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     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 zvyky, 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.  

 

                                                                                                    S pozdravom Vaša redakcia. 

 

Čo by na dnešný jazyk mládeže 

povedal Ľudovít Štúr? 

 

Slovenčina je jazyk krásny a ťažký. Žeby to spolu súviselo? No 

ako by sa asi tváril už takmer 200 rokov nebohý Ľudko pri 

odpočutí kúska z rozhovoru dnešných detí, do ktorých reči sa 

vkradli anglické slovíčka a skratky, skomoleniny spisovných výrazov a mizne tiež 

vyslovovanie mäkkých spoluhlások? Bol by smutný za smer akým sa vybral ,,jeho“ jazyk, 

ktorého kodifikácia stála toľko síl mnohých ľudí? Bol by sklamaný, že sa nové generácie 

nesnažili uchovať prvú spisovnú slovenčinu v jej pôvodnej podobe? 

Alebo by bol naopak inšpirovaný tým, ako sa mládež jazykovo mení, rozvíja a prispôsobuje? 

Možno by ho tešil pohľad na tieto mladé chameleóny prispôsobujúce sa potrebám 

spoločnosti, sveta, ale aj svojmu obrazu. Prijímajúce do svojho jazyka nové prvky, aj keď 

podľa jazykovedcov to je skôr jazykozrada ako iný pohľad na vec. A mládež rozpráva tak ako 

rozpráva. Niekedy bez mäkčeňov, inokedy so zlým tvarom zámena. Píše bez diakritiky a mýli 

sa v ypsilonoch a mäkkých i. Ale nezabúda na Štúrovo meno, a už vôbec nemôže zabudnúť 

na pána Hattalu, ktorý priniesol  do slovenčiny nové exotické písmenká a štvorky z diktátov. 

Mladí ľudia nie sú nevďační za svoj jazyk a ľudí, čo im ho dali. Ale doba sa hýbe. A ten čo sa 

najrýchlejšie dokáže prispôsobiť sa má najlepšie. 

Štúr i Bernolák chceli dať ľudu jednoduchý jazyk, ktorý budú vedieť používať všetky vrstvy 

nehľadiac na vzdelanie. A nepodarilo sa im to snáď? Slovenčina predsa nemohla ostať 

rovnaká ako v roku 1843. Mení sa. Rozširuje. Tak ako aj ďalšie a ďalšie generácie. No 

Ľudovít Štúr by sa asi najväčšmi čudoval, ako sa svet zmenšil za tie dve storočia. Jazykové 

bariéry začínajú opadať. A tak je to predsa dobre. Svet potrebuje mladých ľudí, ktorý budú 

viacjazyčnými chameleónmi. Pretože oni sú budúcnosť. A budúcnosť neexistuje len v jednom 

jazyku. 

 

(A. Bialiková, VIII.A, vlastná tvorba) 
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Noc čarodejníc, stavanie májov a bozk pod čerešňou. 

     Verí sa, že prvá májová noc z 30. apríla na 

1. mája je spájaná s mocou temných 

a čarovných bytostí. V tento čas sa 

každoročne, podľa starej keltskej tradície, slávi 

sviatok Beltane, alebo Walpurgina noc. 

Walpurga je germánska bohyňa a patrónka 

čarodejníc. Walpurgina noc je veselý sviatok. 

Muži zapaľujú ohne a ženy okolo nich tancujú. 

Zdobia seba, ale aj svoje obydlia zelenými 

vetvičkami zo stromov a papradia. Noc bola plná kúzel a čarovania, nesmela chýbať ani 

svätená voda, krieda a slama, aby bola toho leta dobrá úroda a aby boli všetci ľudia z dediny 

celý rok zdraví. 

     K zvykom, ktoré sa v mnohých obciach dodržiavajú 

dodnes, patrí stavanie májov, nazývané aj Rusadľa. 

