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Casopis Základní školy Všeruby

číslo 12 leden _ květen 2006

Dobryr den !!!

opět vás zdraví Žáci všerubskÓ školy. Určitě jste si všichni oddechli, že
skončila zima a kÓÓÓnečně začalo JARo!!! Taky se již těšíte, až budete zase
pracovat na zahrádce? Nebo chodit na procházky? Na jaŤe se nejen probouzejí
zakrcádl<y, kytičky, ptáčci a hmyz, ale je to chvíle, kdy maminky slaví svrij
svátek. |1rnravili jsme si pro ně ke Dni matek pŤání. PŤejeme všem maminkám
HoDNĚ ŠrĚsrÍ, PoHoDY A HLA\rNĚ gooxĚ znnavÍt

Ale teď honem ke čtení, protože na vás čekají naše články. A také recepty
na naší rybu a mnoho dalšího zajímavéLlo čtení. Tak čtěte a uvidíte!

Napsal: ondra Brožík. šéfredaktor

4

T'



Ze života školy včera ...
Ze ško|}í kroniky - školní rok 1957/58

Skolní rok 1957-58 byl zahájen dne 2. zíři 1957 ředitelkou školy A. Hanouškovou.
osvětovou besedou ve Všerubech byla provedena divadelní hra pro děti ,,Popelka.., kterou
s dětmi naší i střední školy za pomoci učitelů nacvičil J. Gruber. obě učitelky i žactvo
zúčastrrilo se smuteční tyzny dne 13. I|. 1957 za zemŤelého prezidenta Ant. Zápotockébo.
Tryzna byla pořádána velmi pietním způsobem v sále kina. Svou účastí vzda|o hold velkému
zemřelému téměř všechno obyvatelstvo obce. Pion;ffi naší školy se střídali v hlídkách čestné
strátŽe. Dne 19.1I.1957 byl zvolen nový prezident republiky s. Ant. Novotný, taj. Úv rsČ.
27. 7I. 1957 bylo žactvo seznámeno s Manifestem míru představitelů komunistických stran.
Besídka Dědy Mrine byla pořádénav sale kina dne 2T. 12. společně s mateřskou školou. Děti
lrlr podarovány sáčky s obsahem hodnotných sladkostí a letošního roku vzácného ovoce.
Ulohu Dědy Mráze převza|i vojíni místního útvaru. Práce Po nebyla v tomto školním roce
příliš uspokojivá. Pion]ýři pomahali při dob;fi'aní brambor apÍi sázení lesních stromků.

Napsal: Lukáš Svatoš, 4.r'
... a dnes
Naše internetové stránky

Yíte, Že ú také máme své internetové stránky? Da|aje dohromady b1ývalá Žékyně
všerubské školy Pavlínka Šteiglová, řečená Fíkuska, Fíček ňebo prosto Éit a všichni si
myslíme, že se jí moc povedly. Chceme ji za to poděkovat. A teď ta adresa: wwly.Zs-
vserub}r.estranky.cz. Naší školu zanedlouho také najdete na internetu v katalogu základníclr
škol : www.zakladniskol}z.cz.

Škohí besídka
Dne 22.L2.2005 se uskutečnila školní besídka.Uváděli jí Jana Szmolenová a ondra

BroŽík. Mohli jste slyšet pohádky, jako třeba Jak Hanička přelstila čerta, Vanoční cukroví a
také básničky a písničky. Besídka se vy'dařila a všem se moc líbila. A komu ne, měl smůlu!
N.ejlepší bylo, kdý paní ředitelka vystoupila na molo a řekla, že máme ve třídách překvapení.
Sli jsme se podívat a uviděli jsme ve řídách zbrusu nové zelené výškově staviielné
jednomístné lavice a židlíčky. Vsadím se, že nám je všichni záwidí.

Divadýlko ŠUS
Dne2.2.200-6 

Y 8.oo h. k nám přijelo divadélko šus s představenim Čtyri pohádky od
Františka Hrubína. Byiy to pohádky o slepičce, o otesánkoví, Zvířáúka a loupeŽníci a o
Koblížkovi. Představení bylo ve velké třídě, kde se učí čtvrt'áci a pát,áci. Veš1i jsme tam
všichni ataké se přišla podívat mateřská škola i s paní učitelkou. Divadlo by1o pěkné. Těšíme
se na příště. AHOJ !!!

