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V příštím čísle nás Kája opět zavede na zajímavá místa, čeká na 
nás další recept od Kláry, nový Kočičí příběh od Amálky a mno-
ho dalšího. 
Pokud se chceš podílet na časopisu i Ty, stačí napsat na mail 
fidlerova@2zskladno.cz, rádi Tě přivítáme mezi redaktory.
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Můj koníček
Mým oblíbeným sportem je fotbal. 
Fotbal hraji již tři roky. Je to 
nejzábavnější sport, který jsem kdy 
dělala. Možná někteří z vás také hrají 
fotbal. Fotbal je týmová hra. Poznáte 
zde nové kamarády.

Výbava na trénink:

1. kopačky nebo pohodlná obuv

2. fotbalový míč

3. sportovní oblečení

4. lahev vody

5. chrániče

6. veselý úsměv

Jezdectví

Fotbal

Kateřina Bandová, fotografie z rodinného alba.

     V minulém čísle jsem Vás seznámila s mým velkým koníčkem, kterým jsou koně. Dnes se
     podíváme, jak vypadá uzdečka a jak se jmenují její jednotlivé části.

Eliška Beňová
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Kájin cestopis

Stefano Bolognini: Svatý Marinus (obraz 1740)
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7c/Pompeo_batoni_san_marino_risolle-

va_la_repubblica_by_stefano_bolognini.JPG

Karolína Grygová, fotografie z rodinného alba.

San Marino, celým jménem Republika San Marino, je stejně jako Vatikán ma-
lým městským státem. V Evropě je 3. nejmenším státem (po Vatikánu a Mo-
naku), 5. nejmenším ve světě, ale prvenství drží jako nejmenší republika v Ev-
ropě. Rozkládá se na 61,19 km2 a žije zde asi 32 000 obyvatel, z nichž přibližně 
4 800 pochází z jiné země. Mluví se zde také italsky. San Marino se nachází 
v západní části Itálie na hranici regionu Emilia Romagna. Je to pravděpodob-
ně nejstarší republika na světě. Sanmarinská hymna se jmenuje Inno Neziona-
le. San Marino bylo založeno roku 301 svatým 
Marinem.
Svatý Marinus se narodil někdy okolo roku 275 
a zemřel v  roce 366. Podle legendy byl kame-
níkem z  Loparu na Rabu. Kvůli křesťanskému 
kázání byl z  Loparu vyhoštěn a přesunul se 
na Apeninský poloostrov. Vytvořil zde malou 
komunitu, poté klášter. Tato komunita stála 
údajně na počátku státu  San Marino, pravdě-
podobně nejstarší stále existující  republiky  na 
světě. Oficiálně se jako den založení udává 3. 
září roku 301. Marinus byl prohlášen za svaté-
ho. Dnes je patronem města San Marino.

Do San Marina snadno trefíte z Ri-
mini, odkud jedete autem stále do 
kopce a klikatíte se po úpatí, až do-
jedete na nejvyšší parkoviště hned  
u starobylého centra. Na kopci dojde-
te k věži, kde si můžete prohlédnout 
staré zbraně. Ve starobylém centru 
najdete množství útulných restaurací 
a maličkých krámků. Pokud budete 
mít čas a chuť, mohu doporučit ná-
vštěvu některé z malebných restau-
rací přímo na skále, odkud máte vý-
hled na Itálii jako na dlani. 

Sanmarinská vlajka vznikla okolo 
roku 1797 a její barvy, bílá a modrá 
ve dvou  pruzích, jsou odvozeny od 
barev znaku uprostřed. Věže, které 
vidíte uprostřed ve znaku, jsou hrady 
na třech pahorcích hory Monte Ti-
tana – „treTorri“, které nebyly nikdy 
dobyty – La Guaita, Cesta a Montale. 
Nejvyšší bod Monte Titana je 755 m 
n.m.
V  příštím díle vás zavedu do zcela 
jiné země, do opačné části Evropy.

