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Časopis zo života ZŠ s MŠ Pohorelá 

Číslo 2 – október                                Školský rok: 2016/2017 
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     Úvod 
     Akosi rýchlo sme vkročili do nového školského roka. Dlhé jesenné večery a krátke upršané 

dni, nás akosi ešte nútia k nič nerobeniu, ale naši učitelia nás prebúdzajú k aktivite 

nečakanými písomkami a testami. Začali už mimoškolské podujatia, ako lampiónový sprievod 

a rôzne besedy. Pozrite si náš časopis, ako to u nás funguje, niečo nové z tvorivých dekorácií 

našich žiakov, hlavne vyrezávaných tekvíc. 

     Príjemné čítanie a ďakujeme za Vašu priazeň aj podporu v obchodných predajniach. 

                                                                                     Vaša redakcia Pohorelského školáčika 
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     Halloween je sviatok oslavovaný večer 31. októbra. Oslavujú ho predovšetkým deti 

oblečené v kostýmoch, ktoré koledujú a navštevujú susedov. Oslavuje sa najmä 

v USA, Portoriku, Írsku, Spojenom kráľovstve, Kanade v Austrálii a na Novom Zélande. 

Pôvod má v Írsku. Halloween je pôvodne pohanský (keltský) sviatok Samhain - pohanský 

nový rok. Možno sa stretnúť aj s názvom predvečer sviatku všetkých mŕtvych. Tradičnými 

znakmi Halloweenu sú špeciálne vyrezané tekvice (Jack-o'-lantern), vo vnútri ktorých je 

sviečka, čarodejnice, duchovia, netopiere, čierne mačky, pavučiny, metly, oheň, príšery, 

kostlivci a pod. 

 (zdroj: www.wikipedia,sk, upravila I. Kubandová, VII.A) 

 
     Základná škola s materskou školou Pohorelá usporiadala dňa 27. októbra 2016 

„Lampiónový sprievod.“ V jedálni základnej školy boli pripravené tvorivé dielne, kde na 

žiakov čakalo malé občerstvenie, vyrobili si svietniky, tekvičky i strašiaka. Podujatie bolo 

spojené so súťažou o najkrajšiu a najväčšiu tekvicu, ktorú vyhodnotila porota zložená zo 

zástupcov žiackeho parlamentu. 

Lampiónový sprievod začal o 17.00 hod. spred hlavného pavilónu základnej školy a 

pokračoval obcou. Ďakujeme p. uč. Mgr. T. Šajšovej za prípravu tejto akcie a všetkým 

ďalším učiteľom, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k organizácii tvorivých dielní.  

Ďakujeme všetkým zúčastneným !!!                                        (zdroj: www.zspohorela.edu.sk) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.wikipedia/


 

3 

1. Múmie 

Upečieme slané cesto, ktoré potrieme kečupom  alebo paradajkovou 

omáčkou, môžeme pridať i šunku... Všetko skryjeme pod 

"obväzovú" vrstvu. Ako oči použijeme napríklad krúžky čiernych 

olív. Potom zoberieme syr v črievku a urobíme múmií vrstvu 

obväzu. 

2. Pavúk na vajci 

Uvarte vajíčka, prekrojte na polovice. Z čiernych olív urobte 

pavúka. 

3. Jablkový upír 

Jabĺčka napichnite na plastové paličky. V malom hrnci si upáľte 

karamel. Jablká namočte do karamelu. Keď karamel stuhne, vyrežte 

pusu. Z bielych marshmallov cukríkov vyrežte zuby. Zuby pomocou 

karamelu nalepte do "úst" jablka. 

4. Vystrašený jahodový duch 

Jahody namočte do bielej čokolády. Hnedú čokoládu dajte do 

cukrárenského vrecka /príp. tuby/ a namaľujte vystrašený výraz. 

5. Pudingový hrob 

Na sušienku napíšte pustenou čokoládou RIP. Podľa návodu uvarte 

čokoládový puding. Na puding nasypte namrvenú /nastrúhanú/ 

čokoládu a zapichnite keksík ako náhrobný kameň.. 

6. Strašidelná paprika 

Z oranžovej papriky odrežte vrch a vyrežte "tvár tekvice". Uvarte 

špagety, ktoré zmiešajte s kečupom a naplňte paprikové tekvice. 

7. Sendvičový duch 

Rozrežte žemľu, naplňte mäsom alebo obložte šunkou a na vrch 

položte plátkový syr, do ktorého najskôr vyrežte tvár. 

