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Milí čitatelia!
Jar sa už rozbehla v plnom prúde, sviatky Veľkej noci v tomto roku na seba tiež
nedali dlho čakať a ani sa nenazdáme, bude koniec školského roka. Prajem vám
všetkým, učiteľom i žiakom, ešte veľa chuti, nadšenia, radosti, tvorivých síl...aby
sme v posledný deň pri rozdávaní vysvedčení mali všetci radostný úsmev na tvári.
Mgr. Kružliaková

8. marec- Medzinárodný deň žien
Bez žien by bol svet pustý ako lúka bez kvetov,
ako nočná obloha bez hviezd či ako srdce bez lásky....
MDŽ by sme mali vnímať ako pripomienku dlhodobého úsilia žien o rovnoprávnosť
v spoločnosti a nie len ako 8. marec, ktorý je iba označený ako Medzinárodný deň
žien. Oslavovalo sa preto, aby ženy získali pocit, že režimu na nich záleží, a že sú
jeho súčasťou. Skutočným dôvodom existencie MDŽ je možnosť uvedomiť si, čo
všetko sa ženám doteraz podarilo dosiahnuť a čo by ešte dosiahnuť chceli. MDŽ
bol uznaný Organizáciou spojených národov (OSN) ako medzinárodný sviatok v
roku 1975.
Natália Pecníková, 6. ročník

28. marec - Deň učiteľov
Jediným učiteľom hodným toho mena je ten, ktorý vzbudzuje ducha slobodného
premýšľania a rozvíja cit osobnej zodpovednosti. (Ján Amos Komenský)
Deň učiteľov sa v Slovenskej republike
slávi ako spomienka na narodenie Jana
Amosa Komenského (28.3.1592), ale v
iných krajinách sveta si pedagogickí
pracovníci svoj deň pripomínajú 5.
októbra. Deň učiteľov je pre nich
chvíľou, keď žiaci aj spoločnosť majú
príležitosť spomenúť si na ich prácu.
Prezident republiky, minister školstva,
predstavitelia samosprávnych krajov pri
príležitosti Dňa učiteľov zvyčajne
slávnostne oceňujú pedagógov a v prejavoch pripomínajú, že školstvo patrí medzi
priority. Uznávajú, že učiteľské povolanie je náročné i príťažlivé.
Natália Pecníková, 6. ročník

22. marec - Svetový deň vody
Voda znamená život.
Je dôležité poukázať, ako je voda prepojená so všetkými oblasťami života berúc
do úvahy to, akú budúcnosť si chceme vytvoriť. Ľudia potrebujú vodu. Voda je v
centre trvalo udržateľného rozvoja. Vodné zdroje a rozsah služieb, ktoré
poskytujú, podporujú znižovanie chudoby, hospodársky rast a udržateľnosť
životného prostredia. Voda má zásadný vplyv na ľudské zdravie. Bez potravy
človek vydrží niekoľko týždňov, ale bez vody iba pár dní. Človek každý deň
potrebuje prístup k vode na pitie, varenie a osobnú hygienu.
Natália Pecníková, 6. ročník

Prečo je marec mesiac knihy?
Marec je mesiac knihy už od roku 1955, kedy ho v bývalom Československu
vyhlásili na počesť Mateja Hrebendu. Cieľ bol jednoduchý – podpora trvalého
záujmu o knihy. Martin Hrebenda Hačavský (10. 3. 1796 – 16. 3. 1880) bol
šíriteľom slovenskej a českej knihy. Narodil sa a aj zomrel v marci. Paradoxne bol
slepý, to mu však nebránilo venovať sa zbieraniu kníh a ich zachraňovaniu. Medzi
vlastencov a vzdelancov roznášal nové slovenské knihy. Rozširovaním obľúbených
kalendárov a populárnej spisby medzi pospolitým slovenským ľudom sa zaslúžil, že
aj chudobní a nevzdelaní ľudia spoznávali knižnú kultúru a získavali prehľad o
verejnom dianí. Svoju súkromnú zbierku kníh daroval Matici slovenskej a Prvému
slovenskému gymnáziu v Revúcej. Do mesiaca knihy vhodne zapadol aj Týždeň
slovenských knižníc, ktorý vyhlásila Slovenská asociácia knižníc v roku 1999 a
pravidelne sa organizuje posledný marcový týždeň.
D.Pažitná, 9. roč.

