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Milí čitatelia!
Školský rok sa už rozbehol v plnom prúde. Svedčí o tom aj množstvo miničlánkov
o akciách našej školy v školskom časopise. Prajem vám v tomto školskom roku
príjemnú plavbu plnú zážitkov, tvorivej činnosti, úspechov a zdravia.
Do časopisu môžete prispievať vy všetci, keďže je to náš spoločný časopis.
Svoje kresby, tajničky, krížovky, básne, poviedky.... fantázii sa medze nekladú...
môžete priebežne odovzdávať pani učiteľke Kružliakovej alebo posielať na email
adresu: poskolacikponiky@gmail.com

Európsky deň jazykov
Čo je Európsky deň jazykov a ako vznikol ??
Európsky deň jazykov oslavujeme každý rok 26. septembra už od roku 2001. Do
Európskeho roka jazykov 2001 sa v 45 zúčastnených krajinách podarilo úspešne
zapojiť milióny ľudí. Úspech projektu Európsky rok jazykov prispel k tomu, že sa
Rada Európy rozhodla vyhlásiť Európsky deň jazykov, ktorý sa bude oslavovať
každoročne 26. septembra. Tento deň bol založený, aby sa upozornila verejnosť
na to, aké je veľmi dôležité študovať rôzne jazyky. Taktiež aj preto, aby sa
podporovala bohatá jazyková kultúra Európy, ktorú chceme zachovávať, chrániť
a rozvíjať. A aby sa podporili jazykové vzdelávania v školách i mimo škôl, na
študijné účely, ale aj pre zábavu a výmenu vedomostí.
Viete že?...
1. Na svete existuje 6000 až 7000 jazykov – hovorí nimi 7 miliárd ľudí v
189 nezávislých štátoch.
2. Najväčší počet jazykov sa používa v Ázii a v Afrike.
3. Približne polovica obyvateľov sveta je dvoj- alebo viacjazyčná. Hovorí
dvoma alebo viacerými jazykmi.
4. V prvom roku života dieťa začína vyslovovať širokú škálu
samohláskových zvukov; približne vo veku jedného roka už vyslovuje
prvé slová a v troch rokoch dokáže formovať celé vety; v piatich
rokoch dieťa ovláda niekoľko tisíc slov.
5. Väčšina európskych jazykov patrí do troch širokých skupín: germánske,
románske a slovanské jazyky.
6. Medzi germánske jazyky patria okrem iných dánčina, nórčina, švédčina,
islandčina, nemčina, holandčina, angličtina a jidiš.
7. V skupine románskych jazykov nájdeme okrem iných aj taliančinu,
francúzštinu, španielčinu, portugalčinu a rumunčinu.
8. Medzi slovanské jazyky patrí ruština, ukrajinčina, bieloruština,
poľština, čeština, slovenčina, slovinčina, srbčina, chorvátčina,
macedónčina, bulharčina a ďalšie.
9. Väčšina európskych jazykov používa latinské písmo. Niektoré slovanské
jazyky používajú azbuku. Gréčtina, arménčina, gruzínčina a jidiš majú
svoje vlastné písma.

Deň mlieka

sa oslavuje už od roku 1957. Mlieko a mliečne výrobky
predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek ľudskej stravy.
Niektorým ľuďom však mlieko môže spôsobovať aj problémy, pretože ich telo
nedokáže spracovať mliečny cukor, takzvanú laktózu. V našej škole sme sa
rozhodli osláviť tento deň tak, že sme pripravili pre našich žiakov ochutnávku
mliečnych výrobkov. Každý mohol ochutnať, čo chcel. Syry, jogurty, mlieko
(plnotučné, polotučné, nízkotučné). Deviataci si pripravili plagát o mlieku, ktorý
vyvesili na nástenku v spojovacej miestnosti. Mlieko nás sprevádza od narodenia.
Veď práve materské mlieko je našou jedinou potravou, kým sme len malé
bezbranné bábätká.
Mlieko, mlieko to je veda,
bez neho sa vyrásť nedá.
Bez neho vraj budem malý,
nebudem mať žiadne svaly.
Teraz to už dobre viem,
hneď si mlieko nalejem.
Mlieko všetci radi máme,
na raňajky si ho dáme :)
Agáta Kamenská, 9. roč.

