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PoškoltÍček po prdzdnindch
Vítám vás po prazdninách. V letošním prvním čísle Poškoláčku se dozvíte, co zajímavého se

stalo v naší škole o prázdnin ách i začátkem školního roku. ProtoŽe i o prazdninách je škola

otevŤená a děje se tu ledacos zajímavého' Víte, Že se v naší škole dělalo nové plynové

topení? Stálo jistě hodně penéz,ale díky obecnímu ÍrŤadu a hodn:im lidem máme teď ve

škole čisťoučko a teploučko. Děkujeme.
T. Brožík

Šteotu ztÍklad života
Den otevÍenfch dveŤí

Den otevŤenych dveŤí se konal v sobotu a v neděli 4. a 5. Ťíjna 2003. PŤišlo celkem 120

lidí a naše krásná škola se všem návštěvníkrim líbila. PŤedevším se líbily naše vfkresy a

vyrobky a obraz, kterj nakreslil pan malíŤ Eisner na zeď hned u vchodu do školy. Je to

pŤetékající rybník se Žabkou' která drží perličku. A to je asi vše. Ne, ještě ne! Ještě vám

musíme Íict,Žejsou v první tĚídě nazdinad piánem namalované noty. JE To xnÁsNÉttt

Sběr starého papíru
Naše škola se zapojila do soutěže ve sběru starého papíru. Byli jsme na 3. místě ze

všech škol v celém PlzeĎském kraji!!! CoŽ jak jistě uznáte, je krásné umístění. Sebrali jsme

dohromady 2 64a kg papíru. První byl z naší školy Tomáš BroŽík, kten.f nasbíral 580 kg

papíru, druh!,byl Marek Weber, ten nasbíra| 243 kg papíru a tŤetí byl Vladimír Neubeller se

148 kg papíru. Pruměr na jednolro žáka byl 6"|,69 kg starého papíru.



Planetárium
V pátek 3.10.2003 jela 3., 4. a 5. třída do Planetária v Českých Budějovicích. Ukázali

nám Mléčnou dráhu a rťnná souhvězdí. Dívali jsme se dalekohledem na Slunce a zaostřili
jsme si jednu véž ve městě. Na závěr nám pustili film o planetách a jejich rozměrech. Na
náměstí jsme si koupili zmrz|inu a jeli jsme domů.
Beseda s Václavem Chaloupkem

Vúterý 11.11.2003 jsme jeli do DomaŽlic na besedu sVáclavem Chaloupkem.
Vyprávěl nám, jak zača| natáčel snímky se zvířaty. sdělil nárn, Že to bylo s kaŽdým zvířetem
jiné. Řekl nÍnn, že nejhůř se natáčelo s bažantími kuřátky, která mu pořád utíkala. Při cestě na
autobus jsme se zastavili v Galerii bratří Špiilarů, kde byly krásné obrazy.
Plavání

22.1,O.-3I.1O.za-CBjsme jezdili do Domažlic na plavaní. Vyjížděli jsme 8.00 hod ráno a
waceli jsme zpět v 10.'' hod. V bazénu si nas nejprve rozdělili do jednotlivých druŽstev. Na
začátkukaždé hodiny jsme si zazpiva|í, rozcvičili se apak jsme se učili plavat prsa, znak a
kraula, lovili jsme ve vodě puky a hráli si r&zné hry. Měli jsme takó závody. Prvňáčci i ostatní
se hodně snažili' aby dosáhli vítězství. Plavaní se nám moc a moc líbilo a už se těšíme na
další.

