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Milí čitatelia!
Babie leto nás pomaly ale isto opúšťa a pripravujeme sa na chladné jesenné a hmlisté
dni. Učenie sa poriadne rozbehlo, pribudlo aj známok v žiackej knižke, dúfajme, že tých
lepších viac. Pri učení nás nezastaví ani jesenné prechladnutie, či nebodaj chrípka.
Vitamíny zo záhrad nám pomôžu prekonať aj tie najhoršie chvíle pri chrípke.
A čo nám prináša októbrové číslo pohorelského školáčika? Pripomenieme si európsky
deň cudzích jazykov, 1. november – všetkých svätých, súťaž v cezpoľnom behu, výchovný
koncert či účelové cvičenie a mnoho iných zaujímavých článkov. Pre mladších čitateľov
sme pripravili aj osemsmerovku, omaľovánku, či hľadanie správnej cestičky pre mačiatko.
Príjemné čítanie Vám želá redakcia

Za Európsky deň jazykov je vyhlásený
26. september.
Jeho korene siahajú do roku 2001, ktorý
bol
Európskym
rokom
jazykov.
Organizátormi EYL boli Rada Európy a
Európska únia a zapojilo sa doň 45 krajín.
Svojimi aktivitami poukázali na jazykovú
rozmanitosť v Európe a vyjadrili podporu
jazykovému vzdelávaniu.
Úspech projektu Európsky rok
jazykov
a
záujem
národných
spoluorganizátorov prispeli k tomu, že
Rada Európy sa rozhodla vytvoriť
každoročnú tradíciu a vyhlásila 26.
september za Európsky deň jazykov.
Takisto bolo vytvorené oficiálne logo,
slogany a internetová stránka.
Európsky deň jazykov sme si tento rok
pripomenuli aj na našej škole, ktorá je
zameraná na výučbu cudzích jazykov
(nemecký jazyk a anglický jazyk). Na
hodinách nemeckého a anglického jazyka
v tento deň žiaci diskutovali spolu
s vyučujúcimi o prínose jazykového

vzdelávania,
o príležitostiach
a možnostiach, ktoré sa im výučbou
cudzích jazykov otvárajú. Na hodinách
žiaci vytvorili pekné projekty, ktorými
chceli spropagovať výučbu cudzích
jazykov.
Európsky deň jazykov vyhodnotili
žiaci aj učitelia nemeckého a anglického
jazyka ako skvelý, zábavný a poučný.
Ďalší rok si ho určite zopakujeme znova.
Veľký prínos videli najmä v tom, že si
všetci uvedomili, aký veľký význam má
výučba cudzích jazykov, a že učiť sa dá
aj inak, zábavnejšie a s úsmevmi na
tvárach.

(Rútka Pokošová, Monika Chromčová,
VIII.A)
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Deň zdravej výživy
Jesť, to je nevyhnutnosť, ale správne jesť, to je umenie.
16. októbra sme si pripomenuli Svetový deň zdravej výživy, pretože
výživa je významný faktor životného štýlu, ktorý ovplyvňuje zdravie.
Poskytuje nielen krytie základných potrieb energie a jednotlivých živín
potrebných pre život, ale je spojená s emóciami, často aj s pocitom
uspokojenia.

Jedzme zdravo!!!

Všetkých svätých
Na deň 1. novembra pripadá sviatok Všetkých svätých a 2. novembra Pamiatka
všetkých zomrelých – dušičky.
V tieto dni chodíme páliť sviečky na hroby a tak si spomíname na rodiny a blízkych
príbuzných, ktorý nás opustili.
Povery nám hovoria, že práve v tento deň zosnulí vstávajú z hrobov a túlajú sa po svete.
Niekde zase pália v ohni jedlo, aby duše, ktoré sa kúpu v ohni, mohli sa najesť a mohli na
pár hodín opustiť peklo. V Amerike tento sviatok nazývajú Helloween. Vyrezávajú sa
tekvice, do ktorých sa vkladajú sviečky a po nociach strašia ľudí.