Deň mlieka 2016
Dňa 23.
septembra sme
aj v našej škole
oslavovali DEŇ
MLIEKA.
Deviataci si pre
žiakov nižších
ročníkov
pripravili rannú
mliečnu desiatu.
Na školských
raňajkách ste
mohli nájsť
rožteky so
smotanovou nátierkou, syrčekové dobroty, a samozrejme poháriky zdravého
kravského mliečka. Deti táto ranná ochutnávka veľmi potešila.
p. uč. Rybárová

ŠARKANIÁDA
Dňa 30.9. sa žiaci prvého stupňa
vybrali na lúku

púšťať šarkany.

Výborne

a robili

radosť.

Nina Wittmannová, 3. ročník

lietali

všetkým

DEŇ ZVIERAT 2016

Dňa 4. októbra sa vestibul našej školy premenil na zvieraciu ríšu. Žiaci z druhého
stupňa si do školy priniesli svojich domácich miláčikov. Našli sme tu korytnačku
Ruthie, rybičky, škrečka Kika, andulku a zajačika menom Hryzka. Žiaci riešili
úlohy o zvieratkách, skladali puzzle, vytvárali zvieratká z hlavolamov. Každú
triedu sme odmenili maľovankami, postavičkami alebo zvieracími magnetkami
a nálepkami. Ďakujeme deťom, ktoré priniesli živé zvieratká a pani učiteľkám.
Tešíme sa aj nabudúce.
p. uč. Rybárová

EKO OKIENKO
Teraz, keď prichádza zima, a ráno si všetci
musíme obliekať teplejšie bundy, hmyz odletí,
ale niektorý hmyz sa schová pod zem. Napríklad
odletí na juh, podobne ako vtáky, lebo je
tam teplejšie. Ale napr. mravec, ten sa ukryje
pod zem. Nuž, mnoho hmyzu zimu priam miluje.
Všetci sa určite čudujeme, ako to, ale napríklad
taká bezkrídla mucha, tá je nám dôkazom. Ale
poznáme aj iný druh schovania sa pred zimou.
Babôčka pávooká, alebo zlatoočka sa sťahujú do
ľudských stavieb - na pôjdy, do chát atď. Tam
majú priaznivé podmienky, teplo.
Pavla Polóniová, 7.trieda

VTIPY
- Jožko vletí do triedy a učiteľka ho napomína: ,, Jožko, choď na chodbu a príď
sem ako keby prišiel tvoj otec. Jožko ide, vykopne dvere a hovorí: ,,Večera je na
stole?!".
- Učiteľka sa pýta na hodine náboženstva: ,, Deti, kto chce ísť do neba?" Všetci
sa prihlásia, len Mirko nie. ,, Mirko, a ty nechceš ísť do neba?" ,, Áno, ale mama
mi kázala ísť hneď po škole domov."
-Marek sa na hodine pýta pani učiteľky: „Pani učiteľka, keď je pes životné
podstatné meno, zdochnutý pes je neživotné?“

- Milan sa pýta svojej ženy: „ Prečo už pol hodinu držíš tú sliepku za krk?“
„ Varím!“
„A to takto?
No veď tu sa píše: „Sliepku pol hodinu mierne dusíme.“
-„Mami, poďme aj my piknikovať!“
„Ale Miško, to sú bezdomovci.“
Natália Kulfasová, 9. roč.

