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Kdo Tě vždy vyvede z nudy? No přece Poškoláček! Soutěže a zábava se vším všudy! 

TÉMA: Advent, Vánoce 

Upeč si 

perníčky a 

vyrob si 

adventní 

svícen podle 

návodu. 

Vybarvi si 

omalovánky 

Přečti si 

zajímavosti 

o psí rase 

Basenji a 

mnoho 

dalšího! 

 

 

 

Prosincové 

číslo 

Nové 
vydání! 



 ZAJÍMAVOSTI K ADVENTU  

ADVENT - je doba, kdy se čeká na příchod Ježíška. Advent začíná čtyři 

neděle před Štědrým dnem. Každá neděle má svá jména. První je železná, 

druhá bronzová, třetí stříbrná a poslední zlatá. Letos připadá Štědrý den 

(24. prosinec) právě na zlatou neděli.     

  

CHVOJKA – tak se říkávalo větvičce nebo uříznuté špičky z jedličky. 

Pověšovala se ke stropu nad kuchyňský stůl a zdobila se ořechy , sušeným 

ovocem, perníčky nebo papírovými kytičkami.     

  

OZDOBENÝ STROMEČEK – poprvé se objevil přesně 205 roky (1812)   

na taneční slavnosti v Praze. Měl veliký úspěch a brzy poté si ho začali 

pořizovat do svých domácností bohatí lidé.      

  

SKOŘÁPKY Z OŘECHŮ (vlašských) – slouží jako lodičky, do kterých 

se dává tenká uříznutá svíčka. Lodičky se položí do velké mísy a nechají 

rozsvícené plavat. Podle seskupení lodiček rodina hádá, jaký osud každého 

čeká. 

RYBÍ ŠUPINKY – podle starého zvyku dávala maminka pod talíř.  To 

proto, aby zůstaly v rodině peníze.        

KOLEDY- Kdysi dávno navštěvovaly děti o Vánocích sousedy. Zpívaly 

koledy  a od lidí dostávaly vánočku, oříšky, jablíčka, sušené ovoce, aj.  

  

PRAŽSKÉ JEZULÁTKO – je to slavná soška ze dřeva a vosku, známá 

po celém světě. Do chrámu Panny Marie Vítězné, kde je uložena od 17. 

století, se za ní sjíždějí lidé ze všech koutů zeměkoule. Zajdi se podívat na 

Jezulátko i s rodiči ty - do Karmelitské ulice do Prahy. Máme to blízko ☺.              
                                      (zdroj R. Gregorová, J. Hinková, Mateřídouška 12/20012) 
                                                                                                 
                                                                                               (foto A. Vejvarová) 
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 1. 12.  Iva                 

2. 12.  Blanka        

3. 12.  Svatoslav    

4. 12.  Barbora   

5. 12.  Jitka    

6. 12.  Mikuláš   

7. 12.  Ambrož   

8. 12.  Květoslava   

9. 12.  Vratislav     

10. 12.  Julie            D. Pešulová, 2.A – 1.místo              K. Vejvarová, 2.A – 2.místo 

11. 12.  Dana           

12. 12.  Simona   

13. 12.  Lucie                                                                      

14. 12.  Lýdie        

15. 12.  Radana   

16. 12.  Albína   

17. 12. Daniel   

18. 12.  Miloslav   

19. 12.  Ester            Ž. Lukešová, 2.A -  3. místo        A.Rollingerová,  2.B - 3. místo 

20. 12.  Dagmar   

21. 12.  Natálie       

22. 12.  Šimon   

23. 12.  Vlasta        

24. 12.  Adam a  Eva  - Štědrý den  

25.12.   Boží hod – 1. sv. vánoční 

26. 12.  Štěpán –  2. sv. vánoční  

27. 12.  Žaneta   

28. 12.  Bohumila      

29. 12.  Judita                                                                  

30. 12.  David              Valentýna Kovářová – 1.A -  3.místo 

31. 12.  Silvestr                (obrázky výherců výtvarné soutěže za XI. 2017)                                                                                                
                        GRATULUJEME VŠEM VÝHERCŮM ☺.      -3-                                                                       

                                                                                                             

 KALENDÁŘ -prosinec 



 VELBLOUDÍK 
 

Dnes máme Velbloudíka trochu lehčího, protože je Mikuláš  ☺. 

