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Dobrý den!!!   
Vítáme vás u dalšího čísla našeho školního časopisu Poškoláček. Až budete číst toto vydání, 

sejdeme se všichni na školní besídce ke Dni matek. Doufáme, že se vám všem bude besídka i toto 

vydání časopisu líbit. Přejeme vám hezké prožití jarních a letních dnů. Dětem hlavně dlouhé a 

veselé prázdniny a vám dospělým příjemnou dovolenou přeje Jan Šup. 

 

Co se děje ve škole … 
 

Bývalí žáci naší školy a naši kamarádi Lukáš Achberger a Jakub Hulo předem připravili vše 

potřebné a po vánočním posezení ve třídách vypuklo karaoke. Lukáš nám podle našich přání 

pouštěl hudební doprovod a my se (někdy méně, někdy více úspěšně) pokoušeli zpívat známé 

písničky. Mikrofon šel z ruky do ruky, těm nejmladším pomohla se zpěvem Šárka Schleissová a 

někteří se tak vžili do role zpěváků, že ke zpěvu přidali i taneční kreace.  

 

V pondělí dne 31. ledna 2011 přijelo do naší školy již asi po desáté Divadýlko KUBA s 

pohádkou Pasáček vepřů, kterou podle HANSE CHRISTIANA ANDERSENA napsal Petr Mlád. 

Na představení přišly i děti z MŠ, které se pravidelně zúčastňují divadelních představení ve škole a 

ta se jim tak stává známou a blízkou. Školkáčkové se po skončení divadélka, které se všem líbilo, 



ještě nasvačili s dětmi z první třídy a ty jim předvedly, co vše se za půl roku ve škole naučily. A tak 

se předškoláčkové těšili na druhý den, kdy je čekal zápis do první třídy.  

 

Na čtvrtek 3. února jsme v zasedací síni městyse Všeruby připravili Pasování prvňáčků na 

čtenáře. Děti pozvaly své rodiče i ostatní příbuzné. Prvňáčkové všem předvedli, jak jsou šikovní a 

jak pěkně se s paní učitelkou Behenskou a za přispění svých rodičů a prarodičů naučili číst. No a na 

závěr nás čekalo sladké překvapení - dort ve tvaru knihy, do kterého se všichni s chutí pustili a 

zaslouženě si tak osladili pěkné odpoledne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Měsíc únor je měsícem plným sněhu, mrazu, zimy, ale také je to měsíc maškarních bálů a 

legrace. Ve školní družině jsme si v pátek 11. února uspořádali rej masek. Sešlo se pár masek a 

soutěže a tancování jsme si užili dost a dost a nikdo se nenudil.  

 

V naší škole již několik let probíhá projekt nazvaný Barevné dny. Ve čtvrtek 17. února přišli 

žáci i vyučující do školy v modrém oblečení a po svačině začal Modrý den. Snad každý zná malé 

skřítky Šmouly, kteří žijí ve své vesnici, Šmoulinku, taťku Šmoulu, který je nejstarším z nich a 

čaroděje Gargamela s kocourem Azraelem, kteří se snaží Šmouly chytit. Prvním úkolem bylo 

vybarvit postavy Šmoulů nebo si je vyrobit z papíru. Když jsme se všichni vyfotili se svými novými 

kamarády, přešli jsme do družiny, kde jsme si pustili video se Šmoulími příběhy.  

 

Při ekovýchově jsme se učili správně třídit odpad a z věcí, které by skončily v odpadcích, 

vyrábět věci nové. V zimním období jsme vyráběli sněhuláky z PET lahví od mléka a actimelu a 

hlavu jsme zhotovili ze skartovaného papíru nebo jsme vytvořili sněhuláky ze starých novin.  

 

V úterý 22. února nás ve škole navštívil kouzelník Kamil Burda. Všichni jsme se moc těšili 

a byli jsme zvědaví, jestli nás opět zapojí do svého čarování. A nezklamal nás. Přišla řada i na 

balónkový modeling, při kterém nám z modelovacích balónků vyrobil zvířátka a různé další 

předměty.  

 

V úterý 22. března pro nás paní učitelky naplánovaly exkurzi, při které jsme navštívili 

školící centrum Černošín a dozvěděli jsme se více o třídění odpadu a hlavně o jejich zpětném 

využití. O tom, do jakých nádob vhazujeme papír, plast a 

sklo víme, ale zástupce firmy nám vysvětlil, co a proč do 

jednotlivých nádob nepatří. Ukázal nám také výrobky, 

které se z tříděného odpadu vyrábí – pytle, laťky na plot, 

zpomalovací retardéry, plastové palety, papírové kartony a 

další. Během svačiny nám promítl film o třídění odpadu a 

potom už jsme se šli podívat na třídící linku, na jejímž 

konci vylézají balíky slisovaných plastových láhví. 

Představte si, že do jednoho balíku se jich vejde 2 000 a 



váží celkem 160 kg! Někteří z nás si sice zakrývali nosy, protože vonět to opravdu nevonělo, ale 

téměř nepředstavitelné bylo, že se z tohoto odpadu vyrobí třeba krásně hřejivá mikina nebo výplň 

do spacího pytle!!! Na závěr jsme se podívali na skládku, která teď nevypadala moc vábně, ale za 

několik (desítek) let prý bude porostlá trávou, keři a stromy. Zvážili jsme se na váze - všichni 

dohromady vážíme 1 200 kg a vydali se na cestu domů. 