Záryis do prvního ročníku
Ve dnech t. a 2. 2. 2Oa6 od' 13.00 h. do 16.00 h se konal zápis do 1. ročníku. Děti

chodily k zápisu do 1. ročníku kpaní ředitelce Jlndřiice Behensko. Ďetietypředško1áčky ajejich rodiče vitaly u hlavního vchodu Jana Szmolenová a Jiřina Neube1leroíi zauv"e +. á s.
ročníku. Jana Szmolenová pak přečetla dětem pohádku, Jiřina Neubellerová provázela děti ijejich rodiče po škole a každé dítě dostalo malý dareček. Jana a Jiřina mělý kaŽdá na sobě
masku koček, protože ten den byl u nás ve škole Kočičí den. Příští qpvňáčkové budou kot'átka

?.bBÍ:'mít 
obrazky kotatek i na dveřích do své třídy. Děti s rodiči|hodily a chodily, až bylo

tÓ."" h. a šlo se doryů. 
-Zágis 

se nám povedl a těšíme se' až se za rok píiaou zase budoucí
prvňáčkové zapsat do školy. Do té doby si musíme vymyslet, vjakýóh"maskách budeme
předškoláčky vítat. Ahoj!!! .
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Teče, teče vodička
Dne 17 .3.2006 v 8.30 hod 3sme jeli na koncert do Kdyně. Těšili jsme se, že zase néco

uvidíme a taky proto, že zameškáme učení. Jela ceiá škola. Bylo to skvělé. Byl tam jeden kluk
a ten dělal na tom vystoupení při písničkách šašky. Ukazoval nám koloběh vódy, jak prší a jak
voda teče do potůčků, prostě bomba! A|e uŽ se blížil závér, rozsvítila se světla amuseli isme
ven, protože pro nás přijel autobus. Už se těším na další koncert.

Další akce
Ještě byly ale i další akce, jako třeba soutěž o nejlepší stavbu ze sněhu, Človíčkiáda a

besedy Zdtavé zuby, Pnmí pomoc' beseda s myslivcem a beseda a cvičení s hasiči, branné
cvičení apod. Také máme nově natřené tabule. Ze|ené, aby se nám hodily k novým lavicím.

Napsaly., Jana Szmolenová a Jiřina Neubellerová

Naše školní spaní
Většinou paní učitelky říkají: Nespi, uŽ jsi ve škole. V;i{imkou byl určitě večer 7. 4.

2006 ve všerubské zák|adní škole. Tady se totiž poprvé konďa Pohádková noc s Hansem
Christianem Andersenem, kterou si pro 

"'^?.h"v 
děti připravila vychovatelka so p*iÁr"*

Haasová' Děti a jejich rodiče se sešli v 19.00 h v 1. třídě zdejší škoiy. Pro všechny přítomrré siděti samy připravily program' který trval do 20.00 h. Nácvičilý pohádky o-vetité řepě,
Sněhurka a o Palečkovi. Všechny pohádky skončily št'astně. Řeia.byla .kli"",,u, Sněhurka
probuzena a Paleček si se všemi přítomn1Ími dětmi pochutnal na dómácích koblíŽkách se
šlehačkou. Pak už rodiče a děti, které nechtěly spát ve škol", odešti domů. Právě teď zača|o to
sprár,rré rozbalování spacáků a vybírání toho nejlepšího místečka pro spaní' Před večerkou se
všichni ještě podívali na známou Anderseno,,u poňádku o malé mořské víle a chvilku se báli
qři sJrašidelném povídaní. To už ale byli všichni uloŽeni ke spaní. Chvilkami se ještě ozýva|o
tiché špitaní, aIe fuŤ 1 zážitky ziečera zd,ola|y i posleání nespavce. V sobofu ráno sevšichni společně nasnídali a dostali diplomy. KdYžáeti óa.nuzely důů, ptaly se, kdy se budepodobné spaní ve škole opakovat. Smutní byli pouze ti, kteří onemocněli bÉhem pósledních
dnů a akce se nezúčastnili. I přes nemocnost.r," íkole spa|o 72%o děti.

^,Iapsala: Alena Haasová, vychovatetka ŠD

Škol,í p,ojekt
Zemní plyn

Plyn byl objeven V roce 1918 na naftovém poli v Texasu. Dostal jméno zemní plyn.,protoŽe nahradil plyrr vyrábéný zuhlí. Toto nové palivo se nyní pii{i"a v továrnách idomácnostech na celém světě. Než se plyn dostane do našeho ,po,uku a vzp|anejasným
modravým plamenem, urazí dlouhou pouť. Předtím je ho třeba získat zpodzemí,pročistit az v e|ké dálky dopravit plynovodem až k nám spotřebiielům.

