
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UKÁZKA VÍTĚZNÝCH PRACÍ  ZA  MĚSÍCE:      ŘÍJEN, 

LISTOPAD a PROSINEC,  KTERÉ VYBRALI  REDAKTOŘI 

POŠKOLÁČKA. VŠICHNI VÍTĚZI JIŽ BYLI  NÁLEŽITĚ 

ODMĚNĚNI. 

      

 
 

  

Gratulují Vaši redaktoři časopisu                

Poškoláček 
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VÝTVARNÁ SOUTĚŽ 



 

 

HOKEJ 

 
Lední hokej to je věda, 
mistrovství se vyhrát nedá. 
Na hokej se těšíme, 
u televize sedíme. 
 
 
Češi hrají v sobotu, 
my si vezmem dobrotu. 
Život si tím osladíme, 
na hokej se naladíme. 
 
 
Na hokej se připravíme, 
prvním gólem zahájíme. 
Všichni budou jásati, 
dům se začne bourati. 
 
 
Zboří se nám celý dům,  
my půjdeme k sousedům. 
Na hokej se díváme, 
českou hymnu zpíváme. 
 
 
Když rozhodčí zapíská, 
dav velice zavříská. 
Útočníci vystartují, 
div se přitom nezabijí. 
 
 
Útočníci se snaží, 
nějak se jim nedaří. 
                                                        

 (báseň: Eliška Suldovská, 7.A) 
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BÁSNIČKY 



 

 

 

 
Lední koulovačka ……………..  

Jednou Pepík stál  a kouká ..  „Jééé, sníh je tu ještě a naši sněhuláci  

taky !!  To bude, panečku, koulovačka,“ říká Jenda. „Tak jdeme!“ A 

pozvali Lucku, Dana, Jirku a Honzu  na velkou koulovačku. 

A vžun a vžun , kouličky ze sněhu letěly všude,  ale jen Jenda omylem 

trefil paní Polukovou  do obličeje. „ Jéééé,  páni,  to jsem to vyvedl !!  

 Omlouvám se, paní Poluková , já vám s tím nákupen pomůžu .“ 

„Ooo, děkuji Jendo,“ a šli spolu k domů . 

„Ještě jednou Ti, Jendo, děkuji  za pomoc, tady máš peníze .“„Páni, moc 

děkuji“ ….. a šel zpátky k Pepovi.  „ Co to máš ??“ ptal se Pepa. „Sto 

korun za pomoc, to je paráda, co? Tak jdeme  si něco koupit ?“„Tak jo, 

ale co ??“ „Něco najdeme .“ 

 

A za sto korun si koupili 10 lízátek. KOLIK JIM VRÁTILA PANÍ 

PRODAVAČKA , KDYŽ 1 LÍZÁTKO STÁLO 1O KČ ? 

ODPOVĚĎ:_____________________________________________ 

  
(text Andrea Pleyerová, 6.A)  

 

 

 

 

 

 

 

 

  (sněhuláci, K.Zajícová,5. Tř.) 
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PŘÍŠERKY 



 

 

O kouzelné brusli 

Anička měla narozeniny, hned na druhý novoroční den. 

Dostala od tatínka a maminky brusle. Ale nebyly to obyčejné 

brusle, byly kouzelné. Dalšího dne šla Anička se svojí 

kamarádkou Míšou na kluziště.  Krásně si zabruslily, i když 

Anička na bruslích nikdy nestála. Přesto bruslila nádherně. 

Když se šly holky přezout, přišli tam velcí, zlí kluci. Když si 

Anička zula jednu brusli, zjistila, že jí z vlasů vypadla 

mašlička. Tak ji šla hledat, ale když se vrátila, všimla si, že ta 

brusle, kterou si sundala, tam nebyla. Anička se převlékla a 

šla smutná domů.  Všechno rodičům pověděla. Druhý den 

vyndala brusli z pytlíku a koukala se na ni. Najednou se jí 

zdálo, že se brusle pohnula a uslyšela hlas: „ Aničko, to jsem 

já, kouzelná brusle. Vím, kde je moje sestřička. Ukradli ji ti 

kluci. Když půjdeš za mnou, můžeme ji najít.“ Anička šla za 

bruslí až na skládku smetí, kde druhou brusli našli.                            
(Terezka Pefková, 6.A) 

                                                                  
                                          (obrázek Terezka Šobková, 6.A)            -5-                            

POHÁDKA 

Anička 

na snowboardu 



 

 

 

 
                                                     (David Veltruský, 6.A)  
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NAJDI 5 ROZDÍLŮ 



POČÍTÁNÍ  

 

 

    
  (Kateřina Zajícová, 5.třída)                                                                       - 7- 



 

 

 
                                  (Tereza Veselá, 9.A) 
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KŘÍŽOVKA 



 

 
 

SIBIŘ SKÝ  HUSKÝ 
Elegantní, aktivní, neúnavný pracant s atletickou postavou. Je menší a 

lehčí  než většina ostatních tažných plemen. Podobně jako jiní severští 

špicové štěká jen zřídka. Podobně jako vlci se dorozumívá spíš vytím. 

