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Dobrý den, vítám vás u dalšího vydání  Poškoláčku. Jmenuji se Jirka Ticháček a jsem 
novým šéfredaktorem Poškoláčku.  Chodím do páté  třídy.  Mám rád  výtvarnou výchovu a 
doma rád skládám lego.

Nejprve se rozloučíme s loňskými páťáky Nikolou Součkovou, Jiřou Neubellerovou, 
Lukášem Svatošem, Michalem Kováříkem, Láďou Ženatým, Martinem Hoangem a Ondrou 
Brožíkem,  kteří  odešli  do  školy ve  Kdyni  a  popřejeme  jim hodně  štěstí.  Hlavně  se  chci 
rozloučit s Ondrou, který byl přede mnou  šéfredaktorem. Chci být dobrý jako on, abych si 
neuřízl ostudu.

Do první  třídy nastoupily  letos  samé  holky -  Bohunka Mařáková,  Simona  Ženatá, 
Marika Cifrová a Jindřiška Pekárková. Od Celního úřadu Domažlice jsme získali 8 počítačů  a 
monitory do naší nové počítačové učebny. K tomu máme novou barevnou tiskárnu, kopírku a 
skener a proto můžeme konečně tisknout náš časopis barevně. Od nového roku chceme u nás 
ve škole pořádat kurzy pro vás dospělé. Jestli někdo z vás má nebo bude mít zájem, přijďte se 
přihlásit k nám do školy – nebo to řekněte rovnou mně. Váš nový šéfredaktor:  Jirka Ticháček

Ze školní kroniky – školní rok 1960/61
Dne 2. září byly žákům slavnostně 

rozdány  zdarma  školní  učebnice  a 

pomůcky.  Této  slavnostní  akce  se 
zúčastnili  za MNV s. Václav Kruml a za 
SRPŠ  s.  Marie  Schleissová.  Škola  byla 



dvojtřídní. V 1. třídě vyučoval ředitel školy 
Jan Musil 27 žáků (1., 2. a 3. p.r.), ve 2. 
třídě vyučovala učitelka Zdeňka Musilová 
18  žáků  (4.  a  5.  p.r.).  Do  školy  chodilo 
celkem  45  žáků.   Do  1.  ročníku  byli  1. 
února  1961  nově  zapsáni:  Hana 
Habětínová,  Helena  Haasová,  Václav 
Koutník, Marie Kováříková, Karel Pohry a 
Josef  Valečka.  Z 5.  ročníku  odcházejí  do 
ZDŠ  ve  Kdyni  Karel  Hamberk,  Anežka 
Jahnová,  Jan  Janda,  Květa  Peklová,  Petr 
Pudlo, Milena Růžičková  a Jana Sladká. 

Na škole  bylo  pravidelně  vyučováno,  jen 
v měsíci  červnu,  kdy  onemocněla  třídní 
učitelka 2. třídy Zděňka Musilová, bylo na 
škole střídavé vyučování. Jedna třída měla 
dopolední,  druhá  odpolední  vyučování. 
Škola se také zapojila do soutěže Televizor 
do  každé  školy.  Za  celý  školní  rok  žáci 
nasbírali  2 796,50  kg  odpadkových 
surovin, 2 080,50 kg papíru, 63 kg hadrů a 
82 kg kostí.
                                             Týna Mikšová, 5. třída 
a Marcelka Franklová, 3. třída

Z našeho dvora
Byla pouť a přijela teta, sestřenice a 

děda. Od sestřenice jsem dostala zakrslého 
králíka,  kterému  jsem dala  jméno  Kadel. 
Teta  říkala,  že  je  to  kluk,  ale  pak  se 
ukázalo, že je to holka. Králíkovi jsme dali 
jméno Mařena. Ale to nebyl konec, protože 
jsme  zjistili,  že  je  to  doopravdy  kluk. 

Jméno  Kadel  už  mu  zůstalo  napořád.  Ze 
začátku s ním byl problém. Okusoval boty, 
košťata a kytky. Nejvíce mu chutná šáchor. 
Kadel  osídlil  balkón.  Už  napáchal  hodně 
škod, ale všichni jsme si na něj zvykli a za 
nic na světě bychom ho nevyměnili.