Máje sa stavali na námestiach, pri kostoloch, alebo 

krčme, ale i pred domami, pod oknami alebo na 

dvoroch. Mládenci vtedy priniesli a postavili dievkam – 

každý svojej vyvolenej – pred okná stromček, zvyčajne 

brezu. Vršok mája bol ozdobený stužkami. Niekedy 

naň priviazali aj fľašu pálenky. Zároveň jeden veľký 

májový strom stál uprostred dediny, okolo ktorého sa 

tancovalo. Posledný májový deň sa máje dávali dole 

(váľali sa). 

     Bozk pod  rozkvitnutou čerešňou. Takto 

si zabezpečíte, že budete počas celého roka 

milovaná a vaša láska pretrvá. Ak si umyjete 

tvár a telo rannou rosou po prvej májovej noci 

zbavíte sa všetkých ťažkostí, ktoré vás trápia 

a navyše zostanete navždy mladé. Pre 

zamilovaných vraj totiž prináša tento čas 

šťastie a ich zväzok bude mať dlhé trvanie, ak 

si zaľúbenci vyznajú lásku v prvý májový deň. 

(A. Bialiková, VIII.A) 

 

 

 

 

 



4 
 

 
     Dňa 24. mája 2015 sa o 14:30 na amfiteátri v Pohorelej uskutočnilo podujatie venované 

našim milujúcim mamičkám. Do programu bola zapojená aj materská, aj základná škola. Toto 

podujatie nám spríjemňovali detičky klavírom, recitovaním, tancom, spevom, husľami či 

gitarou. V programe vystúpil aj Detský folklórny súbor Mladosť Pohorelá. Ďakujeme p. uč. 

Mgr. Ľ. Vaculčiakovej, Mgr. M. Skladanej, Mgr. M. Huťovej, PaedDr. G. Kanošovej 

a Mgr. I. Zlúkyovej za prípravu žiakov ku dňu matiek. Ďakujeme aj p. uč. Bc. D. 

Lakandovej za tvorbu srdiečok pre mamičky. Ďakujeme aj všetkým žiakom, ktorí ochotne 

pomáhali s nacvičovaním programu a s láskou pre svoje mamy a staré mamy vystupovali.  

(A. Lakanda, VIII.A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     V dňoch 11. a 14. mája 2015 sa naši deviataci potrápili na prijímacích skúškach na stredné 

školy. Žiaci písali testy zo slovenského jazyka a matematiky. 11. mája bolo prvé kolo 

prijímacích skúšok a tí, ktorí sa nedostali na prvú školu, ktorú mali vybratú,  mali možnosť ísť 

na druhé kolo prijímacích skúšok. Poniektorí, ktorí výborne napísali Monitor – testovanie 9 

a mali nad 90% zo slovenského jazyka a matematiky, 

automaticky sa zapísali na školu, ktorú si vybrali. Títo 

žiaci nemuseli robiť prijímacie skúšky. Gratulujeme 

všetkým deviatakom, že sa dostali na svoje vysnívané 

školy a držíme im palce, aby šťastlivo ukončili štúdium 

na stredných školách alebo učňovkách.   

 (E. Krupa, VII.A) 
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V minulom čísle sme Vám písali o súťaži v prednese pôvodnej slovenskej poézie a prózy 

a dnes Vám prinášame výsledky výtvarnej súťaže pod názvom: „Kytica pre Kláru.“ 

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže sa konalo 30. apríla 2015 v Základnej škole na Šumiaci. Vo 

výtvarnej súťaže boli tieto kategórie: 1. kategória: 2. - 4. ročník 
                                                            2. kategória: 5. - 7. ročník 

                                                            3. kategória: 8. - 9. ročník 

     Z našej školy sa umiestnili na vynikajúcom 1. mieste - Gabriela Gáliková zo VI.A a 

Alžbeta Bialiková z VIII.A a na 2. mieste Adam Kanoš zo VI.A. Ďakujeme p. uč. Mgr. M. 

