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Úvod 
     V úvode nášho časopisu Vám chceme popriať v Novom roku veľa splnených snov, nech 

Vaše srdce pre vernú lásku denne bije a šťastie na duši Vám radostne žije. A aké 

predsavzatie do nového roku si treba dať? No predsa aspoň 24 hodín denne sa milo 

usmievať a radosť všetkým naokolo rozdávať.  

     Aj keď vianočné sviatky sú už za nami, prinášame Vám udalosti, ktoré sa udiali 

v mesiaci december. Nájdete tu články a fotografie z rôznych podujatí ako Mikuláš, 

vianočný basketbal, rôzne besedy či účelové cvičenie. Nezabudli sme ani na deti, pre ktoré 

sme pripravili rôzne hry na papieri alebo osemsmerovku a omaľovánku. Vychutnávajte si 

zimu, mrazivé dni a ukončite prvý polrok s dobrým pocitom na duši.   

   Vaša redakcia Pohorelského školáčika  

 

 

     Sviatok svätého Mikuláša sa po celej Európe slávi 6. decembra. Aj v našej obci 

a základnej i materskej škole sme si pripomenuli tento sviatok, ktorý majú rady všetky deti.  

Žiakov navštívil sv. Mikuláš s anjelským sprievodom, ktorý na mnohých tvárach vyčaroval 

úsmev a s čertami, ktorých sa hlavne mladšie deti spočiatku báli. Triedne pani učiteľky 

svojim žiakom pripravili balíčky plné sladkostí, ktoré si museli zaslúžiť básničkou alebo 

pesničkou. Neskôr poobede sa mikulášske balíčky rozdávali aj na námestí. 

(A. Bialiková, IX.A) 

  

 

 

 

 

 

 

Burza stredných škôl 
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Ľudia počas Vianoc dodržiavajú rôzne vianočné tradície, napríklad: 

 pod obrus vianočného stola šupiny z kapra, alebo priamo peniaze – dostatok financií 

po celý rok. Niekde si práve preto dávajú na stôl peňaženky či chlieb s napichanými 

mincami pod stôl.  

 počas štedrej večere svieti svieca, ako symbol Vianoc.  

 v kresťansky založených rodinách si chodia pre „betlehemské svetlo“ a teda zapáliť 

sviečku, do kostola.  

 rozkrojiť po jedle jabĺčko, ak má jaderník pekný, hviezdičkový tvar, znamená to, že 

bude dobrý rok a všetci budú zdraví. 

(R.Pokošová, IX.A) 

 

 

 

 

 

 

Školská florbalová liga na Horehroní 
 

OZ Florbalový klub Brezno organizuje florbalovú ligu základných škôl okresu Brezno.  

V základnej časti družstvá odohrajú 4 turnaje v dvoch skupinách, východnej a západnej.  

Po ukončení základnej časti sa všetci zúčastnia záverečného turnaja v Aréne v Brezne. 

 

Skupina východ: Telgárt, Šumiac, Pohorelá, Heľpa, Závadka nad Hronom, Polomka, Beňuš 

Skupina západ: Pionierska 2 Brezno, Pionierska 4 Brezno, MPČĽ Mazorníkovo Brezno, 

OGY Brezno, Podbrezová, Predajná, Nemecká 

 

1. Turnaj - nedeľa 29.11.2015 telocvičňa Závadka nad Hronom 
Pohorelá – Šumiac 9:3 (Puškár – 5, Bútora M. – 3, Sedmák – 1) 

Pohorelá – Závadka n/H 2:2 (Puškár – 1, Pompura – 1) 

Pohorelá – Beňuš 7:0 ( Puškár – 2, Bútora M. – 3, Pompura – 1, Sedmák – 1) 

 

ZŠ s MŠ Pohorelá – Zlúky M. (B), Bútora J. (B), Pompura D., Bútora M., Refka M., Puškár 

P., Sedmák J., Baksa J., Klimko J.,  

Ďakujeme p. riaditeľovi Mgr. Jozefovi Šajšovi za prípravu žiakov na súťaž a žiakom 

ďakujeme za reprezentáciu školy. 

