
 

 

  

 

(PO)ŠKOLÁČEK 
číslo 1                     ročník II.                 prosinec 2015 

 

Milí čtenáři, v ruce držíte 2. díl časopisu 

(Po)Školáček. Předešlý díl vydali naši minulí  

páťáci. V tomto díle se dozvíte něco o 

adventu a bude tam i hodně rozhovorů. 

Nezapomněli jsme i na vtipy a luštěnky.         

A můžete si pročíst i komiksy.                  

Děkujeme za celoroční spolupráci                    

a přejeme krásné Vánoce! 

 

 
 

 



Zde jsou příspěvky, které nám připravili žáci jednotlivých ročníků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

1. ročník 
 

 

       2. ročník 



 

 
 
 
 
 
 
 

Jarmarková 
Dva roky už jarmark máme, 
a co teď a co dále? 
Třetí rok je pohádkový, 
Nádherný a chladný. 
Všechny už se smějí, 
konec švandy není. 
Tobiáš Kříž 
 
Škola naše bezva je, 
pohádky Vám zahraje. 
O čem budou? To se tají, 
ať rodičové překvapení mají. 
Snad se líbit budou všem, 
odměňte nás potleskem. 
Anička Kozáková s maminkou 
 
Zima 
Cupy, dupy, cupy, dupy, 
Zima stojí u chalupy. 
Vezmeme si rukavice, 
saně, boby a čepice,  
vyběhneme rychle ven, 
na sněhu se zahřejem. 
Dominik Zezula 
 
 
 
 
 
 

 
Za oknem se vločky honí, 
v dálce zvonky tiše zvoní 
a stromečky v celé zemi, 
sladce voní Vánocemi. 
Anička Kozáková s maminkou 
 
Krásné svátky vánoční, 
bílou cestou půlnoční, 
pod stromečkem dárků dost, 
pozor jen na rybí kost. 
V ten kouzelný vánoční čas, 
ať přání vyplní se každému z Vás. 
Děti i dospělí v zázraky uvěří, 
až Ježíšek zaťuká na okno 
a vstoupí do dveří. 
Anička Kozáková s maminkou 

 

 

 

 

 

3. ročník 

 



 

4. ročník 



Přinášíme Vám rozhovory s žáky  
a rodiči 

Adventní jarmark - rozhovory 
 
Markéta Krapková: 
Kolikrát jste byla na této akci? 
Už čtyřikrát jsem navštívila tuto akci. 
Jak se vám tu líbilo? 
Vždy se mi tu moc líbilo. 
A na co se každý rok těšíte nejvíce? 
Vždy se těším na divadla a na výrobky. 
A máte nějaký zážitek z této akce? 
Určitě mám zážitky a nejvíce zážitků 
z divadla a výrobků a jsou tu strašně šikovné 
děti.  
 
manželé Peckovi 
Jak se těšíte na Jarmark? 
Tak na Jarmark se moc těšíme. 
Doufáme, že si budeme moct koupit výrobky 
a přispět MŠ a ZŠ, no a taky se těšíme na 
vystoupení všech tříd od první do páté. 
Jaký máte zážitek? 
No tak se mi moc líbilo, když se prodávaly 
výrobky ze školy a překvapilo nás, že i 
prvňáci mají nádherné výrobky. 
Kolikátý rok sem chodíte? 
Teprve druhý rok. 
 
Záliby našich žáků – b-fresh 
 
Eliška Trčková 
Eliško, jak se ti líbí v b-fresh? 
Moc se mi tam líbí, protože jsem ve svém 
živlu. 
Kolikrát týdně trénuješ? 
Já jsem ve složce kids profi a trénuji  3x 
týdně. 
Jaké budete mít v nejbližší době 
vystoupení?  
Ano. Budeme mít b-fresh christmas show.  
A bude se oslavovat 10. Výročí!!! 
Měli jste i nějaké soutěže? 
Ano. Měli jsme soutěž v demech. 
Co to jsou dema? 
Demo je malá skupina tanečníků, která má 
max. 10 tanečníků. 
Máte nějakou speciální obuv?? 
Ne. Tančíme většinou v keckách nebo 
v jiných teniskách. 
 

 

 

Jarmark 

Adventní jarmark se konal 28.11 2015 

v sokolovně. My, tedy 5. ročník, jsme 

hráli Tři veterány no teda Tři veteránky. 

Divadlo jsme nacvičovali na chodbě nebo 

v tanečním sále. Vyráběli jsme výrobky, které 

se na jarmarku prodávaly. Taky jsme dělali 

plakáty o jarmarku, ty se nakopírovaly, 

rozvěsily po celých Ostopovicích. Žáci školy 

měli sraz v 15:45. Někteří přišli v 13:00, aby 

pomohli připravit sál. Prodej výrobků začal 

v 14:30 a divadla v 16:00 a skončila v 18:00. 

Každé divadlo trvalo okolo 15 minut. 