Naps aly : J. Pitákova, K.Janoušková, J. Szmo len

Štotní kronika - školní rok 1951 _ 52
Štot''í rok 1951 - 52 byl zahájen v sobotu dne 1 . záŤi 1952, ŽacÍvo s pionyry v čele

učitelstva došlo si v průvodu do mateřské školy pro nováčky - žáky 1. post' ročníku. K tomu
vyhrávala hudba z místního rozhlasu, Po příchodu do školy shromáždili se všichni ve 2 .třídě,
kde byli přivítáni ředitelkou školy a vyslechli její projev. Slavnostnímu zahájeniby| za místní
činitele přítomen předseda KSC s. Z|utý. V 1. třídě vyučovala Adéla Hanoušková, ředitelka
školy, ve 2. tiídě učitelka Marie Špatenková - Fajfárková,která působila na zdejší škole do
31. ledna 1952. Po jejím odchodu byly obě třídy sloučeny. Dne I. bŤezna byla škola
zredukovaná na jednotřídku. Během školního roku přibyli ještě tři žáci z Folmavy a dva žáci z
Hájku. Po vyklizení obce Myslíva se odstěhovalo celkem osm žáků. Takže školní rok skončil
s39 ŽÍky, Práce Po nebyla tohoto roku úspěšná, protože vedoucí Po do pionýských schůzek
nedochazeli. od počátku školního roku by| za|ožen mičurinský zájmový kroužek, do kterého
se přihlásilo žactvo 4.a 5. třídy a zabyval'i se chovem bource morušového. Přes četné nesnáze

- morušové listí v květnových mrazech docela zmrzlo, byl chov úspěšný. V dopisovací akci
se žáky 5. třídy vČelákovicích bylo i tohoto roku pokračováno. Žáci si navzájem posílali
zprávy o své práci. Čelákovické děti zasira|y našim dětem vlastnoručně zhotovené maňásky.
Zdejší Žáci pak za|trál.i dětem z mateřské školy maňáskor'é představení. Na konci školního
roku odešlo 12 žák:ů do střední školy ve Kdyni, jeden Žákby| po splnění devítileté docházky
propuštěn ze školy. Žak Josef Václavovič, který tohoto školního roku dovršil devítiletou
školní docházku byl získán na hornictví.

Napsali: L' Achberger, M. Polák, J Motyčka

Ze života zvířat
Rybářské střípky

Ahoj lidičkylUŽ tu opět máme po půlroce Poškoláčka a s ním Rybařské střípky. Víte,
já mám nejraději zpodzimniho rybolovu výlovy. Ten se také konal i u nás ve Všerubském
rybníku. Já jsem tam byl jen pro Rybařské střípky. Ale už raději rychle k věci!

Tento výlov byl moc pěkný a úspěšný. Rybaři byli s úlovkem spolojeni. Našli se i
pěkné kousky. Vyskytnul se i jedinec _ kapr dlouhý přes 80 cm. Poznal jsem i nové ryby, o
kteých jsem sice slyšel, ale neviděl na vlastní oči. Nejvíce bylo samozřejmě kapru, hojně se
vyskytoval i tolstolobik. Mohli jsme vidět i pár amuru, candátů a úhořů. Nejvíce mě osobně

t-



nadchla paní štika. Pouštěla hruzu i chycená do sítě. Proto si dnes na její počest prozradíme,
jak takovou štiku připravit na talíř.
Štika po arrglicku:
lkg štiky, 4|Žíce oleje, 4mladé cibulky, Z|žíce zeLené petrželové natě drobně nakrájené, sůl'
mletý pepř, tlučené hřebíčky, drůbeŽí qývar, 2dl červeného vína, citrónová šťáva, 30g hladké
mouky, 1|žice kaparů, 1 lŽička octa,2lžíce kyselé smetany
očištěnou štiku nakrájíme na kousky. Y rozehŤátém oleji zpénime drobně nakrájenou cibuli a
nakrájenou zelenou petrželovou nať, přidáme nakrájenou štiku, osolíme, okořeníme mlet1fm
pepřem, pos)peme tlučenými řebíčky, podlijeme drubežím qývarem a vínem, pokapeme
citrónovou šťávou a přiklopené udusíme doměkka. Šravu zahustíme moukou, přidáme
kapary, ocet a nakonec ochutíme kyselou smetanou. Přeji všem dobrou chuť!

