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L e t n í P o š k o lá č e k

Autor Michaela Zádrapová

Milí čtenáři, v rukou právě držíte jubilejní desáté číslo našeho školního
časopisu, jemuž jste vybrali název Poškoláček.

Prázdniny se rychle blíží a naše redakce si dala velmi záležet a vytvořila pro Vás
zábavné barevné vydání, které Vám zpříjemní horké letní chvilky.

Letní číslo je plné hádanek, křížovek, osmisměrek a kvízů. Představíme Vám
slohové práce na téma „…Najdi si chalupu a zasaď do ní příběh malého
Čeňka…“, které obsadily druhé místo v soutěži pořádané Valašským muzeem
v přírodě, taky společně zavzpomínáme na školní výlet, odhalíme pocity třeťáků
před Prvním svatým přijímáním, zjistíme, co má na léto naplánováno paní
učitelka Odehnalová. Na závěr se můžete kochat nádherným tablem loučících
se páťáků.

*********************************************
Všem žákům a jejich rodičům patří velké poděkování
za příspěvky na dobré účely v tomto školním roce:
• Balíček pro Ukrajinu
• Strom přání pro dětský domov Smolina
• Použité hračky pro dětský domov Smolina
• Liga proti rakovině
• Na kole dětem
• Čtení pomáhá

Hudební testík s tajenkou
1. Jak se jmenuje budova, ve které jsme byli na koncertě?
__________________________
2. Kterého slavného pána ztvárňuje socha před budovou?
____________________________
3. Jak se říká člověku, který řídí symfonický orchestr?
___________________________
4. Podle kterého slavného skladatele je pojmenována zlínská filharmonie?
___________________________
5. Co drží v ruce dirigent?
__________________
6. Na kolik a na jaké skupiny dělíme hudební nástroje?
_________________________________________
________
7. Který hudební nástroj v orchestru je nejmenší a
zároveň nejhlučnější?
________________________
8. Jak dostal název anglický roh?
____________________________________________________
9. Do které skupiny nástrojů patří harfa?
________________________
10. Proč patří flétny mezi dřevěné nástroje?
______________________________________________
11. Jak se jmenovala veselá skladba, kterou jsme slyšeli během koncertu a na
jeho konci? Kdo je jejím autorem?
____________________________________________
Vypiš si písmenka:
Z první odpovědi druhé písmeno ___
Ze čtvrté odpovědi první písmeno ___
Ze čtvrté odpovědi třetí písmeno ___
Ze sedmé odpovědi čtvrté písmeno ___

První tři řešitelé
budou
odměněni!

Třinácté písmeno v abecedě ___
Písmena jsou přeházená, po správném seřazení odhalíš hudební nástroj, který
udává tón pro ladění celého orchestru. ____________________

Jazykolamy
Měla babka v kapse vrabce, vrabec babce v kapse píp. Zmáčkla babka vrabce v kapse, vrabec babce v
kapse chcíp.
Kdybys nebyl býval kýval, nebyl by se mýval hýbal.
Kmotře Petře, nepřepepřete mi toho vepře, jak mi, kmotře Petře, toho vepře přepepříte, tak si toho
přepepřeného vepře sám sníte.
Rozbuldozérovaný buldozér rozbuldozéroval rozbuldozérované buldozéřiště.
Rozprostovlasatila-li se dcera krále Nabuchodonozora, či nerozprostovlasatila-li se dcera krále
Nabuchodonozora.
Šla Prokopka pro Prokopa: „Pojď, Prokope, pro proroka.“