(Mgr. J. Šajša) 



4 
 

 
 

     Dňa 3. decembra 2015 sa uskutočnilo vyhodnotenie XXIX. ročníka celoslovenskej 

autorskej súťaže LITERÁRNA SENICA LADISLAVA NOVOMESKÉHO 2015 

v Záhorskej knižnici v Senici. Z našej školy boli zaslané literárne práce dvoch žiačok Janky 

Kamzíkovej a Janky Haluškovej zo 6.A.  V 1. kategórii v próze získala Janka Kamzíková 

čestné uznanie s prácou „Neposlušný šlabikár“. Získala aj zborník všetkých súťažných prác 

a knižnú cenu. Janka Halušková v 1. kategórii v poézii nezískala ocenenie, ale bude sa snažiť 

získať cenu v inej literárnej súťaži.   

     Súťaže sa mohol zúčastniť každý autor, ktorého práce neboli doposiaľ knižne publikované, 

súťaž bola tematicky voľná a neanonymná,  súťažilo sa v rôznych literárnych žánroch: poézia, 

próza, reportáž, cestopis, dramatický útvar a pod. Súťažilo sa v troch vekových kategóriách: 

I. kategória: žiaci 5.-9. roč. ZŠ a 8-ročných gymnázií 

II. kategória: študenti stredných škôl 

III. kategória: študenti vysokých škôl a ostatní dospelí 

     Projekt bol realizovaný s finančnou podporou mesta Senica a pod záštitou Ing. Tibora 

Mikuša, PhD., predsedu trnavského samosprávneho kraja. Súťaž bola inšpirovaná tvorbou a 

literárnymi kvalitami básnika a prekladateľa Ladislava Novomeského. V dopoludňajších 

hodinách sa viedli rozborové semináre súťažných prác, kde sa hodnotili diela ocenených 

autorov, a kde každý autor mohol klásť aj otázky, súvisiace s písaním. Na podujatí s 

celoslovenskou pôsobnosťou participovalo aj Literárne informačné centrum. 

    

     A čo napísali o Janke na webovej stránke záhorskej knižice? ( www.zahorskakniznica.eu) 

Janka Kamzíková má 11 rokov, býva v Pohorelej, kde je žiačkou 6.A v Základnej škole s 

Materskou školou Pohorelá. Nenavštevuje žiaden literárny klub a v súťaži sa zúčastnila s  

vlastnou domácou tvorbou. Čestné uznanie zo Senice je jej prvým ocenením za literárnu 

tvorbu. Svojho literárneho koníčka rozvíja už dva roky, pričom senický diplom za čestné 

uznanie ju teší a je pre ňu motiváciou. 

 

Ako sa nám predstavila použijúc hlásky svojho mena? 

„JANKA KAMZÍKOVÁ – Jemná, ambiciózna naša spolužiačka, kráľovná triedy. Akčná, 

krásna, aktívna, milá, zlatá, istá, kamarátska, okúzľujúca, víťazná, aktraktívna.“ 

Ako si pracovala na sebe, na svojom talente, tohto roku, aby si v Senici uspela? 

„Doma som si písala vlastné príbehy, texty, učiteľka ma motivovala k písaniu na hodinách 

slovenského jazyka a literatúry.“ 

Koho najradšej čítaš? 

„Zatiaľ nemám obľúbeného autora, momentálne čítam sériu - Nina malá alchymistka.“ 

Kto ti pri rozvíjaní tvojho talentu pomáha? 

„Pani učiteľka Mgr. Mariana Krupová.“ 

 

Ďakujeme p. uč. Mgr. M. Krupovej za prípravu žiačok na literárnu súťaž, žiačkám za 

prezentáciu školy a Janke Kamzíkovej gratulujeme k čestnému uznaniu. 

 

(Z. Puťošová, IX.A) 
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   Bol raz jeden šlabikár, v ktorom sa písmenká zbláznili a neposlúchali. Chodili si zo strany 

na stranu a prechádzali sa hore-dole. Šlabikár s neposlušnými písmenkami patril prváčke 

Saške, ktorá bývala s rodičmi v byte na okraji mesta. Jedného dňa sa vrátila zo školy domov, 

zjedla na obed rizoto a náhlila sa robiť si domáce úlohy.  

