REDAKČNÍ RADA

Hana Fröhlichová (4.A)
Jana Hanzlíková (4.A)
Matěj Mach (4.A)
David Veltruský (5.A)
Tereza Poštulková (5.A)
Klára Červenková (5.A)
Tereza Šobková (5.A)
Václav Příhoda (6.A)
Eliška Suldovská (6.A)
Veronika Břendová (8.A)
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BÁSNIČKY

Jaro
Co odejdou mrazy,
bývají všichni blazí.
Nastává ten krásný čas,
začíná tu klíčit klas.
Sluníčko začíná hřát,
svět začíná mít jarní řád.
Noc už se zkracuje,
každý déle pracuje.
Já už se těším na léto,
všichni mají zaseto.
Adam Bernášek, 8.A

-3-

LUSÍCI Z PŘÍŠERKOVA

Lusík – sběratel kytek
Dnes se dozvíte, že Lusík je vášnivý sběratel kytek. Lusík má rád hlavně
jejich vůni. Vždy, když vyrostou a nějaká se mu líbí, dá je do pytlíku
s hlínou, a když přijde domů, tak je zasadí do krásného barevného
květináče a pečuje o ně. Zalévá je, rovná je.
Říkala jsem Vám už, že kytky mají různé vůně různého ovoce? No, je to
tak. Červené kytičky voní po jahodách, zelené po zeleném jablku, a tak
podobně.
Příště se můžete těšit na Lusíkovu výpravu.
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POHÁDKA
Pohádka o Velikonocích, králíčkovi a staré vrbě
Byla jednou jedna vrba. Byla velmi stará a mrzutá, protože z ní každý rok o
Velikonoce řezali kluci proutí na výrobu pomlázek. Nikdy nepustila žádné
zvířátko do své dutiny, a tak ji nikdo neměl rád.
Jednoho
větrného
dne
k
ní
přihopkal
králík
Honzík.
Zeptal se vrby: "Vrbo, vrbičko! Že by se v tvé dutině našlo místečko? Pro
jednoho malého králíčka. Prosím! Když mne neschováš, asi ulítnu! Už teď
mám rozcuchaný kožíšek!"
Jenže vrba králíka Honzíka nepustila. Zatarasila mu vchod svým hustým
proutím. Králík Honzík tam ještě chvíli stál, do té doby, než ho odfoukl vítr.
Vrba neprojevila ani trochu lítosti ze smrti králíčka.
Za týden přišli kluci a skoro celou vrbu ořezali. O dva týdny později přišel
ježek. Ptal se vrby, zda se může ubytovat v její dutině. Vrba sice nechtěla,
ale chybělo jí proutí, tak se nemohla ubránit. Ježek Vítek poděkoval vrbě,
že tam může bydlet a hned se v dutině vrby ubytoval.
Když si Vít dutinu vystlal a nastěhoval tam své zásoby, dodal vrbě: "Vrbo,
nebuď nabručená, já ti tu budu dělat společnost! A za odměnu ode mne
dostaneš dárek!"
Za půl roku se vrba ptala ježka na dárek, ježek řekl: "Dárek dostaneš, až
přijde pravý čas!" Vrba z toho nebyla moudrá, ale o dárek stála, tak ještě
nějaký čas si na něj počká.
Další rok o Velikonocích šli kluci zase k vrbě pro proutí, jenže jakmile jeden
kluk uřezal první proutek, ozvalo se dunění a funění. Samozřejmě, že ty
zvuky dělal ježek ukrytý ve vrbě, ale kluci to nevěděli. Kluci se polekali, že
tam je vodník a utekli rychle pryč. Nikdy se tam už neodvážili.
Tak vrba dostala od ježka ten nejlepší dárek!
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NAJDI 7 ROZDÍLŮ
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ČÍSELNÁ KŘÍŽOVKA
Doplňte spodní čísla do křížovky tak, aby se tam vešla. Začněte od
nejdelšího čísla. U toho nejlépe poznáte, kam patří a další čísla se vám
budou doplňovat snadněji.
V zelených políčkách vám potom vyjdou čísla, ze kterých pomocí spodní
nápovědy vytvoříte slovo a získáte tajenku.
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DOPLŇOVAČKA
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ZE ŽIVOTA ZVÍŘAT

