
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Jan  Červenka (4.B) 
Kateřina  Kopecká  (5.A) 
Karolína  Soukupová (5.A)       
Veronika  Provinská (5.B) 
Matyáš Vilém Terč (5.B) 
Monika  Sládková (5.B) 
Lukáš   Hanáček (5.B) 
Eliška  Furchová (6.)  
Vladimír  Zázvorka (6.)                       
Barbora  Melčová (6.) 
Kristýna  Ručková (6.)   
Lukáš  Hubert (6.) 
Jiří  Chochola (7.A) 
Andrea  Pleyerová (7.A) 
Tereza  Pefková (7.A) 
Tereza  Šobková (7.A) 
Dagmar Klauzová (7.A) 
Tereza  Poštulková (7.A) 
David  Veltruský (7.A) 
Kristýna Minaříková (7.A)    foto Jiří Žižlavský, 3.A) 
Alena Donovalová (8.B) 

 
  
 
(desky: Jiří Žižlavský, 3.A)     

                                                              

Přejeme Ti pěkný předvánoční čas, veselé Vánoce, 
spoustu dárečků a hezký a úspěšný  

nový rok 2014. 
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REDAKČNÍ RADA 
 



 

 

 

Čertíci a Mikuláš 
Dne 5. 12. chodil čert, anděl a hlavně 

MIKULÁŠ. Jako každý rok chodil Mikuláš 

a jeho banda od domu k domu. Ty zlobivé 

z nás straší a ty hodné za básničku odmění 

sladkostmi a spoustou dalších věcí. 

               Tak nazdar básek čabásek. 

 
              

 

                                    (text Lukáš Hanáček, 5.B,  obrázek wikipedie)                                                                                                                                                                               
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AKTUALITY 



                                                                                                         
 

 

Advent začíná první nedělí v období od 

27.11. do 3.12.  a končí pak západem slunce 

Štědrého večera. Krásné období s vůní 

vánoc. Týdny, zbývající do Vánoc,  se 

„odpočítávají“ postupným zapalováním čtyř 

svíček na adventním věnci.  

-4-     (křížovka Tereza Poštulková, 7.A; text  upraven z wikipedie)        

       KŘÍŽOVKA 



POHÁDKA 

 

O zlatém prasátku 
V jednom domečku žila malá 

holčička, která se jmenovala 

Barborka. Zrovna tento rok byla zima  

jak se patří. Všude byl sníh a pořád 

sněžilo. Vánoce se blíží velice rychle, 

a tak není divu, že za chvíli tu byl 

Štědrý den. Ráno Štědrého dne se 

Barborka probudila a maminka ji 

chtěla dát k snídani cukroví, ale než 

ho nandala na talířek, přišel tatínek a 

řekl Barborce:  „Chceš vidět zlaté 

prasátko?“ „Ano!“ vykřikla Barborka. „Tak to nesmíš celý den nic jíst 

až do večeře,“ řekl tatínek. Barborka tedy souhlasila a celý den nejedla. 

Když se blížil večer, venku začalo sněžit ještě víc než předtím. Do 

štědrovečerní večeře zbývala už jen hodina. Barborka opravdu celý den 

nic nejedla. Najednou uviděla, jak se něco v rohu leskne. Šla tedy blíže 

a zjistila, že je tam malé, zlaté prasátko. Prasátko se polekalo a uteklo. 

Barborka se vydala za ním. Vyběhla jen tak ven do té hrozné zimy. 

Běžela za prasátkem, tak daleko, až jí bolely nožičky. A tak se posadila 

pod jedli do toho studeného sněhu. Najednou k ní prasátko přišlo. Řeklo 

jí: „Neboj se, Barborko, brzy se zahřeješ.“  Najednou jakoby Barborka 

usnula a zase se vzbudila v překrásné zemi zlatých prasátek. Žila tam 

prasátka ve městech jako lidé, ale všechno bylo 

ze zlata. Když se Barborka pořádně ohřála, zlatá 

prasátka jí darovala na památku malé vyrobené 

zlaté prasátko. Všichni se s ní rozloučili a 

najednou, jakoby Barborka zase usnula a když se 

probudila, byla v našem světě. Barborka našla 

cestu domů, kde už ji hledali. Maminka s tatínkem měli velkou radost, 

že se jim Barborka v pořádku vrátila. 

