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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: VELIKONOCE 

Víš, jaké mají 

názvy dny 

před 

Velikonocemi 

nebo že 

učitelská  

soutěž 

postoupila již 

do semifinále ? 

Čeká Tě 

rozhovor 

s herečkou 

Ivanou 

Korolovou atd. 

Prima počtení.. 

 

 

 

 

 

  Dubnové 

číslo 

Nové 
vydání! 



     ZAJÍMAVOSTI 

K Postní době, o které jsme psali 
v minulém čísle, před Pašijovým 
týdnem, patří ještě tyto 2 svátky: 
 
- 7.4. - Smrtná neděle – vynáší se 
smrtky (Mořeny) - symbol zimy 
- 14.4. - Květná neděle – světí se 
kočiček, je zakázáno pečení - hrozí upečení květu na stromech, 
a tudíž žádnou úrodu; nosí se nové oblečení; uklízí se                                                                          
 
A následuje…….  PAŠIJOVÝ TÝDEN – 15.4. – 21.4.2019 
MODRÉ PONDĚLÍ - pro děti a studenty začínají  jarní prázdniny 
ŠEDIVÉ ÚTERÝ - hospodyňky uklízí a vymetají pavučiny  
ŠKAREDÁ (SAZOMETNÁ) STŘEDA -  vymetávají se komíny 
ZELENÝ ČTVRTEK - Gründonnerstag – den odpuštění; mělo by 
se nosit něco zeleného, případně něco zeleného mít k jídlu 
VELKÝ PÁTEK - připomenutí smrti Ježíše Krista (okolo 15:00) - 
ten den se konají speciální mši v kostelích 
BÍLÁ SOBOTA – neslavila se mše svatá a další svátosti; před 
východem slunce se nově vymetlo novým koštětem 
VELIKONOČNÍ NEDĚLE – BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ - název 
Velikonoce pochází z „Velké noci“ ze soboty na neděli, kdy 
došlo ke zmrtvýchvstání  Ježíše Krista; všichni chodili do kostela 
PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ (ČERVENÉ) - koledování; pomlázka; 

A co se děje v tento den, to už si určitě umíte představit      . 

 

A navíc od Zeleného čtvrtka máme prázdniny, tak už je 

na co se těšit, hurá…… 
 -2-   výrobky z předních desek a strany 2: redaktoři     ( text Jakub Trešl)                                                                                        



  

 

 
1. 4. Hugo      1.místo: Martina Ptáčníková    1.místo: Viktória Dvorščáková 
2. 4. Erika 

3. 4. Richard  

4. 4. Ivana      

5. 4. Miroslava 

6. 4. Vendula   

7. 4. Heřman  

8. 4. Ema 

9. 4. Dušan             

10. 4. Darja           2.místo: Kristina Šafránková    2.místo: Nikola Lejla Vítová 

11. 4. Izabela 

12. 4. Julius  

13. 4. Aleš 

14. 4. Vincenc  

15. 4. Anastázie 

16. 4. Irena 

17. 4. Rudolf  

18. 4. Valerie  

19. 4. Rostislava             

20. 4. Marcela     3.místo: Natálie Vedralová      4.místo: Karolína Hlaváčková 

21. 4. Alexandra  

22. 4. Evženie                 

23. 4. Vojtěch                                                                     

24. 4. Jiří      

25. 4. Marek                 

26. 4. Ota                                                         

27. 4. Jaroslav                                                                   

28. 4. Vlastislav                                                                        

29. 4. Robert             

30. 4.Blahoslav   výherní obrázky  z výtvarné  soutěže z března 2019 

      Výhercům  gratulujeme ☺ .   

      -3-                                                                                                                                    

 KALENDÁŘ -duben 



     JARNÍ VTIPY                                                   

                                                       
 
 

„Tak co sis letos o Velikonocích vykoledoval, Filípku?"                                       

zajímá se babička. 

Vnouček na to: „Pořádnej průšvih." 

 

 

Na dveře zvoní chlapci s ručním šlehačem: „Dobrý den, my jdeme vyšlehat Janu!" 

 

Pane vrchní, když máme ty Velikonoce, přineste mi               svěží jarní 

kávu." 

