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Túžba – vlastná tvorba
Sv. Mikuláš
Vianočný program
Vianočná streľba na kôš
Súťaž v anglickom jazyku „Let´s play“
Vianočná besiedka
Zber šípok
Pytagoriáda
Decembrové tvorenie v ŠKD
Vianočné básničky
Tichá noc
Omaľovánky
Slovensko-rómsky slovník
Maľovanie pieskom

Úvod
Milí čitatelia!
Aj keď, je už po vianočných sviatkoch, vrátime sa okamihom k čaru Vianoc. Vianoce
sú časom pokoja, lásky, porozumenia a odpustenia. Vianoce sú príležitosťou na
pozastavenie sa a zamyslenie nad svojím životom. Človek práve v takýchto dňoch
potrebuje mať okolo seba blízke duše, svoju rodinu, svojich priateľov. V našom
decembrovom časopise sa dočítate o sv. Mikulášovi, či vianočnom vystúpení a basketbale.
Dozviete sa výsledky pytagoriády a súťaži v anglickom jazyku. Želáme Vám príjemné
čítanie a do Nového roka Vám prajeme mnoho síl pri ukončení daného ročníka.
Vaša redakcia Pohorelského školáčika
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Zas kvitnú sedmokrásky,
nebo je bezoblačné a tiché.
Túžim si ľahnúť do trávy a snívať.
Každý deň má inú vôňu a inú farbu
a človek žije.
S čistým a láskavým srdcom.
Nepočuť výkriky,
necítiť bolesti
z vojnových hrôz.
Tu láska klope na dvere.
Za stolom sedí pokoj a pohoda
a človek má ku človeku blízko,
na tichý úsmev, pohladenie.
Zas kvitnú sedmokrásky,
nebo je bezoblačné a tiché.
V korune stromu spieva vták.
O šťastí.

Kristína Gandžalová, bývalá 9.A
vlastná tvorba
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Svätý
Mikuláš
patrí
medzi
najobľúbenejších svätcov. Napriek jeho
popularite však o jeho skutočnom živote
vieme veľmi málo. Narodil sa niekedy
okolo roku 270 na južnom pobreží Malej
Ázie, pravdepodobne v Patare. Už v
mladosti sa stal povestný svojou
dobročinnosťou, ktorá ešte vzrástla, keď sa
stal biskupom v Myre (dnešná Dembra v
južnom Turecku). Jeho povesť divotvorcu
spôsobila, že sa stal viacnásobným
patrónom. Svätý Mikuláš bol vďaka
legendám aj patrónom
námorníkov,
obchodníkov,
majiteľov
záložní,
lekárnikov či voňavkárov. Meno Mikuláš
bolo najobľúbenejšie v 12. storočí,
používa sa však dodnes. Z neho vznikli
odvodeniny ako Colin, Nicolson, Nixon,
Nikolaj, Nicola, Nicolette a iné. Mikuláš
bol obľúbenou postavou aj v stredovekej
dráme.
Mikuláš sa slávi 6. decembra, tak aj
k nám v tento deň do našej školy zavítal.
Samozrejme, že nechýbali ani jeho
pomocníci anjeli a čerti. Za zarecitované
básničky a zaspievané pesničky nám daroval
sladkú odmenu. Potom ako nás Mikuláš
obdaroval sladkosťami sa konala v telocvični
diskotéka, na ktorej sme sa zabávali
a tancovali až do konca.
Janka Kamzíková, 9.A
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Dňa 21. decembra 2018 sa na našej škole uskutočnilo vystúpenie žiakov
s programom zameraným na blížiace sa Vianoce. Vystúpenia sa zúčastnili aj bývalí žiaci
našej školy (súrodenci Pokošovci), ktorí dnes žijú v detskom domove vo Valaskej. Prišli
v sprievode svojich učiteľov a pripravili si pre nás krátke vystúpenie v podobe tancov.
V programe vystúpili žiaci zo všetkých ročníkov s rôznymi scénkami, hrou na hudobné
nástroje či spevom a tancom a spríjemnili nám predvianočné obdobie. Na záver nám
spoločne zaspievali pieseň „Tichá noc“.
Ďakujeme pani učiteľkám Mgr. Márii Huťovej, Mgr. Ivane Zlúkyovej, Mgr.
Ľudmile Vaculčiakovej a Mgr. Márii Skladanej za prípravu žiakov na vystúpenie. A
ďakujeme aj našim bývalým žiakom z detského domova vo Valaskej, že na nás nezabudli
a prišli nás pozrieť a zatancovať nám.
Marianka Datková, 9.A
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Vianočná streľba na kôš
7

