancelárie. Žiaci boli rozdelení do štyroch skupín. Každá skupina 

predstavovala cestovnú kanceláriu, žiaci si vymysleli názvy Rozprávkové Vianoce, Srdce, 

Love. Členovia každej kancelárie si na mape sveta zvolili destináciu, ktorú budú ponúkať: 

Antarktída, Lima, Dilli, Rím.  Zo sady obrázkov si vybrali tie dopravné prostriedky, pomocou 

ktorých sa mohli dostať do danej destinácie.  

S Kamilom a Emilom na cestách sme poznávali dopravné značky.  

Aktivita Pojmová mapa „Bezpečnosť v doprave“, cieľom tejto aktivity bolo zosumarizovať 

nadobudnuté poznatky o doprave. Žiaci zaznamenávali na plagát všetko, čo sa im vybavilo, 

keď počuli slovo DOPRAVA. 

 

Vyhodnotenie decembrovej aktivity vypracovanie pracovných listov: 

 Dopravné prostriedky (Dostanú sa cestujúci do správneho dopravného 

prostriedku?): 

1. miesto – Daniela Harvanová 5.B 

2. miesto – Jozefína Šarišská 2.B 

3. miesto – Denisa Šarišská 2.B 

 Dopravné prostriedky v mojom rodnom meste: 

1. miesto – Denisa Šarišská 2.B 

2. miesto – Kevin Mirga 3.A 

3. miesto – Jozef Radič 5.B 

 Cestovné kancelárie: 

1. miesto – Marcel Šarišský 5.B 

2. miesto – Daniela Harvanová 5.B, Oskar Harvan 5.B 

3. miesto – Nikola Pištoľová 5.B, Kevin Mirga 3.A  

Ďakujem žiakom z Dopravného krúžku, ktorí sa zapojili do vypracovania pracovných listov. 

Prajem všetkým veľa chuti do ďalšej práce a krásny nový rok 2017.  

Mgr. Erika Bialiková 
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    Dňa 1. decembra 2016 sa na našej škole uskutočnila súťaž Všetkovedko.  Žiaci mali na 

vypracovanie 30 úloh  za 60 minút. Otázky  pre druhákov, tretiakov a štvrtákov  boli z 

prírodovedy, vlastivedy, slovenského jazyka, matematiky, anglického jazyka a z hudobnej 

výchovy. Otázky pre piatakov boli z biológie, geografie, dejepisu, hudobnej výchovy, 

anglického jazyka, slovenského jazyka a matematiky. Z našej školy sa zúčastnilo spolu 20 

žiakov. 

Konkrétne: 

2.A trieda: 6 žiakov: A. Bodnáriková, D. Boháč, J. Kanošová, A. Tlučáková, A. Zemanová, 

K. Danieličová 

3.A trieda: 5 žiakov: L. Bernadičová, N. Vojtková, K. Pinčiarová, K. Mikolajová, K. 

Součeková 

4.A trieda: 5 žiakov: J. Kanoš, A. Mecková, B. Tlučáková, D. Gažúr, I. Zlúkyová 

5.A trieda: 4 žiaci: J. Balážová, Ch. Suchánek, D. Danielič, J. Gandžala. 

     Ďakujeme p. uč. Mgr. M. Huťovej, Mgr. L. Vaculčiakovej, Mgr. I. Zlúkyovej 

a PaedDr. G. Kanošovej a Ing. M. Tešlárovi za prípravu žiakov na súťaž a žiakom prajeme 

veľa úspechov pri veľkom súboji o najmúdrejšieho všetkovedka medzi najbystrejšími. 

 (J. Balážová, 5.A) 

 

     Dňa 8. decembra 2016 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo pytagoriády. 

Zúčastnili sa ho žiaci od 3. do 8. ročníka. 