                     (Terezka Pefková, 7.A)                                          
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  NAJDI 7 ROZDÍLŮ 
 

 
 

 

 

-6-         (Barbora Melčová, 6.)  



 

 

Sněhulák 

Jedna koule, druhá, třetí 

kamarád je, přítel dětí. 

Postavme ho ještě dnes, 

bude vítat naší ves. 

     (Kristýna Minaříková, 7.A) 

TADY MÁŠ MÍSTO NA SVÉHO 

SNĚHULÁČKA. 
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BÁSNIČKY 



                                                                                                                                                                           

 

VYLUŠTI  RÉBUS  ZE  STRAŠIDELNÝCH  MŘÍŽEK 

 

 
 

                                       ( Vladimír Zázvorka, 6.) 
-8-    

RÉBUS 



 

      

Tučňák císařský 

Tučňák císařský je nejvyšší a nejtěžší 

ze všech tučňáků. Samec má stejné 

rozměry i zbarvení peří jako samice, 

dosahuje výšky 122 centimetrů a váhy 

mezi 22 – 45 kg. Hřbet a hlavu má 

černou, břicho bílé a okolí uší žluté. 

Jako všichni ostatní tučňáci je nelétavý 

a jeho křídla jsou tuhá a zploštěná v ploutve.  Loví 

většinou ryby, ale i korýše a hlavonožce.     Při lovu může 

pod vodou zůstat až 18 minut a ponořit se do hloubky až 

535 metrů. Tučňák císařský je známý svými cestami, které 

dospělí jedinci každý rok uskutečňují kvůli páření a krmení 

mláďat. Velké skupiny ptáků, ve kterých mohou být až tisíce 

jedinců, cestují 100–160 km. Je to jediný druh tučňáka, který 

se rozmnožuje během antarktické zimy. 

Samice snese jediné vejce, které inkubuje 

samec a samice mezitím v moři loví potravu. 

Po vylíhnutí mláděte se o něj rodiče starají v 

kolonii. V přírodě tučňák císařský žije 

většinou okolo 20 let, ale pozorování 

naznačují, že někteří jedinci se mohou dožít 

až 50 let. 

VĚDĚL JSI, ŽE TUČŇÁK JE NELÉTAVÝ 

PTÁK? 

   (upravila text Dagmar Klauzová, 7.A; zdroj encyklopedie Zvíře)
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ZE ŽIVOTA ZVÍŘAT 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Tu%C4%8D%C5%88%C3%A1ci
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pe%C5%99%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ryby
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kor%C3%BD%C5%A1i
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavono%C5%BEci


 

 

SPOJ ČÍSLA  1 - 50 
 

 
 

 

Výsledný obrázek si zimně vybarvi. 

 
-10-       (Barbora Melčová, 6.) 

SPOJOVAČKA 



VÝHERCI 
Ceny vylosovaným výhercům soutěže minulého čísla byly předány. 

                   
 

                   
  

                              -11- 



                                         HÁDANKY 
 

Přišel k nám bílý kůň, zalehl nám celý dvůr. 
   Co je to? 

 

     S 
   

 
 

Čtyři nožky, dva trnožky, v zimě běží, 
v létě leží. Co to je? 

 
 

   Á 
  

 

Přišel k nám host, spravil nám most, 
bez sekery, bez dláta, je přec pevný dost.  
Co to je? 

 

 
 

Dvanáct čápů, padesát dva koroptví, tři sta 
pětašedesát ptáků, jedno vejce snědli. 
Co je to? 
 

 

 O  

 

       (upravil, zpracoval Jan Červenka,4.B; zdroj wikipedie) 
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 OMALOVÁNKY  

 

 
 (Tereza Poštulková, 7.A) -13- 



 

 

 

Najdi „Andělovi“ a „Mikulášovi“ cestu k čertovi. 
  

 
(David Veltruský, 7.  
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BLUDIŠTĚ 
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 (Kristýna Ručková, 6. ) 
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SUDOKU 
 



     

 

 

Hlavní znamení  měsíce - Střelec (23.11.-21.12.) 
 
Beran -Tento měsíc se ti podaří vše dotáhnout do zdárného konce. 
 
Býk - Chceš-li se zbavit nepotřebných věcí, daruj je. Hned se budeš 
cítit líp. 
 
Blíženci - Budeš v obdivuhodné formě a dokážeš se přizpůsobit 
každé situaci. 
 
Rak - Nenechávej nákup dárků na poslední chvíli. 
 