Autor: Zscout370 – Vlastní dílo: [/Users/bicio/Desktop/Cailungo logo 40°.jpg], Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=433226

Vlajka San Marina
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Komiks na pokračování od Amálky HruškovéRecepty naší Kláry

Klára Svobodová
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Zimní pozdrav
Anny Čermákové
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dětské diskotéky s tématikou Frozen a po-
žádal mě, abych mu je moderoval. Takže teď 
každou neděli jezdíme od města k městu  
a rozdáváme tanec a radost jak dětem, tak  
i rodičům.

Máš nějaký cíl, kterého  chceš dosáh-
nout?

Hollywood! Mým největším snem je stát 
na červeném koberci při premiéře filmu, ve 
kterém hraju. Hodně lidí se mi za tohle dřív 
dost smálo, ale no a co. Vždy si při svém snu 
musíš říct: Když to dokázali jiní, proč bych to 
nedokázal já?

Dostáváš v tom, co děláš, podporu od 
rodiny a přátel?

Od svého nejbližšího okolí a rodiny 100%. 
Moje máma mi vždycky pomáhala od úpl-
ného začátku. K herectví měla nějaké výtky, 
ale jakmile mě poprvé viděla v divadle, už 
jsem nikdy žádné neslyšel. Někteří lidé mi 
říkali, ať nežiji tolik ve snu a koukám na re-
alitu. A tihle lidé si mě dnes objednávají na 
vystoupení a stěžují si, že pracovat je na nic. 

Protože sny nejsou jen od toho, abychom si 
je představovali, ale proto abychom je žili. Já 
svůj život žiji a nehodlám přestat.

A na závěr: Máš nějakou vtipnou histor-
ku, která se ti stala v práci?

Historka je podle mě dost klasická a musela 
se stát každému, kdo dělá kouzla s kartami. 
Předvádím svou klasickou karetní rutinu, 
divák si vybere kartu, dá ji do balíčku a já za-
čnu míchat. V tu chvíli mě napadlo pořádně 
s kartami zaházet, což se samozřejmě vůbec 
nepovedlo, takže mi celý balíček vypadl z ru-
kou. A v tu chvíli na zemi byla jen jedna kar-
ta otočená směrem nahoru. Když už jsem se 
chtěl omluvit skupince, které jsem trik před-
váděl, viděl jsem, jak na tu kartu koukají jako 
smyslů zbavení, tak jsem ji zvedl a s jistotou  
v hlase jsem se zeptal: „Vaše karta, že?“ Ni-
kdo dodnes nepochopil, jak jsem tento trik 
provedl… Včetně mě.

Děkuji za rozhovor a přeji, ať se Tvoje sny 
splní. 

Natálie Amara Obianusi

Rozhovor 
s Mirkem Gřegořem

Dneska se Mirka zeptáme na pár otázek, 
konkrétně na devět. Pro někoho to bude roz-
hovor možná inspirativní a třeba zodpovíme 
i otázky, které by vás osobně zajímaly také.

Jak by ses představil lidem, kteří neví, kdo jsi.

Takže ahoj, moje jméno je Míra a jsem ilu-
zionista, kouzelník, showman, moderátor, 
podnikatel a taky tak trochu herec. Celkově 
taková všehochuť možného a nemožného.

Jak ses dostal k podnikání/kouzelnictví?

Celkově má cesta k podnikání začala po dva-
cítce. Hned po maturitě jsem začal pracovat 
jako finanční poradce, poté jako průvodce 
na hradě Křivoklát, dále pro security službu, 
rozvozce pizzy, pracoval jsem v obchodě na 
letišti a také v hračkářství Hamleys, práce zde 
stále zůstává jednou z mých živností. Hodně 
jsem zaměstnání střídal a to z toho důvodu, 
že jakmile mě už nemohla pozice naučit něco 
nového, utekl jsem jinam. Kouzlení jako 
takové mě přepadlo právě v Hamleys, kde 
jsem se učil nějaké lehké iluze a začalo mě to 
hrozně bavit. Vzhledem k tomu, že jsem od 
svých čtrnácti let hrál v různých amatérských 
divadlech, nebylo pro mě vystupování ničím 
novým. 

