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Vítdme v s po prdzdnin ch

Douftíme, Že jste na nás nezapomněli. Poškoláček vás bude opět provázet školním rokem.
M žete si pŤečíst rťrzné basničky, vtipy, hádanky a pohádky jako v prvním a druhém čísle
našeho časopisu. Dozvíte se něco o tom, jak správně rybaĚit, o dnu otevŤenfch dveŤí a pŤďtete
si něco ze školní kroniky. Také se dočtete,jaké se budují stavby v naší obci ajejím okolí. V
nďem časopise zavedeme novou rubriku o slíbeném rybaŤení. To vše nebude v jednom díle
časopisu, ale posfupně ve všech číslech Poškoláčku. Myslíme, že se vám bude časopis líbit,
protoŽe redakční rada si s ním dala velikou práci. V laoužku, kde časopis vydriváme, mátne
také nové členy redakční rady. Jejich jmena uviďte na konci časopisu.

Napsal: T. Brožtk 4. roěník



Skola zd'klad života
Do Zák|adní školy Všeruby chodí déti ze šesti obcí: ze Všerub, Hájku, Kdyně,

Hyršova' Hluboké a zDraženova. V naší malé škole jsou jen tři třídy. První třídu učí paní
ředitelka Jindřiška Behenská. Chlapců je sedm a děvčata jsou dvě, dohromady chodí do první
třídy devět dětí. Druhou a třetí řídu učí paní učitelka Jana Slabá. Ve druhé třídě jsou celkem
čtyři děti, z toho jenom jeden kluk. Do třetí řídy chodí dvě děvčata a sedm chlapců a celkem
nas je devět, ale ty dvě holky všechny kluky přeperou. Čtvrtou a pátou třídu učí paní učitelka
Renata Reifová. Děvčat je pět a chlapců je třinráct, dohromady je ve třídě osmnáct dětí.
Čtr,r'am je třináct a pát'aků je pouzé pel. oo školní druŽiny.kpaní vychovatelce Aleně
Haasové chodí po vyučovárrí dvacet dětí.

Děti mohou pracovat ve fiech zájmových kroužcích: dovedných rukou, turisticko
sportovním a kroužku výpočetrrí techniky. Do furisticko sportovního kroužku k paní učitelce
Reifové chodí dvacet dětí. Učíme se zde nejen poznávat turistické a pochodbvé značky,
pracovat s buzolou a orientovat se na mapě, ponívat lesní rostliny a živočichy, ale chodíme i
na pochody a podnikáme cyklistické výlety. Tento krouŽek se pravidelně střídá s krouŽkem
dovedných rukou paní vychovatelky Haasové. Tady zhotovujeme mnoho zajimavých
výrobků, které budeme vystavovat na veřejné výstavě. Do krouŽku v1ýpočetrrí techniky k paní
ředitelce Behenské chodí déti až od třetí třídy. To proto, abychom uměli už správnB psat a
také, abychom uměli sloh. Učíme se pracovat s počítačem a zároveň vydáváme tento naš
školní časopis. Těšíme se také na výlet s kroužkem. V loňském školním roce děti přijaly
pozvání a v červnu navštívily redakci Domažlického deníku, kde sledovaly práci stutéonycír
redaktorů.

Třídy i chodby naší školy jsme si krásně vyzdobili sqimi výrobky a výkresy a proto se
nám všem ve škole líbí.

Napsaly: Erika Čárová, Krisýna Janoušková, Jitka PitáIavd

Den otevřených dveří
28. a 29. záŘi byl ve škole poprvé organizován Den otevřených dveří. Naši školu

navštívilo asi 25o lidí. Přišli se k nám podívat Češi i Němci. Ve škole byly vystaveny nejen
kroniky od roku |945 a album s fotografiemi žáků, ktefi chodili do školy jiz oaroku tÓ57, ale
i práce dětí, které chodí do školy dnes. Přišla se podívat i paní z Nemeóka, která sem chodila
do školy v roce 1926. Další dvě paní se u nás potkaly poprvé od školních|et. Ztoho setkárrí
byly dojaté, plakaly a objímaly se. Máme radost z toho, Že den otevřených dveří se opravdu
vydařil a proto zveme všechny příští rok opět na návštěvu naší škoty.

Napsali: Jiří Holub, Marek |(eber

Týden ve vodě
Jeden |ýden od 8.1| _ t4.l1. jsme jezďli na plavecký výcvik do města Domažlice.

Všichni - dokonce i prvňáčci se naučili krasně plavat. Na plaíeckém výcviku jsme byli
rozděleni do tří družstev a v každém dyŽstvu byly děti rozdělené podle toho, jak u111étyplaval Na plavání nas neučily paní učitelky, ktere-nas učí ve škole, aie paní plavčice, ktere
tam jsou zaměstnané. Měti jsme k tomu všelijaké pomůcky, napfiklad velké a malé aestioty,
vesty a kolečka na ruce' které pro nas byly připraveny. Při plaveckém výcviku na nas byíypaní plavčice velmi hodné a kdý někomu něcó nešío, vysvětlity *u' j'r má správně
posfupovat. Všem dělem se plaválrí jistě líbilo,-protože když jsme se wátifi.áo školy, tak sevšichni mile usmívali. Na paní plavčice, které nás naučiiy plavag se všichni za rok zase
těšíme!!!