2. apríl- Medzinárodný deň detskej knihy
Medzinárodný deň detskej knihy bol vyhlásený v roku 1967 Medzinárodným
výborom pre detskú knihu (International Board on Books for Young People –
IBBY). Tento deň bol stanovený na počesť narodenia dánskeho rozprávkara
Hansa Christiana Andersena v roku 1805. Účelom je podpora vydávania
hodnotných kníh pre deti na celom svete a ich sprístupňovanie. Cieľom je
podnietiť lásku detí ku knihám, lásku k slovu, čítaniu, materinskému jazyku,
literatúre, aby sa kniha stala ich každodennou súčasťou života. Odporúča sa deň
osláviť čítaním rozprávok deťom, darovaním novej knihy alebo návštevou
knižnice.
D.Pažitná, 9. roč.

Burza kníh 2016
„Prines, daruj, predaj, vymeň .... !„
Nebavia ťa už prečítané knihy a časopisy?
Prines ich na „Burzu kníh“. V mesiaci marec
2016 už po druhý raz v našej ZŠ pani
riaditeľka slávnostne otvorila uvedené
podujatie, ktoré nás všetkých vedie k
čítaniu zaujímavých kníh. A nielen to. Naši
malí kamaráti zo 4. ročníka ZŠ vedia burzu
zorganizovať, pripraviť a dokonca sa vedia
prečítanými knihami vzájomne obdarovať, požičiavať si ich medzi sebou, alebo
predať za jednotnú symbolickú cenu 0,50 Eur. Ak máte staré knižky a časopisy,
nedávajte do zberu, ale prineste na tretí ročník „Burzy kníh 2017“. Ďakujeme!
Mgr. Králiková

Tipy na čítanie od Danielky Pažitnej
Kam zmizla Aljaška
Miles má bizarnú záľubu v posledných slovách svetových
osobností. Najviac ho fascinuje Francois Rabelais a jeho
posledná veta: „Idem hľadať to Veľké Azda." Miles si nechce
počkať na podobný osud a presvedčí rodičov, nech ho pošlú do
internátnej školy mimo mesta. V Alabame si rýchlo nájde nových
priateľov: spolubývajúceho Chipa, ktorého všetci volajú
Plukovník a ktorý vo voľných chvíľach memoruje nekonečné
abecedné zoznamy, i krásnu, ale nepredvídateľnú Aljašku, do
ktorej sa zamiluje. Čaká ich rok plný porušovania školského
poriadku, testov a skúšok, žartíkov, rozchodov a odhalených
tajomstiev. Čo zmení Milesov názor na jeho „Veľké Azda"?

GOGO - Chalan z internetu
BAM, čaute, tu je GoGo! Tento pozdrav sa ozýva z desiatok
videí na internete, ktoré si získali neuveriteľné množstvo
fanúšikov. Ich autorom je GoGo, vlastným menom Daniel
Štrauch, uletený, nebojácny a hlavne vtipný mladík z
bratislavskej Petržalky, pre ktorého bola kariéra úspešného
YouTubera životným snom. Za svojím cieľom sa mu darí úspešne
kráčať – dnes mu patrí najsledovanejší slovenský kanál na
YouTube, kde ho sleduje viac ako 1,1 milióna fanúšikov. GoGo
patrí k hlavným „celebritám“ nastupujúcej generácie a je
dôkazom toho, kam až to človek plný tvorivých síl môže
dotiahnuť spomedzi štyroch stien svojej oranžovej detskej
izby. Svoj príbeh zhrnul do pútavého rozprávania, v ktorom
odhaľuje zákulisie svojej práce, úskalia, s ktorými sa musel
vyrovnať, ale aj detaily z osobného života a ešte oveľa viac!

