autor: David Martinka (5. ročník)

Milí spolužáci, jsme rádi, že jste si koupili už šesté číslo našeho časopisu. Ve
vánočním „Poškoláčkovi“ se můžete těšit na obvyklé rubriky a také malý dáreček. Ty pro
Vás vytvořila obnovená redakce. Protože nám odešli naši milí páťáci na II. stupeň ZŠ do
Horní Lidče (tímto je moc zdravíme), tak se budou o psaní časopisu starat děti ze 4. třídy a
z nynější 5. třídy. Pokud by chtěl ale přispět kdokoliv jiný svým nápadem, budeme moc rádi.
Vánoce jsou za dveřmi, všude zní koledy, voní vánoční cukroví a těšení na prázdniny a
Štědrý den je veliké. Tak si vezměte „Poškoláčka“, čtěte, luštěte a bavte se, aby Vám to
těšení na dárečky rychleji uteklo.
Hezké čtení přeje Vaše redakce.
Rubriky: části časopisu (články), které mají vždy podobné téma (rozhovory, zajímavosti, zábava…)
Redakce: skupina lidí, kteří se podílí na psaní a tvorbě časopisu

Ukázka návrhů na obálku časopisu. Vyhrál návrh Davida Martinky z 5. třídy. Gratulujeme!
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CO BUDE
A co nás čeká v nejbližší době?

VÁNOČNÍ BESÍDKA – v úterý 21. 12. 2010 v naší tělocvičně společně zakončíme rok
nejrůznějšími scénkami a vystoupeními jednotlivých tříd.
PRÁZDNINYYYY :O) – od 22.12. 2010 – 2.1. 2011 budeme odpočívat, jupííí.
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ – ve středu 29.12. 2010 ve 13:30 budou tři naše žákyně vítat nové
lačnovjánky hezkými básničkami.

ZPÍVÁNÍ U BETLÉMA – ve středu 29. 12. 2010 v 16:00 si společně zapějeme

SRAZ DĚTÍ - 15:15 VE ŠKOLE!!!
Vezměte si penízky, bude se prodávat čaj (pro vás) a punč (pro rodiče ☺).

Srdečně Vás také zveme na Besídku v kostele,
která se bude konat v neděli 16. 1. 2011 ve 14:00.
Uvidíte zde mimo jiné představení dětí z dramatického kroužku:

O dvanácti měsíčkách

VÁNOČNÍ HRA
Moc nás mrzelo, že jste se nikdo nezapojil do kreslení letních prázdninových zážitků
z minulého čísla časopisu. Doufáme, že tato hra Vás zaujme a budete ji hrát poctivě!

Pravidla:
Vánoční hra spočívá v tom, že budete konat o vánočních prázdninách dobré skutky, které si
zapíšete na tento hrací list. Vánoční prázdniny mají 12 dní, takže musíte vykonat alespoň 12
dobrých skutků.
Jako odměnu dostanete „kartu milosti“, kterou pak vyměníte s paní učitelkou za to, že
nemusíte dělat jeden domácí úkol, který si vyberete, nebo se vám nebude počítat jedna
špatná známka, kterou si vyberete.
Podepsaný hrací list od rodičů doneste do 4.1. 2011 p. uč Vránové, která vše zhodnotí a vydá
vám „kartu milosti“.

1. _____________________________________________________
2. _____________________________________________________
3. _____________________________________________________
4. _____________________________________________________
5. _____________________________________________________
6. _____________________________________________________
7. _____________________________________________________
8. _____________________________________________________
9. _____________________________________________________
10.

_________________________________________________

11. _____________________________________________________
12.

_________________________________________________

Takto vypadá „karta milosti“.

________________________
podpis rodičů

KARTA
MILOSTI

ROZHOVOR, dnes s p. uč Martou Odehnalovou
1)Těšíte se ne Vánoce? Proč?
Těším se moc. Protože budeme s rodinou doma.

2)S kým a kde prožíváte Vánoce?
Prožívám je se svou rodinou doma.

3)Dodržujete vánoční tradice? Jaké?
Dodržujeme např.:rozkrajování jablka, pouštíme lodičky po vodě.

4)Začal vám někdy hořet vánoční stromeček?
Ne.

5)Jaké jídlo míváte na Vánoce?
Rybí polévku, bramborový salát a kapra.