Tipy na čítanie od Lucii Kurinskej

Knihy pre deti
Antoine de Saint-Exúpery: Malý princ
Pôvabná knižka nielen pre deti, ale pre všetkých, ktorí chcú
deťom porozumieť. Toto dielko dosiahlo svetový úspech
a dnes patrí do základného fondu svetovej literatúry. Jeho
hodnota a krása nespočíva len v peknom rozprávkovom
príbehu, ale hlavne v myšlienkach, ktoré ako vzácne kamienky vytvárajú obraz
tých najkrajších ľudských vlastností.
Peter Opet: Život Adama - Zápisky rebela z piatej triedy
Vitajte vo svete piataka Adama, ktorý chce zmeniť svet, no
rozhodne nemieni meniť seba. Prečo by to robil? Veď na
všetko nové, čo ho postretne, má hneď názor. Či je to dobré
alebo zlé, vie zhodnotiť za pár sekúnd. Najviac ho štve, ako sa
s ním bavia dospeláci. Naozaj si myslia, že desaťročný človek
je vhodný akurát tak na plnenie pokynov a príkazov rodičov
a učiteľov? To teda rozhodne nie! Adam je rebel a pri každej
príležitosti to vykrikuje, aby všetci vedeli, s kým sa bavia. Odmieta povinnosti
a mieni žiť tak, ako sa mu práve zachce! Iba žeby mu to mama zakázala…
David Walliams: Babka gaunerka
Ben neznáša piatkové večery u svojej babky. Je to tá
najnudnejšia babka na svete. Nezaujíma ju nič iné len
scrabble a kapustová polievka. Ben však o svojej babke ani
zďaleka nevie všetko. Jedného dňa zistí, že zamladi bola
medzinárodnou zlodejkou šperkov a navyše celý život sníva
o krádeži korunovačných klenotov. Dokáže si babička
gaunerka splniť svoj celoživotný sen? A ako jej pri tom
môže pomôcť jej vnuk Ben? Zoznámte sa s Benovou babkou.
Je to typická babka: Má biele vlasy. Nosí zubnú protézu. V
rukáve má zastrčenú špinavú vreckovku. A... je
medzinárodnou zlodejkou šperkov!

Knihy pre mládež
James Dashner: Labyrint-Útek
Keď sa Thomas preberie vo výťahu, jediné, na čo si
spomína, je jeho krstné meno. Nemá nijaké spomienky na
rodičov ani na domov. Pamäť má prázdnu, ale nie je v tom
sám. Keď sa dvere výťahu otvoria, obklopia ho cudzie
deti a privítajú ho na Fleku, čo je široký otvorený dvor
ohraničený kamennými stenami. Podobne ako Thomas, ani
Flekári netušia, prečo alebo ako sa sem dostali. Vedia
iba to, že každé ráno sa otvoria obrovské dvere do
Labyrintu za múrmi Fleku a večer sa opäť zavrú. A
každých tridsať dní sa vo výťahu objaví nový chlapec.
Flekári túžia vrátiť sa domov, ale zatiaľ nenachádzajú
riešenie, ako sa dostať z labyrintu.
George R.R. Martin: Hra o tróny
Hra o tróny rozpráva príbeh, ktorý prechádza z krutej
krajiny ľadu do letného kráľovstva epikurejského
bohatstva, kde sa rozpletajú osudy lordov a dám, vojakov a
čarodejníkov, vrahov a zloduchov, stretávajúce sa v časoch
zlovestných znamení.
Jojo Moyes: Pred tým ako som ťa spoznala
Lou Clarková vie všeličo. Vie, že jej otec si ťažko hľadá prácu,
vie, koľko krokov treba prejsť od autobusovej zastávky k
rodičovskému domu. Vie, že sa jej páči práca v bistre, a vie, že
možno neľúbi svojho priateľa Patricka, oduševneného športovca.
Zato nevie nič o klasickej hudbe, nevie, že príde o miesto, a
keby tušila, čo ju čaká, asi by prišla o rozum.
Will Traynor vie, že po dopravnej nehode stratil chuť do života. Vie, čím bol
kedysi, vie, že všetko sa mu teraz zdá malé a neradostné, a veľmi presne vie, ako
s tým skoncovať. Zato nevie, že Lou mu vtrhne do života ako farebná búrka. A ani
jeden z nich nevie, že jeden druhého navzájom navždy zmenia.

Medzinárodný deň školských knižníc
Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc (24. 10. 2016) sme v
ZŠ v Ponikách zorganizovali celodenné podujatie,
ktoré bolo venované
predovšetkým
Štefanovi
Žárymu,
nášmu
rodákovi.