Nezblázni sa, mamička
„14. apríl (piatok)
Dáša podpálila svoju izbu. Chcela vedieť, či prídu požiarnici.
„Hlupaňa! Požiarnikov treba zavolať!“ (úryvok z Piškovho
denníka).
Dvojčatá Siso a Piško spolu s mladšou sestrou Dášou sú ako
hlavní hrdinovia z akčného filmu. Nečudo, že sa každý deň
prihodí niečo, čo pre rodičov nie je práve na zasmiatie.
Ustarostená mama sa jedného dňa vyžaluje najlepšej
kamarátke, ktorá prišla na návštevu. Tá jej pošepky poradí
čosi o útulku. Nezbední súrodenci, ktorí tajne počúvajú za
dverami, sa zľaknú a robia všetko pre to, aby sa vyhli
svojmu smutnému osudu. Chcú byť lepší a lepší... lenže nie
vždy to dobre vypáli...

Veľká noc
Veľká noc je téma, o ktorej sa dá veľa
písať, napríklad o zvykoch a tradíciách,
pokrmoch, koláčikoch a o tom, ako
zhodiť kilá nabraté počas sviatkov.
V tomto článku sa dozviete niečo o
symboloch Veľkej noci. Medzi tieto
symboly patria napríklad: bahniatka
(maňušky), ktoré sú symbolom jari a života. Kríž symbolizuje ukrižovanie Ježiša
Krista, používa sa len v kresťanských rodinách. Baranček je symbolom Ježiša a
taktiež upomienkou na
jeho obetu.
Zajačiky a taktiež iné
mláďatká odkazujú na
prichádzajúcu jar. V
Biblii symbolizuje tiež
chudobných a pokorných
ľudí a preto sa zaradil i
medzi znaky Veľkej noci.
Erika Králiková, 8.ročník

EKO okienko Pavly Polóniovej
Tak! Máme tu opäť jar. To
znamená, že sa prebúdza veľa
zvierat, ktoré doteraz mali
zimný spánok. Napríklad taký
medveď sa prebúdza a hľadá
si potravu. Chodí napríklad k
horským potôčikom a loví si
ryby. Na lovenie rýb má
dobre vyvinuté pazúry.
Na jar sa deje aj veľa iných
zmien. Na stromy sa po zime
znova ukážu listy. Stromy,
ktoré máme v záhradách ako
napríklad jabloň, slivka, hruška začínajú mať krásne ružové alebo biele kvety.
Keď príde včela, kvet opelí a bude z toho plod, čo znamená, že z neho bude
ovocie, ktoré na tomto strome rastie. Preto si treba včely vážiť a nezabíjať ich
len preto, že sa ich bojíme.
Pre mnoho alergikov je jar zlé obdobie kvôli peľu, ktorý je na kvetoch.

Prví poslovia jari
V marci sa to láme, sneh (ak nejaký
samozrejme je) a ľady sa topia. Slnko
naberá na výške, zo zeme začína vyrastať
jarná zelená tráva, spolu s ňou aj rôzne
druhy kvetov. Medzi prvých jarných poslov

patria:
snežienka
jarná,
poniklec
veľkokvetý, hlaváčik jarný, konvalinka
voňavá, medvedí cesnak, bleduľa jarná,
púpava, podbeľ. Tak čo? Spoznali ste
nejaké z týchto kvietkov? Ak áno, využite
tieto krásne jarné slnečné dni a bežte sa za nimi pozrieť aj do prírody. Mnohé z
nich sú aj liečivé, tak si nezabudnite zobrať so sebou košík a nožnice.
Erika Králiková, 8. ročník

1. apríl – Medzinárodný deň vtáctva
Aj keď je už po desaťročia prvý apríl
spájaný so žartami, vtipmi a inými
srandičkami,
v
kalendári
environmentalistu je zaznamenaný aj
ako Svetový deň vtáctva. Jeho korene
siahajú až do čias rakúsko-uhorskej
monarchie. Založil ho slovenský
prírodovedec Oto Herman, ktorý sa
narodil, žil a pôsobil v Brezne. Tento
sviatok sa traduje od roku 1900 a
prvotne bol spájaný aj s oslavou
stromov. Tento dátum nie je náhodný, ale spája sa práve s príletmi sťahovavých
vtákov. Poďľa ornitológov je apríl mesiacom, kedy k nám priletí najviac vtákov,
odhaduje sa až 30 miliónov. Väčšina vtákov prilieta do našich končín z Afriky,
menej z Ázie. Vtáky, ktoré k nám prilietajú každoročne medzi prvými – ide o
poslov jari – sú škovránky poľné, cíbiky chochlaté a škorce.
Pavla Polóniová, 6. ročník

