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Štátne sviatky v máji

Krúžok: Ručné práce - Dominika Hrčáková

Zápis detí do materskej školy
Jar Kláry Jarunkovej
Nájdi 5 rozdielov
Horehronská valaška pre Pohorelú

Krúžok: Ručné práce - Vivien Ďuricová

Slávik Slovenska 2019
Kolovrátok Heľpa
Deň Matiek
Prijímacie skúšky
Škola v prírode
Futbalový turnaj

Krúžok: Ručné práce - Lucia Homolová

Exkurzia v Banskej Štiavnici
Šikovníci
Pre deti
Slovensko-rómsky slovník
Krúžok: Ručné práce – Dominika Hrčáková

Krúžok: Ručné práce – Daniela Cesnaková

Úvod
Milí čitatelia!
Vo vzduchu vonia májový dážď, blížiace sa leto, s ním aj prázdniny. Je tu máj, mesiac
lásky. Koniec školského roka sa pomaly blíži a s ním aj koncoročné vysvedčenia, ktorých
sa každý z nás trochu obáva. Poďme si teda dať prestávku od učenia a opravovania
známok a so školáčikom sa pozrieť bližšie na májové štátne sviatky a udalosti, ktoré sa
v našej škole udiali v tomto mesiaci, súťaže, prijímacie skúšky na stredné školy, ktorými
museli prejsť naši deviataci a na ďalšie témy spracované redakciou nášho časopisu.
Vaša redakcia Pohorelského školáčika
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1. a 8. mája sa na našej škole nevyučovalo. Prečo? To si teraz vysvetlíme.
1. máj alebo Sviatok práce je medzinárodný sviatok pracujúcich. Prijal ho
ustanovujúci kongres II. internacionály roku
1889 v Paríži, na pamäť všeobecného štrajku a
masových demonštrácií chicagských robotníkov,
ktoré sa konali roku 1886 za osemhodinový
pracovný čas. Po vzniku Česko-Slovenska bol od
roku 1919 1. máj vyhlásený za štátny sviatok.
Prvomájové oslavy sa niesli v duchu boja proti
nezamestnanosti a zhoršovaniu postavenia
pracujúcich. Oslavy sa kovali v období
socializmu v Česko-Slovensku po vzore
Sovietskeho zväzu spojené s prvomájovými
sprievodmi s alegorickými vozmi.
Ukončenie druhej svetovej vojny v Európe si jednotlivé štáty Starého kontinentu
pravidelne pripomínajú 8. mája. V Slovenskej
republike je Deň víťazstva nad fašizmom dňom
pracovného pokoja. OSN 22. novembra 2004
vyhlásilo 8. a 9. máj za Dni spomienok a
zmierenia na počesť všetkých, čo zomreli v čase
druhej svetovej vojny. Tú v bývalom Sovietskom
zväze (ZSSR) i v terajšej Ruskej federácii
nazývajú Veľkou vlasteneckou vojnou a Deň
víťazstva nad fašizmom i naďalej oslavujú 9.
mája.
Zdroj: internet,
upravila: Dominika Hrčáková, 7.A

Zápis detí do materskej školy sa konal od 15. mája 2019 –
17. mája 2019 v čase od 9:30 – 12:30 hod. v priestoroch
miestnej materskej školy. Žiadosť o prijatie dieťaťa do
materskej školy mohli podať rodičia dvoj až šesťročných detí v
priestoroch materskej školy.
K žiadosti bolo potrebné predložiť:
- lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa,
- rodný list dieťaťa,
- preukaz poistenca dieťaťa.
Zdroj: www.zspohorela.edu.sk
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V minulom čísle sme Vám písali o súťaži v prednese poézie
a prózy Jar Kláry Jarunkovej v Šumiaci a dnes pokračujeme vo
výtvarnej súťaži Jar Kláry Jarunkovej, kde naši žiaci
získali diplomy a pekné vecné ceny.
Diplom získali:
Júlia Gajdová z 3.A
Mária Pokošová z 8.A
Kolektív žiakov 3. ročníka
Kolektív žiakov 5. ročníka
Ďakujeme p. uč. Mgr. M. Skladanej a Mgr. M. Huťovej
za prípravu žiakov na súťaž a žiakom ďakujeme za
reprezentovanie školy.
Vivien Ďuricová, 7.A
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Dňa 5. mája 2019 sa DFS Mladosť Pohorelá zúčastnila folklórnej
prehliadky pod názvom Horehronská valaška v Telgárte. Žiaci
súťažili v niekoľkých kategóriách - sólo spev, duo spev, skupinový
spev v mladšej aj staršej vekovej skupine.
V mladšej kategórii sa v duo speve na 3. mieste umiestnili Lucia
Gandžalová a Magdalénka Kanošová, v skupinovom speve žiaci 1.4. ročníka získali 2. miesto.
V staršej kategórii sa v sólo speve na 2. mieste umiestnila Sára
Bláhová, v duo speve získali 1. miesto Sára Bláhová a Natália
Pokošová, v skupinovom speve dievčatá 5.-8. ročníka získali 1.
miesto.
DFS Mladosť zároveň získala aj hlavnú cenu –

