Školský časopis

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

Školský rok 2018/2019
ZIMA

Milí čitatelia!
Nech začínajúci nový rok naplní vaše srdcia
nádejou, otvorí vám nové možnosti a prinesie vám
veľa prísľubov pre lepšiu budúcnosť.
Do Nového roku Vám teda prajem 12 mesiacov bez
nemoci, 53 týždňov šťastia, 365 dní bez starostí, 8
760 hodín lásky, 525 600 minút pohody a 31 536
000 sekúnd jedinečných okamihov.
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.

Tradície a zvyky starého Silvestra, aj Nového roka
S príchodom Nového roka sa nielen u nás, ale všade vo svete spája mnoho tradícií a zvyklostí,
pričom mnohé z nich sú špecifické pre tú-ktorú krajinu. A niektoré sú ozaj poriadne uletené,
pre našinca až nepochopiteľné.
Preto, ak sa tento rok chystáte sláviť Silvestra a Nový rok mimo Slovenska, pripravte sa aj
na miestne zvyky, nech neostanete zaskočení…
Čo vás môže prekvapiť trebárs v južnej Amerike alebo v temperamentnom Španielsku?
Chile
Predstavte si, v tejto juhoamerickej krajine sa koniec roka slávi pre nás dosť netradične.
Kto by čakal bujaré trojdňové oslavy, bude prekvapený, v Chile totiž trávia tento čas úplne
inak – spomínaním na zosnulých. A tak, i keď vo veselom duchu, za blízkymi, ktorí už nie sú
medzi nami, sa na Silvestra vydávajú na cintorín.
Peru
Tu sa zasa nenechajte zaskočiť novoročnou bitkou medzi starými známymi či susedmi,
ktorej cieľom je vyriešiť staré spory a do Nového roka vkročiť s čistým štítom
a vyjasnenými vzťahmi. To nie je zlý zvyk, čo poviete?
Argentína
Ako na Nový rok, tak po zvyšok roka. A aby Argentínčania nenechali nič na
náhodu a v začínajúcom roku si zaistili dostatok šťastia i lásky, zaodejú sa na Silvestra do
bielizne ružovej farby, ktorá im podľa ich tradícií všetko toto zaistí.
Írsko
Vítanie Nového roka sa v tejto tradičnej kresťanskej krajine spája aj s vyháňaním
zlých duchov. Íri to robia nasledovne: Zaháňajú ich chlebom, ktorým klopú na steny aj
dvere. Nevedno, či je to chlieb čerstvý alebo niekoľkodňový, ale tradícia je to v každom
prípade čudesná.
Bulharsko
Bulhari pri slávnostnom silvestrovskom stole zhasnú na tri minúty všetky lampy.
A v úplnej tme, ktorá nastane, sa potom pod rúškom tajomna bozkávajú. Skvelá príležitosť
dať či dostať bozk tajnej láske, nemyslíte?