Výsledky školského kola: 

P3 - Kristína Součeková – 14 bodov (10+4 za čas) 

        Nina Vojtková – 18 bodov (10+8 za čas) 

        Liliana Bernadičová – 17 bodov (11+6 za čas) 

P4 - neboli úspešní riešitelia 

P5 - neboli úspešní riešitelia  

P6 - Petra Kantorisová - 14 bodov (12+2 za čas) 

P7 - Silvia Ševcová  - 11 bodov  (10+1 za čas) 

P8 - neboli úspešní riešitelia 

     Ďakujeme p. uč. PaedDr. G. Kanošovej, Mgr. I. Zlúkyovej, Mgr. R. Kantorisovej 

a Ing. M. Tešlárovi za prípravu žiakov na súťaž a žiakom prajeme veľa úspechov v ďalších 

matematických súťažiach. 

(N. Pokošová, 5.A) 
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     Tento rok sa naši žiaci zúčastnili 4. ročníka súťaže „Ochranárik čísla tiesňového 

volania 112 a civilnej ochrany“ na tému „Záchranár civilnej ochrany - môj kamarát“. 

Tento rok sa obsahom súťaže stalo zobrazenie krížovej situácie - povodne očami najmladších 

žiakov z prvého a druhého stupňa, ale aj žiakov základných umeleckých škôl, základných 

špeciálnych škôl a detí z detských domovov. 

     Pani PhDr. Ingrid Poliaková z Okresného úradu v Brezne hodnotila úroveň 4. ročníka 

veľmi vysoko, a to nie len vďaka jednotlivým prácam, ale aj hojnou účasťou. Vyslovuje 

úprimné poďakovanie a úctu všetkým, ktorí dokázali motivovať svojich zverencov, aby 

vytvorili zaujímavé a v niektorých 

prípadoch vysoko umelecky kvalitné 

dielka. 

     V celkovom hodnotení skončil okres 

Brezno s počtom prihlásených prác 

v Banskobystrickom kraji na prvom 

mieste, a v rámci Slovenska na mieste 

druhom, čo je úžasné! Je to výsledok 

perfektnej vzájomnej spolupráce, 

dúfajme, že naši žiaci urobia ešte veľa 

úspechov. 

     Ďakujeme p. uč. Mgr. M. 

Skladanej, Mgr. M. Krupovej, Mgr. I. 

Zlúkyovej za prípravu žiakov na súťaž. 

(S. Ševcová, 7.A) 

 

     Dňa 7. decembra 2016 sa na našej škole uskutočnili voľby členov do Rady školy na 

obdobie  2017 - 2021. Výsledky volieb:  

 Pedagogickí zamestnanci MŠ – Štefánia Pohorelcová  

 Nepedagogický zamestnanci ZŠ s MŠ – Ing. Marcela Frajtová 

 Rodičia MŠ – Mgr. Jana Vojtková 

 Pedagogickí zamestnanci ZŠ – Mgr. I. Zlúkyová 

 Rodičia ZŠ – Mgr. Ivana Vojtko Kubandová 

                    Ing. Róbert Tlučák 

                    Mgr. Martina Tlučáková 

(Mgr. J. Šajša) 
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    Vo štvrtok, posledný deň vyučovania, t.j. 22. decembra 2016 sa na našej škole uskutočnilo 

vianočné vystúpenie žiakov prvého a druhého stupňa. Na začiatku nás potešilo vystúpenie 

ľudovej hudby so svojím pásmom, po 

ktorej nasledovala Kristína Gandžalová s 

hovoreným slovom o priadkach. Ako 

ďalší nasledoval ľudový súbor 

s priadkovým tancom. Nina Vojtková 

nám zahrala na klavíri. Mladšie deti 

z ľudového súboru nám zavinšovali 

koledy. Karolína Mikolajová zahrala na 

gitare a Bianka Tlučáková zaspievala 

vianočnú pieseň. Žiaci druhého ročníka 

pre nás pripravili pod vedením pani 

učiteľky Ľudmily Vaculčiakovej 

vianočné pásmo básničiek a pesničiek. 

Sólo na klavíri zahral Marek Medveď. 

