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                    VZKAZY PRO ZEMI 
 

Na konci dubna, 22.4., slavila Den Země víc jak miliarda lidí na celém 

světě. Je to největší svátek, který slaví společně lidé na celé planetě, 

bez ohledu na víru či národnost. 

A toto jsou vzkazy pro naší planetu, které jste napsali : 

Děkujeme za Tvoji trpělivost, jsi nám 

krásným domovem :-D. 

Přejeme Ti pozitivní lidi. 

Planeto, jsi super. Máš život a jsi náš 

nejvzácnější lidí poklad  . 

Jsi moc malá. 

Ahoj planeto. Děkuji Ti za můj život . 

Ahoj naše planeto. Měj v sobě mír a klid.  

Toč se dál a vydrž to s námi (lidmi) dlouho 

. 

Ahoj Země naše. Jsi velká. 

Jsi krásná a poučná. 

Nejsme v bezpečí. 

Ahoj Země. Budu se snažit neničit životní prostředí . 

Ahoj planeto. Jak se máš???            (obrázky dětí ze školní družiny) 

-2-                                                                 (obr. na  deskách: Tereza Šobková)  

 

 



                           
 
1.5.  Svátek práce                     

2. 5. Zikmund  

3. 5. Alex 

4. 5. Květoslav 

5. 5. Klaudie 

6. 5. Radoslav 

7. 5. Stanislav 

8.5.  Den osvobození; Den matek  1.MÍSTO           2.MÍSTO 

9. 5. Ctibor            Klára Šetková, 2.B              Anička Prentisová, 5.B 

10. 5. Blažena  

11. 5. Svatava           

12. 5. Pankrác 

13. 5. Servác 

14. 5. Bonifác KAREL IV.-700let 

15. 5. Žofie  

16. 5. Přemysl 

17. 5. Aneta                                     3. MÍSTO                           3. MÍSTO 

18. 5. Nataša                  Magda Krejčová, 4.A        Štěpka Forejtová, 4.A                           

19. 5. Ivo                   

20. 5. Zbyšek                               

21. 5. Monika      VYHODNOCENÍ  

22. 5. Emil      VÝTVARNÉ 

23. 5. Vladimír     SOUTĚŽE –duben   
24. 5. Jana          

25. 5. Viola                           4. MÍSTO 

26. 5. Filip           Martina Ptáčníková, 2.B                  

27. 5. Waldemar                   

28. 5. Vilém 

29. 5. Maxmilián 

30. 5. Ferdinand 

31. 5. Kamila       (kalendář Martin Bíba, 7. A)                               
                                                 -3- 

KALENDÁŘ-květen 



 KŘÍŽOVKA 

 

 

 

     

 TAJENKA:_____________________ (Maruška Dunková, 4.B) 
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Část sedmá: Srdcový zámek       Říše divů  
Srdcový zámek už byl jen asi 100 kroků před námi. Šklíba asi vycítila mojí 

nervozitu, protože řekla: „Neboj se Emo, nic se nemůže stát.  Jsem 

domluvená se služebnictvem v zámku.“ „ Byla to ale náročná cesta, měly 

bychom  si odpočinout.“ „Teď , když už jsme skoro v zámku?“ zeptala 

jsem se zděšeně.  „Ano, teď, protože tma je náš společník.“ „Nebylo by 

rozumné do zámku jít za světla.“ „ Pojď , tady se posadíme a počkáme na 

večer.“ Chtěla jsem se prospat, protože mi Šklíba řekla, že budu v zámku 

dělat pomocnou kuchtičku .  Že se v noci moc nevyspím, protože se 

všechno připravuje na další den. Ale usnout jsem nemohla ani za milion. 

Byla jsem strašně nervózní , jak to dopadne. Když byla podle mých 

pozorovacích schopností asi půlnoc, Šklíba se konečně vzbudila. „Tak asi 

půjdeme,“  řekla a usmála se ještě víc, než jak bychom si myslely,  že je 

vůbec možné. Následovala jsem nejistě Šklíbu k zadním dveřím zámku. 