V jednotlivých aktivitách
sme sa zamerali na jeho život,
pôsobenie v rodnej obci, ale aj
na jeho tvorbu a literárnu
činnosť. Počas prvých dvoch
vyučovacích hodín sa žiaci
zúčastnili výchovného koncertu, ktorý bol zameraný aj na rozvíjanie finančnej
gramotnosti a následne sme sa mohli naplno venovať oslave kníh a čítania.
Aktivity prebiehali od 3. po 6. vyučovaciu hodinu. Žiaci už vopred vedeli, že ich
čaká zaujímavý deň, keďže mali priniesť nejakú knihu z domu, ktorú by chceli
posunúť ďalším čitateľom. Aktivity boli pripravené pre jednotlivé ročníky tak,
aby žiaci pracovali v skupinách, pričom každá trieda vypracovávala zadania so
svojím triednym učiteľom. Sprievodným efektom bolo upevnenie triednych
kolektívov a tvorba výstupov v uvoľnenej zábavnej atmosfére. Jednotlivé ročníky
si rozdelili tieto aktivity:
ŽÁRYHO KNIŽNÁ ŠIFRA
PUTOVNÁ ZÁLOŽKA
ČÍTAJ-BEŽ-POČÚVAJ
KNIŽNÝ TRH
ILUSTROVANÉ PONIKY
MAĽOVANÝ ŽIVOTOPIS
OBCE
PO STOPÁCH ŠTEFANA
ŽÁRYHO

p.uč. Kutelyová

Záložky do kníh
V rámci projektu Záložka
do knihy spája školy sa
všetci žiaci našej školy
zapojili do vyrábania
záložky do knihy. Tie sme
následne poslali do obce
Soľ pre žiakov tamojšej
základnej školy. Ony nám
zas poslali záložky, ktoré
vyrobili ich žiaci. Všetci
sme sa novým záložkám potešili a verím, že aj vložili do rozčítaných kníh.

KONCERT FINANČNEJ GRAMOTNOSTI
Dňa 24.10. 2016 sa uskutočnil na našej škole koncert finančnej gramotnosti.
Všetky deti od 1. až po 9. ročník sme boli v estetickej miestnosti, kde nám jeden
pán rozprával rôzne zaujímavosti o peniazoch. Dával nám aj rôzne otázky
týkajúce sa peňazí a medzi nimi zaspieval pieseň a my sme mali hádať názov
skladby a meno interpreta. Kto vedel odpovedať na otázku, prihlásil sa, a ten pán
si vybral jedného žiaka alebo žiačku. Za správnu odpoveď žiaci mohli získať
sladkú odmenu. Najviac sa to asi páčilo žiakom z 1. stupňa, ale aj my starší sme sa
dozvedeli nové zaujímavosti.
Lucia Pinková, 8. roč.

DEŇ OTVORENÝCH DETÍ
Dňa

27.10.2016

sme

otvorili

brány

školy

pre

našich

starých

rodičov

pri príležitosti októbra - mesiaca úcty k starším. Tešíme sa, že nás prišli
navštíviť a mnohí aj nabrali odvahu sadnúť do školskej lavice a spolupracovať na
úlohách so svojím vnúčaťom.

NOC V ŠKOLE
Dňa 20.10. žiaci 6. ročníka spolu s pani učiteľkou triednou - Šlosárovou a p. uč.
Králikovou „prežili“ noc v škole. Ako sa im páčilo, čítajte:
Spali sme v škole, lebo sme pani učiteľku už rok s tým otravovali. P. uč. nám
objednala pizzu. Spali sme na žinenkách a v spacákoch. Mali sme vankúšovú vojnu.
Ema Kaplánová
Prišli sme do školy. Začalo to vankúšovou vojnou. Potom sme hrali spoločenské
hry. Urobili sme si pukance. Pani učiteľka nám pustila film. Zaspali sme neskoro
v noci. Na druhý deň sme sa učili s veľkou nechuťou.
Miška Mrázová
Bili sme sa s vankúšmi. Mali sme pizzu aj strašidelnú chodbu. Hrali sme sa
spoločenské hry. Bolo to super.
Lukáš Mráz
Bola tu sranda, smiech, zábava. Keď sme sa na druhý deň mali učiť, všetci boli
unavení. Na túto noc nikdy nezabudnem.
Petra Kvorková