MATEMATIKA ( mladší kategorie)  

                            

    3 + 5 – 4 + 10 = ___      9 + 4 + 1 - 6= ___ 
    7 + 3 + 4 – 2 + 6 = ___20 – 6 – 9 + 10 = ___ 
12 + 4 – 10 = ___            17 -  3 – 8 +  5 =  ___ 
20 + 40 + 30 = ___   50 + 10 + 2 + 6 = ___                      
86 – 6 – 50 = ___   92 – 12 – 80 = ___    
                                                                                                   (Barbora Madiová, 6.B) 
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1. Jak dlouho je advent? 

  T    

2. Co je na Štědrý den k večeři? 

   p  

    3. Co zdobíme ? 

  R      K 

    4.  Co se dostává pod stromeček? 

  R  Y 

 (Emma Krejzová, 6.B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(obrázek  M. Ptáčníková, 
4.B) 
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  D  Y 

OSMISMĚRKA 
 



                                             KŘÍŽOVKA                                                                                                                                                                                          
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-6-             (Jakub Trešl, 8.A )                

1  D       

2  Z     

3    O    

4      E   

5    Ý     

6     Á  

 

7  Ě    

8     Č   

9    Ě  

10  Ý      

11   K     

12  M   Í M 

Před Vánoci je  čas, který 

nazýváme 

……………………..(1.tajenka),

po tomto čase nastávají 

………………………(2.tajenka)            

 

Doplň do 

křížovky 

vhodná  

slova. 



                                  KŘÍŽOVKA   

 

   
 

 

                    1. Od Mikuláše dostaneš ………… kalendář. 

2. Na stromeček věšíme … 

3. Na náměstí se konají ……. trhy 

4. Voní to, zdobíš to a jíš to … 

5. Po vánocích přijde … 

6. K řízku máme bramborový … 

7. máme na stole před vánocemi adventní … 

8. Na vánoce pečeme …..  s rozinkami 

9. S Mikulášem chodí čert a … 

10. Před vánocemi do oken věšíme … 

11. Maminka peče různé druhy … 

12. Na vánoce, se rodiče líbají pod … 

          

     ( Jakub Trešl, 8.A)                                                     

                                                                             -7-                                                                                                                          

Otázky ke křížovce   

na předchozí straně. 



     

                                    ZVÍŘATA   
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SPOJOVAČKA   

SPOJ ČÍSLICE 1-42          

A VYBARVI PODLE 

SVÉHO 
                                                                  
 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   (Ondřej Hamouz, 5.B)          -9-                                               



 

                                      VYHODNOCENÍ 
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PSÍ PLEMENA 
       

Basenji                                                 
Pro představení plemene psa, o kterém 

vám chci dnes psát, jsem oslovila naši paní 

veterinářku Danielu Královou, která 

působí ve veterinární ordinaci Veterina  

3v1 v Praze Velké Chuchli.  Na internetu 

se můžete dočíst, že Basenji je lehké 

středně velké vysokonohé psí plemeno. Pochází ze střední Afriky. Původně 

vznikli z dávných polodivokých vlasatých psů, tzv. šensiů, kteří žili s 

africkými kmeny Pygmejů v Kongu. Jde o jedno z nejprimitivnějších a 

nejpůvodnějších, dodnes existujících plemen. 
Ptala jsem se paní doktorky, proč si vybrala právě basenjiho. Vyprávěla mi, 

že důvodů měla více. Na prvním místě uvedla jeho povahu. Tomuto psovi 

se jinak přezdívá kočkopes (nerad se podvoluje lidem a jeho důvěru si 

postupem času musíte získat), protože má částečně povahu kočky i psa. 

