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Úvod
Je tu opäť žiakmi neobľúbený mesiac september a s ním škola, úlohy, písomky, známky,
učenie a všetky ostatné činnosti, do ktorých sa nám, žiakom, po letných prázdninách vôbec
nechce. September prišiel v plnej kráse, aj s mínusovými teplotami a hmlistými ránami, do
ktorých sa nám vôbec nechce vstávať každé ráno.
Redakcia školského časopisu pod vedením pani učiteľky Krupovej si však opäť našla
čas, aby nám po celý školský rok, počnúc práve septembrom, prinášala novinky
z prostredia našej školy, zdokumentovávala udalosti a prinášala aj veľa zaujímavých vecí
ako tajničky, hádanky, ale aj nárečie a zaujímavosti našej obce.
Dúfame, že si čo najskôr zvyknete na známe školské prostredie a plný energie začnete
školský rok 2015/2016.
Vaša redakcia Pohorelského školáčika 

V nárečiach existujú pre september názvy ako hrudeň a jaseň.
Pomenovanie mesiaca september pochádza z latinčiny-,,septem“-siedmy, pretože
v rímskom kalendári bol september siedmym mesiacom. Rok začínal ,,marciusom“prvým, teda marcom.
o Vo svete je september medzinárodným mesiacom medu, lepších raňajok, jógy,
vďaky za jedlo, húb, paradajok, vína a ryže.
o Medzi študentami je považovaný za najneobľúbenejší mesiac, pretože sa ním
začína školský rok v takmer každej krajine sveta.
o 23.9. nastáva jesenná rovnodennosť, po ktorej už prichádza astronomická jeseň.
(A. Bialiková, IX.A)
o
o

Aký september, taký bude i marec.
Ak sa osy v septembri tlačia do príbytkov, prorokujú tuhú zimu.
Koniec prázdnin suché hmly ak nosí, tuhú zimu z neba na Vianoce prosí.
Keď na počiatku septembra hrmí, bude nasledujúceho roku hojnosť božia.
Keď Rozália (4.9.) kvety páli, Lucia (13.12.) kvetmi pomaľuje obloky.
Ak je na Matúša jasno, býva na budúci rok dobré víno.
Keď na Michala prší, nebude veľkej zimy do Vianoc.
(A. Bialiková, IX.A)
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Počet tried: 13
I. stupeň.: 7 tried
II. stupeň: 6 tried

Dochádzajúci žiaci

Počet žiakov: 219 (5 v zahraničí)
Dochádzajúci: 86 ž. (69 rómov)
Miestni: 133 ž. (48 rómov)
Spádový typ školy, dochádza – Pohorelská Maša – 3
Vaľkovňa – 68
Nová Maša – 9
Zlatno – 2
Heľpa – 1
Šumiac – 3

Pohorelská
Maša
Nová Maša
Vaľkovňa
Zlatno
Heľpa

STUPNICA HODNOTENIA
Všetci vyučujúci sú povinní dodržiavať platné učebné osnovy a sledovať vzdelanostnú
úroveň žiakov v súlade s platnými štandardami v jednotlivých predmetoch. Pre klasifikáciu
predmetov naša škola prijala nasledovnú stupnicu úspešnosti:
100 – 90 % = 1
89 – 70 % = 2
69 – 45 % = 3
44 – 25 % = 4
24 – 0% = 5

Organizácia vyučovacích hodín a prestávok
Začiatok vyučovania a celková organizácia vyučovania bola určená s ohľadom na
dochádzajúcich žiakov a ich spoje.
1. hodina
7:50 – 8:35
2. hodina
8:45 – 9:30
3. hodina
9:40 – 10:25
veľká prestávka
4. hodina
10:45 –11:30

