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Ručné práce
Dominika Hrčáková, 7.A

Úvod

Bianka Tlučáková, 6.A

Milí čitatelia! Babie leto nás v októbri neopustilo a celý mesiac sme si vychutnávali
krásne a celkom teplé počasie. Pomaly ale isto nás už 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 pohoreľského školáčika? Pripomenuli sme si
mesiac úcty k starší, či deň zdravej výživy. Zasúťažili sme si na účelovom cvičení alebo si
vytvorili krásne tekvice a s maskami sa ukázali v sprievode dedinou. V mesiaci október
sme sa zúčastnili aj rôznych súťaží, o ktorých sa dočítate v tomto čísle. Želáme Vám
príjemné čítanie.
Vaša redakcia Pohoreľského školáčika
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Tu slnko vstáva zavčas rána
a s prvým rozbreskom zaspieva vták.
Belostné briezky ospalo tancujú
tanec jari.
Nezbedník vietor prečesáva vlasy
smutným vŕbam pri potoku
a vzápätí nežne pohládza
nevädzu i voňavé
vlčie maky.
Jedinečný kúsok zeme
pod Kráľovou hoľou,
kde v povetrí cítiť vôňu živice i zeme,
lúčnych kvetov i pokosenej trávy.
Na stráňach tu znejú zvončeky
pasúcich sa stád.
Aj cvengot kôs, údery sekier
a pieseň radostná i ťahavá
nesú sa údolím.
Vrývajú sa navždy
do srdca
každého
z nás.

Vlastná tvorba – Kristína Gandžalová
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Koncom minulého školského roku 2017/2018 sa Júlia Kanošová – vtedy ešte žiačka
3. A triedy - prihlásila do súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe pod názvom „O banícky
kahanec“, ktorú vyhlásilo mesto Brezno, Miestny odbor Matice Slovenskej Brezno, OZ
Horehronská banská cesta Brezno.
Začiatkom tohto školského roku bola pozvaná na vyhodnotenie súťaže. Získala cenu
poroty, čo predstavovalo diplom, trofej v tvare pôvodného baníckeho kahanca a ešte
niekoľko ďalších pekných vecných cien. Srdečne jej blahoželáme a prajeme veľa
tvorivých nápadov a podobných úspechov. Tu je jej báseň, možno sa zapáči aj vám.