„Lituji, pane, ale Jar nám právě došel." 

 

Koledníci dořeknou koledu a teta přinese z domu mísu vajíček.                        

„Chcete nějaká vejce, chlapci?“ 

„Určitě, teta," natahují ruce koledníci. 

„Výborně, takže to bude šest korun za jedno." 

 

 

Spejbl: „Hurvínku, kolikrát ti mám říkat, abys už nechodil   koledovat                        

k sousedům, když jsi jim ta vajíčka stejně už ukradl.“ 

Hurvínek: „Už ani jednou, taťuldo. Já jsem jim ta vajíčka  sebral                             i 

se slepicema.“ 

 

Pepíček přijde ze školy a ptá se: "Mami, nejsou dneska náhodou Velikonoce?" 
„Ne, ty budou až za dva týdny. Proč se ptáš?" 
„No, že jsem si dnes vykoledoval ve škole pětku…“ 

 

 

 

 

-4-                                                              (upravil Ondra Hamouz)                                  



 
 
  

 

     
 

          VYZDOB SI BARVAMI, KTERÉ MÁŠ RÁD/A 
 

                                                                                                                                                                                                 

( Terezka Dvorščáková ) -5-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

VYBARVUJ 
 



KŘÍŽOVKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Maminka peče z kynutého těsta …  

2. Velikonoce hrají všemi … 

3. Pro koledníky barvíme … 

4. Na Velikonoce si zaséváš pšenici,  nebo-li … 

5. Na Květnou neděli se světí … 

6. 4. měsíc v roce je … 

7. Kromě mazance pečeme i … 

Na Velikonoční pondělí Ti ke krásnému osení přinese velikonoční  

………………………………………………………. hodně sladkostí, čokolád, 

plyšáků, dárečků a hromadu dalších věcí, které tě určitě potěší. 

Přeji Ti nádherné a pohodové velikonoce… 

 
-6-             (Jakub Trešl )              

1.  A  A    

2.   R  A   

3.  A   Č  A 

4.  B  L Í 

5.  O  I Č   

6.   B   

7. B E     A 



ZE ŽIVOTA ZVÍŘAT 

 

 

     Zajíc polní 

 

 

 

 

 

 

 

 

      autor fota Rostislav Stach, 
http://www.fotolovy.cz 

:Jsem malý, ale zato mrštný, hnědý hlodavec s dlouhými 
oušky. Jsem býložravec a tudíž se živím jen kořínky a 
něčím dobrým, co v lese najdu. Bydlím v noře, kterou si 
sám vykopu. My zajíci můžeme být velcí 50–70 cm a 
dosahujeme hmotnosti mezi 2,5–6,5 kg. Jsme též zdatní 
běžci, běháme běžně 40 km/h a v nebezpečí až 74 km/h.  

 

No, a to je pro dnešek vše. 

  

Přeji vám krásné Velikonoce. 

(Eliška Chocholoušková) 

                        
     -7-                              



                                                                              

HLEDEJ CESTU 

 

 

 

 

 

 

 

             ( Jiří Brož ) 

 VELIKONOCE 

Vajíčka a pomlázky 

oprašte zas po roce, 

ať veselo je zase. 

Košíky si připravte, 

namalujte vajíčka, 

upečte si beránka, 

vyjděte ven s pomlázkou,                                obr. Petra Šetková 

-8-  s úsměvem a nadsázkou      .    (Nela Stará, Jiřina Hanžlíková)               



SPOJOVAČKA   

  

  
                                                                                                

(Anna Fleisleberová)  
                  -9-     



                                                                                 

                                      PŘEDÁVÁNÍ CEN 

               
                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

            GRATULUJEME 

                  VŠEM 

             VÝHERCŮM 

             BŘEZNOVÉ 

     SOUTĚŽE 
 

 

 

      

 

 

 

 

 

 
.-10- obr.A. Chladová             obr. L.Čermáková 



 

                                         VELIKONOČNÍ KOŠ 
       
 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Anna Klauzová) 

 

 

Přejeme Ti krásné velikonoční svátky, hodně                   

radosti a zábavy 😊.        -11- 



         LÁMEJ SI HLAVU 

                                           

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Co obarvujeme                  

na Velikonoce?           

