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Úvod
Pekné, slnečné a teplé dni vystriedalo daždivé a sychravé počasie. Učenie, skúšanie a
písomky sú už na dennom poriadku a rôzne súťaže či aktivity tie nezaháľali tiež a udiali
sa na našej škole. V mesiaci október sme si pre Vás pripravili články o európskom dni
cudzích jazykov, účelovom cvičení, divadelnom predstavení v Spišskej Novej Vsi či
cezpoľnom behu na Beňuši. Žiaci na konci mesiaca absolvovali aj lampiónový sprievod
spojený so súťažou o najkrajšiu tekvicu. Aj naďalej vyzývame žiakov, budeme radi, ak
nám dáte rôzne inšpirácie a prídete za nami s dobrým nápadom. Každý z Vás môže
prispieť do časopisu, čím bude chcieť. My to radi spracujeme a uverejníme. A teraz si
prečítajte naše nové októbrové číslo 

Vaša redakcia Pohoreľského školáčika

Vyznanie
Slabý vetrík
v korunách stromov fúka.
Rosa na steblách trávy sa ligoce,
v potôčku voda veselo žblnkoce.
Vtáky zas drobné konáriky zbierajú,
z nich rodinné hniezda si stavajú.
Vždy očarí ma modrá obloha,
keď na nej ako snežné baránky
plávajú biele oblaky.
Vyletím ako motýľ
k nebesám,
na rodnú zem pozriem sa.
Na lúky, lesy, horské stráne
a prstence hôr.
Majestátne hole
i údolia smaragdové.
Krása tej zeme,
mi berie dych.
Vrátim sa
ako zrnko malé
tam, kam navždy patrím.
Do hrejivého náručia
mojej rodnej zeme.
Autor: Ema Vajdíková, 7.A
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Slávnostné
vyhodnotenie
28.
ročníka
celoslovenskej súťaže vo vlastnej literárnej
tvorbe sa uskutočnilo dňa 25. októbra 2019
o 10:30 hod. v Obradnej sieni MsÚ vo Veľkom
Krtíši a v Hontiansko- novohradskej knižnici A. H.
Škultétyho vo Veľkom Krtíši. Z našej školy sa
vyhodnotenia
zúčastnila
žiačka
Alžbeta
Bodnáriková z 5. A triedy, ktorá ešte v minulom
školskom roku pod vedením pani učiteľky Ľudmily
Vaculčiakovej napísala vlastnú literárnu tvorbu
a poslala do súťaže. Alžbetka získala 3. miesto,
začo jej gratulujeme. Súčasťou podujatia bol
rozborový seminár mladých autorov s členmi
odbornej poroty. Podujatie z verejných zdrojov
podporil Fond na podporu umenia, ktorý bol
hlavným partnerom podujatia.
Mgr. Mariana Krupová
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Tak, ako každý rok, aj na začiatku tohto školského roka – 8. októbra 2019, nás navštívila
pracovníčka CPPPaP Brezno. Žiakom ôsmeho ročníka pomohla prejsť testom voľby povolania
– Profesijná orientácia – pomoc pri výbere strednej školy. Deviataci využili možnosť otestovať tip
svojej osobnosti. Žiaci siedmeho ročníka mali odbornú prednášku „Prevencia závislostí.“ Žiaci si
počas prednášky mali možnosť vyskúšať okuliare simulujúce opilosť. Táto skúsenosť ich najskôr
zabávala. Ale splniť jednoduchú úlohy – trafiť papierik do koša vzdialeného od nich asi 20 cm im
otvorila oči, ako sa človek v tomto stave ťažko orientuje. Oceňujeme odbornosť prednášajúcej
pani Mgr. I. Šandorovej a jej ústretovosť voči žiakom a učiteľom. Ďakujeme pani učiteľke Mgr.
Renáte Kantorisovej za vybavenie tejto prednášky.
Lucia Homolová, 8.A
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Dňa 22. októbra 2019 sa žiaci druhého stupňa našej školy zúčastnili exkurzie
v Spišskej Novej Vsi. Žiaci navštívili Spišské divadlo, mali možnosť si pozrieť
divadelné vystúpenie Perinbaba. V hlavných úlohách hrali: Jakub – Tomáš Krištof,
Alžbetka – Diana Semanová, Zubatá - Albín Medúz, Perinbaba – Mária Brozmanová.
Druhým miestom, ktoré sme navštívili bolo Slovenské technické múzeum. Svojim
návštevníkom ponúka tieto expozície: História baníctva na Spiši, Zbierka nerastov Jitky
Bohovicovej, Eduarda Müncnera, Jozefa Badára, Petra Čížka a Erharda Felbera a Odkrytá
krása v kameni v tvorbe Tibora Gurina. Po návšteve múzea mali žiaci možnosť sa prejsť
po námestí v Spišskej Novej Vsi. A potom sme sa spoločne autobusom presunuli do
nákupného centra Fórum v Poprade.
Ďakujeme p. uč. Mgr. Skladanej, Mgr. Kalmanovej, Ing. Pravotiakovej a Mgr.
Krupovej za dozor.
Vivien Ďuricová, 8.A
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Základná škola s materskou školou
Pohorelá
usporiadala
každoročný
„Lampiónový sprievod“. Stretli sme
sa 29. októbra 2019 o 15.30 hod. v
jedálni základnej školy. Pripravili sme
pre deti tvorivé dielne (maľovanie na
tvár, maľovanie pieskom i vyrezávanie
tekvíc) a tradičné malé občerstvenie pre
všetkých návštevníkov. Pracovníčky
Komunitného centra v Pohorelej
pripravili pre nás strašidelné dobroty. A

