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Úvod 
     Zima je na ústupe a  polrok je dávno za nami. Blíži sa nielen Veľká noc pre nás všetkých, 

ale aj stresujúce obdobie monitoru a prijímacích skúšok pre našich najstarších žiakov, ktorí si 

však ako už býva zvykom, našli čas na napísanie príspevkov do nášho školského časopisu. Vo 

februári sa toho v živote žiakov a učiteľov našej školy veľa udialo. Lyžiarsky výcvik na 

druhom stupni, súťaže v umeleckom prednese, či olympiády. To všetko nájdete 

zdokumentované v tomto čísle. Nebudú chýbať ani vlastná tvorba našich žiakov, či vtipy pre 

deti.  

     Prajeme Vám príjemné čítanie!  

                                                                                                     Vaša deviatacká redakcia 

                           

 

     V sobotu, dňa 6. februára 2016, sa v Pohorelej uskutočnila fašiangová zabíjačka a s ním 

spojený fašiangový karneval. Návštevníci mohli ochutnávať zabíjačkové výrobky. Ako 

spestrenie programu vystúpila Ľudová hudba, spevácka zložka FS Kráľová hoľa a DFS 

Mladosť Pohorelá. Keďže fašiangy sú spojené s karnevalovými maskami, tak žiaci zo ZŠ ale 

i dospelí, viedli karnevalový sprievod cez dedinu v maskách a tie sa následne vyhodnocovali 

na amfiteátri v Pohorelej. Pre karnevalové masky boli pripravené vecné ceny, ktoré rozdávali 

žiaci IX. A triedy (O. Martinec, Z. Puťošová, A. Lakanda a L. Šavolová). Ďakujeme p. uč. 

Mgr. M. Huťovej, ktorá pripravila program s DFS Mladosť Pohorelá a p. uč. Ing. A. 

Pravotiakovej, Mgr. M. Kalmanovej a Mgr. M. Krupovej, ktoré vyhodnocovali masky. 

(O. Martinec, IX.A) 
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     Dňa 2. februára 2016 sa deviataci 

z niekoľkých škôl zúčastnili exkurzie 

v Závadke nad Hronom. Nechýbali ani 

naši deviataci. Navštívili firmy 

Slovpumptrade s.r.o a Bohuš s.r.o... 

O dozor sa postarala triedna učiteľka Mgr. 

Mariana Krupová. Exkurziu organizovala 

SOŠ obchodu a služieb Brezno, s cieľom 

ukázať žiakom možnosť ďalšieho uplatnenia 

po vyštudovaní ich školy. Podnik 

Slovpumptrade je najväčším výrobcom čerpadiel, vodokružných vývev a vodokružných 

kompresorov na Slovensku, žiaci spoznali aj kancelársku časť výroby, kde sa v počítači urobí 

nákres a následne podľa toho sa vymodeluje výrobok. Neskôr sa presunuli do firmy Bohuš, 

kde žiaci spoznali všetky oddelenia výroby, ktoré sa špecializujú na výrobu bezšvových 

kovaní, výrobu klenutých dienok a naváracích kolien. Všetkým sa toto dopoludnie páčilo a 

ďakujeme všetkým, ktorí nás touto exkurziou sprevádzali.  

(B. Kolláriková, IX.A) 
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     Dňa 9. februára 2016 sa v Brezne uskutočnilo obvodné kolo dejepisnej olympiády. 

Zúčastnili sa ho žiaci, ktorí dosiahli najlepšie výsledky v školskom kole. Za 6. ročník Marek 

Medveď a Silvia Ševcová, za 7. ročník Adam Kanoš a za 9. ročník Alžbeta Bialiková. 

Žiaci riešili testové úlohy, ktoré pozostávali z vybraného monotematického celku, úlohy z 

príslušného učiva ročníka a úlohy z regionálnej histórie.  