Kačka Poláková, 4. třída

Ze života školy
Hned  na  začátku  školního  roku  jsme  začali  aktivně  pracovat  v rámci  vyučování  i 

mimo něj. 
Poprvé se dveře naší školy otevřely veřejnosti  28. a 29. září  2002. V tyto dny nás 

přišlo  navštívit  200 lidí  české  a  německé  národnosti.  Tato  akce  měla  u  veřejnosti  veliký 
úspěch a proto jsme i v dalších letech otevírali školu ve dnech všerubské pouti. Letos proběhl 
Den otevřených dveří 29.9.2007. 17.10. – 23.10.2007 probíhal plavecký výcvik v Plavecké 
škole TJ Jiskra Domažlice. A jak dopadl ?
1. třída: 1. místo Bohumila Mařáková
2. třída: 1. místo Šárka Schleissová

2. místo Veronika Hulová
3. místo Kristýna Krumlová

3. třída: 1. místo Karolína Mařáková
Michal Holub

2. místo Andrea Svobodová
Lukáš Ženatý

3. místo Monika Bernardová
Patrik Vávra

4. třída: 1. místo Nikola Schleissová
5. třída : 1. místo Tereza Líbenková

Roman Vávra
2. místo Kateřina Poláková

Jiří Ticháček
3. místo Kristýna Mikšová

Tomáš Kafka
1. listopadu jsme shlédli vystoupení maňáskového divadla v Mateřské škole Všeruby 

O Popelce. Divadélko se nám moc líbilo. Jako další jsme si nacvičili vystoupení, které jsme 
pak předvedli  4.  listopadu důchodcům na jejich setkání  v Kulturním domě ve Všerubech. 



V sobotu 1.12.2007 se v 16.30 h se žáci naší školy zúčastnili rozsvícení vánočního stromu na 
prostranství  před  kostelem ve  Všerubech.  Žáci  pod vedením uč.  Mgr.  Renaty  Reifové  si 
připravili krátké pásmo vánočních písní a básniček.

Monika Bernardová, 3. třída

Hraní se Skřítkem Podzimníčkem
Od začátku školního roku měly děti 

za úkol přemýšlet, jak asi vypadá správný 
skřítek, jak je velký, jak se jmenuje a kde 
bydlí.  Vyrobit  skřítky  z  libovolného 
materiálu  a  libovolné  velikosti  měly 
všechny  děti,  které  se  chtěly  zúčastnit 
soutěže  O  nejzajímavějšího  a  nejhezčího 
skřítka ze Všerub a okolí a strávit noc ve 
škole  se  svými  učitelkami.  Skřítků  se 
nakonec sešlo 25 a zapojili se i rodiče.

15.  listopadu   v 18.00 h  se  sešli 
současní i  bývalí  žáci ze všerubské školy

se  svými  rodiči  a  známými,  aby 
prošli v lampiónovém průvodu celou obcí. 
Celkem se sešlo přes 80 lidí.  V KD byla 
instalována  výstava  skřítků.  O hodnocení 
se  postarala  odborná  porota  ve  složení 
starostka  obce  ing.  L.  Rousová,  ředitelka 
MŠ  L.  Venclová  a  za  veřejnost  pí  J. 
Šupová.  Tato  porota  vybrala  jako 
nejzdařilejší tyto skřítky: Dýňáček Lucinky 
Pitákové,  Lotar  Jindřišky  Pekárkové  a 
Podzimníček  Moniky  Bernardové. 
Veřejnosti se nejvíce líbil skřítek Dubínek 
Tomáše  Kafky,  Smíšek  Kristýnky 
Krumlové,  Ďáblík  Nety  Képesové, 

Dýňáček  Lucinky  Pitákové  a  Lotar 
Jindřišky Pekárkové. 

Po vyhodnocení skřítků přešly děti, 
které  chtěly  spát  ve  škole,  naproti  do 
budovy  školy  a  ostatní  návštěvníci  se 
rozešli  domů.Ve  škole  čekala  na  děti 
pohádka na dobrou noc o skřítku jménem 
Vikýřník a pak už spaní. Další den v sedm 
hodin ráno byl budíček a společná snídaně. 
Na  osmou  hodinu  přišly  do  školy  děti, 
které  spaly  doma  a  začalo  Vyučování  se 
skřítky. 

