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JAR

Milí čitatelia!
Koniec zimy nie je iba prebúdzanie prírody. Aj ľudský organizmus sa prebúdza k
novému životu. Prichádza nová energia, stále silnejšie svetelné podnety, ktoré
prebúdzajú telo i ducha. Povzbudzujú metabolizmus a látkovú premenu. Jar je
čas optimizmu a radosti zo života. Začína čas aktivity.
Prajem sebe aj vám úspešné prebudenie, naštartovanie nových cieľov, motivácií
a nádejí.

Veľkonočné zvyky u nás aj vo svete
Slovensko – šibi - ribi mastné ryby
Najvýraznejším zvykom na Slovensku je u niektorých tak obľúbené šibanie.
Mládenci s korbáčmi v rukách na Veľkonočný pondelok už od rána obchádzajú
dievčatá a ženy, aby ich poliali vodou a vyšibali. Robí sa tak vraj preto, aby boli
zdravé a krásne. Šibanie sprevádza recitovanie a spievanie ľudových piesní. Ženy
potom dajú šibačom na znak odpustenia farebné vajíčko. Symbolom Veľkej noci
sú aj bahniatka a zlatý dážď, ktoré si ľudia dávajú do váz. Rovnakým spôsobom
oslavujú Veľkú noc aj v Česku.
V Anglicku hľadajú vajíčka
V Anglicku vôbec nepoznajú pletenie korbáčov, viazanie stužiek a šibačku. Márne
by ste tu hľadali aj veľkonočného barančeka, zato zajačik nadeľuje deťom
čokoládové vajíčka, dobroty a hračky. Tie však musia Briti najprv nájsť, pretože
sladkosti sú dobre ukryté pred zvedavým zrakom v dome alebo v záhrade.
Vo Francúzsku je Veľká noc sviatkom čokolády
Čokoláda sa tu v tomto období konzumuje v akejkoľvek podobe – od vajíčok a
zajačikov až po kuriatka a zvončeky.
V Írsku sa tancom súťaží o koláče
Vajíčka, ktoré tu sliepky znesú na Veľký piatok sa označia krížikom a každý Ír by
na Veľkonočnú nedeľu mal zjesť aspoň jedno takto označené vajíčko. Práve
Veľkonočná nedeľa je dňom, kedy Íri vychádzajú do ulíc tancovať. Tancom
súťažia o koláče. Rovnako, ako vo Švédsku, je tu populárne „Gúľanie vajíčok“.
Každí súťažiaci obdrží paličku, alebo lyžičku a má za úlohu čo najrýchlejšie
dokotúlať vajíčko k cieľovému bodu.
Portugalci pália hranice
V Portugalsku sa na Veľký piatok zapaľujú obrovské hranice, na ktorých ľudia
upaľujú slamených panákov vyzerajúcich ako Judáš.
Švédi vyháňajú čarodejnice
Severania verili v minulosti v čarodejnice a zlé sily. Dnes bosorky pripomínajú iba
malé deti, ktoré sa obliekajú do dlhých šiat a s tvárami natretými načerveno
zvonia pri dverách. Neodmysliteľnou súčasťou škandinávskej veľkonočnej
výzdoby sú brezové metly, ktoré sú na koncoch vetvičiek ozdobené farebnými
pierkami. Vo veľkom sa jedia najmä praženice, omelety, jahňacie mäso a losos.
Deti dostávajú marcipánové zvieratká a čokoládové figúrky.

Hviezdoslavov Kubín

V pondelok dňa 28 januára 2019 sme na našej
škole zorganizovali súťaž v umeleckom
prednese poézie a prózy, ktorý je známy pod
menom Hviezdoslavov Kubín. Do okresného kola
postúpila Timea Dorotovičová z 3. ročníka.
Poézia
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1.
1.
2.
3.
2.
1.
2.
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Meno

Roč.
3.
1.
4.
6.

1.
2.

Timea Dorotovičová
Sofia Zaharová
Lea Šávoltová
Sofia Starovecká
Terézia Mikulášová
Eliška Koleničková
-

3.

Kristína Zátrochová

9.

5.
7.
-

Próza
Kategória
1.

2.

3.

Umiestnenie
1.
2.
3.
1.
2.
3.

Meno

Roč.

Nina Šávoltová
Bruno Piar
Samuel Pitoňák
Nina Wittmannová

4.
6.
5.
5.

1.
2.

Michaela Mrázová
Pavlína Krupárová
-

8.
9.
-

3.