6)Jaký typ stromečku vám nosí Ježíšek?
Živý smrk z Lačnova.

7)Jaký dáreček byste si přála od Ježíška?
Abychom byli všichni zdraví a měli se rádi.

8) Co budete dělat o vánočních prázdninách?
Budu chodit s dětmi na lyže a na snowboard.

9)Učíte ráda? Jaký předmět nejraději vyučujete?
Ano, učím hodně ráda. Nejraději vyučuji tělocvik.

Rozhovor připravili: Obadalová Kateřina
Jahoda Tomáš

KRAPÍTEK VÁNOČNÍ ZÁBAVY
Vtipy ze školy
„Pepíčku, řekni dvě zájmena.“ „ Kdo, já?“. „Výborně Pepíčku.“

Pepíček říká svému učiteli:„Nechci Vás strašit pane učiteli, ale tatínek říkal, že když nebudu nosit lepší
známky, tak někdo dostane výprask.“

„Představ si, mami, Mirek včera přišel do školy špinavý a paní učitelka ho za trest poslala domů.“
„A pomohlo to?“ „To se ví, dneska přišla špinavá celá třída.“
Na rodičovské schůzce se paní Novotná ptá pyšně nové učitelky českého jazyka: „Nemyslíte si také, že náš
Jenda má originální nápady?“ „To tedy má, hlavně v pravopise.“

Dítě s provinilým výrazem ve tváři přijde do ložnice: „Tati, umíš psát ve tmě?“ „No, myslím, že jo. Co mám
napsat?“ „Svoje jméno do mojí žákovské knížky.“

Vtipy si připravil: Jakub Šarátek

Křížovky

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Největší kontinent světa.
Vítr jinak.
Radek v ženském rodě.
Eskymáci bydlí v …
Domácí zvíře.
Adéla – 5. pád.
Autor: David Martinka

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Vánoční stromeček zdobí…
Náš národní strom.
Co jíte na Vánoce?
Je to zelené a roste to.
Co dělají ptáci?
Co pečete na Vánoce?
Anglicky pravítko.

8) Opačné slovo ke slovu stará.
9) Číselná …
10) Kdo sedí na trůně?
11) Pusa jinak.
12) Učíme se tam.
13) Jméno naší paní ředitelky.

Autorky: Markéte Šerá
Eliška Jahodová

Šifra
Najdi dvě přísloví.
Á–0

E–5

K – 10

O – 15

Š – 20

Z – 25

A–1

H–6

Ý – 11

P – 16

T – 21

. – 26

B–2

Í–7

L – 12

R – 17

U – 22

! – 27

C–3

I–8

N – 13

Ř – 18

W – 23

D–4

J–9

M – 14

S – 19

V – 24

1) 10, 4, 15

19, 5

2, 15, 9, 7

13, 5, 19, 14, 7

4, 15

12, 5, 19, 1, 27

_______________________________________________________________________
2) 9, 1, 10, 11

16, 0, 13

21, 1, 10, 15, 24, 11

10, 17, 0, 14, 26

______________________________________________________________________
Autorka: Markéta Šerá

Vylušti větu
ČÁNÍVON ŘÁPNÍ SEMJ LOPSALA AČEBIBC A ĚVIODD.
______________________________________________________
Autorka: Eliška Jahodová

?? KTERÝ JSEM KONTINENT??
Leží na mně například tyto státy: Rusko, Čína, Kazachstán, Izrael a Indie. Žijí například tato
zvířata: panda, tygr, medvěd ušatý. Jaký jsem kontinent??? Jsi kontinent ....................... .
Jsem JEDEN VELKÝ stát a patří ke mně například ostrov Tasmánie. Žijí zde například tato
zvířata: klokan, pštros, papoušek Kakadu. Jaký jsem kontinent??? Jsi kontinent ....................... .
Jsou zde savany, deštné pralesy a pouště. Žijí tady tato zvířata: slon, žirafa, nosorožec. Který
jsem kontinent??? Jsi kontinent ....................... .
Jsem druhý největší kontinent. Jsou zde známá města, jako například Los Angeles, kde je i
Hollywood, New York, Chicago. Který jsem kontinent??? Jsi kontinent ....................... .
Je to velmi známý kontinent, který určitě znáš. Jsou zde například tyto památky: Eiffelova věž,
Šikmá věž, Atomium, Orloj, Karlův most. Který jsem kontinent??? Jsi kontinent ....................... .
Je zde věčný led a sníh. Žijí zde tučňáci nebo lední medvědi. Který jsem kontinent??? Jsi
kontinent ........................ .
Doplňovačku si připravil: David Martinka

Omalovánky pro nejmenší

Veselý vánoční testík
1.Co děláte na Vánoce?

