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       ZAJÍMAVOSTI-jaro 
 

Zastarale Vesna, je jedno ze čtyř ročních období. V 
mírném pásu se vyznačuje začátkem vegetativní 

aktivity rostlin a zvýšením aktivity živočichů. Prodlužují 
se dny, otepluje se. Vegetační jaro se neřídí  časem, 

ale teplotami. Počátek je dán nástupem období s 
průměrnými denními teplotami vzduchu nad 5 °C a jeho 

konec je dán dosažením průměrné denní teploty 
vzduchu 15 °C.  

(text z wikipedie, zprac. Karolína Soukupová, 6.A) 

 

 

 

 

(obrázek Rosálie 

Fontánová, 3.A) 

 

(obrázek z titulní 

stra y Pře ysl 
Šva drlík, .B  
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1. 4. Hugo                           VYBARVI SI OBRÁZEK 
2. 4. Erika 

3. 4. Richard 

4. 4. Ivana      

5. 4. Miroslava 

6. 4. Vendula   // Veliko oč í  po dělí 
7. 4. Heř a   

8. 4. Ema 

9. 4. Duša  

10. 4. Darja 

11. 4. Izabela 

12. 4. Julius 

13. 4. Aleš 
14. 4. Vincenc 

15. 4. Anastázie 

16. 4. Irena 

17. 4. Rudolf 

18. 4. Valerie 

19. 4. Rostislava 

20. 4. Marcela 

21. 4. Alexandra 

22. 4. Evže ie 

23. 4. Vojtě h 

24. 4. Jiří 
25. 4. Marek 

26. 4. Ota  o rázek  Katka Kro ová + Karolí a Ja oušová, .B  

27. 4. Jaroslav  

28. 4. Vlastislav  

29. 4. Robert 

30. 4. Blahoslav   //  Čaroděj í e                   kale dář Marti  Bí a, .A)                           
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KALENDÁŘ-Duben 



  HÁDANKY  

 

1. V které  ěsí i začal  letoš í Veliko o e ??? 

  V   -     B   
 

   2. Kdy dívky polévají chlapce ??? 

 O   P      D   E 
  

  3. Co dávají jako od ě u hlap ů  ??? 

  V      Č    A 
 

 4. S čí  se hodí hodovat? 

Ja  Červe ka, .B  

                   

- 4-                                      o r. Ha a Šafusová, .B   

   O   O          K  



 

Doxík         

Do ík a Matěj vstoupili do průchodu   

a ajed ou se o itli v psí  světě. 
V padalo to ta  úpl ě tak, jak si to 
Do ík  vžd  představoval. Ale ikde 

ikoho eviděli, ož lo zvlášt í. „Matěji, kde jsou vši h i?“ 
„No, R k v slel, že se d es udou ko at slav osti a počest 
toho, že se stal krále . T  slav osti se ko ají každý rok a každý 
pes se ji h usí povi ě zúčast it. R k teď ude ejspíš a 
slav oste h, takže á e ša i se dostat do jeho hradu.“ Do ík 
ted  utíkal za Matěje ,  který estu a R kův hrad už z al. 
Běželi do ela dlouho, ale ako e  se ta  dostali ještě před 
set ě í . Pejsků  přála štěstě a a tak rá a do R kova hradu 

la otevře a. V padalo to, že skoro vše h a stráž je s R ke  
a slav osti, takže ji h a hradě ude je o  álo. A tak v ěhli 

Do ík a Matěj do hradu. Ta  už to ohužel Matěj ez al, tak 
zkoušeli hodit do růz ý h íst ostí. Zatí  a hradě ikoho 

epotkali, htěli se ted  s hovat v ko ůr e  a ta  počkat a 
R ka. R k se vrátil za hvíli a Matěj s Doxíkem pozorovali,  jak si 

R k v hut ává  večeři. Bohužel si R k poručil k večeři hovězí 
kosti a tak šla služe á do ko ůrk , kde li Matěj a Do ík  
schovaní. Nemohli nikam utéci, byli v pasti. Služe á otevřela 
dveře od ko ůrk  a v křikla!  Do ík a Matěj li prozraze i!!! 