8. Krvavý nápoj 

Potrebujete gumenú rukavicu. Do prstov rukavice napusťte vodu a 

dajte zamraziť. Potom nalejte džús červenej farby (napríklad 

brusnicový) a opäť dajte do mrazničky. Keď stuhne i džús, dolejte 

opäť vodou a dajte zamraziť. Tesne pred párty si pripravte misu s džúsom  alebo punčom v 

červených farbách a vložte do nej "ruku" a nasekaný ľad.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Zdroj: www.homemadebymajka.blogspot.sk, upravila: Silvia Ševcová, VII. A) 

http://www.homemadebymajka.blogspot.sk/
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     Dňa 3. októbra 2016 sa uskutočnilo vyhodnotenie celoslovenskej výtvarnej súťaže 

rómskych žiakov ZŠ, ŠZŠ, ZUŠ zo Slovenska. Celoslovenská výtvarná súťaž rómskych 

žiakov „ Rómska paleta 2016“ , s témou 4 ročné obdobia. Cieľom súťaže bolo podnietiť 

a rozvíjať výtvarnú tvorivosť rómskych detí. Vyvíjať predstavivosť, nové možnosti, vlastné 

schopnosti. Ponúknuť týmto deťom iné možnosti trávena voľného času, tvorivo, v kolektíve, 

v kreaktivite. Dať im priestor pre ich seba-vyjadrenie pomocou papiera, farieb štetca, pastelu, 

hliny,... vyjadriť to, čo je najhlbšie v jasných detských očiach a v čistej detskej duši. 

Ďakujeme Mgr. M. Skladanej a Mgr. I. Datkovej za 

prípravu žiakov na súťaž.  

 V 2. kategórii získali ocenenia: 

                 Štefania Bartošová z bývalej 8.A – diplom 

aj čestné uznanie 

                 Roman Bartoš zo 7.B – čestné uznanie 

                 Dalibor Šarišský zo 6.A – čestné uznanie 

                 Rastislav Harvan zo 6.A – čestné uznanie  

                 Vanesa Šarišská zo 6.A – čestné uznanie 

                 Leo Pajer z 9.A – čestné uznanie    

     Výhercom srdečne gratulujeme. Tešíme sa na vašu 

účasť aj v nasledujúcom ročníku. 

(zdroj: www.zspohorela.edu.sk, upravila: N. Pokošová, V.A)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zspohorela.edu.sk/
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     Dňa 11. augusta 2016 sa uskutočnilo vyhodnotenie detskej výtvarnej súťaže ,,Moja 

dedina ako ju vidím ja...“ v Miklušovciach na Obecnom úrade. 

Hodnotiacu komisiu tvorili zástupcovia maliarskej sféry: akademický maliar Edmund Capák 

z Kanaša, výtvarníci - Mgr. Júlia Madzíková, Monika Hurajová a Peter Huraj a zástupca 

SPOD František Ďurčenka /podpredseda SPOD/. 

     Do 2. ročníka detskej výtvarnej súťaže sa  zapojili deti z celého Slovenska a poštou bolo 

doručených 602 výkresov. Oproti minulému ročníku bol to nárast takmer dvojnásobný. 

Cieľom súťaže bolo dať deťom priestor výtvarne stvárniť miesta, kde vyrastajú, ich tajné 

zákutia, kde sa chodia hrávať... Aby svojimi kresbami poukázali, prečo je život na dedine 

zaujímavý, kam ich kroky vedú na prechádzkach so svojimi rodičmi, starými rodičmi 

a kamarátmi. Výtvarné práce boli veľmi pekné, zaujímavé, bolo veľmi ťažké vybrať z nich 

najlepšie. Preto sa hodnotiaca komisia rozhodla udeliť v jednotlivých kategóriách viaceré 

ocenenia. 

     S radosťou Vám oznamujeme, že v kategórii ZŠ a ZUŠ (10-15r.) sa na 1. mieste umiestnili 

naše žiačky Petra Kantorisová zo 6.A a Petra Homolová z 9.A. 

Ďakujeme p. učiteľke Mgr. M. Skladanej za prípravu žiakov 

na súťaž. Z ocenených prác bol vyhotovený kalendár na rok  

2017, ktorý je prezentáciou detských výtvarných talentov  

a je k dispozícii na našej základnej škole.   

                                             (zdroj: www.zspohorela.edu.sk,  

                               upravili: J.Gandžala, Ch. Suchánek, V.A)  
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     Dňa 7. 10. 2016 sa uskutočnila súťaž v skoku do diaľky z miesta so začiatkom o 12:20 

v telocvični ZŠ s MŠ Pohorelá. Súťažilo 31 žiakov, z toho 18 dievčat a 13 chlapcov. Žiaci 

súťažili v kategórii 1. - 2. a 3. - 4. ročník, zvlášť chlapci a zvlášť dievčatá. Najprv súťažili 

dievčatá, potom chlapci. Pokiaľ súťažili dievčatá, p. uč. Mgr. Halušková v rámci športovej 

činnosti v ŠKD s chlapcami realizovala rôzne pohybové hry s loptou, hula hoop a potom sa 

žiaci vymenili. 