Vtipy od Simonky Mrázovej

Jeden policajt druhému:
- Aha, tu leží obušok. Nie je to tvoj?
- Nie, ja som svoj stratil...
Idú traja policajti a zrazu ponad nich preletia tri lietadlá. Veliteľ im hovorí:
- Aha, chlapci, tryskáče.
O chvíľu letia späť už iba dve lietadlá a jeden z policajtov kričí.
- Veliteľ, aha, dvaskáče...
Viete, čo vznikne po skrížení klokana a ježka?
Skákajúci kaktus.
Chuck Norris raz počas vojny zostrelil nemecké bojové lietadlo tak, že naň
zamieril prstom a povedal: "Bang!"
Chuck Norris nevlastní I-POD , on má CHUCK-POD.

Chuck Norris si bez problémov dokáže pokecať aj s autopilotom.

Sú dve muchy. Veľká kričí na malú:
,,Poď jesť, máme hovienko so špenátom.“
Malá na to:,,Fúúúj – špenát!“
,, Ty si spadol?“ ,,Niéééééé, zaútočil som na podlahu!“

Vlastná tvorba
Jar
Jar už prišla, radujme sa,
všetko zrazu zelenie sa.
Stromy pučia, muchy bzučia,
deti sa od smiechu pučia.
Vymýšľajú hlúposti,
nerobia si starosti.
Na lúke už rastú kvety,
krásny motýľ k nebu letí.
Slnko svieti do večera
mňa to veľmi teší,
chodím s deťmi na ihrisko,
a hráme sa všetci.
Nelka Šajbanová, 7. ročník

11. apríl – Deň narcisov
Každý rok na Deň narcisov zaplavia ulice miest a obcí
žlté kvietky. „Narcismi“ sme v tento deň my všetci,
ktorí si nájdeme chvíľku a spojíme sa v boji proti
rakovine. Nie pre slávu, nie pre peniaze, ani preto, že
nás za to budú obdivovať, ale preto, že podporujeme
tých, ktorí každý deň zvádzajú boj s ťažkou
chorobou. Organizujeme ho každý rok na jar a jeho
symbolom je žltý narcis. Vďaka tisícom dobrovoľníkov
v uliciach miest a obcí sa státisíce ľudí môžu zapojiť
do zbierky svojím finančným príspevkom a pripnutím
si narcisu na viditeľné miesto. Tým sa stávajú
súčasťou všetkých ľudí, ktorým boj proti rakovine nie je ľahostajný a vyjadrujú
solidaritu s osobami postihnutými týmto ochorením..
Pavla Polóniová, 6. ročník

Exkurzie žiakov 2. stupňa
Kým sa naši deviataci 6. apríla trápili nad TESTOVANÍM 9 zo slovenského jazyka
a literatúry a z matematiky, ostatní žiaci 2. stupňa sa vybrali na exkurzie do
Banskej Bystrice:
Dňa 6.4.2016 sa
žiaci 7. a 8.
ročníka zúčastnili
exkurzie v
Štátnej vedeckej
knižnici v Banskej
Bystrici. V
knižnici nám
premietali videá o
New Yorku a
Londýne v
angličtine a
následne nám dali
vypracovať testy k danej téme (samozrejme tiež v anglickom jazyku). Myslím si,
že to dopadlo celkom dobre, len sa musíme trošku zdokonaliť vo vyjadrovaní v
anglickom jazyku. Bol to veľmi zaujímavý a poučný deň. Za odmenu sme si kúpili
zmrzlinu.
Nelka Šajbanová, 7. ročník