Skladanej za prípravu žiakov na súťaž. Žiakom gratulujeme za výborné umiestnenia. 

(M. Chromčová, VIII.A)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyrieš 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(E. Krupa, VII.A) 
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     Dňa 17. mája 2015 sa v obci Jasenie uskutočnil XIII. ročník cezpoľného behu žiakov 

1.stupňa ZŠ pod názvom Športom proti drogám. Našu školu reprezentovali Ján Gandžala 

(3.B), Christopher Suchánek (3.B) a Tomáš Antol (4.A). Žiaci mali rôzne 

disciplíny, v ktorých museli potrápiť svoje hlavičky a to vo vedomostnej 

disciplíne a ďalšie disciplíny boli na zamerané na zdatnosť žiakov, a to hod na 

cieľ, prenos raneného či prekážkový beh. Žiakov pripravovali p. uč. 

Mgr. Mária Huťová a Mgr. Ľudmila Vaculčiaková. Z 13 škôl sa naši žiaci umiestnili na 

výbornom 5. mieste. Žiakom gratulujeme k výbornému umiestneniu a pani učiteľkám 

ďakujeme za prípravu na túto súťaž!  

(O. Martinec, VIII.A) 

 

 
 

     Dňa 28. mája 2015 sa v Lučenci konal XVIII. ročník celoslovenskej a XI. ročník 

medzinárodnej výtvarnej súťaže „Szaboóv grafický Lučenec.“ V tejto grafickej súťaži sa 

zúčastnilo veľa pekných prác, nielen z našej školy a z celého Slovenska ale aj z Čiech, 

Maďarska či Slovinska. Vybrali sa tie najkrajšie práce vyjadrujúce krásu športu.  

     Našu školu reprezentovalo mnoho grafík, no len dve z nich sa umiestnili. Boli to práce od 

Veroniky Borlokovej zo VII.A a Barbory Kollárikovej z VIII.A. Obe sa umiestnili na 

výbornom 2. mieste. Obidve žiačky sa zúčastnili na odovzdávaní cien, kde okrem diplomov 

získali aj knižné ocenenie. Získali sme aj ďakovný list pre ZŠ s MŠ Pohorelá.  Organizátori 

tohto podujatia pochválili práce našich žiakov a každoročne sa tešia na grafiky z Pohorelej. 

Ďakujem p. uč. Mgr. Márii Skladanej za prípravu žiačok na súťaž a žiačkám za výborné 

umiestnenie gratulujeme!                                                                     (B. Kolláriková, VIII.A) 
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     Dňa 4. mája 2015 sa v našej škole 

uskutočnila výsadba stromov. Bolo vysadených 

šesť Borievok obyčajných (Juniperus 

communis), ktoré zasadili žiaci 3.A triedy  

s pani učiteľkou Mgr. E. Bialikovou. 

   Borievka je sivohnedá, šupinovitá.  Ihlice sú 

pichľavé, majú biely pásik a sú v 

trojpočetných praslenoch. Bobule modročiernej 

farby sú oinovatené a dozrievajú v treťom roku. 

 

     Dňa 19. mája 2015 sa v našej škole uskutočnila ďalšia výsadba stromov.  Boli zasadené 3 

ks Orgována letného (Buddleia davidii Empire Blue) a 1 ks Voňavej bazy 

s tmavočerveným lístím (Sambucus nigra). Stromy zasadili siedmaci s pani učiteľkami Ing. 

A. Pravotiakovou a Mgr. E. Bialikovou. 

                                                                                 

                                                            

     Orgován letný je nenáročný opadavý a úplne 

mrazuvzdorný ker s oblúkovitými konármi a dlhými 

kopijovitými, na rube bielo plstnatými listami. Od júla až 

do príchodu mrazov vytvára nádherné husté štíhle súkvetia 

voňavých modrofialových rúrkovitých kvetov, ku ktorým 

sa zlietajú motýle z celého okolia. Je nenáročný na pôdu aj 

stanovište, ale najlepšie rastie na slnečnom mieste a vo 

výživnej pôde. Dorastá do výšky 2-4 m.  

