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A už se vidíme počnrté
V prvním čísle časopisu jsem viím nepronadi|, že náš časopis Poškoláček se měl

jmenovat ještě jinak, neŽ se jmenuje. Měl se totiŽ nejdŤíve jmenovat zráškoláček nebo školáěek
a tak dál! To pravé jméno naší redakční radě trvalo vymyslet asi l0 minut (to je taková doba,
jako když se vďí vajíčka natwdo) - ale to uŽ stačí! Teď si Ťekneme něco o tom, na co se dnes
mrižete těšit. opět se dozvíte něco stručného ze školní kroniky, odpočinete si u menšího
članku pro chvíle oddechu a pŤečtete si něco o nďí školní besídce a také o rybďení. Tentokrát
se dozvíte, co se děje pod ledem v zimě. Ale to ještě není všechno!!! Také si jistě ráď pŤeětete
recept od velkého mistra kuchďe Radka PŤibíka. Ale na co bude, to je pŤekvapení. Určitě to
bude něco vyjímečně dobrého. Zvetle vas do konzumu, kde si m žete prohlédnout vjrobky
nejen nďe, ale i mateŤské školy. Vjrobky, které jsou v kozumu vystaveny, jsou zhotoveny
velmi pečlivě. Nechceme se pŤechválit, ale myslíme si, že se vám budou líbit. Tak a teď uŽ se
mrižete konečně pustit do čtení!!!
Nashledanou v pÍštím čísle Poškottíčku!

Napsal: T" Brožík



Vánoční besídka
Na naší vrínoční besídce vysfupovali všichni žáci. Přišlo se na nás podívat přibližně 50

lidí. Náš časopis Poškoláček si koupilo 32 |idí. Když jste vešli do řídy, Kuba Hulo dal
kaŽdánu přaníčko a Jitka Pitáková se Sandrou Čárovou rozdáva|y příchozím cukroví, Erika
Carová podala každému papír s Tichou nocí a na závét besídky jsme zpívali tuto známou
koledu všichni dohromady. Besídku zaháji|apaní ředitelka a pak tančili žáLcí 4. a 5. fiídy Erika
Čárová" Jarda Červeňák, Krisťýna Janoušková aRonza Váwa na písničku skupiny Holki.
Potom začalí první, druhá a fietí tidazpívata recitovat basně. Přišli námzazpivat i ři králové
Radek Přibílq Jirka Holub a Míla Polrík. Žaci q. a 5. řídy také předvedli, co všechno se
naučili. Nakonec přijel Santa Klaus se sqými soby a přivezl hromadu dárků . Děti měly
velkou radost. Celá besídka se nám povedla a všem se moc líbila. Alespoň nás kďdý chválí
a děkoval nám.

Napsaly: K.Janouškova J. Pitákuvá, E. Čárová

Náš vánoční stromeček
Doma máme každÝ rok jen pŤírodní stromeček. Myslím si, Že uměl;f stromek opravdu

v1padá uměle. Zato pÍirodní stromek se k várrocrim hodí víc, protože o varrocích to má všude
vonět cukrovím a smolou ze strom . Proto se mi líbí víc pŤírodní stomeček. Vanoční
stromeček jevždy umístěn na malém stolku v rohu ob vacího pokoje. Protože kdybychom ho
dali doprostŤed, tak by už kolem něj nebylo místo. Vanoční stromek zdobíme všich''i .'u
stědrj' den ráno, protože odpoledne už nemáme čas na zdobení. Na ozdobení stromečku
používáme jen slaměné ozdoby, Ťetézy a elektrické svíčky. Naš stromeček je ozdoben každy
rok jinak, protože kdyby byl ozdoben vždy stejně,vŽby se nám tak nelíbil.

Napsali Tomaš Urbánek a Martin Hoang ze sešitu Tomáše Brožítra

Ze školní kronikv
Štotni rokzíeat dne 1.záňi 1948 s 54 Žáú<-y (37 chlapc a 17 dívek). Škota měla 2 tŤídy.

V první tŤídě bylo 28 žákn ( 19 chlapc a 9 děvčat) ave2. tŤídě-bylo 26 žákťt( 18 chlapcrl a 8
děvčat). Během roku pŤistoupili 2 Žáci a2 žáci se odstěhovafi. Školu navštěvova|o 4l žék.u ze
Všerub a9 Žákťo z obce Myslíva. Žáci zHájku navštěvovali od počátku školního roku školu
v Hájku. Prospěch Žactva ani v tomto roce nebyl uspokojiv!. Na konci školního rok:tt z 12
žakú v 1. postupném ročníku 5 žak propadá. Špatr! prospěch u žactva zaviřuje hlavně
nedbalá dochazka a vadn! postoj rodičrl ke škole. Toto se tlká pŤedevším rodič dětí
z M}nlíva. Nejvíce zameškanfch p ldní majt.žácí z obce Myslíva. Z celkového počtu 56 žán<i
bylo 55 Žik:ionáboženství Íímskokatolického aI Žákynénáboženství českobratrského.Všichni
Žáciby|i narodnosti české. NakaŽlivá ant vážná choroba se u dětí neobjevila. Jeden Žák v 2
ťídě si po pádu zlomil klíční kost. Byl jako všichni žáci pojištěn proti urazu. Dne 20. prosince
byla sehrana varroční besídka s nadílkou, hrubÝ vytéžek besídky by| 1240.70 Kč. Nakladem
58 560.80 Kč. byly rozbourány dosavadní zácltoďy v pÍizemi a v prvním poschodí zaÍizeny
nové splachovací. V pŤízemiby|y záchody zrušeny a ponecharr jen jeden. Po poměmě malé
pravě ze zbyvajícího prostoru byla zŤícena spíže a prádelna s vyvaŤecím kotlem.

