
6.díl 

díl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

                                               

                                                   

                                     

                                            

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                     

 

  

 

 
 

 

 



 ZAJÍMAVOSTI 

Březen – Měsíc knihy: Kde se vzal a jak je tomu dnes? 

Měsíc březen je už více jak 60 let spojován s Měsícem knihy. 
V březnu, v Měsíci knihy, se už dříve pořádaly nejrůznější akce, 
besedy či večery poezie. 
Březen, kromě svátku jara, v současnosti zůstává i nadále 
svátkem knihy. Přes 400 knižních institucí po celé České republice 
i letos slaví březnový Měsíc knihy prostřednictvím různých besed 
nebo veletrhů. Nakladatelství a knihkupectví přicházejí s 
výhodnými cenami  knížek a proto v tomto období přibývá těch, co 
budou nalézat kouzlo a vůni tištěných knih.  

 
Zdroj: http://kultura.eurozpravy.cz/literatura/147597-brezen-mesic-knihy-kde-
se-vzal-a-jak-je-tomu-dnes/ 

A co připravuje Městská knihovna Kladno na Sítné v měsíci 

březnu?? 

8. 3. 2017 od 10:00 Ústřední půjčovna Sítná KOMENTOVANÁ 

PROHLÍDKA ZÁKULISÍ KNIHOVNY 

 Vůně nových knih i skladů. Co všechno se děje s knihou než dorazí do regálu? 

Zveme vás na prohlídku zákulisí knihovny. VSTUP ZDARMA, rezervace míst na 

312 258 912, p. Kroupová 

  

15. 3. 2017 od 18:00 Čítárna - VEČER S PETROU JUNGMANOVOU 

Setkání s Borkou, Lízou, Martou … Divadelní a muzikálová herečka, která se 

stále více objevuje i na televizní obrazovce. Jaké role patří mezi její 

nejoblíbenější? Jsou to ty, za něž byla oceněna Thálií a brněnskými Křídly (pro 

nejpopulárnější herečku sezóny) nebo se cítí víc lektorkou moderního tance? 

Povídání o zájezdovém Divadle S.K.L.O, vzpomínkách na Kladno i o 

nezničitelném optimismu. VSTUP ZDARMA, rezervace míst na 312 258 914, 

Čítárna, Nám. Sítná 3106 

   

Pokračování seznamu akcí v městské knihovně na Sítné na březen na  str. 5.……..       

-2-                                                                         (zdroj: http://www.mkkl.cz/)  
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 1. MÍSTO                                2. MÍSTO 
 1. 3. Bedřich 

 2. 3. Anežka 

 3. 3. Kamil 

 4. 3. Stela 

 5. 3. Kazimír 

 6. 3. Miroslav 

 7. 3. Tomáš 

 8. 3. Gabriela 

 9. 3. Františka 

10. 3. Viktorie            

11. 3. Angelina                 

12. 3. Řehoř                        Nicol Štěpánková, 3.A             Martina Ptáčníková, 3.B 

13. 3. Růžena          3. MÍSTO                                    4. MÍSTO 

14. 3. Matylda  

15. 3. Ida 

16. 3. Elena 

17. 3. Vlastimil                                                               

18. 3. Edvard 

19. 3. Josef 

20. 3. Světlana          

21. 3. Radek         

22. 3. Leona                    

23. 3. Ivona       Martina Vlasáková, 2.B        Káťa Vejvarová, 1.A 

24. 3. Gabriel                            5. MÍSTO 

25. 3. Marian 

26. 3. Emanuel  VÝTVARNÁ 
27. 3. Dita                    SOUTĚŽ 
28. 3. Soňa                          ZA ÚNOR 2017 
29. 3. Taťána 

30. 3. Arnošt                                                                                                                                

31. 3. Kvido                                               Tereza Madiová, 1.A                      -3-                                                                                       

KALENDÁŘ - březen 



 VELBLOUDÍK 

 

1. třída             12 + 4 = ___  18 – 4 = ___  13 + 2 = ___                                    

              19 + 1 = ___  16 – 3 = ___  18 – 2 = ___ 

Kája měla 6 bonbónu a maminka jí dala ještě 3 bonbóny. Kolik měla Kája 

dohromady bonbónů? 