Čím ses chtěl zabývat, když jsi byl mlad-
ší a jakou školu jsi vystudoval?

Když jsem byl na prvním stupni základní 
školy, všichni chtěli být policisti, hasiči, piloti 
a já jediný chtěl být právník. Ani nevím proč, 

ale vypadali ve filmech vždycky hrozně super 
a byli bohatí, tak proč ne. Až časem jsem si 
uvědomoval, že to nebyli právníci, kteří byli 
to cool, ale právě herci, kteří je hráli. A v tu 
dobu mě začalo zajímat herectví a to mi zů-
stalo dodnes. Původně jsem chtěl i na herec-
kou konzervatoř, ale zjistil jsem, že ti nejlepší 
herci nejsou ti studovaní, ale ti, kteří si prošli 
reálnými situacemi v životě a ty využili, aby 
rozšířili svůj talent. Takže dnes mám maturi-
tu z podnikání a textilní výroby.

Jsi teď spokojený se svým životem, po-
případě co bys chtěl změnit?

To je těžší, nemůžu si stěžovat. Teoreticky 
mohu do konce života jen kouzlit a modero-
vat a budu za vodou. Ale spokojenost bych to 
nenazval. Pořád je spousta hradeb, které jsem 
ještě nepřelezl, a spousta zdí, které jsem ne-
zboural. Jedna z nich je herectví, kdy nechci 
skončit někde na Nově v českém seriálu, ale 
chci hrát v největších filmech světa. A to je 
ještě dlouhá cesta ke spokojenosti.

Máš nějaké koníčky?

Překvapivě kouzlení. To je koníček i práce. 
Ale taky si rád sednu k počítači a zahraju si 
nějaké hry, rád čtu, zajímám se o psychologii 
a taky tvorbu Cosplayů.

Pracuješ momentálně na nějakém pro-
jektu nebo čím se teď momentálně zabý-
váš?

Nedávno kamarád začal pořádat obrovské 
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Z lavic Školního parlamentu
Dne 11. listopadu proběhlo třetí zasedání Školního parlamentu.
Zástupci tříd 6.B, 7.B a 8.A se na zasedání nedostavili.
Na začátku zasedání se diskutovalo o dveřích v šatně u tělocvičny na 2. stupni. Parlament do-
šel k závěru, že v šatně na 2. stupni žádné dveře nebudou, protože je někdo opakovaně poško-
zuje.
Dále se mluvilo o zvonění, které se bude měnit na vánoční zvonění, a o písničkách, které se 
budou pouštět během velké přestávky. Každý může poslat svůj seznam písniček, který bude 
trvat maximálně 15 minut a nebude obsahovat sprostá slova.
Na závěr se řešil závod v Rubikových kostkách a Mikulášský den. Obě školní akce proběhnou 
v prosinci.

Nikola Ptáčková

Knižní šifra
Milé děti, milí žáci, 
opět je měsíc za námi a nás čeká další, v pořadí již třetí šifra. Uhodli jste šifru z minulého čísla? 
Žáci prvního stupně měli poznat kouzelnou knížku Kubula a Kuba Kubikula, kterou napsal Vladi-
slav Vančura před mnoha a mnoha lety, ještě za časů ušatých čepic. Ale teď vážně. Strašidlo, které 
v knížce vystupuje, se jmenovalo Barbucha. Knížka je o medvědáři Kubovi, který měl medvěda 
Kubulu a ten jej moc zlobil. A protože si s ním nevěděl rady, vymyslel si strašidlo Barbuchu, aby 
mu s nezbedným medvědem pomohl. Jak to všechno dopadlo, se mohou dozvědět jak výherci 
naší hry, tak i ostatní. Stačí si jen knížku přečíst. Ze správných odpovědí vylosovali redaktoři Po-
školáčka tři šťastné výherce. 
Tentokrát i žáci 2. stupně byli úspěšní a ze správných odpovědí byl vylosován jeden žák, který zís-
kal knihu Jaroslava Foglara Rychlé šípy. Výhercům blahopřejeme.
Hru pro žáky I. stupně připravila Bc. Lucka Štorková a aby to nebylo žákům II. stupně líto, pro ně 
vymyslela šifru Mgr. Petra Kunová.
                                                                                            