Dňa 6. 4. 2016
sme sa
zúčastnili - žiaci
5. a 6. ročníka exkurzie v
Thurzovom
dome v múzeu a
na tvorivých
dielňach.
Popozerali sme
si krásne
múzeum, kde
boli vykopávky z
dávnych čias.
Povedali sme si niečo o archeológii a potom sme si vyrábali na tvorivých dielňach
keramické svietniky z hliny. Modelovali sme a naše hotové výtvory sme si zobrali
domov. Doma sme si ich mohli namaľovať temperovými farbami. Všetkým sa
svietniky veľmi pekne podarili.:)
Pavla Polóniová, 6. ročník

Útulok vo Zvolene
Dňa 8.4. 2016 sme boli s
pani
učiteľkou
Kutelyovou a Volníkovou
v útulku vo Zvolene. Išli
sme tam vlakom. Bolo
nám veľmi veselo. Keď
sme
tam
dorazili,
privítali nás veľké aj
malé psy. Do útulku sme
doniesli veci, ktoré ste
nám aj vy pomohli
vyzbierať. Veci, ako
napr.
deky,
hračky,
konzervy,
granule
a
obojky. Psy sme mohli aj vyvenčiť. Boli tam rôzne plemená psov. Cestou domov
sme sa s nimi rozlúčili a zastavili sme sa v Banskej Bystrici na pizzu. Bol to veľmi
dobrý a pekný výlet, ktorý sme si veľmi užili a za ktorý sme pani učiteľkám veľmi
vďační. ☺
Lucia Pinková, 7. ročník

Viera
Oláhová,
4.ročník

Zápis detí do 1.ročníka ZŠ s MŠ Štefana Žáryho Poniky
...v krajine, kde sa piesok lial a kde sa sypal vodopád...
Uvedenou
veselou
pesničkou privítala všetky
deti a ich rodičov, dňa 6.
apríla 2016 na zápise do
1.triedy ZŠ s MŠ Š. Ž. Poniky,
pani
riaditeľka
Majka
Janovčíková, spolu so svojou
menovkyňou
usilovnou
včielkou
Majou
a
jej
kamarátom Vilkom. Hosťom
naši dnešní prváci predviedli
krátky
tanečný
program.
Rodičia
boli
vopred
oboznámení s tým, čo budú ich deti, čiže malé usilovné včielky, na zápise robiť.
Kým rodičia vypĺňali potrebné tlačivá, diskutovali s pani riaditeľkou a absolvovali
prehliadku školy, zatiaľ malé včielky usilovne pracovali.
Po úvodnom teste školskej zrelosti s pani učiteľkou Katkou sa rozleteli do
štyroch úľov – matematický, geometrický, výtvarný a zábavný. S veľkou chuťou a
odvahou riešili všetky úlohy v úľoch, v ktorých sa postupne po štvoriciach
striedali pod dohľadom skúsených včiel - robotníc /pani učiteliek zo ZŠ aj MŠ/.
Po splnení všetkých úloh nazbierali 4 pečiatky a získali ocenenie – medailu,
pamätný list, vecné ceny a sladkú medíkovú pochúťku od naozajstných usilovných
včielok. Všetci 20-ti predškoláci si vyslúžili veľkú pochvalu zato, že nebola
vyronená ani jedna slzička, všetci bez prestávky usilovne, slušne a správne
pracovali. A čo nás najviac teší je, že sa naši predškoláci tešia 1. septembra do
školy. Dúfajme, že im radosť zo školy a učenia vydrží až do 9.ročníka ZŠ. Budeme
im držať palce.
Mgr. Králiková K.

Pranostiky -Marec

Ak v marci prší, tak bude v júni pršať.
Keď je marec daždivý, bude suché leto.
Keď je marec teplý, apríl je chladný.
Kto nenasial hrachu v marci, nebude ho variť v hrnci.
Marcový prach a májové blato, to je sedliakovi nad zlato.
Marcový sneh jed, aprílový hnoj.
Marec bez vody, apríl bez trávy.

Simonka Mrázová, 7.ročník

Výchovný koncert hudobnej skupiny „Prima nota“
Dňa 15.apríla 2016 v piatok bolo
v našej školičke vééééľmi veselo.
Dve
hodinky
nás
zabávala
hudobná skupina PRIMA NOTA,
ktorá
našim
žiakom
prostredníctvom piesní, scénok a
moderných tancov pripomenula,
ako sa správame
 k starším ľuďom a
spolužiakom,
 na kultúrnych podujatiach,
 na autobusových
zastávkach,
 v dopravných
prostriedkoch,
 doma i v škole.
Počas koncertu sme si zaspievali,
zatancovali, zatlieskali, pozorne
počúvali a tiež sa všetci pobavili
a
zasmiali
na
humorných
scénkach.
Za
netradičné,
zábavné
a
hlavne
poučné
vystúpenie ďakujeme. Tešíme sa
na ďalšie pekné vystúpenia.