Znázorni___________________________________________________ 

Vypočti___________________________________________________  

Odpověz__________________________________________________ 

 

2. třída 10 + 30 + 40 + 20 = ____ 100 – 20 – 30 – 20 = ____         

70 + 10 – 30 + 40 = ____   70 -  40 + 60 – 80 = ____ 

V sadě rostlo 25 jabloní a hrušní bylo  32. Jolik stromů rostlo v sadě?  

jabloní _____________________  hrušní ________________________ 

Vypočti____________________________________________________  

Odpověz___________________________________________________    

 

3. třída a více:   3 x 8 = ____  6 x 2 = ____  3 x 9 = ____ 

              28  :  4 = ____           35 :  7  = ____            30 : 3 = ____ 

Rýže stojí 30 Kč. Olej je o 16 Kč dražší. Kolik korun zaplatíme za obojí? 

rýže:__________________  olej:_________________________ 

Vypočti: ___________________________________________________ 

Odpověz:__________________________________________________     
-4-                      (Barbora Madiová, 5.B)                                  



 
 

9. nebo 30. 3. 2017 od 17:45 Čítárna INTERNETOVÉ LEKCE PRO 

ZAČÁTEČNÍKY 

Stále nemůže přijít internetu na chuť, ale okolnosti vás nutí se do práce s 

počítačem zakousnout? Navštivte naši jednorázovou úvodní Lekci internetu pro 

začátečníky. Seznámíte se se základy ovládání PC, zorientujete se v prohlížeči a 

vyzkoušíte vyhledávání v praxi. VSTUP ZDARMA, rezervace míst na 312 258 

914, Čítárna, Nám. Sítná 3106 

23. 3. 2017 od 18:00  Čítárna - ČERNÝM KONTINENTEM NA VLASTNÍ PĚST   

(A VOZÍKU) - JAR, Namibie, Botswana ... 

Jirka Mára se stal fenoménem a povzbuzením pro všechny, kteří kdy váhali nebo 

měli strach splnit si své sny. Společně s rodiči procestoval v průběhu pěti let 

všechny obydlené světadíly, což z něj udělalo světového rekordmana! Jak se dá 

cestovat na vlastní pěst (a také s vozíkem) Jihoafrickou republikou, Namibií, 

Botswanou … se dozvíte při setkání s Márovými. Beseda s projekcí mnoha barev, 

VSTUP ZDARMA, rezervace míst na 312 258 914, Čítárna, Nám. Sítná 3106 

 

 ČARODĚJNICE LETÍ  ANEB SLET ČARODĚJNIC NA SÍTNÉ 

Městská knihovna Kladno vyhlašuje výtvarnou soutěž. 

Čarodějnice patří mezi oblíbené pohádkové bytosti. Dejte prostor  fantazii 

a vytvořte svou nej, nej čarodějnici a přineste jí do dětského oddělení 

knihovny, kde se uskuteční největší slet čarodějnic. 

Použita může být jakákoli výtvarná technika kromě křídy a pastelu. Od jednoho 

autora max. 3 práce formátu A3. 

Čarodějnice mohou být pletené, háčkované, vyšívané, šité, lepené, ale hlavně 

originální :-) Práce musí být podepsána: jméno a příjmení, adresa bydliště, věk, podpis 

zákonného zástupce (rodiče), že souhlasí s vystavením práce svého dítěte v souladu s 

autorským zákonem. 

Kategorie soutěže: 

Soutěže se mohou zúčastnit děti ve věku do 15 let. Porota vybere 20 

nejlepších prací, které budou oceněny knihou. Všechny práce pak budou 

vystaveny v prostorách knihovny. 

Termín pro odevzdání prací: 31. března 2017 

Vyhlášení výsledků : 26. dubna 2017 

Bližší informace: tel. 312258913 – pí. Hantáková nebo deti.updk@mkkl.cz 

(zdroj: http://www.mkkl.cz/                       -5-            

AKCE BŘEZEN 
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   NAJDI MEZI OBRÁZKY 5 ROZDÍLŮ : 

       

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

-6-     (Markéta Mládková, 6.B)                              

ROZDÍLY 



KNIHY K DOPORUČENÍ 

 

Pro ty nejmenší bych doporučila něco 

s obrázky a s jednoduchým dějem.  

Deník malého Poseroutky, jehož 

autorem je Jeff Kinney, splňuje oboje. 

Velmi stručná pointa. Kdybych měla 

shrnout tuto knihu, tak je velmi vtipná a 

pro menší i je jako komiks v knize. 