TŘETÍ ŠIFRA – I. stupeň

Milé děti listopadová šifra dopadla moc dobře, knížky jsou rozdány, takže jedeme dál...
Prosincová šifra bude trochu jiná než ty předešlé.
Knižní šifra se bude týkat známé spisovatelky, která psala hlavně pro děti. Naše tajemná autorka 
se narodila v severské zemi a, i když zemřela před dvaceti lety, její knihy se stále překládají do více 
než 70 jazyků.
Hlavní hrdinové jejích knih jsou svérázné postavičky s velkým smyslem pro humor, které zažívají 
neuvěřitelná dobrodružství. Abych Vám ještě více napověděla… V jedné knize autorka vypráví o 
copaté holce, v další o klukovi ze střechy a ještě jedna je o několika dětech malé usedlosti. 
Už víte, jak se paní spisovatelka jmenovala?Pokud ano, napište jméno spisovatelky na přiložený 
lístek a odpověď hoďte do schránky Poškoláčka nejpozději do 15. ledna.

TŘETÍ ŠIFRA – II. stupeň

Tento román byl poprvé vydán v roce 1979 v Německu.  Hlavním hrdinou je chlapec, který se před 
spolužáky ukryje do obchodu, kde najde starobylou knihu. Chlapec neodolá a začne knihu číst.  
V první části knihy sleduje chlapec cestu hrdiny, který byl vyslán, aby zachránil svou zemi. Chlapec 
postupně zjišťuje, že může do děje knihy zasahovat. V druhé části knihy chlapec čelí následkům 
svých činů a musí se z knihy vrátit zpět do skutečného světa. V češtině je skutečný svět popsán čer-
veným písmem a černé písmo je určeno pro svět v knize.
Už víš, jak se kniha jmenuje? Pokud ano, nezapomeň vyplnit lístek, který najdeš v přízemí 2. stupně 
na nástěnce hned u vchodu. Odpověď vhoď do schránky Poškoláčka (1. patro, 1. stupeň) nejpozději 
15. ledna. 

-------------------------------------ZDE ODSTŘIHNI----------------------------------

JMÉNO A PŘÍJMENÍ:_______________________________________________________

TŘÍDA:___________________________________________________________________

ODPOVĚĎ:_______________________________________________________________
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Knižní šifra - výherci
Správná odpověď pro 1. stupeň: 
Kubula a Kuba Kubikula

Správná odpověď pro 2. stupeň:
Rychlé šípy

Výherci: 
Jiří Karásek 3.A
Lota Petriščáková 3.B
Eliáš Dočkal 4.A
Nikola Ptáčková 9.A

Výhercům blahopřejeme!

Ceny předaly a fotografie zhotovily Lucie Vaňková a  Eliška Vondráčková.
Zdroje obrázků:
https://www.antiknihy.cz/Vancura-Vladislav-Kubula-a-Kuba-Kubikula-d14790.htm#
https://www.kniznice.cz/pro-skoly/vladislav-vancura
Autor: Skautská nadace Jaroslava Foglara – Skautská nadace Jaroslava Foglara, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?-
curid=90447835

Vladislav Vančura

Jaroslav Foglar
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Vybarvi čerta!                           Dokresli čerta!
Nakresli všechny postavy, které nadělují dětem sladkosti 5. prosince.