     Za realizáciu ďakujeme Mgr. L. Sidorovej a za pomoc pri organizácii Mgr. E. 

Haluškovej. Po vyhodnotení sa žiaci spoločne zabavili pri pohybových hrách - Červení a 

čierni, Sochy, Na rybára. 

 

VYHODNOTENIE: 

Chlapci 1. – 2. ročník  
1.miesto: Erik Šarišský 2. B – 130 cm 

2.miesto: Erik Pohlod 2. A – 122 cm  

3.miesto: Sebastián Šarišský 1. B – 102 cm 

Chlapci 3. – 4. ročník 
1.miesto: Martin Baksa 4. A – 174 cm 

2.miesto: Adam Šarišský 4.A – 155 cm 

3.miesto: Viktor Harvan 4.A – 150 cm 

Dievčatá 1. – 2. ročník 
1.miesto: Júlia Kanošová 2.A – 123 cm 

2.miesto: Alžbetka Tlučáková 2.A – 122 cm 

3.miesto: Andrea Zemanová 2.A – 118 cm 

Dievčatá 3. – 4. ročník 
1.miesto: Alexandra Mecková 4.A – 160 cm 

2.miesto: Bibiána Zlúkyová 4.A – 154 cm 

3.miesto: Bianka Tlučáková 4.A – 143 cm 

Gratulujem výhercom!!!  

Tiež ďakujem aj ostatným 19 zúčastneným žiakom !!!! 

V mesiaci november sa môžete tešiť na netradičný beh 

s Yetti nohami.                                   (Mgr. L. Sidorová) 
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     Dňa 13. októbra 2016 sa v telocvični ZŠ s MŠ v Závadke nad Hronom uskutočnil 

futbalový turnaj starších žiakov „Futbalom proti rasizmu“. Turnaj bol zorganizovaný 

vďaka podpore Medzinárodnej futbalovej organizácie FARE.  

O víťazstvo sa usilovalo 6 školských mužstiev Horehronia: Beňuš, Polomka, Závadka nad 

Hronom, Heľpa, Pohorelá, Telgárt. 

     Náš tím v zložení: Bútora Jakub (VII.A), Bútora Matej, Refka Martin a Mišurda 

Jakub (IX.A), Pokoš Mário (VII.B), Koky Lukáš (V.A) bojoval o celkové prvenstvo, ale 

po nešťastnom poslednom zápase a nepremenených šanciach nakoniec obsadil 3. miesto. 

Zápasy nášho tímu: 
Pohorelá – Telgárt 1:3 

Pohorelá – Beňuš 4:0 

Pohorelá – Heľpa 5:1 

Pohorelá – Závadka 1:0 

Pohorelá – Polomka 0:1 

 

Celkové poradie: 

1. Polomka 

2. Telgárt 

3. Pohorelá 

4. Závadka nad Hronom 

5. Beňuš 

6. Heľpa 

     Jakub Bútora bol vyhlásený najlepším brankárom turnaja. Ďakujeme p. riaditeľovi 

Mgr. J. Šajšovi za prípravu žiakov na súťaž.  

(zdroj: www.zspohorela.edu.sk, upravil: J. Bútora, VII.A) 
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     Každý rok v októbri si pripomíname Medzinárodný deň školských knižníc. Prvý raz ho 

vyhlásila Dr. Blanche Wolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva 

v roku 1999. Odvtedy sa uskutočňuje každoročne štvrtý októbrový pondelok. V tomto roku to 

bolo 24. októbra.  

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR v súvislosti s Národnou stratégiou zvyšovania 

úrovne a kontinuálneho rozvíjania čitateľskej gramotnosti vyhlásil školský rok 2016/17 za 

Rok čitateľskej gramotnosti. Na podporu vzťahu detí a žiakov k čítaniu a získaniu si 

väčšieho počtu priaznivcov literatúry sa organizovalo spoločné čítanie rozprávky. V každej 

triede počas tretej vyučovacej hodiny čítali žiaci rozprávkové knihy, ktoré boli z našej 

školskej knižnice.  

     Členovia PK spoločenské vedy pripravili pre žiakov 1. stupňa ďalšiu hodinu pod 

názvom Z rozprávky do rozprávky. Paralelne v jednej časovej rovine bežali tri príbehy 

z krajiny rozprávok. Pani učiteľky Mgr. M. Skladaná, Mgr. M. Krupová a Bc. D. 