Bielorusko
V tejto krajine majú tiež zaujímavé novoročné tradície a zvyky. Slobodné dievčatá
i vydaté ženy si rady predpovedajú šťastie v láske, a to aj tak, že vydatá žena schová v dome
rôzne predmety a úlohou jej slobodných kamarátok je ich nájsť. Tá, ktorá objaví chlieb, si
vezme bohatého muža a žena, ktorá nájde prsteň zasa pekného.
Anglicko
Angličania sú známi svojím zvykom „von so starým a dnu s novým“, čo si „zaistia“ jednoduchým
otvorením zadných dvier domu, odkiaľ odchádza rok starý a otvorenými prednými dverami
zasa vpúšťajú do domu Nový rok.
Dánsko
Zvláštna tradícia sa udomácnila v Dánsku, kde je zvykom postaviť sa na stoličky a o
polnoci spoločne skočiť do Nového roka. Tunajší obyvatelia tiež veria, že im šťastie prinesú
rozbité črepy. Rodina si teda počas celého roka postupne zbiera staré taniere a iný riad a na
Silvestra ho potom s chuťou rozbijú na väčšie črepiny. V podvečer sa vyberú na prechádzku
a pri dverách tých ľudí, ktorých majú radi a na ktorých im záleží, nechávajú kúsok črepín. Čím
viac si ich ráno nájdu, tým väčšie šťastie a blahobyt ich čaká počas nasledujúceho roka.
Rakúsko
Rakúšania veria, podobne ako aj my, že šťastie nosia prasiatka. Ale v ich ponímaní táto povera
naberá na rozmeroch, aké sa len tak nevidia. Na Silvestra sú prasatá doslova všade
a v rôznych podobách – chutné marcipánové prasiatka, karamelové, z javorovej šťavy,
z perníkového cesta, čokoládové a nechýba ani ozajstné pečené prasiatko. Pripravte sa aj
na to, že po polnoci vás môžu pohostinní Rakúšania ponúknuť bravčovou hlavou. Symbolizuje to
totiž tučný, čiže šťastný Nový rok.
Maďarsko
Maďari sú presvedčení o tom, že nie je nič horšie, ako byť na Silvestra sám. Je to vraj
symbol toho, že aj počas nasledujúceho roka budete opustení.
U našich južných susedov sa tiež traduje, že v silvestrovskú noc vedia zvieratá hovoriť, a
tak 31. decembra pália slameného Jacka Strawa, ktorý symbolizuje všetko zlé v uplynulom
roku.
Veľmi dôležitý je pre nich aj novoročný bozk.
A keď sa chystáte vítať Nový rok s Maďarmi, určite nejedzte rybu. Podľa nich totiž odpláva
aj s vaším šťastím.
Taliansko
Silvester v Taliansku celý pretancujete. V pestrých šatách sa natriasa doslova všade –
v uliciach, v baroch, doma… Rovnako temperamentný je i zvyk zbavovania sa všetkého starého.
Taliani vtedy vyhadzujú nepotrebné veci priamo z okien svojich domov. Takže pozor, nie je
ničím výnimočným, že na zem zletí stará skriňa či stolička.
Miernejším zvykom je zapaľovanie svetiel po zotmení, ktoré horia až do príchodu
ďalšieho roka.
Grécko
Gréci sa na Silvestra zídu v centre mesta, kde sa bavia až do svitania. Všade sú
ohňostroje, nechýba drahé jedlo ani luxusné vína. Nový rok je zasa v Grécku časom
rozdávania darčekov (akási obdoba nášho Štedrého večera), no tu možno darovať i peniaze.
Prekvapiť by vás mohla aj všade rozvešaná cibuľa, ktorá je navyše jedovatá a
má symbolizovať odolnosť a silu.

Zúri vo vašom okolí chrípka? 7 rád, ako sa jej vyhnúť
Cesnak a cibuľa
Cesnak aj cibuľa pôsobia ako prírodné antibiotikum. Tým, že
zjete aspoň dva strúčiky cesnaku denne, výrazne posilníte vašu
imunitu. Cesnak si môžete aj natrieť na hrianku alebo pridať do
jedla. Výpary z cibule zas uvoľňujú nos.
Dostatok tekutín
Jednou z hlavných zásad prevencie sú tekutiny. Dospelý človek
by mal denne vypiť najmenej 2 litre vody alebo iných tekutín,
najlepšie prírodné ovocné šťavy alebo bylinkové nápoje.
Dostatočným príjmom tekutín vyplavíte z tela viac toxických a
škodlivých látok a telo sa dokáže ľahšie ubrániť prípadnému vírusu.
Dodržujte hygienu
Ako prevencia proti chrípke je dôležitá aj dôkladná hygiena. Počas dňa sa dotýkame mnohých
predmetov, na ktorých môže byť chrípkový vírus. Preto by sme si mali pravidelne umývať
ruky, najlepšie antibakteriálnym mydlom. Ak nemáte po ruke mydlo, použite čistú teplú vodu.
Nezabúdajte na vetranie
Pravidelné vetranie, či už v práci alebo doma, je účinným spôsobom, ako predísť chrípke.
Kvapôčkovým infekciám sa totiž vôbec nepáči chlad. Dôkladné vetranie zabráni vírusu, aby sa
šíril ďalej.
Navštívte saunu
Ak ste ešte neboli v saune, vedzte, že pravidelné saunovanie zvyšuje obranyschopnosť
organizmu a stáva sa tak odolnejším proti vírusom. Sauna pomáha pri chrípke, prechladnutí,
ale aj pri depresii či poruchách spánku.
Jedzte vitamíny
Ak vo vašom okolí prepukla chrípka, zvýšte prísun vitamínu C. Jedzte zeleninu i ovocie,
nájdete ho aj v kyslej kapuste, citrusoch, červenej paprike i zemiakoch. Bohatým zdrojom
vitamínu C je aj chren. Nezabudnite ani na vitamín E, ktorý je obsiahnutý v orechoch, maku,
strukovinách a mlieku.
Dýchajte nosom
Možno si ani neuvedomujete, aké dôležité je správne dýchanie. Dýchanie ústami totiž
vysušuje sliznicu v hrdle, teda obrannú líniu proti chrípke a nádche, ktorú potrebujeme mať
v najlepšom stave. Dávajte si preto pozor, ako dýchate.