Tajenka: ___________

Tajenka: ________________________

Křížovky
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-------------------------------------ZDE ODSTŘIHNI----------------------------------

JMÉNO A PŘÍJMENÍ:_______________________________________________________

TŘÍDA:___________________________________________________________________

ODPOVĚĎ:_______________________________________________________________

Křížovky vymyslela Lucie Vaňková a Natálie Amara Obianusi ze 7.B, omalovánku, vy-
barvování a dokreslování připravila  Eliška Vondráčková z 9.B a vánoční soutěž připravil 
Štěpán Hruška ze 7.B.

Poškoláčka vydává ZŠ a MŠ Kladno jako přílohu ke Školnímu časopisu. Školní časopis najdete 
na stránkách školy www.2zskladno.cz.

Řešení z minulého čísla: křížovky - podzim, dušičky, hádanky - Princezna ze mlejna, 
Ledové království, Jak dostat tatínka do polepšovny, knižní šifra pro 1. stupeň - Kubula a 
Kuba Kubikula.

Vybarvi:               1. žlutá              3. červená              5. hnědá
                            2. modrá            4. tělová                6. zelená

Milé děti,
když jsem byla malá, tak jsem v 1. třídě objevila knížky. A protože jsem neuměla 
číst, tak mi je ze začátku četla maminka. Hned, jak jsem se naučila číst sama, pro-
padla jsem kouzlu knih. Bylo to velké dobrodružství být jednou princezna nebo 
čarodějnice, podruhé se vydat na tajemnou cestu za pokladem nebo zažít nějaké 
překvapení.
Nejen to mě vedlo k tomu, abych se s Vámi podělila o tuto zkušenost a umožnila 
Vám stejná dobrodružství zažít.
Celý rok budete ve školním časopisu Poškoláček nacházet jednu stranu, která 
bude vyhrazena KNIŽNÍ HŘE. Každý měsíc budete hledat název knihy, spisovatele 
nebo ilustrátora. Pokud budete vědět správnou odpověď, tak ji napíšete na přilo-
žený lísteček a hodíte jej do schránky. My vylosujeme 3 žáky, kteří dostanou jako 
cenu nějakou knihu.
Odpovědi házejte do schránky Poškoláčka v 1. patře 1. stupně, nejpozději do 31. led-
na. Hodně štěstí!                                                                                                

Vaše Lucka Štorková

TŘETÍ ŠIFRA
Milé děti listopadová šifra dopadla moc dobře, knížky jsou rozdány, takže jedeme dál...
Prosincová šifra bude trochu jiná než ty předešlé.
Knižní šifra se bude týkat známé spisovatelky, která psala hlavně pro děti. Naše tajemná 
autorka se narodila v severské zemi a, i když zemřela před dvaceti lety, její knihy se stále pře-
kládají do více než 70 jazyků.
Hlavní hrdinové jejích knih jsou svérázné postavičky s velkým smyslem pro humor, které 
zažívají neuvěřitelná dobrodružství. Abych Vám ještě více napověděla… V jedné knize au-
torka vypráví o copaté holce, v další o klukovi ze střechy a ještě jedna je o několika dětech 
malé usedlosti. 
Už víte, jak se paní spisovatelka jmenovala?Pokud ano, napište jméno spisovatelky na přilo-
žený lístek a odpověď hoďte do schránky Poškoláčka nejpozději do 15. ledna.
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Křížovky
Tajenka: _________________________

Tajenka: _________________________

JMÉNO A PŘÍJMENÍ:_______________________________________________________

TŘÍDA:___________________________________________________________________

ODPOVĚĎ:_______________________________________________________________

Knižní šifra

POZOR !

Pokud se chceš zúčastnit naší velké vánoční hry  
o více cen, vyplň celý list a vhoď do schránky Poško-
láčka nejpozději 15. ledna 2023.
Všem našim čtenářům přejeme hezké Vánoce!

Vaši redaktoři
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Krásné Vánoce 
a hodně štěstí v novém roce 

přejí 
redaktoři