(Barbora Kolláriková, VIII.A)
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Dňa 9. októbra 2014 sa uskutočnil IX. ročník cezpoľného behu „O putovný pohár
starostu obce Beňuš“. Za našu školu bojovali dve trojčlenné družstvá. Mladších žiakov
zastupovali Kristína Gandžalová, VI.A, Erik Krupa, VII.A a Martin Refka, VII.A.
Starších žiakov zastupovali Daniela Pletková, IX.A, Miroslav Maťúš, IX.A a Tomáš
Gajda, IX. A.
Čo bolo úlohou žiakov pri cezpoľnom behu? Mladší žiaci mali za úlohu prebehnúť
1100 m a starší 1350 m, ďalšou úlohou každého člena družstva bolo v ľahu jedenkrát
streliť so vzduchovkou na terč zo vzdialenosti 8 m a nakoniec každý musel trafiť cvičným
granátom do vyznačeného kruhu s priemerom 1,5 m zo vzdialenosti 10 m.
Výborné umiestnenie získali naši mladší žiaci, ktorí sa umiestnili na 4. mieste zo
siedmych. Ďakujeme aj našim starším žiakom, ktorí skončili na 5. mieste zo šiestich.
Gratulujeme!

(Erik Krupa, VII.A)
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Každý druhý piatok sa budú konať detské omše v kostole Sedembolestnej Panny Márie
v Pohorelej. Pred omšou o 1745 bude spevokol na fare. Na fare sa deti naučia nové pekné
pesničky a zahrajú sa aj rôzne hry. Tento mesiac sa budú detské omše konať:
14.11. a 28.11.

Tešíme sa na Vás !!!!

(Ružena Grajciarová, VIII.A)

Straty a nálezy
Žiaci, ktorí stratili nejaké veci alebo pomôcky, nebojte sa!
Vaše veci sa nachádzajú v riaditeľni!
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Dňa 21. októbra 2014 do
našej školy zavítalo Kočovné
divadlo
Drak
z Prešova.
Zahrali
nám
divadelné
predstavenie
o hudobnej
skupine ABBA. Účinkujúci
mali
presné
kópie
kostýmov,
profesionálne
podali všetkých
interprétov,
zahrali
nám
vznik skupiny,
vrchol
ich
slávy, ale aj ich
neskorší rozpad a naživo zaspievali
najznámejšie hity, ako napríklad Mamma
Mia, Dancing Queen, Waterloo, Money,
Money, Money, Gimme, Gimme,
Gimme, S.O.S. a ďalšie.
ABBA bola švédska populárna
hudobná skupina. Stala sa jednou z
najúspešnejších hudobných skupín na

svete, jej úspech sa často
porovnáva
so
skupinou
Beatles.
.... 18 hitových singlov a 350
miliónov predaných albumov
odrážajú absolútnu unikátnosť
tejto
skupiny. Ich
rozchod
zanechal
prázdne
miesto, ktoré
dodnes
u
mnohých
fanúšikov
ešte nie je
zaplnené. „Vďaka železnej opone“ sme
ich nikdy nemohli vidieť naživo, iba v
kultovom „ABBA vo filme“, na ktorý sa
stáli hodinové rady.
ABBA show sa nám veľmi páčila
a toto
vystúpenie
v nás
zanechalo nezabudnuteľné zážitky.

(Alžbeta Bialiková, VIII.A)
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Dňa 15. októbra 2014 sa v rámci
účelového cvičenia žiaci 2. stupňa
zúčastnili výstupu k bunkru na Rovni.
O oprave tohto bunkra a o 2. svetovej
vojne nám porozprávali pán Šulej a pán
Lakanda.
Tento bunker využívali na ukrytie
pred brutalitou fašistických okupantov
obyvatelia obce Pohorelá v jeseni 1944
po vypuknutí bojov v chotári obce.
Obnovu
tohto
bunkra
realizovali
svojpomocne členovia výboru Základnej

organizácie
Slovenského
zväzu
protifašistických bojovníkov od jesene
2013 do leta 2014.
Slávnostné sprístupnenie obnoveného
bunkra sa uskutočnilo 30. augusta 2014
pri príležitosti 70. výročia SNP.
Na Pohorelú a okolité dediny zaútočili
Nemci a Maďari. Nemci zaútočili na
Telgárt, ktorý podpálili a strieľali aj na
občanov obce, ktorých evakuovali k nám
do Pohorelej.

Zoznam partizánov našej obce:
J. Tlučák, K. Syč Milý, J. Tajboš, J.
Tajboš, J. Bialik, J. Baksa Sivko, M.
Fukoň, J. Ševc, K. Syč Bučko, J. Kuklica,
M. Puťoš, J. Syč, M. Polák, C. Tlučák, K.
Paroš, J. Krupa, M. Bialik (ranený), J.
Petro, M. Šulej, E. Pompura, J. Kyba, J.
Refka, C. Polák (ranený).