   Otvorila šlabikár: „Čo to?“ 

   Chcela čítať ale písmenká sa rozutekali. 

   ,,Ocko, ocko!“ kričala Saška.  

   „Chcem dostať jednotku za čítanie, ale písmenká urobili v mojom šlabikári neporiadok. “  

   S sa zmenilo na hada  a Z otecko márne hľadá. V si vyšlo na prechádzku, M letelo za 

motýľom na obrázku. Otecko hľadal čo hľadal písmenko  P až z toho vyhladol. Myška  sa 

schovala do dierky a R si oblieklo montérky.  

   Saška číta: ,,Byža je sýta.“  

   „No toto! Písmenko B sa postavilo pred R.“ 

   „Nuž veru v takomto neporiadku by som ani ja nechcela bývať,“ vyhlásila Saška. Vyskočila 

nahnevaná zo stoličky a povedala: „Už viac nechcem takýto neporiadny šlabikár! Zahodím ho 

do koša a pôjdem si kúpiť nový, lebo zajtra budú všetci v škole čítať a dostanú jednotky, len 

ja nie!“  

   Ako to písmenká počuli, veľmi sa zľakli a rozutekali sa na svoje miesta. No a Saška sa 

mohla tešiť na jednotku z čítania. 

 

(J. Kamzíkova, VI.A) 
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– celoslovenská súťaž, v ktorej môžu žiaci zažiariť. 

   Ôsmy ročník súťaže, do ktorej sa zapojili aj naši žiaci sa uskutočnil 1. decembra 2015. 

Súťaž EXPERT spočíva vo vypracovaní testu z dvoch súťažných tém,  ktoré si každý 

súťažiaci zvolí spomedzi piatich ponúknutých. Na výber boli tieto témy: 

- Spoločnosť kedysi a dnes (dejepis, občianska náuka, umenie, všeobecný rozhľad) 

- Svetobežník (fyzická geografia, humánna geografia) 

- Mozgolamy (logické hádanky, postupnosti, zaujímavé slovné úlohy, kombinačné, 

pojmové myslenie) 

- Do you speak English (čítanie, bežné výrazy, gramatika, reálie) 

- Tajomstvá prírody (biológia, fyzika, astronómia, chémia) 

   Na vypracovanie testu mali súťažiaci 60 minút, každý odpovedal na 60 otázok (po 30 

z každej témy). V každej otázke vyberali žiaci spomedzi štyroch ponúknutých možností. 

Súťažiaci, ktorí sa umiestnia na 1. – 10. mieste v ľubovoľnom rebríčku, budú odmenení 

vecnými cenami. Štvrtina súťažiacich v každom tematickom rebríčku získa titul EXPERT, 

100 najlepších v každej vekovej kategórii získa titul TOP EXPERT. Ostatní dostanú 

účastnícky diplom. 

Do súťaže sa zapojili:  

6. ročník – Silvia Ševcová   

7. ročník – Marek Fiľo, Adam Kanoš 

8. ročník – Matej Bútora, Mário Hlaváčik, Martin Refka 

9. ročník – Alžbeta Bialiková, Barbora Kolláriková, Adam Lakanda, Valéria Syčová 

Výsledky budú zverejnené na www.sutazexpert.sk. Školským koordinátorom súťaže bola p. 

uč. Ing. Anna Pravotiaková.  

(A. Bialiková, IX.A) 

 
 

     V dňoch 8. a 9. decembra 2015 sa žiaci tretieho až ôsmeho ročníka zúčastnili 37. ročníka 

Pytagoriády v školskom kole. Každý úspešný riešiteľ (minimálne 10 bodov za riešené 

úlohy) získal za každé 4 ušetrené minúty jeden bod. 

Úspešnými riešiteľmi sa stali a postup do okresného kola získali:  

Kategória P3:  Zlúkyová B.   11 + 8 (za čas) = 19 bodov 

  Mecková A.   10 + 6 (za čas) = 16 bodov 

  Kanoš J.   10 + 7 (za čas) = 17 bodov   

  Tlučáková B.   10 + 6 (za čas) = 16 bodov 

  Baksa M.   10 + 8 (za čas) = 18 bodov 

  Paľus P.   10 + 9 (za čas) = 19 bodov 

Kategória P4: Suchánek Ch.  10 + 10 (za čas) = 20 bodov 

                       Gandžala J.      11 + 9 (za čas) = 20 bodov 

     Z druhého stupňa žiaci nepostúpili do ďalšieho kola. Ďakujeme pani učiteľkám Mgr. I. 

