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Milí čtenáři, čas uběhl jako voda a jsou tu opět Vánoce.

V tomto krásném

předvánočním čase držíte v ruce již 9. číslo našeho školního časopisu.
Poškoláček Vám tradičně přináší spoustu vtipů, křížovek, zajímavých příběhů
a mnoho dalšího. Je jisté, že se s ním nudit prostě nebudete.

Opět se nám malinko obměnila redakce, protože minulí páťáci odešli do Horní
Lidče. Hlavní redaktorkou se stala Markéta Šerá, která se aktivně podílela
na sestavování časopisu, tímto jí moc děkujeme. Velké díky patří i ostatním
redaktorům a autorům zajímavých prací.

Krásné Vánoce a úspěšný nový rok přeje Vaše redakce.
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Srdečně Vás zveme na vánoční pásmo

„Půjdem spolu do Betléma,“
které se uskuteční ve středu 28. prosince 2011 v 15:00.

Jak u nás vypadá Štědrý den
Ráno, když se vzbudím, čekám na ostatní členy rodiny, až vstanou a potom se společně jdeme
podívat, jestli nám Ježíšek donesl stromeček. Poté se jdeme nasnídat. Kolem desáté hodiny ráno
jdeme s tátou a bratrem do kostela pro betlémské světlo. Jakmile se vrátíme, jdu na velkou
skleněnou mísu naaranžovat ananas a kolem něj ovoce. Na oběd nemáme skoro nic, jenom kousky
pečiva. Po obědě se díváme na pohádky v televizi, nebo pomáháme mamince v kuchyni. Před
štědrovečerní večeří se jdeme svátečně obléknout a jdeme se pomodlit ke stromečku. Na večeři
máme rybí polévku a kapra nebo filé. Když se najíme, jdeme se do horního patra dívat z okna, jestli už
u sousedů byl Ježíšek. Asi tak za 15 minut sejdeme dolů a čekáme na chodbě, až v obýváku zazvoní
zvoneček, abychom mohli vejít. Když se tak stane, vejdeme do obýváku, kde si rozdáme dárky, které
nám pod stromečkem nechal Ježíšek. Kolem deváté hodiny buď přijde babička s dědou k nám, nebo
my k nim. Chodíme i na půlnoční mši, ale pokaždé tam usínám ☺.
Šerá Markéta
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Vánoční luštění
Uhodneš, jaké slovo je skryté v každém rámečku? Napovíme, že všechna slova jsou spojena
s Vánoci.

ŘEŠENÍ: svíčka, vánočka, půlnoční
Připravil Jakub Šarátek

Malé školní Nikdo není dokonalý
Kde chodí Děda Mráz?

Lačnov – 1
Berlín – 2
Rusko – 8

Kde se narodil Ježíšek?

Česko – 1
Jeruzalém – 6
Lačnov – 1
Betlém – 4
Otázky si připravili Jakub Šarátek a Radek Trčka
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Rozhovor tentokrát s p. katechetkou Maruškou Trčkovou
Jak dlouho učíte náboženství?
Náboženství učím od roku 1996. Takže letošní školní rok se začal v pořadí jako šestnáctý.
Učíte ráda náboženství?
Řekla bych dokonce nesmírně ráda, protože náboženství není jenom o „klasickém školním učení“.
Mám radost, když se tam mohu setkávat s takovými správnými žáčky, jako jste třeba zrovna vy.
Držíte na Štědrý den půst?
No a jak jinak bych mohla uvidět zlaté prasátko? Ale vážně - jistě je dobré, vzdát se něčeho menšího
pro něco větší. A to může být například na Štědrý den. Když se člověk vzdá přes den nějaké potravy
a večer si vychutná štědrovečerní večeři. Ta radost, že jsem si něco málo odřekla, abych se mohla
večer radovat z narození Božího Syna, přece stojí za to.
Dodržujete vánoční zvyky? A jaké?
Pokud mezi tyto zvyky počítám stromeček, kapra (já osobně upřednostňuji rybí filé), salát, dárky, pak
samozřejmě ano. Jiné zvyky jako například lití olova, rozkrajování jablíček, stavění lodiček
z ořechových skořápek,… tak ty nedělám.
Dostala jste někdy neobvyklý vánoční dárek?
Na neobvyklý dárek si nevzpomenu. Vzpomínám si ale na spoustu drobných dárečků od vás –
školáků, které jsem dostala. Mohu říct, že i ten sebemenší dáreček mi udělá ohromnou radost. Mezi
nimi si vybavuji jeden, vlastnoručně vyrobený obrázek vypalovaný z hlíny, ten mám dodnes pověšený
nad pracovním stolem.
Pečete vánoční cukroví?
Přiznám se, že opravdu nerada peču a hlavně mi to vůbec nejde. Ale v ty nejvýjimečnější
a nejslavnostnější situace (a těmi Vánoce beze sporu jsou), se přinutím a ráda něco málo vytvořím.
Jen pak musím najít vhodné strávníky, aby mi to zkonzumovali.
Posloucháte koledy?
Moc ráda! Ale ještě radši si je zazpívám! Obvykle si nenechám ujít těsně před Vánocemi klasickou
Rybovu mši „Hej mistře“ v podání zlínské filharmonie přímo ve Zlíně.
Hrajete na nějaký hudební nástroj? Na jaký?
Snažím se něco málo muziky vyloudit ze strun kytary. Někdy si zase pro změnu zabrnkám na klavír,
ale není to žádná velká muzika.
Věříte na Ježíška?
Jako že nosí dárečky??? No to samozřejmě věřím, že dárečky nosí Ježíšek! Kdo jiný?! A jestli věřím
na to, že existuje? Přece kdybych tomu nevěřila, vůbec by se mezi námi tento rozhovor neodehrál!
Zpracovala Eliška Jahodová a Markéta Šerá
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Vánoční historické opáčko
Kdo vládl po Karlu IV.?
O) Zikmund Lucemburský