Téma monotematického celku bola „Obrazy ranostredovekého sveta“, pre kategóriu F – 

žiaci 6. ročníka a kategóriu E – žiaci 7. ročníka.  

Kategória C – žiaci 9. ročníka vypracovávali tému „Obrazy 

druhej svetovej vojny“. 

Výsledky našich žiakov na obvodnom kole: 

F kategória: 1. miesto Marek Medveď  

                    11. miesto Silvia Ševcová  

E kategória: 9. miesto Adam Kanoš  

C kategória: 12. miesto Alžbeta Bialiková  

     Ďakujeme p. uč. Ing. A. Pravotiakovej, ktorá pripravovala 

žiakov na olympiádu. Žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy 

a Marekovi ďakujeme za vynikajúce umiestnenie a prajeme mu 

veľa úspechov v krajskom kole. 

(Ing. A. Pravotiaková) 

 

 

 

Bol raz jeden ježko 

a volal sa Smieško. 

V jeseni k nám prišiel znova, 

sadol si k nám pod orgován. 

 

Sedí si tam podriemkáva, 

jabĺčka si pohryzkáva, 

má aj kamaráta krtka 

zo Spišského Štvrtka. 

 

Vo štvrtok bola tancovačka, 

veľmi dobrá zabávačka. 

Prišla sa tam pozrieť myška, 

zaľúbila sa do nášho ježka. 

 

(J. Halušková, VI.A, vlastná tvorba) 
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     V stredu 10. februára 2016 sa na našej škole organizovala Beseda o mokradiach. 

Pracovníčka z NAPANTu pani Mgr. Anna Šuchaňová porozprávala žiakom o dôležitosti 

mokradí a pustila nám prezentáciu o nich.  

     A čo sa žiaci dozvedeli? 

- že mokrade sú územia, kde je prítomná voda, teda jazerá, rieky, močiare, mokré lúky, 

rašeliniská, oázy, ústia a delty riek, prílivové plochy, pobrežné územia či koralové útesy. 

Patria k nim aj človekom umelo vytvorené rybníky, ryžové polia a vodné nádrže. 

- že mokrade zachovávajú rozmanitosť živých organizmov, zadržiavajú v krajine vodu, čím 

chránia krajinu pred záplavami a eróziou, sú zdrojom pitnej vody a fungujú ako čističky vôd 

- že hrajú svoju úlohu pri chove rýb 

- že patria medzi najohrozenejšie na planéte, preto bol na ich zachovanie v iránskom meste 

Ramsar dojednaný Dohovor o mokradiach majúci medzinárodný význam, tzv. Ramsarský 

dohovor. 

     Žiakom sa beseda páčila a veľa sa z toho naučili. Ďakujeme p. zástup. Mgr. Erike 

Bialikovej, ktorá besedu zorganizovala. 

(S. Ševcová, VI.A) 
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     Dňa 11. februára 2016 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese 

poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.  

Súťaží sa v troch kategóriách: I. kategória: 2.-4. ročník 

                                                 II. kategória: 5.-6. ročník 

                                                 III. kategoria: 7.-9. ročník. 

Výsledky súťaže:  

I. kategória - poézia: 1. miesto – Janka Balážová (IV.A) 

                                   2. miesto – Bianka Tlučáková (III.A) 

                                   3. miesto – Nina Vojtková (II.A) 

                    próza: 1. miesto -  Alexandra Mecková (III.A) 

                                2. miesto – Bibiána Zlúkyová (III.A) 

                                3. miesto – Ján Gandžala (IV.A) 
II. kategória - poézia: 1. miesto – Petra Kantorisová (V.A)                    

                                    2. miesto – Róbert Tlučák (VI.A) 

                                    3. miesto – Matej Vojtko (V.A) 

                                    čestné uznanie: Tomáš Antol (V.A) a Marianna Datková (VI.A) 

                       próza: 1. miesto - Jakub Bútora (VI.A) 

III. kategória: poézia: 1. miesto – Aneta Haľaková (VII.A) 

                                    2. miesto – Adam Lakanda (IX.A) 