Mgr.Králiková

Pranostiky - Apríl
Apríl v daždi, máj v kvete.
Apríl zimný, daždivý, úroda nás navštívi.
Aprílový sneh pole hnojí, dážď požehnáva.
Keď v apríli hojne vietor duje, stodola sa zaplňuje.
Mokrý apríl, suchý jún.
Teplé noci v aprílu, požehnanie ovociu i vínu.
Začiatkom apríla opiľuj suché konáre, budú dobrie lekváre.
Simonka Mrázová, 7.ročník

Apríl ako mesiac lesov
oslavujeme od roku
1952.
Lesy znamenajú pre
Slovensko veľmi veľa.
Rozprestierajú sa na
rozlohe cca 2 miliónov
hektárov, čo tvorí 42
percent
rozlohy
Slovenka. Vyskytujú sa
u nás lesy listnaté cca

50 %, ihličnaté 31 % a zmiešané 19 %.
Život človeka je od nepamäti spojený s drevom. Drevo sa používalo na kúrenie, ale
vyrábali sa z neho aj mnohé nástroje. Živý strom v lese je skrýšou pre zvieratá a
rôzne organizmy, v jeho korune hniezdia vtáky, kôru obývajú lišajníky a medzi
koreňmi bývajú rôzne zvieratká.

Jakub Wittmann 6.trieda

Nájdi tieto slová: narcis, záhrada, jahňa, kura, tatry, les, apríl
Vypracoval:Jakub Wittmann 6.trieda
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Tajnička - vypracoval: Jakub Wittmann 6.trieda
1.Čo má kôň v ústach?
2.Jazdíme ním..
3.Meno pani triednej 2.ročníka
4.Ráno dováža deti do školy..
5.Čo musíme dodržiavať vškole?
6.Čím nám maminka zašíva diery?
7.Čím polievame kvety?
8.
Doplň vetu:Doma sa nám narodili malé________.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

22. apríl – Deň Zeme
Na Deň Zeme sa v našej škole pripravujeme už týždeň dopredu rôznymi
aktivitami na všetkých vyučovacích hodinách. Vyvrcholenie je v piatok, kedy žiaci
prakticky našej zemi pomôžu. Minulý rok sme Poniky a okolité obce - Ponická
Huta, Dúbravica, Oravce - oslobodzovali od nelegálnych skládok a vôbec odpadu.
Vyzbierali sme toho veľa- veľa vriec. Tento rok to prebiehalo inak. Išli sme sadiť
stromčeky do malej krásnej hôrky neďaleko Kostola sv. Františka.
Ako každé školské ráno sme prišli do školy a rozišli sa do tried, kde sme
mali zaujímavý program o prírode, ale aj ako my znečisťujeme prírodu. Po chvíli k
nám do školy prišli konatelia OPL (Obecného podniku lesov). Mali veľmi zaujímavú
prednášku o separácii odpadu .Potom sme sa rozdelili podľa ročníkov a išli sme
sadiť. Pani učiteľka Volníková nám rozdala potrebné náradie na sadenie. Potom,
keď sme prišli na dané miesto, nás učitelia rozdelili do troch skupín, ktoré sa
striedali v sadení. Spolu sme zasadili približne 300 malých stromčekov, čo je
veľmi obdivuhodné. Nezabudli sme ani na šport. Pán učiteľ Trudič doniesol
bedmintonové pálky s košíkmi, futbalovú loptu, ringo a indiánku. O pohostenie sa
nám postarali pani učiteľka Šlosárová a teta Martinka. Opekali sme si špekačky.
Dnešný deň hodnotím za super, ale nie preto, že sme sa neučili, ale preto,
lebo sme spravili dobrý skutok a nesedeli sme len za počítačmi.
Jakub Wittmann 6.trieda

Hydrometeorologická stanica
Dňa 11.2.2016 sme boli v SHMÚ na Dni
otvorených dverí v Banskej Bystrici. Bolo tam
veľa prístrojov na meranie vzduchu, vody a
veľa ďalších. Počasie sme mali pekné a po
prednáškach sme išli do Mc Donaldu. Potom
sme išli na autobus a domov.
Simona Mrázová, 7. r.