V piatok 21. decembra 2018 sa, ako je už zvykom, proti sebe postavili deviataci
a učitelia. Od zvyklostí sa však v ostatných veciach o niečo upustilo. Namiesto tradičného
basketbalového zápasu sa po dvanásť žiakov a učiteľov striedavo postavilo na čiaru
a strieľalo do koša. Každý z nich mal dva pokusy.
Hoci sa deviataci veľmi snažili a snažili sa získať výhru rovnako ako ich
predchodcovia, pri skóre 7:5 prehrali o dva body.
Úspešní strelci a ostatní zapojení:
Učitelia:
Deviataci:
Mgr. Jozef Šajša – 2 body
Vladimír Gavura – 1 bod
Mgr. Renáta Kantorisová – 2 body
Milan Kováč – 1 bod
Mgr. Mariana Krupová – 1 bod
Ivana Kubandová – 1 bod
Mgr. Erika Bialiková – 1 bod
Silvia Ševcová – 1 bod
Ing. Katarína Kanošová – 1 bod
Viktória Šarišská – 1 bod
PaedDr. Gabriela Kanošová – 0 bodov
Jaroslav Bartoš – 0 bodov
Mgr. Mária Huťová – 0 bodov
Miroslava Grlačková – 0 bodov
Ing. Anna Pravotiaková – 0 bodov
Žaneta Mirgová – 0 bodov
Mgr. Ivana Datková – 0 bodov
Janka Kamzíková – 0 bodov
Mgr. Ivana Zlúkyová – 0 bodov
Marianna Datková – 0 bodov
Mgr. Elena Halušková – 0 bodov
Ondrej Caban – 0 bodov
Mgr. Mária Skladaná – 0 bodov
Jakub Bútora – 0 bodov
Silvia Ševcová, 9.A
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14. december 2018 bol pre naše žiačky Julku Kanošovú (4.A) a Julku Gajdovú
(3.A) náročný, pretože po minuloročnom víťazstve Jožka Šajšu a Lili Bernadičovej ich
čakala neľahká úloha. Základná škola v Heľpe zorganizovala už štvrtý ročník súťaže
v anglickom jazyku pre žiakov 1. stupňa. Súťažilo sa opäť vo dvojiciach, aby deti
nabrali odvahu, veď anglický jazyk sa učia iba druhý rok. Naše žiačky spomedzi
horehronských i breznianskych súťažných tímov veľmi dobre uspeli v písomnej a
praktickej časti, ktorá zahŕňala dialóg na ľubovoľnú tému. Svoje vedomosti museli
preukázať v týchto tematických okruhoch: Školské potreby, Čísla 0 – 100, Rodina,
Zvieratá, Orientácia v meste. Stupeň víťazov im tentoraz unikol o chlp, ale dúfame, že
pekné 4. miesto, bude pre nich i ostatných spolužiakov dobrou motiváciou do ďalšieho
učenia. 1. miesto získala ZŠ Podbrezová, 2. miesto ZŠ Karola Rapoša Brezno a 3.
miesto ZŠ Heľpa. Gratulujeme!
Mgr. Zlúkyová, Mgr. Kalmanová

Dňa 14. decembra 2018 si žiaci 7.A triedy spríjemnili predvianočné obdobie
posedením pri vianočnom stromčeku. Žiaci si objednali pizzu, počúvali hudbu, zahrali sa
rôzne hry, tancovali a spievali. Od triednej pani učiteľky Krupovej dostali pod
stromčekom malý darček a všetci sa tešili na prichádzajúce Vianoce a darčeky.
Viktória Šavolová, 7.A
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ZBER ŠÍPOK SPOLOČNE S LESMI
SLOVENSKEJ REPUBLIKY.
Už po druhýkrát LESY Slovenskej republiky oprášením starých tradícií školského
zberu, vdýchli život novému projektu ZBER ŠÍPOK SPOLOČNE S LESMI
SLOVENSKEJ REPUBLIKY.
Projekt bol organizovaný súťažnou formou, aby sa žiaci, či už ako kolektív alebo
jednotlivci chceli zapojiť do zberu šípok. Každý kto sa projektu zúčastnil, získal malý
darček – reflexný prívesok s logom Zber šípok ako odmenu na pamiatku. Nezabudlo sa
ani na najlepších zberačov – jednotlivcov i triedy, ktorí boli odmenení samostatne
zaujímavými cenami. Zber šípok trval od 20.09. do 22.10. 2018.
Z územia Odštepného závodu Beňuš, kde patrí aj naša škola sa
zberu okrem nás zúčastnila aj ZŠ Šumiac, ZŠ Heľpa, ZŠ Beňuš
a ZŠ Závadka nad Hronom. Medzi týmito školami sme skončili na
treťom mieste s celkovým množstvom vyzbieraných šípok 74,40
kg, ktoré nazbieralo 35 žiakov. Medzi triedami sa úspešne
umiestnila trieda 1.A na piatom mieste s 19,25 kg šípok a získala
tak množstvo vecných cien. Medzi odmenených jednotlivcov s tiež
veľmi krásnymi vecnými cenami patrila: Janka Kamzíková z 9.A
s 8,90 kg šípok, Tomáš Janoška z 1.A so 6,50 kg a Vanesa
Pompurová z 5. A s 5, 60 kg šípok.
Všetkým úspešným zberačom gratulujeme a ďakujeme p. uč. K. Kanošovej a tiež
všetkým žiakom, ktorí sa zapojili. Ostatných pozývame, aby sa k nám pridali na
nasledujúcu jeseň.
Ing. Katarína Kanošová
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Dňa 13. decembra 2018 sa na našej škole uskutočnil už 40. ročník PYTAGORIÁDY
– matematickej súťaži.
Výsledky a úspešní riešitelia:
P3 –

