
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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) 
Alena Donovalová (8.B) 

 
  
 
   (obrázek:  desky + strana 2: Tereza Šobková, 6.A)   

                                                              

Přejeme Ti všechno nejlepší v tomto roce, 
ať se Ti vše daří  a úspěšné  pololetní vysvědčení. 

Zdraví  redaktoři „Poškoláčka“. 
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REDAKČNÍ RADA 
 



AKTUALITY 

Zimní sporty 

 

My (lidé) máme různé zimní sporty. Jenomže tuto 

zimu si asi moc nezalyžujeme ani  nezabobujeme.   

Ale to nevadí. 

Proč si tímto problémem lámat hlavu?  To 

neznamená, že proto, že není sníh, spadl svět. 

Naopak….  

To znamená, že příští rok budou sněhu hromady, 

velké jako mrakodrapy. 

                     Čauky  Mňauky.   

                                                    (Lukáš Hanáček, 5.B) 

 

                                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

(obr. Kateřina Kopecká, 5.A)     
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Filip se rozhodl, že by mohl  s Tomášem vyrazit k 

rybníku blízko Prahy. Tak si vzali hokejky a brusle, 

samozřejmě, že taky nějakou tu svačinu a pití ... :)). 

Když ale přijeli k rybníku, tak se to Filipovi moc 

nelíbilo. Bylo tam totiž tolik lidí, že se tam Tomáš      

s Filipem  ani nevešli .. :)).  A proto museli jet  jinam . 

Nasedli  na autobus a odjeli na rybník, poblíž toho 

předchozího. Tam hráli nějací kluci hokej. Filip 

s Tomášem se jich zeptali, jestli by mohli hrát s nimi 

a kluci na to, že ano . Jeden kluk z party jim řekl: 

„Tak ty Tome jdi do brány a ty Filipe pojď do druhé a 

pak se budeme střídat“. Tak kluci hráli celý den, až 

nakonec jeli domů.  Doma vše vyprávěli a společně 

se tomu smáli. Druhý den si zase řekli, že si půjdou 

zabruslit na stadion . 

Když si nasadili brusle, bruslili s ostatními. Filip však 

dostal nápad, že se Tomáš chytne za šálu z jedné a 

Filip zase z druhé strany a 

budou se vozit. A tak se 

vozili, vozili, vozili. Až 

nakonec zase museli jet 

domů. Přišli domů  velmi 

unavení a oba dva si hned 

lehli a usnuli .  

  

(text Andrea Pleyerová,7.A) 
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 Proč tučňáci lyžují     

Tučňáci by nikdy nezačali lyžovat, kdyby se 

jednomu tučňákovi nestal tento příběh:  

Jednou se královi a královně narodil malý 

tučňáček. Veselila se celá vesnice 3 týdny. 

Ale malý princ byl trošku nešika. Jednoho 

dne tučňáčí princ dospěl a byl čas na velkou 

zkoušku. To znamenalo seběhnout ten největší kopec 

v celém království a na konci kopce skočit do vody a ulovit 

rybu. Princ už jednou tuhle zkoušku podstoupil, když byl malý 

a nedopadlo to vůbec dobře. Málem se utopil. Princ si říkal: 

„To nezvládnu, to skončí špatně“. Den před zkouškou měl 

velice špatnou náladu a tak se šel projít ven. To mu většinou 

pomáhalo. Vyšel na kopec a posadil se na lavičku. Byl už sice 

večer, ale poslední tučňáčata se ještě klouzala na kůře 

stromů, a v tom prince napadlo, že by ten kopec mohl sjet. 

Rychle běžel do zámecké dílny a tam sestrojil něco jako první 

lyže i s hůlkami. V den zkoušky uspěl 

princ bez problémů. Byl dokonce první. 

Tučňáci se sice divili, na čem to jede, ale 

brzy si lyže také oblíbili a dodnes na nich 

jezdí. 

  (Tereza  Pefková, 7.A)          -5- 

POHÁDKA 
 



 NAJDI 7 ROZDÍLŮ 
 

 
 

(Barbora Melčová, 6.)  
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Hokeje a lyžování, 
to je pěkné zimní sportování. 
Pojďte to zkusit ještě dnes, 

bude koukat vaše ves. 