4.Co si přeješ na Vánoce?

a) Cpeme se cukrovím.

a) dárky

b) Slavíme příchod Ježíška.

b) maxi psa Fíka

c) Chodíme na houby.

c) vilu

2.Co děláte v zimě?

5.Kolik máte svíček na adventním věnci?

a) Opalujeme se.

a) 1

b) Barvíme vajíčka.

b) 10

c) Užíváme si sněhu.

c) 4

3.Co večeříte na Štědrý večer?

6.Co si oblékáte ke štědrovečerní večeři?

a) hadí ocásky

a) plavky

b) vánoční cukroví

b) tepláky

c) kapra a salát

c) sváteční oblečení

Body: 1. a-1, b-2, c-0; 2. a-1, b-0, c-2; 3. a-0, b-1, c-2; 4. a-2, b-1, c-0; 5. a-1, b-0, c-2;
6. a-0, b-1, c-2

nejvyšší počet bodů: 12
Autorky: Michaela Zádrapová
Nikola Šuláková
Simona Krajčová

Osmisměrka
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Lenka, kolo, pouzdro, prase, lev, hroch, house, strašák, ruchadlo, kolečko, ráno, slon, plot, kos, had, los

Logická hříčka
Babička nechala malého Pavlíka před obchodem a šla nakoupit. Když se vrátila, viděla vnoučka, jak klečí
naproti velkému buldokovi a strašně se šklebí. „Copak na toho psa děláš?“ „… (TAJENKA).“

Návod k luštění: Nejprve vyškrtněte všechny obrázky, které mají něco společného se zimou. Potom správně
pojmenujte zbylé obrázky. Jejich třetí písmena čtená po řádku vám prozradí tajenku.

NAŠE VÍSKA JAKO KLÍCKA
Tentokrát se dozvíte něco o obyvatelích v naší obci, tedy pokud umíte počítat☺.

Lačnov má celkem 570 + 302 = ______ obyvatel.
Mužů je 500 – 75 = ________.
Žen je o 22 více než mužů ________.
Dětí je 3 . 50 + 5 = _________.

Nejstarším občanem je paní Františka Zvonková, má 13 + 9 . 9 = _____ let.
Nejmladším občánkem je Terezka Zvonková.

PŘÍSLOVÍ V KOMIKSECH
Poznáš tři přísloví? Za každé správné máš schovaný bonbónek u p. uč. Vránové.

Přísloví si nachystaly: Amálka Jahodová
Kateřina Křeková

VÁNOČNÍ ZAJÍMAVOSTI
Co vlastně znamená slovo "Advent"?
Slovo Advent znamená: Očekávání.
Co "znázorňují" čtyři svíčky na adventním věnci ?
Znázorňují "Mír ", "Víru", "Lásku " a hlavně "Naději".
Proč na Vánoce dostáváme dárky?
Doplňte sami a přijďte si pro odměnu k Anežce Palátové nebo Davidovi Martinkovi.
________________________________.

Co by se mělo a nemělo dělat při adventu ?
Při adventu by se nemělo tancovat a také pouštět nahlas hudbu, protože je to svátek odpočinku radosti a
štědrosti. Ale naopak by se měly začít poslouchat koledy.

Vybarvěte si

•

Nejdelší prskavka v Čechách je 250 cm dlouhá a vydržela prskat 17:48 minut. Má průměr 1,4 cm a
pochází z dílny Družstva SLUŽBA Ostrava.

•

Nejdéle uchovaný vánoční stromek měli manželé Čechovi ze Zlína. Borovice jim vydržela celý rok
od 24.12.1998 - do 24.12.1999. Jehličí sice uschlo, ale neopadalo.