Zlúkyovej, Mgr. M. Huťovej a Mgr. R. Kantorisovej za prípravu žiakov na matematickú 

súťaž.                                                                                                            (A. Lakanda, IX.A)     

http://www.sutazexpert.sk/
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Beseda o spolunažívaní 

    V piatok 27. novembra 2015 sa v našej škole uskutočnila beseda o spolunažívaní. Pre 

žiakov piateho a šiesteho ročníka nám prišla porozprávať pani Ingrid Ďurinová zo 

združenia Jekhetane – Spolu Prešov a rozprávala nám o spolunažívaní s rómami. Beseda 

trvala 2 vyučovacie hodiny. Na prvej hodine sa besedy zúčastnili iba žiaci piatej a šiestej 

triedy, neskôr k nim pribudli aj žiaci štvrtej triedy. Pani Ingrid nám púšťala krátke filmy o 

pani Jane, ktorá do našej školy prišla a hovorila žiakom ako jej funguje obchod v Liptovskom 

Hrádku a o študentovi Františkovi, ktorý sa venuje bojovému umeniu. 

    Na besede žiakom rozdali zošity „Otvorím oblok, vidím celok,“ s ktorým pracovali a 

mohli si ho nechať. Tento materiál bol výstupom projektu Odsúdení na spolunažívanie 

v dobrom VI. – Jeden deň/Jekh džives financovaného z prostriedkov štátneho rozpočtu 

Slovenskej republiky. Prijímateľ dotácie Združenie Jekhetane – Spolu so sídlom v Prešove sa 

svojou činnosťou usiluje o ovplyvnenie hodnotovej orientácie, morálky a životných postojov 

ľudí, ako aj o príslušnosť k rómskej identite u občanov rómskej národnosti. Dve desiatky 

rokov vydáva mesačník Romano nevo ľil, ktorý sa venuje otázkam ľudských práv, 

občianskeho spolunažívania a prejavom diskriminácie. Ďakujeme pani zástupkyni Mgr. E. 

Bialikovej za vybavenie besedy. 

     (S. Ševcová,VI.A) 
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     Dňa 6. novembra 2015 sa žiaci 

druhého stupňa so svojimi triednymi 

pedagógmi zúčastnili branného cvičenia. 

Cez prvú vyučovaciu hodinu boli žiaci 

v triedach, kde riešili rôzne úlohy 

pripravené vyučujúcimi, ako sa správať 

v krízových situáciách. Potom sme mali 

zraz na školskom dvore a odtiaľ sme sa 

vybrali k zväzarmovskej chate. Slnečné 

počasie nám veľmi prialo, boli sme 

okúzlení teplou jesennou prírodou. Na 

mieste sme sa najedli, napili, zahrali rôzne 

hry a rôzne súťaže. Dozor nad triedami 

mali v 5.A – Mgr. Kalmanová, 6.A – Ing. 

Pravotiaková, 6.B – Mgr. Datková, 7.A – 

Mgr. Skladaná, 8.A – Mgr. Kantorisová 

a 9.A – Mgr. Krupová. Celou trasou nás 

viedla Ing. Kanošová. Cestou z branného 

cvičenia sme si aj zaspievali.   

 

  (R. Grajciarová, IX.A) 

      

 
 

     Vo štvrtok, dňa 3. decembra 2015 sa žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka 

zúčastnili besedy o drogách. Počas dvoch vyučovacích hodín sa žiaci započúvali do 

rozprávania príslušníka policajného zboru kpt. Ing. Václava Riapoša. A čo sme sa dozvedeli 

z rozprávania?  

    Droga je psychotropná látka, ktorej používanie môže viesť k drogovej závislosti. Názov 

pochádza z holandského droog - „vyprahnutý“. Drogy sú prírodné alebo umelo vyrobené 

látky. Drogy ovplyvňujú myseľ, vôľu a úsudok, čo môže vyvolať závislosť, tiež známu ako 

návyk. Drogy často pôsobia pod vplyvom jedného alebo niekoľkých alkaloidov, akým 

je nikotín, ktoré modifikujú synaptický prenos. 

