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                                      UVÍTÁNÍ  

 
Vítáme vás v novém školním roce 2015/2016.  Budeme se 

s vámi scházet na našich stránkách každý měsíc a vynasnažíme 

se, aby vás to s námi bavilo. Soutěžte s námi  ve výtvarné i 

kvízové soutěži o věcné i sladké ceny. Dávejte nám své při-

pomínky, přání , i nové náměty do našich schránek   (na obou 

budovách) a my se budeme snažit vyhovět vašim přáním.  

Bavte se s námi  a užívejte si to . 

Zdraví vás všichni redaktoři                                

letošního Poškoláčka. 
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 1. 10.  Igor   

 2. 10.  Oliver, Olívie   

 3. 10.  Bohumil   

 4. 10.  František   

 5. 10.  Eliška   

 6. 10.  Hanuš   

 7. 10.  Justýna   

 8. 10.  Věra   

 9. 10.  Štefan, Sára   

10. 10.  Marina  

11. 10.  Andrej   

12. 10.  Marcel   

13. 10.  Renata     

14. 10.  Agáta   

15. 10.  Tereza   

16. 10.  Havel   

17. 10.  Hedvika   

18. 10.  Lukáš   

19. 10.  Michala 

20. 10.  Vendelín                                   (obrázek Marie Dunková, 4.B) 

21. 10.  Brigita   

22. 10.  Sabina   

23. 10.  Teodor     

24. 10.  Nina   

25. 10.  Beáta     

26. 10.  Erik               

27. 10.  Šarlota   

29. 10.  Sylva, Silvie   

30. 10.  Tadeáš   

31. 10.  Štěpánka 
                                                               (kalendář  Martin Bíba, 7.A) 
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KALENDÁŘ-říjen 



 HÁDANKY 

 

ZAMOTANÁ PÍSMENA 

                 Sestav slova vztahující se ke škole 

UKRÍŽTOK 

OTPVARÍK 

DNNYÁRPZI 

    D  

AŘÍDT 

  T      A 

AUŽTK  Až  správně vyluštíš, namaluj k odpovědím obrázky. 

- 4-                                     (Klára Švermová, 5.B)  
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                    Říše divů                        
Část první: Díra     
„Vstávej Emo, dnes je první den školy,“ za-

volala maminka. Ema šla dnes poprvé do 

páté třídy a hrozně se těšila, že zase uvidí 

své kamarády. Vylétla proto z postele, rych-

le se převlékla, nasnídala a vyčistila zuby. 

Maminka na ní s překvapením koukala. Ema 

vyrazila z domu velmi brzy a tak stihla dří-

vější autobus, ve kterém už seděl její kamarád Marek. S Markem si povídali celou ces-

tu, až málem zapomněli vystoupit. Když zazvonilo na hodinu, všechny děti už stály 

v pozoru a čekaly na paní učitelku Millerovou.  „Sedněte si děti,“ řekla přicházející paní 

učitelka. „Ještě než se začneme bavit o organizačních věcech, ráda bych vás upozorni-

la, že se v poslední době kolem naší školy objevily díry vzniklé propadem půdy. Proto 

vás všechny žádám, abyste se takovým dírám vyhýbaly a v žádném případě do nich 

nelezly a nezkoumaly je.“  Třídou se vznesla vlna udivení. „Buďte klidní, pokud budete 

dostatečně opatrní, nic se vám nestane.“  Dále už paní učitelka Millerová povídala jen 

samé třídní věci a ke konci hodiny se zmínila o prázdninách. No prostě hodina utekla 

jako voda a Ema s Markem už mířili od školy pryč. „Co si myslíš o těch dírách Marku? 

Je to divné. Jestli to byla náhoda nebo to tak někdo chtěl, to už se nedozvíme.“ Cestou 

na zastávku děti uviděly právě takovou díru. „Marku, já tam jenom nakouknu, podržíš 

mi prosím tašku?“ „ Ale Emo, máme se od těch děr držet dál,“ řekl starostlivý Marek. 