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského – Pasca na myši
V piatok 19. novembra sa
žiaci aj učitelia našej školy išli
občerstviť
zo
všedných
jesenných dní do Divadla J.G.
Tajovského vo Zvolene.
Svetoznáma Agatha Christie je
kráľovnou detektívneho žánru.
Jej najslávnejšia detektívna
hra PASCA NA MYŠI poteší
nielen milovníkov napätia a
šedých mozgových buniek, ale
aj ctiteľov klasickej drámy a
jedinečných charakterov na scéne.
Nadčasová Pasca na myši je najhrávanejšou divadelnou hrou autorky. Počas snehovej búrky
uviazne v novootvorenom penzióne nesúrodá skupina ľudí. Ako predzvesť smrti ich sprevádza
detská melódia o troch myškách, ktorá znie z najneočakávanejších miest. Hra má výborne
napísané charaktery postáv, ktoré sa postupne odhaľujú a premieňajú.

Okresné kolo Olympiády zo Slovenského jazyka
Dňa 28. novembra nás Terezka Sedíleková, žiačka 9. ročníka, reprezentovala
v okresnom kole Olympiády zo Slovenského jazyka , kde sa umiestnila na 4. mieste.
Srdečne blahoželáme.

Dobrý skutok druhákov
Dňa 29. novembra sa žiaci 2. ročníka zapojili do súťaže „Dobrý skutok sa počíta“ a stali
sa súčasťou celoslovenského sviatku darovania a štedrosti. Najskôr poupratovali priestor
pred Ponickým domom, potom navštívili Obecnú knižnicu, kam pomohli bývalej pani učiteľke
Kaľavskej odniesť kopu kníh, ktoré budú v knižnici čakať na ďalších čitateľov.

Vítame nového člena učiteľského zboru,
pani učiteľku Luciu Pavlovčíkovú
1. Čím všetkým ste chceli byť, keď ste boli
malá?
Detskou lekárkou alebo učiteľkou.
2. Prečo ste sa rozhodli byť učiteľkou?
Pre veľmi pozitívny vzťah k deťom a chuť formovať
ich a pomáhať im pri ich ceste za splnenými snami.
3. Ako dlho ste učiteľkou?
Prvý rok.
4. Máte rada toto povolanie?
Áno mám veľmi rada povolanie učiteľky.
5. Čo robíte vo voľnom čase, aké máte záľuby? .
Turistika, prechádzky, varenie, čítanie kníh,
cvičenie.
6. Športujete?
Áno. Preferujem bicyklovanie, beh a fitnes.
8. Máte nejaké domáce zvieratko?
Áno, u rodičov máme psíka.
9. Aká ste boli žiačka?
Veľmi svedomitá a poctivá.
10. Akí sú podľa vás dnešní žiaci?
Sú šikovní vo využívaní informačných technológií, no je to na úkor medziľudských vzťahov čo
ich ochudobňuje o priame zážitky, ktoré sme zažívali my bez mobilov a internetu.
11. Chutia vám obedy v školskej jedálni?
Áno, chutia.
12. Páči sa vám v našej škole?
Áno, veľmi sa mi páči.
13. Tešíte sa na
prázdniny?
Áno. Počas tohto obdobia mám viac voľného času pre seba a svojich blízkych, a tiež
načerpávam nové sily a energiu, ktorú využívam vo svojej práci.
Ďakujem za rozhovor 

Najlepší zberači papiera

Imatrikulácia prvákov
Kedysi bolo školské kráľovstvo šťastné,
zažívali sme chvíle radostné a krásne.
Obyvatelia kráľovstva nažívali v dobrom,
darilo sa trpaslíkom i obrom.
Veru, aj ja malý trpaslík,
šťastný som bol ako nik.
Potom prišla strašná pliaga,
čo sa volá Baba-Jaga...
A tak v stredu 28. novembra sa naši prváci s pomocou škriatka Hupsa spolu s princeznou
a trpaslíkmi pustili do boja s Babou-Jagou, lebo zistili, že jedinou záchranou kráľovstva sú múdre
deti. Rozvážne, radostne a z celej sily snažiac sa o najlepší osobný výkon plnili úlohy z čítania,
počítania, angličtiny, prvouky, telesnej výchovy i zo slušného správania. Keďže boli naozaj
úspešné, Babu-Jagu porazili a stali sa ozajstnými obyvateľmi kráľovstva Škola.
Po slávnostnom prváckom sľube nasledovalo pasovanie prvákov za riadnych žiakov našej Základnej
školy Štefana Žáryho v Ponikách.
Slávnostná imatrikulácia bola nevšedným dňom nielen pre našich prváčikov, ale aj pre ich rodičov,
ktorí ich podporovali neustálym potleskom.
Ďakujem za spoluprácu pri príprave imatrikulácie našim šikovným deviatakom a ich triednej pani
učiteľke Kutelyovej. Nedá mi nespomenúť ich jemnosť a mäkkosť v prístupe k prváčikom počas
nácvikov a úplne spontánnu diskotéku po imatrikulácii, keď ich pochytali za ruky a zobrali
do tanca.
Prváčikom prajem, aby im radosť z objavovania a tvorenia vydržala celý život.
Triedna učiteľka 1. ročníka, Mgr. Emília Kružliaková

