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Milí čitatelia!
Ani sme sa nenazdali a prehupli sme sa do poslednej štvrtiny školského roka. Prváčikovia už
takmer plynulo čítajú a deviataci už vedia, na ktorú školu nastúpia v budúcom školskom roku.
Všetkých nás však ešte čakajú koncoročné testy, a preto nám prajem ešte veľa sily a energie
na úspešné ukončenie školského roka. Nech nám radosť z blížiacich sa prázdnin neskalí
pohľad na vysvedčenie v posledný deň školy.

Báseň o Ponikách
Po Poľanou, mŕtvou sopkou,
vo Zvolenskej kotline,
bývam už viac ako osem rokov,
v jednej krásne dedine.
Táto obec nie je veľká,
no niekedy mestom bola,
kým jej ľudí nepostretla,
vražedná turecká zloba.
Ľud tu bol vždy pracovitý,
začal stavať odznova,
objavili zlaté bane, medené aj železné,
postavili kostol, školu, žilo sa tu nádherne.
Písal o tom aj náš básnik,
z učiteľskej rodiny,
jeho meno Štefan Žáry,
má aj centrum dediny.
Bolo tu aj veľké družstvo,
predsedom bol Ondrej Holec,
vtedy polia, ovce, kravy,
preslávili našu obec.
Ja som síce ešte mladý, no nemenil by som sa s nikým,
som rád, že som obyvateľ, našej obce Poniky.
Jakub Ondrejkovič, 3, ročník

Exkurzia v kostole sv. Františka
Dňa 8. marca sa žiaci 3. ročníka zúčastnili na exkurzii katolíckeho kostola sv. Františka
v Ponikách. Brat Tadeáš im pútavo predstavil fresky na stenách. Mohli si aj zasúťažiť
a odmenu vyloviť z dlhej kapucínskej kapucne. Najviac ich oslovil lev, ktorý mal každú labu inú
a sv. Juraj ako bojuje s drakom.

Beseda s priamymi účastníkmi 2. svetovej vojny
o Dňa 12. marca k nám do školy prišiel pán Strmeň, priamy účastník SNP. Rozprával nám
svoje zážitky z vojny, ako sa žilo na fronte. Nepretržite museli strážiť, lebo si mysleli,
že neprežijú do večera a večer, že sa nedožijú rána.
o Bolo to o vojne. Prišiel 91-ročný pán, ktorý nám rozprával svoje vlastné zážitky.
V školách ich učili ako sa skryť pred lietadlami. Zranila ho aj mína. Jedlo a vodu im
donášali cez tajné tunely. Zabili mu kamaráta.
žiaci 7. ročníka

Ponická fujarka
V nedeľu 18. marca sa už tradične konala
v našej obci súťažná prehliadka detského
hudobného folklóru „O ponickú fujarku“.
Tento 36. ročník nám priniesol aj dve
prvé miesta, a to za sólový spev a hru na
tradičnom sólovom hudobnom nástroji.
Obidve ceny získal žiak 4. ročníka Matej
Budaj. Srdečne blahoželáme a prajeme
veľa úspechov.

Pyžamový deň
Aj na našej škole si žiaci 1. stupňa pripomenuli Svetový deň spánku. Učili sme sa v pyžamách
spolu s obľúbenými plyšovými hračkami. Hovorili sme si o význame spánku a

pravidlách

spánkovej hygieny.

Svetový deň vody
Dňa 22. 3. sme si na 1. stupni pripomenuli Svetový deň vody. Symbolicky sme si pripili pohárom
čistej vody. Besedovali sme o dôležitosti vody pre človeka, aká je voda vzácna a prospešná
pre zdravie. Hľadali a nachádzali sme vodu v ľudskom tele, v prírode, v hudbe i vo výtvarnom
umení.

Oslobodenie obce Poniky
Dňa 23. marca si žiaci 2. stupňa spolu s pani učiteľkami pripravili kvíz pre žiakov a obyvateľov
obce pri príležitosti osláv oslobodenia obce. Prestávky medzi jednotlivými súťažnými kolami
o našom regióne vypĺňali deti z DFS Poničan.