Celý pátek provázeli  děti  ve škole 
skřítkové  s různými  úkoly.  Vyučování 
probíhalo formou her, povídání a kreslení. 
Nakonec  se  šli  všichni  proběhnout  ven, 
protože napadl čerstvý sníh a děti si chtěly 
zkusit z něj něco pohádkového vytvořit.

Škola  by  ráda  poděkovala  všem 
rodičům,  kteří  si  našli  čas  věnovat  se 
výrobě skřítků se  svými  dětmi,  dále  těm, 
kteří  pomohli  s organizací  a  zajištěním 
bezpečnosti  při  lampiónovém  průvodu. 
Také  chceme  poděkovat  SRPDŠ  za 
poskytnutí  prostředků  na  odměny  a  malé 
sladkosti pro děti. 

Alena Haasová, vychovatelka ŠD

Ze školních prací

Dva klauni
V jednom  malém  městečku  byla 

jedna malá škola. Do té školy chodili dva 
velcí kamarádi Petr a Filip. Všechno dělali 
spolu a také chodili do jedné třídy. Každý 
znal jejich velký sen – vystupovat alespoň 
jednou  v životě  v cirkuse  jako  klauni. 
Žádné  školní  vystoupení  se  bez  nich 
neobešlo.  Uměli  tancovat  a šaškovat  jako 
nikdo  jiný.  Vystupování  ve  škole  se  jim 
samozřejmě líbilo, ale cirkus to nebyl. Až 
o vánocích, když do školy přišel Mikuláš, 
napadlo  Petra  s Filipem,  že  se  mu  svěří. 
Snad jim pomůže. A Mikuláš jim poradil, 

že musí být moc hodní a také se musí učit, 
aby jim rychleji utekla dlouhá zima. Až na 
jaře  roztaje  poslední  sníh,  bude  projíždět 
městečkem cirkus  Alberto.  Zima utekla  a 
městečkem  opravdu  projížděl  cirkus 
Alberto. Tam kluci potkali starého klauna 
Maxe.  Jeho  kamarád  Rudolf  nemohl 
vystupovat,  protože  si  zlomil  nohu.  To 
byla  příležitost  pro  kluky.  Celý  týden 
vystupovali s Maxem a měli veliký úspěch. 
Proto se dohodli s Maxem, že až příští rok 
přijede  cirkus  do  městečka,  budou  spolu 
zase  vystupovat.  Petr  s Filipem  usilovně 



trénovali a čekali na další jaro, až oknem 
spatří, jak přijíždí cirkus Alberto.

Nety Képesová,.4. třída

Dobrodružství myšek
Hluboko  v lese  žila  jedna 

sympatická  myší  rodina.  Říkali  si 
Hryzálkovi. Tatínek se jmenoval Arnošt a 
jeho  manželka  Josefína.  Hryzálkovi  se 
v lese usadili  před mnoha lety.  Vybrali  si 
prostornou  dutinu  starého  stromu.  Paní 
Hryzálková  velmi  ráda  malovala  obrazy 
v přírodě. Její manžel jí často doprovázel a 

pomáhal  jí  nosit  malířské  potřeby. 
Koutkem oka přitom dával pozor na jejich 
dvě neposedné děti Lucinku a Tomíka. Ti 
se vydali  na sedmikrásky.  Kolem Tomíka 
začala kroužit vosa. Tomík si dal košík na 
hlavu a  rychle  pádil  domů.  Děti  dorazily 
domů  se  svým  nákladem  sedmikrásek  a 
všichni byli rádi, že se nikomu nic nestalo.

Šárka Poláková, 3. třída

Pod stromeček hodně zdraví,
vzácný poklad, jak se praví.
Lásku, štěstí, žádné hádky,
spokojenost – hezké svátky.

Přejeme všem hezké vánoční svátky a do nového roku 2008 hodně 
zdraví. 

Vaši redaktoři: Monika Bernardová, Marcela Franklová, Michal Holub, 
Šárka Poláková, Nety Képesová, Kristýna Mikšová,Kateřina Poláková a 

Jiří Ticháček
 