Všedkovedko a Expert
Dňa 29. novembra si šikovní žiaci našej školy potrápili hlavy vo Všedkovedkovi a Expertovi.
Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme.

100. výročie narodenia Štefana Žáryho
Dňa 12. decembra sme si pripomenuli sté výročie
narodenia Štefana Žáryho, nášho rodáka, ktorého meno nosí
aj naša Základná škola. Literárnym festivalom v blokovom
vyučovaní sme si zopakovali fakty zo života nášho rodáka
a znovu sme si oprášili vedomosti o jeho tvorbe.
Tí najmenší skladali napr. puzzle s fotografiou Š.
Žáryho, tvorili leporelo jeho detskej tvorby i ilustrácie
k názvom jeho diel. Vypočuli si ukážky z niektorých detských
kníh.
Žiaci 9. ročníka sa pri tejto príležitosti zúčastnili
v Banskej Bystrici na vernisáži interaktívnej výstavy .
V tento deň pani riaditeľka Janovčíková s pani
zástupkyňou Ballekovou prijali pozvanie do Bratislavy na krst knihy Štefana Žáryho –
Bratislavská bohéma. Vydania sa ujala dcéra nášho rodáka Katarína Jasková spolu
s vydavateľstvom Tatrín. Krstným otcom knihy je deťom známy Tomáš Janovic.

Zimné aranžovanie

Dňa 19. decembra sa zručné a tvorivé žiačky Bianka Trstenská, 8. roč., Lea Lišaníková,
6. roč. a Sofia Starovecká, 6. roč. s pani učiteľkou Tučekovou zapojili do zimného
aranžovania v súťaži v aranžovaní v Banskej Bystrici. Sofia Starovecká sa umiestnila na
peknom 4. mieste.

Vedeli ste že...






Rieka Hron sa spomína už v starých rímskych zápisoch cisára Marca Aurelia, ktorý ju
nazval Gran.
V stredisku Hrebienok vo Vysokých Tatrách vybudovali v roku 1956 prvý lyžiarsky vlek
na Slavkovskú vyhliadku, mala dĺžku 750m.
V roku 1487 sa na Spišskom hrade narodil neskorší uhorský kráľ Ján I. Zápoľský
Umenie čipkárstva na územie Slovenska priniesli nemeckí baníci
V Javorníkoch je množstvo minerálnych prameňov, ktoré sú vyhlásené za prírodnú
pamiatku UNESCO
Sofia Starovecká, 6. Ročník

Tibor Vízner, 5. r

Jedličková slávnosť
Dňa 21. decembra sa žiaci aj učitelia konečne dočkali rok očakávanej Jedličkovej
slávnosti. Každá trieda si pripravila program – tančeky, scénky, piesne, básne..., a tak prispela
k myšlienke „trieda baví triedu“. Po peknom a zábavnom programe, na ktorom si naozaj dali
všetci záležať, si v triedach urobili vianočnú hostinku. Potom sa všetci presunuli do
spojovacej chodby, kde pán učiteľ Hošala spolu s deťmi z krúžku športovej gymnastiky,
zdvihol adrenalín všetkým divákom v gymnastickej exhibícii.

Gymnastická exhibícia

Príde Janíčko domov a pýta sa ho mamka:
- Opravil si si tú 5 z matiky?
- Nie, lebo učiteľ mal notes stále pri sebe.
,,Už pol roka chodíš do školy, Marienka. Poznáš aspoň abecedu?"
,,Samozrejme, až do sto!"
- Oco, dnes ma učiteľ veľmi pochválil!
- A za čo?
- Že píšem ako lekár s dvadsaťročnou praxou!
Chlapec prvý krát vidí páva a hovorí tatovi:
- Tá sliepka práve rozkvitá?
Babička vyčíta vnučke, že chodí neskoro spávať:
- Anička, to ja, keď som bola v tvojom veku, chodila som spávať so sliepkami.
- Áno babička? A ako si sa udržala na bidielku?
- Mami, je pravda, že po smrti sa premeníme na prach?
- Áno, zlatko.
- Tak za našou skriňou muselo zomrieť veľa ľudí!

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......................
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