REDAKČNÍ RADA

Lucie Fiedlerová (9.B) – str. 9, 18
Marek First (9.A) – str. 11
Barbora Kopečková (5.A) – str. 19
Vojtěch Košťál (2.A) – str. 4
Sandra Levová (8.A) – str. 14
Lenka Malichová (7.B) – obrázky
Lucie Oličová (9.B) – str. 8
Jana Pátková (7.B) – obrázky
Alexandra Plačková (7.B) – str. 10, 16
Zuzana Rubešová (9.B) – str. 3, 7
Iveta Svobodová (9.B) – str. 12
Martina Šíchová (9.B) – str. 13, 15
Tomáš Štíbr (9.B) – anketa
Tereza Šobková (3.A) – str. 5
Martin Vejvar (9.B) – str. 17
Vendula Vimmerová (8.A) – str. 6

Aleš Tománek (Anglie)
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BÁSNIČKY

Vánoční stromeček
Vánoční stromeček zavoněl v pokoji,
maminka u stolu jablíčko rozkrojí.
A když ho rozkrojí, uvidím hvězdičku,
co byla schovaná v červeném jablíčku.

Koleda, koleda
Koleda, koleda, Štěpáne,
co to neseš ve džbáně?
Nesu, nesu koledu,
upad sem s ní na ledu.
Psi se na mě sběhli,
koledu mi snědli.
Co mám, smutný, dělati,
musím jinou žebrati.
Koledu mi dejte,
jen se mi nesmějte.
Koledu mi dali,
přece se mi smáli.
-3-

CESTA DO PRAVĚKU
Kapitola čtvrtá
Setkání
„Jirko, Jirko, jsi to ty?“, ozvalo se z houští. „Kdo to volá?“, řekl Jirka a šel se
tam
podívat
a
uviděl mezi cykasy
svého
kamaráda
Petra. „Kde ses tu
vzal
Petře?“,
zeptal se ho Jirka a
oba byli rádi, že se
našli. Petr začal
vyprávět, jak se
ztratil a jak se snažil
najít kluky. „Když
jsem vyskočil ze
stegosauřího hnízdiště, utíkal jsem, protože jsem se strašně bál, aby se
stegosaurus neotočil a nezranil mě“, vyprávěl Petr Jirkovi. „Pak jsem se
zastavil a zjistil jsem, že jsem sám. “,.“To se mně taky stalo“,
řekl Jirka. Kluci se rozhodli, že půjdou ostatní kluky z jejich
party hledat. Už nechtěli riskovat, a proto šli spolu. Snažili se
poslouchat, co se děje kolem nich v lese. Najednou uviděli
nad hlavou velkého quetzalcoatluse, velkého ptakoještěra,
který chtěl na ně zaútočit. Jenže v lese se quetzalcoatlus nemohl dobře
pohybovat. Jirka a Petr se mu schovali v kapradí.
Najednou zaslechli blízko sebe hlas. „Jirko, Petře,
jste to vy? To jsem já, Červenáček, ležím tady na
zemi a vyvrknul jsem si kotník.“ Jirka a Petr se
ohlédli a viděli, že to je opravdu Červenáček.
Všichni tři byli rádi, že se našli a začali si stavět
chýši ze dřeva a doufali, že je tam někdo další najde.
Pokračování příště.
Quetzalcoatlus
patří do skupiny pterodaktyloidů a je považován za největšího létajícího
živočicha všech dob. Pravděpodobně žil hlavně v bažinách, kde lovil ryby
ponořováním dlouhých čelistí do vody.
/Zdroj: Johnsonová Jinny, Dinosauři, nalepovací encyklopedie, Silver and Dolphin books,
2003/
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POHÁDKA

Víla Mrazilka a zlobivý Honza
Zimní víly mají velice zajímavý život. Po několika měsících spánku
pomáhají matce Zimě, starat se o zimní chod přírody. Málokdo je
zahlédne, protože mají nejraději klidná místa.
Jednou ze zimních víl byla víla Mrazilka. Procházela se zrovna po
zasněženém lese, když ji z rozjímání vyrušil křik dětí. Děti se akorát vracely
ze školy a cestou se začaly koulovat. Sníh byl ale zmrzlý, a tak to bolelo,
když tě koule zastihla. Mezi dětmi byl kluk, který se jmenoval Honza.
Neustále někoho zlobil. Teď si
zrovna vyhlédl spolužačku Veroniku
a strefoval se do ní koulemi. Strefil
se jí i do tváře, až se rozbrečela.
„Nech toho Honzo, hrozně to bolí,“
říká Honzovi Veronika. Honza však
pokračoval dál.
Honzovo
počínání
sledovala
z povzdálí víla Mrazilka. Znenadání
se zjevila před užaslým Honzou,
mávla svojí kouzelnou hůlkou a
proměnila ho ve sněhuláka. „Tak
Honzo, slib mi, že už nebudeš zlobit,
nebo
zůstaneš
sněhulákem
navždy,“ povídá víla Mrazilka.
Sněhulákovi počaly téct velké slzy.
„Ano, ano, už budu hodný. Jen mne
prosím proměň zase zpátky. Je mi velká zima,“ říká sněhulák. Tak dlouho
prosil, až to vílu odměkčilo a proměnila sněhuláka zase v Honzu. „Promiň
Veroniko,! říká Honza. Veronika mu odpustila.
Od té doby byl Honza už hodný. A víla Mrazilka? Pohladila svoji skleněnou
kouli a jak se objevila, tak zase zmizela…
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NAJDI 7 ROZDÍLŮ
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ČÍSELNÁ KŘÍŽOVKA