     Drogy sú prítomné vo všetkých spoločenských vrstvách. Ich konzumácia sa často spája s 

celkovým nepokojom a stratou sebadôvery, nedostatkom sebavedomia, a opakovaná 

konzumácia drogy môže viesť k vytvoreniu závislosti. Spoločensky tolerované drogy 

sú alkohol a tabak, v niektorých krajinách tiež marihuana, ópium a hašiš, v islamských 

krajinách naopak je alkohol zakázaný. 

Drogová závislosť býva vážnym spoločenským a zdravotným problémom. 

Všetci dúfame, že sa prítomní žiaci poučili, a nebudú ani uvažovať nad tým, že by niekedy 

nejakú drogu vyskúšali. Ďakujeme p. uč. Mgr. M. Krupovej za vybavenie besedy. 

(B. Kolláriková, IX.A) 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Alkaloid
https://sk.wikipedia.org/wiki/Nikot%C3%ADn
https://sk.wikipedia.org/wiki/Alkohol
https://sk.wikipedia.org/wiki/Tabak
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     Dňa 16. novembra 2015 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády zo 

slovenského jazyka, ktorého sa zúčastňujú iba žiaci deviateho ročníka. OSJ sa skladala 

z troch častí a to  

 Z testu  

 Preformovania textu 

 Ústneho krátkeho prejavu.  

     Zo školského kola postúpila do okresného kola Alžbeta Bialiková. 

Adam Lakanda sa umiestnil na 2. mieste. Zuzana Puťošová 

a Monika Chromčová sa umiestnili na 3. mieste.  

     Dňa 10. decembra 2015 sa konalo v Brezne Okresné kolo OSJL, kde naša žiačka 

Alžbeta Bialiková sa umiestnila na vynikajúcom 1. mieste a postupuje do krajského kola. 

Ďakujeme p. uč. Mgr. M. Skladanej za prípravu žiačky na olympiádu a Betke prajeme veľa 

úspechov v krajskom kole.   

(M. Chromčová, IX.A) 

 

Vianočné vystúpenie 
     Dňa 22. decembra 2015 sme sa všetci po prvej vyučovacej hodine stretli v školskej 

jedálni, kde si naši spolužiaci pripravili pre nás vianočný program, pod vedením Mgr. M. 

Huťovej a Mgr. M. Skladanej.  Žiaci z DFS Mladosť mali pripravené vianočné koledy 

a predstavenie o Ježiškovi a žiaci zo 7.A triedy nám zaspievali vianočné piesne a predniesli 

pekné básne. Odniesli sme si so sebou krásny umelecký zážitok. Ďakujeme!   
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     Dňa 22. decembra 2015 sa v telocvični základnej školy uskutočnil basketbalový zápas.  

Proti sebe nastúpili pedagógovia a deviataci. Za pedagógov nastúpili pán riaditeľ Mgr. J. 

Šajša, pani zástupkyňa Mgr. E. Bialiková, p. učiteľky z 1. stupňa Mgr. M. Huťová, Mgr. L. 

Fašková, Mgr. I. Zlúkyová, Mgr. E. Halušková a z 2. stupňa p. uč. Ing. K. Kanošová, vdp. 

Slavomír Marko, pani D. Kolláriková a pán P. Zibrík. Učitelia vyhrali 34:27. 

    Špičkoví hráči basketbalu predvedli svoje umenie, ovládli hru na sto percent, podali veľmi 

dobré výkony a športové podujatie malo vydarený priebeh.  Aj keď vyhrali pedagógovia, 

držali sme palce aj deviatakom. Za najlepších hráčov boli vyhlásení p. D. Kolláriková a za 

deviatakov Valika Syčová. Ďakujeme aj rozhodcovi Jánovi Kanošovi, ktorý nad celým 

turnajom dohliadal, pískal fauly a spravodlivo dával body. Na záver boli všetci hráči 

odmenení skladkosťami.  