                                    3. miesto – Petra Homolová (VIII.A) 

                      próza: 1. miesto – Alžbeta Bialiková (IX.A) 

                                  2. miesto – Vanesa Kulifajová (VIII.A) 

                                  3. miesto - Kristína Gandžalová (VII.A) 

 

     Do okresného kola postúpili žiaci, ktorí sa umiestnili na prvom mieste v prednese poézie 

a prózy. Okresného kola súťaže Hviezdoslavov Kubín sa v školskom roku 2015/2016 

zúčastnilo 15 ZŠ okresu Brezno s celkovým počtom 62 súťažiacich. Súťaž sa konala dňa 24. 

februára 2016.  

     Do regionálneho kola v Banskej Bystrici postúpili z 1. kategórie v prednese prózy 

Alexandra Mecková (III.A), z 2. kategórie v prednese  poézie  Petra Kantorisová (V.A) z 3. 

kategórie v prednese prózy Alžbeta Bialiková (IX.A). Ďakujeme p. uč. PaedDr. G. 

Kanošová, Mgr. I. Zlúkyovej, Mgr. M. Huťovej, Mgr. M. Krupovej a Mgr. M. 

Skladanej za prípravu žiakov na súťaž. Žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy a víťazom 

držíme palce v regionálnom kole, ktoré sa uskutoční 23. marca 2016 v Banskej Bystrici. 

(Z. Puťošová, IX.A) 
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     Ako každý rok, tak aj tento rok sa konal lyžiarsky výcvik. Uskutočnil sa v dňoch od 15. 

februára do 19. februára 2016. Zúčastnili sa ho žiaci 7., 8. a 9. ročníka, inštruktori Mgr. 

Jozef Šajša a PaedDr. Gabriela Kanošová, pedagogický dozor Mgr. Terézia Šajšová a 

zástupca rodičov Danka Kolláriková. Výcvik sa realizoval v lyžiarskom stredisku Bačova 

roveň vo Vyšnej Boci - Čertovici.  

Prebiehal v dĺžke 6 hodín denne podľa vopred vypracovaného plánu pod vedením 

inštruktorov. V priebehu výcviku boli žiaci oboznámení s témami:  

- Biely kódex 

- Lyžiarske vybavenie, nebezpečenstvo na horách 

- Pravidlá pohybu a pobytu na horách 

- Technika a metodika lyžovania 

- Zdravotnícka prednáška 

Každý večer si žiaci spríjemňovali kultúrnym programom, súťažami a diskotékou v 

spoločenskej miestnosti Penziónu Boca. Každý kto úspešne ukončil výcvik, dostal diplom za 

absolvovanie lyžiarskeho výcviku. 

     Touto cestou sa chceme poďakovať pedagogickým zamestnancom za ich trpezlivosť a 

ochotu naučiť žiakov základné lyžiarske zručnosti, Penziónu Boca za ubytovanie a výbornú 

stravu, vlekárom za starostlivosť o lyžiarsky svah a v neposlednom rade aj žiakom, ktorí mali 

chuť a snahu každý deň sa zlepšovať v lyžovaní. Ďakujeme!!!  

(M. Chromčová, IX.A) 
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   V dňoch od 8. februára do 11. februára 

2016 v našej škole prebiehala výstava 

šlabikárov. Zberateľom tejto unikátnej 

zbierky šlabikárov, našich i zahraničných 

školských potrieb pre prváčikov, písaniek, 

pravítok, počítadiel a ostatných školských 

predmetov je Štefan Peteja (83) 

z Bardejova. So svojou zbierkou 

šlabikárov z celého sveta sa dostal do 

Slovenskej knihy rekordov. Predmetnú 

zbierku, ktorá prezentuje niekoľko sto 

kusov šlabikárov z rôznych kútov sveta 

zhromažďuje už od roku 1988. Dnes ich 

má 650. Štefan Peteja sa rozhodol zbierať 

šlabikáre, keď mu jeden doniesla do daru 

známa z Ameriky. Potom kontaktoval 

pražský klub zberateľov kuriozít. Chcel 

preskúmať, či niekto zbiera šlabikáre. Keď 

zistil, že bude jediný, požiadal o 

zaregistrovanie. 