Súťaž  Súťaž  Súťaž  Súťaž  Súťaž
Tak, a máme tu ďalšiu fotografiu člena učiteľského
zboru.

„Kto je na tejto fotografii?“
-to je otázka pre vás, milí čitatelia.

Odpoveď odovzdajte pani učiteľke Kružliakovej do
zborovne 1. stupňa, poprípade ju môžete vhodiť do
krabičky v spojovačke.. Na troch správnych
riešiteľov čaká sladká odmena.
V minulom čísle časopisu bola uverejnená fotografia
pani riaditeľky Márii Janovčíkovej. Žiaľ, po odmenu
si nepríde nikto, pretože ani jeden z vás neuhádol,
kto je na fotografii.

Súťaž  Súťaž  Súťaž 

Rozhovor s pani riaditeľkou Máriou Janovčíkovou
1.Koľko rokov máte na tej fotografii?
Dva
2. Čím všetkým ste chceli byť, keď ste boli
malá?
Vždy som mala rada deti, takže je to jasné. Ale
uvažovala som aj o módnej návrhárke.
3. Prečo ste sa rozhodli byť učiteľkou?
Aby som si splnila detský sen.
4. Ako dlho ste učiteľka?
30 rokov.
5. Máte rada toto povolanie?
Áno, veľmi.
6. Ako dlho ste riaditeľkou školy?
15 rokov tu v našej škole a pred tým 4 roky vo
Vlkanovej
7. Čo robíte vo voľnom čase, aké máte záľuby?
Veľa čítam a rada pracujem v záhrade.
8. Športujete?
Áno, často a rada. Lyžujem, bicyklujem, mám rada prechádzky v prírode a tanec.
9. Máte nejaké domáce zvieratko?
Máme psa Oliho a tri mačky.
10. Aká ste boli žiačka?
Dobrá, ale mala som aj dvojky. Jednotky sme si museli zaslúžiť. Dakedy bolo v
triede čistých jednotkárov poskromne.
11. Akí sú podľa vás dnešní žiaci?
Sú živí, hraví, zvedaví a počítače ovládajú lepšie ako my dospelí. Žiaci sú pre mňa
veľkou radosťou, energiou, rozosmievajú ma, potešia, ale občas aj nahnevajú.
Deti, a teda aj žiaci, sa vo svojej podstate nemenia. Mení sa len doba a prístup
rodičov.
12. Chutia vám obedy v školskej jedálni?
Veľmi mi chutia.
13. Tešíte sa na prázdniny?
V tomto sa od žiakov nelíšim, prázdnin sa už neviem dočkať.
Ďakujem za rozhovor, rr

Športové súťaže v našej škole
Naša škola sa zúčastnila na
viacerých športových
súťažiach. Hlavné pravidlo
takýchto súťaží nie je
vyhrať, ale zúčastniť sa.
Našu školu reprezentujú
mladší aj starší chlapci aj
dievčatá.
Florbal: Chlapci z 2. stupňa
sa zúčastnili na florbalovom
turnaji v Slovenskej Ľupči.
Aj dievčatá sa zúčastnili na
takomto turnaji, no žiaľ, ani im sa nepodarilo umiesniť.
Hádzaná: Dievčatá z 2. stupňa sa zúčastnili na okresnom kole v hádzanej, ktorý
sa konal v Slovenskej Ľupči . Dievčatá obsadili 1. miesto a postúpili na krajské
kolo do Detvy, ktoré sa uskutoční 27.4.2016.
Streľba zo vzduchovky: Na túto súťaž sa vybrali 3 žiaci: Sára Magnová, Daniela
Pažitná a Ján Matuška. Všetci traja zastrieľali dobre, a naša škola sa umiestnila
na krásnom 3. mieste.
Futsal: Na túto súťaž sa vyberú mladšie žiačky. Súťaž sa bude konať 20. 4. 2016
Tomáš Zátroch, 9. roční

