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Dobrý den !!!
Vítám vás při dalším vydání Poškoláčku. A máme tady JARO! Jaro není, jak si možná 

někteří myslí,  pouze chození s pomlázkou po vesnici a šlehání děvčat. Jaro je i překrásný 
měsíc, ve kterém všechno kvete, roste a kdoví ještě co. Já tedy nevím jak vám, ale mně na 
zahrádce roste  úplně  všechno.  No vážně!  Mám tam špenát,  ředkvičky,  jahody a  tak.  Ale 
zapomněl jsem vám říct, co všechno je v našem Poškoláčku. Kačka vás zavede na jejich dvůr, 
také máme něco ze školní kroniky, přečtete si, co se děje v naší škole dnes a ještě mnoho 
dalšího se dozvíte, když si přečtete naše noviny. 

Ještě bych se chtěl s vámi se všemi za všechny páťáky rozloučit, protože odcházíme 
do školy ve Kdyni a příštím číslem vás již provede někdo jiný. Přeju novému šéfredaktorovi a 
nové redakční radě takové pěkné noviny, jako jsme měli my. Dobré čtení !!!!!   

Napsal a loučí se: Ondra Brožík, šéfredaktor



Ze života naší školy

Ze školní kroniky - školní rok 1959-60

Dne 1. září 1959 byl slavnostně zahájen nový školní rok a v 8.15 hod. žáci vyslechli 
projev ministra školství a kultury Dr. F. Kahudy. Škola byla organizována jako dvojtřídní. 
Ředitel školy Jan Musil učil 1.,2. a 3.r., ve 4. a 5.r. učila jeho paní Zdeňka Musilová. 
Docházka do školy byla dobrá. Mezi nejlepší žáky patřili: Jiří Husník, Jaroslava Šafránková, 
Květa Schleissová, Jana Sladká a Jiřina Hranáčová. Žákům byl 2x za rok ošetřen chrup, bylo 
provedeno očkování proti obrně (očkovací látka byla podávána dětem na lžičkách) a očkování 
proti TBC a neštovicím. Na úpravě hřiště a políčka u školy odpracovali žáci 127 hodin a 
rodiče 217 hodin. Byl vybetonován sklep a zřízeny betonové schody do sklepa. Pro školu byla 
zakoupena nová vodárna, která byla napojena na školní studnu.

                                                               Napsal: Vláďa Ženatý, 5. ročník 

Jak žijeme dnes

• 5. 1. 2007 jsme měli besedu s paní učitelkou Janou Šupovou na téma Zdravé zuby.
• 16.1  2007 se  přišla  podívat  do první  třídy Mateřská  škola  Všeruby a  prvňáčci  se 

pochlubili, jak píší, počítají a čtou.
• 22.-26.1 2007 byly otevřené dveře naší školy pro rodiče předškoláčků, kteří přijdou 

v září do školy.
• 7.2. byly děti ze 4. a 5. r. na besedě v Místním knihovně u pana Musila a besedovaly 

s ním o životě a díle B. Němcové.
• 9.2.2007 přijelo do školy divadlo z K
arlových  Varů,  které  se  jmenovalo  Z bedny a  herci  zahráli  muzikál  pro  děti  Ošklivé 
káčátko. Moc se nám hra líbila a všichni jsme zpívali s nimi. 
• 9.3.2007 přijelo maňáskové divadlo a zahrálo hru O 12 měsíčkách. Představení se 

hrálo v Mateřské škole Všeruby a šly se tam podívat děti z 1.,2. a 3. třídy
• 12.4. jsme jeli do MKS Kdyně na představení Jak se zachraňuje Země.
• 19.4. se konalo školní kolo čtenářské soutěže i za přítomnosti rodičů, tedy maminek. 

Vítězové se  zúčastní  dalšího  kola  čtenářské  soutěže  ve  Kdyni,  kde  budou děti  ze 
Kdyně, Kouta, Pocínovic a Prapořišť. 

