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POŠKOLÁČEK

Vojtěch Kudela

Milí čtenáři, právě se k Vám dostávám již po dvanácté!
Tentokrát na sklonku roku 2013 a v době předvánoční. Pevně věřím,
že si u čtení, řešení hádanek a křížovek odpočinete a příjemně se
naladíte na blížící se nejkrásnější svátky.

Přeji Vám příjemnou zábavu a hooodně dárků pod stromečkem .

Váš Poškoláček

********************************************************

Srdečně Vás zveme na ZPÍVÁNÍ U BELTÉMA, které se koná
30. prosince 2013 v 15:00. Těšíme se na setkání s Vámi.

VÁNOCE


Zlaté prasátko

 Šupiny pro štěstí
 Krájení jablka
 Pouštění lodiček
 Házení střevícem
Vánoční zvyky a tradice jsou v každé zemi jiné. Dokonce i zde u nás v Čechách dodržuje každá
rodina jiné vánoční zvyky a tradice. Záleží na každém z nás jaké vánoční zvyky a tradice se
nám líbí. Někdo například leje olovo do vody, aby zjistil, jak se mu bude následující rok dařit.
Jiný například pouští skořápky se svíčkou po vodě, aby se zjistilo, jestli i následující rok
zůstane cela rodina pohromadě, nebo se třeba některý z členů odstěhuje. Dcery většinou
hází střevícem u dveří a pokud se střevíc otočí špičkou ke dveřím, může dcera například do
roka očekávat svatbu. Vánoční zvyky a tradice se dodržují po dlouhá léta. Někdo například
dodržuje rodinné vánoční zvyky a tradice, například takové, které již dodržovala babička či
prababička a přecházejí tak z generace na generaci. Vánoční zvyky a tradice bychom neměli
porušovat, alespoň ty, které dodržujeme. Sice většina lidí na vánoční zvyky a tradice nevěří,
ale už jen pro ten pocit a také proto, že tyto tradice již dodržovali naši předkové.
Rozšířeným zvykem v české republice je večeřet u jednoho stolu, ne každý sám, jako ve
všední dny a nezvedat se od stolu dokud nedojí poslední člen, ani kdyby někdo třeba zvonil,
tato tradice se dodržuje hlavně proto, abychom se následující rok opět všichni sešli. Další
taková oblíbená tradice, je ta, že se nandá talíř bramborového salátu a kapra navíc, kdyby
náhodou přišel nečekaný host, nebo se tak i myslí na lidi potřebné, třeba na lidi bez domova.
Vánoce jsou svátky hezké, kdy se sejde rodina, jsou všichni spolu, tak bychom v tento čas
měli udělat i nějaký ten dobrý skutek, vždyť jsou přeci Vánoce.
Připravila Malvína Jahodová, Monika Tarabusová

POSKLÁDEJ SLOVA A VYLUŠTI
TAJENKY

Jana Březáčková, Andrea Jeřábková

JAK SE NA VÁNOCE KDYSI JEDLO?

Slavnostní večeře začínala v okamžiku, kdy na obloze
vyšla první hvězda. Večeře měla obvykle devět
chodů. Venkovská večeře často začínala kouskem
chleba nebo domácí oplatkou s medem, někdy také
česnekem nebo bylinkami. Pak se podávala polévka nejčastěji hrachová, čočková nebo houbová, později i
rybí. Hlavním jídlem bývaly zapečené nákypy
s houbami, známé jako „HUBNÍK“ nebo „KUBA“.
Nezbytnou součástí večeře bývalo sušené ovoce,
někdy vařené a různě upravované pod názvem
„MUZIKA“. Nechyběly jablka ani ořechy. Na závěr se
pilo víno, pálenka, později čaj nebo punč s vánočkou
či závinem. Mnohem později se na venkov dostalo i
drobné cukroví.

JAK JE TO SE ŠTĚDROVEČERNÍM KAPREM?

V Čechách byl kapr dlouhou neznámou rybou. První kapři se k nám dostali ve 12. století s příchodem
mnišských řádů. Mniši uměli stavět vodní hráze a rybníky. Byli v tom vyhlášenými mistry. Rybí maso
bylo jediné, které mohli mniši během půstů jíst. Ty zabíraly celou třetinu roku. V době Karla IV. se už
rybníky zřizovaly i na panstvích šlechticů a královských statcích. Z těch nejstarších dosud existuje
jihočeské Dvořiště. Rybníků přibývalo, ale dlouho trvalo, než se kapr stal štědrovečerním jídlem.
Teprve počátkem minulého století se začal kapr objevovat na vánočním stole většiny rodin.