Velice dobře se sžil s jejími kočkami. Za druhé prý mají jiné hlasivky, tudíž 

neštěkají, ale nejsou úplně němí. Vydávávají celou škálu zvuků. Pro 

spoustu lidí by mohlo být zajímavé, že nemají psí pach a nelínají. Za třetí je 

to sportovně založený pes, který chce především běhat, aby mohl vybít 

všechnu svoji energii.  Z toho vyplývá, že se hodí spíš k mladším lidem.  

Paní doktorka uvedla, že celkově je u něj jiný styl výchovy. Tím, že se 

nerad podvoluje, si u něj musíte vše zasloužit. Na spoustu lidí, kteří toto 

plemeno neznají, působí jako nevychovaný, vzteklý pes. Ostatním psům 

nevadí, když jim jiný pes přečůrá značku na patníku, jinak je to u tohoto 

psa. Bere to jako urážku a proto dovede na vetřelce zavrčet nebo se po něm 

dokonce ohnat, ale nikdy však nikoho bezdůvodně nekousne.  Basenjimu je 

jedno, kde bydlí ( byt nebo dům), pokud je mu umožněn dostatek pohybu. 

K úplně malým dětem je rovněž nevhodný.  Pes naší paní veterinářky se 

dokonce dokázal přizpůsobit našemu podnebnému pásu. To znamená, že 

mu na zimu dorůstá slabá podsada, která ho chrání před zdejší zimou. 

Bydlet ale musí stejně uvnitř příbytku. Její pes se jmenuje Habibi, což 

v překladu z arabštiny znamená miláček nebo moje láska. Tímto paní 

doktorce Králové děkuji za rozhovor, který mi poskytla.    

                     

   ( Lucie Kokšalová, 7.A; zdroj: vlastní, wikipedie)    -11-          

https://cs.wikipedia.org/wiki/Plemena_ps%C5%AF
https://cs.wikipedia.org/wiki/Plemeno
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edn%C3%AD_Afrika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pygmejov%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Demokratick%C3%A1_republika_Kongo


          BLUDIŠTĚ 

                                                                                             

          
 

         NAJDI, KUDY SE DOSTAT OD STARTU KE STROMEČKU 

 

 

 

 

          Táňa Šemelíková, 4.B 

 

 

 

 

 

 

 

         Barča Fleisleberová, 1.A 

        

      

-12-                   (Káťa Vejvarová, 2.A)           



 

                                    ROZHOVOR 
                                                                                                         

ROZHOVOR S HEREČKOU EVOU HRUŠKOVOU 

 
Bavilo Vás natáčení 
Popelky? 
Bavilo mě, protože 
jsem nemusela chodit 
do školy. Já jsem                      
tou dobou                
studovala                       
na gymnáziu a měla  

zdroj foto: foto: Ibestof.cz       jsem tím pádem pár    
      týdnů volno, takže se mi to líbilo ještě víc. 
       

Máte nějakou humornou historku z natáčení?                                              
No, popravdě řečeno z té doby nemám, ale jednou se mi stalo, že na okně 
seděli holoubci, aby zobali hrášek. Přišel nějaký pán, který tam neměl co 
dělat a na ty holuby najednou začal křičet: „Kšá! Kšá! Kde se tady vzali?!"  
Takže jsme je pak několik hodin honili po studiu. 
 