V) Václav IV.

K) Bořivoj

L) Praha

C) Ostrava

Kde se narodil Jan Žižka?
Á) Trocnov

Jak se nazývali velitelé husitského vojska?
B) zemani

R) páni

N) hejtmani

Jak se jmenoval sloh, který se začal objevovat v polovině 14. st.?
O) gotika

P) baroko

L) románský sloh

C) Husinec

Z) Kutná Hora

Odkud pocházel Jan Hus?
E) Sudoměř

Jaký hrad nechal postavit Karel IV.?
J) Loket

I) Křivoklát

E) Karlštejn

Za chvíli budou: …………………………………………………………………..
Marek Dořák
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Policie pátrá

Jednou se mi ztratilo auto a šel jsem to ohlásit na policii. Pan
vyšetřující se mě ptal, jaký mám vztah ke ztracené věci. Já mu
odpověděl, že jsem měl tu hračku velmi rád. Došlo k nedorozumění,
protože si myslel, že se mi ztratil osobní automobil. Pak se mě ptal, jak jsem ke hračce přišel.
Autíčko mi koupila máma, když mi pan zubař vytrhl zub. Musel jsem auto popsat. Bylo to
malé závodní Mitsubishi Lancer se startovním číslem devět. Střecha a dveře byly stříbrné
barvy. Kufr mělo černý s červeným znakem. Ostatní díly byly červené. Kola byla zdobena
bílými disky. Svoje autíčko poznám podle ulomené antény.
Jakub Šarátek
Ztratila jsem svůj tajný deník. Píšu si do něj zážitky, tajemství a osobní údaje. Vazbu má
tvrdou. Je světle zelené barvy s tmavě zelenými kruhy. Na vazbě je velká beruška s červenými
krovkami a na nich bílé puntíky. Beruška je lesklá a třpytivá. Vedle ní jsou ještě květiny a
srdíčka ve všech barvách. Má tvar obdélníku a je velký přibližně jako sešit A4. Na první
stránce je podepsaný pod jménem Markéta Šerá. Na zadní straně vazby jsou jen srdíčka a
kytičky. V deníku je 80 stránek a z toho asi 15 stran popsaných. Pokud možno nečíst obsah
deníku. Mám ten deník ráda.
Markéta Šerá