Kristína Gandžalová, Bianka 

Tlučáková, Natália Pokošová a  Sára 

Bláhová zaspievali pieseň Šťastné 

a veselé. Nakoniec nám ľudový súbor 

zaspieval pieseň Za vaším  stolom. Po 

skončení vystúpenia sa každý dostal do 

vianočnej nálady. Ďakujeme pani 

učiteľkám Mgr. Ľudmile Vaculčiakovej, 

Mgr. Márii Skladanej, Mgr. Márii 

Huťovej a učiteľom z umeleckých škôl, 

ktorí žiakov pripravovali na vystúpenie. 

Žiakom ďakujeme za to, že nám ukázali čo 

sa za 1. polrok naučili a nebáli sa a ukázali 

svoje schopnosti a danosti pred nami 

všetkými.                          (J. Halušková, J. Kamzíková, 7. A) 
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     Ako každoročne, tak aj tento školský rok, sa na našej škole dňa 22. decembra 2016 

uskutočnil vianočný basketbal medzi učiteľmi a deviatakmi. Zápas sa odohral krátko po 

druhej vyučovacej hodine v školskej telocvični. Obe družstvá sa veľmi snažili získať výhru 

a všetci hrali veľmi dobre. Najmä deviataci sa snažili prekonať učiteľov, no nakoniec sa im to 

nepodarilo. Zápas skončil so stavom 22:28. 

Za učiteľov bojovali: Mgr. Erika Bialiková, Ing. Katarína Kanošová, Mgr. Slavomír Marko, 

Mgr. Jozef Šajša, Mgr. Lenka Sidorová, Peter Zibrík, Mgr. Elena Halušková. 

Za deviatakov súťažili: Martin Zlúky, Matej Bútora, Jakub Mišurda, Martin Refka, Petra 

Homolová a Veronika Borloková. 

Rozhodca: pán Ján Kanoš 

Tabuľku so stavom prehadzoval: Jozef Baksa z 8.A 

     Hráčom ďakujeme za príjemné spestrenia dňa a zúčastneným sme vďační za 

povzbudzovanie, ktoré určite pomohlo k takému vyrovnanému stavu. 

(S. Ševcová, 7.A) 
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     Dňa 20. decembra 2016 sa 

žiaci V.A a VI.A triedy  po 

piatej vyučovacej  hodine vybrali 

na výstavu do Horehronského 

múzea – do Meštianskeho 

domu v Brezne. Horehronské 

múzeum otvorilo v priestoroch 

meštianskeho domu výstavu, aby 

si ľudia vychutnali príjemnú 

predvianočnú atmosféru Čara 

a krásy Vianoc a zaspomínali si 

na najkrajšie vianočné ozdoby. 

Žiaci si na výstave mohli 

popozerať vianočné ozdoby, perníky, pohľadnice, darčekové predmety a ľudovoumelecké 

výrobky. Všetko to bolo  spojené  s predajom výrobkov. Žiaci sa po výstave presunuli na 

námestie M. R. Štefánika, kde sa konali tradičné vianočné trhy a kde si vychutnali príjemnú 

predvianočnú atmosféru, obdivovali krásne vyzdobené námestie, stromček či fontánu. 

Následne mali čas na oddych a vybrali sa na vianočné nákupy po obchodoch v meste. Dozor 

nad žiakmi mali p. uč. Mgr. Mariana Krupová a Mgr. Marianna Kalmanová. Po 

nákupoch sme sa šťastní a vymrznutí vrátili autobusom domov.  

(N. Pokošová, V. Kuniczuková, 5.A) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 

 

     Dňa 5. decembra 2016 sa v priestoroch jedálne uskutočnilo prírodovedné kultúrno-

vzdelávacie podujatie o vesmíre. Pre prvý stupeň bola pod názvom „Vesmírniček“, 

v ktorej žiaci absolvovali prvé kroky do vesmíru formou vzdelávacej multimediálnej 

prednášky. Počas predstavenia sa žiaci dozvedeli základné informácie o planéte Zem 

a Slnečnej sústave. 

     Druhý stupeň mal pod názvom „Virtuálny vesmír“. Predstavenie bolo rozdelené na tri 

časti:  a) Slnečná sústava (Slnko, planéty, meteority, kométy), 

b) Mliečna cesta (vývoj hviezd, vzplanutia sopernov),  

c) Galaxie a možná existencia mimozemského života vo vesmíre.  