Lev
Výskyt - Afrika, Asie.
Délka až 2m, hmotnost do 250 kg.
Lva nazval člověk králem zvířat. Kromě člověka nemá žádného nepřítele.
Hlavu lvích samců zdobí majestátní hříva. Jakmile se ozve hromový řev, dá
se většina zvířat na útěk. Lvi jsou jediné kočkovité šelmy, které řvou a jako
jediné loví ve smečkách. Jedna smečka může mít 30 příslušníků.
Základem lví smečky jsou samice s mláďaty a dva samci, zpravidla stejně
staří bratři. Samci jsou v hodnostním žebříčku nad samicemi. Dospívající a
velmi staří samci žijí hodně samotářsky.
S výjimkou slonů a nosorožců se lvi odváží na každé zvíře. Na lov se
ponejvíce vydávají lvice. Přepadávají zebry, pakoně či antilopy ze zálohy u
napajedel, anebo smečka oddělí zvíře ze stáda, obklíčí je a zabije
společnými silami.
Lvi hodují společně, největší a nejsilnější jedinci, tedy hlavně samci,
dostanou největší podíl z ulovené kořisti. Lvíčata se učí lovit už ve třech
měsících, ale většinou se nestanou úspěšnými lovci před dosažením
druhého roku života. Lvi podle některých zdrojů vyvinou rychlost 80 km/h,
ale spíše to bude 60 km/h. Postrádají však
vytrvalost. Proto se nejdříve musí za svou
kořistí plížit alespoň do vzdálenosti 30
metrů. Obvykle někteří lvi spolupracují a
snaží se obklíčit stádo z několika míst.
Jejich útok je rychlý a smrtící, lvice se snaží
dohnat kořist rychlým sprintem a výpadem
s vytaženými drápy, dlouhé skoky na oběť
jsou mýtus. Kořist většinou usmrtí
zastavením přívodu krve do mozku,
stiskem na hrdle nebo u menší kořisti
zlomením vazu tlapou.
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ANGLIČTINA
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VÝHERCI
Ceny výhercům soutěže minulého čísla byly předány.
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NOVINKY

V termínu od 5. do 11. 3. 2012 se 80 žáků 1. a 2. stupně zúčastnilo
lyžařského výcvikového kurzu v Krkonoších ve skiareálu Portášky. Měli
jsme
krásné
počasí
a
moc
jsme
si
to
užili.
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OMALOVÁNKY
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BLUDIŠTĚ

Převzato z: http://kocky-pro.webnode.cz/products/kocou-garfield-bludiste/
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SUDOKU
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HOROSKOPY

Rak (22. 6. - 22. 7.)
Cítíš, že pokud nevyužiješ šanci, která se ti nyní nabízí, budeš
později litovat. Odpočívat můžeš později.
Lev (23. 7. - 22. 8.)
Příliš mnoho úkolů vyvolává u tebe nespokojenost, byť půjde o
důležité úkoly. Najdi si na ně čas a vše ber s humorem.
Panna (23. 8. - 22. 9.)
Někdo, kdo ti už delší dobu nedůvěřuje, bude chtít nad tebou
„zlomit hůl“. Ke školním problémům se také postav čelem, než
ti začnou přerůstat přes hlavu.
Váhy (23. 9. - 23. 10.)
Budeš se cítit výborně a získáš větší sebevědomí. Rozhodnutí,
které zvolíš, se ukáže jako zásah do černého.
Štír (24. 10. - 22. 11.)
Získal jsi pověst, že si umíš pomoci v každé situaci a dobře si
poradíš v každé tlačenici. Co se odehrává v hlavách některých
osob, je pro tebe hádankou, ale nebuď příliš zvědavý.
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VTIPY

Pepíček přijde ze školy a ptá se: „Mami, nejsou dneska
náhodou Velikonoce?”
„Ne, ty budou až za dva týdny. Proč se ptáš?”
„No, že jsem si vykoledoval pětku…”
Na dveře zvoní chlapci s ručním šlehačem: „Dobrý den, my
jdeme vyšlehat Janu!”
„Paní učitelko, mohl bych Vás o něco poprosit?” hlásí se
František.
„Samozřejmě, co potřebuješ?”
„Mohla byste mi tu pětku z písemky napsat do žákovské bílou
propiskou?”
Náš učitel na klavír s oblibou říkává: „Bacha na Bacha!”
Učitel k žákům ve druhé třídě: „Kdo jsou lidé, kteří si berou věci,
i když jim nepatří?”
Děti nechápou.
„Tak například: Co bych byl, Pepíčku, kdybych teď sáhl takhle
do tvé kapsy a vytáhl 50 korun?”
„Kouzelník, pane učiteli.”
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OSMISMĚRKA
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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 5. dílu

V únorovém dílu se prodalo 112 výtisků. Celkem bylo odevzdáno 29
soutěžních odpovědí, z toho 11 správných. Redaktoři z nich vylosovali 3
šťastné výherce:
Nela Pomahačová (1.A)
Majda Kubicová (1.A)
Tomáš Štěpánek (1.A)
GRATULUJEME!!!
☺
Číslo vydání: 6
Měsíc: březen
Ročník vydávání: 10. ročník
Náklad: 110 výtisků
Počet stran: 20
Cena: 6,- Kč
Cena při předplatném: 5,- Kč