Takhle v noci působil strašidelněji, než přes den. Dveře se pro mne  

v nečekaný okamžik otevřely. Vykoukla z nich mladá dívka s ohnivými 

vlasy. „Pojďte rychle dovnitř, než nás uvidí stráž.“ „ Běž Emo,“  ušklíbla se 

kočka. „Já už se musím vrátit nazpět, mám ještě důležitou práci.“ „ Ráda 

jsem tě viděla Eriko,“  pronesla k zrzavé dívce.   „I já tebe Šklíbo.“  Byla 

jsem tak v šoku, že jsem nepozdravila ani Eriku, ani Šklíbu a nemohla jsem 

ani vejít dovnitř.  Erika si toho všimla a vtáhla mě dovnitř. Prošly jsme 

úzkou chodbou a dostaly jsme se do malého pokojíku. Když člověk vidí 

Srdcový zámek zvenku, nikdy by si nepomyslel, že může mít uvnitř takto 

malé pokoje. „Pro dnes v noci se v kuchyni nevaří, ale ráno začínáme ve 

4.“ Překvapeně jsem se na Eriku podívala. „ Ano, Emo,  i když tu jsi 

z jiných důvodů, než vařit polévku, budeš muset v kuchyni pomáhat.“  

„Budu se snažit, abys měla co nejvíce volna, ale všechno nezvládnu sama.“ 

Zmohla jsem se jen na tiché poděkování. „Pojď už spát,  je fůra hodin.“      

„Tady budeš spát,“  ukázala do kouta na nuzně vypadající postel.               „ 

Dobře,“  řekla jsem a lehla si do postele . „Dobrou,“  řekla Erika a sfoukla 

svíčku , která dosud slabě osvětlovala malou  komůrku. „ Dobrou,“ 

zašeptala jsem odpověď. 
 Pokračování příště....             (Tereza Pefková, 9.A) 
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POVÍDKA 
 



 

  

Venku všechno rozkvétá, 

to máj už nám začíná. 

Polibek pod rozkvetlou třešní, 

abychom my ženy neuschly všechny . 

 ( básnička Kateřina Kopecká, 7.A) 

 

KE DNI  MAMINEK 

Maminka je to nejcennější, 

co nám svět dal, 

s ní je život nejkrásnější 

a každý by si přál, 

aby jeho maminka 

taková byla, 

jako jsi Ty, 

jsi jako pohádková víla, 

co plní naše sny. 

-6-    

                         ( obrázek Terezka Šobková, 9.A) 

BÁSNIČKY 



                              HRA PRO TEBE                     

HRA: Kdo, (s kým), kdy, kde, co dělali, proč…...                

Pravidla:  Několik papírů A5 rozstřihneme na dvě půlky. Každý hráč dostane 

vzniklou půlku. Každý napíše KDO: jakékoliv podstatné jméno-třeba:  smradlavá 

ponožka. (Fantazii se meze nekladou. Druhý řádek může být S KÝM). Přehne  

papír nápisem na stůl, to znamená dozadu a pošle ho po směru hodinových 

ručiček. Zprava mu přijde papír druhý, tentokrát napíše KDY. Opět přehne a  

pošle papír po směru hodinových ručiček a přijde mu další, na něj napíše KDE: 

jakékoliv místo,.. na záchodcích, v muzeu,... Na další papír napíše CO DĚLALI tj. 

jakékoliv sloveso. Poslední co, hráči napíší je PROČ např. protože venku prší... 

Důležité je, aby hráči šetřili místem, tak aby se na "nudli" papíru vešlo pod sebe 

6 slov nebo slovních spojení. Hra je zakončena vhozením papírů do klobouku a 

slavnostním přečtením.  Je to fakt vtipné…  

-David a paní učitelka Vejvarová  na Karlově mostě před  pěti lety trůnili, protože 

je Eliška Neumanová nejlepší.    

-David v kině si zítra bude čistit zuby, protože proto. 