Napsal: R. Přibík
Moji zvířecí kamarádi

Andula je divoké prasátko Jednoho dne se tátavrace| zpráce a u silnice uviděl malé
divoké prasátko. Bylo bez mámy a bylo slabé a hubené. Naložil ho k sobě do auta a přivezl
domů. Když jsme ho uviděli, měli jsme všichni velikou radost, protoŽe se nám moc líbilo.
Dali jsme prasátko do ohrádky. Andula miluje hlavně brambory, Žaludy a chleba' Má tu
spoustu kamarádů. Jsou tu kachny, kohouty a perličky. A ještě lišky, kočky a jedno prasátko
domácí. Všichni se těšíme, aŽbude Andula ochočená a bude zanilmi běhat jako pejsek.

Napsal.. M' Polák
Náš pes Grey

Dobrý den, jmenuji se Jakub Hulo a budu vás s mým tátou provázet povidáním o
psech. Protože mě psi moc zajimaji a rád se u táty něčemu přiučím, připravil jsem si s tátou
rozhovor:
Tati jak dlouho sloužíš u psovodů?
U psovodů slouŽím 11 let.
Kolik jsi měl psů?
Psů uŽ jsem měl pět.
Co znamená slovo lqlnologie?
Slovo kynologie znamená qiruka o psech.
Z čeho se vyrábí oblek pro figuranty?
oblek pro figuranty se vyrábi z pevné látky zvané ringo, které stojí skoro 35 000,- Kč.
Které plemeno je nejvíc u policie?
U policie je nejvíce německý ovčák.
Co všechno obsahujou granule?
Granule obsahujou maso,zeleninu,vitamíny a proteiny.
Kolik misek jídla musí mít štěně?
Stěně rnusí mít 3 misky - ráno, odpoledne a večer.
Co má pes rád za jídlo?
Nejvíce márád tvaroh, granule, mléko, vejce a maso.
Co si pes rád hraje?
Pes rád aportuje a hraje si s míčkem.

Tak dnes už otázky končí a jestli se chcete dozvědět něco víc, musíte si koupit další
číslo Poškoláčku.

Napsal: J.Hulo

Pro chvíle oddechu
Sen o kouzelném hradu

Jednou jsem šel kolem rybníka Myslíva
fanfáry. No a tak jsern si Ťekl, Že se tam prijdu

a v nedalekém lese j sem slyšel Ťev, hukot a
kouknout. Jdu a vidím malou věžičku, která



tam nikdy předtím nebyla. ,,Co to vidím?.. Byl tam erb lva. Nebyl to ledajaký lev, ale byl to
lev s korunkou. A tak jdu pořád dál a dál a tu se přede mnou v lese objevila vodnatá brána.
Vešel jsem do té brány a najednou mám na sobě brnění a meč. Tahá mě to pořád do vnitra
toho bojiště. Vrhl jsem se tedy do té bitvy a zača|jsem bojovat jako lev. Už měli na krajíčku,
ale se mnou tu bitvu vvhráli'

Napsali: R' Pnbík a J' Holub
osmisměrka

AUTo, LUK, ANANAS,.ToPoLo PES, sEN, PRALES, PARNÍK, SovA, AUToBUS, SToP, KASA,
STEP, oKo, PoT, LESNÍK, xÝla, KRTEK, FAx, LEGo, oPAK, KoS, AŽ, KoLo, TENIS. SLoUPY.
KoSA' Do, NA, KoKoS, MELoUN, ŽÁxyNn, ZELL

PRAvÍrxo S RYSKoU

Ježek
JeŽek spěchá do školy
cestou z lesa po poli,
v bodlinkách má tužky'
jablíčka a hrušky.

Podzim
PŤišel podzinr,
vítr fouká,
pouštím draka
a ten kouká.

|Ýapsal.. Tomaš Urbanek

Naps ala.. J. Sznlolenot,ťt

Léto
Mánr ráď strašně léto,
sr,ítí slunce, teto,
pětkrát za rok zaprší,
už víš, teto , YzpomeĎ si.

Napsal: J. Holub

R.edaktoíi P o šk,o,I&.č'l-l .pŤ ej í.Úšem he zké
rožití u áno čních su dtlaL, b ohatého Ježíška

Redakční rada: Achberger 'Lukáš, IIoIub JiŤí, IIu|o Jakub, Janouškouá. Kristfina,
Pitákouá.Jitka, Poldk Miroslau, PŤibík Radek, Snnolenouá.Jana, (JrbánekTomáš.
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