Lakandová - šk. knihovníčka  si pre žiakov pripravili premietanie slovenských rozprávok, 

poznávanie rozprávkových postavičiek, rozprávkové hádanky, rozprávkové dvojice 

a skladanie rôznych rozprávkových vecí – hradov, medovníkových domčekov, či šípovú ružu 

z geometrických tvarov. Pri rôznych aktivitách žiakom znela hudba z rôznych hraných 

a animovaných rozprávok. 

     Aj žiaci 8.A triedy sa podieľali na realizácii rozprávkovej hodiny tým, že zahrali pre 

žiakov príbeh o princeznej, čo sa chcela vydávať a ako ťahal dedko repu. Deviataci sa 

postarali o hudbu a premietanie rozprávok. Vyhlásili sme tiež súťaž o najkrajšiu rozprávkovú 

postavičku, ktorú mali žiaci vyfarbiť doma. V závere sme žiakov pochválili za aktivitu na 

hodine a odovzdali sme im diplomy. 

     V 7.A triede žiaci s p. učiteľkou Mgr. I. Datkovou počas tejto hodiny riešili  rozprávkové 

úlohy a vytvorili spolu krásne plagáty s rozprávkovými postavičkami.  

Na tvorbe aktivít pre 1. stupeň sa takisto podieľala aj p. uč. Mgr. M. Kalmanová.  

     Našim zámerom bolo nielen zatraktívnenie čítania 

kníh pre našich žiakov, ale aj posilnenie ich pocitu 

spolupatričnosti a súdržnosti. Cieľom tejto akcie bolo 

zábavnými formami práce podporiť u žiakov 

pozitívny a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici, 

k čítaniu a poznávaniu nového. Zvýšenie čitateľskej 

gramotnosti je spoločným cieľom a záujmom našej 

spoločnosti, preto je dôležité už u mladej generácie 

podporovať a zatraktívniť čítanie kníh.  

(Mgr. M. Krupová) 
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     Dňa 12. októbra 2016 sa na našej škole uskutočnila 

súťažno-vzdelávacia aktivita „Hovorme o jedle“.  

Žiaci 2. stupňa súťažili o najkrajšie vyzdobené 

chuťovky - chlebíčky. Žiaci pracovali prevažne vo 

dvojiciach a snažili sa o vytvorenie originálne 

vyzdobených chuťoviek. 

Suroviny na prípravu chlebíčkov boli zakúpené z fondu 

Rodičovského združenia. 

Výborné nátierky na chlebíčky – mrkvovú, hráškovú a 

tvarohovú pripravili pracovníčky školskej jedálne.  

    Chlebíčky napokon hodnotila porota zložená z pána 

riaditeľa školy Mgr. Jozefa Šajšu a pána školníka Petra 

Zibríka.  

Ocenenie a diplomy získali:  

5. A Janka Balážová, Ján Gandžala 

6. A Samuel Pompura, Tomáš Antol, Peter Pletka  

7. A Silvia Ševcová, Ivana Kubandová, cenu poroty 

získala Marianna Datková 

8. A Aneta Haľaková, Jozef Klimko 

9. A Martin Zlúky, Martin Refka 

      

     Ďakujeme žiackemu parlamentu, p. uč. Ing. A. 

Pravotiakovej a všetkým triednym učiteľom, ktorí 

akýmkoľvek spôsobom prispeli k príprave tejto súťaže. 

Aj žiaci 1. stupňa mali rôzne aktivity vo svojich triedach 

a neskôr ochutnávali jednohubky s nátierkami v školskej 

jedálni.                       (zdroj: www.zspohorela.edu.sk,  

                                    upravila: I. Kubandová, VII.A) 
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     V októbri bola vyhlásená téma „JEDLO“. Zapojilo sa do nej len 8 žiakov. Spomedzi nich 

sa na 1. mieste umiestnil Daniel Boháč z II. A triedy s básňou „Čo mám rád?“ 

 

         Čo mám rád? 
 

Zeleninu – tú mám rád, 

som s ňou dobrý kamarát. 

Ovocie mi chutí veľmi, 

preto sme dobrými priateľmi. 

 

Cukríky a lízatká  

k našim zúbkom nepatria. 

Klobásky a údeniny –  

- bruško bolí, tak preč s nimi! 
(D. Boháč, II.A, vlastná tvorba) 

 

     V poradí treťou témou na mesiac november je „RODINA“. Veríme, 

že táto téma osloví viacej žiakov, pretože je každému z nás veľmi 

blízka. Preto neváhajte a pustite  sa s chuťou do práce – tvorte, 

vymýšľajte, píšte! Hotové básne, rozprávky alebo príbehy zo života 

noste do II. A triedy pani učiteľke Vaculčiakovej. Čakajú na vás 

pekné ceny! 