Jaká je vaše nejoblíbenější pohádka? 
Já mám ráda Pyšnou princeznu. Moc se mi líbí písnička: Rozvíjej se 
poupátko. 
                                         (Rozhovor uskutečnila Bětka Tatková, 7.A) 

 

 

                                                            

                                                 Lenka Horová, 1.A 

                                            

Nadia Skučková,4.A                                                                                                                                                                

--                      -13-     



 

          BLUDIŠTĚ   
 

NAJDI CESTU OD VÁNOČNÍ HVĚZDY 

       můžeš si vybarvit a  přimalovat pod stromeček dárečky 
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V D L S Á S 

K Á T T S E 

M R N R V Ř 

A K E O Í E 

D Y V M C Č 

A A D E E E 

E V A K N V 

 

VÁNOCE, DÁRKY, ADVENT, EVA, ADAM, SVÍCEN, STROMEK, VEČEŘE 

ČTVRTÁ SVÍČKA NA ADVENTNÍM VĚNCI SE NAZÝVÁ  

______________________________. 

(Ondra Šverma, 5.B) 

První adventní neděle je letos 3.12. Lidé zapalují každou neděli na 
adventním věnci jednu novou svíčku. První adventní neděli zapalujeme 
1. svíčku se symbolickým názvem Naděje. Druhou adventní neděli 
zapalujeme svíčku se symbolickým názvem Mír. Třetí adventní neděli 
zapalujeme svíčku se symbolickým názvem Přátelství. Čtvrtou adventní 
neděli zapalujeme svíčku se symbolickým názvem Láska. 
                                                                            ( Klára Švermová, 7.B)                        

foto Klára Švermová, 7.B 

                                                                                                                                                                

-15 -                                                                                                                                   

OSMISMĚRKY 



 
 

 
„Co se stalo tvému manželovi?“ „ On se každé Vánoce koupe 
s kaprem ve vaně.“ „ No a?“  ……  „Ale,…. on zapomněl, že letos 
máme žraloka.“ 
 
Manžel se ptá manželky: „ Proč tak uklízíš? Copak nevíš, že se 
Ježíšek narodil ve chlévě?“  
  
„Mámo, cítíš to? Vůně vanilky, vánočního cukroví…“ „Cítím, 
cítím – sousedi se ale mají!“ 
 
 „Mami, můžu mít na Vánoce psa?” „Na to zapomeň! Budeš mít 
kapra jako ostatní.”                 ( zpracoval David Klábeneš, 5.B) 

                       

Vyšktej 

slova a 

tajenku 

čti po 

řádcích. 

                                                                                                                                  

1.STROMEK, 2.KOMETA, 3.KLOKAN , 4.KADIDLO,          

5.ADVENT, 6.OKA , 7.DÁREK, 8.KOLEDA, 9.VLASY,  

10.KOSTEL, 11.SVÍCE, 12.KOKOS, 13.KOST, 14.VÁNOČKA, 

15.CUKR 

TAJENKA: _______________________________________ 

 

             (Klára Mariánková, 8.A) 

-16-                                                                                     

S K K V K R K U C S 

T O A K Č O N Á V K 
R M D D L Á K Í L O 

O E I E V N C O A S 
M T D Á R E K O S T 

E A L O K A N O Y E 

K L O K A N C T E L 

VTIPY 
 

 



             
   

TURISTICKÝ KROUŽEK- 

1.VÝLET 

    Ahoj, 

 tento text bude  o 1. výletu 

turistického kroužku. Kroužek 

vede paní učitelka Kodrasová. 

Začala jsem chodit na tento kroužek spolu s dalšími 19 ti                   

dětmi a těšila se na první výlet. Ráno jsme se sešli na vlakovém 

nádraží v 9:00 v Kladně. Jeli jsme vlakem do Prahy. Cesta trvala 

asi 30 minut. Když jsme přijeli, tak paní učitelka navrhla, že se 

nejprve půjdeme podívat do letohrádku Hvězda. Když jsme 

dorazili na místo, tak jsme si šli prohlédnou výstavu v letohrádku 

a bylo to velmi zajímavé- byly tam různé obrazy, sošky, spisy a 

spousta dalších věcí. 

 Z letohrádku jsme se šli naobědvat do McDonald's a z něho do 

Šáreckého údolí. 