5. hodina
11:40 – 12:25
6. hodina
12:30 – 13:15
obedňajšia prestávka
7. hodina
13:45 – 14:30
8. hodina
14:35 – 15:20
9. hodina
15:25 - 16:10
(R. Grajciarová, IX.A)
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Triedni učitelia:
O. ročník – Mgr. Terézia Šajšová
I.A – Mgr. Ľudmila Vaculčiaková
I.B – Mgr. Lenka Sidorová
II.A – PaedDr. Gabriela Kanošová
III.A – Mgr. Ivana Zlúkyová
IV.A – Mgr. Mária Huťová
IV.B – Mgr. Elena Halušková
V.A – Mgr. Marianna Kalmanová
VI.A – Ing. Anna Pravotiaková
VI.B – Mgr. Ivana Datková
VII.A - Mgr. Mária Skladaná
VIII.A - Mgr. Renáta Kantorisová
IX.A – Mgr. Mariana Krupová
ŠKD I. – Mgr. Elena Halušková
ŠKD II. – Bc. Dáša Lakandová
Ďalší vyučujúci – Mgr. Jozef Šajša – p. riaditeľ
Mgr. Erika Bialiková – p. zástupkyňa
Ing. Matej Tešlár
Ing. Katarína Kanošová
Mgr. Janka Hazáková
Mgr. Slavomír Marko
Asistentky učiteľa – Mgr. Martina Mikolajová
Bc. Jana Tlučáková
Ďalší zamestnanci školy: Ing. M. Frajtová
P. Zibrík
A. Zibríková
V. Pompurová
A. Refková
M. Turčanová
D. Kolláriková
I. Fillová
S. Krupová
V. Sivičeková

ekonómka
školník, údržbár, kurič
upratovačka
upratovačka
upratovačka
upratovačka
vedúca ŠJ
pracov. v prevádzke
pracov. v prevádzke
hlavná kuchárka
(A. Bialiková, IX.A)

Vyfarbi si obrázok:

(O. Martinec, IX.A)
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Záujmové útvary
Žiakom ponúka škola široký výber záujmových útvarov:
1. Mladí novinári, 2. st.
Mgr. Krupová
2. Literárno - etický krúžok, 1. st.
Mgr. Vaculčiaková
3. Výtvarný krúžok, 1. st.
Mgr. Zlúkyová
4. Výtvarný krúžok, 2. st.
Mgr. Skladaná
5. Dejepis plus, 2. st.
Mgr. Pravotiaková
6. Ľudový tanec a spev, 1., 2. st.
Mgr. Huťová
7. Počítač hrou, 1. st.
PaedDr. Kanošová
8. Informatika, 2. st.
Mgr. Kantorisová
9. Florbalový krúžok, 2. st.
Mgr. Šajša
10. Futbalový krúžok, 1. st.
Mgr. Šajša
11. Estetický krúžok, 1. st.
Mgr. Bialiková
12. Mladí výtvarníci, 1. st.
Mgr. Sidorová
13. Krúžok tvorivosti, 2. st
Mgr. Datková
14. Malí bádatelia, 1. st.
Mgr. Šajšová
15. Anglický jazyk, 2. st.
Mgr. Kalmanová
16. Šachový krúžok
p. Jozef Kanoš
Dúfame, že každý si nájde ten svoj záujmový útvar a bude svoj talent ďalej rozvíjať.
(A. Bialiková, IX.A)

Školský parlament
Žiaci sa v školskom parlamente prostredníctvom zverených kompetencií, rozhodovacích
právomocí a spoluzodpovednosti učia demokraticky vystupovať a spolupracovať, tolerovať
odlišné názory i niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia a konanie.
Zloženie školského parlamentu v roku 2015/2016
Predseda:
Adam Lakanda, IX.A
Podpredseda: Rúta Pokošová, IX.A
Členovia:
Janka Balážová, IV.A
Adrián Puška, IV.A
Petra Kantorisová, V.A
Silvia Ševcová, VI.A
Gréta Harvanová, VI.B
Gabriela Gáliková, VII.A
Petra Homolová, VIII.A
Kontaktný pedagóg: Ing. Anna Pravotiaková.
(V. Syčová, IX.A)
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200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra








