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

 

TÉMA: STRAŠIDLA 

Dočteš se, co 

mají rádi naši 

redaktoři, jak 

soutěží učitelé 

z naší školy a 

odpovídají na 

zvídavé dotazy 

redaktorů, 

zasměj se 

vtipům o 

strašidlech, 

soutěž s námi, 

spojuj, doplňuj 

a hádej…… 

 

 

 

 

a ještě mnoho 

dalšího …… 

   
Listopadové 

číslo 

Nové 
vydání! 



 BÁSNIČKA 

STRAŠIDÝLKO 

 

Říkalo si strašidýlko, nevím, co se teď nosí, 
naostřené pařáty nebo ostré zuby? 

Jedno nebo druhé, není mu to platné, 
protože je ještě malé a není vůbec strašné! 

 
Roztomilé oči, úsměv na tváři, 

rodiče až strachy, z toho zestárly! 
Co si počneme, co se stane? 

Vždyť ono bude hodné a ne strašidelné! 
 

Uplynuly časy dlouhé, tvář se mu jen trochu změnila. 

Není takové, jaká známe, ale my si z toho nic neděláme      . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                

 ( Terézia Dvorščáková) 

 

 -2-    VYHLEDEJ VŠECHNA O o, zakroužkuj.  Je jich: 
 



 

 

 1. 11.  Felix                                    1. MÍSTO                     2. MÍSTO   

2.11.  Památka zesnulých  
3. 11.  Hubert   

4. 11.  Karel   

5. 11.  Miriam   

6. 11.  Liběna   

7. 11.  Saskie   

8. 11.  Bohumír   

9. 11.  Bohdan    

10. 11.  Evžen                 Dana Pešulová                 Kateřina Vejvarová  

11. 11.  Martin                            3. MÍSTO                          3. MÍSTO 

12. 11.  Benedikt                                      

13. 11.  Tibor                         

14. 11.  Sáva   

15. 11.  Leopold              
16. 11.  Otmar   

17. 11.  Mahulena    

STÁTNÍ SVÁTEK  

18. 11.  Romana   

19. 11.  Alžběta                          Kristina Šafránková            Alena Bendlová 

19. 11.  Elisabeth                           4. MÍSTO                         5. MÍSTO 

20. 11.  Nikola                                   

21. 11.  Albert                                  

22. 11.  Cecílie         

23. 11.  Klement        

24. 11.  Emílie     

25. 11.  Kateřina   

26. 11.  Artur   

27. 11.  Xenie                             

28. 11.  René                                                              

29. 11.  Zina                                    Alena Chladová              Martina Ptáčníková                                                                                                                  
30. 11.  Ondřej                

                  -3-     

 KALENDÁŘ -listopad 



                                                                                                                     
 ROZDÍLY 

 

                     HLEDEJ ROZDÍLY. NAJDEŠ JE VŠECHNY??? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Anna Klauzová) 
                     
 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

-4-       VYBARVI SI OMALOVÁNKU                (Daria Szymanska )                                  



 
 
  

Jak se jmenuje upírka z filmu Hotel 

Transylvánie ?     

  V     

 

Jak se jmenuje strašidlo z pohádky 

Kubula a Kuba 

Kubikula ? 

 

 

Jak se jmenuje zelená příšerka z filmu 

Příšerky s.r.o. ? 

   

 

       
( text Marek Bílý)                                                 

         

  PŘESMYČKY PRO STARŠÍ  (bez nápovědy) 

1. UDCH   ____________ 

2. EĚNIČARODJC __________ 

3. MBÍZKO  __________ 

4. ČRET ____________ 

5. KÍVODN ______________ 

6. TEŘKS _____________ 
              

                                                                                                                                      

( Alexandr Bulatko)         -5-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

     CH  

  K  W       I 

HÁDANKY 
 



KŘÍŽOVKA 

 

 

-6-             (Jakub Trešl )              



                                                                                                

ZAJÍMAVOSTI            

Upír obecný: 
 Upír obecný, také nazýván jako upír 

rudý nebo upír velký, je malý savec 

patřící do skupiny netopýrů, však         

od normálních netopýru se liší svým 

zvláštním způsobem stravování. Tito 

malí, zvláštní tvoři se 

vyskytují v Střední a Jižní Americe. Délka jejich těla může být až 8 cm, 

rozpětí křídel je okolo 20 cm a hmotnost u nich může být max. 50 g. Tento 

malý upírek se živí krví teplokrevných zvířat, zachytí se na nějakém zvířeti 

(většinou jsou to větší zvířata např. buvol) a jazýčkem lehce natrhne 

hostitelovu kůží. Krev, která vytéká z ranky, olíže.  Po krmení odlétá od nic 

netušící kořisti pryč. Většinou si upírka ani nevšimnou a zvesela si hledí 

svých věcí. Přes den se upíři skrývají na tmavých místech. 

