Školský časopis

POŠKOLÁČIK
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho,
Družstevná 201, Poniky

Školský rok 2018/2019
JESEŇ

Milí čitatelia!
Nový školský rok už beží v plnom
prúde, máme za sebou vstupné
testy a niektorí žiaci už stihli aj
získať medajle a umiestnenia
v rôznych súťažiach. Prajeme
Vám veľa síl, radosti, tvorivosti,
cieľavedomosti a úspechov.
Ak má niekto chuť tvoriť, prispievať do nášho časopisu, príspevky môže poslať na adresu:
poskolacikponiky@gmail.com alebo zaniesť pani učiteľke Kružliakovej na 1. stupeň.

Majstrovstvá sveta v hasičskom športe
Žiaci 1. stupňa ZŠ s MŠ Š. Žáryho Poniky
sa
15.
septembra
2018
zúčastnili
„Majstrovstiev sveta v hasičskom športe“.
Mali
možnosť
zažiť
atmosféru
medzinárodných pretekov, ktoré sledovali z
tribúny športového štadióna SNP Štiavničky
v BB.
Podarilo
sa
im
vidieť
súťažiť
reprezentantov
z Ruska,
Kazachstanu,
Bulharska, Nemecka, Slovenska, Chorvátska
a i. Vypočuli si hymny uvedených krajín,
dôstojne sa na tribúne správali, v závere si
poprezerali najmodernejšie hasičské autá. Slovensko sa stalo historicky po prvýkrát
dejiskom 14. ročníka mužských a 5. ročníka ženských majstrovstiev sveta v hasičskom
športe. Slovensko ako hostiteľská krajina Majstrovstiev sveta v hasičskom športe privítalo
športové delegácie takmer z 30 krajín sveta. O najcennejšie kovy tak v Banskej Bystrici
zabojovalo viac ako 600 športovcov z radov profesionálnych a dobrovoľných hasičov. Toto
podujatie sa každoročne uskutočňuje v jednej z členských krajín Medzinárodnej športovej
federácie hasičov a záchranárov.
Športovci a športovkyne sa tak, ako každý rok, predstavili v štyroch základných
disciplínach hasičského športu. Svoje sily si zmerali v behu na 100 metrov s prekážkami, vo
výstupe do štvrtého nadzemného podlažia cvičnej veže (v prípade žien ide o výstup
do druhého nadzemného podlažia), v
štafete na 4x100 metrov s prekážkami a v disciplíne
požiarny útok. Ďakujeme sponzorom za jedinečnú aktivitu.
Mgr. Králiková K.

Detské dopravné ihrisko Turčianske Teplice
Dopravnú výchovu pre deti 2. - 4. ročníka
ZŠ s MŠ Š. Žáryho Poniky sa rozhodli pani
učiteľky
absolvovať
v
Turčianskych
Tepliciach na detskom dopravnom ihrisku.
V športovom duchu „hravo – zdravo“ žiaci
spoznávali pravidlá cestnej premávky ako
chodci, jazdili na kolobežkách, bicykloch
i šľapacích motokárach. Po dopravnej výuke
ostal čas na poznávanie kúpeľného mesta.
Prezreli si kúpeľný park, ochutnali termálny
prameň „Živena“, zakúpili suveníry a z diaľky
obdivovali aquapark. Ďakujeme sponzorom
za jedinečný zážitok.
Mgr. Králiková K.

Šarkaniáda
„Vypusťme drakov do oblakov“, aj v tomto
duchu sa niesla tohoročná „Šarkaniáda“ pre deti
1. stupňa ZŠ. Bola to netradičná rozlúčka s
letom, na ktorej naši najmenší učili lietať
svojich dráčikov. Šarkany boli veľmi zaujímavé,
či už vyrobené z papiera, textilu, s obrázkom
najmodernejších hrdinov z detských rozprávok,
malé, väčšie i tie najväčšie.
Žiaci počas tohto dňa najprv riešili v triedach

netradičné úlohy, vymýšľali rozprávky, šantili
a púšťali na kopci šarkany a v závere mali
možnosť vidieť ukážky hasičských áut a techniky
DHZ z Poník pod vedením p. Lomena. Ďakujeme,
tešíme sa na ďalší ročník.
Pani učiteľky 1. stupňa

Výlety našich Chrobákov a cyklistov
Turistický aj cyklistický krúžok počas tejto teplej a nádhernej jesene „frčí“ jedna radosť.
Zavítali na Pustý hrad, Chvatimech, preskúmali široké okolie Poník – absolvovali Jeleniu stopu
aj Stráž.