Sudoku

Karolína Zvonková, 5. třída

Rozhovor
opět
op t s p. uč.
u . Odehnalovou,
která se loučí
lou í se svými páťáky
pá áky ☺
1. Těšíte se na prázdniny? Proč?
Ano, těším se moc, protože si odpočinu a budu mít čas na svou rodinu.
2. Jedete letos o prázdninách někam na dovolenou? Kam?
Ano, jedeme na Vysočinu a Kryštofa posíláme na tábor do Českého ráje.
3. Byla jste už někdy u moře? Kolikrát?
Byla jsem pouze jednou v Itálii, moc ráda bych se podívala do Velké Británie. Tamní
pobřeží je jistě okouzlující. Spíše než moře mě ale lákají hory.
4. Co děláte o prázdninách ve svém volném čase?
Spím, odpočívám prací na zahrádce a ráda sportuji (tenis, jízda na kole). Taky se těším na
čtení.
5. Učila jste ráda tento 5. ročník?
Tak klidnou a nekonfliktní třídu jsem učila poprvé. Ještě, že tu máme Kubu, který se vždy
postará o zábavu. 5. třídu jsem učila moc ráda a doufám, že s dětmi zůstanu i nadále
v kontaktu.
6. Na co se nejvíc těšíte o prázdninách?
Na ranní čaj na pergole, když všichni ještě spí a ranní tenis s manželem.
7. Chutná vám zmrzlina? Jaká?
Jakákoliv točená zmrzlina z Lidečka je vynikající. Nejvíc mi chutná vanilková a pistáciová.
8. Jaké jídlo si dáte nejčastěji v létě?
To, které nemusím sama připravovat. Léto si myslím vychutnáme všichni ☺.
Markéta Šerá, Nikola Šuláková, Eliška Jahodová

Vlastivědný
Vlastiv dný kvíz
Na jaké tři historická území dělíme ČR?
a) Čechy, Morava, Valašsko
b) Čechy, Morava, Slezsko

M
P

Je ČR součástí EU?
a) ano
b) ne

R
O

Na kolik krajů je rozdělena ČR?
a) 12
b) 14

S
Á

Jak se jmenuje první prezident Československa?
a) Václav Havel
b) Tomáš G. Masaryk

T
Z

Jak se jmenuje nejvyšší hora ČR?
a) Sněžka
b) Praděd

D
C

Jak se nazývá krajské město Středočeského kraje?
a) České Budějovice
b) Praha

H
N

Se kterým státem máme nejdelší hranici?
a) Německo
b) Polsko

I
L

Kolik máme národních parků?
a) 3
b) 4

T
N

Jaká je naše nejhlubší propast?
a) Macocha
b) Hranická propast

G
Y

Marek Dořák a Radim Mareček

Optické klamy a iluze
Na obrázku je princezna nebo stařena?

Kolik má slon na obrázku nohou?

Vidíte dva obličeje nebo svícen?

Která úsečka je delší?

Je to králík nebo kachna?

Svisle to můžete přečíst jako 12, 13, 14
a vodorovně jako A, B, C.

Karolína Zvonková, 5. třída

Protiklad
Napiš protiklad ke slovům

Starý _______________

Vysoký ____________

Rychlý ___________

Krásný ______________

Malý______________

Hloupý ___________

Bílá ________________

Odvážný __________

Pracovitý__________

Život _______________

Zlý ______________

Stejný ___________

Amálie Jarošová, Barbora Zajíčková, Eliška Kůdelová
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tužka, len, opice, lepidlo, most, lék, morče, nej, Velikonoce, langoš, šek, vajíčko, krtek, Olga,
copan, mouka, PC (počítač), oskar, vana, krok, Lidice, kostra, kost, trosky, tuk, kmotra, kaz,
sen, pes, kat, sova, vir, mast, peklo, noc, Nil, muž, let, vlk, Vít, lid, kov, páka, mák, lidi, noky,
tik, tým, čelo, kód, raketa
Amálie Jarošová, Barbora Zajíčková, Eliška Kůdelová

Sirkové hlavolamy
Přemístěte 3 sirky tak, abyste dostali 2 čtverce

Přemístěte 2 sirky tak, aby vznikly 4 stejné čtverce

Přesuň 2 sirky tak, aby se prasátko dívalo na druhou stranu

Nikola Šuláková, 5. třída

Vtípky ze školního prostřed
prost edí
edí
„Tvé vysvědčení se mi vůbec nelíbí,“ říká otec.
„Mně taky ne,“ říká dceruška,
„ale je to stejně pěkné, že máme stejný vkus!“

„Co udělá matka,“ ptá se učitel dětí,
„když chce svým dětem rozdělit stejným

Ve škole: „Děti, kdy je vhodný čas k trhání jablek?“

dílem deset jablek?“ „Prosím, štrůdl.“

ptá se učitel.
„Když náš soused není doma.“

„Až ty známky doma ukážeš, tvůj otec
nejspíš zešediví“, říká učitel žákovi.

