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Časopis ZáJ<Ladní školy Všeruby

Máme tady naro7eniny

Dnes vám pŤipomenu ,,kulaté,, narozeniny našeho časopisu. Jestli si nepamatujete, kolik
čísel jste už pŤečetli, tak teď od čtení neodbíhejte. Já vám povím, Že tohle je uŽpáté vydaní.
Myslíme si, Že časopis se vám líbí, a proto ho budeme vydávat poŤád a poŤád. omlouvám
se, Že rivodní článek je v kaŽdém čísle Poškoláčku jinak upraven;f a velikf. Chtěl bych vám
poděkovat za to, Že jste s námi celou tu dobu vydrŽeli, protoŽe my pro vas píšeme rádi.
Konec školního roku se blíŽí! PŤejeme viím hezké prázdniny, skvělou dovolenou a v záší
opět nashledanou!

Napsal: T. Brožík



Šxohí kronika - školní rok 1949-50
Škok'í rok byl zahájen dne l. září 1'949 s 59 Žžt<y (38 chlapců a 19 dívek). Nově

zapsáng do 1. p. r. je 12 Žáků,6 Žaků první ročník opakuje. Z}'.{yslriva navštěvuje školu 8
žaků. Ředitelem školyje J. Krynes. Učitelka M. Tomášková je l. zžřipÍeloŽena do Mezholez.
Na její místo nastupuje Marie Dieslová _ Wellnerová,lrJtetá vyučuje všem předmětům ve 2.

třídě. Karla Husová je pověřena 1. listopadu 1949 správou narodní školy vHyršově.
Náboženství vyučuje r. ruuiset a později kaplan J. Šimsa. Žakovská knihovna má L76 a
učitelská 166 knih. Zdotace 8 000,- korun byly zakoupeny 4 ribstoly, stůl ping-pong
spříslušenstvím, tenisové míčky, pešky, lano a 15 švihadel. Koncem školního roku se

rozšířily mezi dětnri spalničky a infekční žloutenka. V tomto školním roce navštívila školu
také pojízdná zubotechnická ambulance. Průměrně 40 Žáku^ ze 49 se zúčasbrilo sběru

mandelinky bramborové. Sbíralo se všechno: hadry paplr, šípky i makovice. Pietrí
vzpomínkóu byla uctěna památka zemřelého prezidenta dr. Ed. B,eneše. Vliv VŘSR na

osvobození naší vlasti by| zdirazněn při školní besídce 28. l0. a 7. 1I. 1949. Pásmem písní a
recitací bylo vzpomenuto narozenin prezidenta Kl. Gottwalda. Památka V. I. Lenina byla
uctěna na veřejném vystoupení dne 21. ledna a 21. dubna 1950. J. Krynes po reorganizaci
MNV zastávájen funkci správce Lidové osvětové besedy. Pomáhá při rozpisech dodávek'
plánování jarních a Žňových praci. Zatímjen malá část místních zemědělců pochopila cestu

k socialismu na vesnici a utvořila IZD v čele s Fr. Kaufilerem. Vesnice se ostře rozdělila na

dva tábory. V červnu byly vysíd|eny z obce rodiny, jejichŽ pobý nebyl v hraničním pásmu

žádoucí. To mělo za následek značný pokles počtu žactva ve škole. V důsledku
bezpečnostních opatřeních je nrateřská škola v budově v červnu 1950 zrušena a přestěhována

do jiné budovy. 
Napsal: J. Hulo a M. Polák

Máme nové kamarády
Ve čtvrtek 6. února navštívili naši školu učitelé z Neukirchenu a Eschelkamu.

Prohlédli si třídy i školní druŽinu, velmi se jim líbila výzdoba tříd i chodeb. A proč se tato

návštěva uskutečnila? od 4. třídy se učíme němčinu, bydlíme na hranicích se SRN a tak se
naši učitelé dohodli se svými kolegy zNěmecka, Žeby se žáci zNeukirchenu a ze Všerub
mohli setkávat pfi společných akcích. Procvičíme se tak v němčině, naši bud.oucí kamarádi
zase v češtině amoŽnánaváŽeme i nová přátelství. První společná akce proběhla v březnu 2i.
3. 2003 v Neukirchenu, kde jsme si zasportovali s Žaky této školy. Cvičení se u nich povedlo
skvěle a nepřijeli jsme se Žádnou bolístkou. Připravili si pro nás hry na téma prales. Pak nám

rozdali kartičky z obrénkem rozstříhaným na čtyři kusy. Museli jsme hledat další díly kartičky
a seznámili jsme se tak s nov;ýrrni kamarády. Pěkně nás přivítali a všichni společně jsme pak

letěli nad Afrikou, ztroskotali jsme, skákali jsme s padákem a ještě jsme se brodili všelijakými
překaŽkami.

Napsaly:Jitka Pitáková a Krisýna Janoušková

Malování vajíček
Včera jsme ve škole barvili vajíčka. Přijely k nám z Německa malé děti se sqimi

učitelkami. Myslím, že se jim vajíčka povedla, ale naše vajíčka byla určitě hezčí. Přijela tam

také paní z novin Domažlický deník a jedna redaktorka z německých novin. Fotily nás a česká
redaktorka se nás v1ptávala na docela jednoduché věci. Například: jak se jmenujeme, kde
bydlíme a tak podobně. Druhý den jsme se našli v novinách. Vajíčka jsme mohli malovat
třeba s voskem, nebo je potřít inkoustem a pak dělat různé vzorky mizíkem. Nebo je jen tak
nabarvit a přilepit na ně rŮzné vločky, ffií ap, Po vybarvení vajíček jsme si všichni dali do
nosu. Dostali jsme tatranky a pitíčka od SRPDS a moc nám to chutnalo. Těšíme se, aŽ přijdou
naši kamarádi zas! ! ! ! ! ! ! ! !