-Eliška teď v Chorvatsku šplhá, protože je vesmír velký. 

 -Paní učitelka Vejvarová před chvílí  bagrovala v Hostivicích, protože bagr. 

-David minulý týden v Praze jedl, protože Zoe drží dietu. 

-Paní učitelka Vejvarová minulé tisíciletí v Dejvicích fotila velbloudy, protože je 

má ráda. 

-David před sto lety u Elišky doma hrál pro slepičí kvoč. 

KTERÝ Z TĚCHTO NESMYSLŮ SE TI LÍBÍ NEJVÍC ??  TOTO  NÁM 

VYŠLO PŘI CESTĚ VLAKEM Z PRAHY, KDYŽ JSME SE VRACELI  Z  

KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE NEJLEPŠÍ ČASOPIS ROKU 2016 a hráli jsme 

tuto hru.    ZAHRAJ SI TAKY .  (Eli Neumanová, Zoe Opočenská, 6.B)       

                -7-                                                                                                                          



              RECEPTY 
      

 

Jarní ptáčci z rajčat 
Na 10 plněných rajčat budeme potřebovat: 

10 rajčat, 2 sýry Lučina, 1 měkký sýr se šunkou, 2 lžíce majonézy, 10-20dkg 

měkkého salámu (třeba Junior), půlku cibule, kousek pórku, sůl, asi 5 oliv, kousek 

žluté papriky, ledový salát 

Postup: 

Nejprve si připravíme náplň: 

Smícháme Lučinu, majonézu a měkký sýr. Přidáme měkký salám nastrouhaný na 

hrubém struhadle, jemně nakrájenou cibuli a pórek. Dosolíme podle chuti. 

Z rajčat odkrojíme horní část, vnitřky rajčat vydlabeme malou lžičkou. Rajčata 

naplníme směsí a přiklopíme vrškem. 

Nakonec vyrobíme z oliv oči a z papriky zobáček. Ptáčky položíme na list 

ledového salátu. 

DOBROU CHUŤ !!!  

 

 
 

-8-                                                              (Veronika Seidlová, 5.B)  



ROZHOVOR  

                                 
 
1. Jste jenom posluchač, nebo na něco hrajete či zpíváte? 

Hudba jako taková se mi samozřejmě líbí. Zpříjemňuje mi chvíle při práci   

a je mi s ní veseleji. Nejčastěji si ji 

pouštím například tehdy, když doma 

dělám nějaké domácí práce. Při 

luxování si dokážu i zpívat, protože mě 

nikdo neslyší, když zpívám falešně. I v 

kanceláři poslouchám hudbu, ale musí 

být potichu, aby mě nerušila při práci. 

Když jsem byla malá, chodila jsem na 

hodiny klavíru, ale moc daleko jsem to nedotáhla, nebyla jsem pilný žáček. 

2. Co ráda posloucháte?                                                                            

Nemám vyhraněný styl, poslouchám jakoukoli hudbu. Ráda si 

poslechnu pěknou operu, jdu do divadla na operetu, ale líbí se mi i 

populární hudba. 

 

3. Kdybyste měla možnost vybrat si jakéhokoliv zpěváka nebo skupinu, 

který by přijel na koncert do Kladna, koho byste zvolila? Mám hrozně 

ráda skupinu Kabát a podívat bych se přišla i na skupinu Kryštof. 

(rozhovor s paní ředitelkou, Mgr.Šárkou Vostarkovou, vedla Bětka            

Tatková, 5.A) 

                                                                                                              

                                                     (     (     (        (obrázek Jirka Brož, 2.A) 

                                                                          5.MÍSTO ve Výtvarné    

soutěži                                                              soutěži –duben 2016      -9-   

  

 



                                   KRAJSKÁ SOUTĚŽ 

 

Školní časopis roku 2016 

 