 

                          TEŠÍME SA NA VAŠE VÝTVORY!!!                       (Mgr. L. Vaculčiaková) 
                                  

 
      

     Dňa 17. októbra 2016 sa v Dolnom Kubíne uskutočnilo 

vyhodnotenie celoslovenskej súťaže mladých autorov 

„Mladá slovenská poviedka 2016.“  Žilinský  samosprávny 

kraj spolu s Oravským kultúrnym strediskom v Dolnom 

Kubíne udelil diplom za 2. miesto v 1. kategórii našej žiačke 

Vanese Kulifajovej z IX.A triedy, ktorá napísala poviedku 

pod názvom „Benjamínov úsmev.“ Poviedka sa nachádza 

v zborníku literárnych prác, ktorý je k dispozícii v základnej 

škole. Ďakujeme p. uč. Mgr. M. Skladanej, ktorá žiačku na 

súťaž pripravovala.                                   (Mgr. M. Krupová) 
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Hľa, človek, brat môj 

vzhliadni, kde v prírode všade  

krása a múdrosť Pána usadená. 

Vojdi, nazri, počúvaj a cíť.  
    Každý, kto miluje prírodu, dobre vie, že sú v nej 

ukryté krásy, ktoré je potrebné trošku poodhaliť, 

prípadne sa na ne pozrieť z iného uhľa pohľadu. Pán 

Juraj Halaj, pedagóg na dôchodku, si našiel krásne 

hobby. Do malebných zákutí dolín, vŕškov sa často vyberá a zbiera, čo je jeho oku i srdcu 

milé.... Vždy keď vyjde z hory, spoločnosť mu robí nový kúsok. A potom po večeroch ich 

šľachtí - samorasty. So synmi ich nazbieral už stovky. Samozrejme, že ak dovlečiete z hory 

kus konára, nikto vás nepochváli. Takže treba si trochu napľuť do dlaní a chytiť sa roboty. 

Stojí to za to, pretože samorastu okrem originality vtlačíte aj vlastný punc.  

     Zo samorastov p. Juraja Halaja dýcha láska k drevu, jeho estetické cítenie a kreativita. 

Skúma tvaroslovie objavených kúskov, štruktúru dreva, jeho farebnosť i anomálie, no až 

vďaka jeho umeleckému cíteniu a remeselnej zručnosti sa z nich stávajú skutočné skvosty. 

Jedinečné, neopakovateľné, tak trochu tajuplné svojou obraznosťou a viacvýznamovosťou. A 

práve z týchto atribútov samorastov p. Halaja vychádzala súťaž „Samorast – čo v ňom 

vidím ja“, na ktorej sa 14. 10. 2016 zúčastnili žiaci 3., 4., 6., 7., 8. a 9. ročníka.  
     S veľkým zaujatím skúmali zástupcovia tried jednotlivé samorasty a objavovali v nich 

tvary a obrazy na prvý pohľad skryté. Pomenovali to, čo v samorastoch videli svojimi očami a 

cítili svojim srdcom - koňa so šiestimi nohami a očami predátora; lamu; ktorá sa snaží 

uniknúť z ohňa; ľadovú kráľovnu, vtáka, ktorý oplakáva starý strom; vlka, čo žerie korisť; 

ružu; cencúle; krídlo jastraba, čo práve odlieta; ježibabu; smutnú tvár; sloniu hlavu; plávajúcu 

labuť; trón pre kráľa; nostalgiu; chradnutie; prilbu bojovníka... Žiaci prejavili veľkú 

variabilitu, obrazotvornosť a tvorivosť nielen vo vnímaní, ale aj pri pomenovaní samorastov. 

Nakoniec označili samorasty, ktoré ich najviac zaujali. Ich objaviteľské skúmanie bolo 

zavŕšené oceneniami za najoriginálnejšie vyjadrenia.  

     1. miesta získali: Liliana Bernadičová - 3.A, Alexandra Mecková - 4.A, Janka 

Kamzíková a Silvia Ševcová - 7.A, Daniela Mišurdová - 8.A, Vanesa Kulifajová – 9.A  

     2. miesta získali: Nina Vojtková – 3.A, Bibiana Zlúkyová - 4.A, Janka Halušková – 7.A, 

Kristína Gandžalová – 8.A, Petra Homolová – 9.A  

     3. miesto získali: Jozef Šajša - 3.A, Bianka Tlučáková – 4.A, Adam Kanoš – 8.A. 

Cenu za originalitu vyjadrení získal Adam Kanoš z 8.A triedy. 
Vyslovujeme úprimné poďakovanie p. Halajovi za sprístupnenie jeho umeleckej zbierky 

našim žiakom i cenné rady, ako vnímať prírodu, jej hodnoty a krásy a p. Jozefovi 

Tlučákovi za finančné prostriedky poskytnuté na ocenenia pre žiakov. 

