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 ZAJÍMAVOSTI  
 

PODZIM   je jed o ze čt ř roč í h o do í. Je to 

pře hod ezi léte  a zi ou. Na podzi   mnoha 

ze í h začí á škol í rok. Je to dáno historickými 

dů od , kd  děti ěž ě po áhal  při skliz i        
a stat í h, a tepr e kd ž lo sklize o, ohl  
hodit do škol . Listí á ora žo ou ar u a 

opadává. 

text Karolí a Soukupová, 6.A, obrázek  Tereza Šobková, 8.A  

 NAMALUJ DRAKA 
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                                         KALENDÁŘ-LISTOPAD 

1. 11.  Felix                              Domaluj listy nebo 
2. 11.  Památka zesnulých   ja líčka 

3. 11.  Hubert   

4. 11.  Karel   

5. 11.  Miriam   

. .  Li ě a   
7. 11.  Saskie   

8. 11.  Bohumír   

9. 11.  Bohdan    

. .  E že    
11. 11.  Martin   

12. 11.  Benedikt   

13. 11.  Tibor   

14. 11.  Sáva   

15. 11.  Leopold              
16. 11.  Otmar   

17. 11.  Mahulena  

 STÁTNÍ SVÁTEK 

18. 11.  Romana   

. .  Alž ěta   
19. 11.  Elisabeth   

20. 11.  Nikola   

21. 11.  Albert   

22. 11.  Cecílie   

23. 11.  Klement   

24. 11.  Emílie     

. .  Kateři a   
26. 11.  Artur   

27. 11.  Xenie   

28. 11.  René 29. 11.  Zina   

. .  O dřej              (text + 1.obr.:Martin Bíba, 6.A)  

            (2. obr.: Zoe Opočenská,5.B)           -3- 



NÁŠ  VÝROBEK 
 

                                                                         (Denisa Kuzmová, 4.A) 
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Doxík – 2.díl 

Na světě lidí:  Jak ile se Do ík o itl a aše  s ětě, h tači ho 
od ezli do útulku. Našel si ta  o é ka arád  a prá ěl ji  o 
psí  s ětě. V útulku to ěl rád, li ta  hod í lidé, ale htěl se 

rátit a psí s ět.  S jeho ejlepší  ka aráde  Be e  
sleli plá , jak uté i. Plá  ji  šel a o a se dostali pr č. B l 

podzi , list  začal  ztrá et s ou zele ou ar u a ítr, čí  dál, 
tím víc, foukal. Do ík pozoro al děti 
jak pouští drak  a o  se u to lí ilo. 
Kuba, jeden z kluků, si Do íka ši l a 
zal ho s se ou do ů. Rodiče 

souhlasili, že Do ík s i i ůže 
zůstat. Ku a s Do íke  hodil pouštět 
draka, ěhali  spolu e ku a hráli si. 
Měli se o  rádi. Do íka si o lí il  i 
děti  Ku o ě škole. Jed oho d e 
Do ík ěžel jako o kle před Ku o u 
školu, kde a ěj žd k  čekal. Ale 
d es ěl Ku a popr é odpoled í 

učo á í a Do ík a to úpl ě 
zapo ěl. Místo, a  čekal před 
školou ještě hodi u, šel se 
pro ěh out do edlejší uli e. Kd ž se 
htěl rátit ke škole, zjistil, že e í 

kud  se ke škole dostat. Doxík se    

ztratil.                                                           

(Tereza  Pefková, 8.A)                                  -5- 

DOXÍK 



 HLAVOLAMY 

Hledej rozdíly: 

    
     (Pavlína Simandlová )  

 
-6-                                                         (Denisa Kuzmová, 4.A) 



     RÉBUS 

 
     

 

Padá listí padá, podzi  ho už olá. 

Nastá á podzi í čas, Vánoce 

budou tu brzy zas. 

Děti si e ku pouštějí draka, dělají pelíšek pro z ířátka. 

Hallo ee  už je za á i, strašidel js e se ne/báli.      

                                   (Veronika Provinská, 6.B) 

 

 
 

                  (rébus Vláďa Zázvorka, 7.A; foto David Švestka, 7.A)     -7-           

BÁSNIČKY 



                                                                                                                             

 

Barvy podzimu: 

Ž    Á 
             

    E      N  

                    

    N   Ž    

 

Co se pouští a podzi ?   

 

 

 

 

    

                   Kristý a Mi aříko á, .A  
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DOPLŇOVAČKA 



 
 

Panda velká 

91 cm v kohoutku 

180 cm dlouhá 

Váha: samci 110kg, samice 

100kg 

Ohrožený druh 

Jedí 18kg bambusu denně – bambus tvoří 99% potravy 

Denně tráví 10-16h hledáním potravy 

Vyskytuje se v Číně                             
(upraveno. z encykl. „Zvíře“ Dáša Klauzová, 8.A) 

Namaluj si zde své oblíbené zvířátko: 
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ZE ŽIVOTA ZVÍŘAT 



 

 

 

SPOJ ČÍSLů 1 –126. POZNÁŠ CO TO BUDE? 

 

 
                                                                           (David Veltruský, 8.A) 
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SPOJOVAČKA 



    VYHODNOCENÍ 

   

Ceny výherc m z minulého čísla byly p edány. Gratulujeme. 