                               pokračování příště...      (Tereza Pefková, 8.A) 
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POVÍDKA 



 ROZDÍLY 

 
 

 

 

 

 -6-                           (Pavlína Simandlová, 6.A)                    



 
 
 

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          (Kateřina Kopecká, 6.A) 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(foto David Švestka, 7.A) 
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OBRÁZKY 



                                                                           

 
                            

 

-8-    (Karolína Soukupová, 6.A)              

VYBARVOVÁNKY 

 



 

                            ZE  ŽIVOTA ZVÍŘAT 

Šla jsem na procházku s Bonnie (fenka) do p írody. Chodím tam často. 
Poslouchám zvuky p írody. Jenže jednou bylo takové zvláštní ticho a bylo docela 
zataženo. V takovém tichu se dob e p emýšlí, ale zdálo se mi, že mě někdo 
sleduje. Když jsem se otočila, nikdo tam nebyl. Když Bonnie zavět ila, šla jsem za 
ní. Zajímalo mě, co to zavět ila. Dovedla mě až k starým kolejím, kde už léta nic 
nejezdí. Začal foukat silný vítr. Bála jsem se. Uslyšela jsem vlčí vytí, ale takové 
zoufalé, volající o pomoc. Bylo to divné. Bonnie byla k neudržení. Musela jsem jít 
prostě za ní. Když jsem to uviděla, nemohla jsem tomu uvě it. Viděla jsem vlka, 
chyceného v pytláckém oku. Nejd ív se mi málem zastavilo srdce z leknutí. Bála 
jsem se. V hlavě mi probíhalo hodně myšlenek, ale jedna, ta hlavní. Musím mu 
pomoci. I kdyby mi ublížil, nemůžu vinit to zví e. Myslím, že mě a toho vlka 
spojovalo jedno. STRACH!  Myslím, že ten strach ze mne vycítil. Ani nevrčel, jen 
tam ležel bez naděje na p ežití. Prostě jsem se mu rozhodla pomoci, věděla jsem, 
že mi může ublížit, ale v tu chvíli šel strach stranou. Opatrně jsem past sundala. 
Vlk ale po ád ležel, nechtěl se hýbat. Byla jsem vyděšená. Je to zví e a nechci, 
aby zem elo. Vypadal, jako by ztratil naději. Vím, že je to zví e a že nemůže mít 
naději, ale vážně to tak vypadalo. ekla jsem si, že ho odnesu domů a tam se mu 
pokusím pomoci. Ale na druhou stranu ho nemohu vzít z p írody. V p írodě je 
doma! Pot eboval však moji pomoc a tak jsem zraněného vlka vzala k nám domů. 
Zavolala jsem veteriná e a ten p ijel ošet it. Hodně se divil, jak byl vlk klidný a 
také se divil, že mi nic neudělal. Pár týdnů se vlk zotavoval a pak nadešel čas ho 
vypustit do p írody. Odvedla jsem ho na místo, kde jsem ho našla. Naposledy 
zavyl jako poděkování za záchranu a utekl do hlubokého lesa. Další den mě 
napadlo se jít podívat k místu, kde jsem ho vypustila a on tam seděl, jako by tam 
na mne čekal. Vídala jsem ho tam každý den. Po čase se i sp átelil s Bonnie.           
(autor příběhu Dáša Klauzová, 8.A, obr. wikipedie)  

Vlk eurasijský   

Tělo vlka má délku 100–160 cm a váží 30–
80 kg. Výška v kohoutku je maximálně 
100 cm. V p írodě se dožívá až 10 let, 

v zajetí pak až 20 let. Živí se srnci, jeleny, 
divokými prasaty, ale také domácími zví aty 
(kozy, ovce). Loví v noci a spolupracuje se 

-9-. smečkou.                                                                   



     DOPLŇOVAČKA 

     VYBARVOVAČKA 

          
1) Kdo přináší dárky na Velikonice ?  

Z __ __ í __ __  k  
2) Kdo většinou hoduje ?  

K __ __ __ i  
3) Co se barví na Velikonoce ?  

V __ __ í __ __ a  

4) Čím se hoduje ?  
P __ __ __á__ __ a 

 (Kristýna Minaříková, 8.A) 
 

 

 

 
     

 

 

-10-                                                             (Zoe Opočenská, 5.B) 



                                           VYHODNOCENÍ   

 

              

                                       

     

  

 

   

 

 

 

         

Zde je 7 z 9 výherců  vědomostní                            
a výtvarné soutěže  Poškoláčka             
za měsíc  b ezen.    

 

                                            Gratulujeme  :-D.      
   
    -11- 



    HÁDANKY 
      

  

1. Kdo létá a koštěti? 

 A   D  J      

 
2. Jak se j e uje vě , a které létá čaroděj i e ??? 

  K     Š    Ě 

 

3. Co á větši ou čaroděj i e a hlavě ??? 

 K    B    K 

 

4. Jaký á čaroděj i e větši ou os ??? 

  Š    Č     Ý 

Ja  Červe ka, .B ; )oe Opoče ská, .B  

                                                     

  

 

 

                                             

 -12-                                  (obrázky Tereza Šo ková, 8.A; Káťa Kope ká, .A) 



HLAVOLAMY 

 

  (Denisa Kuzmová, 4.A) 
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-14-                  (David Veltruský, 8.A) 

BLUDIŠTĚ 



 
 

 

 

 

 

 

(Viktorie Rejdíková, 6. A) 
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KŘÍŽOVKA 

 



 

 

 
Hlavní znamení měsíce Beran                
(21.3.-20.4.) 
  