Taktiež ďakujeme za zorganizovanie pani učiteľke Mgr. Márii Skladanej. 

(zdroj: www.zspohorela.edu.sk) 

 

 

 
 

 

 

http://www.zspohorela.edu.sk/
http://www.zspohorela.edu.sk/foto.php?id=657
http://www.zspohorela.edu.sk/foto.php?id=656
http://www.zspohorela.edu.sk/foto.php?id=655
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     Beseda s p. Jurajom Halajom, ktorý sa už veľa rokov 

venuje práci s drevom a je jeho srdcovou záležitosťou, sa 

uskutočnila v októbri 2016. So svojím obdivom a 

vrúcnym vzťahom k prírode sa podelil so žiakmi 8.A 

triedy.  

    Zaujalo ich pútavé rozprávanie o jeho zážitkoch z 

detstva, o tom, ako sa rodil jeho vzťah k drevu i o tom, ako 

o mnoho rokov neskôr na svojich potulkách prírodou so 

synmi zbieral samorasty a neskôr vo svojej dielničke 

objavoval pri ich opracovaní neobyčajné tvary. Z 

rozprávaní p. Halaja zaznievala vrúcnosť, tvorivé 

zanietenie a obdiv ku kráse a hodnotám prírody. V jeho 

prácach žiaci našli súznenie umelca a prírodného materiálu 

a pochopili, že na svet okolo je treba sa dívať nielen očami, 

ale aj s otvoreným srdcom. Prezentované samorasty ich 

priblížili k prírode a jej čaru. Pri nich si uvedomili, aké 

krásne veci nám ponúka les. 

     Možno táto beseda podnietila niektorého žiaka na 

zaujímavé hobby, ktoré poteší pri nájdení samorastu, ale aj 

pri práci zo samotným drevom, ktoré možno určitým 

spôsobom tvarovať, opracovávať a dávať mu nový tvar, novú podobu. Určite však priviedla 

mnohých žiakov k zamysleniu nad svojím vzťahom k prírode. 

     Za zorganizovanie besedy ďakujeme p. učiteľke Mgr. Márii Skladanej. 

(zdroj: www.zspohorela.edu.sk) 

 

   
 

 

 

 

 

VTIPY 
Je sychravá, mrazivá jeseň. Medveď si spokojne podriemkáva, keď ho zobudí veľký buchot. 

Otvorí dvere a tam stojí malý slimáčik a prosí:  

- „Medveď, je strašné počasie a mne je hrozná zima, pusti ma prosím ťa zohriať sa.“ 

Namrzený medveď odkopne slimáčika a zabuchne dvere. Prejde jeseň, zima, leto a zas je 

jeseň. Medveďovi zrazu opäť niekto búcha na dvere. Otvorí ich a tam opäť slimáčik. Skôr ako 

medveď otvorí ústa, nazlostený slimáčik vykríkne:  

- „Medveď, a to malo byt čo?“ 

 

Pýta sa jeden had druhého: „Sme jedovatí?“ 

„A prečo sa pýtaš?“ 

„Lebo som si práve pohryzol jazyk.“                                      

                                                               (zdroj: www.vtipy.4me.sk, upravila V. Šavolová, V.A) 

http://www.vtipy.4me.sk/
http://www.zspohorela.edu.sk/foto.php?id=654
http://www.zspohorela.edu.sk/foto.php?id=653
http://www.zspohorela.edu.sk/foto.php?id=652
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Milí žiaci, kto má záujem, môže sa zapojiť... 

     Aktivita krúžku Dopravná výchova 

 Mesačné vypracovanie pracovných listov. 

 Pre žiakov 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 4.A, 5.B, ŠKD I. a ŠKD II.. 

 Vyhodnocovanie každý mesiac. 

 Vypracované úlohy doneste Mgr. Erike Bialikovej. 

 September 2016 – Účastníci cestnej premávky, Model ulice. 

 Október 2016 – Bezpečná ulica, Môžem alebo musím?, Informatívne 

a príkazové dopravné značky. 

 November 2016 – Rôzne dopravné prostriedky a ich vplyv na našu náladu, 

Porovnanie rôznych spôsobov dopravy, Prečo je výhodnejšie jazdiť na bicykli? 

 Odmenou bude uverejnenie víťazov v školskom časopise. 

     Teším sa na vypracované úlohy! 

     Témou činnosti krúžku Dopravná výchova v septembri 2016 bol Priechod pre chodcov. 