• Proběhla  soutěž  Človíčkiáda,  soutěž  o  nejhezčí  čarodějnici  -  O  nejhezčí  čarodu, 
připravovali  jsme dárečky pro  budoucí  prvňáčky a  dárečky pro  maminky ke  Dni 
matek. Protože letos nebyl žádný sníh, nemohli jsme bobovat, ani jsme nemohli stavět 
sochy ze sněhu.

• Do konce  školního  roku  se  ještě  těšíme  na  Pavla  Nováka,  na  turnaj  ve  vybíjené 
v Koutě, na školní výlet, Dětský den, Sportovní den a branné cvičení, ale i besedu 
s hasiči a Piškvorkiádu. My, redaktoři, pojedeme na výlet do Domažlic.

Napsala: Jiřina Neubellerová, 5. ročník 



Co nás zajímá o zvířátkách

Dobrý den. Vítám všechny u dalšího pozorování a poznávání ryb.  
Dnes si přečtete něco o lososovi a samozřejmě  také  recept . 
Losos obecný (atlantský) Salmo salar (L)

Této velké, krásné lososovité rybě můžeme už věnovat 
s oprávněným povzdechem jen vzpomínku. Přehradní hráze, 
zdymadla, a hlavně pak silně znečištěné dolní toky řek ústící do 
Severního a Baltického moře navždy k nám uzavřely cestu 

lososům. U nás například táhli Labem a Vltavou do horních přítoků, kde se vytírali a pak pluli 
zpět do moří. Mladí lososi, kteří se velmi podobají potočním pstruhům, se vracejí do moře po 
dvou až třech letech. Bylo zjištěno, že každý losos se vrací neomylně vždy do téže řeky při 
svém tahu k svatebnímu loži v horských bystřinách. Losos býval hojnou rybou ve Vltavě i 
Otavě, na Slovensku pak v Dunajci. Jeho silné tělo, které dosahovalo ojediněle až 150 
centimetrů délky a hmotnosti téměř 50 kilogramů, se dokázalo probojovat až do horských 
toků i velkými skoky přes jezy a splavy. Průměrná hmotnost lososa je kolem 20 kilogramů. 
Zatím má losos nejpříznivější podmínky v dálně východních řekách Ruska, částečně i ve 
Skandinávii, Skotsku i Kanadě. U nás byly ojedinělé pokusy o chov lososa z dovezených 
oplodněných jiker. Výsledky experimentu byly však velmi nejisté. A teď ten slíbený recept. 

Carpaccio z lososa
Ingredience: 1 hlávkový salát, 1/2 červené a žluté papriky, 350 g čerstvého lososa, šťáva z 1 
citronu, 1/2 svazku kopru, 4 lžíce olivového oleje, sůl, pepř
Postup přípravy: Salát očistíme, omyjeme, osušíme a natrháme na kousky. Papriky omyjeme, 
očistíme a nakrájíme na kostičky. Lososa omyjeme, osušíme ubrouskem, nakrájíme na velice 
tenké plátky a pokapeme citrónovou šťávou. Obložíme hlávkovým salátem a nakrájenými 
paprikami. Posekaný kopr smícháme s olejem, osolíme, opepříme a rozetřeme na připravené 
plátky lososa. Doba přípravy: 20 min
                                                                      Napsal: šéfredaktor a rybář Ondra  Brožík

Na našem dvorku – Králíčci

A je  tady  jaro.  K jaru patří  spousta  radosti.  Kvetou 
stromy,  louky  hýří  barvami, včely mají  plné ruce práce a 
ani  zvířátka  nezahálejí.  Musí vyvést své maličké. Dnes vám 
napíši  o  našich  králíčcích. Babiččině  samici  se  narodili 
králíčci.  Jsou  to  maličké chlupaté kouličky,  které baští 
od  maminky  mlíčko.  Ráda  je pozoruji.  Chovat  je  zatím 
nemůžu,  ale  už  se  těším  až budou papat.  Budu jim nosit 
travičku, zelí, chleba a rohlíky. Tak to je zatím konec mého vyprávění o králíčcích.

Napsala Kateřina Poláková 4.r.

Pro chvíle oddechu

Ráda si vymýšlím pohádky. V každém čísle mám nějakou.Dnes je to pohádka o Aničce.