 

 

   Voňavá baza od jari až do jesene oplýva nádhernou 

tmavočervenou farbou. V júni prináša svoje ružové 

kvety o priemere 20 cm, ktoré šíria lákavú vôňu 

podobnú citrónu. V auguste-septembri dozrievajú 

purpurovočierne, chutné bobule.  

Použitie kvetov: do kúpeľov, na prípravu čajov a štiav 

alebo ako prísada do jedál.  

Použitie plodov: na želé, bazové víno, ovocný čaj, 

likér, sirup alebo šťavu. Skutočne veľmi zdravé!  

 

 

(E. Krupa, VII.A) 
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   Dňa 14. mája 2015 sa v priestoroch Základnej umeleckej školy v Brezne uskutočnilo 

obvodné kolo XXV. ročníka Celoslovenskej speváckej súťaže detí v interpretácii slovenskej 

ľudovej piesne Slávik Slovenska. Súťažilo sa v troch kategóriách. Do súťaže sa zapojilo 

celkovo 36 súťažiacich z 12 ZŠ a 2 ZUŠ okresu Brezno. 

Vyhodnotenie 

1. kategória: 11 súťažiacich                                 2. kategória: 12 súťažiacich 

1. miesto: Petra Babeľová - ZUŠ Heľpa               1. miesto: Martin Švantner - ZŠ K.Rapoša 

2. miesto: Radka Pokošová - ZŠ Telgárt               2. miesto: Juliana Lilková - ZŠ Polomka  

3. miesto: Emanuel Kvietok - ZŠ Čierny Balog    3. miesto: Kristína Gandžalová (VI.A)   

                                                                                                   –   ZŠ s MŠ Pohorelá 

Ďalší súťažiaci: Natália Pokošová - Pohorelá  

 

3. kategória: 9 súťažiacich  

1.miesto: Lucia Strelcová - ZŠ Beňuš  

2.miesto: Zuzana Puťošová (VIII.A) - ZŠ s MŠ Pohorelá  

3.miesto: Emma Kafirová - ZŠ Valaská  

 

     Ďakujeme p. uč. Mgr. Márii Huťovej a Mgr. Ľ. Vaculčiakovej za prípravu žiakov na 

túto spevácku súťaž. Žiačkám gratulujeme k výbornému umiestneniu a reprezentáciu školy.                                                                                                                              

                                                                                                                   (Z. Puťošová, VIII.A) 
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     Dňa 5. mája 2015 sa uskutočnil XIII. ročník súťaže v maľovaní žiakov základných škôl 

s problematikou „Civilná ochrana očami detí.“ Téma výtvarnej súťaže pre tento školský rok 

bola  „Mimoriadna udalosť“ – živelná 

pohroma, havária s únikom nebezpečnej látky 

alebo katastrofa s možným výberom 

jednotlivých druhov pohrôm a činnosťou 

záchranných zložiek IZS a civilného 

obyvateľstva pri záchranných prácach.  

     Celkom sa zapojilo do súťaže 7 škôl a bolo 

zaslané 69 výtvarných prác. Z našej školy sa do 

súťaže zaslalo 7 výtvarných prác. Z veľkého 

množstva rôznorodých a určite veľmi pekných 

výtvarných prác sa na vynikajúcom 1. mieste 

umiestnila práca žiačky šiesteho ročníka Kristíny Gandžalovej. Ďakujeme p. uč. Mgr. Márii 

Skladanej za prípravu žiakov na súťaž a všetkým žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy 

a výherkyni gratulujeme!  