Naši detskí ilustrátori
Svetielko nádeje, občianske združenie z
Banskej Bystrice, ktoré sa už viac ako 15
rokov venuje deťom chorým na rakovinu,
vyzvalo minulý rok deti zo základných škôl,
aby maľovali ich logo „Svetlušku“.
Do tejto výzvy sme sa zapojili aj my. Maľby
našich detí boli počas októbra
2018 vystavené v Stredoslovenskom múzeu
v Banskej Bystrici. Začiatkom tohto roka
vyšla krásna knižka s názvom „Kamošky Svetlušky“, do ktorej boli vybrané detské
ilustrácie aj našich žiakov z Poník.
Piatok, 15.februára 2019, pri príležitosti Medzinárodného dňa detskej onkológie
bola táto knižka pokrstená našimi malými ilustrátormi.
Ak chcete mať Kamošky Svetlušky aj u Vás doma,
kontaktujete office@svetielkonadeje.sk alebo Mgr. Dašu Mellovú, špeciálnu
pedagogičku na ZŠ v Ponikách.

Lyžiarsky kurz 2019
V dňoch 11.-15.02.2019 v stredisku Jasná
Chopok sa konal lyžiarsky kurz, ktorého
sa zúčastnili žiaci druhého stupňa našej
školy.

Samuel Pitoňák, 5. roč.

Vyučovanie v maskách
V piatok dňa 1. marca našu školu ovládlo
zvláštne kúzlo, lebo všetkých – malých, veľkých
i učiteľov premenilo na rozprávkové a iné
bytosti.
V škole sme mali víly, princezné, ježibaby,
autobotov, kostry, bojovníkov, policajtov,
vojakov, športovcov, zvieratká... Nechýbala ani
Máša s medveďom, Pat a Mat, funkčný semafor
či usilovná žiačka – pionierka.
Počas 2. vyučovacej hodine sa masky stretli
v estetickej učebni, kde si zasúťažili a zatancovali. V dobrej nálade sme sa
následne rozlúčili na jarné prázdniny.

Stará mama tíši malého Miška:
- Prečo tak plačeš, ratoliestka moja?
- Pretože moji bratia majú prázdniny.
- A ty azda nemáš?
- Nemám, lebo ja do školy ešte nechodím.
Mestské dieťa príde na vidiek. Pred krčmou
vidí postavené vidly. Pýta sa matky:
- Jéj, to kravičky jedia vidličkou?
Pod veľkým kopcom hovorí dcéra otcovi:
- Tvrdil si, že naša zem sa točí, takže keď si
počkáme, nemuseli by sme šliapať do kopca.

0.ročník súťaže v tvorivom písaní „Žáryho pero“
Dňa 20. marca. 2019 sme na našej základnej škole vyhlásili súťaž v tvorivom
písaní „Žáryho pero“. Téma úvodného ročníka bola bola na počesť stého výročia
narodenia nášho rodáka : Žáryho úsmevné údolie – miesto, kde žijem.
kategória miesto meno
1.

2.

1. Sofia Zacharová

4.

1.

2.

Vanesa Magnová

1.

3.

Ján Potkan

1.

1.

Lea Hiadlovská

2.

2.

Nela Poliačiková

2.

3.

Šimon Meško

2.

1.

Dominika Pecníková 3.

2.

Nina Kutelyová

3.

3.

Zoja Sujová

3.

1.

Nina Šávoltová

4.

2.

Adam Brzuľa

4.

Jakub Mráz

4.

3.
3.

ročník

1.

Nina Wittmannová 5.

2.

Sofia Starovecká

6.

3.

Hanka Hrašková

5.

1.

Viktória Piarová

8.

2.

Ján Matula

7.

3.

Michaela Mrázová 8.

Viete prečo sa Janko Hraško nesmie sprchovať?
- Lebo by naklíčil.
Malá Janka si pobalí kufrík,obúva sa a vtom sa jej mamička pýta:
Kam,slečna,kam?
Janka na to: Nahnevala si ma, mamina, tak sa vraciam k bocianovi...

Florbal

Naši žiaci aj žiačky 2. stupňa sa zúčastnili vo februári okresných kôl vo florbale.
Chlapci vo svojej skupine skončili na štvrtom mieste.
Dievčatá sa stali celkovými VÍŤAZKAMI OKRESU Banská Bystrica a postúpili do
krajského kola, ktoré sa odohralo 21.03.2019 v Detve. Tam sa naše „super baby“
stali VÍŤAZKAMI KRAJA a postúpili do CELOSLOVENSK0HO KOLA!
Tešíme sa, blahoželáme a prajeme ďalší úspech.

Deň vody
Bez vody nebude jedlo,
bez jedla nebudeme my...
Každý z nás môže pomôcť!
Dňa 25. marca sme si pripomenuli Svetový
deň vody.
Vysvetlili sme si, prečo je voda vzácna
a nevyhnutná pre život. Počas celého dňa
sme dbali na zdravý pitný režim
a výhradne sme pili len čistú vodu.