•

Nejdelší vánočku upekli pekaři z pelhřímovské Adélky. Byla klasicky pletená ze 6ti pramenů a měřila 450 cm.
Na její výrobu bylo spotřebováno 40kg mouky, 40 vajec, 10 kg cukru a 8 kg másla.

Tuto stránku si pro vás připravili: Anežka Palátová
David Martinka

SLOHOVÉ PRÁCE NAŠICH ŽÁKŮ
Slohové práce dětí z 2. třídy: Můj zážitek s Mikulášem
Kristýna Brhlová
Jednou v pátek k nám přišli čerti a Mikuláš a ten mi dal zrcadlo. Byl hodný, a pak na druhý den se zjistilo,
že to byl můj švagr, a tak jsem mu vynadala, že mi to neřekl.
Kristýna Trčková
U nás byli čerti a Mikuláš. Já jsem se modlila „Andělé boží strážce můj…“ a dostala jsem boty, „kokina“ a
hračky. Vůbec jsem se nebála, protože byli hodní a byla jsem ráda. Dala jsem jim dvacet korun a nalila
slivovici. Mikuláš nechtěl, aby nespadl.
Natálka Trčková
Já jsem zažila, že v noci k nám přišli a já už jsem dávno spala. Mikuláš byl tak hodný a dal mi hodně
„kokin“. Já jsem mu chtěla poděkovat, ale on už byl pryč. Zavolala jsem „Mikuláši“, ale on už byl pryč. Pak
jsem slyšela čerty a už jsem byla doma a už jsem dělala, že spím. Ale oni k nám nepřišli. A já si říkám, že už
budu spát, protože ráno vstávám do školy.
Jirka Maniš
Jak byl Mikuláš, já jsem byl u babičky, tak jsme hráli karty. Jak jsme dohráli karty, tak jsem šel na počítač a
donesl mi dárky, kalendář a petardy a ještě lego a 100 Kč. Jak jsme přijeli, tak jsme se dívali na čerty a
k nám nepřišli. Takoví byli čerti.

Slohové práce dětí ze 3. třídy: Můj zážitek s Mikulášem
Amálka Jarošová
Když jsem měla 6 let, šli jsme na 16. Mikulášský jarmark. Maminka s Terezkou mleli na „žrnochu“ a já
jsem tam jenom mrzla. Po hodině přišel Mikuláš s andělem. Já jsem se před Mikulášem pomodlila.
Myslela jsem si, že to je táta, ale pak si vzadu sundal mitru s vlasama a vousama. Andělíček byla moje
sestřenice Lucka, tu jsem poznala na první pohled. Večer jsem říkala tátovi: „Já tě poznala, že jsi Mikuláš.“
Smála jsem se, až mě bolely všechny kosti. Nakonec mi prozradil, že byl Mikuláš.
Ve 20:00 jsme šli na posezení u cimbálovky. Byl tam poslední čert, který tam tančil kozáčka.
Marek Dořák
Když k nám přišli čerti, modlil jsem se. A jak jsme jeli autem, čerti nám ho odřeli. Zrovna jsme šli z kostela
a vyšli čerti. Já s Verčou jsme utíkali domů a rozběhla se za námi krkaňa, chytila mě a dovedla čertovi. Čerti
mě okřápali a já jsem utekl. Dostal jsme piráta, lego, auto, časopis, svetr, kartáček, kalendář, buráky,
pomeranče, mandarinky, sladkosti, tričko a rukavice.

Slohové práce dětí ze 4. třídy.
Milí Lačnovjané, dávejte si pozor na rusalky!
Anna Zdražilová
Rusalka je vysoké postavy a štíhlých boků. Má dlouhé nohy i ruce.
Její obličej je kulatý, oči modré a uhrančivé. Nos má malý, velké rty jsou namalované červenou rtěnkou.
Na hlavě vynikají dlouhé, zelené a střapaté vlasy.
Rusalka má v uších velké kruhové náušnice. Je oblečená do modrého tílka, červené minisukně a
síťovaných punčoch. Na nohou má černé kozačky s vysokým podpatkem.
Moderní rusalka je strašidelná bytost. Láká lidi na své příjemné chování. Koho uloví, toho utopí.