Dobrý den, pane policajte, ztratil se mi kámen, který pro mě znamenal hodně. Když jsem byl
v Chorvatsku, šli jsme se s rodiči projít kolem pláže a já jsem tam našel kámen. Vypadal jako cihla,
otočil jsem ho a kámen se mi zalíbil, a tak jsem si ho nechal. A víte, já jsem ho ztratil! Já vám tedy
povím jak. Jednoho dne 5. července jsme jeli na pouť do Valašských Klobouk, měl jsem ho s sebou a
tam mně asi vypadl z kapsy. Vypadal zajímavě, ve vnitřku byla mušle, měřil asi 5 cm, byl červený
a byly na něm kousky malty.
Přemek Trčka
Pohár
Tento pohár je stará památka po pradědovi, který ho dovezl z první světové války. Je
asi 20 cm vysoký, vevnitř je pozlacený, z venkovní strany je postříbřený. Kolem
dokola je bronzový prstenec, na kterém jsou hlavy dvou panovníků – Františka Josefa
I. a Viléma II. Dále je tam v němčině bronzový nápis: Válečný pohár 1914 -1915. Další
dlouhý nápis nikdo u nás doma nerozluštil. Pohár je oprýskaný, ale mně se líbí.
Amálie Jarošová
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Dobrý den, pane policajte, mám takovou prosbu. Prosím vás, ztratilo se mi moje kolo. Jsem z toho
moc smutný, a proto jsem se na vás obrátil, abyste mi ho pomohl najít. Moje kolo má černožlutou
barvu a je to kolo horské. Vpředu má světlo a tachometr, který mi měří rychlost. Mám tam také
zvonek. Kolo má čtyři oranžové odrazky a dva černé blatníky. Prosím vás, najděte mi ho. Strašně rád
se na něm projíždím a teď, když ho nemám, tak mi moc chybí. Jestli mi to kolo najdete, tak slibuji vám
i svým rodičům, že se o něho budu více starat. Už nebudu tak lehkomyslný. Prosím, pane policajte,
pomozte mi. Mám to kolo moc rád.
Děkuji vám Filip Polách

Když jsem byl na hřišti, ztratilo se mi mé oblíbené auto. Mám ho od babičky z Valašských Klobouk,
moc pro mě znamenalo. Rád jsem se s ním hrával. Všechna kovová auta jsem postavil do řady, vybral
jsem dvojice aut a ty proti sobě posílal, dokud se jedno z aut nepřevrátilo. Zrovna toto auto bylo
vždycky nejlepší. No a tak jsem šel na policii nahlásit ztrátu. Tam po mně chtěli přesný popis auta.
Řekl jsem jim, že vypadá skoro jako jejich služební auto. Má stříbrnou barvu, modrožluté pruhy přes
boční dveře a všude nápis policie. Na střeše má modrý majáček. Je dlouhé asi deset cm, široké čtyři
cm a na výšku má tři cm.
Marek Dořák

Spojovačka

Připravila Michaela Zádrapová
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Vánoční kvíz
1. Co děláte o Vánocích?
A) chodíte se podívat na koupaliště
B) chodíte do kina
c) chodíte se podívat na betlém
2. Co jíte o Vánocích?
a) kapra a bramborový salát
b) hamburger
c) hlemýždě v sýrové omáčce
3. Co máte oblečené u stromečku?
a) tepláky a trička
b) sváteční oblečení
c) montérky
4. Jaké zpíváte koledy o Vánocích?
a) z reklamy
b) nezpíváme
c) klasické
5. Jaké zvyky dodržujete na Štědrý večer?
a) budíte sousedova kohouta
b) házíte papučí
c) dáváte kosti z ryby k ovocným stromům
6. Kdo vám nosí dárky
a) Santa Claus
b) Děda Mráz
c) Ježíšek
Zpracovala Simona Krajčová
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Hádanky
Patří ti to, ale tvoji přátelé to používají víc než ty. Co je to?
Za kadeřavou hlavičku, vytáhnu z nory lištičku. Sáhni si, je hladká, ukousni, je sladká.
Jede kočí, má sto očí, do každého něco strčí.
Kdo má vpředu dvě oči, ale vzadu ještě spoustu dalších?
Neustále to mění tvar, ale přesto je to stále kulaté. Co to je?
Tři muži se potápějí v řece, ale když vylezou z vody, jenom dva mají mokré vlasy. Jak je to možné?
(tvé jméno, mrkev, struhadlo, páv, měsíc, třetí muž je holohlavý)
Patrik Sušil

Křížovka
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

1) trnková marmeláda
2) vánoční buchta
3) školáci se těší na … (volno)
4) v kostele čmoudí
5) záchod pro malé děti
6) vánoční koleda (2 slova)
7) vánoční a novoroční ozdoba (rostlina)
8) když budeme držet na Vánoce půst, uvidíme
9) hvězda Vánoc
10) kulaté suchary pro malé děti ( i veliké)
11) den 6. 1.
12) na Vánoce zpíváme …
13) město, kde se narodil
Ježíšek
14) adventní mše ráno (v Lačnově v sobotu v 6.00)
15) naše obec
16) konec roku
17) den 1.1.
Amálie Jarošová
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Hrátky se slovy
Napiš antonyma ke slovům:

Napiš synonyma ke slovům:

tma - ………………………….

chlapec - …………………………..

den - ……………………….......

dívka - ……………………………..

bílá - …………………………....

mrak - …………………………….

zima (chladno) - ………………...

otec - ………………………………

Napiš rýmy ke slovům:
pes - ………………………….

hůl - ……………………………….

krk - …………………………

mrak - …………………………….

keře - ……………………….

den - ……………………………..

kostel - …………………….

plesk - ……………………………

Rozděl slova na jednoznačná a mnohoznačná:
maminka, zámek, kohoutek, počítač, koruna, televize, pes, kolénko, křídlo
Slova mnohoznačná: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Slova jednoznačná: ……………………………………………………............................................................................