(V. Syčová, VIII.A) 

 

 

 
 

     E-testovanie NÚCEM-u privítala aj naša škola. Dňa 28. mája 2015 sa taktiež naša škola, 

s mnohými inými, zúčastnila e-testovania študentov. Z našej školy bol testovaný 2. stupeň 

v týchto predmetoch a vzdelávacích oblastiach:   

5.A – Matematika (matematika a práca s informáciami)  

6.A – Občianska náuka (človek a spoločnosť) 

7.A – Biológia (človek a príroda) 

8.A – Chémia (človek a príroda) 

9.A – Anglický jazyk (jazyk a komunikácia) 

          Informatika (matematika a práca s informáciami). 

     Cieľom tohto projektu bolo zvýšiť kvalitu vzdelávania v základných a stredných školách 

s využitím elektronického testovania a zapojenie učiteľov v rôznych regiónov do tvorby 

testov a úloh. 

(A. Lakanda, VIII.A) 
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     Dňa 7. mája 2015 sa na našej škole uskutočnilo testovanie žiakov 4. a 6. ročníka. Žiaci 

boli testovaní z oblasti matematiky, slovenského jazyka či všeobecných študijných 

predpokladov. Ako dozor pri testovaní bola p. uč. Mgr. R. Kantorisová, ďakujeme aj 

triednym učiteľkám Mgr. Ľ. Vaculčiakovej a Mgr. M. Skladanej, ktoré pripravovali žiakov 

na testovanie. 

     A čo vlastne komparo znamená?  

     KOMPARO je systém periodickej, nezávislej, externej evaluácie škôl v kľúčových 

momentoch vzdelávania: na vstupe, počas štúdia a na výstupe. Zúčastnené školy 

získavajú cennú spätnú väzbu v podobe podrobných a objektívnych štatistických dát 

 o tom, aká je úroveň vedomostí žiakov školy v rôznych predmetoch, 

 o tom, ako sa táto vyvíja v čase (umožňuje sledovať trendy a dopady rôznych 

opatrení), 

 o tom, aké sú výsledky žiakov školy v porovnaní s inými porovnateľnými školami. 

Súčasťou projektu KOMPARO sú aj testy všeobecných študijných predpokladov, vďaka 

ktorým je možné vyhodnocovať aj tzv. pridanú hodnotu poskytovanú jednotlivými 

školami. 

Žiaci sú testovaní v týchto bodoch svojej vzdelávacej cesty: 

 na konci 4. ročníka (na výstupe z I. stupňa a na vstupe na II. stupeň) - modul ZŠ-T-4 

 na konci 6. ročníka/prímy OG (priebežné testovanie) - modul ZŠ-T-6 

 v 8. ročníku/tercii OG (priebežné testovanie) - modul ZŠ-T-8 

 v 9. ročníku/kvarte OG (na výstupe z II. stupňa) - modul ZŠ-T-9 

(O. Martinec, VIII.A) 

Osemsmerovka 

 
(E. Krupa, VII.A) 
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     Dňa 31. mája 2015 sa uskutočnil XVI. ročník detského folklórneho festivalu Kolovrátok 

v Heľpe. Aj naši žiaci z detského folklórneho súboru Mladosť sa zúčastnili prehliadky 

detských folklórnych súborov. Bolo tam 23 detí 2.-9.ročníka. Predstavili sa nám 

choreografiou Húsky. Okrem nášho súboru tam účinkovali súbory z Bratislavy, Banskej 

Bystrice, Revúcej, Farnej, Heľpy, Polomky a Závadky nad Hronom. Deti mali veľký zážitok, 

pretože sa tam prišiel pozrieť aj porotca z Česko Slovensko má talent Jaro Slávik. Ďakujeme 

p. uč. Mgr. M. Huťovej za prípravu žiakov na festival. Žiakom ďakujeme za reprezentáciu 

školy. 