*28. október 1815, Uhrovec – † 12. január 1856, Modra
bol slovenský politik, filozof, historik, jazykovedec, spisovateľ, básnik, publicista,
redaktor a pedagóg
Ľudovít Štúr bol najvýznamnejší predstaviteľ slovenského národného života a vedúca
osobnosť slovenského národného obrodenia v polovici 19. storočia
kodifikátor slovenského spisovného jazyka založeného na stredoslovenských
nárečiach
poslanec uhorského snemu za mesto Zvolen v rokoch 1847 – 1848
je po ňom pomenovaná planétka (3393) Štúr
Vláda Slovenskej republiky pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra
vyhlásila rok 2015 za Rok Ľudovíta Štúra

V našej škole v hlavnom vestibule vystavili p. uč. Mgr. M. Skladaná a Mgr. L. Sidorová
práce našich žiakov, ktorí si uctili Ľudovíta Štúra výtvarnými prácami a textami k výročiu
narodenia Ľudovíta Štúra.
(A. Lakanda, IX.A)
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Začiatok školskej dochádzky a fakt ako sa dieťa dokáže novým podmienkam prispôsobiť
je akýmsi ukazovateľom pripravenosti dieťaťa na školskú dochádzku. Pre prváčika je nástup
do školy často veľmi stresujúcou udalosťou. Dostáva sa do neznámeho prostredia a nevie, čo
môže očakávať. Aj napriek tomu, že sa do školy pripravuje už veľmi dlhú dobu pred prvým
septembrom a teší sa na školskú tašku a všetky tie vecičky, ktoré mu „museli“ rodičia
nakúpiť. Začnú dodržiavať školský poriadok, budú sa musieť učiť na každú hodinu a to
najlepšie, nájdu si nových kamarátov. A desať mesiacov im prejde ako nič, a už postúpia
o triedu vyššie.
V našej škole sa v šk. roku 2015/16 otvorili dva prvé ročníky.
1.A navštevujú žiaci:
Fotto - Horný rad – (zľava) Milan Lukáč, Erik Pohlod, Erik Bialik, Kristián Puška, Tomáš
Klimko, Tomáš Bartoš
Stredný rad – Radoslava Rajniaková, Alžbeta Tlučáková, Kristína Danieličová, Alžbeta
Bodnáriková
Dolný rad – Nikola Harvanová, Andrea Zemanová, Daniel Kyseľ, Daniel Boháč, Róbert
Pálus, Júlia Kanošová, Ľubomíra Pokošová
Triedna učiteľka je Mgr. Ľudmila
Vaculčiaková. Asistentka učiteľa je Bc. Jana Tlučáková.
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1.B navštevujú žiaci:
Fotto – zľava - Erik Šarišský, Šimon Pokoš, Viktor Puška, Sandra Pokošová, Laura
Súkeníková, Bartolomej Pokoš, Kristián Puška, Mário Škrváň, Rastislav Šarišský.
Chýbajúci - Mariana Pokošová, Sofia Pokošová, Andrej Radič, Vladimír Radič, Denisa
Šarišská, Denisa Harvanová, Jozefína Šarišská, Kasandra Škrváňová, Igor Kováč.
Triedna učiteľka je Mgr. Lenka Sidorová.