Zemní plyn má ve srormání s ostatními palivy a energiemi řadu výhod': je jedin1impalivem, které |ze bez nákladných úp1ay 1 energetic[1i.n pr.*ěn, se kterými jsou spojenéurčité ztráty, dovést přímo až ke spotř"bit"li, dopřavní á ai'ř'u.,eni system zemniho plynu jenezávis|ý na klimatických podmínkách 1 na veřejných komunikaó íďt. Zemnl plyn je kdispozici bez omezení 24 hodin derurě a365 dní v roóe. odběratel nemusí budovat zaŤízenínaskladovrání paliva jako třeba 
1 uhlí. Plynové spotřebi če |ze snadno ovládat a regulovat , Zemníplyn je palivo, jehož využívžni může velice pozitivně ovlivnit životrrí prostředí. Spalovánímzemního plynu vzniká ve srovnátrí s pevn1foni a kapalnými palivy auť.to *ně škodlivin -p.Th a'oxid siřičitý jsou ve spalinách obsaženy , ž*"áuutelných mnoŽswíc"h.; ;.ř;-':;oxidu uhelnatého a uhlovodíků jsou ve srovnání s ostatními palivy v1ýrazně nižší.Vydala jsem se za panem.tu'?:jo.u:, abych 

'nu 
poíozitu pi ;;i;;{t..e se týkalyzemního plyrru. Pan starosta si na mě udělalčas á na všecirny otěnkymi odpověděl.
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1.Kolik procent domácností je napojeno na zemní plyn?
V naší obci asi 60 %.
z. Čím se vytápí veřejné budovy jako třeba škola, školka, obecní úřad, pošta nebo
kulturní dům?
Škola, školka, pošta a kulturní dům se výápíplynem, ale obecní úřad se výápí elektřinou.
3.Jsou na plyn připojeny i okolní obce jako Hájek, Brůdek, Hyršov a Maxov?
Nejsou, na plyn jsou připojenyjen Všeruby.
4.M.áte zemní plyn doma?
Ne, topím elektřinou.
5. Dělají se u nás ve škole preventivní prohlídky? Nehrozí námžádné nebezpečí?
Preventivní prohlídky se provádějí pravidelné a zrovna teď nás to čeká'
6.Budete stíhat domácnosti, které netopí zemním plynem?
Není mi známo, Že by současná legislativa umožňovala jakýmkoliv způsobem postihovat
domácnosti, které netopí zemním plynem.
7.Můžete nám povědět, co chystáte do budoucna?
Snahou obce je, aby se co nejvíce domácností připojilo na zernní pl1m nejen ve Všerubech, ale
časem i v okolních obcích.
Děkuji za rozhovor' pane starosto.

Napsala.. Jana Szmolenová 5. roč.

o našich zdlibtÍch a domdcích mazlíčcích
Jak jsem zjistil' že hadi nejsou slizcí

Před půl rokemjsem byl u strejdy a tamjsem poprvé spatřil uŽovku červenou. od té
doby jsem po ní touŽil. Snažil jsem se o ní zjistit co nejvíce informací na intemetu a
v kníŽkách

Na internetu jsem zjístil, že pochlni z jihu a východu USA a také ze Severního
Mexika. Dorustají délky 180 cm, mají červenou, oranžovou' hnědou nebo černou barvu,
někdy s šed;Ími skvrnami. Jejich jídelníčkem jsou myši. Jedna myš jim stačí na 7 -I4 dni. Ie to
živočich s převážně noční aktivitou, která v jarním období přechÍui spíše na denní. Také
dobře šplhá. A jestli chcete vědět, zda jsou hadi opravdu slizcí, tak se k nám přijďte podívat.
Mám už dva. Jmenují se Ferda a Ajka a jsem šťastný, že je mém,

Napsal: Lukáš Svatoš 4.r

Zdravý a nemocný pes
Vítám vás u dalšího pokračování s názvem Zdravý a nemocný pes. JestliŽe pes

onemocní, vznikne vždy problém pro něho i majitele. Je nutné neprodleně vyhledat odbornou
pomoc u veterinárního lékaře. Přitom platí, ať jde o chorobu jakékoliv druhu' že naděje na
léčení je tím větší, čím dříve je pes přiveden k veterináři' Majitel ale může i první pÍižnaky
onemocnění přehlédnout a tím způsobit i smrt psa' Pes neumí mluvit aby řekl, co hb botí, a
tak je na majiteli, aby nemo c Tozpozna! Sám.
Jak sledovat chování psa:
Smutek a poléh ávilrrí v ristr aní.
Zda prje a prij ímápotravu.
Zdanetrpí,prťrjmem nebo zácpou ,

Zdanezvrací a sledovat stolici.
Sledovat sliznici a oční spojivky .