Plyšový králíček Vavík
Karolína Zvonková
Má oblíbená hračka se jmenuje Vavík. Je to malý králíček a jeho jméno vzniklo od slova králík.
Dostala jsem ho od strýce k narozeninám, když mi byly čtyři roky. Neuměla jsem říct králík, tak jsem mu
říkala Vavík.
Králíček je sedm let starý, vypadá, jako by byl špinavý, ale není, protože toho hodně zažil. I když ho
vyperete, tak vypadá špinavě, ale není špinavý. Jak vypadá? Je to malý plyšový králíček s velkýma očima, je
bílé barvy. Tlapky má růžové. V puse měl dudlík, o který na svých cestách přišel. Místo něj zdobí jeho pusu
dírka.
Vavíka mám moc ráda, protože jsem ho dostala od strýce, který už zemřel. Procestoval s námi kus
světa, jako králíček Felix z mé oblíbené knížky. Byl s námi na Krétě, kde plaval v moři, na ostrově Korčula,
kde jel na trajektu, v Albánii, v Makedonii, kde jezdil na loďce, a v Černé Hoře. Vždy, když se na něj
podívám, tak si vzpomenu na svého strýce a na naše oblíbené cesty kolem světa.

Básničky dětí z 5. třídy.
Zelená louka

Lačnovská cestička

Tomáš Jahoda

Kateřina Obadalová

Zelená je naše louka,
hodně očí na ní kouká.
Asi se o ní hodně mluví,
i Číňani sem motýly jezdit loví.

Když idu lačnovsků cestičků,
zpívám si valašsků pěsničku.
O tom, jak je víska krásná,
ale takej pěkně vzácná.

I Japonci se tu ukázali,
a svou vlajku uvázali.
Každý den je tu hodně lidí,
škoda, že zvířata se tu chodit stydí.

Roste nám tu šafrán vzácný,
vidět ho, to pohled krásný.
Chodí na něj celé rodiny,
odevšad, nejen z naší rodiny.

Asi si myslí, že by sem nezapadla,
nebo je ta stydlivost popadla. =)

Pěkně Vás tu vítáme,
někdy lelky chytáme.
Ať sa Vám tu u nás líbí
a nehleďte na malé chyby.

VÁNOČNÍ DOTAZNÍK
1) Máte rádi Vánoce, proč?
Ano – odpověděli všichni
Proč?

Protože se všichni sejdeme. – 7

Protože se narodil Pán Ježíš. – 1

Protože dostanu dárky. – 25

Protože se nemusím učit. – 1

Protože je sníh. – 1

Miluji je. – 1

Protože jsou to svátky klidu – 2

2) Pomáháte s pečením vánočního cukroví? S jakým?
Ano – 34
Ne – 3
S jakým? s různým – 11
s perníky – 21
s věnečky – 1

s větrníky – 2
s úlky – 2
s kozími bobky – 3

s lineckým – 1
se zdobením perníků – 1
s rafaelem – 1

3) Které je vaše nejoblíbenější cukroví?
perník – 22
rohlíčky – 3
všechny – 4

tofife – 1
rafaelo – 1
hříbky – 1

linecké – 2
indiánci – 1
větrníky – 2

věnečky – 2
punčový řez – 1
nevím – 1

4) Kdo u vás zdobí stromeček?
Ježíšek – 15
rodina – 11
já – 15

taťka – 11
mamka – 11

bratr – 2
sestra – 1

5) Voní u vás o Vánocích sváteční vůně?
ano – 36
ne – 5
jasně – 2
někdy – 2
6) Držíte na Štědrý den půst, abyste viděli zlaté prasátko?
ano – 24
někdy – 2

ne – 13
nevím – 1

to prasátko jsem já – 1

7) Chodíte na půlnoční mši?
ano – 14
někdy, když je v Lačnově – 2
někdy – 6
možná – 3

letos půjdu – 1
ne – 18

PERLIČKY ZE ŠKOLNÍCH LAVIC LAČNOVSKÝCH
Monika Mierná 2008
Učitelka: „Přepište tuto větu do spisovného jazyka.“ Kůlaj sa, vajíčko, přes potůček.
Monča: Kůlej se, vajíčko, přes potouček.
Nikola Šuláková 2010
Učitelka: „Z koho je složena vláda?“
Nikča: „ Z ministrantů.“
Anežka Palátová 2010
Učitelka: „Jsou dány dvě přímky. Jak říkáme jejich společnému bodu?“ (průsečík)
Anežka: „ Já vím, já vím. Mají stejného trosečníka.“

RECYKLO INFO

Moc děkujeme, že se zapojujete do projektu „RECYKLOHRANÍ“ , nosíte elektrozařízení,
baterie, mobily a plníte úkoly. Za to všechno sbíráte cenné bodíky. A kolik už jsme jich
v tomto školním roce nasbírali?

