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Všetkovedko
Šaliansky Maťko – školské kolo
Šaliansky Maťko – okresné kolo
Pietny akt
Vtipy
Dobrá novina
Nulová dochádzka za 1. polrok
Prieskum na zistenie „klímy v škole“
Vieš slovenčinu a poznáš aj češtinu?
Pre deti
Slovensko-rómsky slovník

Úvod
Milí čitatelia!
Začíname nový kalendárny rok a s ním pokračujeme v písaní článkov v našom
časopise. Dúfame, že ste zimné prázdniny prežili v zdraví a pripravili sa na polročné
písomky, ktoré ste zvládli a získali ste výpis polročného vysvedčenia, s ktorým ste boli
v prvom polroku spokojní. V januárovom čísle Vám prinášame výsledky z prednesu poézie
a prózy v školskom aj okresnom kole, vedomostnej súťaže Všetkovedko či dobrú novinu.
Pre deti sme pripravili úlohy zo slovenského jazyka, češtiny či angličtiny. Želáme Vám
príjemné a ničím nerušené čítanie.
Vaša redakcia Pohorelského školáčika
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Aj v tomto školskom roku sa žiaci 2.-4. ročníka našej školy zúčastnili vedomostnej
súťaže Všetkovedko. Samotná súťaž prebehla 29. novembra 2018 a zúčastnilo sa jej 20
žiakov. Preverili si svoje znalosti zo slovenského jazyka a literatúry, matematiky,
anglického jazyka, prírodovedných predmetov a všeobecného rozhľadu o spoločnosti.
Titul Všetkovedkov učeň získali: Mariana Baksová, Lucia Gandžalová, Zdenko
Maťuš, Gabriela Medvegy, Samuel Rochovský, Diana Vojtková a Lucia Zlúkyová z 2.A
triedy, Kristián Hruška, Viktória Gažúrová, Matej Maťuš, Šimon Refka, Boris Vasil a
Natália Tešlárová z 3.A triedy, Kristína Danieličová z 4. A triedy.
Titul Všetkovedko získali Peter Frajt, Magdaléna Kanošová, Kristína Rášiová z 2.A
triedy, Alžbeta Bodnáriková, Daniel Boháč a Júlia Kanošová zo 4.A. triedy.
Najlepšie výsledky školy dosiahla Júlia Kanošová, ktorá získala aj titul Všetkovedko
školy. Všetkým zúčastneným žiakov gratulujeme a tešíme sa na ďalší ročník tejto súťaže.
Mgr. Mária Huťová
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V dňoch od 16. do 18. januára 2019 sa na
našej škole uskutočnili školské kolá v troch
kategóriách.
I. kategóriu reprezentovala a 1. miesto získala
Lucia Gandžalová z 2.A.
V II. kategórii súťažili dve dievčatá:
1. miesto - Vanesa Pompurová, 5.A
2. miesto – Alžbeta Tlučáková, 4.A
V III. kategórii bolo umiestnenie nasledovné:
1. miesto - Matej Tešlár, 6.A
2. miesto - Alexandra Mecková, 6.A
Ján Gandžala, 7.A
3. miesto - Dominika Hrčáková, 7.A
Poslednou účastníčkou bola Viktória Pajerová
zo 6.A triedy.
Do okresného kola postúpili žiaci z prvých
miest.
Ďakujeme p. uč. Mgr. I. Zlúkyovej, Mgr.
Ľ. Vaculčiakovej, Mgr. M. Skladanej a Mgr.
Mariane Krupovej za prípravu žiakov na
súťaž.
Mgr. Mariana Krupová

Centrum voľného času v Brezne sa opäť po roku stalo organizátorom už 26. ročníka
okresného kola súťaže „Šaliansky
Maťko“. 24. januára 2019 v spolupráci
s oblastným pracoviskom Matice
slovenskej privítali recitátorov z nášho
okresu. Deti súťažili v prednese
slovenskej povesti v troch kategóriách.
A takto sa umiestnili naši žiaci.
I. kategória
1. miesto
Lucia
Gandžalová
2.A
II. kategória
3. miesto
Vanesa
Pompurová
5.A
III. kategória
1. miesto
Matej
Tešlár
6.A
Víťazi postupujú do krajského kola.
Gratulujeme!
Mgr. Ivana Zlúkyová
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27. januára 2019 sa členovia DFS Mladosť
Pohorelá zúčastnili pietneho aktu pri príležitosti
74. výročia oslobodenia našej obce rumunskou
armádou za účasti členov Klubu generálov SR. Po
položení vencov k pamätníku padlých partizánov
na námestí v Pohorelej oživili svojím vystúpením
celý slávnostný akt.
Mgr. Mária Huťová