     Najviac šlabikárov má slovenských. Ale 

v jeho zbierke nájdeme aj rómske či 

dokonca šlabikár pre nevidiacich. Najstarší 

je z roku 1896. Najradšej má šarišský 

šlabikár, ktorý bol vytlačený v roku 1919 v 

Prešove v kníhtlačiarni Arpáda Koscha. 

  Štefan Peteja: - nar. 2.4.1933 v Bardejove 

              - absolvoval SPŠŠ v Bardejove 

              - pracoval na OSP a na Mestskom úrade v Bardejove 

              - od roku 1944 je na dôchodku 

               - od roku 1988 súkromný zberateľ svetových šlabikárov 

Výstava Šlabikáre v školských laviciach sa koná k 60. výročiu 1. 

triedy Ľudovej školy Štefana Peteju.                                     

...zo slov Štefana Peteja... 
Ako väčšina príbehov aj ten môj zberateľský začal náhodou. 
Pred viac ako 25 rokmi mi jeden z mojich priateľov daroval nezvyčajný 
dar – výtlačok šlabikára. Kniha, s ktorou sa stretol každý z nás v 
školských laviciach vo mne prebudila nielen spomienky na časy dávno 
minulé, ale niečo oveľa väčšie – záujem a odhodlanosť venovať tejto 
knižke svoj voľný čas a pochopiť jej dôležitosť a zmysel v našom 
živote. 

(A. Lakanda, IX.A) 
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     Dňa 11. februára 2016 k nám do školy zavítalo bábkové divadlo, kde nám predstavili 

známu a obľúbenú rozprávku Čert a Kača, v ktorej víťazí nad pekelníkmi jazyčnica Kača. 

Predstavenie bolo hrané tak, ako sa hrávalo pred viac ako 200 rokmi. Bol to bábkoherecký 

recitál, v ktorom bol jediný živý herec principál Mgr. Ladislav Milko. Hercami boli 70 cm 

vysoké drevené vyrezávané marionety na drôte. Významnou súčasťou predstavenia bol 

hudobný sprievod z rovnomennej opery Antonína Dvořáka. Predstavenie približne trvalo 50 

minút. Škôlkarom a žiakom prvého stupňa sa predstavenie veľmi páčilo a odniesli si domov 

krásny umelecký zážitok.                                                                          (R. Pokošová, IX.A) 
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Delfín, ktorý plával v mori, priblížil sa k malému dievčatku. 

Prihovoril sa jej: ,,Ako sa voláš dievčatko?“  

,,Ja sa volám Zuzka. A ty?“ 

,,Ja som delfín Danko.“ 

,,Zuzka, akú máš peknú loptu.“ 

,,Áno, ale nie sú tu kamaráti, s ktorými sa hrám. Danko, zahráš sa so mnou?“ 

,,Veľmi rád!“ 

A tak Zuzka hodila Dankovi loptu a on jej s radosťou hodil naspäť. 

Obom sa to veľmi páčilo. 

Sľúbili si, že na druhý deň sa zahrajú zase. 
(Maťko Vojtko, V.A, vlastná tvorba; prepísal P.Pilát, IX.A) 

   

Nech na Zem stále slnko svieti,  

nech sa kotúľajú deti!  

Nech trávička rastie  

a kozička sa pasie! 

 Nech kvietky voňajú  

a všetkými farbami hrajú! 

 Nech vtáčiky veselo spievajú 

 a lesné zvieratká plné brušká majú!  

Nech usilovná včielka zbiera peľ, 

 pretože máme radi jej liečivý med!  