Celkový zoznam padlých:
M. Uriaš, J. Uriaš, K. Hudák, L. Terek
(zahynul v zajatí v Nemecku), K.
Rochovský a M. Rochovský (členovia
Revolučného národného výboru, odpadli
4.11. 1944 pri Telgárte).

bunker

(Valika Syčová, VIII.A
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Základná umelecká škola v Heľpe
Milí priatelia ZUŠ Heľpa!
Školský rok je už v plnom prúde, v našej škole sa pripravujeme na prvé koncerty, verejné
vystúpenia či súťaže. Každý deň (dokonca aj cez víkendy) sa u nás hrá, spieva, maľuje aj
tancuje! Aj naši žiaci z Pohorelej navštevujú ZUŠ v Heľpe a možno niektorí porozmýšľajú,
či sa v budúcnosti prihlásia na nejaký odbor:
Odbory: - výtvarný
- hudobný - hra na klavír - Mgr. L. Popovičová
Mgr. A. Bošeľová
Mgr. P. Harvanka
- hra na akordeón- Mgr. L. Vlachová
Mgr. A. Vlach
- hra na husle - Mgr. N. Lema
- hra na gitare – Mgr. P. Harvanka
- tanečný
- audiovizuálna a multimediálna tvorba
- literárno-dramatický
Riaditeľ školy: Mgr. Peter Harvanka
(Zuzana Puťošová, VIII.A)

Grón, Grónec či Grónčan?
Ak vám bude niekto tvrdiť, že dokonale
ovláda slovenčinu, tu je takmer zaručený
spôsob, ako ho vyviesť. Vyskúšajte ho
z tvorby názvov obyvateľov štátov, regiónov
a miest. Začnite ľahkou otázkou, ako po
slovensky správne nazývame obyvateľov
Grónska – Grónec alebo Grónčan?
Ak to bude pre neho príliš ľahké (Grónčan je
správne), nech skúsi
vytvoriť názvy
obyvateľov mužského a ženského rodu
k týmto geografickým názvom: Bavorsko,
Kapské Mesto, Kongo, Kováčová, Lipsko,
Liptovský Mikuláš, Minsk, Oslo, Pruské, San
Francisco a Spišská Nová Ves.

Demonymá (označenia obyvateľov miest
a obcí) vedia potrápiť aj tých najzdatnejších
slovenčinárov. Koľko ste ich vytvorili
správne?
Bavorsko - Bavor, Bavorka,
Kapské mesto – Kapskomešťan,
Kongo – Konžan, Konžanka,
Kováčová – Kováčovčan, Kováčovčanka,
Lipsko – Lipčan, Lipčanka,
Liptovský Mikuláš - Liptovskomikulášan,
Liptovskomikulášanka,
Minsk – Minčan, Minčanka,
Oslo – Osločan, Osločanka,
Pruské – Prušťan, Prušťanka,
San
Francisco
–
Sanfrancišťan,
Sanfrančišťanka,
Spišská Nová Ves – Spišskonovovešťan,
Spišskonovovešťanka.

(Erik Krupa, VII.A)
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Pravdepodobne nie je na Slovensku Slováka, ktorý by aspoň raz v živote nenavštívil
Vysoké Tatry... Tie sa totiž považujú za symbol našej krajiny a národnej hrdosti.
A preto na konci školského roka 2013/14 sa aj náš pedagogický zbor vybral na výlet
potulkami po Tatrách. Trasa viedla najskôr k Popradskému plesu, po ktorej sme išli dokonca
po asfaltovej ceste.
Popradské pleso sa inak nazýva aj Rybie pleso. Nachádza sa v nadmorskej výške 1 494 m
n. m. a leží v Mengusovskej doline. Jeho rozloha je necelých 7 ha a hlboké je 17 metrov.
Vzniklo činnosťou ľadovca a patrí mu štvrtá priečka z hľadiska rozlohy tatranských jazier.
Nachádza sa pri ňom aj Chata pri Popradskom plese, pri ktorej si učitelia oddýchli a nabrali
síl do ďalšieho výstupu na Štrbské pleso.
Od Popradského plesa sme sa vybrali už skalnatou ale veľmi prekrásnou cestou
k Štrbskému plesu. Štrbské Pleso je významným centrom turizmu a zimných športov, je
najvyššie položená turisticko-liečebná osada, nachádzajúca sa vo Vysokých Tatrách.
Rozkladá sa na južnom brehu jazera Štrbské pleso v nadmorskej výške 1 346 m n. m.
Dĺžku má 1 030 km, šírku 600 m a rozprestiera sa na 20 ha.
Obdivovali sme krásy prírody v Tatrách. Boli to najkrajšie panoramatické výhľady spojené
so sviežim horským vzduchom a dokonalým zážitkom a určite na tento výlet len tak ľahko
nezabudneme.