naše pani kuchárky zase veľa tradičných
"grapľov" a skvelý čaj. Sprievod začal o
18.00 hod. pred hlavným pavilónom
základnej školy, pokračoval na námestie,
Gálikov vŕšok a cez Orlovú ulicu sme sa
vrátili späť do školy. Podujatie bolo
spojené so súťažou o najkrajšiu tekvicu,
ktorú vyhodnotila porota zložená zo
zástupcov žiackeho parlamentu.
Daniela Cesnaková, 8.A

2. miesto – Kristína Prčová

1. miesto – Ľuboš Syč

Maľovanie pieskom
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Prvý stupeň ZŠ s MŠ Pohorelá sa vybrali na zber šípok na vrch Skalka. Uskutočnilo sa
to v utorok 1. októbra 2019. Žiaci sa snažili nazbierať čo najviac šípok. Niektorí žiaci
4.A chránili prírodu tým, že vyniesli odpadky, ktoré ničia planétu Zem z lesa do
kontajnera a pritom nazbierala 2KG šípok. Našli sme aj kráľovské dubáky. Bol tam
nádherný výhľad na Nízke Tatry, na vrchy Orlová a Bartková.
Keď sa blížil čas obeda, všetky triedy išli svojou cestou a zbieraniu šípok bol koniec.
Tešíme sa, že bude ešte veľa takýchto dní, keď sa pôjde do prírody a oddýchneme si od
učenia.
Kristián Hruška, 4. A
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Príjemné hrejivé lúče jesenného slniečka sme 2. októbra 2019 využili na realizáciu
účelového cvičenia pre žiakov druhého stupňa. Deň sme strávili zbieraním šípok
v priľahlých oblastiach obce Pohorelá. Žiakom sa zber šípok veľmi páčil a okrem toho si
nazbierali aj hríby a odniesli si so sebou množstvo zážitkov.
Dominika Hrčáková, 8.A
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Dňa 29. októbra 2019 sa v telocvični
v Závadke nad Hronom konal 8.
ročník futbalového turnaja žiakov
základných škôl. Zúčastnilo sa 7
družstiev
zo
základných
škôl
Horehronia. Hralo sa v dvoch skupinách,
víťazi skupín hrali o konečné
umiestnenie.

