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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: POHÁDKY 

Víš, jak dlouho 

už je tady 

Večerníček??? 

Jak se vyrábí 

karamel??? 

Jaké postavičky 

ještě namaloval 

pan malíř Radek 

Pilař??? Kdo se 

stal vítězem 

Učitelské   

    výzvy??? 

   A ještě mnohé 

další ……. 

 

 

 

 Květnové 

číslo 

Nové 
vydání! 



     ZAJÍMAVOSTI 

Dnešní téma Pohádky musí být známé snad všem z nás. Jak by 

ne. Vždyť pohádky nás provázejí už od narození, ať je to 

v knížkách, filmech, vyprávěných ústně či psaných nebo 

malovaných. A kdo by neznal večerní televizní pořad 

Večerníček  s pohádkovým nebo jiným příběhem určeným 

pro děti. Kreslený chlapec v jeho znělce, zvaný Večerníček, je 

v televizi každý večer již od roku 1965, tedy již 54. rokem. 

Autorem této postavičky je známý malíř Radek Pilař.                    

K nejznámějším Večerníčkům patří O krtkovi, O loupežníku 

Rumcajsovi, Pohádky z mechu a kapradí, O makové 

panence, Krkonošské pohádky, Říkání o víle Amálce, Maxipes 

Fík, Pat a Mat, Bob a Bobek, Mach a Šebestová,…/zdroj wikipedie/ 

 
Stejně jako tomuto 

klukovi s papírovou 
čepicí, vtiskl podobu 

Zdeněk Pilař i 
neméně slavnému 

loupežníku 
Rumcajsovi, Mance i 

Cipískovi 
 

 
http://www.klubknihomolu.cz/wp-content/uploads/2011/04/vecernicek.jpg 
 

   A právě teď nadchází čas, kdy si můžeme vzít do ruky bezva 
knížku, třeba i pohádek nebo jiných příběhů, které nám  

-2-  udělají radost.-           obrázek na předních deskách Dana Pešulová                                                                                        
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1.5.  Svátek práce                           1. MÍSTO   
2. 5. Zikmund  

3. 5. Alex 

4. 5. Květoslav 

5. 5. Klaudie 

6. 5. Radoslav 

7. 5. Stanislav 

8.5.  Den osvobození                                 

9. 5. Ctibor            Dana Pešulová     Kateřina Vejvarová  

10. 5. Blažena    

11. 5. Svatava                    

12. 5. Pankrác Den matek                                             

13. 5. Servác                                                                                                                                                                                                     

14. 5. Bonifác  

15. 5. Žofie  

16. 5. Přemysl  

17. 5. Aneta                                                                                                                                                                                  

18. 5.    Nataša              Adéla Černá      Martina  Ptáčníková                                                         

19. 5. Ivo       

20. 5. Zbyšek                    2. MÍSTO      

21. 5. Monika                            3. MÍSTO             
22. 5. Emil      

23. 5. Vladimír                                                                    

24. 5. Jana                                    

25. 5. Viola                                                                                  

26. 5. Filip            

27. 5. Waldemar                

28. 5. Vilém                 Natálie                                                                  

29. 5. Maxmilián              Petr Doležal           Vedralová                                              

30. 5. Ferdinand                                            

31. 5. Kamil              Výhercům  gratulujeme ☺ .   Tereza Petrášová   
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 KALENDÁŘ -květen 



        POHÁDKOVÉ VTIPY                                                   

                                                       
Povídá jedna ježibaba druhé: „Radím vám, dejte si pojistit chaloupku!” 
„A proč, kolegyně?” 
„Minulý týden mi Jeníček s Mařenkou sežrali půl střechy!” 
 
 
Maminka říká kůzlátkům: „Kůzlátka, neotvírejte nikomu!” 
Za chvíli po tom, co maminka odešla, přišel vlk a říká: „Otevřete, kůzlátka, 
já jsem vaše maminka a nesu vám mlíčko.” 
Chvilku bylo ticho a pak se kůzlátka zasmála a řekla: „I ty hloupý vlku, od té 
doby, co je mléko dražší, kupujeme jen Coca-Colu!” 
 
 
„Tak se mi zdá, že jsi to kouzlo nějak špatně zformuloval, kouzelný 
dědečku,” zlobí se mladý kníže. „Já chtěl princeznu, ne být princeznou!” 
 

      (upravil Marek Bílý) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

                 obr. Lucie Čermáková  
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(Terezka Dvorščáková )        -5-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 OBRÁZKY Z POHÁDEK 



KŘÍŽOVKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      1) Pohádky Z mechu a …….         