Na našej škole sa otvoril aj nultý ročník. Nultý ročník navštevujú: Denisa Bartošová,
Laura Grlačková, Alexandra Harvanová, Marián Kováč, Viktória Kováčová, Sára
Pačajová, Timea Pokošová, Matúš Puška, Adrián Radič. Triedna učiteľka je Mgr. Terézia
Šajšová.
Všetkým prváčikom a predškolákom prajeme veľa chuti do učenia!
(R. Pokošová, IX.A)
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Dňa 30. júna 2015 opustili naše brány, naši kamaráti, deviataci. Deväť rokov
navštevovali našu školu, v ktorej sa naučili nové veci. Áno, reč je o bývalých deviatakoch.
V prvom ročníku sa naučili čítať a písať, neskôr niečo zaujímavejšie, ako prírodovedu,
zemepis, chémiu či fyziku. Ako čas plynul z malých vystrašených prvákov sa stali vyspelí
deviataci. Po absolvovaní monitoru si museli dôkladne rozmyslieť čo budú v živote robiť.
Museli si vybrať strednú školu, čo je veľmi dôležitý krok. Začala sa im nová kapitola života,
ktorá im otvára nové možnosti. Na tejto ceste im prajeme veľa šťastia a úspechov.
(M. Chromčová, IX.A)
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Jesenné prázdniny sa začínajú 29. októbra 2015 (štvrtok) a končia sa
30. októbra 2015 (piatok). Vyučovanie sa začína 2. novembra 2015
(pondelok).
Vianočné prázdniny sa začínajú 23. decembra 2015 (streda) a končia
sa 7. januára 2015 (streda). Vyučovanie sa začína 8. januára 2016
(piatok).
Polročné prázdniny sú 1. februára 2016 (pondelok). Vyučovanie sa
začína 2.februára 2016 (utorok).
Jarné prázdniny sú od 29. februára – 4. marca 2016. Vyučovanie sa
začína 7. marca 2016 (pondelok).
Veľkonočné prázdniny sa začínajú 24. marca 2016 (štvrtok) a končia
sa 29. marca 2016 (utorok). Vyučovanie sa začína v stredu 30. marca
2016.
Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2016 a končia sa 2. septembra
2016. Začiatok vyučovania po prázdninách 5. september 2016
(pondelok).
(Z. Puťošová, IX. A)