(S. Simanová, IX.A, E. Krupa, VII.A) 

 

 

 

 

 
 

     Dňa 6. mája 2015 sa uskutočnil zápas 

1.FK HOREHRON proti FK LAFC 

Lučenec v Lučenci. Za mladších žiakov 

nastúpili Bútora J., Sedmák J., Pokošová 

R., Pompura D., Lysina R. a  Pokoš M.. 

Za starších žiakov nastúpili Bútora M., 

Gajda  T., Maťuš M., Holko E., Koky A. 

a Kalman J. Starší žiaci sa snažili podať 

čo najlepší výkon, no nestačili na svojho 

súpera, prehrali 5:2. Mladší žiaci boli vo 

veľmi dobrej kondícii a zvíťazili 11:1. 

Ďakujeme p. riaditeľovi Mgr. J. Šajšovi 

za prípravu žiakov na súťaž. 

(R. Pokošová, VIII.A) 

     Dňa 14. mája 2015 sa uskutočnil 

osemnásty ročník futbalového turnaja pre 

žiakov základných škôl okresu Brezno. 

Organizátorom boli ŽP Šport, a.s. a TJ ŽP 

ŠPORT Podbrezová pod záštitou Ing. V. 

Sotáka. V Polomke sa stretli družstvá C 

skupiny, ktorú tvorili Heľpa, Pohorelá, 

Polomka, Šumiac, Telgárt, Závadka nad 

Hronom a Bacúch.  Za našich žiakov 

bojovali R. Kalman, B. Šarišský, P. 

Pohlod z 2.A a R. Štrkáč, A. Pohlod a S. 

Pompura zo 4.A. Naši žiaci sa umiestnili 

na 5. mieste a získali 100€. Ďakujeme p. 

riaditeľovi Mgr. J. Šajšovi za prípravu 

žiakov na súťaž. 
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1.jún - Deň detí 

     Tak ako každoročne, aj tento rok sa prvého júna na našej škole uskutočnil deň detí pre 

všetkých žiakov našej školy, ktorí „všetci do nohy“, nech si hovoria čo chcú, sú ešte stále 

deťmi. 

     Na prvom stupni mali deti v triedach pripravené rôzne zábavné aktivity a hry, na druhom 

stupni to bol turnaj vo vybíjanej dievčat v telocvični a futbale chlapcov na multifunkčnom 

ihrisku. Každý dostal sladké prekvapenie od triednej pani učiteľky a pre najlepších hráčov tu 

boli aj ďalšie ocenenia. 

Výsledky zápasov druhého stupňa: 

Dievčatá - vybíjaná 

1.miesto: 6. a 7. ročník (K. 

Gandžalová, G. Gáliková, D. 

Mišurdová zo 6.A a V. Borloková, P. 

Homolová zo VII.A) 

2.miesto: 8. ročník 

3.miesto: 9. ročník 

4.miesto: 5. ročník 

Najlepšia kapitánka: Peťa Homolová, 7.A 

Najlepšia hráčka: Kika Gandžalová, 6.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chlapci - futbal 

1.miesto: 9. ročník (J. Kalman, M. 

Maťúš, T. Gajda, E. Holko z IX.A) 

2.miesto: 8. ročník 

3.miesto: 7. ročník 

4.miesto: 6. ročník 

5.miesto: 5. ročník 

Najlepší brankár: Dávid Pompura, 8.A 

Najlepší hráč: Jozef Kalman, 9.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A. Bialiková, VIII.A) 
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Vyrob si lietadlo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(M. Chromčová, VIII.A) 
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(Z. Puťošová, VIII.A)  
________________________________________________________________________________ 
Redaktori: Erik Krupa, Oliver Martinec, Adam Lakanda, Alžbeta Bialiková, Zuzana Puťošová, 

Monika Chromčová, Valéria Syčová, Barbora Kolláriková, Rúta Pokošová. 

Pedagogický dozor: Mgr. Mariana Krupová 