Napiš věty ke slovům tak, aby každá věta měla jiný význam:
list: ……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………..…
list: ……………………………………………………………………..………………………………………………………………………………

Stránku připravila Markéta Šerá
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Zápalkové rovnice

Připravila Karolína Zvonková a Markéta Šerá

Jak se sklízelo obilí
Obilí se sklízelo dříve, než úplně přezrálo, aby při sekání zrno nevypadlo. Sekalo se kosou,
tzv. lepákem nebo hrabicí, aby se obilí kladlo rovně na zem. Za koscem šla žena, která srpem
odebírala obilí a kladla ho na předem připravené povříslo. Povříslem potom svázala obilí do snopu.
Snopky se skládaly do panáků, kolků, mandelů a táček. Takto obilí na poli vyschlo, poté se naložilo
na vůz a odvezlo do stodoly. Až skončily polní práce nebo bylo deštivé počasí, obilí se vymlátilo cepy.
Dříve bylo v celé vesnici po celou zimu slyšet tlukot cepů ve stodolách.
Eliška Jahodová

Když se sklízelo obilí, vždy se sešla celá rodina. Když se všechno naložilo, jelo se na voze na pole. Na
poli někteří sekli obilí, ostatní ho vázali do snopů. Jak za pár týdnů obilí uschlo, tak se vozilo
do stodoly, kde se to všechno dalo do mlátičky na obilí. Jak už klásky byly vymláceny, tak se to dalo
do bedny, na které byla páka na točení a jak se začalo točit, tak se sláma nasekala na malé kousky.
Obilí se pak vozilo k mlynáři, který obilí pomlel na mouku. Doma se pak obilí taky mlelo, ale dělal se
z něho šrot pro dobytek. Zbytek slámy se dával na podestýlku pod dobytek. Když slámy pochybělo,
jelo se do listnatého lesa hrabat listí.
Radek Trčka
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Vtipy
Potkají se dva ježkové. Jeden má ovázanou packu.
"Co se ti stalo?" ptá se druhý.
"Ale, zapomněl jsem a podrbal si záda!"
Student skládá zkoušky.
Profesor se ho ptá: "Co nejvíce způsobuje pocení u člověka?"
"Vaše otázky," odpovídá student.
Kravička: "Pane vrchní! Mám v polévce umělý chrup!"
"Ukafte?"
Jdou dva blázni po kolejích. Jeden povídá: "Tý jo, tady je ale schodů!"
Druhý: "Co schodů, ale to zábradlí je nějak nízko."
Maminka se ptá Pepíčka: "Kde jsi vzal ta jablka?"
Pepíček: "Od souseda."
"A on o tom ví?"
"No bodejť, vždyť mě kvůli nim půl hodiny honil!"
Marek Dořák

"Pepíčku, řekni dvě zájmena." "Kdo, já?" "Výborně, Pepíčku."
Přijde Pepíček ze školy a říká: "Mami, dneska jsem se jako jediný z celé třídy přihlásil!" "No to je
pěkné," říká maminka, "a na co se paní učitelka ptala?" Pepíček: "Kdo rozbil okno na chodbě."
Patrik Sušil

Utečená želva

Budu Vám vyprávět o své želvě Cecilce. Když byla Cecilka ještě malé želvě, utekla
ze zoo. Šla, šla a šla, až došla do parku. V parku byla spousta lidí, ale nikdo si jí
nevšiml. Zalezla si pod lavičku, kde jsme seděli. Najednou jsem ji spatřila. Moji
Cecilku. Hned se mi zalíbila. Prosila jsem mámu, jestli bych si ji nemohla vzít domů.
Po cestě jsme potkali dva pány ze zoo, kteří želvu hledali. Ukázala jsem jim Cecilku, samozřejmě že to
byla ona a chtěli, ať ji vrátím. Já jsem se rozbrečela, protože jsem si ji chtěla nechat. Páni se smilovali
a želvu nám prodali. A od té doby je Cecilka můj domácí mazlíček.
Anna Zdražilová
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Popletená přísloví
Pýcha hory přenáší: …………………………………………………………….
Darovanému koni na nohy nehleď: …………………………………….
Práce kvapná hodně platná: ………………………………………………
Láska předchází pád: ………………………………………………………….
Kdo se bojí, nesmí na pole: …………………………………………………
Kdo jinému jámu kopá, sám přes ni skáče: ……………………………
Bez práce nejsou brambory: ……………………………………………………
Jablko nepadne daleko od domu: ………………………………………………