Sibiřský husky je velmi oblíbený v Kanadě a ve Spojených státech. Srst 

se vyskytuje v celé škále barev. Jako jedno z mála plemen může mít oči 

modré, hnědé, oříškové nebo každé jiné barvy. Důstojný a laskavý 

husky je velmi příjemným společníkem. 

 

 
 

 

 

 

 

HSTORIE PLEMENE :  Kočovní Čukčové používali sibiřského huskyho jako 

tažné zvíře. V  19.století jej objevili  obchodníci s  kožešinami a roku  1909 

se dostal do Ameriky.                                                                                                                
(upravila Dagmar Klauzová, 6.A; encyklop. Zvíře, KK, obr.Google)  
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ZE ŽIVOTA ZVÍŘAT 

Klíčové údaje:   ZEMĚ PŮVODU:  Sibiř. DOBA VZNIKU: pravěk 

PŮVODNÍ VYUŽITÍ: tahání saní.  

DNES: společník, závody psích spřežení. 

PRŮMĚRNÁ DÉLKA ŽIVOTA: 11-13 let. 

HMOTNOST: 16-27 kg   VÝŠKA: 50-90 cm 

 

 



 

 

 

ínLyávož      kejoH 

ínelsruB     saKroburaslení   

 řešení:                                                              

(Alena Donovalová, 7.B) 

                       ínLyávož-Lyžování                ínelsruB-Bruslení 

                      kejoH-Hokej                            saKroburaslení-Krasobruslení 
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PŘESMYČKY 



 
 

Ceny výhercům soutěže minulého čísla byly předány. 
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VÝHERCI 



 

 

1. Když ježek ze stromu spadne a pukne,                                         

hříbátko na tebe vesele jukne.  Co je to?                            

  
  Š 

   

2. Proč se drbeš, voříšku? 

Kdo tě hryže v kožíšku? Co je to?                            

   CH  

3. Neutíká, nezakluše, pomalu se loudá, 

na zádech mu místo nůše sedí celá bouda. Co je to?                            

      K 

4. Tenounká panenka na špičce tancuje. 

Čím déle tancuje, tím je menší. Co je to?                                                                                                                                                                   

                  

  

/1.kaštan,2.blecha,3.šneček,4.tužka/                        ,  

( zpracoval Jan Červenka, 3.B 
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  T     

            HÁDANKY 



 

 

 

                                 
(Tereza Poštulková, 6.A)   

 

 

Vybarvi podle čísel: 

1. červená  4. Žlutá 

2. černá   5. modrá 

3. hnědá   6. oranžová  
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OMALOVÁNKY 



 

 

 

VYZNAČ DRÁHU SLALOMÁŘŮ OD STARTU DO CÍLE 

 
(David Švestka, 5.třída) 
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BLUDIŠTĚ 
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(Eliška Furchová, 5.) 
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SUDOKU 



 

 

 

Kozoroh     
Máš podezření, že tě někdo pomlouvá. Tak buď 

hodně opatrný/á, ale nedávej to té osobě za vinu 

hned. Raději si to ověř. Jinak tento měsíc se ti 

povede. Měl/a by ses začít taky trochu hýbat po 

vánočních svátcích. Ale zimní sporty teďko, nevím, 

nevím, protože sníh tady nenajdeš.  

Vodnář 
Přátelé i nejbližší si z vás mohou dělat srandu, ale 

tobě se to nelíbí. Myslíš si, že tě tento měsíc 

nikdo nechápe. Mohl/a by ses odreagovat nějakou 

procházkou do přírody a přemýšlet. 

Ryby 
Ty si tento měsíc myslíš, že se ti stále nic nedaří. 

Ale brzo se to obrátí k lepšímu. Máš neskutečně 

moc energie, tak ji nevyužívej jenom na hlouposti, 

ale zkus také něco smysluplného. 