 
Padá, padá bílý sníh, pojedeme na saních. 

Pojedeme z kopce dolů, dojedeme za stodolu. 

Vločky, vločky, ach to láká, postavit z vás 
sněhuláka! 

Tančí vločky, střípky zimy, pojďme si hrát spolu  

s nimi! 

   (Kristýna Minaříková, 7.A) 

 

 

 

   

(obrázek Kateřina Kopecká, 5.A)   
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BÁSNIČKY 



                                                                                                                                                                           

 

VYLUŠTI  RÉBUS  Z  MŘÍŽEK 

 
 

-8-         ( Vladimír Zázvorka, 6.)  

RÉBUS 



 

 Medvěd lední, označovaný též jako polární 

medvěd, je velký druh medvěda typický pro 

severní polární oblasti.  V kohoutku měří 1,5m 

délka těla činí přibližně 2,5m a výška 

vzpřímeného  těla se pohybuje okolo 2,4–3,3m. 

Samci váží 400–700 kg, samice 300–400 kg. 

Dožívají se 20 až 25 let (rekord je 34 let). 

Vyskytuje se v Grónsku, na severním 

pobřeží Severní Ameriky a Asie. Na všech těchto územích je 

chráněn a jeho lov se kontroluje. V současnosti se odhaduje, že 

žije asi 20 - 25 000 těchto medvědů. Pro Inuity je lední medvěd 

posvátným zvířetem. V jejich jazyce se nazývá naunuk. Toto slovo 

bylo převzato jako název značky zmrzliny. S ledním medvědem 

souvisí i pojmenování zmrzliny Polárka, ta byla totiž nazvána podle 

prvního úspěšně odchovaného medvíděte v pražské ZOO v roce 

1942. 

Když je medvěd lední donucen okolnostmi, dokáže vyvinout 

rychlost až 40 km/hod, ale rychle ho taková zátěž unaví. Běžně se 

pohybuje rychlostí jen 3 až 6,5 km/h. Uplave bez přestávky až 

100km. Medvěd lední má černou kůži (mláďata růžovou), aby lépe 

vstřebával teplo. Chlupy jsou duté a průhledné. 

Jeho kožešina je výborným 

izolačním materiálem, 

ledního medvěda jde proto 

jen těžko zachytit termovizí.  

Lední medvědi zřejmě 

vznikli už před 600 000 lety.  

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

               -9- 

ZE ŽIVOTA ZVÍŘAT 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Medv%C4%9Bd
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%A1rn%C3%AD_oblast
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%B3nsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Severn%C3%AD_Amerika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Asie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Inuit%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%A1rka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kilometr_za_hodinu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Termovize
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Sport, ke kterému potřebuješ toto sportovní náčiní se jmenuje: 

       O    

 
-10-           (Barbora Melčová, 6.) 

SPOJOVAČKA 



VÝHERCI 

Ceny vylosovaným výhercům soutěže minulého čísla byly 

předány. 
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                                         HÁDANKY 
 

Při finále běhu na 3000m běželi závodníci velmi vyrovnaně a 
favorit tohoto závodu měl 
se soupeři velké problémy. Nakonec, ale našel síly a těsně před 
cílovou páskou předběhl v pořadí druhého závodníka. – Na 
kterém místě skončil? 
       Ý 
 
Předběhneš posledního. Na kolikátém místě skončíš?   (běhá se 
stále dokola) 
    

    Í 
            (Hádanky, křížovky, SPN, zpracoval Jan Červenka, 4.B) 
 

 
 

   (OBRÁZEK Dáša Klauzová, 7.A) 
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                                        OMALOVÁNKY 
   

Krasobruslení je jeden ze zimních sportů. 

Dokážeš i Ty na bruslích nějaké taneční prvky??? 
 

 

 
                  VYBARVI SI PODLE SEBE, JAK SE TI  LÍBÍ. 

 

(zdroj Google, text Tereza Poštulková, 7.A) 
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Pomůžeš najít lyžaři cestu k lyžím? 

       (David Veltruský, 7. A)
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BLUDIŠTĚ 



SUDOKU 
 

V červených rámečcích najdeš tajenku. Pozor, písmenka jsou zpřeházená. 
 