(O. Martinec, IX.A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lady Gaga 
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Príbehy šikanovaných celebrit 

Lady Gaga 
 

Na strednej ma hodili do smetného koša.. 

  

     "Spolužiaci sa mi vysmievali, že som 

škaredá, že mám veľký nos, že som otravná, 

že ich odpudzujem. Tvoj smiech je čudný, ty 

si čudná, prečo si stále spievaš, prečo ťa 

zaujíma divadlo, to je pre slabochov, prečo 

nosíš taký čudný mejkap? Každý deň sa zo 

mňa niekto vysmieval, volali ma rozličnými 

prezývkami, nadávkami, niekedy som kvôli 

šikane aj blicovala, len aby som sa v ten deň 

vyhla svojim spolužiakom...  

    V škole platilo pravidlo - buď je na 

narodeninovú oslavu pozvaná celá trieda, alebo nikto. Mojím spolužiakom sa 

však párkát podarilo toto pravidlo obísť a rozdať pozvánky všetkým okrem 

mňa. Raz po škole som šla domov po ulici, na ktorej bola populárna pizzeria, 

kde sa všetky decká stretávali po škole. Postavila sa skupinka dievčat z mojej 

školy a skupinka starších chalanov, ktorých som nepoznala. Dievčatá na mňa 

začali ukazovať a pochechtávať sa a odrazu sa tá skupinka chalanov ku mne 

rozbehla a - hodila ma do smetného koša rovno pred pizzeriou! Všetci sa začali 

smiať a ja som sa rozplakala. Nato sa všetci rozosmiali ešte viac a z pizzerie 

odišli, zatiaľ čo som sa ja zúfalo snažila dostať zo smetiaka. Bolo to hrozné. 

Domov som prišla celá špinavá a smradľavá. 

     Aj napriek tomu, že sa mi podarilo dosiahnuť svoje sny a živím sa spevom, šikana z 

mojich školských rokov ma občas straší. Ak ti totiž niekto opakuje stále dookola, aká si 

bezcenná a že tvoj nos je priveľký, tak sa ti to vryje pod kožu a nezabudneš na to ani po 

rokoch."  

(L. Šavolová, IX.A) 

Osemsmerovka po anglicky 

 

 

 

 

(B. Kolláriková, IX.A) 
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Časť štvrtá 
- slová z nášho nárečia začínajúce na písmeno K až M 

- náhodné slová z pohoreľského nárečia 

 
kaďeš – kadiaľ, kadeže 

kaďiť – dymiť 

kakatka – dedinské väzenie 

kančōf - väčší hrnček 

kapka - ženský čepiec 

kapať - hynúť, trápiť sa 

kaplička - kaplnka 

kasňa - skriňa 

katovať – mučiť, trýzniť 

kelbasa – klobása 

koľano - koleno 

korbička - sánky 

keľčỵg / keľčỵk - výdavok (platba) 

kešęnka – vrecko 

kiška - cmar 

kivnọť - pohnúť, ale aj mávnuť 

klotka – visiaca zámka 

kľajbas - stolárska ceruzka 

kogaš – vešiak 

kohutik - kuriatko (hríb) 