Anička ze zeleného domku
Anička žila v dětském domově, nepoznala maminku ani tatínka. Jednoho dne se ji 

ujala rodina, která žila v zeleném údolí. Anička se nastěhovala k Marušce a Matějovi, kteří 



byli moc hodní, do zeleného domku. Domek byl moc krásný, byl postaven na zelené pláni a 
obklopen ovocnými stromy, loukami a voňavými květinami. Od toho dne se jí změnil život. 
Najednou měla Anička novou rodinu, které na ní záleželo. Maruška a Matěj ukázali Aničce 
velkou  lásku,  kterou  nepoznala  od  svých  pravých  rodičů.  Poznala  také  mnoho  nových 
kamarádů a přátel. Anička je teď moc šťastná.

                                                 Vymyslela a napsala Sára Červeňáková 3.r

Ve škole jsme dostali za úkol napsat pohádku na vyjmenovaná slova. Protože moje pohádka byla  
nejhezčí a dětem se líbila, rozhodla jsem se jí napsat  do našeho časopisu. Doufám, že se bude líbit i vám.

Princezna a netopýr – pohádka na vyjmenovaná slova po p

Bylo nebylo, žila krásná princezna na zámku. Večer, když princezna šla spát, do okna 
jí něco bouchlo. Byl to netopýr. Každý večer se princezna bála usnout. Přes den, když vyšlo 
slunce a v zahradě se třpytilo jezírko, se princezna už nebála. Při jezírku na kameni ležel 
slepýš.  Princezna nevěděla,  že je  to  zlá čarodějnice,  která začarovala prince na netopýra, 
protože byl pyšný a za svou pýchu pykal. Princezna si tak zvykla na netopýra, že se ho už 
nebála a jeden večer mu otevřela okno. Jednou ho princezna pohladila a netopýr se proměnil 
v prince. Princezna se zapýřila, když uviděla tak krásného prince. Princ šel za králem požádat 
princeznu o ruku. A žili šťastně až do smrti.       

                                                                                                      Napsala:Nety Képesová 3.r

Kdybych …
Kdybych byl jiným člověkem, byl bych sám sebou, protože jsem dobrý člověk.    

Míša Kovářík

Kdybych  byla  jiným  člověkem,  byla  bych  maminkou,  protože  maminka  všechno  umí  a 
všechno pro nás dělá.     

Monička Bernardová

Kdybych byl jiným člověkem, byl bych holkou, protože bych měl vlasy.      
Míša Holub

Kdybych byla jiným člověkem, byla bych dospělým člověkem, protože nemusí chodit  do 
školy a v práci si vydělá peníze.     

Jiřinka Neubellerová

Kdybych byla barvou, byla bych modrou, protože je jako nebe.          
Tereza Líbenková

Kdybych byl zvířátkem, byl bych medvědem, protože prospí celou zimu.  
Jirka Ticháček

Kdybych byla zvířátkem, byla bych domácí kočkou, protože se může stulit doma na gauč 
pěkně do teplíčka.     

Jiřinka Neubellerová

Kdybych  byl  rostlinou,  byl  bych růží,  protože  je  elegantní  a  předává se  při  slavnostních 
příležitostech.    

Ondra Brožík

Kdybych byla nábytkem, byla bych šuplíkem, protože se může vytahovat.     
Andrejka Svobodová



Jaro Jarní barvy
Jaro přišlo, slunce hřeje, Žlutá barva sluníčko,
utíkejte do aleje. červená je srdíčko,
Slunce svítí, ledy tají, modrá jako nebe svítí,
lístečky se zelenají. všude barev jako kvítí.
Sněženka má sukýnku
z něžných bílých plamínků.
Bledule se lehce chvěje
při vzpomínce na závěje.

Básničky jsou od Ondry Kožak Poláka, 3. ročník

Loučí se s vámi tento školní rok
redakční rada ve složení: Sára Červenáková, Natália Képesová, 

Ondřej  Polák, Kateřina Poláková, Ondřej Brožík, Jiřina Neubellrová, 
Lukáš Svatoš a Vladimír Ženatý