Na pátek 15. 4. 2016 jsme my, redaktoři školního časopisu Poškoláček, 

dostali pozvání do Vyšší odborné školy publicistiky Praha, která vyhlásila 

krajské kolo soutěže "Školní časopis roku 2016" pro Prahu, Středočeský, 

Plzeňský, Liberecký, 

Královehradecký a Ústecký kraj    

v kategorii základních škol. Této 

akce se nás zúčastnilo sedm  z 5., 6. 

a 9. ročníků. V brzkém odpoledni 

nás čekalo vyhodnocení soutěže 

Školní časopis roku 2016 - krajské 

kolo. Konkurence byla veliká a 

nejvíce zúčastněných týmů bylo 

především z Prahy a Středočeského 

kraje. Nakonec se i na nás dostalo a 

naše celoroční práce byla oceněna zvláštní cenou poroty v podobě diplomu 

a věcných cen. Též jsme zde získali cenné rady ,podněty a inspiraci 

ohledně další tvorby pro naše čtenáře. Této soutěže bychom se rádi 

zúčastnili i v příštím roce , kdy se budeme  snažit probojovat se do 

celostátního kola. V tom nám doufejme pomohou též i naši čtenáři ,se 

svými připomínkami, popř. náměty, kterým všem děkujeme za jejich 

přízeň. 

                                                                                      

Vaši redaktoři 
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VYHODNOCENÍ 
     
                        

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                    
 
              
   

                  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                  VÝTVARNÁ  
                                                                                   SOUTĚŽ 
 
 
 
 
 
 

                                                                                          SOUTĚŽNÍ 
 KVÍZ                                                                                                                                   

 
 

           VŠEM VÝHERCŮM GRATULUJEME . 
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          SPOJOVAČKY           
POZNÁŠ PODLE ČÍSLA  LINKY, JAK SE KTERÁ NOTA JMENUJE?               

ZAPIŠ DO ČTVEREČKŮ. 

 
                                                                                  (Alžběta Tatková, 5.A) 

                          SPOJ DÉLKU NOTY S PÍSMENY A, B, C, D.                                                      

-12-     (A - nota celá, B- nota půlová, C-nota osminová, D- nota čtvrťová)  



                                     ROZHOVOR 
 

 1. Jaký máte vztah k 

hudbě? Jste jenom 

posluchač nebo i na něco 

hrajete nebo zpíváte? 

Ne, já jsem jenom posluchač. 

Na nic nehraju a zpívám si 

jenom v soukromí, když mě 

nikdo neslyší. Poslouchám 

všechnu hudbu. 

2. Kde si hudbu pouštíte? 

Nejčastěji v autě, protože na to mám čas a občas i doma. 

3.Kdybyste  měla možnost vybrat si jakéhokoliv zpěváka nebo 

skupinu, který by přijel na koncert do Kladna, koho byste zvolila? 

Tři sestry. 

 (rozhovor vedla se svojí třídní učitelkou, Mgr. Petrou Dlouhou, Bětka 

Tatková, 5.A)              

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(obrázek Terezka Dvorščáková, 2.B)                                                                                                                              

5. MÍSTO ve Výtvarné soutěži -duben                                                      

                          -13-                      



          BLUDIŠTĚ   
 

 
    (bludiště David Veltruský, 9.A) 

             

           (obrázek Nela Hricišáková, 2.A) 

      5.MÍSTO ve Výtvarné soutěži –duben                                                  
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V tajence najdeš jméno známého hudebního skladatele a 

klavírního virtuosa (iniciály W.A.M.; narozen v Salzburgu 1756) 

TAJENKA:  

      

  (Veronika Seidlová, 5.B)   

(správné odpovědi ze str.19 -  tambourine-tamburína, piano-klavír, 

violin-housle, drums-bubny, recorder-zobcová flétna)   

                                                                     -15-                                                                                                                                                                               

KŘÍŽOVKA 



 

  
Hlavní znamení měsíce - Býk (21.4-21.5.)  

Beran - S pomocí trpělivosti se Ti podaří 

dosáhnout požadovaných změn. 

  

Býk - Vše řeš v klidu a s rozvahou, předejdeš tak 

zbytečným chybám. 