Pětku si můj syn nezasloužil,“ stěžuje si

„To by se mu líbilo,“ nadchnul se žák,

otec učiteli. „Máte pravdu, ale horší známku

„on je totiž úplně plešatý!“

už nemám!“
Michaela Zádrapová, 5. třída

Kříížovka
ovka
1. P

1. Čínský černobílý medvěd

2. P

2. Naše hlavní město

3. P

3. Potřeba kanoisty

4. P

4. Zbytek po hoření

5. P

5. Dopis (jinak)

6. P

6. Mládě žáby

7. P

7. Ohrady (jinak)

8. P

8. Pružné větvičky

9. P

9. Nádoba na pečení

10. P

10. Bály (jinak)

11. P

11. Čerpadlo (jinak)
Radek Trčka, 5. třída

Recepty

Kuře á la KFC
Potřebuješ: 2 kuřecí prsa, hladká mouka na trojobal, 1 vejce,
1miska cornflakes , 2 malé bagety, 2 listy zeleného salátu,
majonéza
DOBA PŘÍPRAVY: 20 minut
POSTUP: Kuřecí prsa osol, obal v mouce a následně ve vajíčku.
V utěrce rukou mírně rozdrť kukuřičné lupínky a nasyp je na
talíř. Maso v nich doobal, pokud bude potřeba, vlož řízek
znovu do vejce a ještě jednou ho ,,přelupínkuj“. Takto připravené řízky osmahni na oleji nebo
ve friťáku.
Podávej v housce ozdobené salátem a ochucené majonézou.

American dream
Potřebuješ: Cola 18 cl
Kopeček čokoládové zmrzliny
Strouhaná čokoláda
Postup: Vychlazenou colu a zmrzlinu promícháme s ledem.
Nakonec ozdob strouhanou čokoládou.

Květ lásky
Potřebuješ: Banánový džus 6 cl
Mangový džus 6cl
Ananasový džus 3 cl
Postup: V šejkru s ledem protřepej předepsané
ingredience a nalij je do sklenice ozdobené květinou.
Anna Zdražilová, 5. třída

Úspěch
Úsp ch v literární a výtvarné soutěži
sout i

... Najdi si chalupu a zasaď do ní příběh malého Čeňka ... byl název soutěže, kterou pořádalo Valašské
muzeum v přírodě. Do soutěže se zapojili všichni žáci naší školy, kteří pracovali na daném tématu
ve skupinkách.
A podařilo se!!!