Dožínky - slávnosti žatvy a dobrej úrody spojené s ďakovaním nadprirodzeným silám za
úrodný rok.
Vinobranie - oslava posledného zberu vína. Posledný
voz, ktorý viezol hrozno sa zdobil vetvičkami a odviezol sa
k richtárovi, kde pokračovala zábava pri víne až do noci.
Páračky - gazdiné si perie počas celého roka odkladali
a v jesenných a zimných mesiacoch ho potom
v skupinách párali. Išlo o spoločenskú udalosť, keď sa
okolité ženy a dievčatá stretli a rozprávali sa. Takto sa šírili nie len klebety, ale aj príbehy
a tradície.
Sviatok všetkých svätých a Dušičky - po tieto dni hospodári plnili lampáše maslom
namiesto oleja, čím pomáhali zúboženým dušiam, ktoré si maslom mohli potrieť svoje rany.
Hladným dušiam sa zase zišlo jedlo spálené v ohni.
(A. Bialiková, IX.A)
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Dňa 26. júna 2015 sa uskutočnilo branné cvičenie pre prvý a druhý stupeň. Najskôr mali
všetci žiaci našej školy cvičný poplach na školskom dvore a potom sa prvý a druhý stupeň
rozdelili. Žiaci prvého až štvrtého ročníka boli na prechádzke pri Brezine a prameni Kyslá.
Dozor nad žiakmi mali pani učiteľky Mgr. Zlúkyová, Mgr. Vaculčiaková, Mgr. Huťová,
Mgr. Šajšová, Mgr. Sidorová a PaedDr. Kanošová (fotto). Druhý stupeň mal na programe
namáhavejšiu trať - 20. poludník pri Lavici, Brezinu a Makovisko. Piataci viedli skupinu, aby
sa naučili orientovať v teréne. Na Makovisku mali prestávku, kde sa mohli nadesiatovať,
zahrať si karty alebo loptové hry. Dozor nad nimi mali pani učiteľky Mgr. Mikolajová, Mgr.
Krupová, Mgr. Skladaná, Mgr. Kantorisová, Ing. Pravotiaková, Mgr. Datková a všetkých
viedla Mgr. Kanošová (na fotke v strede).
(B. Kolláriková, V. Syčová, A. Bialiková, IX.A)
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Každý jeden z vás vie, že dieťa od 14 rokov je trestnoprávne zodpovedné. Určite si teraz
každý povie „Ja ešte nemám 14, takže nemusím dodržiavať žiadne pravidlá a dávať pozor či
vyvediem niečo zlé“. No nemáte pravdu, každý aj mladší ako 14 rokov musia dodržiavať
určité pravidlá, síce nemôžu byť ešte súdený, ale zato môžu zatvoriť do väzenia vašich
rodičov.
O trestnoprávnej zodpovednosti a sexuálnej výchove nám dňa 10. septembra 2015 prišli
porozprávať psychologička z Úradu sociálnych vecí a rodiny a policajti p. Bodák a p.
Riapoš. Besedy sa zúčastnili žiaci druhého stupňa. Besedu zorganizovalo Komunitné
centrum v Pohorelej. Cieľom stretnutia bolo rozvíjať u žiakov schopnosť aktívne riešiť
problémy, upevniť v nich vedomie zodpovednosti za vlastné správanie, za svoju budúcnosť.
Pojem sexuálne a reprodukčné zdravie a práva sa v ostatných rokoch stal bežnou súčasťou
„ľudskoprávneho“ slovníka. Plánované rodičovstvo znamená princíp slobodnej voľby mať,
alebo nemať deti, ako aj slobodné rozhodnutie o počte a čase ich narodenia. So žiakmi sme
spoločne diskutovali o sexuálnom a reprodukčnom zdraví a právach, boli informovaní
o súčasnom stave – miere tehotenstiev tínedžeriek - v rámci krajín EÚ, o povinnostiach
Slovenskej republiky v oblasti právneho základu sexuálnych a reprodukčných práv. Na
stretnutí sme sa venovali niektorým témam z tejto oblasti, a to: antikoncepcia a plánovanie
rodičovstva vrátane interrupcie (žiaci mali možnosť uvedomiť si problematiku umelého
prerušenia tehotenstva a klady a zápory rozličných právnych úprav v tejto oblasti, ujasniť si
svoj vlastný názor na túto tému, dokázať formulovať), tehotenstvo a prenatálna starostlivosť,
liečba neplodnosti – umelé oplodnenie, sexuálna výchova a informovanosť, pohlavne
prenosné infekcie, násilie páchané na ženách, obchodovanie so ženami a nútená prostitúcia.
Žiaci sa oboznámili s tým, čo by sa mohlo stať v prípade, ak by náhodou niečo zlé porušili.
Taktiež nám porozprávali o puberte, čo prináša taká puberta a čo robí s naším správaním. Aby
sme vedeli, že to naše správanie je prirodzené, možno niekedy až prehnane precitlivené, a že
sme vo veku, kedy sa naše telo vyvíja. Poučili sme sa z chýb iných alebo len sa oboznámili
a zistili, že si máme dávať pozor, aby sa nám nestalo, že jedného dňa prídeme o rodičov
a budeme musieť ísť do detského domova, alebo ísť do polepšovne.
Žiakov beseda zaujala, kládli množstvo otázok, na ktoré policajti radi odpovedali. Veríme,
že to nebolo pre žiakov zbytočné ale poučné, aby sme sa v budúcnosti vystríhali chýb.
(B. Kolláriková, IX.A)
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PRÍBEHY