Horehronskú valašku.
Srdečne gratulujeme!!!
Mgr. Mária Huťová

5

Dňa 17. mája 2019 sa v Brezne uskutočnilo okresné kolo speváckej súťaže Slávik
Slovenska. Z našej školy postúpili do tejto súťaže:
 v 1. kategórii Lucia Gandžalová z 2.A
 v 2. kategórii Bianka
Tlučáková zo 6.A
 v 3. kategórii Natália
Pokošová z 7.A.
Dievčatá
predviedli
výborné
výkony. Lucia Gandžalová získala
vo svojej kategórii 1. miesto a
postúpila do krajského kola v
Poltári.
Srdečne
blahoželáme a
všetkým prajeme veľa chuti do
spievania!
Mgr. Mária Huťová
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Dievčatá staršej zložky DFS Mladosť sa v nedeľu 26. mája 2019 zúčastnili detského
folklórneho festivalu Kolovrátok v Heľpe. Predstavili sa choreografiou Horehronom,
doluhronom, kde predviedli piesne a tance z Horehronia.
Mgr. Mária Huťová

7

V stredu, dňa 8. mája 2019 sa v jedálni Základnej školy s materskou školou Pohorelá
uskutočnilo podujatie venované našim milujúcim mamičkám. Tohto roku bol program
trochu netradičný, keďže sa odohrával v rozprávkovom kráľovstve, kde vystúpili deti
z materskej školy a žiaci 1. a 2. stupňa. Toto podujatie nám spríjemnili hraním,
recitovaním, tancom, spevom, klavírom či flautami. Ďakujeme p. uč. Mgr. Ľ.
Vaculčiakovej, Mgr. M. Skladanej, Mgr. M. Huťovej a Mgr. I. Zlúkyovej za prípravu
žiakov ku dňu matiek. Ďakujeme aj p. vych. Mgr. E. Haluškovej a Bc. D. Lakandovej
za tvorbu srdiečok pre mamičky. Ďakujeme aj mamičkám, ktoré ochotne ušili svojim
deťom kostýmy a aj všetkým žiakom, ktorí ochotne pomáhali s nacvičovaním programu a
s láskou pre svoje mamy a staré mamy vystupovali.
Mgr. Mariana Krupová
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Prijímacie skúšky na SŠ
Ako každý rok, i teraz sa deviataci z celého Slovenska museli rozhodnúť, kde budú
študovať po ukončení základnej školy. Či už si vybrali odbornú školu alebo gymnázium,
takmer všetci z nich museli absolvovať prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a
matematiky. Prijímacie skúšky sa konali v dňoch 13. a 16. mája 2019. Všetci deviataci
boli úspešní a boli prijatí na stredné školy, ktoré si vybrali. Všetkým budúcim prvákom
gratulujeme a prajeme veľa úspechov na novej škole!
J. Kamzíková 9.A
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V dňoch 27. mája - 31. mája 2019 sa žiaci 2.a 3.
ročníka zúčastnili školy v prírode. Päť dní strávili v
penzióne
Javorina
na
Donovaloch
pod
pedagogickým dozorom p. uč. Zlúkyovej, p. uč.
Huťovej a p. asistentky Tlučákovej. Počas svojho
pobytu zažili veľké množstvo zážitkov, spoznávali
tunajšiu prírodu, kúpali sa v krytom bazéne a
absolvovali rôzne aktivity.
Dve popoludnia a večery im pobyt spestrila aj
pani animátorka Brigit, ktorá ich naučila rôzne hry,
piesne a súťaže. Veľkým oživením pobytu bola aj
návšteva Habakukov. Napriek nepriaznivému
počasiu si deti školu v prírode užili a v piatok sa
plní dojmov a zážitkov vrátili domov.
Mgr. Mária Huťová
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„O pohár generálneho riaditeľa ŽP Podbrezová“
futbalisti z 1. stupňa
Po upršaných dňoch vyšlo slnko a umožnilo žiakom našej školy zažiť krásny
športový deň , dňa 16. mája 2019, na futbalovom ihrisku v Heľpe, kde sa žiaci I. stupňa
zúčastnili futbalového turnaja "O pohár generálneho riaditeľa ŽP Podbrezová". Aj
keď získali štvrté miesto, už len ich remíza 1:1 s víťazom turnaja /ZŠ Telgárt/ im na
tvárach vyčarila úsmev a všetci mali obrovskú radosť. Turnaja sa zúčastnilo celkovo 6
družstiev: ZŠ Telgárt, ZŠ Šumiac, ZŠ Heľpa, ZŠ Závadka nad Hronom, ZŠ Beňuš a naše
družstvo v zložení: brankár – Tomáš Klimko, 4.A a hráči: Jakub Pompura, 2.A,
Martin Borlok, 3.A, Martin Pecha, 3.A, Kristián Hruška, 3.A, Šimon Refka, 3.A,
Bartolomej Pokoš, 4.B, Kristán Puška, 4.B, Erik Šarišský, 4.B a Vladimír Radič,4.B.
VÝSLEDKY NAŠICH ZÁPASOV
Pohorelá 2:2 Beňuš
Pohorelá 1:2 Závadka
Pohorelá 1:0 Šumiac
Pohorelá 1:1 Telgárt
Pohorelá 2:4 Heľpa
CELKOVÉ PORADIE - SKUPINA C
1. ZŠ Telgárt
2. ZŠ Heľpa
3. ZŠ Beňuš
4. ZŠ Pohorelá
5. ZŠ Závadka n/Hr.
6. ZŠ Šumiac
Vďaka za športovú prípravu žiakov patrí
riaditeľovi školy Mgr. Jozefovi Šajšovi a učiteľkám
telesnej výchovy. Pochvala patrí aj samotným
futbalistom za snahu a vytrvalosť a hlavne za ich
disciplinované správanie počas turnaja.
Mgr. Žaneta Holková
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Dňa 24. mája 2019 sa žiaci druhého stupňa
zúčastnili na výlete v Banskej Štiavnici. Výletu
sa zúčastnilo 38 žiakov a tri pani učiteľky.
Najprv sme sa vybrali do Starého zámku, kde sa
konal XXII. ročník: FESTIVAL KUMŠTU
REMESLA A ZÁBAVY. V priestoroch Starého
zámku sme si mohli kúpiť rôzne suveníry na
pamiatku. Žiakov zabavili, ale aj poučili: tradičné
bábkové divadlo TYJÁTR, štiavnické bábkové
divadlo CONCORDIA TÚLAVÉ DIVADLO,
koncert skupiny BANDA, módna prehliadka
„značky PLETA“, žongléri a akrobati, flašinet,
drevený kolotoč, Banskoštiavnický banícky orloj
a ďalšie atrakcie. Zažili sme majstrovstvá
tradičného hrnčiarstva, košikárstva, tkáčstva,
pradenia, paličkovania, kováčstva, pisárstva,
výroby krúžkovej zbroje, výroby hlinených fajok
„štiavničiek“, tiež sokoliarstva a ďalších starých
remesiel. V rámci voľného programu sme si
prezreli námestie a nakoniec sme sa zastavili
v Banskej Bystrici v nákupnom centre Európa.
Počas celého výletu na nás dozerali Mgr.
Skladaná, Mgr. Kalmanová a Mgr. Kantorisová.
Výlet sa nám veľmi páčil a ďakujeme pani
učiteľkám za organizáciu tohto náučného výletu.
Janka Kamzíková, 9.A
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Deti zo záujmového útvaru Šikovnici skrášlili náš školský areál farebnými ceruzkami
a tým ukončili činnosť v školskom roku 2018/2019. Ďakujem žiakom za aktívnu činnosť
počas celého roka a školníkovi našej školy P. Zibríkovi za pomoc pri skompletizovaní
krásnych plotikov.
Bc. Janka Tlučáková
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Zdroj: internet, upravila Janka Kamzíková, 9.A
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Vlastnosti
veľký – malý dobrý – zlý
báro –
tiknóro