Deň mlieka
Dňa 27. septembra sme si pripomenuli Svetový deň mlieka. Žiaci si do školy priniesli mliečnu
desiatu, riešili sme „mliečne“ úlohy a porozprávali sme si o význame mlieka a konzumácii
mliečnych výrobkov pre naše zdravie.

Dobrovoľníctvo v Afrike
Dňa 28. septembra mali žiaci 9. ročníka
prednášku a prezentáciu dobrovoľníctva v Afrike
s našou bývalou žiačkou Veronikou Pažitnou
( v súčasnosti je študentkou vysokej školy sv.
Alžbety v Bratislave). Pútavo im porozprávala
o misijnej dobrovoľníckej činnosti v Lesothe
a v Keni.

Naši žiaci vedia takto tvoriť

Divadlo Clipperton – Rumcajs
V pondelok 1. októbra na našu školu zavítali herci z divadla
Clipperton z Banskej Bystrice, aby sa žiakom predstavili s
rozprávkou Rumcajs, ktorý bol na Slovensku známejší pod
menom Rumpeľ. Zbojník Rumcajs je rozprávková postava z
Večerníčka, ktorého príbehy následne vyšli aj knižne.
Vtipným dejom herci zaujali nielen tých najmenších
prváčikov, ale dobre sa pobavili aj veľkí štvrtáci.
Takto predstavenie ilustrovali prváci:

Horehronské hry v atletike žiakov a žiačok
Dňa 3. októbra 2018 sa športovci
našej školy zúčastnili na 58. ročníku
Horehronských hier. Rovnako ako po
minulé roky, aj tentoraz podujatie
pripomenulo olympiádu. Pri otvorení
nechýbal
olympijský
oheň
či
prítomnosť vynikajúcej slovenskej
kladivárky Martiny Hrašnovej alebo
riaditeľa
VŠC
Dukla
Romana
Benčíka.
Po
ich
úvodných
príhovoroch naplno odštartovalo podujatie plné zábavy a zápolení.
Disciplín bolo požehnane a každý si prišiel na svoje. Na bežeckú dráhu sa postavili
rýchlochodci, šprintéri, ale aj vytrvalostní bežci či štafetári. Doplnili ich skokani do diaľky aj
do výšky či tradičná disciplína týchto hier: hod kriketovou loptičkou.
Žiakov od podávania špičkových výkonov neodradilo ani počasie. V rámci dňa sa striedalo
príjemné bezoblačné a slnečné počasie s momentmi, kedy pršalo a premočený terén nebol
práve najlepší. O výkonoch ale môžeme povedať presný opak.
730 žiakov z dohromady 30 škôl sa pobilo o
celkové prvenstvo. V kombinácii všetkých
disciplín a vekových kategórií si napokon
hlavnú

trofej

uchmatlo

Športové

gymnázium,

a

náskokom

(celkový
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banskobystrické
to

s

pekným

33

bodov).

Strieborná priečka padla reprezentantom zo
ZŠ s MŠ Pionierska Brezno (26 bodov) a
bronzovú pozíciu obsadila AK Iskra pri ZŠ
Revúca (17 bodov).

Tím: ZŠ s MŠ Štefana Žáryho Družstevná 201, Poniky

Klementisová Terézia

60 m – 16. miesto, 800m – 3. miesto

Sedíleková Terézia
Matušková Sára

300 m - 12. miesto
60 m – 14. miesto

Poštová Mária
Parničanová Mariana
Slabeciusová Emília

300 m – do 20. miesta
600 m, - diaľka– do 20. miesta
600 m, - diaľka do 20. miesta

Šávolt Patrik

60 m, - 5. miesto

diaľka – 12. miesto

300 m – 8. miesto,

Výška – 1. miesto

Mikuláš Benjamín

Celkové hodnotenie v ZŠ sme skončili na 13 mieste
Všetkým žiakom patrí chvála a uznanie za reprezentáciu školy
Mgr. Ľuboš Hošala

Úvaha učiteľa na hodine fyziky:
Keby žiaci, ktorí sedia v zadných laviciach, boli tak ticho ako žiaci v stredných laviciach, ktorí
si čítajú časopisy, mohli by žiaci v predných laviciach ďalej nerušene spať.

