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číslo 9 ríj en-prosin ec 2004

z,ačínárne znovu!!!
UŽ jsme se na vás těšili! S noqim školním rokem se dala dohromady nová redakční

rada. Pokračujeme v tradici našich pŤedchťrdcťr a vydáváme další číslo Poškoláčku. Je na vás
posoudit, zda se to povede i nám.

A kdo odešel z loĎsk;ich pát'ákri do Základní školy Kdyně? Jsou to: Achberger Lukáš,
BroŽík Tomáš, Čarová Erika a Sandra, Hrabcová Monika, Hulo Jakub, Janouškouír'i,t nu,
KaÍkaJan, LandaMiroslav,UrbánekTomáša Vávra Jan. Slabá JiŤina oclešla do Zákládní
školy DomaŽlice. Do naší školy pŤišli také noví žáčci prvřqčci: Bernardová Petra,
ČerveĚáková Sára, Polák ondŤej, Schleissová Nikola, Vorlíčková ťarolína a Ženaty I-*as.
PŤejeme jim ve škole jen samé ťlspěchy. A to samé pŤejeme i nám - naší redakční radě.

Napsal.. ondra Brožík 3'r'



Šxota základ života
Plavání

Ve dnech 27.9.- 4.L0,2004 proběhl plavecký výcvik vbazénu v DomaŽlicích'
odjížděli jsme autobusem v 9.20 h od školy. Byli jsme rozděleni do 3 oddílů. Kažďý oddíl měl
svou p aní plavčici, která nás učila plavat prsa, znak a kraul. o přestávce jsme se všichni
ohřáli v sauně a pak jsme měli rozcvičku' Skakali jsme také šipky, balíky a lovili jsme puky.
V malém bazénku si občas hrály děti z prvního oddílu a také předškolní děti z naší všerubské
mateřské školky, které s námi jezdily poslední 3 dny našeho výcviku. Při výuce plavaní jsme
používali ruzné pomůcky, jako korkové pásky, krouŽky arttzné desky. Na konci výcviku byly
závody a tady jsou jména tří vítězu: Radek Příbík; Jitka Pitaková a Jiří Holub. Jezdili jsme

moc rádi a uŽ teď se těšíme na příští školní rok a další výcvik.
l Napsaly: J. Neubellerová j.r.a J,. Pitákovó 5'r.

Drakiáda
. Dne |2'|0,2004 se konala drakiáda. Spoustu dětí si přineslo draka,.ale některé děti

draka neměly. Nejmenšího draka měl Roman Vávra a nejkrásnějšího draka.měla Jiřinka
Neubellerová. Jirkovi Ticháčkovi létal krásně vysoko a Radkovi Přibíkovi létal jako o Život,
pořád se totiž kolébal ze strany na stranu. ondrovi Polákovi na začátku létal, ale najednou
zadulvelký vítr a ondrovi přetrhlprovázek. Jitce Pitákové zpoěátku nelétal, ale kdyŽ se zvedl
ten velký vítr, začal jí létat na rozdíl od ondry krásně. A teď se podíváme na umístění. Na
prvním místě se umístil Jirka Ticháěek, na druhém Radek Přibík a o třetí místo se podělili
ondra Polák a Jirka Holub' Těšíme se na viděnou s draky zase za rok na podzim.

Napsaly: Jiřinka Neubellerová 3.r., Barbora Nersová 5'r., Jitka Pitáková 5' r.

Den otevřeních dveří
Den otevřených dveří se konal 2. a 3. t0, 20a4. Letos přišlo |77 Lidí. Návštěvníci si

mohli prohlédnout naše třídy, družinu a také mohli nahlédnout do školní kroniky a

prohlédnout si naše školní fotografie. Všem se jistě líbily naše vystavené výtvory po
chodbách naší školy. Určitě se naše škola všem moc a moc líbila.. A chtěli byste zase přijít?
Jestli bno, tak se na vás zase zarok těšíme na shledanou.

Napsala: J. Pitákovó 5,r.

Kouzelník a divadlo
Dne 18.10.04 u nás ve škole vystupoval kouzelník. Vystoupení pana kouzelníka bylo

moc pěkné. Ke kouzlení pouŽíval ruzné pomůcky např.hůlku, klobouk, karty, umělé květiny,
Šátky a tak dále. Ukázal nám mnoho kouzel a pokaždé, když skončil, tak jsme mu zatleskali.
Pak si pan kouzelník vybral někotik dobrovolníků, kteří s ním také kouzlili. Na záv& dalr

kaŽďé třídě na památku malý dáreček.
Letos na podzim jsme přímo v naší škole také přivítali malé Divadýlko KUBA

zPlzné, Vystupovali sice jen dva herci, ale protože hráli na malé scéně zároveň s loutkami a

trochu i kouzlili, celé představení se nám moc líbilo. Hráli pohádku, kterou jsme znali my i
děti z mateřské školy, Pasáček vepřů. 