 Když jsme se dostali na vrchol Šáreckého údolí, tak jsme si 

všichni užívali výhled a bylo to opravdu  nádherné. Všude kolem 

nás byly krásně zbarvené podzimní stromy, skály a hezky na ně 

svítilo slunce. Dokonce jsme viděli i na Prahu, našli jsme 

letohrádek Hvězda a letiště. Líbilo se nám, jak tam přilétala 

letadla. A nakonec jsme šli všichni na vlakové nádraží a jeli 

zpátky do Kladna a potom už domů. Na tento výlet jsem se těšila 

hodně dlouho a rozhodně ne zbytečně. 
 

 

(Michaela Prošková,6.B) 
                                        

                                        foto Magda Prošková                                          -17- 

POZNÁVÁNÍ 



                            ANKETA SE ŽÁKY                                     
                                    
Vyzpovídaly jsme 19 dětí z naší školy a zadaly jsme jim tyto 

soutěžní otázky:                                                   

1. Co bys sis přál/a k Vánocům? 
2. Jaké cukroví máš nejraději? 
3. Jaké vánoční zvyky dodržujete?  Když ano, tak jaké? 
---------------------------------------------------------------------- 
Verča    1.prosýpací tričko;      2. vosí hnízda;       3. rodinná sešlost 

Honza   1.lego;                       2.  linecké ;              3.  rodinná sešlost 

Adina    1.plyšovou želvičku; 2. rohlíčky;           3.  rozkrajování jablíčka 

Sofie     1.tričko;                      2. rohlíčky ;           3. rozkrajování jablíčka 

Magda  1.kolečkové brusle;     2. vosí hnízda ;        3. rozkrajování jablíčka 

Verča    1.kytara;                     2. všechny ;            3. ne 

Viktor    1.telefon;                   2. zákusky;          3. stromeček, ozdoby 

Šimon   1.telefon ;                   2. zákusky;           3.stromeček, ozdoby 

Káťa      1.kontaktní čočky;       2. vanilkové rohlíčky; 3.  všechny možné 

Josef     1.playstation;             2. bábovka;            3.stromeček, ozdoby 

Radek  1. formuli;                  2. vosí důlky;        3. pouštění lodiček 

Nela      1.lego;         2. dort ;          3. stromeček, rozkrajování jablíčka, výzdoba 

Dana     1. lego;        2. perníčky ;  3.stromeček, výzdoba, rozkrajování jablíčka 

Honza    1.lego ;       2. koblihy;     3. stromeček, výzdoba, rozkrajování jablíčka 

Ema       1.brusle;     2. koláče;       3. stromeček, rozkrajování jablíčka, šupinka 

Kačka    1.lego          2. nugát;        3.stromeček, ozdoby, rozkrajování jablíčka 

Žanetka  1.mikroskop; 2.bábovka; 3.stromeček, ozdoby, rozkrajování jablíčka 

Aneta    1.lego;    2.perník; 3.stromeček, šupinka, ozdoby, rozkrajování jablíčka 

Jirka  1. x box one; 2.vosí hnízda, rohlíčky;  3.krájení jablíčka, pouštění lodiček 

                                                                                                                                                 
( autorky ankety Klára Švermová, 7.B a Michaela Prošková, 6.B) 
 ZKUS NAPSAT SVOJE ODPOVĚDI I TY ☺. 

1.____________________________ 2. _________________ 

3._________________________________________________ 

-18-  



                            
 

VESNIČKA POD JABLONÍ 

Albert byl kluk, hubený a vysoký, s kudrnatými, hnědými vlasy. Měl moc 

rád knížky, a hlavně encyklopedie o zvířatech. Možná proto si s moc 

spolužáky nerozuměl. S několika dětmi se bavil, ale nikdy nenašel žádného 

pravého, velikého kamaráda, se kterým by chodil ze školy, do parku nebo 

jen tak o víkend do kina.  