To už ale Ema odhodila tašku a nakláněla se nad dírou. Jak se tak dívala dolů, z krku jí 

sklouzl náhrdelník. Zastavil se asi 30 cm pod okrajem díry na větvičce. „To  né,“ vykřik-

la Ema. „Co se stalo?“ přiběhl vylekaně Marek. „Spadl mi do díry náhrdelník.“ „Aha, ale 

už budeme muset jít. Nech ho tam.“ „ Né, počkej, zkusím ho vylovit.“ Jenom to dořek-

la, sklouzla do díry celá. Naštěstí se zachytila větvičky. Marek se Emu snažil vytáhnout. 

Ema ho stáhla s sebou dolů. A tak obě děti padaly, nejdřív v černé temnotě, která se 

pomalu měnila v modré světlo. Dopadly do měkkého. „Naštěstí je tu síť,“ řekl Marek. 

Ema mu však odporovala, že je to pavučina. „Emo, neblázni, takhle velká pavučina 

není.“ „Marku, vidíš tamhle ta malá dvířka? Už asi vím, kde jsme. Jsme v mojí nejoblí-

benější pohádce. Jsme v Říši divů……… pokračování příště                                                   

(text i obrázek Tereza Pefková, 9.A )                                                   -5- 

POVÍDKA 
 



 

 

 

    KTEROU  CESTOU  SE  ŽÁKYNĚ  VYDÁ????                                 

 

-6-                     (Klára Švermová, 5.B) 

HLAVOLAM 



                               MALOVÁNÍ 

 (VeronikaSeidlová,5.B, upraveno zdroj how to draw a hedgehog | Tumblr)            

NAMALUJ SI SVÉHO JEŽEČKA . 
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       DOPLŇOVAČKY       

  
 MÁŠ RÁD/A PODZIM?  TAK TO VYPLŇ. 

   A  L       

ALLOHWEEN 

    Z   

OZMIPD 

  S     O  

TORSM 

        I    T  

ISTLY 

  A      Y 

NYTAKAŠ 

                     (Tereza Pešíčková, 4.B) 

 

 

 

 

 

                                                (obrázek Tereza Šobková, 9.A) 
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                                ZE ŽIVOTA ZVÍŘAT    

Krk není věšák na obojek 

Krk je část těla, která spojuje hlavu s trupem. Může dodávat psovi výraz 

elegance a noblesy.  

Kdy se poprvé obojky objevily?  

Zřejmě první zmínky o obojku na krku psa pocházející ze starověkého Egypta. 

Psi byli vždy vedeni jako lovci nebo ochránci. Ve starověku obojky 

představovaly také symbol oddanosti.   Dnešní psí obojky -Designové obojky 

bývají zdobené křiklavými barvami a drahými ozdobami od krystalů Swarovski 

až po stříbro a drahé kameny. Kromě funkce zdobné mohou mít obojky i řadu 

jiných účelů. Mohou plnit bezpečnostní úlohu (reflexní nebo světelné prvky), 

informační (jméno psa, kontakt na majitele), pomocnou při terapii nebo po 

operacích (obojky opatřené alžbětinským límcem). Hlavní úlohou však dnes je 

použití při výchově a výcviku psa.  
 

Obojek jako výchovný prostředek otupuje citlivost k vrozeným sociálním 

signálům psa. Tlak, tah, napětí a pulzní trhání obojkem při výchově psa může 

mít negativní dopad nejenom na psychiku zvířete, ale i na jeho zdravotní stav. 