Múzeum bábok
Dňa 27. marca sme my, piataci, s pani učiteľkou Šlosárovou boli na exkurzii v múzeu bábok
v Banskej Bystrici. Videli sme tam rôzne druhy bábok, ako napríklad: javajky, ktoré
pochádzajú z ostrova Java, marionety a maňušky. V druhej časti sme sa presunuli do
hudobného múzea. Tam sme videli rôzne druhy nástrojov, napríklad husle, harmoniky, zvonce,
fujary, drumbľu. Napokon sme mohli ísť do kancelárie prezidenta Slovenskej republiky. Výlet
sa nám páčil.
Sofia Starovecká, 5. ročník

Deň otvorených dverí
Dňa 28. marca zavítali na návštevu do 1. ročníka škôlkari. Spolu s našimi prváčikmi sa učili,
písali na tabuľu, riešili úlohy – jednoducho zažili vyučovaciu hodinu.
V poobedňajších hodinách pani učiteľky pripravili tvorivé dielne, kde si deti z našej
i materskej školy mohli spolu s rodičmi, či starými rodičmi vymaľovať vajíčko, zhotoviť zajka
z dreva, upliesť korbáč na šibačku, veľkonočný veniec či iné dekorácie.

Mamička, nesiem ti prekvapenie!
- Aké, synček môj?
Kúpil som cukríky, lebo chlieb vypredali!
Syn sa poháda s mamou. Ide dole schodmi a stretne sa s otcom.
"Čo ti je, synku?" pýta sa otec.
"Ale, pohádal som sa s tvojou ženou."

-

"Peter, povedz, prečo je blesk krivý."
"Preto, lebo hneď nevie, kam má naraziť."
- Mama, povedala ti Marienka, že som si roztrhol nohavice?
- Nie.
- Tak dobre. Ani ja ti nepoviem, že ona rozbila vázu.
Dnes sme sa rozprávali o cicavcoch.
- Mami, a ty vieš, že existuje aj hmyz cicavec?
- Ale nie, aký?
- Napríklad komár.

Tatranskí rytieri
V školskom roku 2017/2018 sa žiaci 1., 3., 4. a 7. ročníka zapojili do projektu Tatranskí
rytieri.
Svojím podpisom potvrdili, že sa stali TATRANSKÝM RYTIEROM a budú dodržiavať všetky
dohodnuté pravidlá.
Tatranský rytier:
1. V prírode nie je hlučný, nevyrušuje zvieratá a nepoškodzuje ich domov.
2. Rastliny neničí a živočíchy neusmrcuje.
3. V prírode zakladá oheň len tam, kde je to povolené.
4. Zásadne v prírode nenecháva odpadky, naopak, pokúsi sa pozbierať odpadky po iných.
5. V národných parkoch sa pohybuje po vyznačených chodníkoch.
Projekt sprevádzali mnohé aktivity, ako napr.:



pasovanie za tatranského rytiera,
založenie kútika živej prírody,




na jeseň zakopanie rôzneho druhu odpadu v areáli školy s možnosťou jarného bádania,
výsev okrasných rastlín s presádzaním do záhradky,




získavanie vedomostí o separácii odpadu-beseda,
význam lesa, spoločenstvo lesa, poznávanie rastlín: stromov, liečivých a jedovatých
rastlín,



poznávanie, následne maľba, kresba, koláž chránených živočíchov a rastlín na
Slovensku – následne tvorba Červenej knihy chránených rastlín a živočíchov,



Ekostopa – ochrana prírody,




ochrana prírody – čistenie prírody, zbieranie odpadkov,
vysádzanie stromčekov v lese,



ekohry v prírode.

- Ocino, chcel by som pomôcť jednému starčekovi.
Dáš mi na to päť korún?
- Pravdaže, synak, to je od teba veľmi šľachetné. Tu máš dvacku.
A kde je ten úbohý starček?
-Tamto na rohu. Predáva zmrzlinu.
Jožko príde domov zo školy a vraví svojej mame:
- Mami, už som sa naučil počítať do 10.
A mama mu vraví:
- No tak mi to povedz.
- 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10.
- A kde si vynechal 5-ku?
- V žiackej knižke.

Príde Janko domov zo školy a hovorí svojej mame: Mami, predstav si, že som dostal jednotku.
Mama: Vážne?
Janko: Nie, iba si to predstav.
Leží mucha na stole a trepe nohami. Letí okolo druhá a pýta sa:
– Aerobik, aerobik?
– Biolit, biolit!
- Pán doktor, priberám na určitých miestach.
- Tak na tie miesta nechoďte.