Brezniansky poklad
V bani plnej baniarikov
čakal poklad na baníkov.
Tí do bane fárali,
v zemi poklad kopali.
Vôkol bane vzniklo mesto,
nazvali ho krátko Brezno.
V ňom usilovní baníci
oddychovali po práci.
Potom opäť plní sily
do bane sa zas spustili.
Zlato, striebro, ba i meď
vykopali z bane hneď.
Baniarici sa tešili,
že baníkov obdarili
svojim vzácnym pokladom,
meďou, striebrom aj zlatom.
Júlia Kanošová, 4. A
Ďakujeme pani učiteľke Mgr. Ľudmile Vaculčiakovej, ktorá žiačku pripravovala na
súťaž.
Mgr. Ľudmila Vaculčiaková
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S jeseňou prichádza nostalgia a smútok. Za horúcim letom, prežitým životom. Ak
človeka na prahu jesene života obklopujú jeho blízki a zahŕňajú ho svojou pozornosťou
a láskou, je šťastný aj v tomto období života. Život človeka však nie je vždy priamočiary
a jednoduchý, a tak mnohí naši starší spoluobčania prežívajú svoju starobu v osamotení.
Programom „Ctíme ťa, jeseň života“ si dali žiaci za cieľ potešiť všetky mamky,
babičky, starkých a dedkov a naplniť ich srdcia radosťou. Sú vzácnym umeleckým dielom,
ktoré formoval a tvaroval majster život mnohými skúškami, radosťami i starosťami. Pre
všetky deti sú útočiskom, studničkou múdrosti, z ktorej sa môžu napiť, oázou pokoja
a radosti, ku ktorej sa vždy rady vracajú. Vždy si nájdu čas, aby ich vypočuli, zahrali sa
s nimi a poradili im, keď majú problémy.
Pri príležitosti mesiaca október – „Úcty k starším“ si žiaci ZŠ s MŠ Pohorelá pripravili
spolu s pedagógmi zaujímavý program. Program sa konal 25. októbra (štvrtok) 2018
v školskej jedálni o 13:00 hod. V programe vystúpili žiaci prvého aj druhého stupňa. Pred
príchodom do jedálne dostali hostia darčeky v podobe srdiečok, ktoré pripravili žiaci spolu
s pani učiteľkami. Na úvod programu privítala hostí pekným slovom žiačka Alexandra zo
šiestej triedy. Nasledovala pieseň v podaní Lucky Gandžalovej. Ďalej nasledovalo pásmo
v podaní žiakov tretieho ročníka a scénka druhákov. Neskôr zazneli tóny gitary
a nasledovala pieseň Horehronie. Následne si vypočuli básne, ľudové piesne a videli ľudový
tanec. Po tanci vystúpili deviataci s prózou, hostia si vypočuli hru na keyborde a zasmiali sa
na anekdotách. Na záver programu zahrali piataci divadielko Snehulienka a šiestaci zahrali
divadlo - Na Pohorelej. Diváci ocenili vystupujúcich potleskom a odchádzali s úsmevom na
tvárach. Ďakujeme PK spoločenské vedy za organizáciu tohto programu a všetkým ostatným
pani učiteľkám za prípravu žiakov na program.
Mgr. Mária Skladaná, Janka Kamzíková, 9.A
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Dňa 9. októbra 2018 sa Detský folklórny súbor Mladosť zúčastnil na folklórnom
festivale „Bystrická folklórna haravara“ v Banskej Bystrici. V programe Hybaj ku
nám, smerom ku hrám sa predstavila v sólo speve Alžbetka Bodnáriková s piesňou Nad
dedinou, v duo speve Alžbetka Bodnáriková a Lucka Gandžalová s piesňou Vydajte ma
mamko a skupinka mladších žiakov v pásme Páslo dievča pávy. Žiaci sa v programe
zúčastnili aj školy tanca východniarskeho tanca a ďalším aktivitám. Napriek náročnému
programu sa všetci vracali s pocitom dobrej reprezentácie našej obce. Ďakujeme pani
učiteľke Mgr. Márii Huťovej za prípravu žiakov na festival, žiakom ďakujeme za
prezentáciu školy.
Mgr. Mária Huťová
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Členovia DFS Mladosť Pohorelá nezaháľali ani cez prázdniny. 11. augusta 2018 sa
zúčastnili folklórnej akcie „Dedina ako klenotnica“ v Pohorelej, kde vystúpili s duo
spevom Natália Pokošová a Kristína Gandžalová s choreografiou Krôčkom, kone
krôčkom staršia zložka DFS. Za prípravu žiačok ďakujeme pani učiteľke Mgr. Márii
Huťovej.
Mgr. Mária Huťová