      2) V lese Řáholci  žije Rumcajs a …… s Cipískem. 

      3) Rumcajs, Manka a Cipísek žijí v lese ……. 

     4) Ája a její pes ……. 

     5)  Křemílek a Vochomůrka  . . pařezové chaloupky. 

     6) Maková panenka a motýl ……. 

 

 
Křemílek a Vochomůrka, které namluvila 

Jiřina Bohdalová, žijí společně v malé 

chaloupce, která je z 

………………………………………………………………. 

Pohádky z mechu a kapradí mají 39 dílů po 8 

minutách…..já je viděl všechny, Co vy? 
 

(Jakub Trešl ) 
     obr. Karolína Hlaváčková  
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1  A    D Í 

2   N   

3  Á  O   C 

4  A X    S 

5  

6  M A    L 



ZE ŽIVOTA ZVÍŘAT 

 

 

 

 Ahoj, já jsem včelka MÁJA. 
Hádám, že mnozí z vás mne       
i Vilíka znáte. Asi se teď ptáte, 
kde je Vilík že? No...             
Ten teď asi zase někde  
vyspává, nezbeda..….. 
Každopádně dneska jsem se 
přilétla s  vámi podělit o pár 
informací o mém druhu,          
o včelách medonosných.  

My včely máme rozdělenou 
práci na matku včel,  
 která klade vajíčka, z kterých se stávají nove včelky, na trubce, 
kteří pomáhají matkám v rozmnožování, na dělnice, které dělají 
zbytek všech prací (vyhledávání a přinášení potravin, krmení, 
uklízení hnízda a tak dále..).  
Živíme se zejména nektary a pily z květů rostlin. Také umíme 
vyrábět med, který si vy lidé přidáváte třeba do čajů. Naše barva je 
žlutá s černými proužky. Vývoj u nás začíná  u vajíčka, z kterého se 
vylíhne larva a ta se mění na předkuklu.  
Z předkukly se po určitém čase stává kukla a na konci celého vývoje 
se z kukly vylíhne dospělec nebo-li dospělá včela. V zadečku máme 
schované žihadlo, které můžeme ovšem použít pouze jednou. My 
ho používáme  jen k obraně. Ovšem, když ho včela musí použít, tak 
zemře. A proto nás zbytečně neplácejte…. :-). 

 
A s tímto se s vámi loučím, ahooj. 

 

(Eliška Chocholoušková) 

                        
     -7-                              



                                                                              

HLEDEJ CESTU 

        POMOZTE ČERNOKNĚŽNÍKOVI NAJÍT CESTU K POKLADU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (Natálie Svobodová, Valerie Kolmanová) 

 VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE  
     TVOŘENÍ SLOV Z PÍSMEN: „PAMPELIŠKA“ 

1. místo:Nikola Lejla Vítová (47 slov) 

2. místo:Viktorka Dvorščáková (32 slov)  

3. místo: Amálka  Pecháčková (28 slov)  

       Výherkyně byly odměněny. Gratulujeme ke skvělým výkonům. 
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SPOJOVAČKA   
  
 

 
                                                                                                

 
(Anna Fleisleberová)                  
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                                      PŘEDÁVÁNÍ CEN 

               
                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

GRATULUJEME 

                   VŠEM 

               VÝHERCŮM 

                DUBNOVÉ 

       SOUTĚŽE 
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                                     POHÁDKOVÉ HÁDANKY 
       

  Z JAKÉ JSME POHÁDKY????? 
 

       
   L  

 

 

 

 

 

 

obr. Petra Šetková 

  

 

 

 

     D   

 

  

 

             obr. Lucie Vaňková 

 

 

 

      I 

 

 

 

                 obr. Nikola L. Vítová 
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  Ř    

    



SNĚHURKA 

                                                                                                                                 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

  

               obr. Anna Klauzová podle Disney                         
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                       ZPOVÍDÁME UČITELE 
           

 Dnešní otázky byly pro paní učitelku Machovou. 
Otázky: 

1. Koukáte ráda na pohádky? 

2. Jaká je vaše nejoblíbenější pohádka? 

3. Jaká je vaše oblíbená pohádková postava?  

4. Máte ráda moderní animované filmy? 

Odpovědi: 

1. Hrozně ráda. 

2. Pyšná princezna, Tři oříšky pro Popelku 

3. Princezna, to je jasné. 

4. Ne 
 
(rozhovor sestavila a vedla 
Klára Mariánková) 

                      

