REDAKČNÍ RADA
Jan Červenka (3.B)
Vladimír Zázvorka (5.)
David Švestka (5.)
Barbora Melčová (5.)
Eliška Furchová (5.)
Kateřina Zajícová (5.)
David Veltruský (6.A)
Tereza Poštulková (6.A)
Andrea Pleyerová (6.A)
Tereza Šobková (6.A)
Dagmar Klauzová (6.A)
Tereza Pefková (6.A)
Karolína Váňová (6.A)
Eliška Suldovská (7.A)
Alena Donovalová (7.B)
Nikola Nováková (7.B)
Jana Suldovská (7.B)
Veronika Břendová (9.A)
Daniela Štěpánová (9.A)
Tereza Veselá (9.A)
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HALLOWEEN
Poslední říjnový večer se v mnoha zemích slaví ve znamení
svátku Halloweena, který má kořeny v prastaré keltské
historii 5. století. V tuto dobu se lidé loučili s létem a
slavili začátek nového roku. Keltové totiž znali pouze
jenom 2 roční období, léto a zimu. Věřili, že té noci se
domů vracely duše zemřelých a hledaly pomoc překročení
hranice do Země mrtvých. Lidé vyráběli svítilny z řepy,
( dneska se vyrábí z dýní ), aby duchům posvítily na cestu.
Lidé se převlékali do starých kostýmů a čmárali si po obličejích
( něco podobného máme i teď) :P . Dávali jim před dveře domů
pití a sladkosti. Tato noc, přelom října na listopad, nesla
jméno Samhain. Jeho protikladem je Beltain 1.5.- začátek léta
nebo, jak se u nás říká, pálení čarodějnic. Víra Keltů byla
propojená s přírodou a koloběhem života a smrti.
Keltové brali Halloween vesele. Věřili, že smrt je součástí
koloběhu života.

(obrázek Google.cz)
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PŘÍŠERKY
Pepík a Jenda
Pepík a Jenda jsou obyčejné příšerky, milují svátky a za chvíli se blíží
svátek. Ale Pepík ani Jenda nevědí jaký!! Proto si zavolali čarodějnici
Amandu, která jim řekla, že dalším svátkem je HALLOWEEN . Ale
Pepa a Jenda nevěděli, co čarodějnice Amanda mluví!!
No to jsou svátky příšerek a čarodějnic!
„Aha,“ řekl Jenda. A na svátek HALLOWEENU pozvali spoustu
kamarádů.
Třeba tetičku Jarku, spolužáka Markiho a podobně …
Ale! Byl tu háček. „Co máme dělat?“ ptal se Pepa. „No třeba poletíme
do nejbližší vesnice a …“
„Budeme strašit!!“ nabídnul Luky. „ Ale néééé,“ řekl Jenda. „Co třeba
koleda?“ Všichni souhlasili, a tak uspořádali skupinu příšerek a šli na
koledu !
Pokračování příště …………

Pepík
Jenda
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POHÁDKA

Příšerka ve skříni
Byl krásný podzimní den. Hedvika se dozvěděla, že je ve
škole Halloween, šla to říci svému bratru Petrovi. Petra to ale
nezajímalo a šel si zahrát fotbal. Hedvika byla smutná.
Najednou uslyšela rachocení v zamčené skříni. Otevřela ji a
nevěřila svým očím. „Kdo jsi?“ „Já? Já jsem Příšerka.“
„A kde ses tu vzala? “„Dostala jsem se k vám ze světa
strašidel a zabloudila jsem do vašeho světa, když jsem chtěla
navštívit svoji kamarádku Upírku. Odneslo mne sem vzdušné
tornádo.“ „Hedviko! Nevíš, kde je můj druhý fotbalový
míč?," ptá se Petr. „Měl by být ve skříni," odpoví Hedvika.
„Ve skříni? To se podívám! Co to je za příšeru?“ „Tohle? To
je moje nová kamarádka Příšerka.“ „Příšerka?“ „Ano, pochází
z jiného světa! Ze světa strašidel.“ „No jo, ale co s ní chceš
dělat? Zůstat tu přece nemůže.“ „Už to mám! Půjdem na ten
Halloween," povídá Hedvika. „Musíme si však udělat
kostýmy.“ „Souhlasím," dodala Příšerka. Jakmile měli
kostýmy hotové, vydali se do školy na Halloween. Ve třídě se
hrály různé hry, kreslilo se a dokonce i tančilo. Na konec bylo
vyhodnocení. Nejhezčí kostým měla samozřejmě Příšerka a
dostala diplom. Šli spokojeně domů a Příšerka se
vrátila pomocí vzdušného tornáda zpět do světa strašidel. Na
památku dala Petrovi a Hedvice svůj diplom z Halloweenu,
aby si vzpomněli, kdy se poprvé potkali a jaká to byla zábava.
Při loučení jim Příšerka slíbila, že až bude zase Halloween,
přijde je opět navštívit.
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NAJDI 7 ROZDÍLŮ
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POČÍTÁNÍ
SPOČÍTEJ, KOLIK JE SRDÍČEK V KRUHU
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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KŘÍŽOVKA
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ZE ŽIVOTA ZVÍŘAT

O netopýrech
Netopýři jsou jediní savci, kteří mají pravá křídla, jimiž mávají a mají
schopnost létat. Rozpětí křídel bývá velmi různé - od 1,5m u velkých
netopýrů až k několika málo centimetrům (u netopýrka thajského, který
je velký asi jako větší čmelák). Netopýři jsou druhý nejpočetnější řád,
zahrnující skoro čtvrtinu všech druhů savců a co do druhů je překonán
jen hlodavci. Netopýři se běžně vyskytují v tropech a v oblastech
s mírným klimatem na celém světě, ale nevyskytují se v polárních
krajích, které jsou příliš chladné, aby umožňovaly existenci zdroje
potravy pro netopýry.