koch - komín 

kolba – pažba 

koma - kmotor 

kọmprt / komprd - dubák, hríb 

kọnča (zęmi) - na konci, na okraji  

kopak - lúčny smrek so širokou korunou 

kopanec - kopaný chodník 

koprcka - kotrmelec 

koštovať - stáť (cena), ale aj chutnať 

kotər - ktorý 

krọmpeľ - zemiak 

krosna - tkáčsky stav 

krọtki - krátky 

krova - krava 

krsa - strieška na klobúku 

krušỵť – drobiť, mrviť 

krvačnỵ - krvopotný 

kurňava - metelica, fujavica 

kvęťa – kvety 

ladovať – nakladať, nabíjať 

lakota - sladkosť 

lokeť – lakeť 

lọnski - minuloročný 

loptoš - lapaj, nezbedník 

lỵkať – prehĺtať 

lỵžka – lyžica 

ľedvo / ľedvoc / ľedvic - ledva 

ľęnča - šošovica 

ľisťa - lístie 

ľọd - ľad 

ľọdovica – poľadovica 

majzlik – dláto 

mamka – stará mama 

mašỵna - vlak 

mať vjačə slovo, jak - mať prvenstvo v 

rozhodovaní 

meclik – sekáč 

məch -- mach 

merkovať - striehnuť, dávať pozor 

męrľaki - ovce 

męrtuch - miera, nádoba všeobecne 

marỵdzať - prežúvať 

mesto - miesto 

mincer - druh váhy 

minọť - minúta 

mizęrka - ulička, úzky prechod medzi 

domami 

mizerỵja – núdza, bieda 

mjad - med 

mjadọfka - medovica, nápoj z medu 

mjadovník - medovník 

mjaki - mäkký 

mjakutki - mäkkučký 

mjaso - mäso 

mlodỵ zať - mladý zať, ženích 

mlotək - kladivo 

mlọťęňa - mlatba, mlátenie 

mordovať – trápiť 

mrdať – vrtieť (zadkom, chvostom) 

mreť - 1. byť ťažko chorý, 2. zomierať 

mrovec – mravec 

mrọz / mrọs - mráz 

muňdęr - oblek, aj uniforma 

muštrovať – cvičiť 

mutvica – dbanka na mútenie masla, 

maselnica 

mutvička – habarka 

mỵnťəľica - montolica 

 

(A. Bialiková, IX.A)
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Zabi nudu s papierom a perom! 
     Aby si zahnal nudu v škole alebo v práci je najľahšie vytiahnuť smartphone, tablet 

alebo iný technický zázrak. Lenže aj to ťa časom omrzí. Navyše baterka má obmedzenú 

životnosť a nie každá prednášková miestnosť je vybavená dostatočným počtom zásuviek. 

Zaspomínaj na staré dobré časy, vytiahni papier a pero zahraj si so spolusediacim napríklad 

piškvorky. 

 

    Hry so slovíčkami 
     Napíš čo najviac slov 

Ale nie hocijakých! Musíte si stanoviť pravidlá. Napríklad budeš písať slová, ktoré 

začínajú rovnakým písmenom a majú aj rovnaký počet písmen – C5 – Cesto, Celok. Alebo 

slová, ktoré sa rovnako čítajú odzadu aj spredu (krk, ťahať). Logicky vyhrá ten, kto napíše 

najviac slov. 

     Vymysli príbeh 

Napíš čo najdlhší príbeh! Má to ale jeden háčik. Všetky slová musia začínať rovnakým 

písmenom. Ak ti to príde náročné, dohodnite si 4-5 písmen, ktorými budú slová začínať. 

Teraz sa ukáže tvoja kreativita a fantázia! 

      

     Klasické hry 
      Piškvorky 

Pozná ich asi každý, ale pripomenúť si pravidlá nie je 

na škodu. Piškvorky sa hrajú na štvorčekovom papieri, 

takže plocha je prakticky neobmedzená.  Určené sú 

pre dvoch hráčov. Jeden bude kresliť krúžku a jeden 

krížiky. Vyhrá ten, ktorému sa skôr podarí zakresliť 5 

symbolov v jednej línií. Je jedno či vodorovne, zvislo 

alebo krížom. 

 

 

     Lode 

Klasická hra pre dvoch hráčov, ku ktorej potrebuješ 

len pero a papier. Ideálny je štvorčekový papier 

10×10 políčok. Ty aj tvoj súper si nakreslite do poľa 

lode, samozrejme tak, aby to ten druhý nevidel. Čln 

bude zaberať 2 políčka, ponorka 3, bojová loď 4 

a krížnik 5. Tvar a orientáciu lodí si už dohodnite 

samy. A potom už po sebe môžete strieľať súradnice. 

Napríklad A4, B8, C10 atď. Vyhráva ten, kto prvý 

zlikviduje všetky lode súpera. 

(Mgr. M. Krupová) 

http://www.bananagifts.sk/party/alkoholicke-hry/alkoholove-piskvorky
http://www.bananagifts.sk/blog/wp-content/uploads/2015/01/lode.png
http://www.bananagifts.sk/blog/wp-content/uploads/2015/01/pi%C5%A1kvorky.png
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Niečo pre deti 
Vyfarbi si obrázok mimoňa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(V. Syčová, IX.A) 
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