Halloweenska párty
Dňa 3.11. 2016 sa v našej škole konala Halloweenska párty, ktorú usporiadali naši
deviataci s pomocou triednej p. učiteľky Volníkovej a p. učiteľky Králikovej. Na
večierku bola dobrá atmosféra, pekná výzdoba, rôzne súťaže, diskotéka a
strašidelná skúška odvahy. Chodba sa stala pre našich deviatakov trošku
nebezpečná, kvôli deťom, ktoré sa trošku viac báli a snažili sa brániť, ale
nakoniec to deviataci zvládli bez vážnych zranení. Na konci párty sa konalo
vyhlásenie najlepších masiek, v tombole mohli deti vyhrať zaujímavé ceny. Na
diskotéke a celej párty sa deti dobre zabávali. Ďakujeme našim deviatakom, že aj
tento rok pre nás usporiadali Halloweenský večierok a tešíme sa na ďalší ročník v
už našom podaní.
S. Mrázová , 8. ročník

Súťaž  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 piatich správnych
riešiteľov čaká sladká odmena.
V minulom čísle časopisu bola uverejnená fotografia
pani zástupkyne Miladky Žabkovej.

Súťaž  Súťaž  Súťaž  Súťaž  Súťaž  Súťaž  Súťaž
Rozhovor s pani zástupkyňou Miladou Žabkovou
1.Koľko rokov máte na tej fotografii? Jeden rok
2. Čím všetkým ste chceli byť, keď ste boli
malá? Detskou zdravotnou sestrou, neskôr
učiteľkou v materskej škole.
3. Prečo ste sa rozhodli byť učiteľkou? Vždy ma
to ťahalo pracovať s deťmi a mládežou.
4. Ako dlho ste učiteľka? Asi 23 – 24 rokov
5. Máte rada toto povolanie? Moja práca nie je iba
moje zamestnanie, ale mám ju rada a som ochotná
dať jej aj viac, ako len do výšky svojho platu.
6. Ako dlho ste zástupkyňou riaditeľky školy? 6ty rok
7. Čo robíte vo voľnom čase, aké máte záľuby?
Snažím sa venovať vo voľnom čase týmto veciam a v
tomto poradí: moja rodina, turistika, práca v
záhradke.
8. Športujete? V mojom veku už iba joga
a turistika.
9. Máte nejaké domáce zvieratko? Bývam v paneláku a preto každé zviera
okrem rybičiek by asi iba trpelo. Keďže mám zvieratká rada, tak radšej
nechovám žiadne zvieratko.

10. Aká ste boli žiačka? Dvojkárka, nemala som samé jednotky, nedarilo sa mi v
slovenčine.
11. Akí sú podľa vás dnešní žiaci? Takí istí, ako my za mladých časov. Len ten
životný štýl našej spoločnosti sa zmenil. Ľudia žijú rýchlejšie, nemajú na nič čas,
málo sa rozprávajú a na to doplácajú najmä deti, pretože rodičia majú pre ne
menej času ako pre nás mali tí naši rodičia.
12. Chutia vám obedy v školskej jedálni? Chutili by mi, no mám bezlepkovú a
bezlaktózovú diétu, preto sa málokedy môžem prihlásiť na obed.
13. Tešíte sa na prázdniny? Jasné, veď ako všetci.
Ďakujem za rozhovor, mk

BLAHOŽELÁME


Horehronské hry- úspešný žiak 8. ročníka - D. Bartoš v hode kriketovou
loptičkou získal 3. miesto



Na škole prebehla olympiáda zo Slovenského jazyka a literatúry. Do
obvodného kola postupuje Erika Králiková z 9. ročníka. Držíme palce.