Náš tím obsadil vo svojej skupine
posledné 3. miesto a do ďalších bojov
nepostúpil.
Celkové poradie:
1. miesto: ZŠ Heľpa
2. miesto: ZŠ Polomka
3. miesto: ZŠ Beňuš
6. miesto: ZŠ s MŠ Pohorelá

Našu školu reprezentovali:
Tomala Jakub 9.A (brankár)
Hráči – Koky Lukáš 8.A, Pokoš Ján
8.A, Šarišský Marcel 8.B, Harvan
Rastislav 7.A, Štrkáč Radoslav 7.A.

Mgr. Jozef Šajša
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Európsky deň cudzích jazykov
Európsky deň jazykov si každoročne
pripomíname 26. septembra. Tento deň
je oslavou jazykovej rôznorodosti
kontinentu s viac ako 200 európskymi
jazykmi, 24 úradnými jazykmi EÚ,
približne 60 regionálnymi/menšinovými
jazykmi a mnohými ďalšími jazykmi,
ktorými hovoria ľudia z iných častí
sveta. Deviataci, ôsmaci a siedmaci našej
školy, na hodinách nemeckého jazyka,
urobili projekty, plagáty k tomuto dňu,
čo sa v minulom školskom roku naučili
pod vedením Mgr. Mariany Krupovej.

Európsky deň jazykov bol
vyhlásený Radou Európy,
ktorá
zastupuje 800 miliónov Európanov zo 47
krajín. Do podujatí súvisiacich s
Európskym dňom jazykov sa zapájajú
mnohé jazykové a kultúrne inštitúcie,
združenia, univerzity, a najmä školy. Po
prvýkrát sa tento deň slávil v roku 2001
– v Európskom roku jazykov – a odvtedy
si ho pripomíname každoročne.
Mgr. Mariana Krupová
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Ani v októbri sme sa v školskom klube nenudili, zažili sme veľa zábavy a dozvedeli
sme sa veľa nového.

Naše práce
Každoročne v tomto období vyrábame jesenné práce, ktorými si skrášľujeme triedy
a chodby našej školy. Ponúkame pár fotografií.
Mgr. Elena Halušková
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Svetový deň zvierat
Svetový deň zvierat sme si pripomenuli aj v prvom oddelení. Mladší žiaci modelovali,
vyfarbovali, kreslili najobľúbenejšie zvieratká a pomocou interaktívneho pera
a encyklopédie spoznávali svet zvierat. Starší žiaci mali za úlohu vypracovať stručný
referát o zvieratku, ktoré sa im páči (informácie čerpali z encyklopédií).
Mgr. Elena Hališková
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Darček pre starých rodičov
Október je už tradične mesiacom úcty
k starším. Deti pre starých rodičov zhotovili
zaujímavé darčeky. Vystrihovali a lepili farebné
papierové ozdoby a srdiečka, ktoré zdobili milé
slová a pekné kresby.
Mgr. Elena Halušková

Deň jablka
Aj tento rok sme si v školskom klube
pripomenuli „Deň jablka“. Dňa 16. 10.
2019 sa v I. oddelení stoly zaplnili
červenými jabĺčkami a popoludnie sa
nieslo v znamení jablka. V úvode sme si
pripomenuli význam jablka pre naše
zdravie. Povedali sme si aj o tom, že si
ho môžeme dopriať v rôznej podobe, ale
najlepšie chutí odtrhnuté zo stromu. Po
úvodnom rozhovore sme sa pustili
s chuťou do práce. Prvou aktivitou bola