  A   B O   R Y   

O   D   Y R   S N 

  R   S     A   B 

R N   Y   O D   A 

  D S N   A   B   

  O     D B N   S 

  S R D A   O   Y 

N     O   Y S D   

  Y O   N     A   

(Kristýna Ručková, 6. ) 

  4 2   5   8 9   

6   5 2   8 1   4 

9 7     1     5 2 

  9           6   

7   1   2   9   3 

  8           2   

3 2     6     4 8 

8   7 3   9 2   5 

  1 4   7   6 3   
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Hlavní znamení měsíce-Kozoroh 
(22.12.-20.1.) 
 
 
Beran - Odvaha tě posune blíž k 
vytouženému cíli. 
 
Býk - Poctivé jednání ti přinese 
zaslouženou odměnu. 
 
Blíženci - Právě teď je ideální čas začít s 
novým projektem. 
 
Rak - Nenech se ničím ani nikým 
vyvést z rovnováhy. 
 
Lev - Budeš-li se muset rozhodnout, rozhodni se moudře.  
 
Panna - Budeš mít dost sil k překonání všech překážek. 
 
Váhy - Nedej na rady druhých, spolehni se sám/a na sebe. 
 
Štír - Tento měsíc tě čeká štěstí doslova na každém kroku. 
 
Střelec-Dávej si pozor na falešné lidi. 
 
Kozoroh - Máš v rukou vše, co potřebuješ k dosažení úspěchu. 
 
Vodnář - Kup si nějakou drobnost, která tě potěší. 
 
Ryby - Měj oči dokořán, ať ti neunikne něco důležitého. 
 

 

(Tereza Šobková, 7.A) 
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HOROSKOPY 
 



 

 

 

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 se ti to tady zaručeně vylidní.“ 

 

                              
 

Kurz lyžování se skládá ze tří částí.  Za prvé - připnout si lyže, za druhé 

- spustit se po svahu a za třetí - naučit se chodit o berlích.  

 

Lyžař narazí do stromu a začne na něj padat sníh. Borec vítězoslavně 

vykřikne:  „A pak že nesněží!“                               

„A pak, že se v té kalamitě nedá lyžovat,“ 

ušklíbl se  spokojeně  lyžař a narazil do špičky smrku. 

 

 

 Proč mají horští turisté na nohách 

                                                                    

běžky?  Aby jim cesta rychle uběhla.  

 

 

l 

 

(text Vláďa Zázvorka,6.A; obrázky z LVK leden 2013   

v Krkonoších)                   -17- 

VTIPY 



 

 

                             
 

B U CH   H H Z L 

R I Í M O S M 

U N T A K A E 

S Á N Ě E L D 

L L N Í J Á V 

E S O P O M Ě 

L E D N R T D 

 
 
   

Vyškrtej slova ve všech směrech. 
BRUSLE, LED, SÁNĚ, SNÍH, BUCH, HOKEJ, SLON, L. 
MEDVĚD, SALÁM, TA (ŽENA) 
 

TAJENKA:_____________________________ 

 

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

OSMISMĚRKA 



                                                          

 

Sky     

 

Skate 

 

Snowboard 

 

Snow 

 

Helmet 

 

SPOJ  CO  

K SOBĚ   

PATŘÍ. 

(SKY-LYŽE, SKATE-

BRUSLE,SNOWBOARD-

SNOUBORD,SNOW-SNÍH,HELMET-

HELMA)           

    (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 prosinci se prodalo 120 výtisků. Celkem bylo odevzdáno 56 

soutěžních   odpovědí,  z toho 49 správných. Redaktoři z nich 

vylosovali 3 šťastné výherce: 

       Saša      Bulatko       (1.B) 

                 Radim       Čeněk         (1.A) 

                           Renata       Milcová      (5.A) 
+ 7 žáků bylo vyhodnoceno i odměněno ve výtvarné soutěži za 

prosinec. 

GRATULUJEME!!! 
 
 

Číslo vydání: 4 

Měsíc: leden 

Ročník vydávání: 12. ročník 

Náklad: 120 výtisků 

Počet stran: 20 

Cena: 12,- Kč 

Cena při předplatném: 10,- Kč 

Výsledky soutěže 
z 3.dílu 