Nech dozrieva ovocie aj obilný klas,  

nech je dostatok vody pre všetkých nás! 
(Maťko Vojtko, V.A, vlastná tvorba; prepísal P.Pilát, IX.A) 

 

 
Páčia sa mi kvety, 

ale najviac margaréty. 

Je to krásny kvet, 

bielo-žltý svet.   
 

Margarét je plná lúka, 

pozbierať ich sama núka. 

Podobná je sedmokráske, 

pomáha nám ostať v láske. 
 

Kvety máva každý rád 

pomáhajú vinšovať, 

šťastie, zdravie, veľa lásky, 

nerobte si žiadne vrásky. 
(Janka Halušková, VI.A, vlastná tvorba) 
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Časť šiesta 
- slová z nášho nárečia začínajúce na písmeno R až T 

- náhodné slová z pohoreľského nárečia  

 
rajbať – šúchať, ale aj strúhať  

rajštudňa – miestnosť s vodným kolesom 

rajtop - hlinený hrniec, mliečnik 

rajzovať – chodiť, túlať sa 

rapšic – pytliak 

revanč - oplátka, vrátenie 

ręz - piliny 

rįafnọť – udrieť 

ringišpir – kolotoč 

rįaďiť – upratovať 

rįafnọť – udrieť 

rįanda – handra 

riska - rezeň 

rọzga – palica, prút 

rubzak – batoh, ruksak 

Rusadľa – Turica 

ruťiť – hodiť 

rỵdzọň - ryšavec  

rỵngva - odkvapová rúra 

sęrcə - srdce 

sęrsan - náradie 

schľapať - natárať 

skiba – brázda 

skọnať – zomrieť 

skọrjaňik – ženský remenný kožuch 

sľeboda – sloboda 

slodiť – sladiť 

slodỵčka – maškrta 

sluchať – počúvať 

slup – stĺp 

smjalỵ - smelý 

sňọť - sňať, dať dolu, zvesiť 

spaňa – spanie 

spropadňik - diabol 

srsťak - bradáč 

staďe - odtiaľto, stadiaľto 

strimovať - zdržiavať 

sťeblo - trochu 

sťebəlko - máličko 

švabľik - zápalka 

svaľba - svadba 

svaľbovňik - svadobní hosť 

Svjatki - Vianoce 

svojina - rodina, (spoločnosť "svojich") 

šaleť - šialiť, divieť, ale aj klamať (nožə me 

nešaľ - aleže ma neklam) 

šaľbik - drevená lopatka na krájanie 

ščapkať - vycápať 

ščęľinki - triesočky 

ščəsťa - šťastie 

šęrpəň – hrniec 

škrobať - škrabať, ale aj liezť  

šľak – stopa, ale aj porážka  

škamľať – skučať, fňukať 

šľampa – ľajdavá (lenivá) žena 

šmak – chuť 

šmata – handra 

šmignọť - šľahnúť 

šnicľa – rezeň 

šnurik – stužtička 

šoldra – šunka 

špacęr – prechádzka 

špacỵrovať - prechádzať sa 

španovať – napínať 

šporhət – sporák 

špọrkasa - 1. banka, 2. pôžička 

štỵchať – pichať 

švajstnọť – šľahnúť 

šušỵ – topánky 

šỵkovať – odvádzať, viesť násilne 

tafľa – stôl 

taksovať, tarsať – miešať karty 

tamok – tam 

trapęňa – trápenie 

trimať - držať 

troškə – trochu 

tuhi - mocný, silný 

tukšỵ – tuhšie, silnejšie, väčšmi 

tuotaďe – odtiaľto 

tutəjšỵ – tunajší 

tutən – tento 

tỵn, təgo – ten 

ťetka - teta, pani (oslovenie) 

ťetkoš - ujo, pán (oslovenie) 

ťišęť - čušať 

ťišəť - tíšiť 

(A. Bialiková, IX.A)
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 (R. Pokošová, IX.A)
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