Doplň čísla do políček tam, kam patří.
Nejjednodušší je začít od největšího čísla.
toho dobře poznáš, kam patří.

U

2, 9, 24, 76, 81, 261, 756, 953, 2531,
6828, 12634

TAJENKA:
2=0, 3=F, 5=1, 6=P,

8=2

-7-

DOPLŇOVAČKA
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7.

6.

ZE ŽIVOTA ZVÍŘAT

Tučňáci
Jsou to mořští nelétaví ptáci. Známí jsou hlavně kvůli své kolébavé chůzi
na pevnině. Na zemi vypadají sice legračně, ale ve
vodě jsou velmi rychlí a obratní. Někdy se na sněhu
nebo ledu kloužou po břiše jako na skluzavce. Tělo
mají pokryto krátkým peřím, které díky své mastnosti
a hustotě nepropouští vodu, proto jsou tučňáci na
pevnině suší, i když zrovna vylezly z vody. Žijí převážně
v Arktidě, kde tvoří kolonie, které mohou mít více než
milion
jedinců.
tučňák
Většinu času tráví ve
Humboldtův
vodě, kde loví ryby a
různé
drobné
živočichy. Na pevnině si staví hnízda, do
kterých samička naklade 1 - 2 vajíčka a
poté se o ně až do vyklubání stará
sameček. I když je venku zima, až 0°C,
mláďata si díky svému tlustému opeření
udržují tělesnou teplotu až 40°C! Když je
zima opravdu krutá, choulejí se malí
tučňáčci k sobě, aby byli v teple. Je
zajímavé, že si tučňáci nedokáží sednou.
Pouze se přikrčí nebo si lehnou. Největší
a asi nejznámější druh je tučňák
tučňák císařský
císařský. U nás se však můžeme setkat
s tučňáky jen v zoo. V pražské zoo se
nachází tučňák Humboldtův. Jinak se s tučňáky můžeme setkat akorát tak
ve filmech jako je např. Happy feet nebo Divoké vlny.
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ANGLIČTINA

Ceny výhercům soutěže minulého čísla byly předány.
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REPORTÁŽ
Reportáž z vánoční diskotéky s 9.B
Dne 15. 12. 2009 se ve velké tělocvičně uskutečnila „Vánoční diskotéka“.
Přišel sice jen 1. stupeň ZŠ, ale to nevadí, protože atmosféra byla super.
Pořádaly se soutěže, rozdávaly se bonbony a hodně se tancovalo.
Soutěžili i naši učitelé - p.uč. Kohoutová (zástupkyně), Marie Mládková,
paní ředitelka a další.
Rozhovor:
Já: „Jak se ti líbí vánoční diskotéka?“
On: „Je to tu super.“
Já: „Co vychovatelé a vychovatelky. Jak se ti líbily?“
On: „Vychovatelé fajn. Akorát mi přijde, že to pak trochu nezvládali.“
Já: „Co máš na mysli?“
On: „Mám na mysli tu hru s basketbalovými míči.“
Já: „Aha, už chápu.“
Já: „A jak se ti líbí soutěže?“
On: „Soutěže jsou super.“
Já: „A co takoví učitelé. Jak se ti líbí?“
On: „Super, hlavně paní zástupkyně.“
Já: „Aha, a přijdeš i příště?“
On: „Ano, určitě.“
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RECEPT

Perníčky
Asi nemusím ani zmiňovat, že perníčky patří mezi
nejoblíbenější a nejtradičnější sladkosti vůbec. Jak tedy
postupovat, abychom si mohli v zimním období upéct
něco dobrého?
Co budeme potřebovat:
Hladkou mouku (1/2 kg)
Moučkový cukr (120 gramů)
Tuk (60 g)
Vejce (2 ks)
Jedlou sodu (malou lžičku)
Kakao
Koření