Byla sobota. Bertíkova maminka vařila oběd, tatínek četl noviny a pil kávu, 

kterou předtím málem všechnu vylil na vyšívaný ubrus od babičky. Albert 

seděl na schodech a pozoroval drobounkou housenku, plazící se po 

chodníku do trávy. Měl radost, nemusel do školy a svítilo sluníčko. Byl to 

den jako z reklamy na dokonalý život. Když se housenka odplazila z jeho 

dohledu, Bertík se zvedl a šel k jabloni. Pravou nohu dal na nejnižší větev, 

oběma rukama se chytl kmene a vyhoupl se do koruny stromu. Jabloň 

nebyla vysoká a ani nízká, byla tak akorát. Sedl si se zapraskáním na silnou 

větev. Nebál se, přeci sem leze skoro každý den. Větev se prohnula a pak 

křup a Albert už neseděl na větvi, ale ležel na zemi na břiše. Chvilku dál 

ležel a přemýšlel, jak tohle vysvětlí rodičům. Na jabloni už moc jablek 

nerostlo, ale maminka se o ni i tak starala. Najednou se zadíval do trávy, 

jako by se tam něco hnulo. Podíval se blíž a u pampelišky stál chlapeček,  

velký, teda spíš malý, tak že by se vešel do Bertíkova autíčka na ovládání. 

Leknutím vyskočil na nohy. O žádných takových stvořeních nikdy v 

encyklopedii nečetl. Vzal zavařovací sklenici, ve které ještě včera choval 

šneka a toho malého přiklopil. Posadil se do trávy a pečlivě si ho prohlížel. 

Měl modré oči, zrzavé vlasy a kůži světlou, světlejší, než má Bertík. 

Chlapeček začal drobnýma nožkama kopat do sklenice a křičel, aby ho 

pustil ven. „Co jsi zač? “ zeptal se nejistě Albert a naklonil se blíž, aby ho 

slyšel. Neodpověděl, otočil se zády a zkřížil si ruce na prsou. „Když mi to 

povíš, pustím tě! “ pobízel jej skřítek. „A teď chci ven!“ dupnul si. „Když 

tě pustím, utečeš mi.“ zapřemýšlel Bertík. „Neuteču. Slibuju.“ zaprosilo to 

malé stvoření. Albert odkryl sklenici a pečlivěji si prohlédl skřítka. Ten si 

narovnal čepičku a spustil: „Jsem skřítek z Vesničky pod Jabloní, starám se 

o to, aby vaše jablůňka měla ty nejhezčí jablíčka.“ Bertík se na něj 

pobaveně podíval a poznamenal: „Tak to sis tenhle rok moc velkou práci 

nedal, celé léto žádná jablka nebyla.“ Skřítek se začervenal a sklonil 

hlavičku. „Staral.“ zašeptal zastřeným hlasem.   Pokračování příště…..                                                                                                                                

(Denisa Kuzmová, 7.A)                                                                       -19-                                                                                               
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Celkem bylo odevzdáno 32 soutěžních odpovědí, z toho 16 

správných. Redaktoři z nich vylosovali 3 šťastné výherce. Dále 

bylo odměněno 5 žáků ve výtvarné listopadové soutěži –

„Namaluj, co se vztahuje k prosinci“ ☺ . 
MALUJTE A SOUTĚŽTE S NÁMÍ. DRŽÍME VÁM PALCE ☺.    

 

     SOUTĚŽNÍ KVÍZ         VÝTVARNÁ SOUTĚŽ 
Nadia        Skučková      4.A          1.místo: Dana       Pešulová     2.A 

Ema       Štěpánková   2.B          2.místo: Kateřina Vejvarová     2.A  

Magda      Prošková       6.B          3.místo: Žaneta    Lukešová      2.A                 

                                                      3.místo: Adina      Rollingerová 2.B  

             3.místo:  Valentýna Kovářová   1.A 

Číslo vydání: 3 

Měsíc: PROSINEC 2017 

Ročník vydávání: 16. ročník 

Náklad: 120 výtisků 

Počet stran: 20 

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

 
Výsledky soutěže  

z listopadového 
čísla 