              ( text Eliška Chocholoušková) 
                                   obr.Viky Dvorščáková 

A toto je strašidýlko  

podobné našemu     

upírkovi…… 

  

NAMALUJ  I TY: 

 

 

 

   

   

                                                                           

                      -7-                              

https://www.canstockphoto.com/bat-3071498.html
https://www.canstockphoto.com/bat-3071498.html
https://www.canstockphoto.com/bat-3071498.html
https://www.canstockphoto.com/halloween-bat-flying-4687137.html
https://www.canstockphoto.com/halloween-bat-flying-4687137.html
https://www.canstockphoto.com/bat-1520993.html
https://www.canstockphoto.com/bat-1520993.html


                                                                                   

NAŠI REDAKTOŘI 

Zdravíme všechny naše čtenáře. Nyní se vám trochu představíme… 
- Já jsem Valerie z 6. třídy. Mám ráda psy a také ráda poslouchám hudbu.             

-Jsem Míša, také z 6.třídy a baví mne kreslení a čtení.                                             -

- Ahoj, jmenuji se Jakub, jsem z 9. třídy a mám rád zvířata a všechny druhy 

květin.                                                                                                                               

- Ahoj, já jsem Anna, jsem z 8. třídy. Ráda maluji, poslouchám písničky, píši a čtu 

knihy. Také ráda sportuji, hraji např. badminton a pracuji pro Poškoláčka.                    

- Jsem Ondra, mám rád fotbal, filmy a hry. Chodím do 6.třídy. Nemám rád 

dětinské pohádky a rajčata.                                                                                                       

- Jmenuji se Naďa a baví mě Agility (psí poslušnost) a chodím do 5. třídy.                   

- Já jsem Jirka, chodím také do 5. třídy. Mám rád učení a nemám rád nadávky.        

- Ahoj, jmenuji se Anička, jsem z 6. třídy a baví mě kreslení a čtení.                                       

- Já jsem Natálie také z 6. třídy a ráda lezu po lezeckých stěnách ☺.                              

- Já jsem Terezka, je mi 10 let, ráda maluji a ráda se podílím na tvorbě časopisu, 

který zde čtete.                                                                                                                                

- A já jsem Klárka, je mi také 10 let, chodím do 5.třídy. Mám moc ráda 

jednorožce a nesnáším zeměpis.                                                                                                                    

- Ahoj, jmenuji se Zoe, jsem z devítky, mám ráda kreslení a nemám ráda rajčata.                              

- Já jsem Alexandr, říkají mi Saša a chodím do 6. třídy.                                                     

- Já jsem David a chodím také do šestky.                                                                             

- Ahoj, jsem Klára z 8. ročníku a je mi 13. let. Ve volném čase zpívám, hraji na 

kytaru a badminton, poslouchám písničky nebo čtu knížky nebo píšu.                                       

- Já jsem také Klára z devátého ročníku, miluji jízdu na koni, žlutou a červenou 

barvu a také kočky, čtení, psaní a rozesmívání lidí.                                                                            

– Já jsem Marek z 6. třídy a baví mne programování.                                                

- Jmenuji se Jiřina, chodím do 5.třídy a plavu závodně pro zábavu. Mám ráda             

psy, nemám ráda protivné lidi.                                                                                             

- A já jsem Nela, chodím také do 5.třídy a jezdím na koni a koně mám moc ráda.                                                                                                                                              

Já jsem Daria, chodím do 8. třídy a ráda maluji.                                                                             

- A mne říkají Bětka, jsem také z 8. třídy, hraji na klavír, flétnu a kytaru. Umím 

také bojové umění (Ving Tsun).                                                                                                      

- Jsem Eliška, chodím do 9. třídy. Ráda čtu, běhám, spím, jím a hraji hry na 

počítači.                                                                                                                      

- Já jsem také Eliška z 9. třídy a mám ráda zvířata a také o nich píšu.                                                                                                                             

- A já se jmenuji Alena, ráda čtu, mám ráda přírodu a výlety, plavání, poznávání i 

lenošení a vedu tuhle partu skvělých dětí, kterých si vážím i za to, že vám chtějí       

-8-  dělat radost tvorbou tohoto časopisu i organizováním akcí pro vás 😊.                                                                                                           



SPOJOVAČKA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                      
(Michaela Červenková, Valerie Kolmanová)                      -9- 



                                                                                      

 

                                      VYHODNOCENÍ 
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                                        TROCHU STRAŠENÍ 
       
 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   (Natálie Svobodová) 

 

 

V naší mimořádné příloze přidáváme obrázky 

strašidel od většiny redaktorů Poškoláčka. 

Doufáme, že vám naše omalovánky udělají radost 

a pořádně si  obrázky vyzdobíte. 