  

Blíženci - Tento měsíc Ti nabídne dny plné zážitků 

a překvapení. Tak si to užij. 

  

Rak - Zamysli se nad tím, co je pro Tebe skutečně 

důležité. 

   

Lev - Žádnou činnost zbytečně neuspěchávej, vše má totiž svůj čas. 

   

Panna - Vhodná relaxace Ti pomůže navodit harmonii celého organismu. 

   

Váhy - Bude z tebe vyzařovat nezměrný optimismus, který bude působit na 

všechny kolem Tebe. 

   

Štír -Tento měsíc Ti bude nakloněn v řešení náročných situací. 

  

Střelec - Budeš-li naslouchat svému vnitřnímu hlasu, čeká Tě velká odměna. 

   

Kozoroh - Díky empatii si získáš důvěru zcela cizích lidí, kteří budou pro Tebe 

důležití v budoucnu. 

  

Vodnář - Pochopení hledej u přátel. Pomohou Ti najít ztracenou rovnováhu a 

sebevědomí. 

  Ryby - Vychutnávej si každý okamžik, který prožiješ se svými nejbližšími.                

-16-                                                                    (Tereza Šobková, 9.A)              

HOROSKOPY 
 

 



 
   

 
   (SUDOKU-Veronika Seidlová,5.B; KŘÍŽOVKA -Marie Dunková,4.B) 

   

                                 KŘÍŽOVKA 
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SUDOKU 



                              OSMISMĚRKA                                        
                

 

( Ondřej Šverma, 3.B )                                                                     

 

 

 

(obrázek Mikuláš Rekl, 2.A) 

5.MÍSTO ve Výtvarné soutěži -duben 
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NAPIŠ DO RÁMEČKŮ PŘEHÁZENÁ PÍSMENA.    (řešení str. 15)   

                                                              (Klára Švermová, 5.B)              -19-                                                                                               
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Školní časopis POŠKOLÁČEK 
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Základní škola a Mateřská škola Kladno, Zd. Petříka 1756 
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Celkem bylo odevzdáno 42 soutěžních odpovědí. Redaktoři z nich 

vylosovali 3 šťastné výherce. Odměněno bylo i  9 žáků  o nejzdařilejší 

obrázek OBLÍBENÝ HUDEBNÍ NÁSTROJ .                             
MALUJTE  A SOUTĚŽTE S NÁMI NADÁLE. DRŽÍME VÁM PALCE!!! 

Šimon      Štěpánek    4.B    1.místo: Klára     Šetková     2.B 

Valeria    Kuzněcova  2.B   2.místo: Anna    Prentisová     5.B  

Kateřina  Krobová       4.B   3.místo: Magda   Krejčová       4.A  

         3.místo: Štěpka   Forejtová     4.A 

                                             4.místo: Martina  Ptáčníková   2.B 

5.místo: Mikuláš Rekl 2.A  5.místo: Nela        Hricišáková 2.A 

5.místo: Jiří         Brož 2.A 5.místo: Tereza    Dvorščáková 2.B            
Číslo vydání: 8. 

Měsíc: KVĚTEN 2016 

Ročník vydávání: 14. ročník 

Náklad: 110 výtisků 

Počet stran: 20 

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

 

 

Výsledky soutěže  
ze 7. dílu 



 

 

                               SOUTĚŽ 

1. Které hudební nástroje máš rád/a? 

___________________________________ 

___________________________________ 

2. Který den slavíme 700let od narození Karla IV.? 

(najdeš v kalendáři na květen-str.3) 

_____________________________________ 

3. Napiš  3  strunné  nástroje: 

_____________________________________ 

4. Kolik strun má kytara? 

_____________________________________ 

        

                                               (redaktoři Poškoláčka) 

Jméno:___________________________ 

Třída:  ______________ 

 



 

                            VÝTVARNÁ SOUTĚŽ 

NAKRESLI NA CO SE TĚŠÍŠ O PRÁZDNINÁCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jméno:___________________________ 

Třída:  ___________________ 

 