Napsal 4. dubna: L.Aberger



Divadýlko Kuba
Ďne 10. března k nám do školy přijelo Divadýlko Kuba. Herci zPlzné Veronika

Bergerová a Petr Mlád hÍáli v pohádce ,,o pejskovi a kočičce.. právě tu kočičku a pejska.

oivái jsme se, jak pejsek a kočička pekli dort a poslouchali jsme v1právění o noční košilce.

Smáli jsme se, jaký měl pejsek hlad a jaký si potom spolu upekli dort. Představení bylo veselé

a všem se líbilo. Veronika s Petr nám slíbili , Že napodzim k nám zase přijedo,. 
,o,,,,:J.[Jrban

li:

Rybářské střípky
Dobrý den. Už tu zase máme Rybařské střípky a s nirni také povídaní o rybách.

V tomto číslé vám prozradím něco o přívlači, povíme vám, co to !a přívlač vlasfirě je, a podle

naší tradice nějaký-recept _ třeba pstruha na masle. Jéjej! Máleďbyc! 'q z toho povídání

zapomněl říct, něio o té přívlači. Fřívlač je druh lovu jako muškafuní. Je to docela těžký druh

tovu. Chýá se spíše v rybníce nebo v pomalu proudících řekách. Je to můj třetí nejoblíbenější

druh lovu. Jen tak mezi nári: zatímjsem nechýil na přívlač jednu jedinou mírovou rybu. A
jako správný rybář jsem všechny pustil. Možná, že si říkáte, že neumím moc chýat a v tom se

trošku mýlíte' Kdybych vám měl povídat, co jsem všechno chyil, bylo by to nadlouho. A ted.

pro ty, co by chtěli opravdu chyat hlavně štiky obecné na umělou nástrahu. Umělá nástraha je

třeba trpýka atd. VyráŽíme!!! Lov na mrtvou nástrahu. Nikdy jako mrtvou nástrahu

nepouŽívejte volně žijící druhy ryb. Vždy si vyberte rybky, které byli určeny ke kuchyňské

spotřebě, jako jsou například sardinky nebo malí duhoví pstruzi z farmových chovů. Jestliže
se budete držet tohoto doporučení, máte jistotu' Že nepoškozujete stavy volně Ž1jícich ryb. Při
tomto způsobu lovu je mimor-ádně důleŽitá jistota signalizacezábéri. Dravé ryby, jako je štika
a i jiné druhy, nástrahu vezmou a ochutnávají ji, aníž by pohnuli vlascem o více než pár

centimetru' K lovu na mrtvou nástrahu pochopitelně patří háčky bez protihrotu. Pokud vám
to ztéŽllje nahazování na velké vzdálenosti, upevněte nástrahu na drátěný návazec elastickou
páskou, abyste měli větší jistotu. A teď ten slíbený recept. Vykuchané pstruhy omýeme,
osušíme, osolíme, pokapeme citrónovou šťávou, poprášíme moukou a opečeme v rozehřátém
oleji. Potom oheň zmímíme a pstruhy upečeme do měkka. Měkké pstruhy pokapeme

rozpuštěným máslem a obloŽíme tenk1ými plátky citrónu. Podáváme s bramborovými
hranolky. Přeji dobrou chut'!!!

Napsal: Radek P ibík

Chvilka oddechu

Oderuyky-zamyky
Martin Hoang

Odemyky-zamyky
rozvaŽte se jazykyl
Povězte mi v Ťeči lidí,
co kdo slyší, co kdo vidí.
A z těch slabik, slov a vět
vykouzlíme cely svět.

Paní Zdena
Martin Hoang

Paní Zdena od rána,
maluje psa hafana.
Namaluj mi radši štěně,
ríká otík paní Zdené.

Moji králící
PŤede dvěma roky jsem dostal zakrslého králíka, kterému jsem dal jméno Kleopatra.

Nemyslete si, že to je nějak)? králík na smetanu! Kleopatra je šlechtěná a má rodokrrren. Já
mám králíka s papírama! Po roce jsem nechal Kleopatru pŤipustit a zhruba za měsíc se jí

r



M,ij kíeček Frantík
Mám doma kŤečka a jmenuje se

kŤeček váží I40 g a měŤí 16 cm. Jí jen
kolečka, sušeny banán, suchy chleba a
prospí.

narodili tŤi malí králíčci, kter1im jsem dal jména Snížek, Čertík a Flíček. Flíčka jsem daroval
paní Ťeditelce na celnici.

Napsal: T. Zyka

Frantík. Bydlí v kleci, a19 v noci spí v kokosu. Muj
Ze své ružové mističky. Žere mrkev, jablko, zdravá

rohlík. Nejraději má sušeny rohlík a po jídle se rád

Napsal: J. Holub

Rok má dvanáct
Dvacet čtyŤi hodin májeden
Dvanáct měsícri je jeden
Hodina mášedesát
Dnešní datum najdeš V
KalendáŤní rok Začíná 1.

Prázdninv končí 31.

DoplĎte tajenku : Zák|adrrí jednotkou času je jedna

Vyluštění z minulého čísla: podstatná jména
o vyhru se nikdo nepŤilrlásit a tak ji snědla redakční rada. Děkujeme!

. r '.r1 , 'r,, -:

"'. lliiíťi.+l..i 
'r";*i'l:r1'r'li,i"

';:.lť.'., ; :..'

Redakční rada:
Lukáš Achberger, Tom:áš Brožík, Martin Hoang, JiŤí Holub, Jakub Hulo, Krist..|aa Janoušková, Jitka Pitáková,Radek PÍibík, Miloslav Polák, Josef Urban, Tomáš Urbánek, Tomáš Z.Ýka