ŠIKANOVANÝCH
CELEBRÍT

Katy Perry
V škole som bola terčom posmechu mojich spolužiakov
a spolužiačok, pretože mi prsia narástli ako prvej v triede a to
veľmi skoro. Všetky dievčatá boli ploche ako dosky a mne sa
na hrudi pohupovali dva veľké melóny!
Prezývali ma dojná krava, kozatá a XY a to len kvôli tomu, že
sa moje telo vyvinulo skôr, ako sa malo. Niekedy som za to vinila Boha, pretože si pamätám, ako som
sa ako deväťročná každý večer modlila, aby mi cez noc narástli prsia. Dokonca som ich chcela také
veľké, že ak si ľahnem na chrbát, neuvidím si cez prsia na nohy! Nuž, musím povedať, že moje želanie
sa mi splnilo a s nimi aj niekoľko rokov nechutných nadávok, poznámok a obchytkávania zo strany
chalanov. Neviem si predstaviť, aká som bola šťastná, keď prsia začali rásť aj ostatným spolužiačkam
a mňa konečne nechali na pokoji... Mnohí moji fanúšikovia sa však denne stretávajú so šikanou
mnoho horšou, akou som kedysi prechádzala ja. A preto by som im chcela odkázať - Buďte silní!
Ste na tomto svete len raz a aj tá najhoršia šikana raz pominie. Ak ste obeťou
šikany, to najhoršie, čo môžete spraviť, je ukázať tým, čo vás šikanujú, ako veľmi vás to bolí. Ak
nadávajú, vysmejte sa im do tváre. Ak si vás kvôli niečomu doberajú, povedzte im, že je vám to jedno.
A potom ich choďte nahlásiť učiteľom alebo rodičom. Nedajte im pocítiť, že nad vami vyhrali,
a nebojte sa, osud sa im za ich hrozné správanie pomstí sám. Hovorí sa, že kto sa smeje naposledy, ten
sa smeje najlepšie. A je to pravda – pozrite sa na mňa a moje masívne prsia, som úspešná speváčka
a nikto by si ma dnes nedovolil nazvať dojnou kravou alebo kozaňou!

(L. Šavolová, IX.A)

Beh k bunkru na Rovni
Dňa 5. septembra 2015 sa v našej obci uskutočnil 0. ročník športového podujatia „Beh k bunkru
na Rovni“. Túto akciu organizovala ZO SZPB Pohorelá v spolupráci s Obcou Pohorelá a OZ OPORA
Pohorelá. Pre juniorov a dospelých bol štart zo železničnej zastávky o 10:00. Štart žiakov a žiačok bol
z námestia o 10:40. Zúčastnilo sa ho 10 pretekárov. Za žiakov súťažili J. Balážová (IV.A), G.
Tereková, P. Pilát (IX.A) a J. Bútora (VI.A).
Kategórie boli: Dievčatá 1.-4.ročník
Dievčatá 5.-9.ročník
Chlapci 1.-4.ročník
Chlapci 5.-9.ročník
Juniori 1997 a mladší
Muži 1996 a starší
Juniorky 1997 a mladšie
Ženy 1996 a staršie

Nultý ročník tejto súťaže prebiehal bez problémov. Aj keď bolo chladné a upršané počasie,
účastníci a usporiadatelia si pochutnali na guľáši a zohriali sa aj teplým čajom.
(P. Pilát, IX.A)
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V sobotu, dňa 15. augusta 2015 sa konal 21. ročník tradičného kultúrneho podujatia
Pltnícky deň v Nižnej. Naši mladí súboristi DFS Mladosť Pohorelá nezaháľali ani cez
prázdniny a zúčastnili sa ho: Z. Puťošová, G. Tereková, S. Simanová, N. Pokošová, L.
Homolová, S. Bláhová, R. Pokoš a M. Pokoš. V programe účinkovali aj hasiči s ukážkou
protipožiarneho zásahu, folklórna spevácka skupina Senková z Podbieľa, Sokoliari Biatec
z Banskej Bystrice, divadelno-šermiarska skupina Oravcov, mladý heligón z Rabčíc Mirko
Tropek, Jarko Sloboda z Dolného Kubína, Senior Oravan, Robo Hulej a skupina Spod Budína
a ľudová veselica s Joker Band a Dáša Glatzová. Žiaci sa mohli povoziť na koníkoch, boli
tam rôzne športové a tvorivé aktivity pre deti, pltnícky jarmok či sokoliarska škola. Žiakom sa
vystúpenie vydarilo, program sa im páčil a odniesli si so sebou množstvo zážitkov. Na druhý
deň žiaci absolvovali aj výlet na Oravskú priehradu, kde sa loďou plavili na Slanický ostrov.
Žiakov na kultúrne podujatie pripravovala Mgr. Mária Huťová. Ďakujeme!
(Z. Puťošová, IX.A)