Sbírání trnek
Žil jednú jeden Čeněk. Býval vedle Vlčkú. Ti měli pálenicu. Jednoho dňa šel se svojim psem na
lúku. Pes mu utékl na cestu. V tú dobu jel hospodář s trnkama na kvas. Když pes skočil na
cestu, kůň sa splašil a trnky sa vysypaly do potoka. Ten rok byla velká voda a trnky vzala.
Čeněk sa šel omluvit strýcovi Vlčkovém a nabídnul mu pomoc. Strýc ju přijal. Domluvili sa
s Čeňkem, že bude sbírat trnky. A tak Čeněk začal sbírat trnky kde sa dalo a kde mohl. Na
druhý den měl nasbírat dva kýble trnek. Když měl nasbíraný jeden kýbl, z vedlejšího dvora
vyletěl velký hafan. Čeněk začal utěkat, co mohl, ale pes byl rychlejší, za chvílu byl Čeňkovi
v patách. Čeňka napadlo hodit trnku, možná zaujme psí pozornost, řekl si. A pes doopravdy
začal trnku očuchávat a potom ju snědl. Čeněk donesl strýcovi enom půl kýbla, protože půlku
kýbla ztratil, jak utěkal. Na třetí den měl nasbírat tři a půl kýbla. Šel sbírat na kraj potoka,dva
kýble už měl nasbírané, jeden kýbl mu sjel do bahna. Čeněk za ním lezl, když ho vytáhl na
kopeček, sjely mu nohy do bahna, když sa snažil vytáhnút, přepadl dozadu do potoka, z vody
vylezl celý mokrý. Šel sa dom přesléct a nasbíral poslední jeden a půl kýbla. Všecko donésl
strýcovi Vlčkovém. Když šel na druhý den zase za strýcem, strýc mu řekl, že všecky trnky
dosbíral a dovolil mu sa do pálenice podívat. Když tam vešel, vypadalo to tam asi takto. Hneď
vedle dveří byla sekera se dřevem. Na levé straně byl stůl se dvuma židlama, v levém rohu
byl kotel, kde sa vléval kvas, od tama šla trubka do chladírny a výpalky tekly do potoka. Strýc
Vlčkú mu ukázal, jak sa pálí slivovica. Když strýc slivovicu vypálil, zbylo mu trochu trnek, tak
šel za tetú Vlčkovů, ať upeče buchty. Teta zavolala Čeňkovi rodiče na buchty. Buchty sa tetě
povedly a když si k nim dali čaj, byli ještě lepší. Teta poslala trochu buchet aj na snídaňu. Ta
pálenice byla súčástí selské usedlosti č. 32 rodiny Vlčkovy v Lačnově. Byla jediná v širokém

okolí a těšila se dobré pověsti. Stávala na břehu malého potoka, protože potřebovala
na provoz trvalý přísun vody. Pálení slivovice spadá do 2. poloviny 19. století.
M. Dořák, F. Polách, E. Kůdelová, R. Mareček, Dominik Martinka
Lačnovská pálenice
V jedné malebné vesnici jménem Lačnov žil malý čiperný kluk jménem Čeněk. Bylo mu 10 let.
Měl modré oči a světle hnědé vlasy. Byl pravdomluvný a stále usměvavý. Často dokázal
překvapit okolí nějakým svým odvážným činem. Bydlel v malém domečku hned vedle
pálenice, kterou vlastnili jeho rodiče. Často k nim chodili lidé, aby si nechali vypálit vzácný
valašský mok. Každým rokem na jaře chodíval Čeněk s maminkou a tatínkem na lačnovské
šafrány. Dívali se s radostí na rozkvétající se louku plnou vzácných kvítků.
Jednou se stalo, že Čeňkova maminka onemocněla a on dostal povolení, že na louku se
šafrány se může jít podívat sám. Přišel na louku a na její protější straně uviděl neznámého
chlapce. Po chvíli za ním chlapec přišel a přátelsky se na něho usmíval. Poté se zeptal: „ Jak
se jmenuješ? “ „Čeněk!“ odpověděl chlapec s úsměvem. „Já se jmenuji Jan, ale všichni mi
říkají Honza!“ řekl ten neznámý chlapec, ,,budu rád, když mi budeš říkat také tak!“ Od té
chvíle byli ti dva nejlepší kamarádi, kteří spolu zažívali velká a napínavá dobrodružství. Ještě
ten rok se Honza, nejlepší Na vesnici totiž nikdy nemohli děti a mládež Čeňkův kamarád,
přestěhoval do Lačnova. Jednoho dne Čeňkovi rodiče nebyli doma. „Honzo, přijď dneska ke
mně! Naši nejsou doma. Mohli bychom vymyslet nějakou zajímavou zábavu.“ „Jó to je dobrý
nápad!“ zajásal Honza, „určitě přijdu.“ vstoupit do pálenice. Naše kamarády hrozně zajímalo,
jak to tam asi vypadá. A tak neodolali a využili situace, že Čeňkovi rodiče nejsou doma
a do pálenice se šli podívat. Bylo to tam opravdu pozoruhodné. Nevěřili svým očím. Tak
krásná vůně trnek je omámila natolik, že museli ochutnat. Na polici v rohu stála hezky
malovaná průhledná flaška plná valašského moku. S chutí se přihnuli a lokli si pořádný
doušek. Najednou se za dveřmi ozvaly dunivé kroky. „To jsou určitě naši! Jistě nás hledají!“
Kluci se lekli a jak chtěli rychle utéct, narazili do hrnce plného slivovice. Celý jeho obsah se
vylil na zem. Ogaři vyběhli ven a letěli se rychle schovat, protože věděli, že je zle a že budou
potrestáni. Jakmile tatínek uslyšel ránu, rychle vběhl do pálenice. Uviděl tu spoušť a pořádně
se rozzlobil. Vydal se hledat viníka. Když svého syna nenašel doma, hned ho napadlo, že by
v pálenici mohl být Čeněk s Honzou. A protože je venku nenašel, vydal se nejprve
k Honzovým rodičům. Ti mu řekli, že ogaři šli ven a od té chvíle se nevrátili. Tak šel tatínek
zpátky domů uklidit ten nepořádek. Najednou uslyšel za pálenicí nějaký podezřelý hluk.
Rychle se tam šel podívat. Za poskládaným dřevem se tam krčili vyplašení ogaři. Jakmile je
uviděl, okamžitě na ně začal křičet: „Kluci zatracení, co to tady vyvádíte? Až vás chytnu, tak
vás roztrhnu jak žaby!“ Honza rychle utekl domů, a proto to všechno schytal jenom Čeněk.
Ten den byl Čeněk bez večeře. Na jídlo neměl kvůli strachu ani pomyšlení. Příští den se Čeněk
bál trestu a ze školy se mu taky nechtělo. Ale spravedlivému výprasku ani tak neunikl.
Za trest musel celý měsíc sám pást krávy a mamince pomáhat s domácností. S Honzou museli
také pomáhat při úklidu pálenice. Ovšem jinak se museli lačnovské pálenici vyhýbat velkým
obloukem.
Markéta Šerá, Eliška Jahodová, Nikola Šuláková