HÁDANKY
1. Běhá to kolem chalupy, dělá to cupity dupity?
2. Běžím, běžím, nemám dech. Přitom ležím na zádech. Kdo jsem?
3. Bílá jako mléko je, tichem všechno přikryje. Auto, domy, stromy, lidi nikdo nevidí.
4. Čtyři rohy, žádné nohy, chaloupkou to pohne?
5. Dvě sovy vedle sebe sedí, aniž o sobě nevědí?
6. Jedna hlavička, jedna nožička. Hlavička když zčervená, konec nožky znamená?
7. Kdo bez štětce a bez barev obarví nám pestře les?
8. Maličký sklípek, na dvou hřadách slípek a červený kohoutek?
9. Nemá ruce, nemá nohy a přeci vrata otvírá?
10. Stojí krejčí na pasece, tisíc jehel s sebou nese?
11. Znáte tlustou holčičku? Nosí žlutou sukničku. Když jsme ji svlékali, všichni jsme plakali.
12. V řece je 10 ryb. Osm ryb se utopí, kolik jich zůstane?
Michaela Trčková

Natálie
Trčková

VYPRAVOVÁNÍ O PETŘÍKOVI
Byl jednou jeden malý chlapec a jmenoval se Péťa. Žil s rodiči ve velkoměstě v Praze a jezdil
o prázdninách k babičce a dědovi na venkov vlakem.
Vždy se na prázdniny moc těšil, protože jízdu vlakem měl malá Péťa moc rád. Protože babička
s dědou bydleli pět hodin jízdy od Prahy, museli vyjet brzy ráno, aby tam na oběd byli. Vždy jezdil
s rodiči, nejprve si museli koupit na nádraží jízdenku. Protože rodiče tentokrát nemohli a Péťa byl
chytrý chlapec, rozhodli se poslat Péťu vlakem samotného. Na konečné zastávce na nádraží, kde Péťa
musí

vystoupit,

ho

budou

čekat

babička

s dědečkem.
Co se ale nestalo? Péťu posadili rodiče v Praze do
vlaku, dali mu do kapsy mobil a popřáli mu
hezkou cestu. Péťovi nejprve cesta celkem rychle
utíkala, sledoval z okna krajinu, hrál hry na
mobilu, pak ale usnul. Probudil se a myslel si, že
zastávku, kde měl vystoupit, přejel. Vystoupil na
další zastávce, která byla v lese. Na zastávce
vystoupil sám, jen s kufrem. Mezi tím se mu vybil
mobil, který mu dali rodiče na cestu, takže nemohl zavolat rodičům ani babičce s dědou.
Babička s dědečkem na chlapce čekali na nádraží, ten však vlakem nepřijel. Volali hned rodičům, kde
Péťa je. Byla to pro ně záhada. Zároveň měli o chlapce strach, že se mu něco stalo. Bylo jim divné, kde
Péťa je a proč nebere mobil.
Byli z toho nešťastní a tak volali na policii, ať jim pomohou. Policie se dala hned od hledání a snažila
se Péťu najít. Jeli po trase, kde projížděl vlak, až dojeli na zastávku, kde sedel na kufru uplakaný Péťa.
Čekal na další vlak, až na něj nasedne.
Rodiče byli šťastní, že se jejich Petřík našel a že se zase k nim vrátil. Péťa jim slíbil, že uz nikdy nebude
na mobilu hrát tak dlouho hry, aby úplně vybil baterku a pak nemohl nikomu zatelefonovat.
Vojtěch Zvonek

VÁNOČNÍ PRANOSTIKY
Je-li na Štědrý večer nebe hvězdnaté, bude rok úrodný.
Když na Štědrý večer sněží, na pytle se chmel těží.
Mráz na Boží narození – zima se udrží bez proměny.
Na Boží narození o bleší převalení.
Jak na Nový rok, tak po celý rok. Na Nový rok o slepičí krok.
Na Tři krále mrzne stále.
Je-li na tři krále jasno, zadaří se pšenice.
Když čas před Vánocemi až do Tří králů mlhavý a tmavý jest, následují na to nemoci.
Jak Vánoce obalí stromy sněhem, tak posype je jaro květem.
Zelené Vánoce – bílé Velikonoce.
O Vánocích obloha čistá a hvězdná, bude úrodný rok.
Lepší Vánoce třeskuté než tekuté.
Když na Štěpána větrové uhodí, příští rok špatně se urodí.
Jaký prosinec, takové jaro.
Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu.