Niečo pre deti
Pomôž nájsť rybke cestu do mora:

(O. Martinec, IX. A)
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Časť prvá
- náhodné slová z pohoreľského nárečia
ambriľ- dáždnik
fajta - rasa, druh
kapsa - taška
ancuk - oblek, šaty
kabel - kabelka
hantuch - uterák, časť kroja
svaľba - svadba
atres - adresa
zuzik, gagor - hrdlo, ústa
piruľa - tabletka
steblo - trocha
polidar - peňaženka
grejda - krieda
gvareť - hovoriť, rozprávať
pigľajs - žehlička
austrijak - rakúšan
tetkoš - ujo, starý pán
aušus - brak
csto - cesto
futro - podšívka
koprcka - kotúľ
jafer - čučoriedky
dovedna - spolu
gamby - pery,ústa

budar - záchod
bars - veľmi
barina - mláka
barlog - pelech
beťar - lapaj, huncút
bialỵ - biely
bloto - blato
blud / blut - nepravdivé reči
bľacha - plech, platňa
begy - batožina
bokeťik - kanvička
borgovať - kupovať na dlh
borsuk - jazvec
bojsi - chlapci
brotvan - pekáč, panvica
broniť - brániť, chrániť
bachy - brucho
baganča - topánka
boľochať - veľa piť
boršoš - alpa
bugrejda - kytica
buksa - púzdro
butọr - nábytok
bỵsť - byť
(A. Bialiková, IX.A)

- pokračovanie v budúcom čísle
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OBJEDNÁVKA ČASOPISU
Chceli by ste dostávať časopis pravidelne?
Bojíte sa každý mesiac, že sa k Vám nedostane?
Má každý mesiac rozkvitať aj u Vás doma?
Ak ste na tieto otázky odpovedali kladne, neváhajte, vyplňte
objednávku a žiaci z IX.A každý mesiac prídu k Vám
s Pohorelským školáčikom v ruke. Príspevok na časopis je
0,30€ alebo dobrovoľný príspevok, podľa vlastného úváženia.
Aby kvalita nášho časopisu mohla stále rásť, prosíme Vás o vyplnenie
a zaslanie spolu s objednávkou aj krátkeho dotazníka do IX.A k našim
Mladím novinárom.
Veď je to NÁŠ – VÁŠ časopis!
Objednávka časopisu Pohorelský školáčik
Meno a priezvisko:..............................................................................................
Trieda:.................................................................................................................
Počet kusov:................
Dotazník
Najviac sa mi páči rubrika:..................................................................................
Veľmi mi nevonia rubrika:..................................................................................
Chýba mi:............................................................................................................
O časopise viem od:............................................................................................

________________________________________________________________________________
Časopis vydáva ZŠ s MŠ Pohorelá, Kpt. Nálepku 878, 976 69 Pohorelá. Šéfredaktorka časopisu:
A. Bialiková (IX..A), predseda redakčnej rady: A. Lakanda (IX.A). Ide o mesačník. Časopis
vyšiel v októbri 2015. Časopis bol založený v šk. roku 2013/14 a vychádza od septembra 2013.
Redaktori: B. Kolláriková, O. Martinec, R. Grajciarová, Z. Puťošová, M. Chromčová, R.
Pokošová, V. Syčová, P. Pilát, D. Tešlár, L. Šavolová, X. Hazáková a D. Pompura z IX.A.
Pedagogický dozor: Mgr. Mariana Krupová.
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