Dňa 16. októbra 2018 si naše
kuchárky pripravili deň zdravej výživy
pre 1. stupeň. Pripravili zdravé jedlá
a pitie, na ktorých si naši žiaci výborne
pochutili.
Ďakujeme!
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Príjemné hrejivé lúče jesenného slniečka sme 16. októbra 2018 využili na realizáciu
účelového cvičenia pre žiakov druhého stupňa. Deň sme strávili v areáli našej školy, kde
na žiakov čakalo 12 stanovíšť s týmito úlohami: viazanie uzlov, hľadanie predmetu
v pohári, hod granátom, tajné písmo, poznávanie stromov, matematika, streľba zo
vzduchovky, rambo dráha, streľba na futbalovú bránu, hod do basketbalového koša,
hľadanie pečiatky a poskytnutie predlekárskej prvej pomoci. Žiaci si vo svojich triedach
vytvorili skupiny súťažiacich a na štarte obdržali plán školy s označením stanovíšť, ktoré
mali v správnom poradí nájsť. Správnosť plnenia jednotlivých úloh kontrolovali na
jednotlivých stanovištiach pani učiteľky a veľkou pomocou im boli žiaci deviateho
ročníka. Nesúťažilo sa na čas, ale úlohou všetkých družstiev bolo získať čo najviac
bodov.
Po príchode do cieľa poslednej skupiny sa zrátali všetky body a určilo sa toto konečné
poradie:
1. miesto
Vajdíková, Hipíková, Mecková, Zlúkyová, Tlučáková, 6.A (64 b)
2. miesto
Radič, Mirgová, Harvanová, Grlačková, 9.B (61b)
3. miesto
Mišurda, Antol, Pompura, 8.A (55b)
Najlepší strelci:
1. miesto
Tlučáková Bianka, 6.A (22 bodov)
2. miesto
Radič Lukáč, 9.B
(21 bodov)
3. miesto
Mišurda Matej, 8.A (11 bodov)
Víťazom gratulujeme a zároveň ďakujeme všetkým za prípravu nádherného dňa!
Ing. Katarína Kanošová
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Dňa 24. októbra 2018 sa v telocvični v Závadke nad Hronom uskutočnila súťaž vo
vybíjanej. Súťaž začala prezentáciou škôl. Súťažili dievčenské družstvá zo základných
škôl: z Telgártu, Pohorelej, Heľpy, Závadky nad Hronom, Polomky a Beňuša. Družstvo
Pohorelej tvorili žiačky 7.-9. ročníka: Natália Pokošová, Veronika Kuniczuková, Lucia
Homolová, Sára Bláhová, Alexandra Petrová, Petra Kantorisová, Žaneta Mirgová,
Janka Kamzíková, Marianna Datková a Silvia Ševcová, ktorá bola kapitánkou.
Na začiatku každé družstvo dostalo tričko inej farby. Na tričkách bol nápis „Zober
loptu, nie drogy“ čo bolo aj motto celého podujatia. Už o 8:30 hod. bol prvý turnaj v
plnom prúde. Družstvá povzbudzovali aj žiaci ZŠ Závadka nad Hronom veľkým
potleskom. Okrem krásnych zážitkov si jednotlivé družstvá odniesli aj diplomy a tričká
na pamiatku.
Každé družstvo hralo s každým. Družstvo Pohorelej porazilo tri družstvá: Telgárt,
Polomku a Beňuš. S dvoma prehrali: s Heľpou a Závadkou nad Hronom. Za každú výhru
si družstvá získali bod. Najviac bodov a zaslúžené 1. miesto patrilo dievčatám zo ZŠ
Heľpa, ktoré neprehrali ani jeden zápas. Na 2. mieste sa umiestnila ZŠ Závadka nad
Hronom, 3. miesto patrilo ZŠ Pohorelá, 4. miesto ZŠ Beňuš, 5. miesto ZŠ Polomka a
na 6. mieste sa umiestnila ZŠ Telgárt. Touto cestou sa chceme poďakovať pani učiteľke
Ing. K. Kanošovej za prípravu žiačok na súťaž. Poďakovať sa chceme aj pani asistentke
M. Gandžalovej za doprovod a povzbudenie.
Marianna Datková a Silvia Ševcová, 9.A
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Dňa 17. októbra 2018 sa v škole v Závadke nad Hronom uskutočnil 7. ročník
futbalového turnaja „FUTBALOM PROTI RASIZMU“ pod záštitou medzinárodného
projektu FARE. Turnaja sa zúčastnilo 6 tímov: ZŠ Telgárt, ZŠ s MŠ Pohorelá, ZŠ
Heľpa, ZŠ Polomka, ZŠ Beňuš a domáca ZŠ s MŠ Závadka nad Hronom. Každý tím si
so sebou priniesol tematický plagát. Všetky plagáty boli umiestnené na stenách
telocvične. Hralo sa systémom každý s každým. Víťazný tím ZŠ TELGÁRT si so sebou
odniesol putovný pohár. Hlasovaním sa vybral víťazný plagát: ZŠ s MŠ Pohorelá.
Výsledky:
Pohorelá - Telgárt 2:1
Pohorelá - Heľpa 1:2
Pohorelá - Závadka 1:3
Pohorelá - Beňuš 3:1
Pohorelá - Polomka 2:1
Konečné umiestnenie:
1. miesto ZŠ Telgárt
2. miesto ZŠ Heľpa
3. miesto ZŠ s MŠ Závadka nad Hronom
4. miesto ZŠ s MŠ Pohorelá
Mgr. Jozef Šajša
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Dňa 17. októbra 2018 sa v ZŠ s MŠ Pohorelá uskutočnili Majstrovstvá okresu
Brezno v šachu žiakov a žiačok základných škôl. Naši žiaci úpenlivo bojovali
a vybojovali tie najlepšie miesta. Za prípravu žiakov na súťaž ďakujeme pánovi Jozefovi
Kanošovi.
VÝSLEDKY JEDNOTLIVCI:
1. miesto:
Tlučák Róbert,
2. miesto:
Sedláček Hugo,
3. miesto:
Dudáš Miroslav,
4. miesto:
Tlučáková Bianka,
5. miesto:
Caban Ondrej,
6. miesto:
Baksa Martin,
7. miesto:
Marcinek Matúš,
8. miesto:
Gavura Vladimír,
9. miesto:
Caban Tomáš,
10. miesto: Babeľová Petra,
11. miesto: Bošeľa Maroš,
12. miesto: Pendziwiater Michal,
13. miesto: Mecko Tomáš,
14. miesto: Rochovský Samuel,