Za recyklokoledu, kterou složily děti z 5. třídy dostaneme 200 bodů.

Recyklokoleda na motivy - Koleda koleda Štěpáne

Koleda, koleda pet láhve,

Já jsem skvělý pomocníček,

už jste zase sešláplé,

vejdu se Vám do ledniček,

dávám pití,

nohou na mě dupněte,

každý si mě chytí,

do sběru mě vyhoďte,

lidé si mě koupili,

modré pytle neberu,

a pak si mě vypili.

patřím do kontejneru.

Za příběh od Anežky Palátové jsme získali 120 bodů.

Anežka Palátová, 10 let, ZŠ Lačnov, 5. třída
Když byla moje prababička mladší, tak se k praní špinavého prádla používala dřevěná pračka, která byla na elektřinu.
Vždy, když se chystala prát, musela do ní první ručně nalít vodu.
Příběh, který mi vyprávěla, se odehrál před více než čtyřiceti lety. Tak jako každou sobotu v domě uklízela a k
těmto povinnostem patřilo i praní oblečení, které se celý týden nosilo do práce a do školy. Nalila vodu do staré
dřevěné pračky, ale nevšimla si malé skulinky, která se vytvořila na dvířkách. Spokojeně vložila prádlo do pračky,
kterou zapnula do elektřiny a dál pokračovala v úklidu domácnosti. Po chvíli se šla podívat, jestli je všechno tak, jak
má být. Když se kolem sebe rozhlédla, zjistila, že je v celé místnosti potopa. Všechna voda z pračky vytekla skulinkou
ven. Nakonec musela všechno prádlo vyprat ručně a ještě vytřít a vysušit celou místnost. Než přišla další sobota,
pradědeček skulinku opravil a prababička mohla opět pračku zapnout a vesele prát dál.
V této době se tato pračka již nepoužívá, nahradily ji novější typy, ale my ji máme pořád doma na půdě. Má už, věřte
nebo ne, více než padesát let!

Za matematický úkol „Sešlápni, ušetříš“, který vypracovali páťáci jsme získali
dokonce 500 bodů.

Za sběr elektrozařízení a baterií, na kterém se podílíte všichni jsme získali 333 bodů.

Dohromady jsme tento školní rok zatím nasbírali 1 253 bodů, což je
nádhera. A když to přičteme k těm, co nám zbyly z minulého roku, tak
máme celkem 1 673 bodů.

SLOVO NA ZÁVĚR
Na závěr bychom Vás ještě chtěli informovat o tom, jak jsme dopadli v soutěži:
„PÉČÍ O SVŮJ DOMOV POMÁHEJTE DĚTEM“.
I když jsme sbírali účtenky od Cifů a Domestosů kde se dalo, nakonec jsme skončili bez výhry
na 21. místě, což je ale pěkné, když si představíme, že se této soutěže zúčastnilo více než
4 200 škol.

Také nezapomeňte, že se pořád můžete zapojit do sběru pomerančové kůry a
vršků od petlahví. Děkujeme.

Celoroční projekt
Stejně jako minulý rok, také letos máme na škole celoroční projekt, tentokrát s názvem
„Letem světem“. Je to vlastně takové cestování po naší zeměkouli prostřednictvím her,
doplňovaček, besed na různá témata, tvořením nástěnek, výtvarných děl atd.
V listopadu a prosinci jsme cestovali po Evropě a co nás čeká dál?
leden – AFRIKA
únor – ANTARKTIDA (+ Arktida)
březen - AUSTRÁLIE
duben – ASIE
květen – AMERIKA
Projekt bude zakončen v červnu projektovým dnem.

Přejeme Vám krásné a klidné vánoční svátky, do nového roku
hlavně zdraví a hodně dobré nálady a těšíme se na leden, až se
tu v naší školičce zase sejdem.
Vaše redakce