Napsala: B, Net.sová 5.r.

Ze školní kroniky
Škotní rok 1954.1955

Vp školním roce 1 954-1955 byla ředitelkou školy J. Hanoušková. V tomto školním
roce začátkem z6Íi nastoupilo 35 žaků, během roku přibyli2 žáci, Do Kdyně do 6.ročníku
odcházejí 3 Žáci. Škohí výlet byl pořádan dne 7. 4. autokarem do Prahy. Děti si prohlédly
nejclůležitější památnosti Prahy a celé dopoledne se věnovaly prohlídce zoologické zaluady, o

které jiŽ dlouho mluvily. VtémŽe roce se uskutečnila 1. spartakiáda vPraze na Strahově.

S ohledem na 1. celostátní spartakiádu byl ukončen školní rok již l8.. června 1955. Jako škola
jsme se zúčastnili recitační soutěže, ve které zvítězi|ažakyně Marie Šupová' Škola se zapojila



také do soutěŽe o nejlepší diktát, ve které vyhrál F.Fořt a získal model pamího stroje.
Přihlásili jsme se rovněŽ do soutěŽe zvelebovací akce škol, pořádané k 10. výročí osvobození
naší vlasti. Do programu jsme zaŤad1|i bílení školy zvenku, ale pro velmi chatrný stav oken
budova zvenku bílená nebvla.

Ze škotní kroniky opsali: Lukáš Svatoš 3. r' a J. SzmoJenová 4. r.

Poznávací koutek
Rybářské střípky

Dobrý den! V tomto čísle vás seznámíme s oblíbenou rybou sportovních rybařů _
cejnem velkým. Je početně v našich řekách a údolních nádrŽich. Zkaprových rybníků je však
jako vedlejší ryba vyřazován, protože konkuruje potravně kaprovi, hlavnímu objektu
rybničního chovu. Jako nežádoucí ryba je také vyiazován zvodárenských nádrŽí, kde
narušuje potravní vztahy mezi filtrujícími planktorrními organismy. V mladším věku poŽírá
zooplankton, sniŽuje jeho množství a filtrační úlohu, a tak přispívá ke zhoršování jakosti
vody. Těm, kdo chtějí na cejny vyrazit, doporučujeme vyhledávat nápaďné zžil<a|y na dně
jezera nebo ohraničená stoupání plynových bublin. Cejni jsou totiŽ hejnové ryby. Mohou se
chytat od června do listopadu. Na závěr jsme si pro vás připravili tabulkrr srovnání tukťr a
bí1k ěkterÝ drtrhri rvb

Máme i dnes samoďejmě schovanou mtiamku našeho dědy. MťrŽeme pouŽít jakékoliv
rybí maso, napŤíklad cejna.
Rybí guláš
600 g rŮznych ryb, sťll, 60 g

brambor, kmín.
oěištěné a omyté ryby zbavíme kostí, nakrájíme na kostičky, osolíme a nechiíme stát

na chladném místě. Dáme rozpustit nadrobno nakrájenou slaninu, pŤidáme pokrájenou cibuli a
zpěníme ji. Pak pŤidáme červenou papriku, očištěné a na kostičky nakrájené brambory,
posypeme mletym kmínem a dusíme do poloměkka. Zalijeme horkou, pŤidáme nakrájené
ryby a vďíme pod pokličkou doměkka. Podáváme s chlebem.
PĚeji dobrou chut'!!!

Napsal známy rybáÍ a kuchaÍ: R. PÍibík 5'r.

Na našem dvoňe - Včely
Dnes v tŤetím pokračování povídání o našich zvíŤátkách vás seznámím s našimi

včelami. Včely má mťrj děda Miloslav Polák jako koníček a já se učím tim, Že mu pomáhám.
Děda má tŤicet ťrlťr. Věela je mal! tvoreček se šesti nohama, dvěmi kŤídly a malym
Žihadflkem' které je pro někoho zdravé, ale pro někoho nebezpečné. Pokud vám dá včela
Žihadlo, umŤe. Snáší pyl a nektar z květin a lepí ho do pláství. Plástve jsou takovy obdélník
s mnoha soudky a dŤevěnfm rámkem, které se dávaji do rilu. Jedna včela vydrŽi až 42 dntl
naplno dělat. Včely mají také svojí královnu, která klade vajíěka a z těch se líhnou dělnice.
Začátkem června se musí začít medovat. Rámky se vyndavají a ďávaji do medometu, ve
kterém točí, dokud z nich med nevyteče, Začátkem srpna se musí včely pravidelně krmit, aby
si mohly udělat zásoby na zimu. Na zimu se zateplí au|oží k zimnímu spánku. A v létě to vše
začne nanovo! To je vše, co vím o včelách. Jestli se chcete dozvědět více o našem dvoŤe na
Hájku a našich zvíÍátkách' kupte si další ěíslo Poškoláčka.