Věděl/a jsi , že se netopýři v noci neřídí zrakem, ale sluchem?
(obrázek Google)
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0BRÁZEK
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BÁSNIČKA

Přichází Halloween,
už je tma a stín,
magický Halloween
naplní celou síň.
O Halloweenu nutno lucernu míti,
která pěkně a tajemně svítí.
Lampu dýňovou mít,
která by měla pěkný svit.
O Halloweenu každý se jak strašidlo zdobí.
Chce takhle oklamat duchy ze záhrobí.
Masku to chce si vzít
a lucernu vyrobit.
Každý chce na koledu vyrazit.
NAMALUJ SVOJI LAMPU Z DÝNĚ:
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ŠKOLA V PŘÍRODĚ
V termínu od 27. 9. do 4. 10. 2012 se žáci 2. - 9. ročníku zúčastnili
školy v přírodě v rekreačním středisku Svor v Lužických horách.
Nejenom jsme se zde učili, ale dělali jsme hodně aktivit a užili jsme si
společně spoustu legrace a zábavy.
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OMALOVÁNKY
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BLUDIŠTĚ
Najdi správnou cestu od čarodějnice k myšce
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SUDOKU
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HOROSKOPY

Váhy Tenhle měsíc se ti bude dařit . Ale nezapomeň
taky na školu. Pokud se budeš učit, půjde ti to, ale
nekašli na to. Jinak to špatně dopadne☺.

Panna Budeš kritický/á víc, než je zdrávo. Dávej si na
to pozor. Tvému okolí se to moc nelíbí. Ve škole ti to
moc nejde, tak se snaž. Na začátku si to pokazit je
škoda.

Lev Budeš mít hodně energie jak ve škole, tak
v soukromém životě. Všechno ti půjde líp, ale
nepřestávej se dál snažit. 

Rak Po malých neshodách ve škole se všechno obrátí
k lepšímu. Ale musíš se snažit dál, jinak to nedopadne
dobře.
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VTIPY

Potkají se dva upíři před nemocnicí: „Tak co, zase se jdeš rozšoupnout
na transfúzku?”
„Ale kdepak, dnes mi není nějak dobře. Vezmu si jen pár použitých
obvazů, udělám si čaj a půjdu si lehnout.”
Dva muži jdou z večírku a rozhodnou se zkrátit si cestu chůzí přes
hřbitov. Nejdřív jim to přijde legrační, ale jak jdou dál, tak postupně
dostávají strach, a najednou uprostřed hřbitova slyší zřetelně
pravidelné klepání ze zamlženého stínu. Muži se vyděsí k smrti a pak
zjistí, že ten zvuk vydává starší muž, který s kladívkem a rydlem něco
vytesává do náhrobku. „Jé," oddychne si jeden z mužů. „Vy jste nás ale
vylekal. My už jsme začali věřit na duchy. Co tady, prosím vás, děláte
tak pozdě v noci?" „Ale," řekne stařík. „Ti hloupí lidé mi tady zkomolili
moje příjmení."
„Proč si myslíte, že jsou všichni mimozemšťané
nevzdělaní?” zeptali se jednoho svérázného
kosmonauta.
„Protože učený z nebe nespadl.”
Poslední zprávy: „Vodníci se hromadně pojišťují proti
povodním."

Američan kupuje od starého lorda jeho letní sídlo.
„Víte," svěřuje se mu, „ slyšel jsem, že tady prý straší?"
„Nesmysl, jezdím do tohoto sídla již 300 let a žádné strašidlo jsem tu
neviděl.“
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OSMISMĚRKA
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Vyškrtej tato slova ve všech směrech.
maminka, kočka, marmeláda, oko, ptakopysk, ruká, auto, kytička,
mrkev, květák, myšička, okno, anakonda, rebarbora, mrazák, atom,
pes, slepice, netvor

Ze zbývajících písmen sestav Tajenku:
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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

SOUTĚŽ
O SLADKÉ
ODMĚNY
V každém čísle vylosujeme 3 výherce, kteří správně odpovědí na
soutěžní otázky a vhodí odpovědi se svým podpisem a třídou do krabice
Poškoláčka.

Číslo vydání: 1
Měsíc: říjen
Ročník vydávání: 11. ročník
Náklad: 100 výtisků
Počet stran: 20
Cena: 12,- Kč
Cena při předplatném: 10,- Kč

SOUTĚŽNÍ OTÁZKY:
1.Jak říkáme Halloweenu v ČR ?

_____________________________________________
2.Kolik dní má měsíc říjen ?

_____________________________________________
3. Doplň přísloví : Kdo se bojí, nesmí …

_____________________________________________
4.Kdy slavíme Dušičky ?

_____________________________________________
ODPOVĚZ A VHOĎ DO NAŠÍ SCHRÁNKY POŠKOLÁČKA.
Jméno : ____________________________
Třída :

_________________

Nakresli své strašidýlko.