Školní výlet očima dětí

Ráno jsem vstala
o půl šesté, oblekla
jsem se a šla jsem ke
škole. Za chvíli dojel
autobus a jeli jsme
do
Štramberka.
Nejdřív jsme šli
do jeskyně
Šipka,
tam jsme šli dovnitř
jeskyně, ale museli
jsme
se
vrátit,
protože tam byl
zatarasený
vchod.
Ale ještě tam byla ještě jedna jeskyně, ale ta byla menší a na konci byl východ a já jsem si
tam zapomněla batoh. Potom jsme se tam ale vrátili a šli jsme na náměstí. Pak jsme šli
do mini zoo, tam byli hadi, piraně, veverky, pavouci a želvy i ještěrky. Kdo chtěl, tak si dal
hada na krk a paní učitelka Ivanišová si ho dala na krk a kdo chtěl i pavouka, mohl si ho dát
na ruku a paní učitelka Trčková si ho dala taky na ruku. Potom jsme šli do pekárny, kde jsme
si mohli zkusit upéct štramberské ucho a ten pán, co ty uši dělal, nám vysvětlil, jak se dělají
a my jsme si je mohli zkusit. Potom jsme šli na Trúbu. Bylo tam 166 schodů a tam jsme šli až
na rozhlednu. Jak jsme se vraceli z Trúby, byli jsme si koupit nějaké cetky. A šli jsme
na náměstí. Tam jsme si udělali rozchod a mohli jsme si jít něco koupit. Potom jsme taky šli
do arboreta a tam bylo bludiště a taky v tom bludišti byl močál. Potom jsme šli do botanické
zahrady, tam jsme krmili kozy.
Kristýna Brhlová, 3. třída