Michaela Trčková

ČÍSELNÁ SPOJOVAČKA

Natálie Trčková

ANGLICKÁ KŘÍŽOVKA

Kristýna Brhlová

POHÁDKOVÁ KŘÍŽOVKA

SUDOKU

Vojtěch Kudela

KRATIČKÉ PŘÍBĚHY TŘEŤÁKŮ
S VYJMENOVANÝMI SLOVY PO B
O kobyle a býkovi
Ve městě Přibyslavi žila kobyla Bětka. Bětka obývala chlév
spolu s býkem Bivojem. Příbytek s nimi obývali i ostatní
obyvatelé chléva. Obyčejně chodili na pastvu společně.
Pojídali trávu a jiné byliny. V chlévě nebyl žádný nábytek.
Spolu s býkem a kobylou obývalo chlév i bystré prase Pepa. A
tak tam žili šťastně.
Tomáš Kůdela

V Přibyslavi mají obyvatelé příbytek s dobytkem, býkem, který má být bystrý a kobylou, která má být
obyčejná, ale krásná. Na louce od příbytku rostou bylinky. V bytě mají pěkný nábytek.
Daniel Gregor

Byla jednou jedna kobyla, která měla kámoše býka. Bydleli v jednom bytě. Měli krásný příbytek.
Nábytek měli krásný. Měli jeden obyčej – jíst trávu. Poblíž je město s 3 333 obyvateli. To město se
jmenovalo Přibyslav. Býval tam strýček dobytek. Každý den si dávali bylinkový čaj. Býk byl bystrý.
David Šarátek

O kobyle, která bydlila v Přibyslavi
Bylo, nebylo, kdysi dávno žila kobyla, která se jmenovala Bylina. A ta bydlila v Přibyslavi. Měla pěkný
příbytek a taky nábytek. Vedle ní bydlil její kamarád býk. Jmenoval se Kuba. Chodili spolu na vycházky
a vždycky uviděli dobytek. V sousedním bytě žil bystrý kozel a jmenoval se Obyčej. Chtěl být
obyvatelem s kobylou, ale ona nechtěla. Tak se s ním už nikdy nebavila a nakonec se vdávala
s býkem. Žili spolu až do smrti a jestli ještě neumřeli, tak tam žijí dodnes.
Adéla Martinková

MIKULÁŠ A ČERTI V LAČNOVĚ A NA JARMARKU
VE VALAŠSKÝCH KLOBOUKÁCH OČIMA DRUHÁKŮ
Přišli do školy čerti. Byl tam hrozný rachot, a jak jsme říkali básničku, tak jsme dostali balíčky od
Mikuláše. A trošku jsem se bála. Ale jen trošku.
Eliška Pohunková
Viděla jsem čerty se sukněmi a opravdické čerty a oni měli
dřevěné masky. Jeden se ptal: „Byla jsi hodná?“ A krkaně a ty byly
bílé nebo černé a čerti měli mašle. Viděla jsem andělíčka,
Mikuláše a šla jsem na betlém a postavičky se hýbaly.
Denisa Kudelová

Přišli do školy čerti. Byl tam hrozný rachot, a jak jsme řekli
básničku, dostali jsme balíčky. Potom jsme se šli fotit. Jak odešli,
vůbec jsme neslyšeli.
Jana Zvonková

Já jsem se modlila Anděle Boží a zpívala jsem písničku Mik, Miku, Mikuláš. A fotila jsem se s nimi. Byli
tam čtyři partie, ale jedna partie se rozpadla. Každý rok dostanu od Mikuláše a tento rok jsem taky
dostala a ještě jsem dostala kokina. Čerti a Mikuláš byli moc pěkní a vůbec jsem se nebála a v pátek
jsem se i honila.
Aneta Trčková
Čert má hnědý kožich a má vidle. Mikuláš má bílý plášť a má kokina. Anděl má bílou sukni. Bál jsem
se, že mě seberou. Dali mi kokina.
Petr Mareček

Vánoční recept
-

1 kg lásky
- 80 dkg štěstíčka

- 20 dkg pusinek
- 20 dkg rodinné pohody
- 10 dkg porozumění

- 2 lžičky pomazlen
- 2 pohlazení
- špetka zlobení
- dle chuti trpělivosti
- hodně zdraví

Vše dobře promíchati, upécti a po částech ujídati.

Dobrou chuť, krásné Vánoce a šťastný nový rok 2014
přeje ZŠ Lačnov! 