Janko príde do školy a učiteľka sa ho pýta:
- „Janko, z čoho máš takú veľkú modrinu na hlave?“
- „Ale, uštipla ma osa...“
- „No z toho takú veľkú modrinu mať nemôžeš.“
- „To mám z toho, že ju chcel ocko zabiť lopatou, ale nestihol.“
Začal školský rok a na dejepise opakujú.
Učiteľka: „Čo významné našim predkom priniesli Cyril a Metod?“
Žiak: „Omšové víno.“
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Dňa 26. decembra 2018 sa uskutočnilo koledovanie Dobrej Noviny. Naše deti
prijalo 79 rodín v dedine. Celkom sa vyzbieralo: 1 555 €. Ďakujeme všetkým, čo nás
prijali a ďakujeme nášmu pánovi farárovi Vdp. Mgr. Ivanovi Greňovi, ktorý nám dal
požehnanie.
Deti sa rozdelili do troch skupín:
Prvú skupinu viedli: Ondrej Caban a Jakub Bútora. Spolu s nimi v skupine boli Jakub Kanoš, Martin Baksa, Bianka Tlučáková, Karolína Pinčiarová, Vanesa
Pompurová.
Druhú skupinu viedla: Ing. Katarína Kanošová. Spolu s ňou boli v skupine - Emma
Vajdíková, Alexandra Mecková, Richard Kalman, Dominik Gažúr, Kristína Součeková.
Tretiu skupinu viedli: Milan Kováč a Zuzana Pompurová. Spolu s nimi boli Viktória Gažúrová, Magdaléna Kanošová, Júlia Kanošová.
Ďakujem všetkým deťom, ktoré sa zúčastnili a dúfame, že aj v budúcom roku ich bude
toľko alebo ešte viac.
Milan Kováč, 9.A

Iba dvaja žiaci na škole mali za 1. polrok školského roka 2018/2019
nulovú dochádzku. Dúfame, že aj v budúcom polroku bude viac detí
s takouto dochádzkou.
A medzi najlepších patria: Filip Datko z 1.A
Dominika Hrčáková zo 7.A
Mgr. Mariana Krupová
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Žiacky parlament uskutočnil formou anonymného dotazníka prieskum, ktorého
zámerom bolo zistiť názory žiakov na klímu školy, ktorú navštevujú. Prieskumu sa
zúčastnilo 46 žiakov 2. stupňa ZŠ.

Otázky v dotazníku:

Najčastejšie odpovede:

Cítiš sa byť šťastným?

Áno: 81 %

Ako sa máš dnes?

Super, dobre, vynikajúco: 88 %

Ako sa bežne cítiš doma?

Dobre, fantasticky, výborne, v pohode, skvele, super, dobre ale v
škole je lepšie: 100 %

Ako sa bežne cítiš v škole?

Pol na pol, super, dobre, v pohode, môže byť, hravo, najlepšie,
priemerne, dá sa: 93 %
Zle, horšie ako doma: 7%

Aký máš vzťah s rodičmi?

Výborný, dobrý, krásny, vynikajúci, v pohode, perfektný,
výnimočný: 100 %

Aký máš vzťah s triednou?

Dobrý, výborný, normálny, dá sa, v pohode, mohol by byť lepší,
fajn: 100 %

Aký máš vzťah s triedou?

Nádherný, celkom dobrý, úžasný, výborný, normálny, pol na pol,
super, krásny, ujde to: 98 %

Napíš 3 veci, ktoré Ťa robia šťastným. Odpovede: rodina, kamaráti, šport, mobil , kreslenie,
hranie hier, hudba, dobré počasie, jedlo, voľné dni, dobré známky, prestávky, zdravie, sneh,
Vianoce, výlet, hry so psom.
Napíš 3 veci, ktoré Ťa robia nešťastným. Odpovede: písomky, veľa učenia, pohľad do zrkadla,
smutné filmy, ohováranie, zlé známky, ťažké učivo, bolesť, smútok, zlý ľudia, skoré vstávanie,
výsmech, pondelok.
Čo by si potreboval od ľudí okolo seba, aby si bol šťastnejší? Odpovede: aby ma ľudia mali
radi, boli milí, rozprávali sa so mnou, boli láskaví a dobrí, veselí, pomáhali si, mali zmysel pre
humor, nehádali sa, aby ma rešpektovali.