Ze školní kroniky
Školní rok 1'946|47 započa| dne 2.zětŤi 1946 se 66 žéky ( 43 chlap ci a 23 dívek ).

pěhem roku přistoupilo 10 žáůa\ a odešlo 6 žá7<]i, 2| žékůby|o z Hájku a 10 žaků z Myslíva.
Záci ze Studarrek navštěvovali počátkem tohoto roku obecnou školu na Brůdku. V akci
ČČr aosto 8 kg kakaa a|152 vitamínoqých tabletek, které byty žactvu pravidelně podávany.
Péčí učitelů a prohlídkami oPM ve Kdyni byl mezi ŽacMem odstraněn swab a zavšivení.
Toto zlepšení ne|ze bohužel zazrnmenati zatim u obce Myslíva. Dne 7.|2.1.946 se pořádala
mikulašská besídka s nadílkou a o vánocích se sehrálo divadlo ,,Vánoční seď.. Veřejnou
besídkou škola vzpomenula narozenin prezidertaT.G. Masaryka a školní besídkou narozenin
prezidenta Dr. Ed. Beneše. Na paměť stého qýročí pobytu BoŽeny Němcové ve Všerubech
byla odhalena v tomto školním roce pamětrrí deska. Podporou rodičů byl umožněn žactw
ýet na Černé a Čertovo jezera. Běňem roku 1946 bylý zakoupeny dó dvou říd listové
tabule. Teprve v tomto školním roce byly postavené dřevěné záchody,protože v budově byly
nepouživatelné. Škohí rok byl zakončen 28. června |947 se7O žáiriy.

Napsali: LuMš Achberger, Miloslav Polák

Rybdřské stříplcy
Dobý den všem čtenffim časopisu Poškoláček. Radek Přibík, Tomáš Urbanek a Josef

Urban vám budou podávat v kďdém čísle rybďské informace. Dnes vám řekneme něco o
největších okamŽicích Životarybďe. Je čas výlovů, podzimní žeň rybďů. Ranní chlad působí
aŽ skličujícím dojmem, kdy i otužilým je zima. Ale je to údobí velkého ,,svátku.. rytarri, tay
sklízejí výsledky téměř celoroční práce. U velkých rybníků je výlov ryb zvelké čásii
mechanizovián. ovšem u těch menších, nebo dokonce malých vodních ploóh se loví stejně
jako před staletími. Začítá to tím, že baštýř (brázný) týden před slovóním otevírá výpust
neboli stavidlo a voda uniká korytem do potoka, řeky, nebo jiných rybníků či nádrŽi. Až
nastane den výlovů, rybáři jsou vybaveni potřebným nařadím : nevodý, kesery, podběráky,
vaničkami a také nákladními auty s připravenými nádržemi s vodorl ve kteýh budou
odváŽet ryby na sádky _ malé nádrŽe, kde hlavní část ryb, hlavně kapr, čeká na vánoční
prodej.

A teď vám řeknu jeden výborný recept na kapra na masle. Kapra nakrájíme na
podkovy, osolíme a z obou stran posypeme qrilovacím kořením. Necháme dvě hodiny
odpočinout v ledničce. Pak obalíme v hladké mouce a prudce opečeme na másle, aby se
utvořila křupavá loirka. Podáváme s chlebem nebo s bramborovou kaší. Přeji dobrou chut'!!!

Vysvětlivky: baštýř. hlavní rybař při výlovu, nevod - slovovací sítě, keser. rybářská síťupevněná na tyči.
Napsal: Radek Přibík, Tomaš Urbdnek, Josef Urban

Pro chvíIe oddechu
Kamarádi
Martin Hoang

Pejsek,co se češe rád,
hned je s každým kamarád.
S klukem, co je rozcuchaný
nebaví se ani wany.



Hádanky
Má to jednu nohu,
co se u piána točí. (židle)

Hrad
Monika Hrabcová
Na hradě. Viděli jsme hradní stráŽ. Pan prŮvodce byl oblečen
velké hradby a také nám Ťekl, kde měli koně ohrady. V noci
Byl konec hradní prohlídky a my jsme šti domti. Na hradě se
navštívit Hradčany.

v hradních šatech.IkáZal nám
pÚ na hradě straší hradní paní.
nám líbilo. Príští měsíc chceme

Let
Jan K,Íko
Jednou se rozhodlo jedno malé letadlo, že se proletí
letištěm a několikrát obletělo krajinu. Rozhodlo Se,
všechny lidi z městečka. Letci a letušky létají často,

nad k'ajinou. KdyŽ vz|ét|o' proletělo nad
Že aŽ doletí na letiště, uspoŤádá qilet pro
ale ostatní lidé se jen tak neproletí.
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