 

V pondělí jsme se dozvěděli, kdo to je tremp, odkud se u nás trempové vzali, kdo je to 

správný kamarád, jak se správně vybavit na pobyt v přírodě a zazpívali jsme si několik trempských 

písniček s trempem „Vojtou“ v pořadu Trempové a jejich písničky. 

 

Ve středu 27. 4. 2011 se konalo školní kolo čtenářské soutěže, které se zúčastnily děti od 2. 

do 5. třídy. Děti četly bez přípravy neznámý text a za své vystoupení byly od poroty bodovány. Za 

rodiče mladších dětí v porotě zasedala pí Šleisová a za starší děti pí Hulová. Oběma děkujeme za 

účast a za práci porotce. A jaké jsou výsledky této soutěže? 

2. třída:       1. místo  Chlad Jan 

 3. třída:   1. místo  Šup Jan 

 4. třída:   1. místo  Cifrová Marika 

 5. třída:   1. místo  Schleissová Šárka 

 Vítězové se zúčastní okrskového kola čtenářské soutěže ve Kdyni, kde budou přítomny děti 

ze základních škol Kdyně, Kout na Šumavě, Pocinovice a Prapořiště. Držíme našim dětem palce, 

aby měly zase tak pěkné výsledky jako vloni. 
Zapsali: Matěj Koutník, Patrik Szmolen, 3. třída 

Z našich prací 
 

Moje prázdniny 

 

Vzpomínám na Štědrý večer. Už ráno, když jsem se probudil, nemohl jsem se dočkat večera. 

K obědu jsme měli vánočního kubu. Po obědě jsme šli s dědou a Ráďou do lesa, kam chodíme 

každý rok. Dali jsme zvířátkům jablka a seno a spěchali jsme domů, protože jsme chtěli jít brzy ke 

stromečku rozdat si dárky. Pak jsme se všichni setkali u babi a dědy, kde jsme se najedli. Měli jsme 

řízky a kapra i bramborový salát. 

 Moje letošní jarní prázdniny nebyly moc veselé. Týden před nimi jsem byl nemocný, trávil 

jsem celý týden buď u babi a dědy ve Všerubech nebo na Brůdku. Jeden den jsme byli na výletě v 

Klatovech a děda mi koupil sluchátka k počítači. Měl jsem velikou radost. Také jsme byli v kině na 

pohádce. Oba rodiče o jarních prázdninách museli pracovat, protože o pololetních prázdninách jsme 

byli společně na horách, kde jsme lyžovali a moc jsme si to užili. 

 Moje letošní velikonoční prázdniny také nebyly moc veselé. Hned jak jsem přišel ze školy, 

bylo mi špatně. Nemohl jsem jít do hudebky. Byl jsem nemocný pět dní a prázdniny mi zatím 

utekly. Jen v pondělí jsem si užil, protože jsme byli s taťkou šupat. 
Napsal: Jan Šup, 3. třída 

 Letos o jarních prázdninách jsem byla u babičky v Postřekově. Chodila jsem s babičkou do 

práce, kreslila jsem jí obrázky, pomáhala uklízet, umývat nádobí a hlavně jsem jí nezlobila. Pak 

jsem byla u babičky v Klenčí. S mojí tetou Petrou jsem šla na túru na Výhledy, kde jsme se také 

spolu fotily.  Když jsme se vrátily z výletu domů, strejda nám usmažil hranolky. Byly to hezké 

prázdniny. 
Napsala: Sabinka Šleisová, 3. třída  

 

Proč dospělí říkají sprostá slova a dětem to zakazují? 

 

Děti se učí, jak se správně chovat. Dospělí by to měli umět. Někteří však, třeba když řídí 

auto, jako by zapomněli, co se sluší a patří. Křičí na ostatní řidiče a používají slova, která by jinak 

neřekli. Je to zvláštní, jak se velcí lidé někdy přestanou ovládat a řádí jako smyslů zbavení. Když 

řeknou něco nepěkného děti, dospělí je hned okřiknou. Kdo však vyhubuje dospělým? A přitom by 



měli jít dětem příkladem. Vždyť děti se většinu věci učí právě od dospělých. 
Napsala: Marika Cifrová, 4. třída 

O krásném motýlkovi 
 

Křidélka jako z hedvábí,  

co každý pohled přivábí. 

Tisíci barvami hrají, 

až dech se z toho tají. 

To je ta motýlí krása, 

nad kterou srdíčko jásá. 

A proto nikdy nejsem smutná, 

na louce s motýly si hopsám. 
Napsala: Sabinka Šleisová, 3. třída 

 

Perličky ze školy 
 

Otázka: Který člověk vzlétl jako první do vesmíru? Odpověď: Jan Nepomuk. 

Otázka: Jaký den jeli na lyže ? Odpověď: Letos.  

Otázka: Jaké plody má hrušeň?  Odpověď: Višně 

 

Poprava 27 českých pánů: Jan Hus, Albrecht z Valštejna.  

Naše země je vytvořena ze sluneční soustavy. 

Husa domácí má samce husara. 

Kozel má mládě kozáně.   

Králík domácí má samici  králíčici . 

Krocan má mládě krocáně . 

Ovčák má mládě jehně . 
Zapsaly: Sabinka Šleisová a Marika Cifrová 

 

Hezký a hlavně spokojený konec školního roku, v létě hodně sluníčka a krásné 

prázdniny vám všem přejí redaktoři Poškoláčku: 

 

 
 

Cifrová Marika, Koutník Matěj, Szmolen Patrik, Šleisová Sabina a Šup Jan 
 