Pýta sa učiteľ v triede školy technického zamerania:
- Žiaci, ako by ste pomocou vody vyrobili svetlo?
Kdesi vzadu sa ozve:
- A čo tak umyť okná?

Učiteľka sa pýta žiaka:
- Koľko rokov má dnes človek, ktorý sa narodil v roku 1964?
- Muž či žena?

Učiteľ sa pýta Móricka:
- Keby si mal sedem cukríkov a ja by som ťa o dva poprosil, koľko by ti ich ostalo?
- Sedem!

Majstrovstvá školy v cezpoľnom behu

V sobotu 6. októbra 2018 sa v Ponikách, v areáli na Horedoliní za vysokej účasti pretekárov a za
počasia, ktoré prialo všetkým, uskutočnil 4. ročník obnovenej série pretekov v cezpoľnom behu
Memoriál Ondreja Holca a MŠ v cezpoľnom behu.

Žiaci 11 - 15 rokov Por. Št.č.

dĺžka trate: 3,7 km

Meno

škola

Výsledný čas

1

180 Ondrejko Juraj

ZŠ Poniky

00:20:38,6

2

194 Matula Janko

ZŠ Poniky

00:20:39,5

3

191 Brzuľa Adam

ZŠ Poniky

00:20:58,4

Žiačky 11 - 15 rokov - dĺžka trate: 3,7 km
1

175 Škrváňová Sandra

ZŠ Poniky

00:26:11,6

2

159 Oláhová Mária

ZŠ Poniky

00:31:45,6

3

171 Hrašková Hanka

ZŠ Poniky

00:32:10,7

Rekord školy prekonal Juraj Ondrejko (9.ročník) a zároveň
vyhral aj kategóriu 9. ročník

Okresné kolo v cezpoľnom behu
Dňa 11. októbra sa žiaci 2. stupňa zúčastnili okresného kola v cezpoľnom behu v Banskej
Bystrici. Z celkového počtu 39 základných škôl sa naše družstvo dievčat umiestnilo na 7.
mieste a družstvo chlapcov na 4. mieste. Súťažné družstvá boli 3-členné.
Naši žiaci úspešne reprezentovali našu školu, česť a chvála.
Družstvo žiačok:
58

3

výkon poradie

Klementisová

ZŠ s MŠ Š.

Terézia

Žáryho, Poniky

Slabeciusová

ZŠ s MŠ Š.

Emília

Žáryho, Poniky

6:12

7

7:13

26

6:59

21

body umiestnenie

28

7.

ZŠ s MŠ Š.
89

Šávoltová Johanka Žáryho, Poniky

Družstvo žiakov:

výkon

poradie

body

umiestnenie

ZŠ s MŠ Š.
33

Bartoš Lukáš

Žáryho, Poniky

8:00

15

7:25

4

7:58

14

ZŠ s MŠ Š.
56

Oláh Ľubomír

Žáryho, Poniky

18

4.

ZŠ s MŠ Š.
96

Voskár Juraj

Žáryho, Poniky

Učiteľ dáva žiakom slovnú úlohu:
- Z mesta A vyrazí auto rýchlosťou 150 km za hodinu, z mesta B vyrazí auto rýchlosťou 180
km za hodinu. Kde sa stretnú?
Jeden zo žiakov pohotovo zareaguje:
- Na dopravnom inšpektoráte, pán učiteľ.
Móricko pribehne na čerpaciu stanicu a hovorí:
"Ujo, rýchlo nám dajte 10 litrov benzínu!"
"A načo vám bude?"
"Horí nám škola."