ZŠ s MŠ Pohorelá,
ZŠ Karola Rapoša, Brezno,
ZŠ s MŠ Pohorelá,
ZŠ s MŠ Pohorelá,
ZŠ s MŠ Pohorelá,
ZŠ s MŠ Pohorelá,
ZŠ Jaroslava Simana, Valaská,
ZŠ s MŠ Pohorelá,
ZŠ Jánošovka, Čierny Balog,
ZŠ Heľpa,
ZŠ Heľpa,
ZŠ Jánošovka, Čierny Balog,
ZŠ s MŠ Pohorelá,
ZŠ s MŠ Pohorelá,

VÝSLEDKY DIEVČATÁ:
1. miesto:
Tlučáková Bianka, ZŠ s MŠ Pohorelá
2. miesto:
Babeľová Petra,
ZŠ Heľpa
VÝSLEDKY DRUŽSTVÁ:
1. miesto:
ZŠ s MŠ Pohorelá, Tlučáková Bianka, Tlučák Róbert
2. miesto:
ZŠ Heľpa,
Babeľová Petra, Bošeľa Maroš
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6 bodov
5 ½ boda
5 ½ boda
4 ½ boda
4 ½ boda
4 body
4 body
3 body
3 body
2 ½ boda
2 body
2 body
2 body
½ boda

26. októbra 2018 sa žiaci 8.A triedy zapojili do vzdelávacieho projektu Bratislavského
chlapčenského zboru – „Príbeh hudby“. Stali sa súčasťou najväčšieho online publika detí
na Slovensku.
Ocitli sme sa vo veľkej virtuálnej koncertnej sieni a spolu sme odčítavali začiatok
koncertu. Koncertu najznámejších diel svetovej klasickej hudby. V časovom priereze
dejinami zaznela hudba praveká, spoznávali sme rozdiely medzi hudbou klasicizmu
a romantizmu, precítili sme účinok 40 hlasného spevu a otvorili svoje srdcia gregoriánskemu
chorálu znejúcemu v šere stredovekého kláštora. Zaznelo aj množstvo speváckych
a hudobných prekvapení. Ukážky sa striedali s pútavým hovoreným slovom MgA. Gabriela
Rovňáka Ph.D. orientovaným na mladých ľudí.
Počas koncertu vystúpilo množstvo účinkujúcich: 60 – členný chlapčenský spevácky
zbor, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, výnimoční sólisti Slávka Zámočníková,
Jakub Kubka a Marek Štrbák.
Naši ôsmaci si z netradičného online koncertu odniesli nevšedný umelecký zážitok, nové
poznatky a radosť z hudby.
Mgr. Mária Skladaná
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Lampiónový sprievod
Základná škola s materskou školou Pohorelá usporiadala každoročný
„Lampiónový sprievod“. Stretli sme sa 26. októbra 2018 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.
Zdroj: www.zspohorela.edu.sk
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19. október 2018 sa niesol v znamení „JABLKA“. Z triedy sme sa presunuli do cvičnej
kuchynky. V úvode sme si zaspievali pesničku o jabĺčku a potom sme sa s nadšením pustili
do skupinovej prípravy mrkvovo-jablkového šalátu, ktorý sme si ochutili citrónom a medom.
Naučili sme sa byť pri tom opatrní a trpezliví, ale to čakanie stálo za to. Po dobre odvedenej
práci nasledovala ochutnávka. O tom, že všetkým chutilo, svedčia prázdne poháre. Bola to
naozaj pochúťka...
Mgr. Elena Halušková
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Dňa 26. októbra 2018 pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sa uskutočnila beseda s
bývalou pani vychovávateľkou Annou Lakandovou. Po úvodnom zoznámení si naša
bývalá kolegyňa zaspomínala na svoju prácu s deťmi a odpovedala aj na zaujímavé
otázky žiakov. V závere nás naučila dve hudobno-pohybové hry, ktoré sa deti hrávali v
školskej družine. Deťom sa beseda, ale aj nové hry veľmi páčili.
Ďakujeme!
Mgr. Elena Halušková
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Dňa 15. júna 2018 náš reportér Milan Kováč z 9.A urobil interview s pani učiteľkou
Mgr. Ľudmilou Vaculčiakovou, ktorá je triednou učiteľkou 4.A a týmto jej vopred
ďakujeme za odpovede.
1.otázka:
„Koľko rokov pracujete v skole?“
„Robím na tejto škole už tridsaťpäť rokov.“
2.otázka:
„Chceli by ste učiť aj iné predmety okrem toho, čo učíte teraz?“
„Nie.“
3.otázka:
„Čo rozhodlo, že ste sa stali učiteľkou?“
„Toto povolanie sa mi páči najviac.“
4.otázka:
„Vykonávali ste aj iné povolania?“
„Nie.“
5.otázka:
„Kde vidíte problémy v našej škole?“
„Nedostatok financií.“
6.otázka:
„Čo by vás potešilo?“
„ Potešili by ma žiaci, ktorí sa radi učia, sú aktívni, priateľskí a tvoriví.“
Vivien Ďuricová, Lucia Homolová, 7.A, Milan Kováč, 9.A