     

     

      

Zde  je  6 výherc  z  ř  vyhodnocených ve vědomostní a výtvarné soutěži.     
                         -11- 



                                    HÁDANKY 
 
1. Je štěte , e á arvu, ale přesto arví elé lesy. Co je to ??? 

 O    M 

 

2. Je to uváza é a provázku, dělá se to a podzi  a pouští se to. 
 Co to je??? či ost  

   Š  Ě  Í 
 

 R    
  

 

3. Sklízí se to na podzim, rádi to jíme a roste to v zemi. Co to je??? 

 R    O  Y 
 

4. Padá to ze stro u , apřed  je to zele é .  

     
 

5. Dává se ta  zvířátků  jídlo a je to v lese. 

K  M    C 

 

      Ja  Čer e ka, .B; )oe Opoče ská .B  
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                            OMALOVÁNKY 

   

 

 

 

 

                                                
                                                     (Tereza Poštulková, 8.A) 
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NůJDI VEVERCE NEJRYCHLEJŠÍ CESTU K O ECH M 

 

 

-14-                  (David Veltruský, 8.A) 

BLUDIŠTĚ 



-                                       
 

 

 

 

(Viktorie Rejdíková, 6. A) 
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KŘÍŽOVKA 

 



 

 

  

 Hlavní znamení měsíce – Štír (24.10.-22.11.) 
  

Beran - Tento měsíc se ti bude da it ve škole, zejména ti p jdou jazyky. 
  

Býk - Poslouchej své srdce, které Ti ukáže tu správnou cestu. 
  

Blíženci - Budeš mít možnost potkat někoho zajímavého. 
  

Rak - Planety ti radí, abys něco udělal/a pro své zdraví. 
  

Lev - Čeká tě obrovský úspěch ve všem, co souvisí s mluvením a psaním. 
  

Panna - Hvězdy si pro tebe  p ipravily měsíc plný dobrodružství. Užij si 

to! 

  

Váhy - Luna ti p inese touhu po vzdělání, využij toho. 
  

Štír - Listopad bude pro tebe velmi d ležitý, co se týká vztah   
s nejbližšími. 
  

Střelec - Vše, co bylo doposud skryto, ti 
bude odtajněno. 
  

Kozoroh - Díky vlivu planety Mars budeš 
v listopadu velmi akční. 
  

Vodnář - Setkáš se s osobou, která 

ovlivní tvoji budoucnost. 

  

Ryby - Štěstí p eje p ipraveným, tak proto 
buď stále ve st ehu. 
      

(text i obrázek Tereza Šobková, 8.A)  
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HOROSKOPY 

 



                                                  
 

V KAŽDÉM OBRAZCI SPOJ ČÍSLA NÁSLEDUJÍCÍ PO SOBĚ 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Katka Kopecká, 6.A) 
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  SPOJOVAČKY 

 



                       OSMISMĚRKA                              

 -18-      (DenisaKuzmová, 4.A)  

          

  



 

                                               

 

Barvy podzimu 

Autumn - podzim 

Autumn trees-podzimní stromy 

Colorful leaves-barevné listí 

Leaves - listí  

Colours of autumn -barvy podzimu 

Yellow - žlutá       Red - čer e á 

Brown – h ědá      Green – zelená 

 

 

   

  

  

 

 (Kopecká Kateřina, 6.A) 
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ANGLIČTINA 



Školní časopis POŠKOLÁČEK 

vydává 1x měsíčně 

Základní škola a Mate ská škola Kladno, Zd. Pet íka 1756 

 

 

www.2zskladno.cz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V íjnu se prodalo 110 výtisk . Celkem bylo odevzdáno 50 správných 
soutěžních odpovědí. Redakto i z nich vylosovali 3 šťastné výherce. 

Odměněno bylo i 6 žák  o nejzda ilejší obrázek. Bylo však těžké vybírat –
strašidýlko se vám všem opravdu  moc povedlo!!!! 

Štěpánka  Forejtová,3.ů    1.místo:Nicol   Štěpánková, 1.ů 

Klára        Šetková, 1.B    2.místo:Hana   Šafusová, 3.B  

Lenka      Doležalová,3.ů        Katka  Krobová, 3.B 

                                                         ůnička   Prentisová, 4.B 

       3.místo:Eliška  Neumannová, 5.B 

            ůnička Hrušková, 3.B 
 

Číslo vydání: 2. 

Měsíc:  LISTOPAD 

Ročník vydávání: 13. ročník 

Náklad: 110 výtisk  

Počet stran: 20 

Cena: 12,- Kč. Cena p i p edplatném: 10,- Kč 

 

Výsledky soutěže  
z 1. dílu 



SOUT Ž - kvíz  

1.Kdy začí á podzim?_______________ 

2.Pouštíš a podzi    
draka?___________________________ 

3.Jaké barvy ůže ít listí                           
na podzim?_________________________    

___________________________________ 

4.Které ovoce dozrává                                    

na podzim?_________________________ 

J é o……………………………………………………..
Třída……………………………. 

    (zpracovala Tereza Hospodářská, 6.B) 



Výtvarná sout ž   

                              Namaluj draka 

  

 

 

 