Vystupovali jsme v pořadí: druhá třída, třetí 

třída, čtvrtá třída, první třída a nakonec pátá 

třída. Myslím, že se divadla všem třídám 

povedla a celková akce taky. Čistý zisk byl 

17 819 Kč a to je opravdu hodně. No, a 

abyste věděli, kdo hrál co, tak první ročník 

hrál Slepičku a kohoutka. Druhý ročník hrál O 

dvanácti měsíčkách. Třetí ročník hrál Tři zlaté 

vlasy děda Vševěda. Čtvrtý ročník namixoval 

Lotrando a pošťáka Kolbabu.  Pátý ročník, 

tedy my jsme hráli Tři veteránky. Až divadlo 

skončilo, zpívali jsme písničku Není nutno. 

V pondělí 30. 11 jsme počítali příjmy a 

výdaje. Moje shrnutí je, že se akce povedla a 

byla pěkná, protože většina lidí říkala, že bylo 

divadlo pěkné.     žáci 5. ročníku 

 



Najdi 8 vánočních slov ve čtyřsměrce  
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 M   H   E   C     U     K   R   O   V   Í 
David Berka, Matyáš Kamenický 

 
Adventní tradice 
Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitelé, duchovní přípravy na Vánoce, doba 
rozjímání a dobročinnosti. 
25. 11. Sv. Kateřina 
Na svatou Kateřinu se konávaly poslední taneční zábavy před nadcházející dobou adventu. V den 
svátku svaté Kateřiny se nesmělo pracovat se vším, co mělo kolo. Proto se tento den nemlelo v 
mlýnech, ani se nepředlo na kolovratech. 
30. 11.   Sv. Ondřej 
Na tento svátek se čtyři hrnky obrátí dnem vzhůru, a pod každý se strčila 1 věc. Každý si vybral 1 
hrnek, který mu věštil budoucnost. Těmi věci byly: 

1. hlína- smrt                                                            3. prsten- svatba 
2. chléb- zbohatnutí                                               4. hřeben- nemoc 

4. 12. Sv. Barbora 
Na sv. Barborku se trhají Barborky (větvičky třešní a višní).  
5. 12. Sv. Mikuláš 
Na Mikuláše často chodí Mikuláš čert a anděl a dávají dětem dárky.                                            
7.12.  Sv. Ambrož  
Když se tento svátek slaví, chodí Ambrož, a pohazuje po zemi sladkosti. Kdo si vezme, schytá to 
koštětem obaleným papírem.  
13. 12. Sv. Lucie  
V předvečer svátku svaté Lucie chodívaly „Lucky“ kolem stavení. Postavou velká, bíle oděná 
„Lucka“ chodila s nožem a dětem, které se o adventu nepostily, prý chtěla rozpárat břicha. 
Někde chodilo po staveních Lucek více a děti, které se uměly hezky pomodlit, obdarovávaly, 
ostatním hrozily metlou. 
Jana Chaloupková, Barbora Kondvárová    

 
Předvánoční vtipy 
Chlapec se ptá na vánočních trzích, jestli nemají srdce s nápisem - jsi má jediná. Paní odpovídá: 
„Ano, máme.“  Tak mi jich dejte pět. 
 
Santa a skřítek jdou a skřítek vidí na zemi dáreček. 
Santa ho ale zarazí a říká mu, že ze země se věci nesbírají. O chvíli později Santa spadne a prosí 
Skřítka, ať ho zvedne. Skřítek řekne, že věci ze země se nesbírají a jde dál. 
Daniel Tureček a Jakub Meloun 

 
Den otevřených dveří a Zápis do 1. ročníku 
Přijďte se na nás podívat, jak se nám daří ve škole  
– úterý a čtvrtek 12. a 14. ledna od 8.00 do 16.30.  
Máte doma předškoláka? Právě pro Vás je určen Zápis do 1. 
ročníku 
- středa 20. ledna od 15.00 do 18.30.00 
Zvou žáci a zaměstnanci školy 
 



 

 
Jana Chaloupková, Eliška Trčková 

 
Moje Vánoce 
Ráno se probudím a jdu se najíst. Potom 
jedu s tátou koupit stromeček. Jak 
přijedeme na místo, tak vybereme ten 
pravý. Jak vybereme stromeček, tak 
jedeme domů jej ozdobit. Ale ještě před 
tím koupíme ozdoby. Jak jej ozdobíme,  
dáme si pauzu zhruba do 18:00, až 
uvidíme první hvězdu. Navečeříme se a 
čekáme, až nám přinese JEŽÍŠEK dárky. 
Potom je rozbalíme a budeme si jich 
užívat. KONEC 
David Berka a Matyáš Kamenický 
 

 

 

 

  

    

 

 

Velké čtení ve školní družině     Vánoční dílny 



Florbalový turnaj na ZŠ Elišky Přemyslovny    Florbalový turnaj na ZŠ Pohořelice 

 

„Ve finále Buldoci dlouho o jeden gól prohrávali. Během druhé poloviny zápasu se ale kluci semkli 

a zápas otočili. Brankář Patrik Štoček už za svoje záda nepustil jediný gól a v útoku naopak 

nasázel čtyři góly hrdina zápasu David Berka. Kluci zvítězili 4:1 a zpátky do školy se tak mohli 

vrátit se zaslouženým pohárem pro vítěze v rukách. Ani náš druhý tým Hobiti nestál opodál. Jejich 

4. místo je výzva pro příští rok! Gratulujeme!“ 

Jan Polách, trenér týmu 
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