Nejdřív jsme šli do jeskyně Šipka. Tam nás vystrašil neandrtálec. Všichni se vystrašili.
Po jeskyni jsme měli rozchod. My jsme šli do minizoo a 5. a 4. třída šli do pekárny
štramberských uší. Potom jsme šli do pekárny my, tam jsme si upekli štramberské uši. Pak
jsme šli na Trúbu, měli jsme počítat schody. Přemek napočítal 165 schodů a vyhrál. Potom
jsme měli oběd, skoro všichni měli řízek. Pak nás průvodce zavedl ke kamenolomu. Za chvíli
jsme šli do botanické zahrady.
Jan Filák, 2. třída
Šli jsme do školy a čekali jsme na autobus. Jeli jsme půl hodiny. Dojeli jsme do Štramberka
a přišli dva lidi – Tom a Verča. Mohli jsme jim tykat. Šli jsme do jeskyně Šipka. Vyletěl
pračlověk. Potom jsme šli do minizoo a potom do pekárny, kde jsme vyráběli uši a potom
jsme si je mohli sníst. Pak jsme šli na věž Trúbu a vyšli jsme 166 schodů. Potom jsme šli
do kopce a z kopce. Viděli jsme kozy. Jedna utekla za bránu. Šli jsme k pánovi a nesměli jsme
jít po velkých kamenech, protože tam byla zalezlá zvířata. Byly tam chráněné květiny. Byly
tam 3 rybníky, mušle a žáby a lekníny. Bylo tam i bludiště.
Monika Tarabusová, 2. třída

První svaté přij
p ijí
ijímání

Ráno jsem vstala a umyla
jsem se. Šla jsem se
obléct. Jak jsem se
oblekla, tak mě mamka
učesala. Pak se oblekla
mamka, taťka a Anetka. A
jeli jsme do kostela. Tam
kaplan měl pěkné kázání,
moc se mi to líbilo. Celá
mše rychle utekla. Po
kostele jsme se fotili a pak
jsme jeli domů. Já jsem
dostala kolo, řetízky,
peníze, náušnice, stříbrné
náramky a dort.
Jana Březáčková

Vstávala jsem v 6 hodin, protože jsem se nemohla dočkat. Rodiče ještě spali a já jsem je
vzbudila. V 9 hodin jsem šla ke kadeřnici, ta mě učesala a jela jsem domů. Nemyslete si, že
jsem řídila já! Řídil děda. V 10 hodin jsme jeli do kostela a přesně o půl jedenácté jsme si
nastoupili do průvodu a šli jsme do kostela. Tam jsme si klekli před oltářem a sedli jsme si do
první lavice. Začala mše, modlili jsme se a potom jsme šli pro hostie a přijali jsme tělo
Kristovo. Nakonec jsme se fotili.
Kristýna Trčková

Do kostela jsme šli průvodem. Já a rodiče jsme byli předposlední a Natálka byla s rodiči
poslední. Sedla jsem si na lavičku za ostatními. Pak začala mše. Já a rodiče jsme četli
přímluvy, ale před přímluvami četla moje mamka a Natálčina mamka. Pak jsme přijímali tělo
Kristovo, klekli jsme si a četli si modlitbu. Pak skončila mše a fotili jsme se. Nakonec jsme jeli
domů a tam byla velká oslava.
Michaela Trčková

Ráno jsem se vzbudil, oblekl jsem se, nasnídal a šel ven jezdit na kole. Za 2 hodiny mě
mamka zavolala a já jsem se šel obléknout do hábitu a jeli jsme do kostela. Seřadili jsme se a
vešli jsme do kostela. Uklonili jsme se a šli si sednout. Seděli jsme, modlili jsme se a v kostele
mi mamka s taťkou podali svíčku. Po kostele jsme maminkám dali květinu a vyfotili jsme se
s farářem. Jeli jsme domů a lidi mi začali dávat dárky. Bylo nás doma moc, dostal jsem moc
dárků a hráli jsme si. Na podvečer všichni odešli a měl jsem moc darů.
Denis Polách
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