Týždeň zdravého životného štýlu
V týždni od 15. – 19.
októbra sme
zorganizovali Týždeň
zdravého životného
štýlu. Deti si každý deň
nosili do školy zdravú
desiatu, rozprávali sa o
význame zdravej výživy
a dodržiavaní
správnych zásad
hygieny pre zdravie,
trávili čas na čerstvom
vzduchu, do vyučovania
mali vložené
telovýchovné chvíľky,
tvorili z prírodných materiálov...aktivít plný kôš na celý týždeň.
PO- priniesť jabĺčko, pretože JABLKO JE NAD ZLATO ( rozhovor o jablku, jabĺčkový deň)
Ohŕňate nos nad obyčajnými jablkami a radšej siahate po exotickom ovocí? Chyba. Tieto
nenápadne plody im svojou silou môžu pokojne konkurovať. Už tri jablká denne vás ochránia
pred najväčšími jesennými strašiakmi – chrípkou, nachladnutím, kašľom aj horúčkou.
Jablká obsahujú množstvo vitamínov, minerálnych a stopových látok, ktoré nám pomáhajú
udržať sa fit. Je v nich cenný provitamín A, vitamín B, kyselina listová, ako aj vitamíny C a E.
Nezabudnite, že staré známe „céčko“ nás chráni pred jesennými vírusmi a posilňuje imunitu. V
tomto jednoduchom ovocí sa skrýva tiež vápnik, fosfor, železo či horčík, ktoré pomáhajú
kostiam. Okrem toho jablko obsahuje aj dôležitý minerál draslík, ktorý pôsobí na správnu
funkčnosť obličiek a svalov. Odborníci aj preto pokladajú jablko za mimoriadne cenné ovocie,
dokonca najzdravšie na svete.
UT- na desiatu priniesť zeleninu a viac pohybu
a pobytu na čerstvom vzduchu
STR - doniesť ľubovoľné ovocie na ovocný šalát
s prídavkom semienok, jogurtov
ŠT- celozrnná desiata a jesenné tvorenie
z našich záhrad
PIA – mliečna desiata a vychádzka na čerstvom
vzduchu

Vítame nového člena učiteľského zboru, pána učiteľa
Christiána Vaľka
1. Čím všetkým ste chceli byť, keď ste boli malý?
Ako každé malé dieťa som chcel byť policajtom, alebo
hasičom.
2. Prečo ste sa rozhodli byť učiteľom?
Počas vysokej školy som brigádoval ako animátor na
Slovensku, ale aj v zahraničí a pri tejto práci som zistil, že
mi robí veľkú radosť pracovať s deťmi. Taktiež som
pracoval v banke, potom ako čašník, moderátor, redaktor a
iné povolania, a zistil som, že mi práca s deťmi veľmi chýba a
celkom mi táto práca ide, tak preto som sa rozhodol byť učiteľ.
3. Ako dlho ste učiteľom?
Tohto roku som skončil vysokú školu a hneď od septembra som sa zamestnal ako učiteľ tu v
Ponikách.
4. Máte rád toto povolanie?
Veľmi sa mi páči táto práca a momentálne si ani neviem predstaviť inú.
5. Čo robíte vo voľnom čase, aké máte záľuby?
Keďže som vyštudoval telesnú výchovu, tak pochopiteľne, môj voľný čas trávim športovo,
hrávam futbal, volejbal, florbal, behám, chodím na rôzne turnaje. Moje ďalšie záľuby sú:
cestovanie, spoznávanie iných zahraničných kultúr, cudzie jazyky, spoznávanie nových ľudí a
iné.
6. Športujete?
Športujem každý jeden deň po práci a cez víkendy hrávam profesionálnu florbalovú ligu.
7. Máte svoju rodinu?
Nemám, ale verím, že čoskoro to aj mňa postihne.
8. Máte nejaké domáce zvieratko?
Pochádzam z východného Slovenska, bývam na malej dedinke, čiže máme doma psa a dve
mačky.
9. Aký ste boli žiak?
Vždy som veľmi rád chodil do školy. Na základnej škole som chodieval každý deň do centra
voľného času, kde sme stále športovali. Učiť sa mi veľmi nechcelo, ale bol som v tom šikovný,
že som si stále odniesol z hodiny takmer všetko, čo nám povedala pani učiteľka, a preto som
sa doma učiť nemusel. Na strednú školu som chodil na gymnázium, kde sa bolo treba už učiť
trochu viac. Každý rok som absolvoval zahraničné a výmenné pobyty.
10. Akí sú podľa vás dnešní žiaci?
Prirovnal by som to na dnešnú modernú dobu. Niekedy sa sám seba pýtam, či aj my sme
boli také neposlušné deti ako sú dnes. Neviem, nechcem nikoho súdiť, ale myslím si, že dnešní
žiaci sú iní ako kedysi. Problém vidím v domácej výchove. Všimol som si to aj v družine. Ak
poviem rodičom, že ich deti vyrušovali a boli na seba zlé, tak rodičom je to jedno. Netvrdím,
že všetci žiaci, veľa žiakov je aj veľmi zlatých a každý deň mi robia radosť.
11. Chutia vám obedy v školskej jedálni?