 

 

Pro ty větší bych doporučila něco i se 

složitějším dějem. Papírová města,  od 

Johna Greena, je dobrodružná kniha. Je 

trochu složitější na pochopení, ale je stejně 

super. 

 

 

Jako poslední vyzkoušejte aplikaci jménem wattpad. 

Máte tam hodně knih z asi všech 

žánrů. Přečteš si tady různé texty, 

povídky, knížky od lidí, co něco 

napsali pro sebe. Můžeš si tam také 

vyzkoušet a něco napsat i ty.                       

 
(Amálie Vacinová, 6.B) 
 
              

                 -7-                                                                                                                          
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        DOPLŇOVAČKY          
      
 

       

AMURCJS 

EFRDA    

MREV

ANEC 

 

HRARY OTTERP  

   

  

KOIČČAK  EPJSEK                                       
NAKRESLI 

DO 

RÁMEČKŮ 

POHÁDKOVÉ 

POSTAVY: 

 

                                                               (Marie Dunková, 5.B) 
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               ZE ŽIVOTA ZVÍŘAT 

            

Sova pálená  (latinskyTyto alba) 

 

Základní údaje 
Rozšířená je téměř po celém světě. Je to středně 

velký druh sovy, asi nejlépe rozpoznatelný ze všech 

druhů, které se u nás vyskytují. Pro sovu pálenou je 

totiž typickým znakem srdcový závoj na hlavě. 

Délka těla je 33–39 cm, rozpětí křídel má 80–95 cm, 

váží 200–400 g. Má šedou a jemně černou barvu. 

Břicho je většinou žlutohnědé s tmavými tečkami. 

Potrava pro sovu pálenou jsou především hraboši, 

myši a rejsci. Ve výjimečných případech uloví hmyz nebo nějakého 

ptáka. 

 

Rozmnožování 
Původně si sova pálená budovala hnízda ve skalách a dutinách 

stromů. Snáší dvakrát do roka. Na vejcích sedí samice sama a samec 

ji krmí. Mláďata se začínají líhnout po 30–

34 dnech. 

 

Zajímavosti 
Jde o tichého nočního lovce s dokonale 

vyvinutým sluchem, který umožňuje lapit kořist 

i v naprosté tmě. Sově pálené hrozilo ještě před 

25 lety vyhynutí. Dnes patří k silně ohroženým 

druhům (jsou téměř vyhynulými živočichy). 
 

 

(Klára Švermová, 6.B, zdroj textu wikipedie, foto: Škola v přírodě, 

Stará Živohošť 2016) 

                                             -9- 



                                     VYBARVOVÁNKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    -10-                                                                     (Denisa Kuzmová, 6.A)  



VYHODNOCENÍ 
       

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYHODNOCENÍ 

SOUTĚŽÍ za únor                                                  -11- 



          MOJE KNIHY           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NAPIŠ  SVÉ OBLÍBENÉ KNIHY A JEJICH SPISOVATELE. POTOM SI 
VYBARVI OBRÁZEK. 
 

NÁZEV KNIHY    SPISOVATEL 
 

 
_____________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
-12-                                                                      (Pavla Kopecká, 7. B) 



                                     ROZHOVORY 
 

     Rozhovor s paní učitelkou Jitkou Mužíkovou                         

1. Čtete ráda? 

 „Ano“  

2. Jaká je vaše nejoblíbenější knížka? 

(v současnosti) 

„Bridget Jonesová – Láska šílená       

od Helen Fieldigové. “ 

 3. Nutili vás v dětství do čtení, nebo 

jste četla sama od sebe? 

„Nenutili. Tatínek to dělal chytře. K svátku, narozeninám a k Vánocům 

jsem dostala vždy knihu. “ 

4. Jaká byla v dětství vaše nejoblíbenější knížka? 

„ Dvacet tisíc mil pod mořem od J. Verna.“ 

 

     Rozhovor s paní učitelkou Petrou Dlouhou                  

1. Čtete ráda?                                                                                                                        

„Čtu velmi ráda, jenže od té doby, co učím, nemám 

na to moc čas. Ale když mám nějaké volno nebo 

prázdniny, čtu si knížky, které dostávám třeba 

svátku nebo k narozeninám.“ 

2. Jaká je vaše nejoblíbenější knížka?   

„ Asi poslední knížka, kterou jsem přečetla – Twilight 

saga“ 

3. Nutili vás v dětství do čtení, nebo jste četla sama      

od sebe? 