2. Nejlepší přítel člověka     

3. Vodní dopravní 

prostředek        

4. Skotská sukně   

5. Má větve, nemá kmen             

6. Zdomácnělá kočkovitá 

šelma        

7. Průzor ze skla       

8. Orgán zraku         

9.Opak zeleniny

                  10. Kovové plíšky, kterými platíme                               

-12-         (Marek Bílý)          



                                   
                       ZPOVÍDÁME UČITELE 
 
Přírodopisný kroužek skončil, a tak jsme měli konečně čas zpovídat       
paní učitelku Markétu Cibíkovou.  
„Máte ráda jaro?“  

„To si piš. Všechno voní a můžu konečně zahodit tu hnusnou šálu, rukavice 

a čepici,“ směje se paní učitelka a snaží se odvolat slovo hnusná, které 

skutečně použila. 

„Jak jste trávila jarní prázdniny?“ 

„Byli jsme na výstavě Titaniku a jeli jsme na výlet do Budapešti,“ odpovídá. 

„Co se vám na jaře nejvíc líbí?“  

„Vůně šeříku.“ 

„Máte alergii na pyl nebo něco podobného?“ 

„Zjevně jo, ale nemám to potvrzeno.“ 

„Slavíte Velikonoce?“ zní naše poslední otázka. 

„Ne, ráno prospím,“ směje se paní učitelka. 

   (rozhovor vedla a zpracovala Klára Mariánková) 

 
 
 
 
 
     
 

                     

                                       -13- 
        obr. Valeria Kuzněcova                                                                                              



                                                                                                           

   !!! SOUTĚŽ !!!  

 

Na jedné naší schůzce redaktorů jsme si vyzkoušeli, tvoření co 

nejvíce slov z písmen ve slově PAMPELIŠKA. Smíš použít pouze 

písmena , obsažená ve slově PAMPELIŠKA, nesmíš přidat nebo  

ubrat čárku ani háček nad písmenem, pokud tam není.  A ještě 

to musí být slova, která jsou česká a dávají smysl. 

Tak tedy: P A M P E L I Š K A 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

____________________________________________________________  

____________________________________________________________  

____________________________________________________________  

____________________________________________________________  

____________________________________________________________  

____________________________________________________________  

____________________________________________________________  

POKUD JICH NAPÍŠEŠ VÍCE NEŽ 10, VHOĎ DO NAŠÍ SCHRÁNKY 

POŠKOLÁČKA NA PAPÍRKU SEPSANÁ SLOVA S TVÝM  

JMÉNEM. NEJLEPŠÍ 3 BUDOU ODMĚNĚNI. 

-14-                ( Klára Šetková )                                                                                   



 
 

  

     

 
  

 

 

 

 

 

 

(Natálie Svobodová, Michaela Červenková, Valerie Kolmanová)     -15 - 

LUŠTÍME 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-16-                                                           obrázek  Kateřina Vejvarová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

MLÁĎATA 
 

 



             
   

  Učitelská výzva 6. kolo – 2. semifinále 

Dnes se utkají naši učitelé Mgr. Lukáš Jánský a Mgr. Lenka Kopečná, 

kteří se probojovali do semifinále. 

Dnešní téma je: Základy češtiny…aneb pamatujte na věky věků amen. 

 

1) Vytvořte přídavné jméno: Ptejte se JAKÝ?, KTERÝ?, ČÍ? 

1) modř- ________________________ 

2) Nová Ves - ____________________ 

3) Francouz - ____________________ 

4) hraběnka - ____________________ 

5) historie - _____________________ 

 

 
 

     

 

 

   

 

 

 

              

                                                          

Paní učitelka Mgr.Lenka Kopečná měla v  v 1.části všechna slova 

správně a v 2. části udělala pouze 1 chybu, vše v neuvěřitelném čase 115 

sekund. Pan učitel Mgr. Lukáš Jánský měl ve svých odpovědích v 1.části 

3 chyby a v druhé také pouze 1 chybu, jako paní uč. Jeho čas byl jen           

o trochu horší – 151vsekund. A proto v tomto 2. semifinálovém kole    

vítězí paní učitelka Mgr.Lenka Kopečná. Upřímně gratulujeme.. 😊. 