Samozrejme, že chutia. Nie je to ako na vysokej škole, ale som veľmi spokojný, pretože ja
veľmi rád papám,a vždy, keď sa pekne usmejem na kuchárky, tak mi jeden ten zemiačik naviac
prihodia,tak moje bruško je spokojné .
12. Páči sa vám v našej škole?
Pred pohovorom som uvažoval či vôbec sa zúčastniť pohovoru, alebo nie, pretože bývam v
Banskej Bystrici a nevedel som si predstaviť dochádzať autobusom do Poník. Ale tak sa mi tu
od prvého dňa zapáčilo, že ak by som raz odtiaľto išiel niekde inde učiť, tak som si istý, že by
mi bolo smutno a ťažko by sa mi odchádzalo, pretože deti som si veľmi obľúbil a pedagogický
kolektív na čele s pani riaditeľkou je úplne úžasný .
13. Tešíte sa na prázdniny?
Samozrejme, že sa teším, ale nie je to úplne také že vau, pretože je mi super v tejto škole
a každý týždeň sa len divím ako rýchlo tento týždeň zbehol, pretože mi je tu naozaj dobre.
Ďakujem za spoveď, Christián Vaľko :)
Rovnako my ďakujeme za úprimné odpovede a prajeme, aby sa Vám na našej škole dobre
pracovalo, lebo my tu máme najlepšie deti na zemi.

Učiteľka v škole hovorí žiakom:
- Utvorte vetu so slovom Yeti.
Marienka:
- Yeti je veľký snežný muž.
Janko:
- Yeti žije v horách.
Móric:
- Yeti zima?
- Kto z vás mi povie, na čo nám slúži drevo? - pýta sa učka v škole
Jožko sa hlási
- ... sím z neho sa robia stromy!
Učiteľka napíše na tabuľu 2+2=
- Aký je výsledok? - pýta sa Jožka
- Vyrovnaný zápas.
- Deti, vymenujte aspoň jedného cicavca.
- Prosím, komár.

Vylúštenú krížovku – ktorúkoľvek, môžeš priniesť pani učiteľke
Kružliakovej. Na vylosovaných riešiteľov čaká sladká odmena 

Tipy na čítanie
Krásny príbeh putovania ešte krajšej veľryby Gerdy.
Malá Gerda je najšťastnejšia veľryba na svete. Raz sa však prihodí
niečo nečakané a Gerda zostane úplne sama. Vyberie sa teda na
plavbu šírym oceánom. Cestou stretáva veľa nových kamarátov:
kosatky, tučniaky, čajky a chobotnice. Prezradia jej zaujímavosti o
svojom živote, ale aj o oceáne, v ktorom všetci spolu žijú. Nájde
nakoniec malá Gerda nový domov?

Zabudnite na všetko, čo sa hovorí o severnom póle, a pripravte sa na
štedrovečerné dobrodružstvo s desaťročným Viliamom, so spievajúcimi
škriatkami, Santom (Áno! S naozajstným Santom!), no i kopou darebákov,
lietajúcimi sobmi a tým najnezvyčajnejším dinosaurom... Santasaurus
prežije s Viliamom deň, keď sa aj nemožné môže stať možným, ak po tom
túžime z hĺbky svojho srdca. Druhú knihu slávneho anglického autora
detských kníh, textára a speváka Toma Fletchera vydávame (ako inak)
pred Vianocami.

TOP: odporúčam!!!

FABLEHAVEN
Stáročia boli čarovné bytosti zhromažďované v ukrytej
rezervácii nazvanej Čaroles, aby sa zabránilo ich vyhubeniu.
Je to jedna z posledných pevností ozajstnej mágie.
Očarujúce? Jednoznačne. Vzrušujúce? Nepochybne.
Bezpečné? Skôr naopak...
Kendra a jej brat Seth nevedia, že ich starý otec je správca
Čarolesa. Prastaré zákony udržiavajú v lesoch ukrytých za
vstupnou bránou rezervácie poriadok medzi chamtivými
trolmi, nezbednými satyrmi, zlomyseľnými bosorkami,
skazenými škriatkami a závistlivými vílami.
Keď však Kendra a jej brat Seth porušia pravidlá, oslobodia
sa mocné sily zla a súrodenci musia čeliť najväčšej výzve
svojho života, aby zachránili svoju rodinu, Čaroles a možno aj
celý svet.

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, december, január 2018-2019