Žiakom sa vystúpenie veľmi páčilo, reagovali na otázky, a ktorý správne odpovedali, vyhrali 

zaujímavé ceny. Ďakujeme p. zástupkyni  Mgr. E. Bialikovej za zorganizovanie tejto besedy.     

(J. Bútora, VII.A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Doplň  –i /-í, -y / ý  a chýbajúce písmená: 

 

začul __    v __strel __,  belas __  obláčik,  __  celej  s__l__, na územ __    __lovenska,   

zdrav__  včel__  med, zm__zol  v hust __ch  kr__koch,  bos __     chlapci,   r__chlo sa ukr__l,   

na pr__zem__  našej budov__,  __ uzk__nmu     str__kov__,  ps__m  zav__jan__m,  obraz__   

v__sia,  od  jar__  do z__m__,  __  hrub__m__  kniham__,  dve  m__s__  halušiek 

 

 

Doplň   l   alebo   ľ: 

 

po _ovník,  _ ovec,  výstre_,  myse_,  nezmyse_,  maš_ a,   fazu _ a,  ska_ a,   

tabu _ a,  úmyse _ ný,  rý _,   pravide –_ný,  čitate _ ný,   dia _ ka,   pí _ ka,  da _ ší,    

koše _ a,   pova _a,  gu _ka,   pane _,   učite _,   by _ka,  pedá _,   krá _,   h _adkať   

 

(Mgr. M. Krupová) 
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     V decembrovom čísle sa Vám predstavia ďalší štyria členovia školskej redakcie časopisu 

Pohorelský školáčik 

 

Volám sa Jakub a mám 13 rokov. Mám  jedného psa 

a volá sa Azor. Do novinárskeho krúžku som sa prihlásil 

tento školský rok. Medzi moje záľuby patrí parkour, 

futbal, basketbal, florbal a hranie sa na mobile.       

                                                         (J. Bútora, VII.A) 

 

 

 

 

 

 

Volám sa Dominik. Mám 11 rokov. Mám sestru, ktorá sa 

volá Kristína. Mám  psa. Medzi moje záľuby patrí tablet 

a bicykel.  

                                                         (D. Danielič, V.A)    

 

 

 

 

 

 

 

Volám sa Natália. Mám 11 rokov. Môj 

najobľúbenejší šport je vybíjaná a dodgeball.  

Rada sa venujem aj Badymu  môjmu psíkovi.  

Bývam v malej dedinke Nová Maša. 

                                          (N. Pokošová, V.A) 

 

 

 

 
Volám sa Vivien.  Mám 10 rokov. 

Nemám žiadneho súrodenca. Bývam v Pohorelej. 

Rada kreslím a môj najobľúbenejší šport je 

dodgeball.  Mám dvoch psov menom Kristy a Bela.  

Máme dva obchody, cestovináreň a sviečkareň. 

(V. Ďuricová, V.A) 
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Malé a chlpaté  

štyri nohy máte.  

Kto ste? Čo ste? 

Mačičky ste? 

 

Áno, áno, sme. 

Mačičky sa voláme. 

Písali ste list,  

že máme prísť. 

 

A tak sme prišli. 

Nachytáme myši.  

 

Mačičky, mačičky, 

tam sú tie myši. 

Z taniera nám jedia,  

celú vojnu proti nám robia. 

 

Všade pasce dávame  

no žiadnu nechytíme. 

Strašné sú tie beštie  

žiť s nimi nemienime. 

 

Mačičky, mačičky, pomôžte,  

všetky  myši pozabíjajte. 

Na zapitie mliečka dáme  

veľa od kravičky máme. 

 

Mačičky, mačičky  

tie zlaté stvorenia. 

Vychytali všetky myšky 

skrčením palca. 

 

Mačičky zlaté  

než tie myši otravné 

zostaňte tu u nás  

dobre sa tu máte. 

 

A tak tu zostali  

po svete sa rozmnožili. 

A sme radi, 

že nás počúvli.  

(Dominika Hrčáková, V.A, vlastná tvorba) 
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