Popletená přirovnání
Pyšný jako šnek: ………………………………………………………………
Chytrý jako včela: ……………………………………………………………
Pilný jako sova: ………………………………………………………………
Pomalý jako páv: …………………………………………………………….
Rychlý jako lev: ………………………………………………………………
Mlčí jako kočka: ………………………………………………………………
Je zmoklá jako sova: ………………………………………………………….
Zpracovala Markéta Šerá

Vtipy ze školního prostředí
Pepíček se ptá paní učitelky: „Paní učitelko, můžu být potrestán za něco, co jsem neudělal?“ Paní
učitelka: „ To v žádném případě!“ A Pepíček: „Takže to nevadí, že jsem neudělal domácí úkol........“
Paní učitelka se ptá Pepíčka: „Jaký je nejmoudřejší pták?“ Pepíček odpovídá: „No, nejmoudřejší pták
je asi vlaštovka.“ Paní učitelka: „Proč?“ A Pepíček: „ „Protože, když začne škola, tak odletí do teplých
krajin.“
Filip Polách
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Tetka Bezděková

Pod Bezdězem žila bezvadná tetka Bezděková. Pletla bezúdržbové svetry a bez řečí je prodávala za
bezkonkurenční cenu. Byla bezdětná, a tak věnovala část zisku bezdomovcům. Za zbytek si pořídila
bezdrátový internet a zkoušela bezpečně surfovat. Neměla ráda bezduchý chat. Raději bezplatně
vyhledávala v on-line encyklopediích bezobratlovce a popíjela čaj z černého bezu bez cukru z obavy,
že skončí bezzubá.
Její bezproblémový život narušil bezostyšný bezejmenný člověk, který tetce nabídl bezvadný
bezmotorový let. Let je bezpochyby naprosto bezpečný, bezpočtukrát vyzkoušený a vhodný
i při bezvětří. Tetka musela bezpodmínečně skočit z letadla bez padáku. Moc se jí do toho nechtělo,
a tak ji bezohledný pilot bezstarostně z letadla vyhodil. Bezmocná tetka bezmyšlenkovitě mávala
rukama, bezvědomí bylo pro ni bezpochyby vysvobozením. Bezmála 1000 m výška musela být
pro tetku bezesporu beznadějně konečná.
Beztak bych to sama nevymyslela. ☺
Eliška Jahodová
(úkolem bylo vymyslet text, kde se bude vyskytovat co nejvíce BEZ)

Vánoce

Vánoční svátky

Na Vánoce za mince,

Kdo z Vás nezná Vánoce?

koupím něco mamince

Přichází hned po roce.

a tatínkovi čepice.

Když začnou vánoční svátky,
díváme se na pohádky.

Pro Ježíška
od Ježíška

Pohádky jsou vždycky hezké

dostal jsem autíčka

a hlavně ty staré, české.

a tři přáníčka

Je to jako krásný sen,

od dědečka z Lidečka.

Když se dívám z okna ven.

Radek Trčka a Jakub Šarátek

Celý měsíc všude bílo,
Komu by se tu nelíbilo.
Nikola Šuláková
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Křížovky pro chvíle pohody

Příbuzní slimáků
Velký plaz
Dravý pták
Naše krajské město
Obrovský had
Tajenka: Naše nejoblíbenější místo je:
Dominik Martinka

Naše největší šelma
Okrasný pták
Náš obojživelník
Pták, který odlétá na jih
Polní hlodavec
Tajenka:
David Kopeček

Co je Lačnov?
jízdní …..
opak dne
jablko, banán - je …
domácí zvíře
29. 6. má svátek
Tajenka:
Andrea Jeřábková

Tajenka: Přeji Vám šťastné a veselé Vánoce …………………………..
Ovoce rostoucí na stromě
Pohádková postava s rohy
Nazdobit stromeček
Je to bílé a studené
6. 12. chodí k dětem
Velký zvon zdrobněle
Tam, kam musíš každé ráno

A

A

A

A

Barbora Zajíčková
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