Studie dokazují, že mnohé poruchy páteře, chronický kašel, pohmoždění hrtanu, 

dráždění štítné žlázy, bolesti hlavy a nepřiměřená agresivita nebo bázlivost mají 

svůj původ právě zde! 
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                                   KVÍZOVÉ ČTENÍ 

       

Stahovací obojek Elektrický obojek Alžbětin límec 

Zdroj textu: časopis  Pes přítel člověka 

Zdroj obrázků: http://www.e-http://www.e-dog.cz/editor/image/eshop.products/0005_t.jpg; 
http://www.elektricky-obojek-pro-psy.cz/1484-large_default/vycvikovy-obojek-petsafe-

250m-az-pro-tri-psy.jpg;http://kaspar-veterina.cz/public/userfiles/photos/tn-150/pes-

zdravotni-limec.jpg                                                                                                                                                            

-                                                                                                                      -9- 

      

(Dagmar Klauzová 9A)                                             

http://www.e-http/www.e-dog.cz/editor/image/eshop.products/0005_t.jpg
http://www.elektricky-obojek-pro-psy.cz/1484-large_default/vycvikovy-obojek-petsafe-250m-az-pro-tri-psy.jpg
http://www.elektricky-obojek-pro-psy.cz/1484-large_default/vycvikovy-obojek-petsafe-250m-az-pro-tri-psy.jpg
http://kaspar-veterina.cz/public/userfiles/photos/tn-150/pes-zdravotni-limec.jpg
http://kaspar-veterina.cz/public/userfiles/photos/tn-150/pes-zdravotni-limec.jpg


KVÍZOVÉ ČTENÍ 
 

 

 

 

 

 

 

  

                    (text i obrázky Denisa Kuzmová, 5.A)   
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VYHODNOCENÍ 
   

           
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

             
 

 
          
 

Zde je 6 z 9 vyhodnocených z prázdninového čísla Poškoláčka  
ve výtvarné i kvízové soutěži. Všem gratulujeme . 
 

                  -11-                                                    



          DOPLŇOVAČKY           

 

1)Jaký měsíc začaly prázdniny?       Č _ r _ e _ e _ 

 

2)Jaký měsíc začala škola?              _ _ ř _ 

 

3)Jak dlouho trvaly letní  prázdniny ? __  m _ _ _ c _ 

 

4)Jak se jmenuje třídní učitelka 3.B?     K _ p _ č _ á 

 

5)Jak se jmenuje příjmením ředitelka této školy?       

                                                       V _ s _ a _ k _ v _ 
 

6)Kdy je nejbližší státní svátek ?          _ _. 10.2015 

 

7)Jaký rok byla postavena  tato škola     1 _ 1_ 
                   (Kristýna Minaříková, 9.A) 

 

 

 

 

 

 
          

    

 

 

 

-12-                             (obrázek Tereza Šobková, 9.A)                               



                                       HLAVOLAM 
 

1.                                                        2.           

 

KTERÉ ZVÍŘE DOPLNÍŠ  MÍSTO OTAZNÍKU 

Z DRUHÉ TABULKY? 

NÁPOVĚDA: Všimni si prvního písmenka u zvířat v 1.tabulce        

a zopakuj si, jak jdou po sobě písmena v abecedě. 

Místo otazníku bude : 

 

    

 

 

 

 

                                                   

(Veronika Seidlová,5.B)            -13-                      

  



BLUDIŠTĚ 

 

  POMOZ KLUKOVI NAJÍT CESTU DO 7.TŘÍDY.            
  

  -14 -                                                    ( David Veltruský, 9.A) 



 
 

  

                                           (Veronika Seidlová, 5.B) 

 

 

 

 

 
 
 
 

     -15-    

KŘÍŽOVKA 



 

 

 

Horoskopy na říjen 

 Hlavní znamení měsíce-
Váhy (23.9-23.10.) 