Dňa 15.10.2016 sa p. učiteľky z našej školy (Balleková, Palovičová,
Václavíková, Kružliaková a
p.riaditeľka Janovčíková), zúčastnili
celoslovenskej prehliadky - súťaže umeleckej tvorivosti učiteľov
Chalupkovo Brezno. V skupinovom
speve ponických ľudových piesní
získali strieborné pásmo a p. uč.
Balleková ešte v sólovom speve
žartovných ponických piesní zlaté pásmo. Ďakujeme p. učiteľkám, že nás
boli reprezentovať, a tak šírili dobré meno našej školy i rodnej obce.



Koncom októbra do našej školy zavítal televízny štáb RTVS s hercom
Lukášom Latinákom, aby
si zo školy vyzdvihli našu
žiačku 7. ročníka
Johanku Šávoltovú.
V Martine sa zúčastnila
konkurzu v speve ľudovej
piesne „Zem spieva“
a postúpila do
výberového kola do Bratislavy. Držíme jej palce.



Dňa 3.11. 2016 sa štyri dievčatá z našej školy spolu s p. uč. Palovičovou
zúčastnili v Banskej Bystrici v Robotníckom dome súťaže „Jesenné
aranžovanie“. Žiačka Lea Lišaníková, 4. ročník, sa umiestnila na 1. mieste.

Zdravotné okienko
Prišla jeseň a s ňou opäť choroby. Chrípka a nachladnutie sú najčastejším
ochorením, s ktorým bojujeme. Preto tu máme pre vás 5 rád na posilnenie
imunity.
 1. Vitamín C je základ.
-Dostatočné množstvo vitamínu C v tele je pre správnu funkciu imunitného
systému kľúčové. Podporuje odolnosť organizmu proti infekciám a
škodlivým látkam. Aktívne pomáha telu bojovať s baktériami a vírusmi.
 2.Omega-3 nenasýtené mastné kyseliny.
-Rybí tuk pomáha deťom usadzovať vápnik v kostiach. Omega-3 kyseliny sú
však pre ľudský organizmus nenahraditeľné pretože majú protizápalové
účinky a posilňujú imunitu.
 3.Zinok pre krajšiu pleť.
-Zinok je minerál, ktorý významne prispieva k posilneniu obranyschopnosti
organizmu a urýchľuje proces uzdravovania. Nachádza sa v pečive, mlieku,
rybách, syroch,...
 4.Vitamín A posilní nielen vaše oči.
-Dostatok vitamínu A posilňuje imunitný systém organizmu a zvyšuje
odolnosť tela proti infekciám. Ak však budete dlho vysedávať pred
televízorom, vedzte, že tým znižujete množstvo vitamínu A vo svojom
tele, ktorý je veľmi dôležitý.
 5.Vitamín B.
-Vitamín B obsahujú celozrnné obilniny, strukoviny, orechy, ale napríklad aj
ryby. Ak veľa športujete, vitamín B vám pomáha pri vyčerpaní sa. Vitamín
B je základ pre vývin mozgu a správne fungovanie srdca.
Agáta Kamenská, 9.roč.

Ochrana života a zdravia, 2. stupeň

OZNAMY


Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ pod názvom Testovanie 5-2016 sa
uskutoční 23. novembra 2016 (streda) na všetkých základných školách
Slovenskej republiky z predmetov matematika, slovenský jazyk a
literatúra . Všetkým držíme palce, aby výsledky testovania urobili radosť
žiakom, a tak šírili dobré meno našej školy.



V škole prebieha v mesiaci november ZBER PAPIERA, pridajte sa, na
výhernú triedu i jednotlivcov čaká sladká odmena.



Dňa 22. 11. o 16,30 hod. vás pozývame na IMATRIKULÁCIU prvákov našej
školy. Prajeme vám radosť z učenia a veľa úspechov!



Vyzývame všetkých žiakov k triedeniu odpadu v našej škole – najlepšie
samozrejme všade . Papier hádžte do kartónových škatúľ umiestnených
v jednotlivých triedach, plasty ( obaly z cukríkov, keksov, jogurtov,
fľaše...) do žltých košov alebo košov označených slovom plasty
umiestnených na chodbách. Zvyšky desiaty odneste domov zvieratkám
alebo na kompost. Naučte to aj iných okolo seba.

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......................
november, január, február