I naši učitelé 

mají rádi 

pohádky      . 
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ANGLIČTINA  
 

   Doplň anglická slova do křížovky 

 

 

 

 

 

Přelož do angličtiny:   3.- ZAJÍC    1.- SLON    

5.-OVCE 2.-PES      4.-HAD 

TAJENKA:  

  

Nápověda: zajíc – RABBIT, slon – ELEPHANT, 

                  ovce -SHEEP, pes – DOG, had – SNAKE 

 

 

 

 

 

-14-               ( David Klábeneš )                                                                                   

     



 
 

 

Zkuste si vyrobit karamelovou pochoutku podle receptu: 
                     

 
  Dej si pozor při práci s horkou hmotou, aby ses neopařil/a. 

   (Klára Šetková)     -15 -   

CHUTNÝ KARAMEL 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           NAJDEŠ CESTU BEZZUBKY  
      K BÍLÉ BĚSCE ???  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-16-                                                           obrázek  Kateřina Vejvarová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

DRAČÍ BLUDIŠTĚ 
 

 



             
   

      
                          

 
 

Za úžasných 67 sekund a bezchybně, vyhrála paní 

učitelka Mgr.Lenka Kopečná nad paní vedoucí 

vychovatelkou, Bc. Lucií Štorkovou, která v naší 

„Učitelské výzvě“ obsazuje krásné druhé místo. 
 

V příštím čísle se již dozvíte jaké je pořadí 

všech soutěžících 😊. 
 

        ( autoři této ankety Klára Mariánková a Jakub Trešl) 

 

     .-17- 

UČITELÉ SOUTĚŽÍ 



 

                              ROZHOVOR 

Michaela Tomešová  
Michaela Tomešová, za svobodna Michaela Doubravová, je česká 

herečka a zpěvačka. Proslavila se rolemi v seriálu O ztracené lásce nebo 

Ulice a v televizním filmu Deník šílené manželky. 

 

Máte nějakou vysněnou roli, kterou byste si chtěla zahrát?             

 

Každá role je vysněná. Vždy je vysněná 

ta, kterou zrovna zkouším, ale co ještě 

nemám splněno do třicítky a co bych 

chtěla, je nějaká princezna :).  

     

    

 
            foto Aha! – Martin Hykl 
 

Stalo se Vám někdy při představení v divadle, že jste si najednou 

nemohla vzpomenout, jak pokračuje text? Pokud ano, jak jste to 

zachránila?         

Samozřejmě, děje se to často. Jednou jsem zapomněla text celé písně a to 

jsem se prostě jen prostyděla tou písničkou. Ale naštěstí se to dalo svést na 

to, že to neumí ta moje postava a že ještě nemůže jít na jeviště. 

 

Jaké role hrajete nejraději?               

Ty, které zrovna v tu chvíli hraju, ale moje Top představení, který asi 

nejvíc miluju, jsou Vlasy, který hrajeme v Kalichu :). 

 

Kde Vás v současnosti můžou čtenáři Poškoláčka vidět?           

Především v divadle Kalich v několika muzikálech a od června i v činohře, 

pak ve Snu čarovné noci v Národním  divadle a v divadle F.X. Šaldy       

v Mamzelle Nitouche      
 
 

 

-18-    ( rozhovor vedla a zpracovala Alžběta A. Tatková)   
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                 obrázek Lenka Horová 
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Celkem bylo odevzdáno 34 soutěžních odpovědí.          

Redaktoři ze správných odpovědí vylosovali 3 šťastné výherce 

za kvíz. Dále bylo odměněno 7 dalších žáků ve výtvarné 

soutěži: Pohádkové postavy 

HODNĚ ŠTĚSTÍ PŘI LUŠTĚNÍ A MALOVÁNÍ 😊    

 

  SOUTĚŽNÍ KVÍZ         VÝTVARNÁ SOUTĚŽ 
Adéla       Marková              1.místo: Dana Pešulová                          

Petra         Šetková                1.místo: Kateřina Vejvarová 

Lucie         Vaňková              1.místo: Adéla Černá                      

                                              1.místo:  Martina Ptáčníková        

     2.místo:  Petr Doležal        

3.místo:  Natálie       Vedralová       

3.místo:  Tereza  Petrášová  

    

Číslo vydání: 8 

Měsíc: KVĚTEN 2019 

Ročník vydávání: 17.  

Náklad: 120 výtisků 

Počet stran: 20Cena: 12,- Kč. Cena při předplatném: 10,- Kč 

Výsledky soutěže  
z dubnového 

čísla 