Starý som milión rokov,
nekročil som desať rokov,
krútim sa jak starý blázon,
spravím ľuďom osoh razom.
Hádaj, kto som, hádaj skoro,
lebo mňa vždy ťahá kolo.
Ňemak ýksnylm
Dominika Hrčáková, 7.A,
zdroj: internet
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Chrbát - Dumo
Hlava - Šero
Vlasy - Bala
Nos - Nakh
Oči - Jakha
Ústa - Vušta
Krk - Meň
Prsia - Čuča
Ruky - Vasta
Prsty - Angušťa
Žalúdok - Ďombra
Koleno - Khoč
Brucho - Per
Tvár - Muj
Nohy - Pindre
Topánky – Kamašťi

Ktorý z tých chlapcov je Ján? Ko kale čhavendar hino o Jankus?
Od koho si dostal peniaze? Kastar chudľal o love?
Ktoré jazyky študuješ? Save čhiba študines?
Kto ti to povedal? - Ko tuke phendža?
Čo je ťa do toho? - So hin tut andro oda?
To nič. - Oda nič.
Kde to položím? - Kaj oda te thovav?
Kto to urobil? - Ko oda kerdža?
Prečo si robiť starosti? Soske peske tekerel starosti?
Kde, hore, dole, vpredu, vzadu Kaj, upre, tele, anglal, palal
Kde si to našiel? - Kaj oda arakhľal?
Kde to je? Je to blízko. Je to ďaleko Kaj hin oda? Hin oda pašes. Hin oda dur.
Na čo to je? - Pre soste koda hin?
Kde si to kúpil, dostal? Kaj oda cindžal, chudľal?
Kto tam ešte bol? - Ko sas mek odoj?
Kedy odchádzaš? - Kana džas?
Čo keby sme išli spolu na obed? So te geľamas khetane pro dilos?

Čo, kto, ktorý, kde, kedy, ako, prečo So, ko, savo, kaj, kana, sar, soske
Kto je ten chlapec? - Ko hin oda čho?
Čo je to? - So hin oda?
Kúpil som dve autá - Cindžom duj motora.
Kde je? - Kaj hin? - hino?
Kedy prídu? - Kana avena?
Prečo ona nechodieva načas do školy? Soske oj phirel nasik andre škola?
Prečo prichádzaš tak neskoro? Soske aves avke nasik?
Čo robí tvoja sestra? Píše. So kerel tiri pheň? Irinel.
Kedy budú doma? - Kana ena khere?
Nikto to nevie. - Ňiko oda nadžanel.

Koľko máš rokov? - Keci tuke berša?
Kde a kedy si to počul? Kaj u the kana oda šunďal?
Kedy si to poslal? - Kana oda bičhaďal?
Kedy si ho videl naposledy? Kana les dikhľal naposledy?
Kto je tá žena? - Ko hin odi džuvľi?

Kde bývaš? Žiješ? - Kaj bešes? Džives?
S kým ideš? - Kaha džas?
Čo hľadáš? - So rodes?
Kto to tak povedal? - Ko oda avke phendža?
Odkiaľ prichádzajú? - Khatar aven?
Čo chce robiť? - So kamel te kerel?
Načo myslí? - Pre soste gondoľinel?
Komu sa mám poďakovať za obraz? Kaske majinav te paľikerel vašo kipos?
Ako to urobíme? - Sar oda keraha?
Čo si o tom myslíš? So peske pal oda gondoľines?
Kedy sa to stalo? - Kana pes oda ačhija?
Aká je tvoja adresa? - Savi hiňi tiri adresa?

Koho si ešte videl? - Kas mek dikhľal?
O čo ide? - Pal soste džal?
Kde tak asi býva? - Kaj avke bešel?
Čie je to auto? - Kaskero hin oda motoris?
Ako ďaleko je to odtiaľto? Sar dur hin oda adarik?
Koľko ľudí je tam? Keci manuša hine odoj?
Koľko chceš? - Keci kames?
Mgr. Mariana Krupová
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