                                          (Klára Mariánková, Kuba Trešl)       -17- 

UČITELÉ SOUTĚŽÍ 



 

                              ROZHOVOR 
 

Tentokrát s herečkou Ivanou 

Korolovou : je to výborná česká herečka a 

dabérka.  Hrála v mnoha filmech, ale i 

seriálech.  K nejznámějším rolím patří Danka 

Krejzová  (seriál Krejzovi) , Gympl s  
  zdroj obrázku: Archiv TV Nova 

(r)učením omezeným (Tereza) nebo Dvanáct měsíčků  (Květa). Také 

převzala dabing Lízy Simpsonové po zesnulé Heleně Štáchové ( poprvé ji 

uslyšíme 1. dubna). Dokonce moderuje i seriál České televize Planeta YÓ.  
Jsi si se svojí seriálovou rolí Danky Krejzové v něčem podobná?       

Danka dost často chodí pozdě a vždycky je jí odpuštěno, vždycky nějak 

vybruslí a obrátí to ve svůj prospěch. Taky jsem bohužel nedochvilná, 

občas se za to vážně stydím. Nechápu, proč se mi to děje. Asi mi jinak 

plyne čas, mám pořád pocit, že ho mám dost a ono ne. :-) A taky jsme obě 

takové pozitivní, usměvavé. Ona má občas depku a potřebuje být sama,     

v tom jsme odlišné. Na depky naštěstí netrpím. 

Na YouTube máš několik coverů a videa z představeních, ale vyniká    

z nich oficiální videoklip PMS. Chystáš se udělat ještě něco takového?  

Rozhodně! Covery jsou tam z dob, kdy jsem toužila hrát s kapelou a 

neměla ještě jasno v tom, co chci přesně dělat za styl, o čem chci zpívat a 

tak... Ale postupem času, a trvalo to dlooouho, se vše krásně vyvinulo a já 

vím, kam směřuju.. Pracuju na dalších písničkách s hudebním producentem 

a kamarádkou Marikou Šoposkou, se kterou řešíme texty. Teď během pár 

dnů výjde další písnička Kruhy a začátkem května ještě taková letní pecka. 

Na podzim bychom rádi vydali desku.  

A první malý koncert nás čeká už 5.5. na jedné charitativní akci v Mělníku 

a pak první větší koncert 12. července na PrimaFestu. To je rodinný 

festival, kam všechny zvu! :-) 

Když běží v televizi film nebo seriál, ve kterém si hrála, koukáš se na 

něj    Pokud mám volno, pustím si ráda televizi a mrknu se, jak dopadla 

moje práce. My totiž na seriálu Krejzovi vůbec nestíháme koukat na tzv. 

,,kopr". Takže prostě nevidíme vůbec to, co natočíme a jediné, kdy to můžu 

vidět je v televize nebo na počítači. Takže ano, koukám ráda na výsledek a 

kritizuju se nebo se spokojeně usmívám. :-)  

-18-    ( rozhovor vedla a zpracovala Alžběta A. Tatková)   
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Celkem bylo odevzdáno 32 soutěžních odpovědí. Redaktoři ze 

správných odpovědí vylosovali 3 šťastné výherce za kvíz. Dále 

bylo odměněno 6 dalších žáků ve výtvarné soutěži: 

Velikonoční vajíčko 
STAČÍ MALOVAT A LUŠTIT A MÁŠ NADĚJI . HODNĚ ŠTĚSTÍ..    

 

     SOUTĚŽNÍ KVÍZ         VÝTVARNÁ SOUTĚŽ 
Jakub       Hruška                   1.místo: Martina Ptáčníková      

Lucie        Čermáková            1.místo: Viktória Dvorščáková 

Kristýna   Komárová             2.místo: Kristina Šafránková                      

                                               2.místo:  Nikola L. Vítová        

      3.místo:  Natálie Vedralová        

              4.místo:  Karolína   Hlaváčková        

 

Číslo vydání: 7 

Měsíc: DUBEN 2019 

Ročník vydávání: 17.  

Náklad: 120 výtisků 

Počet stran: 20 

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

Výsledky soutěže  
z březnového 

čísla 