Vypsali: L. Achberger, M. PoIák

RybáŤské stŤíplry
V minullch rybáŤskfch sffípcích jsme vám ffkali o největších okamžicích Života

rybďe. V dnešních rybďskfch stŤípcích vám Ťekneme něco o muškďení a také o nějakém
pamlsku. A teď rychle k věci. Už po sta, ne-li po tisíce let se rybaŤi snaží napodobit hmp

r



sv]ýTni vlastními vytvory z chlupů, peří či vlasů. Cílem těchto snďr je přesvědčit lipana,
pstruha či lososa . nejoblíbenější lososovité sportovní ryby, že napodobenina je skutečným
exemplďem Živ ého hmyzu.

Irýběr vhodné mušlE
YŽdy se v1platí koupit si ty nejlepší mušky' jaké si můžete dovolit. Kvalitní mušku

těžko poznáte pouhým pohledem.Ujistěte se, že je kůdá muška viuána pevně a čistě bez
splývajících volných konců. Stejně důležité je dobře avážit i výběr háčků. Kupujte jen mušky
navázané na háčky' které se mezi sportovními rybaři těší dobré pověsti. od každého
vybraného modelu je nejvhodnější koupit si nejméně dvě mušky. Nic vas nedokažete
znechutit vic než zjištění, Že vámt vaše jediná muška zůstala ufužená někde na stromě a Že za
ni nemáte nátrradu.

A teď vám řelou slíbeý pamlsek Pstr.uzi na mandlích
4:.pstruzi, sůl, 1 lžíce hladké mouky, 3tŽíce oleje, 100 q mandlí, lcikon. Vykuchané

pstrutry omyjeme, osušíme, osolíme, poprašíme moukou, upečerne v rczeltřátém oleji a
odložíme do tepla. Ve zbýém oleji opečeme spďené, oloupané a nasekané mandle. Hotové
pstuhy pos}peme opečenými mandlemi, pokapeme citrónovou šťávou a obložíme tenkými
plátky citronu.Přeji dobrou chuť všem pozorným čtenářům.

Napsali: Radek Přibík, Tomáš Urbánek, JosefUrban

Pro chvíle oddechu

Pohádky
Melu, melupohádku ,

odpředu i pozpátku,
začnu třeba o Karkulce
ale nejsem ani v půlce
a uŽ spustím o Honzovi
tak mi každý konec poví.

Napsal : Martin Hoang

Roční období
Martin, Mirek a Míla přemýšleli, co budou dělat v jednotlivých ročních obdobích. ,,Co

budeme dělat najďe?.. Martin vykřikl: ,,Na jďe budeme trhat květinY... ,,A co budeme dělat
v létě?.. Mirek ihned vykřikl: ,,Budeme se přece koupat...,,Co budeme dělat na podzim?.. Míla
trochu přemýšlel a potom řekl: ,,Budeme sbírat kaštany a listí... ,,A co budeme dělat v zimé?.,
Všichni najednou vykřikli: ,,Budeme krmit ptáčky v krmítku a budeme do lesa chodit krmit
zvéř.,,

Napsal:Martin Hoang

Moje andulka
K varrocům jsem dostal andulku jménem Pipi. Je zelenožlutá a je asi půl roku stará.

Mám ji ve svém pokoji a každý týden ji pouštím prolébrout. Ale řeknu vátm, Že jde těŽko
chýat. Někdy si sní povídám, ale ona se jenom dívá, co dělám. A když jdu spát, tak leze
kolem celé klece a hledá si místečko, kde bude spát ona. 

Napsal: T. Zýka

Co to je?
Visí to, a neví kde.
Ukazuje' neví kam.

Bije to, a neví koho.
Počítá, &neví kolik. (Hodiny)



CH R o U S T S o K P
L A M P A K A P o T
A K K E R Y K o K A
P s E s A T o N o L
E A v A Z A v A S I
C L o E T R I o A R
P A L E T A P D L E
E S C T A T N{ A A P
T U L I P A N I T A
R E D A K T o R J M
E N A D A h[ o M I L
G Y M N A Z I TJ M A

osmisměrka

Vyškrtni slova napsaná pod osmisměrkou:

Pes, keŤ, l*pq chlapec, laska' člověk, clo, svět, váza,Pet, paleta, kytara, chroust,
kokos, opon4 tulipan, sako, nota, četa, sďát, nit, pivo, redaktor, talíŤ, Ťep4 limonáda',
gymnazium.

Qozor! (Pozorl Sozof!
Ten z nďich čtenffi, kterf první pŤinese do školy naš časopis s vyluštěnou tajenkou,

dostane od redakční rady odměnzJ Správné znérutajenky si mrižete pŤekonfoolovat v dďším
čísle Poškoláčku.

Maškarníples a ndš časopis
Na mašIrarním plese v lailturním domě ve Všerubech si múžete koupit naš

časopis. Máte už pŤipravenou maslai Polatd ne, tak si jt jděte pŤipravit, ale až
dočtete Poškoláček! Na maškarním plese bude jistě bohatá tombola, grotože
mašknrní ples poŤádá SRPDŠ. A když maškarní ples poÍddd ̂ saPDi tak je
tombola vždy velkd! Pííjemnoa z bavu pŤeje PoškoltÍček! ! !

Napsal: T. Brožík