Šimon Refka – 18 bodov (12+6 za čas)
Kristián Hruška – 7 bodov
Boris Vasil - 5 bodov
Matej Matuš - 5 bodov
Viktória Gažúrová – 4 bodov
Tobias Paľus – 3 body

P4 –

Júlia Kanošová – 21 bodov (14+7 za čas)
Daniel Boháč – 20 bodov (12+8 za čas)
Daniel Kyseľ – 8 bodov
Andrea Zemanová – 8 bodov
Kristína Danieličová – 4 body
Róbert Palus – 2 body

P5 –

Nina Vojtková – 17 bodov (12+5 za čas)
Liliana Bernadičová – 16 bodov (11+5 za čas)
Karolína Pinčiarová -15 bodov (10+5 za čas)
Karolína Mikolajová – 9 bodov
Jozef Šajša – 7 bodov
Kristína Suočeková – 7 bodov
Juraj Petro – 4 body

P6 –

Alexandra Mecková – 15 bodov (14+1 za čas)
Jakub Kanoš – 14 bodov (14+0 za čas)
Bianka Tlučáková – 14 bodov(14+0 za čas)
Bibiána Zlúkyová – 14 bodov (13+1 za čas)
Martin Baksa -14 bodov (13+1 za čas)

P7 –

Matej Palus - 9 bodov
Ján Gandžala – 7 bodov
Christopher Suchánek – 7 bodov
Dávid Krajči-Farský – 5 bodov
Vivien Ďuricová – 4 body

P8 –

Tomáš Antol – 6 bodov
Petra Kantorisová - 5 bodov
Alexandra Petrová – 4 body
Martina Trčanová – 4 body
Mgr. Renáta Kantorisová
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V našom oddelení sa celý mesiac niesol v tvorivej a slávnostnej nálade. Deti sa
pripravovali na príchod Mikuláša, napiekli medovníčky, vyrobili darčeky pre najbližších
a tešili sa na Vianočné sviatky. Do nášho oddelenia prišli Vianoce o niekoľko dní
rýchlejšie, lebo tie ozajstné budeme sláviť doma. Najväčšou radosťou pre deti bolo
rozbaľovanie darčekov. Ďakujeme rodičom za dobrovoľné finančné prostriedky,
z ktorých sme zakúpili hračky.
Mgr. Elena Halušková, prepísala Janka Kamzíková, 9.A
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Tisíce drobných hviezdičiek žiari na konári,
do uzla vianočných pesničiek vplieta sa tisíc prianí.
Dajme si pod stromček úsmev, čo slzy stiera a rany hojí,
kus dobrej vôle, súcitu, veď to všetko tak málo stoj
Ježiškove ručičky nech vás žehnajú,
Ježiškova Matička nech vám pomáha.
Anjeli z neba nech vám spievajú
a požehnané Vianoce a šťastlivý nový rok želajú
Mráz namaľoval na okná biely kvet
a vianočný čas opäť prišiel k nám.
Pod bielou perinou spí celý svet
a každý začal veriť rozprávkam.