Beran 
Máš hrozně moc energie, zkus ji využít v nějakých 

sportech, i když je moc nemusíš. Nebo v nějaké 

jiné aktivitě. A pořádně si to užij. 
 (Daniela Štěpánová, 9.A)     
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HOROSKOPY 



  

 

Kurz lyžování se skládá z těchto částí: 
 

1. Připnout si lyže 
2. Spustit se ze svahu 
3. Naučit se chodit na berlích!                                                     

                                                                                                                                               
Jdou dva skialpinisti po horách a najednou se jeden z 
nich zřítí do průrvy. Druhý přijede k průrvě a volá: „Jsi     
v  pořádku?“ „Jsem!“ „Co hlava, nerozbil sis ji?“ – „Ne, 
dobrý!“ „A co ruce nebo nohy, nemáš zlomené?“ –„Ne, v 
pořádku!“ „Tak co tam ještě děláš?“ „Padám...“ 

 

Fotbalové utkání se neustálým sněžením změnilo na hokej. 

 

Pán jde v zimě na ryby. Seká díru do ledu a najednou slyší hlas: „Tady nic 
nechytíš!“ Popojde teda dál, začne opět sekat do ledu a zase slyší: „Tady 
vážně nic nechytíš!“  Popojde tedy ještě dál, ale jakmile začne sekat led, ozve 
se: „Tady fakt nic nechytíš!“  Pán již značně zmatený se naštve a zakřičí:  „A 
kdopak to mluví?“ A shora se ozve: „To já, správce zimního stadionu!“ 

Hokejista se vrátí ze zápasu skleslý. „Proč jsi tak smutný?” 
vyzvídá žena. „Kvůli tomu nešťastnému hattricku,” říká 
hokejista. „A tebe ty tři góly netěší?” „Jak by mohly?!” zoufá si 
sportovec. „Vždyť jsem brankář!”  

 

„Ty takovej sportovec, lyžař a piješ 
slivovici?“ „Co se divíš, zítra neskáču, ale jedu slalom!“ 

                                                  (vtipy Vladimír Zázvorka, 5.třída)
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VTIPY 



 

 

 

V S B R U S L E D Š 

L N Ě P M N Á Ť Á A 

O Ě Ž O R O O Ň R S 

Č H K P Á W Z T K N 

K U Y E Z B D Ý Y Y 

Y L N L Y O O O V H 

L Á Ý K Z A B B R E 

E K L A I R Y O Y L 

D Ů K :) M D Ž O R M 

H Í N S A D N U B A 

                                                                                  (Veronika Břendová, 9.A)  

Vyškrtej tato slova ve všech směrech: 
běžky, brusle, snowboard, sáňky, hůlky, boby, vločky, sníh, sněhulák, led, 
Popelka, zima, ozdoby, dárky, bunda, mrož, mráz, helma 

 Ze zbývajících písmen sestav tajenku: 

 

 -18-     -------------------------------------------------------------------------- 

OSMISMĚRKA 



 

 

Sáňky 
Sáňky stály v koutě samy, 

o zimu si požádaly.                                   

 

Přišlo jaro, smutno sáňkám,  

vždyť jsou k zimním radovánkám. 
                                                            (Jana Suldovská, 7.B) 
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ZIMA 
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Prosincového dílu se prodalo 84 výtisků. Celkem bylo odevzdáno 35 

soutěžních odpovědí, z toho 33 správných. Redaktoři z nich vylosovali 

 3 šťastné výherce: 

 

Jakub Klouček  (2.B) 

Vitalij Vojcickyj (3.B) 

Denisa Kuzmová  (2.A) 

 

GRATULUJEME!!! 

 
Číslo vydání: 4 

Měsíc: leden 

Ročník vydávání: 11. ročník 

Náklad: 100  výtisků 

Počet stran: 20 

Cena: 12,- Kč 

Cena při předplatném: 10,- Kč 

Výsledky soutěže 
z 3. dílu 



Soutěžní otázky 

1) Vyjmenuj 3 zimní sporty. 

_______________________________________________ 

 

2) Konají se Olympijské hry i v zimě ? 

 

_________________________________________ 

 

3) Vyjmenuj 2 sporty, které můžeš dělat na zamrzlém rybníku. 

 

________________________________________________ 

   

4) Je koulování sport ? 

 

_________________________________________________ 

 

 

 

JMÉNO:    _______________________________ 

TŘÍDA:      __________ 

 

 



Nakresli sněhuláka : 

 

 

 

 

 

 