Med, tuk, cukr a vejce ušleháme, přidáme koření a trochu kakaa
kvůli barvě. Poté vsypeme mouku a těsto zpracujeme ručně,
necháme ho přes noc odležet a na druhý den těsto vyválíme na
asi půl centimetru tenký plát, ze kterého vykrajujeme tvary a ty
pečeme na plechu s pečícím papírem při 180 – 200 stupních.
Když jsou hotové a mají tu správnou barvu, ihned je potřeme
rozšlehaným vejcem, aby se krásně leskly.
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OMALOVÁNKY

-13-

BLUDIŠTĚ

Kdo dojde až do domečku?
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SUDOKU
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HOROSKOPY

Kozoroh
Charakteristika: U těchto lidí platí pravidlo „bez práce nejsou koláče“ a
velmi si ho berou k srdci, vědí že nic není zadarmo a všechno si člověk
musí zasloužit. Nemají rádi kompromisy a nejsou moc kolektivní, ale jejich
smysl pro organizování různých akcí je bezkonkurenční. Mají úžasný talent
na hudbu a kreslení.
Základní údaje o znamení:
Vládce znamení: Saturn
Šťastné číslo: 3, 9, 15
Šťastný den: sobota
Kov: olovo
Kámen: jaspis, adulár, obsidián
Barva: černá
Horoskop na leden:
Kozoroh: Skvělé dárky k vánocům a všichni milý učitelé ve škole po
svátkách?...co víc si přát
Střelec: Za chvíli přijde konec pololetí a tobě se moc nedaří ve
známkách?..Klid, jen se zkus trochu víc učit a půjde to samo.
Rak: Bud na rodiče milý/á vždyť po vánocích mají mít rodiče dobrou
náladu ale musejí se vrátit do práce a to je asi moc netěší.
Lev: cukroví a všechny ostatní dobroty co po Vánocích dojídáte dělají divy,
tak to nepřežeň ať ti není špatně
Štír: kytara, piáno, bubny, na takové podobné hudební přístroje budete
mít poslední dobou talent a tak si budete ihned nějaký chtít pořídit ale
pozor. Je to velmi cenově náročné.
Vodnář: pustit si s rodičema nějaký fantasy filmy vůbec nezaškodí a navíc
si z toho něco vemete k srdci.
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VTIPY

Lyžař narazí do stromu a začne na něj padat sníh. Lyžař vítězoslavně
vykřikne: „A pak že nesněží!”
*
Přijde v zimě pán domu z venku a ptá se sám sebe: „Co jsem to chtěl?
Aha, najíst se.”
Nají se a říká: „Ne, to není ono. Napít se.”
Napije se a říká: „Ne, to také není ono. Už to mám, chci se
vykoupat.”
Vykoupe se a říká: „Ne! Už to mám, chci si sundat lyže!”

*
„Arnošte, nechoď na tu sjezdovku,” domlouvá lyžaři před hotelem
manželka. „Vždyť už skoro všechen sníh roztál - někde se zabiješ!”
„Neboj,” uklidňuje ji Arnošt. „Beru si vodní lyže.”
*
Majitel vleku si stěžuje lyžařskému instruktorovi: „Sjezdovka je teď
tak přeplněná, že se skoro nedá sjet.”
Instruktor se pousměje: „Tak to bych ti mohl na hodinku půjčit své
žáčky. Jestli je dostaneš nahoru, tak ti to tady zaručeně vylidní!”

-17-

OSMISMĚRKY
Na nový rok o _ _ _ _ _ _ _ krok.
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brka, cedr, čas, dar, dok, eidam, eso, host, hrnec, koš, koupě, krb,
lok, medvěd, mlok, Nový rok, rez, ropa, Řím, Říp, sud, sůl, tma, Tři
králové, tučňák, zima
Na _ _ _ _ _ _ _ _ o krok dále.
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dok (2x), ementál, kaktus, kolo, kost, koš, krámek, láska, letadlo,
máslo, molo, netopýr, Nový rok, plot, pole, políčko, pýr, rohy, roura,
sádlo, sníh, sukulent, tok, topol, tur, zima
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KALENDÁŘ
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Školní časopis POŠKOLÁČEK
vydává 1x měsíčně
Základní škola a Mateřská škola Kladno, Zd. Petříka 1756

www.2zskladno.cz

Výsledky soutěže
z 3. dílu

Prosincového dílu se prodalo přes 120 výtisků. Proto se losovali výherci na
1. a 2. stupni zvlášť. Celkem bylo odevzdáno 38 správných soutěžních
odpovědí. Redaktoři z nich vylosovali 6 šťastných výherců:
Martin Norko (1.A)
Zuzka Mládková (1.A)
Ája Janečková (1.A)

Sabina Pomothyová (6.A)
Michaela Koukalová (7.B)
Jana Krbcová (7.A)

GRATULUJEME!!!
☺
Číslo vydání: 4
Měsíc: leden
Ročník vydávání: 8. ročník
Náklad: 110 výtisků
Počet stran: 20
Cena: 5,- Kč

Cena při předplatném: 4,- Kč