láčho erďavo

pekný –
škaredý

drahý –
lacný

vysoký –
nízky

šukár džungalo

kúčo –
óčono

účo – tikno

hrubý –
tenký

starý – nový ťažký – ľahký dlhý –
krátky
phúro –
pháro - lókho
thúlo – sáno nevo
dúgo –
hárno

hlboký –
plytký

plný –
prázdny

suchý –
mokrý

teplý –
studený

starý –
mladý

veselý –
smutný

pherde –
čúčo

šuko –
sapano

táto šudľardo

phuro –
terno

asavno –
brígako

široký – úzky
bulho –
sáno(keškanno)
ostrý – tupý
kucime - debutno

choripno –
plitkóro
čistý – špinavý
šúžo - melalo

Rozkazovací spôsob
choď - dža
choď spať – dža te
sovel
lež - pašľuv
seď - beš
vstaň - ušči
utekaj - denaš

plač, neplač - rov,
narov

choď preč, odíď –
ara, dža het

nebi ma – na már tut choď domov – dža
khére
neboj
nechaj to – muk les
sa – na darav

zdvihni – kide upre
nerob neporiadok –
naker bordelis
chyť, drž - chude

jedz – cha

poď sem - avarde

spievaj – džiľav

nehreš – na koš

počúvaj – šun,
šunča

ťahaj – cirde

sadni si – beš téle

spi – sov

polož – thov téle

počkaj - užar

FARBY
BIELY – párno
ŽLTÝ – žlto, žluto, šargo, šárgo, galbeno
ČERVENÝ – lolo, lólo, loulo
ZELENÝ – želeno, zeleno
MODRÝ – belavo, pineto
HNEDÝ – hňedo, barnavo, kávejoššo ČIERNY – kalo, kálo
FIALOVÝ - fialkoššo
Zdroj: internet, upravila: Mgr. Mariana Krupová
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