Ďakujeme všetkým respondentom za ústretovosť pri jeho realizácii.
Ing. Anna Pravotiaková
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Doplň do textu i/í, y/ý.

Zdroj: internet,
Marianna Datková, 9.A
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Vyrieš si anglickú tajničku, pospájaj čísla od 1 do 36 a nájdi rozdiely .

Zdroj: internet,
upravila Janka Kamzíková, 9.A
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Zdroj: internet, upravila: Marianna Datková, 9.A

Zdroj: internet,
upravila: Lucia Homolová, 7.A
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Otvor ústa. - Phundrav o muj.
Nedýchaj, ľahni si. - Nadichin, pašťuv tuke.
Vezmeš si lieky, bude ti lepšie. - Leha peske
o prašky, ela tuke feder.

Chlieb - Maro
Cibuľa - Purum
Maslo - Čhil
zemiaky - gruľi, kompira, bandurky
mlieko - thut
zelenina - zelenina
syr - siros
mäso - mas
saláma - salama
tvaroh - ciral
halušky - halušky
palacinky - palačinky
zemiakové placky - klepčanky/malešňiki
buchty - buchty
koláče - bokeja
pirohy - pišoty
kapusta - armin
polievka - zumin
soľ - lon
cukor - cukros
ocot - šut
med - medos
čierne korenie - papros
červená paprika - ľoľi paprika
cesto - chumer

Zvracal, omdlel. - Čhankerlas, mengisajija.
Zomrel na rakovinu. - Muja pre rakovina.
Nech ide k lekárovi. - Midžal ko doktoris.
Spadol som a udrel som si koleno. - Pejom
the demaďom peske e khoč.
Zlomil som si ľavú ruku. - Phagľom peske o
balugno vast.
Zavolajte lekára. - Vičinen le doktoris.
Bolí ma hlava. - Dukhal man o šero.
Nechcem jesť. - Nakamav te chal.
Spím zle a potím sa. - Sovav namište the
poťinav pes.
Ťažko dýcham a silno kašlem. - Phares si
lieky, bude ti lepšie. - Leha peske o prašky
dichinav the zorales khasav.
Kde pracuješ? - Kaj keres buči?
V úrade. Som sekretárka. - Pro urados. Som
sekretarka.
Ona stratila zamestnanie/prácu. - Oj našaďa
e buči.
Môj kamarát nemá prácu. - Mire baratos
nane buči.
Aký máš plat?/Koľko zarábaš? - Keci
zarodes?
On je dôchodca. - Ov hino dvochodcas.

hrniec - piri
tanier - taňiris
pohár/šálka - poharis/šalka
lyžica - roj
nôž - čhuri
vidlička - vidlička
vareška - kaštuňi roj

Koľko to stojí? - Keci oda mol?
Prosíte si ešte niečo? - Kamen mek vareso?
Táto košeľa je lacná/drahá. - Ada gad nane
dragano/hino dragano.
Dajte mi ešte bielu košeľu. - Den man mek
parno gad.
Máte červenú sukňu? - Hin tumen ľoľi
rokľa?

Kedy sa stretneme? - Kana pes arakhaha?
Kde sa stretneme? - Kaj pes arakhaha?
Kedy a kde sa stretneme? - Kana the kaj pes
arakhaha?
Kde ma počkáš? - Kaj man užareha?
Kde ťa mám počkať? - Kaj tut majinav te
užarel?
Počkám ťa doma. - Užarava tut khere.
Počkaj ma pred domom. - Užar man paš o
kher.

To je veľmi drahé. - Oda hin igen dragano.
Chcela by som sa pozrieť na čiernu sukňu.Kamavas bi te dikhel pe kaľi rokľa.
Toto si kúpim, ďakujem. - Ada peske
cinava, paľikerav.
Zaplatím./Platím. - Počinav.

Zdroj: internet, upravila: Mgr. Mariana
Krupová
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