Ornamentálna mapa – Príbeh mojej obce
Ornamentálna mapa je školský projekt, ktorý spája deti a mládež na celom svete. Upozorňuje
ich na význam kultúry, kultúrnosti a dobrých vzťahov. Už sme o ňom písali, keď sme maľovali
ohnisko a ornament z nášho regiónu. Už sme splnili aj tretí krok súťaže - napísali sme príbehy
našej obce. Niekoľko vám ich teraz ponúkneme na prečítanie:

Páračky
Starká mi rozprávala, že voľakedy dávno, keď žili jej rodičia, moji prastarkí ako deti, chodili
pásť husi. Ženy mali potom z husí veľa peria a to bolo treba do perín popárať. Každý večer,
každú zimu sa robili páračky. Zišli sa ženy, susedy a s nimi aj ich deti, ktoré sa na páračky
veľmi tešili. Ženy sa rozprávali a hovorili aj strašidelné príhody. V jeden zimný večer sa robili
páračky u nás (starká rozpráva) a deti začali veľmi hnevať, a tak si starký, ktorý bol von na
dvore založil masku na tvár a ukázal sa im za oknom. Deti sa rozutekali po dome, aby sa ukryli
pred strašidlom. To bolo výskania! Starká všetkých pohostila a ženy s deťmi sa pobrali domov,
Ninka Šávoltová, 3. ročník
Varta
Starká mi rozprávala. Bolo to dávno, keď bola ešte dieťa a pamätá si ako ľudia chodili na
vartu. Každý večer a celú noc až do svitania chodili dedinčania na vartu. Všetci sa museli
vystriedať. Chodili po celej dedine a dávali pozor, či sa niekde zlé veci nediali (bitky, krádež,
požiar). Na svoju obranu so sebou nosili veľkú kopiju. Jednej noci sa dve susedy vydali na
obchôdzku. Bola veľká tma, zrazu zbadali, že sa k nim niečo približuje. Ženy sa veľmi preľakli.
Bol to len čierny veľký pes. Potom sa na tom dlho smiali a dlho na to spomínali.
Robko Šávolt, 3. ročník
Stretnutie s medveďom
Jedného dňa sa starká s babkou vybrali na maliny. V lese bolo príjemne a sviežo. Zbadali krík
kde bolo veľa malín. Vrhli sa do oberania. Po chvíľke babka povedali: „Deti moje, pomaly
poďme preč.“ Čudovali sa, prečo odišli. Keď boli dosť ďaleko, babka im povedali, že na druhej
strane kríka obedoval veľký medveď. Všetci sa obzerali, či ho ešte neuvidia.
Andrejka Dišková, 3. ročník
Život cez druhú svetovú vojnu
Počas druhej svetovej vojny žila moja pra-prababka. Vo vojne sa žilo ťažko. Ľudia sa skrývali
pred vojakmi, aby ich nezabili. Vojaci im pobrali dobytok a úrodu z polí. Moja pra-prababka
skrývala ľudí v pivnici. Až kým neprišli vojaci a oslobodili Poniky.
Nelka Golianová, 3. ročník

Motorka
Môj starký Ján mal motorku a jedného dňa sa rozhodol, že ide na huby. Šiel na Ponickú Hutu
a odtiaľ na Bukovinu a tam začal zbierať huby. Zbadal medveďa, a tak ho začal naháňať na
motorke asi polhodinu.
Adam Brzuľa, 3. ročník
Honba za vlkmi
Dnes vám porozprávam príbeh, ktorý sa odohral pred sedemnástimi rokmi, na hranici Poník
a Hrochote. Strýco dostal novú motorku Javu a išiel sa na nej voziť. Zobral aj bratranca
a horsa do hory. Ako pekne išli, videli dva vlky. Tak rýchlo išli po kamoša. Tam si zobrali
malorážku a brokovnicu. Kamoš nakopol Simsona a išli ich obháňať. Obháňali ich až
k Jánošíkovej skale a zrazu ich nebolo. Zabudol som niečo dodať: zobrali slepé náboje, lebo
strýco ešte vtedy nebol poľovník.
Leo Filkor, 3. ročník
Preteky
Jedného dňa sa starký a jeden ujo stavili o dvadsať korún, že sa pôjdu pretekať po doline.
Starký však prehral, lebo nabúral do kobyly.
Martinko Kováč, 3. ročník
Moja obec
Moju obec mám veľmi rada, máme tu hory, lesy, lúky a strašne veľa zelene. Niektorí ľudia
chovajú dobytok, sliepky, kozy, ovce. Moji rodičia hovoria, že to bolo niekedy zvykom
v každom dome. V obci máme školu, škôlku, detský park, betónové ihrisko, kde sa všetci
stretávame a spolu sa hrávame, bicyklujeme a korčuľujeme. Ešte aby som nezabudla, máme aj
trávnikové ihrisko, kde sa odohráva detský folklórny festival, na ktorý sa veľmi teším, lebo
chodím do súboru. Je to taká rodinná tradícia, ktorú veľmi obľubujem. Aj môj prastarký,
starký, tatušo chodili do súboru a teraz im robím radosť ja a dúfam, že kroj odovzdám aj
ďalším generáciám.
Lea Šávoltová, 3. ročník