súťaž v nosení jabĺčka na papierovej
rolke, nasledoval jabĺčkový tanec,
vypracovanie ovocných
pracovných
listov a príprava šalátu. Odmenou pre
všetky deti v školskom klube bol
jablkovo-mrkvový šalát, ktorý pripravili
tretiaci a druháci s pomocou pani
asistentky
a pani
vychovávateľky.
Jabĺčkový deň mal taký úspech, že sme
v aktivitách pokračovali aj na druhý deň.
Mgr. Elene Halušková
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Selena Gomez : Lose You To Love Me
Tones and I : Dance monkey
Bebe Rexha : You can´t stop the Girl
Marshmallo, Kane Brown : One Thing Right
Camilla Cabello : Consequences
Adam Ďurica : Zatancuj si so mnou
Ed Sheeran : Beautiful People
Ed Sheeran,Justin Bieber : I Don´t care
Imagine Dragons : Birts
Jonas Brother : Only Human
Marshmallo, Kane Brown One Thing Right
I've broke down and I've cried
I've got nothing to hide no more
I've loved and I've hurt
Broken people down with words
More grace than I deserved, for sure
Known to be crazy, known to be wild
Mama had to suffer a little devilish child
Ain't no stranger to the troubles at my
door
I've been at the wrong place at the wrong
time
Chasin' all the wrong things most of my
life
Been every kinda lost that you can't find
But I got one thing right
Been the kind of guy girl's mamas don't
like
Runnin' with the wrong crowd on the
wrong nights
'Cause I've been wrong about a million
times
But I got one thing right, you
Mmm
(Baby, I got one thing right) Yeah, I got
you
(Baby, I got one thing right) I got one
thing right
You saw right through my pain
Kept us patient while I changed

Never even crossed your mind to walk
away (to walk away)
When I was gettin' crazy, reckless, and
wild
Actin' like my mama's little devilish
child
It took a heart like yours to find its place
(find its place)
I've been at the wrong place at the wrong
time
Chasin' all the wrong things most of my
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life
Been every kinda lost that you can't find
But I got one thing right
Been the kind of guy girl's mamas don't
like
Runnin' with the wrong crowd on the
wrong nights
'Cause I've been wrong about a million
times
But I got one thing right, you
Mmm
(Baby, I got one thing right) Yeah, I got
you
(Baby, I got one thing right) I got one
thing right
I've been wrong about a million times
But I got one thing right, I got one thing
right
I've been at the wrong place at the wrong
time
Chasin' all the wrong things most of my
life
Been every kinda lost that you can't find

But I got one thing right (I got one thing
right)
Been the kind of guy girls mamas don't
like
Runnin' with the wrong crowd on the
wrong nights
'Cause I've been wrong about a million
times
But I got one thing right, you
Mmm
(Baby, I got one thing right) Yeah, I got
you
(Baby, I got one thing right) I got one
thing right
I've been at the wrong place at the wrong
time
Chasin' all the wrong things most of my
life
Been every kinda lost that you can't find
But I got one thing right (I got one thing
right)
Zdroj: internet,
upravila: Lucia Homolová, 8.A

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže je občianske združenie, ktoré má
dlhoročnú históriu a skúsenosti v práci s mládežou, zameranú na plnohodnotné využitie
voľného času mladých ľudí. Činnosť ZKSM je zameraná na všetkých mladých ľudí bez
ohľadu na pôvod, pohlavie, rasu, národnosť, náboženské vyznanie, sociálno-spoločenské
postavenie a politické presvedčenie.
Našou víziou je, aby v každom meste a obci na Slovensku boli spoločenstvá mladých,
prinášajúce Božie Kráľovstvo do všetkých oblastí spoločnosti. To vystihuje aj náš slogan:
"Spoločenstvo aj v tvojom meste". Ak ťa naša vízia oslovila, pridaj sa k nám.
Hlavné piliere ZKSM – 1) hodnoty ZKSM
2) pravidelné stretnutia a projekty
3) neformálne vzdelávanie a rozvoj spoločenstiev
4) dobrovoľníctvo a spolupráca.
Milan Kováč – animátor.
Túžiš zažívať život, ktorý prináša naplnenie, zmysel a radosť? Kontaktuj nás. Viac
zaujímavých info o našej činnosti nájdeš na stránke www.zksm.sk.
Milan Kováč, bývalá 9.A
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Vyrieš tajničky a vymaľuj obrázky:

Zdroj: internet,
upravila: Lucia Homolová

Zdroj: internet, upravila: Kristína Danieličová, 5.A
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