Zdanetrpí vytokem Z nosu nebo očí.
Tělesná teplota zdravého psa je 3 7 ,5 aŽ 39 stupřli.
Mladší psi nebo štěřata mají teplotu o něco vyšší.

+



Možná vám týo rady pomohou ohlídat zdraví vďeho domácího miláčka, ať je to pes,
kočka' králík, morče nebo jiné zvíře.

Napsal: Zdeněk Eichler, 5.r.

Z našeho dvorku - Kočičky
Dobrý den. Zase vás vítám na našem dvoře, kde se pořád něco děje. Dnes si budeme

vyprávět o našich roztomilých kočičkách. Na jaře nám naše kočka jménem ocásek učinila
veliké překvapení. Přinesla jedno malé mourovaté kot'átko. Dali jsme mu jméno Myšáček. To
protoŽe měl krásný a chundelatý kožíšek. oči mu svítily jako dva smaragdy. Ale později se
zjistilo, že na svět nepřišel sám, a|e že má malou a roztom1lou sestřičku' Byli si hodně
podobní. Proto jsme pozna|i, Že to je bratr se sestrou' Kočička se jmenovala Barča' Teď uŽ je
to půl roku, co svoje mazlíčky máme. To je zatím vše z našeho dvorku. Příště vám povím
něco o... Ne, ne, nechte se raději v příštím čísle překvapit.

Napsala: Kateřina Poláková' 3.r.

Pro rybáře a kuchaře
Dnes' si povíme něco o okounu říčním, latinsky Perca fluviatitis(L). Ie to

nejrozšířenější okounovitáryba v Evropě. Dá se ulovit na háček velikosti čísla 4 ďŽ IO, vlasec
0,I8.0,2z mm. Není rozšířená pouze ve Skotsku, Norsku a jižruch poloostrovech, Ž1ie také
v celé severní Asii. V našich vodách jej lze ulovit v pásmech parmových a cejnových. V
některých náďrŽích se po určitý čas přemnoŽuje. Zejména ve vodách nových přehrad. Ve
společenství štik se ovšem jeho stav vyrovná na přijatelnou míru. Není-li tomu tak, pak je
nanejvýš nutné nasadit do takových náďrží dravé ryby. okoun nemá zákonem snnovenu
nejmenší lovnou délku. Tě1o okouna je krásné - oválné, v bocích zploštělé, dvě hřbetní
ploutve jsou poměrné velké, má typické silné a ostré ostny, které obsahují jemný jed, který při
Ííznatí b rybu způsobuje špatnou hojivost rany.

Skřele má ukončeny vel[im trnem. Hřbet bývá nejčastěji do června s nazelenalým
nádechem v olivovém tónu. Typické jsou jeho velké oči (proto okoun); na bocích mívá až
devět svislých černých pruhů. Kromě hřbetních jsou všechny ostatní plóutve jasně čérvené.
Výše vyklenutí okouního hřbetu je zitvislá na úživnosti vod i stáří ryby.Až v osmém roce

ĚO\t
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života dorůstá délky nejvýše 40 centimetrů. Také v rekordních úlovcích, které registruje ČRS,
nebyl pětikilový okoun zaznamenátn. Další okouni se sdružují v hejnech, větší údajně žijí jako
samotáři, což pravděpodobně neplatí o někter;ých přehradních nádržích.