Napsal chovatel.. M. Polák 5. r.
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uzené slaniny, 80 g cibule, r."lŽička červené papriky, 300 g

ovln u n u

Druh ryby Tukv'/o BílkovtnyoÁ
Candát obecnÝ 0, 32 L9, 26
Stika obecná 0,72 L9, 43
Kapr obecny 3, 46 17, 40
Ce.in velky 3,97 L8, ?4



Zihavní koutek
Vybráno ze slohových prací . Moje prázdniny

Dnes jedeme na dovolenou. Cesta trvá jeden den. UŽ jsme projeli Německo,
Rakousko, Slovinsko a čekají nás hranice do Chorvatska. Wáza|í jsme pas a jsme
v Chorvatsku. Je tu krásná příroda a čím jedeme níž, tímje to tu hezči. Za posledním tunelem
se dělí pásmo a už jsou trr jen krásné bílé skály a méně stromů. Bydleli jsme zase u našeho
milého Rozária. Ráno jsme vzbudili, oblékli se, najedli a"šli k moři. Moře je tu blízko, má
krásně čistorr a hodně slanou vodu. Někdy byly vlny a někdy ne. Táta se chodil potápět a
nasbíral nám mušličky a j"žky. Jednou ulovil i velkotr červenou hvězdici . Já jsem ráda
plavala na lehátku ahtnela si ve vodě s míčkem. Byli tam s námi i kamarácli ze Kdyně Věrka
z Honzíkem. Skamarádili jsme se i s dětmi z Chorvatska a Slovinska. Docela jsme si i
rozuměli' Slíbili nám, že se také přijedorr k nám podívat. Každý večer jsme jezdili někam na
výlet. Byli jsme také na hradě, který je na ostrově v moři. Tam jsme pluli lodí. Moc se mi tam
líbilo a čtrnáct dní uteklo jako voda. Dor-rfám, že i příští rok tam pojecleme. UŽ se moc těším.

Naps al tt : J' N eub ellel:ová' 3. r'

o prázdninách jsem navštívil babičktr ve Stradouni. Jako každý rok jsme tam byli
s celou rodinou. Udělali jsme si qýlet do Hradce Králové' kcle je obří akvárium. Nejvíce se mi
líbilo ve Dvoře Králové v Zoo a na safari. Mají tam moc pěkná zvitata. Zaqa|y mě
kočkovité šelmy. ProŽíval jsem prázdniny s celou rodinou a s kamarády. o prázdninách bylo
skvělé počasí. S tat'kou a maminou jsme hráli badminton a hodně jezdili na kole. o
prázclninách jsem se naučil nové hry. Také jsem přečetl kníŽku Rychlé šípy. Během prázdnin
jsem se seznámil S novym kamarádem Jakubem. Nejraději bych zopakoval opékaní, grilování
a výlety. Neprožil jsem nic špatného, na co byclr chtěl zapomenorrt. 

Napsal: J.Mowčka 4,r.

Kvítí )

Sluníčko nám svítí'
v parktt kvete kvítí.
Honza |eŽi na loltce,
trhá kvítí na věnce.

Vtipy
Víte proč nemohli obsadit Bruse Wilise clo ťrlmu Titanik? Protože
zachán|L.

Napsal.. J. Mor1,,čka 4.r.

by tam všechny lidi

Automobilista po prvé na koni: Ježíšmarjá, a jak se tu šlape na brzdrr?
Sesbíral.. J. llÍotyčku 4'r'

Redaktori Poškoláčk pŤejí všem hezké
prožití vánočních svátk , bohatého Ježíška

a vše jen to nejlepší v roce 2oo5.

Reclckční rudu: Brožík ondÍej, Hoang Martitt, Neubelerová JiŤina, Svatoš Lukaš,
Eichl'er Zdeněk, Motyčka Jaroslav, Konvalinová Zuzana (4.r.), Eichler Martin, Holub
Pítdková Jitka, PŽibik Radek, Polák Miroslav (5.r')

Ženaty Vladimí,r (3,r.),
Ji í, Nersova Bar.bora,

T
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Zvláštní pŤíloha

osmisměrka

DEPT" APoRT. BEDRA, ClNoÁt, uNÁnY, DoHRA,lolntÍ, pnonnnoÁn, HoRNÍK, JEMNoST,
xll,BNoÁŘ, KoLKY, KoLMICE, KoNTA, xnÁsn, xvÍtÍ, MINARET, NARCIS, NÁsrp, oBLEK,
oHNÍx, SPAKY, PACKA, PoDJEZDY, PoHLEDNIcB, pn,lvĚ6 PnÁzoNrNy' psÍČnK,SKLIVEc,
ŠnsTx'l', vALoUNKY.

Tajenka z ? ? ?? ? ? ??? ? ? ??? ?????? ??? ? ? ? ? ? ?

Ten, kdo první pŤinese redakční radě správně vyluštěnou tajenku,
dostane sladkou odměnu! !!

Úptně sám sestavit šéfi eclaktor.. J. Holub zvany Holoubek