Medzinárodný deň tanca
29.4. je Medzinárodný deň tanca. Pripomína sa od roku 1982.Tento deň bol
zvolený na počesť narodenia francúzskeho tanečníka, choreografa a tvorcu
moderného baletu - Jean Georges Noverre, 1727, ktorého nazývali aj
Shakespearom tanca. Posolstvom dňa je oslava tanca, zjednotenie jeho všetkých
foriem, zvýraznenie jeho schopnosti spájať ľudí rôznych národností a kultúr,
prekročiť
tak
politické,
kultúrne a etnické bariéry a
sprostredkovať
bohatstvo
rôznych tanečných foriem a
tradícií.
Aj v našej škole vyučuje balet p.
T. Jánošová, či folklórny tanec
p. u. M. Balleková spolu s p. M.
Šávoltovou. Prajeme všetkým,
učiteľom i žiakom, veľa elánu,
vytrvalosti a radosti z tanca.
Lucia Pinková, 7. ročník

OZNAMY
Milí priaznivci šachu, srdečne Vás pozývame na
priateľský májový šachový trurnaj /aj dáma,
preskakovaná, prešmykovaná a pod./, ktorý sa
uskutoční dňa 17. mája 2016 vo 4.ročníku ZŠ s
MŠ Poniky. Nebojte sa, príďte si zmerať sily s 9
– 11 ročnými hráčmi kráľovskej hry „šach“.
Tešíme sa na vašu účasť.

Týždeň modrého gombíka 2016

Mgr. Králiková

Prvýkrát v histórii sa zapojí naša ZŠ s MŠ Štefana Žáryho
Poniky do charitatívnej akcie s názvom „Týždeň modrého
gombíka“. Ide o celoslovenskú kampaň, ktorú organizuje
UNICEF Slovensko každý rok v máji.
Aj tento rok sa bude tretí májový týždeň od 16. – 22.
mája 2016 niesť v duchu tejto zbierky. Žiaci z našej školy
sa Vám za Vaše príspevky poďakujú symbolickou nálepkou s
motívom modrého gombíka. Výnos z tohtoročnej zbierky
UNICEF venuje na podporu programov na riešenie detskej podvýživy v Mauritánii.
Ďakujeme.
Mgr.Králiková K.-koordinátor
Matematická pytagoriáda
Do okresného kola Pytagoriády sa za našu školu prebojovali naši kamaráti
P3 - Patrik Špilák,
P4 – Janko Matula (patril medzi úspešných riešiteľov, získal 14 bodov),
P6 - Natália Pecníková ( získala úspešné 11. miesto za 17 bodov)

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......................
apríl, máj jún

zrš

Vás srdečne pozýva
dňa 13. a 14. mája 2016
na

pri príležitosti osláv 30.výročia
otvorenia novej budovy ZŠ
Tešíme sa na Vašu účasť!

ČAS

PROGRAM
Piatok 13.5.2016 – DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
 krátky program žiakov
8,00 – 8,30 hod.
 vyučovanie v triedach za účasti rodičov
8,40 – 10,20 hod.
10,30–12,10 hod. Rôzne aktivity:
 zábavné netradičné športové súťaže(1.stupeň)
 včelárstvo staré umenie – rodičia
 zdravá výživa – prednáška – bývalí žiaci školy
 príprava veselej desiaty – medzitriedna súťaž
( rodičia- žiaci)
 beseda s drobnými chovateľmi
13,00-16,00 hod. Tvorivé dielne
 maľovanie,
lepenie,
kreslenie
rôznymi
technikami
v rámci ŠKD (deti, rodičia,
verejnosť)
13,00-17,00 hod.
 športové súťaže (minifutbal, florbal)
14,00-15,30 hod. deti
15,30- 17,00 hod. turnaj( deti, rodičia,verejnosť
 Zumba pre všetkých (dievčatá, mamičky a iné
ženy)
18,00 hod.
Vyhodnotenie
 malé občerstvenie