Tichá noc, svätá noc!
Všetko spí, všetko sní,
sám len svätý bdie dôverný pár,
stráži Dieťatko, nebeský dar.
Sladký Ježiško spí, sní,
nebesky ticho spí, sní.
Tichá noc, svätá noc!
Anjeli zleteli,
najprv pastierom podali zvesť,
ktorá svetom dnes dáva sa niesť:
Kristus, Spasiteľ je tu,
Tešiteľ sveta je tu!
Tichá noc, svätá noc!
Nežná tvár, lásky žiar
božsky rozsieva v jasličkách tam:
bije záchranná hodina nám
v Tvojom zrodení, Boh Syn,
Ježiško, Láska, Boh Syn!
Zdroj: internet, prepísala: Viktória Šavolová, 7.A
14

Pekne si vyfarbi:

Zdroj: internet, upravila: Dominika Hrčáková, 7.A

Zdroj: internet, upravila: Daniela Cesnaková, 7.A
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Pavol pracuje najviac. - O Pavol kerel
jekhbuter.
On má viac šťastia ako rozumu. - Les hin
buter bacht sar godži.
Pre pravdu sa každý hnevá. - Vaš o čačipen
sako rušel.
Verím ti. Veríme vám. - Pačav tuke. Pačas
tumenge.
Najšťastnejší muž na svete. Jekhbachtaleder murš pro svetos/pre luma.
Mária je najkrajšie dievča, aké poznám. E Maria hiňi jekhšukarader čhaj sava
prindžarav.

Kedy to bude hotové? - Kana oda ela kisno?
O tri dni. - Palo trin džives.
Kde budeme jesť? V reštaurácii. - Kaj
chaha? Andre reštauracija.
Budete jesť aj polievku? - Chaha the zumin?
Nepoznám toto jedlo. - Naprindžarav ada
chaben.
Máte zeleninu? - Hin tumen zelenina?
Pil si pivo? - Pijal lovina?
Chceš ešte niečo? - Kames mek vareso?
Nie som hladný. Som smädný. - Nasom
bokhalo. Som somňašno/smedno.
Čo budeš piť? - So pijeha?
Prineste mi fľašu červeného vína. - Anen
mange caklos joji mol.
Ďakujem, všetko mi chutilo. - Paľikerav, sa
mange chuťinelas.
Svadba - Bijav, vera Krstiny - Boľipen

Chcem zavolať pánovi Baloghovi. - Kamav
te vičinel le Balogoske.
Máte telefónny zoznam? - Hin tumen
telefonno zoznamos?
Áno, tu je. - He, ade hino/ he, ake hino.
Kto volá? Volá Ervín. - Ko vičinel? Vičinel
o Ervin.
Môžeš mi zavolať v stredu večer? - Šaj
mange vičines stredone rači?
Aké je tvoje telefónne číslo? - Savo hin tiro
telefonno samos?
Zavolaj mi zajtra. - Vičin mange tajsa.

Aké je počasie? - Savo hin idejos?
Je pekný deň./Je škaredý deň. - Šukar
džives./Džungalo džives.
Je veľmi teplo./Je veľmi zima. - Igen
tato./Igen šil.
Fúka vietor. - Phurdel e balvaj.
Svieti slnko. - Sitinel o kham.
Je veľmi veľká zima. - Igen baro šil hin.
Bude búrka. Prší. - Ela burka. Del brišind.
Sneží a mrzne. - Del o jiv the faďinel.

Chcem hovoriť s tvojou sestrou. - Kamav te
vakerel tira/tra pheňaha.
Nie je doma. - Nane khere.
Mám jej povedať, aby ti zavolala? - Majinav
lake te phenel hoj te vičinel tuke?
Už som jej volal dvakrát. - Imar duvar lake
vičinďom.
Prosím, hovor hlasnejšie, nepočujem ťa.Mangav tut, vaker zoraleder, našunďol tut.
Počkaj chvíľku. - Užar sikra.

Zober si kabát, bude pršať. - Le peske e
guba, dela brišind.
Ako sa cítiš? - Sar pes irzines/ciťines?
Dnes mi je lepšie ako včera. - Ada džives
mange hin feder sar ič.
Som chorý./Som unavený. - Som
nasvalo./Som unavimen.
Kašlem a som prechladený. - Khasav u mek
som prechlaďimen.
Pichalo ma v chrbte. - Surinlas man andro
dumo.
Mám asi teplotu. - Hin man talam horučka.
Bolí ma hrdlo. - Dukhal man o kirlo.

Koľko stojí táto izba? - Keci mol ada kher?
Je to veľmi drahé. - Oda hin igen dragano.
Kde je moja taška? - Kaj hiňi miri taška?
Zobuď ma ráno o šiestej. - Uštav man tosara
šovorendar.
Koľko mám zaplatiť? - Keci majinav te
počinel?
Auto sa pokazilo. - O motoris mosajija.
Zavolajte mi opravára. - Vičinen mange le
opravaris.

Zdroj: internet, upravila: Mgr. Mariana
Krupová
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