Lev - Neseď doma a vydej se za svými kamarády. 
 
Panna - Vedle povinností se věnuj i zábavě a zájmům, které tě těší.  
 
Váhy - Budeš mít jedinečnou příležitost seznámit se s někým   
vyjímečným. 
 
Štír- Dej najevo lidem kolem sebe, že si 
jich vážíš. Ocení to.  
 
Střelec - Nezapomínej na pohyb a běž 
si třeba zaplavat. 
 
Kozoroh - Udělej si čas a vytvoř si 
pohodu při šálku dobrého nápoje. 
 
Vodnář - Budeš-li mít nějaké nápady, 
nenech je jen tak vytratit.  
 
Ryby - Za každý splněný úkol se 
odměň, půjde ti pak vše lépe. 
 

(Tereza Šobková, 7.A) 
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HOROSKOPY 



 

 

Čokoládové kuličky 

Potřebujete:  čokoládu na vaření  

                          trošku másla 

                          banány 

   a kokos 

A teď jdeme k vaření: Vezměte si čokoládu na vaření a dáte ji 

pozvolna roztéci. Do ní dejte trošku másla. 

Tak teď si vezměte piškoty. Na každý nakrájejte na kolečko 

banán a na banán dejte další piškot. 

Teď jdeme ke konci: Vezměte si špejli, napíchněte banán 

s piškotem a namočte nejdříve do čokolády, pak do kokosu. 

A nakonec to dejte do lednice na 24 hodin uležet. 

     PŘEJI VÁM DOBROU CHUŤ!!!!!!! 

                              

                             (Vladimír Zázvorka, 6. A)      -17- 

VÍTĚZNÝ RECEPT 

http://www.google.cz/imgres?hl=cs&biw=1366&bih=605&tbm=isch&tbnid=IhmmZvBTREIxbM:&imgrefurl=http://v2.sladkosti.net/recepty_layer/cukrovi_dia_nepecene_3.html&docid=0WN_VcOW_WeRxM&imgurl=http://v2.sladkosti.net/images/recepty_foto/cokoladove_kulicky_s_orechy_dia.jpg&w=500&h=330&ei=CPGoUqq2LtDwhQfUhIDgAg&zoom=1&ved=1t:3588,r:76,s:0,i:319&iact=rc&page=5&tbnh=182&tbnw=276&start=76&ndsp=24&tx=152&ty=93


 

 

                              
 

  Z    I   M   A   S   V   Á 

  N   O   C   N   N   O   E 

  A   L    Í   S   Ě   Z   B 

  S   H   S   J   H   D   E 

  Á   L   S   O   U   O   T 

  N    Í   O   O   L   B   L 

  Ě   N   U   N   Á   O   É 

  T   A   A   D   K   Y   M 

 
   

Vyškrtej slova ve všech směrech. 
ZIMA, SNĚHULÁK, SNÍH, HLÍNA, SLON, SOB, BETLÉM, 
MOL, LOS, SÁNĚ, OZDOB, SÍLA, ON. 
 

TAJENKA:_____________________________ 

 
__________________________________________ 
           
 
  -18-                                                           (Jiří Chochola, 7.A) 

 

OSMISMĚRKA 



                                                          
 

SPOJ, CO K SOBĚ PATŘÍ: 
 

 

    RED 

 

BROWN 

                       BLUE 

     

         YELLOW                                     

GREEN                                                                                                       

                  
(Veronika Provinská, 5.B )                                                                         
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ANGLIČTINA 



Školní časopis POŠKOLÁČEK 

vydává 1x měsíčně 

Základní škola a Mateřská škola Kladno, Zd. Petříka 1756 

 

 

www.2zskladno.cz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V listopadu se prodalo 84 výtisků. Celkem bylo odevzdáno 43 

soutěžních odpovědí, z toho 22 správných. Redaktoři z nich vylosovali 

3 šťastné výherce.  

 

       Klára     Kozlová        (4.B) 

Simona    Čambulová (2.B) 

                           Michaela  Sládková      (2.A) 

GRATULUJEME!!! 
 
 

Číslo vydání: 3 

Měsíc: prosinec 

Ročník vydávání: 12. ročník 

Náklad: 120 výtisků 

Počet stran: 20 

Cena: 12,- Kč 

Cena při předplatném: 10,- Kč 

Výsledky soutěže 
ze 2.dílu 


