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Poškoláček
podzim/zima

nakreslil: David Šarátek

Milý čtenáři, právě se k vám dostávám již po třinácté.
Doufám, že se vám tento rok budu líbit, protože jsem úplně
nový. Podílely se na mně tentokrát paní učitelky a děti ze
všech tříd, dokonce i nejmenší prvňáčci. Letos nemám
náplň jenom vánoční, ale i voňavou podzimní a
zvířátkovou.
Už nechám toho vyprávění, a pojďte
nahlédnout…
Vaše redakce

PS: Přejeme

všem krásné a pohodové Vánoce
a do nového roku hlavně zdraví.

ČÁRY PANÍ ZIMY
Zima se rozeběhla na celý svět:na ptáky, na lidi, na modré nebe a snad i na
sluníčko. A rozhodla se, že jim ukáže! Napřed došlo na ptáky:zasypala jim hnízda
sněhem, otrhala šípečky i jeřabiny, a do peříček vypustila ledový vítr. Jenže
ptáčkové se nedali:posedali si na drátech, zakroužili nad bílými poli-a sbohem
zimo! Odletěli na jih za sluníčkem. Kdepak, ty už nedoženu, pomyslela si zima a
pustila se do zvířat. Pole, louky, les i stráně zaprášila sněhem, na stromy navěsila
ledové rampouchy a do kůže jim nasadila mráz. Ale zvířátka se nelekla. Jeleni a
zajíci se oblékli do tlustých kožichů, medvěd i jezevec si ustlali v norách a koně
s krávami se stulili v teplém chlévě. Kampak na ně se zimou! Pak přišli na řadu
vodní tvorové. Rybník, řeky i potoky zasklené ledem-ale ryby, žáby i škeble
podřimují dole u dna, kam na ně zima nedosáhne. ,,Jen počkejte, “fičí si zima, a
už si brousí bílé zuby na lidi. Okna chalup zamalovala jinovatkou, cesty zafoukala
závějemi, na okapy rozvěsila rampouchy a do komínů poslala pískavou
meluzínu. Chvíli bylo ticho:jen oheň praskal a občas zakrákala vrána. Potom
z chaloupek vyběhly děti:,,hurá, konečně napadl sníh!“volají a ženou se na
kopec. Jedni sedlají sáňky, jiní navlékají lyže, brusle a další se koulují. Ti menší
uhánějí domů pro mrkev, aby uplácali sněhuláka, větší stavějí iglú. Tváře,
poštípané od mrazu, jim zčervenaly, ale všem je teplo. Na zimu nikdo nemyslí.
,, Cože? Ani děti si ze mě nic nedělají!“ posmutněla zima. Z rampouchu ukápla
slza, další ze střechy a další z nejvyššího stromu. A to byl konec zimy, která
chtěla zlobit celý svět. Už brzy začne jaro.
Připravila Adéla Martinková a Denisa Kudelová
(Z knihy Velká kniha prvňáka a předškoláka nakladatelství Svojtka 2005)

Vánoční rozhovor s paní učitelkou Marií Brandštetrovou

1. Co si přejete k Vánocům?
Konkrétní přání nemám. Nechám se překvapit. Ale na Vánocích pro mě nejsou nejdůležitější
dárky,ale ta atmosféra a radost našich dětí.
2. Držíte půst?
Snažím se. Chtěla bych jednou vidět to zlaté prasátko. Zatím se mi to nepodařilo.:D
3. Chodíte o Vánocích do kostela?
Na Štědrý den se chodíme s klukama podívat na Betlém. Na půlnoční ale většinou
nechodíme.
4. Co jíte na Vánoce, kapra nebo filé?
V posledních letech si připravujeme pstruha a klukům filé.
5. Dodržujete Vánoční zvyky?
Dodržujeme krájení jablek a zpíváme koledy.
6. Máte rádi Vánoce?
Máme. Mám ráda Vánoční atmosféru, svíčky, dům si zdobíme už v průběhu adventu. Na
Štědrý den od rána společně zdobíme stromeček, díváme se na pohádky, pak večeře,
dárky….je to krásný den.
7. Jíte před jídlem oplatky s medem?
Jíme. Oplatkami večeři začínáme. Pokračujeme krupicovou kaší (to je tradice mojí babičky)
hráškovou polévkou a rybou s bramborovým salátem.

Připravily: Malvína Jahodová, Denisa Sušilová, Aneta Trčková, Eliška Pohůnková

A,B,C otázky
1. Který pták odlétá do teplých krajin?
a) kos
b) vrabec
c) vlaštovka

2. Které jsou jarní měsíce?
a) březen, leden, duben
b) březen, duben, květen
c) březen, červenec, červen

3. Jaké je naše hlavní město?
a) Brno
b) Ostrava
c) Praha

4. Jaký je náš sousední stát?
a) Polsko
b) Francie
c) Rusko

5. Komu se říkalo král železný a zlatý?
a) Václav III.
b) Ferdinand I.
c) Přemysl Otakar II.
Připravili: Vojta Zvonek, Honza Filák

CHVILKA NA KŘÍŽOVKY
První křížovka
1. Co padá na podzim ze stromů?
2. Jak se nazývá zimní sport, při kterém závodníci běží na běžkách a střílí ze
vzduchovky?
3. Co padá v zimě z nebe?
4. S jakými věcmi chodí děti v listopadu na průvod?