Přejeme Ti příjemnou strašidláckou zábavu      . 
                                                                   redaktoři Poškoláčka    

    -11-          



         NAJDI CESTU 

                                                                         

          

POMOZ ALFONSOVI DOSTAT SE                                                                   

K JEHO RODINĚ 😊……. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (Zoe Opočenská)           

-12-                                                    obr. Petra Šetková       



                                   

     ROZHOVOR 
   
Píše se tentokrát říjen a bylo by divné, kdyby Klára a Kuba nešli                 
po školních chodbách. Tentokrát jsme měli namířeno do hlídací učebny, 
kde seděla naše oběť a opravovala písemky. Čekali jsme, až pan učitel 
Rosenkranz opraví písemky a okamžitě jsme ho začali zpovídat. Pan učitel 
sice projevil jistou nelibost, ale nakonec souhlasil. „Čeho jste se jako dítě 
bál?“ zněla první otázka. 
   „Rád jsem se bál u hororů třeba u Vetřelců,“ zamyslel se pan učitel. 
„Jaké je vaše nejoblíbenější strašidlo?“ 

  „Polednice," rozhodl se nakonec pan učitel po ne úplně krátké době na 
přemýšlení. „Strašíte rád?“ zněla další otázka.  „Ani náhodou,“ podíval se 
na nás pan učitel zděšeně. „Čeho se nejvíce bojíte?“  „Že žáci budou chtít, 
abych jim kreslil obrázky do památníků,“ zasměje se pan učitel.  „Bojíte se 
rád?“  Po přednášce na téma proč je tato otázka špatně položena se nám 
nakonec dostalo odpovědi, „Ano, u filmů ano. „ 
  Hned poté jsme zamířili do druhého patra prvního stupně za paní 
učitelkou Kopečnou. Paní učitelka seděla na židli ve své třídě, po 
vyslechnutí naší prosby o rozhovor nakonec souhlasila, nadechla se a 
založila si ruce za hlavou. „Čeho jste se jako dítě bála?“„Bála jsem se 
chodit do sklepa."„Jaké je vaše nejoblíbenější strašidlo?“ Na tuto otázku 
trvalo paní učitelce odpovědět ještě déle než panu učiteli. Nakonec jsme 
však dostali odpověď, „Mám ráda Malou čarodějnici.“ „Strašíte ráda?“ 
„Ráda jsem bafala na sourozence, ale za mého dětství se Halloween 
neslavil.“ „Čeho se nejvíce bojíte?“ „Bojím se sama doma, hlavně v noci.“ 
Po této odpovědi se mi trochu ulevilo, protože mám úplně ten samý 
problém, tak vím, že v tom nejsem sama. „Bojíte se ráda?“ „Ne, nebojím 
se ráda a zásadně nekoukám na horory.“                                                                                                      
Po rozhovoru se ještě chvíli zdržujeme u paní učitelky, a potom                                      
s poděkováním a spokojeni odcházíme. 

       (rozhovor vedla a upravila Klára Mariánková) 
 
                                                                                                        

   ( 
         obr. Lucie Čermáková                               -13-     



 

           PRVNÍ  PSANÍ   
 

 NAKRESLI STRAŠIDLO, KTERÉ JE PODOBNÉ PÍSMENU Aa 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

-14-                                                                                      ( Klára Šetková )                                                                                   

 



 
 

 

 Pomocí Tvé fantazie změň čáru v strašidlo. 

Následně si ho pojmenuj a doplň tabulku , zakroužkuj :) 

 

Jméno strašidla: _________________ 

 

Toto strašidlo je:     zlé/ hodné                                                       

a straší : v bažinách / domovech / lesích.  

 

Vydává   pískavé / hejkavé / zvířecí zvuky.  
                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  (Bětka Tatková)      -15 -                                                                                                           

MALOVÁNÍ 



 
 

Jaké skupiny poslouchají upíři? 
A, B, AB a 0. 

 
Ten nový soused mi pije krev. Jak že se jmenuje?” 
„Vlad Țepeș.” 
 
Upírek se ptá maminky: „Můžu si pozvat na návštěvu 
kamaráda?”                                      
„Ano, ale nezapomeň ho potom dát do ledničky.” obr. Martina Vlasáková
                                                      
Z čeho má vyrobený nábytek upír Drákula? 
Z krevních destiček ….. 
 
„Tatínku, odstěhujeme se. Dnes mi služka říkala, 
že se v našem domě objevují přízraky.” 
„Vzpamatuj se, Haničko, my přece žádnou služku 
nemáme!” 

         obr. Jiří Brož 
Přijde  upír do krevní banky a zastaví ho sestřička a říká: „Jdete darovat?”                          
A upír na to: „Ne, ne, já přišel jen na degustaci.“   (degustace 

= ochutnávka) 
 
„Víte, paní Vrabcová, že se mi vždycky o půlnoci zjevuje 
můj nebožtík muž?”   
„Nepovídejte, vždyť on chodil domů až ve tři.”   