A teď je čas na něco k jídlu. Ať už si okouna chýíte nebo koupíte, můžete si ho
připravit podle našeho receptu.
okoutt na česneku a zázvoru
Pro 4 osoby potřebujeme: 600 g okouna

1 větší cibule
2 papnky
2-3 stroužky česneku
1 vejce
1 dl. oleje
kořen zénvoru
1 kávová lžička kari
chilli paprika
bílý pepř
citron
1 káv' Ižíčkamletého koriandru
3 pol. lžíce másla

Rybí plátky osolíme, pokapeme citronem a necháme odležet. Vejce rozšleháme s kořením,
plátky v něm obalíme a necháme odleŽet 2-3 hod.
Na panvi rozehřejeme olej a opečeme na něm rybí plátky, ty pak udrŽujeme v teple. Na pánvi
necháme rozpustit maslo a na něm osmďrneme drobně pokrájenou cibuli apapnký. Až
zesklovatí přidáme oloupaný a nastrouhaný zázvor a česnek. Nakonec zakápneme citrónovou
št'ávou. Vhodnápřílohaje kaťrrýže nebo opečené brambory.

Napsal: rybář a larchař ondra Brožík, 4. r,

Pro chvíle oddechu

sUDoKU od ondrv Brožíka

Učelem je doplnit chybějící čísla od 1-9
mal čtverec obsahoval toto číslo pouze jednou.

6

tak, aby kaŽdy Ťádek , kažďy sloupec a kažďy



Řešení:

7 I 2 6 I 3 4 9
s
5

6 9 3
t,

5 7 4 2 1 I
8 4

p) 2 9 I 3 7 6

4 6 9 I 1 7 5 2 3
p
3 2 7 4 3 6 1 I 9

3 I I 9 z p

5 6 4 7

9
p
5 4 7 6 2 8 3 1

I 7 6 3 4 I 9 5 )ť
2 3 I I FJ 9 7 6 4

Pohádka o kočičce
Jednou ráno se kočička rozhodla, že p jde do lesa na houby. Našla hŤiby, kozáky a

taky houbu, kterou nezna|a. Když se vrátila dom , uvaŤila si houbovou omáčku s kned.líkem.
oběd se jí moc povedl a tak pozvalá slepičku. Co se to ale najednou stalo? Udělalo se jim
nevotno. ostatní zvíÍátka zavola|a sanitku a ta je odvezla do nemocnice. Naštěstí všechno
dopadlo dobŤe a kočička se slepičkou-žijí dodnes. A vy si pamatujte: Jestli najdete nějakou
houbu, kterou neznáte, tak ji raději nesbírejte!!!

Napsal: Wadimír Ženaty, 4.r.

Pohádková noc. slohová práce
Na tenhle den jsem se těšil a víte proč? Protože dnes budeme spát ve škole a hrát

pohádky. Iá vím, Že to zní bláznivě, ale opravdu budeme spát ve škole. Neiariv jsme rodičrim
a hostrim zahrá|i naše pohádky a pak jsme se koukali na film Malá moÝsu vita. Byl moc
pěkny. Po filmu jsme ve tÍídé za\ezli do spacak a JiŤa Šupová nám vyprávěla strašídelné
pŤíběhy. Některé byly tak strašidelné, že mrij kamarád Láďaie mě zeptaí, jest1i už není taky
mrtv]f. KdyŽ pŤíběhy skončily, ještě chvíli jsme si mezi sebou šeptaii, alá pak jsme usnuíi
všichni jako ty mrtvoly' Kdyžjsme se ráno probudili, dostali jsme čaj a t<o oty. Po snídani
pro nás pŤijeli rodiče nebo jsme šli domri pěšky. Pohádková 

''o" 
s" .1,,š"* líbila a už teď se

těšíme na konec školního roku, protožepaniučitelky pro nás prf mají pŤichystan é zasenějaké
pŤekvapení. Promiřte, zapomněl jsem se vám pŤedsta.vit: jmenuJi se tutas švatoš, chodím do
4. tŤíďy a toto je moje slohová práce.

Napsal:Lukáš Svatoš

Hádanky
Ctyn rohy,žádné nohy a pŤece to chodí.

Kožich má, však chodí bos,
nejlepší je na něm nos'
když návštěva nese dárek,
hnedkapozná - je to párek.

Tereza Líbenková, 3. r.

DveŤe.

7

Pes.



A to je tetošní školní rok naposledy, co nás můžete číst. A je to také
naposledy, co nám s časopisem pomáhal pan Brožík. Moc a moc mu

děkujeme, protože nám věnoval hodně ze svého volného času.
Nashledanou v příštím školním roce a v novém složení!!!

Složení redakční rady: šéfredaktor Brožík Ondra, dále Eichler
Zdeněk, Líbenkoví Tereza, |{eubellerová Jiřka, Poláková Kačka, Svatoš
Lukáš, Szmolenová Jana, Ženztý Vláďa

A takhle vypadáme!!!