„Já jsem četla vždycky strašně ráda. Ve škole jsem milovala hodiny čtení a 
literatury, takže mě nikdo nutit nemusel.“ 
 4. Jaká byla v dětství vaše nejoblíbenější knížka? 

„Na to už si asi nevzpomenu. Těch knížek bylo hodně. Já jsem měla 
hlavně ráda obrázkové knížky, a také pohádky a romantické knížky.“ 

 

(rozhovory s paní učitelkami vedla a zpracovala Alžběta A. Tatková, 6.A)  

                                                                                                            -13-                                              



          SPOJOVAČKA   
 

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

____________________   (Sára Kozlová, 5.B) 

_____________________ 

 

                                              

 

 

 

       (Aneta Kaemerová, 1.A) 
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(Sára Kozlová, 5.B)          
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BLUDIŠTĚ 



 
 
 

Ryby 21.2-20.3 
PLANETA: Neptun  

ŽIVEL: Voda 

BARVA: Fialová, modrá 

 

Co máš rád/a?                                                                   

Jako ryba máš zajisté rád/a 

pohodlí. Velmi tě přitahuje 

umění, literaturu a duchovní nauky. 

Co nemáš rád/a?                                                                 

Jako znamení svého typu nemáš rád/a nečestnost a 

někdy jsi i žárlivý/á.                                                        

Beran 21.3-20.4                                                  
PLANETA: Mars  
ŽIVEL: Oheň 

BARVA: Červená 

 

Co máš rád/a?                                                                       

Ve znamení berana máš 

dobrý vztah ke zvířatům, 

u přátel oceňuješ upřímnost. 

Co nemáš rád/a?                                                    

Netolerance a osobní kritika tě dokážou rozzlobit. Musíš 

si dát pozor na slova, která řekneš. Jinak bys mohl/a 

někoho nehezky oslovit.  
-16-                                                                      (Klára Švermová, 6.B)  
     

HOROSKOPY 
 

 



             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. Kůň v množném čísle. 

2. Do čeho se dává pití? 

3. Čím se létá do vesmíru? 

4. Dávají se do toho pastelky 

5. Doplň jméno CZ spisovatele: Josef………….. 

6. Kdo nosí děti? 

7. Hory ve Švýcarsku 

8. Kniha:………… a kočička 

9. Dívčí jméno od jména Erik 

10. Čím se otevírají dveře? 

TAJENKA:   ……………………….       (CZ spisovatel) 
                   (Zoe Opočenská, 7.B)       
 

  -  17- 

KŘÍŽOVKA 



                              OSMISMĚRKA                                         
           

 

( Ondřej Šverma, 4.B)  

 
     

                                                                 

 

 

 

 

 

 

-18- (Klára Šetková, 3.B)                    ( Alena Bendlová, 2.B)                            



                                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kniha-book 
moře-sea 
červená-red 
dveře-door 
nebe-sky 
domov-home 
boty-shoes    Tajenka:  
 
Až doplníš slova do křížovky, hledej v šedivých políčkách 
písmenka, z kterých, když je přeházíš, vznikne ti správná 
tajenka (jméno pohádkové bytosti).                                 -19-                                                                                               

     

                          

 

ANGLIČTINA 
 



Školní časopis POŠKOLÁČEK 

vydává 1x měsíčně 

Základní škola a Mateřská škola Kladno, Zd. Petříka 1756 

 

www.2zskladno.cz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem bylo odevzdáno 24 soutěžních odpovědí. Redaktoři z nich 

vylosovali 3 šťastné výherce. Odměněno bylo i  5 žáků  o nejzdařilejší 

obrázek TVÁ OBLÍBENÁ POSTAVA Z KNÍŽKY ☺.                             
MALUJTE  A SOUTĚŽTE S NÁMI.  DRŽÍME VÁM PALCE ☺!!! 

 

Aneta  Kaemerová      1.A    1.místo: Nicol      Štěpánková  3.A 

Barbora Kouřilová      1.B    2.místo: Martina   Ptáčníková  3.B       

Alena Bendlová      2.B    3.místo:  Martina  Vlasáková   2.B        

         4.místo:  Kateřina Vejvarová   1.A 

                                              5.místo:  Tereza    Madiová     1.B 

                                                         

 
Číslo vydání: 6. 

Měsíc: BŘEZEN 2017 

Ročník vydávání: 15. ročník 

Náklad: 110 výtisků 

Počet stran: 20 

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

 

 
Výsledky soutěže  

z únorového dílu 