(Mgr. M. Krupová)
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Priebežná tabuľka starších žiakov (do 15 rokov):
Poradie Družstvo
Z
1 FTC Fiľakovo
11
2 MŠK Rimavská Sobota
10
3 MFK Strojár Krupina
11
4 1.FK HOREHRON
11
5 FK Mesta Tornaľa
11
6 FK LAFC Lučenec
11
7 TJ Sklotatran Poltár 11
8 OŠK Radzovce
10
9 TJ Tatran VLM Pliešovce10
10 MFK Žarnovica
11
11 MFK Detva
11
12 FK Iskra Hnúšťa
11
13 MFK Nová Baňa
10
14 FK Sitno B.Štiavnica 11

V
10
8
8
6
5
5
5
5
4
3
4
3
1
0

R
0
2
0
2
3
2
1
1
1
4
0
0
0
0

P
1
0
3
3
3
4
5
4
5
4
7
8
9
11

Skóre
44 : 6
42 : 7
37 : 12
35 : 16
33 : 27
40 : 18
28 : 24
17 : 23
19 : 13
13 : 15
15 : 49
13 : 41
12 : 35
3 : 65

Body
30
26
24
20
18
17
16
16
13
13
12
9
3
0

+/15
8
6
5
0
2
-2
1
-2
-5
-3
-9
-9
-15

(Adrián Koky, Lucia Šavolová, VIII.A)

Projekt „Nebuď otrok drog“ je zameraný na prevenciu drogovej závislosti mladých ľudí.
Do tohto projektu sa môžu zapojiť žiaci a pedagógovia všetkých typov škôl - materských,
základných, stredných a vysokých.
Napíšte nám príbehy, básne, nakreslite obrázky, nahrajte videoklipy, krátky film,
naspievajte pieseň. Jedinou podmienkou je, aby výsledné dielo vyjadrovalo negatívny postoj k
drogám a k závislostiam ako takým (drogy, fajčenie, alkohol...). Posielanie súťažných diel si
nenechávajte na poslednú chvíľu, aby si ich mohlo pozrieť viac ľudí a tým sa zväčšila aj
možnosť výhry. Nezabudnite VŽDY uviesť celé meno autora, jeho vek, názov a adresu školy
a telefonický kontakt.
Môžete vyhrať :
1. Základné školy (3 tablety, 3 telefóny, 3 fotoaparáty)
2. Cena poroty (1 tablet, 1 telefón, 1 fotoaparát)
3. Cena generálneho riaditeľa TASR Jaroslava Rezníka ( smartphone )
4. Materské školy - spoločenské hry, knihy, hračky, učebné pomôcky
Súťaž sa začala 15. októbra, príspevky posielajte do 10. decembra 2014, slávnostné
odovzdanie cien je naplánované na 18. decembra. Články môžete posielať e-mailom na
skolskyservis@tasr.sk alebo sa autori môžu zaregistrovať na portáli Školský servis. Všetky
články a diskusie pod článkami sa budú zrkadliť aj portáli www.nebudotrokdrog.sk.
(Rútka Pokošová, VIII.A)
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Osemsmerovka
Nájdi všetky slová.

Pomôž mačičke ku klbku!

(Oliver Martinec, VIII.A)
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(Monika Chromčová, VIII.A)

 111111111 × 111111111 = 12,345,678,987,654,321
 vo vesmíre nie je počuť žiadny zvuk
 muži priťahujú blesky sedemkrát viac ako ženy
 horúca voda zmrzne rýchlejšie ako studená voda
 dážď obsahuje vitamín B12
 najdlhšie anglické slovo má 190 000 písmen
 dva milióny atómov vodíka by prikrylo bodku (.)
 Zem váži 6.588.000.000.000.000.000 ton
 clinophobia je strach ísť do postele
 ovca sa zmenší, keď prší?
(Adam Lakanda, VIII.A)
________________________________________________________________________________
Redaktori: Barbora Kolláriková, Oliver Martinec, Alžbeta Bialiková, Ružena Grajciarová,
Zuzana Puťošová, Monika Chromčová, Rúta Pokošová, Erik Krupa, Valéria Syčová, Adrián Koky,
Lucia Šavolová, Adam Lakanda.
Pedagogický dozor: Mgr. Mariana Krupová
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