Na zdravie!

Vesmír očami detí
Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v
spolupráci s hvezdárňami vyhlásili tento rok už 34.
ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže Vesmír očami
detí.
Každoročne sa zapája i naša škola.
S veľkou radosťou sme prijali správu, že naša žiačka 1.
ročníka Alenka Urbanová so svojou výtvarnou prácou
postúpila do celoslovenského kola. Srdečne blahoželáme
a držíme palce.

Róbert Šávolt, 4. ročník

Farebný týždeň
V týždni od 8. do 12. apríla 2019
sme si oživili chodenie do školy v
rovnakých farbách. Bolo milé vidieť ako
to „chytilo“ úplne všetkých – nielen
maličkých, ale aj veľkých deviatakov,
učiteľov aj ostatných zamestnancov
školy.
V pondelok sme boli červení ako naše srdiečka. V utorok sme si spomenuli
na dôležitosť a vzácnosť vody, a tak sme boli modrí. V stredu sme boli zelení ako
naše lesy, príroda. Vo štvrtok bol deň narcisov – čiže žltá farba. A čo v piatok?
Uhádnite! Boli sme oranžoví....

Zápis do prvého ročníka
Dňa 10. apríla sme privítali v našej škole
budúcich prváčikov. Naši veľkí prváci – Hupsíci
im pripravili krátky program naplnený tancom,
spevom,básňami....

Slávik Slovenska
Dňa 15. apríla 2019 sme
zorganizovali školské kolo speváckej
súťaže Slávik Slovenska.
Súťažili sme v 3 kategóriách:
I. kategória - žiaci nultých, prvých
až tretích ročníkov ZŠ
II. Kategória - žiaci štvrtých
až šiestych ročníkov ZŠ
C/ v III. Kategória - žiaci siedmych
až deviatych ročníkov ZŠ
Krásu svojich hláskov nám predviedlo 15 žiakov.
kategória umiestnenie meno
1.

2.

ročník

1.

Hanka Štecová

3.

2.

Matej Štec

2.

3.

Vivien Verešová

2.

1.

-

-

2.
3.
3.

1.
2.
3.

Nela Golianová

4.

Matej Budaj

5.

Nina Šávoltová

4.

Jakub Mráz

4.

-

-

Michaela Mrázová 8.
-

-

Tip na čítanie:
Domček na strome
Všetky deti snívajú o vlastnom tajnom domčeku, kde by
mohli žiť po svojom, ďaleko od všetkých pravidiel a
obmedzení. Takéto šťastie má Aglaja, ktorá žije na
zázračnom strome spolu so svojou dospelou priateľkou
Biankou a ďalšími členmi ich zvláštnej rodiny, ako
lietajúci pes, hovoriaca mačka, mäsožravá rastlina a
deti, ktoré hovoria vo veršoch. Na strome však žije aj
starý hundroš pán Bruno, ktorý sa ich snaží odtiaľ
vysrnadiť všemožnými spôsobmi. No jedného dňa
nastane situácia, ktorú budú musieť spoločne vyriešiť.
Podarí sa im spojiť sa a zachrániť ich nezvyčajný
domov? Príbeh najvýznamnejšej súčasnej talianskej autorky pre deti ilustroval
obľúbený Quentin Blake.

Stromy - Piotr Socha,Wojciech
Grajkowski
Autori bestselleru Včely prichádzajú s ďalšou
očarujúcou knihou plnou nádherných
veľkoformátových ilustrácií. Navštívte s nimi
zázračný svet stromov a zistite, prečo sú také
dôležité, koľko druhov ich existuje, ktoré z nich sú
najvyššie, najstaršie a najhrubšie, ako vznikli
skamenené lesy, čo sú to letokruhy, bonsaje,
endemity alebo baobaby, ktoré živočíchy sa
stromami živia a ktoré na nich žijú, aké bájne či
historické osobnosti sú s nimi spojené a na čo všetko nám stromy slúžia.
Náš milý synáčik
Pubertálne dieťa vie narobiť poriadne veľa starostí, a
niektoré ešte oveľa viac. A keď je naň matka sama, jedného
dňa pohár pretečie. Našťastie každý syn má aj otca, aj keď
o ňom šestnásť rokov nevedel. Neuveríte, čo všetko sa
môže stať, ak máte zrazu zo dňa na deň dieťa. Jeden syn,
dvaja rodičia, jedna pubertaaaaa!!!!!!!

Pozor!
Deň
matiek
12. mája

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 2019