Ciele aktivít boli zamerané na pomenovanie aktivít súvisiacich s dopravou. Na krúžku 

využívame dopravné značky z grantu Nadácie Volkswagen .Vysvetliť pojem chodník. Opísať, 

ako bezpečne prechádzame cez križovatku. Opísať význam svetelných znamení na semafore 

pre chodcov. Vedieť, ako sa bezpečne správať v rôznych dopravných situáciách a prispievať 

tak k zníženiu dopravnej nehodovosti. Vymenovať farby na semafore. Vysvetliť význam 

farieb na semafore. Opísať prechádzanie cez cestu na mieste, kde nie je semafor. S kamarátmi 

Kamilom a Emilom na cestách sme sa venovali témam: Kto je chodec?  a Chodník nie je 

holubník.   

Vyhodnotenie septembrovej aktivity vypracovanie pracovných listov: 

 Účastníci cestnej premávky:  

1. miesto – Boris Vasil 1.A 

2. miesto – Oskar Harvan 5.B 

3. miesto – Nikola Pištoľová 5.B 

 Model ulice: 

1. miesto – Marcel Šarišský 5.B, Karolína Šarišská 1.B, Denisa Šarišská 2.B, Jozefína 

Šarišská 2.B 

2. miesto – Boris Šarišský 3.A, Andrej Radič 2.B 

3. miesto – Daniela Harvanová 5.B, Oskar Harvan 5.B, Júlia Harvanová 5.B 

 

     V októbri sme na krúžku Dopravnej výchovy realizovali aktivity projektu Moja prvá 

škola z portálu Kozmix. Uplatňovať zásady bezpečného správania v cestnej premávke podľa 

všeobecne záväzných právnych predpisov. Rozlíšiť zvuk sirény polície od zvuku sirény 

sanitky. Informatívne a príkazové dopravné značky. S Kamilom a Emilom na cestách sme sa 

venovali Chodníkovým pravidlám,  Prechádzaniu cez cestu a Ujo policajt riadi dopravu. 

Vyhodnotenie októbrovej aktivity vypracovanie pracovných listov: 

 Bezpečná ulica:  

1. miesto – Alžbeta Bodnáriková 2.A 

2. miesto – Daniel Boháč 2.A 

3. miesto – Daniela Harvanová 5.B 

 Informatívne a príkazové dopravné značky 

1. miesto – Andrea Zemanová 2.A 

2. miesto – Júlia Kanošová 2.A 

3. miesto – Patrik Pohlod ŠKD I.                 
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     Ďakujem pani učiteľkám Mgr. Ľ. Vaculčiakovej a Mgr. E. Haluškovej, že svojich 

žiakov zapojili do aktivity. Gratulujem najúspešnejším žiakom a prajem, nech sa im darí!  

                                                                                                                  Mgr. Erika Bialiková 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

16 

 
     V mesiaci október sme si pripomenuli narodenie Boženy Slančíkovej Timravy, 

Ľubomíra Feldeka a Ľuda Ondrejova. Práve Ľ. Feldek a Ľ. Ondrejov sa vo svojej tvorbe 

vo veľkej miere venovali deťom. Žiaci 1. stupňa sa s Ľ. Ondrejovom oboznámili 

prostredníctvom ukážok knižiek zo žiackej knižnice a pani učiteľky im porozprávali niečo 

o jeho živote. 

(Bc. D. Lakandová) 

 

 

 

 

 

 

 

 
B. Slančíková-Timrava                   Ľudo Ondrejov 

 

       

 
   Ľubomír Feldek                     

 

 
 

 

 

 

Napíšte správne a precvičte si pravopis! 

Do školy choďíme  preto, abi zme maly prázdniny.  Najvekšejšia  tragedyja fšak bude keť sa  

skončja. A ocino vravel, že najviac zblíži našu róďinu, keď ces prázdňiny idú deti do tábora, 

mamina do kúpeľov a on zostane doma. Nakoňjec ho ďedo s babuškov  prehovorily a tag vof 

júli pojdeme do Visokich  Tatrov, ktoré majú meno od tohó , že u nás uš viššie nemáme. 

V motorestoch si pochutnáme si na motorestovanej pečienke, na žinčicy pottatranskych 

pastjerov a tjež na sire ktorý tutok vyrábaju z baraňjeho mlieka. Ľuďa, chtorí našich 

veľkohororov,no my si začlnkujeme  sa na štrbavom plese no a v Tatranskej Lomenici sa 

lanovkov dopravíme hore na Lomnický štít do reštavracije a odťal sa budeme pozerať jako 

dole krásne , aš sa mi zatočí hlava z višky  a rodičom z cjen za jedeňje a limonady. 

A porjadne sa nadíchame v Starom Smogovci, lebo tu je najčistejší vzduch na Slovácku. 

A celí avgust budeme privode zaneprádnení opaľovaním a kupanim na Liptovskej Šírave 

a Zemplinskej Mare. A na záver ešče ponavščevujeme rouzne zrucaniny  a príbuzních. 