 Beran - Nenech se nikým vyto-
čit. Přemýšlej chladnou hlavou a 
relaxuj. 
 Býk - Tento měsíc pečuj o své 
zdraví, předejdeš tak nemocem. 
 Blíženci - Uč se, ať máš dobré 
známky. Bude se Ti to hodit. 
 Rak - Na veřejnosti na sebe zby-
tečně nepoutej pozornost. Ně-
kdy je lepší zůstat mimo dění. 
 Lev - Dávej si pozor na obtížné 
situace, do kterých se můžeš 
lehce dostat. 
 Panna - Nezabývej se minulostí. 
Přemýšlej, co chceš raději  pod-
nikat v budoucnu. 
 Váhy - Budeš mít nové nápady     

a budeš chtít vyzkoušet nové věci.  Pozor, ať něco nepokazíš!!! 
 Štír - Budeš neklidný/á, vyhýbej se proto obtížným situacím. 
 Střelec - Začátek měsíce si budeš řídit sám/a. Když si však nebu-
deš vědět rady, požádej o pomoc. 
 Kozoroh - Máš toho tolik před sebou a nevíš kam se vydat. Roz-
mysli se pořádně a zvol správnou cestu. 
 Vodnář - Vše špatné se nakonec obrátí ve tvůj prospěch. 
 Ryby – Příznivé postavení planet Ti umožní být velice kreativní.  

                                        (text i obrázek Tereza Šobková, 9.A) 
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HOROSKOPY 
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HÁDANKY 
 

1.Kolik je celkem tříd na škole ???  (sborovny a tělocvičny                  

se nepočítají) 

 

2.V jakém měsíci končí škola ?? (kdy je vysvědčení) 

  Č        
                       (Jan Červenka, 6.B)    

  -17- 

  

SUDOKU 



                          OSMISMĚRKA                                        
                

Z      A H R A D A 

Á Ř Í J E N L 

H P Š K O L A 

O Ř E O O Ž V 

N D E R Z Á I 

E I E K M K C 

K P O V O C E 

 

Vyškrtej tato slova: OVOCE, LAVICE, ŽÁK, 

ŠKOLA, ZÁHONEK, ZAHRADA, ŘÍJEN, ŘEK, PERO, 

OŘE 

TAJENKA: 

      
 

-18-                                          (Eliška Neumanová, VI.B )                                                                    

  



                                        
 

 

SPOJ PUNTÍKY PODLE ČÍSEL 0-51. 

ŘÍKÁ SE MU PTÁK 

MOUDROSTI.        

                                                                                                               -19-        

    

              (Denisa Kuzmová, 5.A) 

SPOJOVAČKA 
 



Školní časopis POŠKOLÁČEK 

vydává 1x měsíčně 

Základní škola a Mateřská škola Kladno, Zd. Petříka 1756 

 

www.2zskladno.cz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem bylo odevzdáno 45 správných soutěžních odpovědí. Redaktoři 

z nich vylosovali 3 šťastné výherce.     Odměněno bylo i  6 žáků                     

o nejzdařilejší obrázek. Vaše africká zvířata byla jak  živá .             

MALUJTE  A SOUTĚŽTE DÁLE, DRŽÍME VÁM PALCE!!! 

Klára    Hudečková  3.A    1.místo: Marie  Dunková   4.B 

Barbora Madiová     4.B     2.místo: Nicol Štěpánková   2.B  

Kristýna Zimová    4.B     3.místo: Alexandra  Kusá   4.A. 

        4.místo: Kateřina Krobová   4.B 

                                                           Anna     Klauzová   3.B 

                Tomáš    Kodera   3.B 

     
 

Číslo vydání: 1. 

Měsíc:  ŘÍJEN 2015 

Ročník vydávání: 14. ročník 

Náklad: 100 výtisků 

Počet stran: 20 

Cena: 12,- Kč. Cena při předplatném: 10,- Kč 

 

Výsledky soutěže  
z prázdninového 

čísla 



                       SOUTĚŽ 

 

1.Který den  začal tento školní rok? 

___________________________________ 

 

2. Kolik měsíců má školní rok?__________ 

 

3.Napiš webovou adresu školy: 

___________________________________ 

4. Kolik pater má naše škola? 

___________________________________ 

                  (zpracoval kolektiv redaktorů Poškoláčka) 

 

Jméno:___________________________ 

Třída:  ______________ 



                        VÝTVARNÁ SOUTĚŽ 

             Nakresli svoje strašidlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jméno:___________________________ 

Třída:  ______________ 

 