Poniky
Tam pod Farskou horou, v krásnom Podpoľaní,
krásna obec naša, Poniky zvaná leží.
Kľukatá cesta z Bystrice cez Šalkovú vedie,
do našej rodnej dediny vás dovedie.
Najskôr vás privíta srdiečko s lavičkou,
výhľad vás očarí nádhernou prírodou.
Už z diaľky týči sa na kopci kostolík,
a ten vás dovedie do údolia Poník.
Pomaly idete cez dedinu peši,
a uvidíte školu, čo vychovala veľa našich detí.
Život ľudí tu pestrý a veselý je,
veď dedina dodnes aj folklórom žije.
Máme radi našu dedinu,
veď všetci tvoríme jednu veľkú rodinu.
Tu sa aj narodil náš rodák Štefan Žáry,
po ňom námestie a školu nazvali.
Preto buďme hrdí na rodné miesta,
aby vždy do Poník viedla naša cesta.
Robko Šávolt, 3. ročník

Nakresli erb tvojej obce

Poniky – moja dedinka
Poniky – dedinka, tak ju voláme,
pred jej krásou sa skláňame.
Pod horou dedina, v ktorej človek žije,
aj keď sa nad ňou zmráka, hrom bije.
Poniky je krásna obec neďaleko Banskej Bystrice,
má bohatú históriu a v súčasnosti je veľmi zaujímavá.
Poniky je moja rodná dedina,
veď tam býva moja rodina.
Slovensko je mojou vlasťou,
Poniky sú jeho malou časťou.
Na bicykli po poľných cestách po celom chotári,
každého cyklistu príroda očarí.
Tieto miesta, to sú Poniky moje,
ktoré prežili ukrutné turecké boje.
Na najvyššom kopci vartovku postavili,
a odtiaľ mestečko strážili.
Až sa raz veľké nešťastie stalo,
mestečko aj jeho ľudí poznamenalo.
Bolo na Tri krále,
keď Turci mesto podpálili a spustošili.
Bolo počuť plač a krik,
Plamene neobišli ani kostolík.
Iba mládenci a dievky, čo na vartovke boli,
odvlečeniu do zajatia a smrti sa vyhli.
Po rokoch mestečko z popola povstalo,
aby na mape sveta naďalej ostalo.
V tom severnom Podpoľaní pod Bukovinou, pod Farskou horou, pod Drienkom, pod Strážou,
íalebná i slnkom je obliata,
Poniky – dedina naša zlatá.
Ninka Šávoltová, 3. ročník

Zápis do prvého ročníka
Dňa 5. apríla privítal budúcich prváčikov kamarát Hups spolu
s našimi prváčikmi, ktorí si pre nich pripravili krátky
kultúrny program. Následne s Hupsom riešili rôzne úlohy,
rozprávali sa pani učiteľkami a nakoniec si zaspievali
a zatancovali. Na pamiatku si odniesli Hupsa s lízankou vo
vrecku. Do prvej triedy v budúcom školskom roku nastúpi
pravdepodobne 18 novučičkých žiakov. Veľmi sa už na nich
tešíme

Týždeň hlasného čítania
V týždni od 9. – 15. apríla sme sa so žiakmi 1.
stupňa zapojili do Týždňa hlasného čítania,
ktoré organizuje združenie Orava už 16. rok.
Myšlienkou

tejto

akcie

je

zblížiť

svet

dospelých so svetom detí prostredníctvom
príbehov a rozprávok. V tomto roku bola téma:
S knihou na farmárskom trhu.
Mesiac knihy sme obohatili aj aktivitami
v obecnej a školskej knižnici, kde si pani
učiteľka Kutelyová pre deti pripravila akciu
s názvom Čaro kníh. Detský parlament s pani učiteľkou Králikovou zorganizoval Burzu kníh,
kde si mohli vzájomne vymeniť a darovať knihy.