Druhá křížovka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Naše největší sova.
Motýl, který byl v pohádce.
Šelma, která v noci vyje na měsíc.
Jméno, které má svátek 5.října.
Kočkovitá šelma, která žije v lese.
Veverka z Večerníčku.
Jeden ze smyslů, díky kterému vidíme.
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Připravila: Adéla Martinková

Třetí křížovka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mají se rádi, je to …
Má svátek 2. září
Je táta, máma, dcera a …
Je to měsíc, ve kterém opadávají listy.
Zelenina, ze které se dělá polévka.
6. S
Je to pták podobný datlovi.
7.
Zvíře, které mňouká.
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Připravil: Daniel Gregor

Připravil: David Šarátek

Exkurze na Pulčín
Škola pořádala pro čtvrtou a pátou třídu výlet na Pulčiny. Moc jsem se těšila.
Sešli jsme se v 5.45 u školy, a jeli jsme autobusem do Lidečka, pro pana Michala Bojdu,
který byl náš průvodce. Bylo mlhavé počasí.
V dálce jsme si všimli kontejneru, který byl zamčený kvůli medvědům, aby si v něm
nehledali něco dobrého.
Cesta vedla přes les, potůček na horu po schodech. Skály byly krásné. Udělala jsem si
na památku pár fotek. Také jsem si vyfotila tři mloky. Potom jsme šli přes les, ve
kterém jsme si každý museli najít pět šišek, se kterými jsme hráli různé hry.
Pan Bojda nám celou cestu vyprávěl všelijaké příběhy o Pulčinách. Potom nás také
dovedl ke schránce, do které jsme se podepsali jako ZŠ LAČNOV. Uprostřed jedné
skály jsme viděli krkavčí hnízdo.
Potom jsme vylévali stopy. Taky jsem si vylila, ale žádná stopa mi na památku
nezůstala. Na tento výlet budu ráda vzpomínat. Byl to krásný den.
Připravila Denisa Sušilová

English Quiz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1. kočka
2. hlava
3. silnice
4. Island
5. oblek
6. strom
7. pusa
8. teta
9. sedět
Připravili: Jan Filák, Vojta Zvonek

Ptáci v zimě
Je prosinec dívám se z okna a vidím kolem krmítka poletovat ptáky. To je sýkorka, kos,
někdy přiletí i hrdlička a strakapoud. Ptáci to mají v zimě těžké, většinou jsou odkázáni na
nás lidech, co jim nasypeme. Krmítka mohou být třeba z květináče, kokosového ořechu, ale
i krásná dřevěná. Nejčastěji jim sypeme slunečnici, dýňová semena, věšíme lojové kuličky,
ale třeba kos má rád i obyčejné jablko. Potravu jim sypeme hlavně, když přírodu pokryl sníh
a jsou mrazy.

Ptáci, které můžeme nejčastěji vidět
Kos Černý: částečně tažný pták, živí se dužnatými plody.
Sýkora Koňadra: je stálý pták, na krmítku je vidíme nejčastěji a živí se slunečnicí.
Dlask Tlustozobý: je částečně tažný pták, živí se semeny a plody dřevin. Tlustým zobákem
rozkousne i pecky třešní.
Sojka Obecná: Je stálý pták, živí se ořechy, žaludy, ale i slunečnicí.
Vzpomeňme i my na ptáky v zimě a nenechme je zahynout hlady.
Nesmí se krmit masem a kůží z anglické slaniny ani žádným pečivem, abychom jim
neublížili.

Připravil Martin Šerý, obrázek Daniel Gregor

Podzimní kvíz zvířat
Milí čtenáři, víte, co máte dělat? Vyluštěte rozházená písmenka. Vyjdou vám názvy zvířat.
Ty pak spojte s obrázky.
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Jedno ze zvířat přes zimu spí, víte které?_______________

Připravil Daniel Gregor a David Šarátek

Vánoční luštění od prvňáčků
Do políčka s číslem napište první písmeno z názvu
obrázku označeného stejným číslem.
Hodně zdaru při luštění!
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Vtípky
„Honzo, kde máš úkol?"
„Nemám, pes mi ho snědl."
„To je ale hloupá výmluva!"
„Přísahám, ale dalo mi práci ho k tomu přinutit..."

Paní učitelka vysvětluje rozdíl mezi nehodou a neštěstím. „Může říct někdo ze žáků nějaký příklad?" Přihlásí
se Pepíček: „Prosím, když ztratím žákovskou, je to nehoda. A když ji najde tatínek, je to neštěstí."

„Co jste dnes dělali ve škole?"

„Připravovali jsme výbušné zařízení."
„A co budete dělat ve škole zítra?"
„V jaké škole?"

Paní učitelka se ptá dětí ve škole: „Děti jaké máte doma zvířátko?“
Anička : „My máme doma pejska.“
Honzík : „My máme doma kočičku.“
Pepíček : „My máme kuře v mrazáku.“

Paní učitelka ve škole vyvolá Pepíčka: „Tak, Pepíčku,vyjmenuj mi aspoň dvě zájmena.'' Pepíček odpoví:
„Kdo, já?'' „Výborně, Pepíčku!''

Paní učitelka napíše žákovi do žákovské knížky: „Smrdí, umývat!"
Tatínek odepíše: „Učit, nečuchat!"

Při hodině se učitel ptá: „Děti, kdo chce jít do nebe?"
Všichni zvednou ruku, jen Pepíček ne.
„A ty, Pepíčku, co? Ty nechceš jít do nebe?"
„Ano, ale mamka mi přikázala, abych šel ze školy hned domů!"

Paní učitelka se ptá Pepíčka: „Pepíčku, kdo psal ten domácí úkol?"
Pepíček: „Tatínek."
Paní učitelka: „A proč?"
Pepíček: „Protože maminka neměla čas."