Beran - Máš chuť zkusit něco nového? Tak 
s chutí do toho! 
  
Býk - Nový svěží vítr Ti pomůže druhým 
ukázat, jaká jsi jedinečná osobnost. 
  
Blíženci - Díky vlivu planet Tě čeká velmi 
úspěšný měsíc. 
  
Rak - Aby jsi zvládl/a vše co si naplánuješ, 
věnuj se relaxaci. 
  

Lev - Tento měsíc neseď doma a vyjdi si ven s kamarády. 
  
Panna - Vzdělávání a rozšiřování obzorů, to jsou pro Tebe témata na 
duben. 
  
Váhy - Necítíš se v pohodě, tak vyraz do přírody. Ta opět vyváží Tvé 
misky vah. 
  
Štír - Vytrvej ve svém snažení, cíl je už blízko. 
  
Střelec - Vhodný měsíc pro „vymetení“ špatných věcí z Tvého života. 
  
Kozoroh - Objevíš něco, co Tě posune dál ve Tvém životě. 
  
Vodnář - Otevřou se ti dveře do tvůrčího světa a tak vezmi za kliku a 
vejdi. 
  
Ryby - Nikým a ničím si nenech zkazit náladu.  
                          

 

  

-16-                                         (text i obrázek Tereza Šobková, 8.A)  

HOROSKOPY 
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       SPOJ ČÍSLA 

             1-24 
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SUDOKU 



                              OSMISMĚRKA                                        

                

 

 

VYŠKRTEJ TATO SLOVA:  VAJÍČKO, )AJÍČEK, BARVA, JEHNĚ, KUŘE, 

BALÍK, ZELÍ, VRBA, KVĚT 

 TAJENKA:  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

(DenisaKuzmová, 4.A)  
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Velikonoce    Easter 

velikonoční zajíček  easter  bunny 

velikonoční vajíčko easter  egg 

velikonoční pondělí easter  Monday 

Jaro    spring 

jarní květiny  spring  flowers 

sedmikráska   daisy 

čarodějnice   witch 

kouzlo   magic 

kouzelný sk ítek  magical  elf 

 

 
(text Kateřina Kopecká, 6.A; obrázek Karolína Soukupová, 6.A) -19-  

ANGLIČTINA 

 



Školní časopis POŠKOLÁČEK 

vydává 1x měsíčně 

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

 

www.2zskladno.cz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V b eznu 2015  se prodalo 110 výtisků. Celkem bylo odevzdáno 28 

soutěžních odpovědí, z toho 22 správných.  Redakto i z nich vylosovali      

3 šťastné výherce.        Odměněno bylo i  6 výherců výtvarné soutěže                

O nejzda ilejší jarní obrázek 

Tomáš   Vosyka     3.A     1.místo: Hana      Šafusová      3.B 

Emma    Krejzová     3.B              P emysl Švandrlík      4.B 

Andrea  Hanousková 2.A    2.místo: Marie    Dunková        3.B 

              Lucie    Kokšalová     4.A 

                                             3.místo: Alžběta Vinšová         3.A 

                 Ji í         Bendl     4.B 

     
 

Číslo vydání: 7 

Měsíc:  DUBEN 

Ročník vydávání: 13. ročník 

Náklad: 110 výtisků 

Počet stran: 20 

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

 

Výsledky soutěže  
z  6. dílu 



SOUTĚŽ - kvíz 
 

1. Který den v týdnu se o Velikonocích 

koleduje? 

____________________________ 

2. Co se říká často 1.du a za slovo, 
když si ěkdo z te e dělá legra i? 

__________________________________ 

3. Chodíš o Veliko o í h a koledu? 

                ANO  NE 

4. Co sis ejlepšího vykoledoval? 

__________________________________

__________________________________ 

5. Co se slaví 30.dubna? 

__________________________________ 

 

                    redaktoři Poškoláčka  

 

Jméno:______________________________ 

Třída: _______________________________ 



 SOUTĚŽ -výtvarka 
 

NAMALUJ  SVÉHO  DOMÁCÍHO  MA)LÍČKA               
Pokud žád ého e áš, tak které zvířátko y sis přál/a ít  

 