Slávik Slovenska
Dňa 25. apríla sa „slávici“ našej školy so
svojimi

zlatými

hrdielkami

predstavili

svojim spolužiakom v školskom kole súťaže
Slávik Slovenska v interpretácii ľudovej
piesne. Vypočuli sme si nádherné piesne
z Poník i z Podpoľania. Okrem menovaných
výhercov

sme tento rok udelili aj cenu

žiackej poroty. Získal ju Filipko Novosad,
žiak 2. ročníka.

Kategória
1.
1.- 3. ročník
2.
4.- 6. ročník
3.
7.- 9. ročník

umiestnenie
1.
2.
3.
1.
2.
1.

Meno, ročník
Nelka Golianová, 3. ročník
Hanka Štecová, 2. ročník
Ninka Šávoltová, 3. ročník
Terezka Mikulášová, 4. ročník
Matej Budaj, 4. ročník
Michaela Mrázová, 7. ročník

POŠKOLÁCKE ospravedlnenie
Vážený pán učiteľ, pani učiteľka!
Prepáčte, ale nie som pripravený/á
na túto vyučovaciu hodinu,
preto Vás prosím, aby ste ma vyskúšali inokedy.
ĎAKUJEM !!!
Dátum....................................... Predmet.................................
Meno žiaka.............................. Podpis učiteľa......................
máj, jún, september 2018

Jarné aranžovanie
Dňa 4. 5. 2018 sa žiačky našej
školy zúčastnili jarnej súťaže
v aranžovaní.
Bianka Trstenská aranžovala
zajaca v 2. kategórii, Lea
Lišaníková aranžovala džbán s
orgovánmi v 1. kategórii, Sofia
Starovecká aranžovala jarnú
záhradku
v podnose
v 1.
kategórii a umiestnila sa na 2.
mieste. Súťaž trvala jednu
hodinu v Robotníckom dome.
Nemohli sme si doniesť
hotový aranžmán. Celou sálou
rozvoniavala vôňa jarných kvetov, ktoré sa aranžovali.
Bianka Trstenská, 7. ročník

(Nielen) týždeň žijeme v súlade s prírodou

V týždni od 16. do 20. apríla sme snažili žiť viac s prírodou. Pani učiteľka Kutelyová spolu
s pani riaditeľkou pripravili množstvo sprievodných aktivít na každý deň. Zoznámili sme sa s
faunou a flórou Severného Podpoľania, učili sme sa triediť odpad, hovorili sme o druhoch
a vplyvoch dopravy, štvrtáci boli vyčistiť Žáryho studničku, žiaci z cyklistického krúžku
čistili prírodu na cyklistických chodníkoch, celá škola sme boli sadiť stromčeky a Tatranskí
rytieri tiež boli zbierať smeti a čistiť prírodu.
o Sadili sme stromčeky - smreky, jedle, duby, buky, javory, a jelše v Dolnej hôrke. Mali
sme rôzne aktivity, aj zbieranie smetí. Na záver sme dostali tričko aj guláš. Zasadili
sme viac ako 300 stromčekov (sadeničiek).
Petra Kvorková, 7. ročník

o Dna 20. apríla sme išli sadiť stromčeky. Pomáhali nám pri tom lesníci a ľudia
z protifašistického združenia. Spolu sme vysadili okolo 300 stromčekov. Po sadení sme
sa išli hrať do prírody. Ako občerstvenie nás čakal guláš. Keď sme ho zjedli, šli sme
domov. Bolo to lepšie ako učenie. Ďakujeme za deň strávený v prírode.
Trstenská, Kaplánová 7. ročník
o Sadiť stromčeky sme boli so staršími obyvateľmi obce. Keď sme dosadili, mohli sme sa
blázniť po lúke, hrať rôzne ekohry, a aj sa preťahovať lanom. Boli sme vyčerpaní, no na
obed sme mali fantastický guláš.
žiaci 7. roč.

Bold Rabbit
Dňa 9. mája sa žiaci 4., 5. a 6. ročníka zúčastnili divadelného predstavenia Smelý zajko. Bolo
to anglicko-slovenské predstavenie na motív J. C. Hronského rozprávky Smelý zajko v Afrike.
V rozprávke vystupovali zajace, lyžiari, otec s mamičkou, obchodníci, a nechýbal ani zajko.
Dej rozprávky sa rozprestieral v lese, v meste... Zajko sa vybral na výlet do sveta, kde
stretol živých ľudí. Napokon sa všetci potešili, keď sa vrátil domov. Predstavenie sa mi páčilo.
Sofia Starovecká, 5. roč.