                                obr. Viktorka Dvorščáková 
                                                                                                   
Malá smrtka zazvoní u dveří, pán otevře a říká: „Co tu chceš?“ Malá 
smrtka odpoví: „Já si jdu pro vašeho křečka.“ Pán odpoví: „Neotravuj!“ A 
zabouchne jí dveře před nosem. Za chvíli znovu někdo zvoní. Pán otevře 
dveře a před dveřmi stojí malá smrtka, která se otočí a říká: „Mami, to je 
on, co mě vyhodil!“    
 

-16-                                                                              ( zpracoval Jiří Brož ) 

O STRAŠIDLECH 
 

 



             
   

                                           Učitelská výzva 
Zdravíme všechny naše čtenáře. Toto je naše nová soutěž pro učitele. 

Každý měsíc budeme mít novou dvojici učitelů, kteří mezi sebou budou 

soutěžit o postup do dalšího kola. Na konci dostane učitel malou odměnu a 

diplom. 

Hodnotit budeme:                                                                                           

1. počet chyb                                                                             

2. rychlost vyplnění 

Více faktorů není potřeba. Doufáme, že vás trošičku pobavíme ☺. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                            obr. Editka  

                         Sokolová  

 

                

 

 

 

 

 

 

               obr. Klárka Svobodová 

V prvním kole se utkaly paní učitelka Kopečná s paní učitelkou Cibíkovou. 

Obě dvě měly všechny odpovědi správné (na 100% ☺). Paní učitelka 

Kopečná měla však lepší čas – 20 sekund a proto postupuje do vyššího 

kola. Gratulujeme a oběma paním učitelkám děkujeme.    

    (Klára Mariánková, Kuba Trešl) 

-17- 

UČITELÉ SOUTĚŽÍ 



 

                              PŘESMYČKY 
                                                                         
 

 

 

 

 

 

 
 

 
                   ANKETA UČITELŮ     (Klára Šetková) 

Ptaly jsme se pěti paní učitelek ze školy a položily jsme jim    

tyto otázky:  

1. Do jaké koleje byste chtěly patřit v Bradavicích?                                                

 2. Jaký je v Harry Potterovi  váš oblíbený profesor? 

3. Jaká je vaše oblíbená postava v sérii Harry Potter? 

                                                                                                         

-18-                  (autorky ankety Klára Švermová, Anna Fleisleberová)    

pí. uč.  

Cibíková 

Nebelvír Lupin Sirius  Black 

pí. uč. 

Vejvarová 

Nebelvír Snape McGonagallová 

pí. uč. 

Niedermaierová 

Nebelvír Snape Ron Weasley 

pí. uč.  

Machová 

nemá ráda 

nereálné 

filmy 

  

pí. uč.  

Veličková 

nezná   



                            

 
          DOPLŇ ANGLICKÁ SLOVÍČKA PODLE NÁPOVĚDY ☺       
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 TAJENKA:  
 

 

    duch – ghost    

    čaroděj – wizard   

    kostlivec – skeleton   

    skřet – goblin   

    zombík - zombie 

    čarodějnice - witch 
    strašidlo - spectre 
    čert - devil 
   obr - giant       obr. Natálie Vedralová                                            

                                  

    (autor textu David Klábeneš )       horní obr. Justýna Melicharová   

                                                                    -19-                                                                                               

         

ANGLIČTINA 

 



                                      Školní časopis POŠKOLÁČEK 

vydává 1x měsíčně 

Základní škola a Mateřská škola Kladno, Zd. Petříka 1756 

 

www.2zskladno.cz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem bylo odevzdáno 49 správných soutěžních odpovědí. 

Redaktoři z nich vylosovali 3 šťastné výherce za kvíz. Dále 

bylo odměněno 6 dalších žáků ve výtvarné soutěži: Strašidla 
MALUJTE A SOUTĚŽTE S NÁMÍ. DRŽÍME VÁM PALCE ☺.    

 

     SOUTĚŽNÍ KVÍZ         VÝTVARNÁ SOUTĚŽ 
Lucie        Čermáková                  1.místo: Dana        Pešulová       

Lukáš        Brunclík                       2.místo: Kateřina   Vejvarová    

Martina    Vlasáková                     3.místo: Kristina    Šafránková                      

                                                      3.místo: Alena        Bendlová        

             4.místo: Alena        Chladová        

                                         5.místo:  Martina  Ptáčníková       

Číslo vydání: 2 

Měsíc: LISTOPAD 2018 

Ročník vydávání: 17.  

Náklad: 120 výtisků 

Počet stran: 20 

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

 
Výsledky soutěže  

z říjnového 
 čísla 