Hurrrááá! 

Čaute Fľakači!!!                                                            (zdroj: fľak, upravila: J. Balážová, V.A) 
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     V mesiaci október sa v 1. oddelení ŠKD tvorivo 

pracovalo. Okrem jesennej výzdoby sme vyrobili darčeky 

pre starších ľudí pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, 

ktoré osobne odovzdala do Strediska sociálnych služieb 

Tereza vo Vaľkovni p. učiteľka Mgr. L. Sidorová. 

Ďakujeme p. uč. Mgr. E. Haluškovej, ktorá so žiakmi tieto 

výrobky vyrobila. 

(Mgr. E. Halušková) 
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1. Kto je prezidentom SR?   

a) Ivan Gašparovič  

b) Andrej Kiska  

c) Rudolf Schuster 

 

2. S čím sa rýmuje slovo škola? 

a) Pomaranč 

b) Smola  

c) Volá  

 

3. Ako sa po anglicky povie Dobrý večer? 

a) Good morning 

b) Good evening  

c) Hello 

 

4. Koľko stupňov má priamy uhol? 

a) 90
°
 

b) 180
°
 

c) 87
° 
 

 

5. Kto miluje svoju “rapidečku“ v Hornej Dolnej? 

a) Erika 

b) Starosta 

c) Ďuro 

 

Za každú správnu odpoveď si pripočítaj 10 bodov. 

 

VYHODNOTENIE: 

40-50 bodov - Mega IQ 

20-30 bodov - Nadpriemerné IQ  

0-10 bodov - A vedel si to prečítať?! 

                                                                          Správne odpovede nájdete na konci časopisu. 

                                                         (zdroj: Fľak, upravili: J. Kamzíková, J. Halušková, VII.A)  

 

 
 

Zborovňa - sídlo nepriateľa  

Našepkávanie - zásah v pravú chvíľu 

Riaditeľ a žiak - vojna a mier 

Naše upratovačky - grécke čarodejnice 

Konferencia - ples upírov 

 

(zdroj:zspodolie.edu.sk, upravila: J. Kamzíková, VII.A) 
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V októbrovom čísle sa Vám predstavia prví štyria členovia školskej redakcie časopisu 

Pohorelský školáčik 

 

Volám sa Sisa, chodím do 7.A  triedy 

a šéfredaktorkou časopisu som od septembra 

2016. Zopár príspevkov som publikovala už 

aj v minulom školskom roku, no popravde, 

nebolo to „nič moc“ . Moje záľuby sú 

čítanie fantasy alebo sci-fi kníh, fotenie, 

veľmi rada kreslím a venujem sa písaniu, či 

už do Školáčika alebo ako záľubu vo voľnom 

čase. Môj obľúbený predmet je biológia, čo 

vidieť aj v mojich záľubách – inak povedané, 

zaujímam sa o poľovníctvo a včelárstvo. 

(Silvia Ševcová) 

Volajú ma Janka a som žiačka 7.A triedy a som 

predsedkyňa redakčnej rady. Začala som písať do časopisu 

od septembra 2016. Rada čítam knihy a fotím. Mám dvoch 

psov Brixa a Lili, ktorým sa venujem.  Mám hnedé dlhé 

vlasy a oči, ktoré sa mi menia podľa svetla. Mám troch 

súrodencov.  

(Janka Halušková) 

 

 

Volám sa Ivanka. Mám 12 rokov. Chodím do 7.A triedy. 

Mám jedného malého psíka, ktorý sa volá  Maximilian. 

Rada nakupujem a korčuľujem sa.  Mám jedného 

súrodenca, brata Petra. 

(Ivana Kubandová) 

 

 

 

 

Volám sa  Janka a mám 11 rokov. Tento rok  som 

začala navštevovať novinársky krúžok. Popri tom sa 

doma starám o mojich päť psíkov.  Baví ma spev, 

klavír a šport. Mám jedného súrodenca. Volá sa 

Janík. Moja obľúbená pieseň je HEJ SOKOLY.  

 

(Janka Balážová) 
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      1. Obrázok si pekne vyfarbi:                                      2. Čísla pospájaj a obrázok vyfarbi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Vylúšti tajničku: 

 

 

 

 

 

 

  

(zdroj: internet, upravila: Mgr. M. Krupová) 

 

Správne odpovede zo strany 18 – IQ test: 

1.  b), 2. b), 3. b), 4. b), 5. c) 
________________________________________________________________________________ 
Časopis vydáva ZŠ s MŠ Pohorelá, Kpt. Nálepku 878, 976 69 Pohorelá. Šéfredaktorka časopisu: S. 
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