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září- prosinec 2012                                                        číslo 25

Hola,hola, poškoláček volá….

Ahojte všichni,tak jsem zase tady - určitě už jste se na mě moc těšili…já 
na vás taky. A přináším Vám spousty novinek – jak vypadal náš první školní 
den, ale i reportáže z již proběhnutých akcí. Na závěr Vám přináším i 
několik slohových prací našich čtvrťáků a páťáků.

Takže jdeme na to….
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      Hned na začátku školního roku nás čekalo docela dost novinek- posuďte 
sami…. Na konci minulého školního roku se s námi rozloučily naše dvě 
páťačky. Přeji jim na Základní škole ve Kdyni hodně úspěchů a nových 
kamarádů. Už definitivní „rentiérkou“ se stala paní učitelka J.Behenská. 
Touto cestou jí za  všechny bývalé žáky děkuji za všechnu tu práci a 
námahu, co s námi tolik let měla a přeji hodně zdraví, klidu a dlouhá a tichá 
rána. No a místo ní tu máme novou paní učitelku Veroniku Machálkovou, 
která k nám dojiždí ze Kdyně. Je třídní učitelkou první a třetí třídy, ale učí 
ve všech ročnících (hudební výchovu-všechny ročníky, výtvarná výchova-
2.tř.,sloh- 5.tř.,informatika-4.tř.,angličtina-3.tř.).

      První školní den tohoto školního roku letos vyšel na pondělí 3.9.2012. 
Všichni jsme se sešli v největší třídě naší školy. V tento sváteční den k nám 
zavítala i paní starostka L.Rousová, která všem dětem popřála mnoho 
školních úspěchů a našim pěti prvňáčkům (Lukáš Fabián, Tomáš Bůžek, Jakub 
Halama, Nikol Hudcová, Aneta Rynešová) donesla taštičky plné dobrot. 
Prvňáčci celkově měli hojný den na dárečky- od SRPDŠ dostali krásné knihy 
plné pohádek i s věnováním – jako památku na jejich první školní den. Pak 
následovalo společné foto prvňáčka s jeho doprovodem - no a hurá zas domů. 
Škoda, že to takhle nemůže být každý den, že? Prvňáčkům přeji ve škole 
jen samé úspěchy, a to samé přeji i sobě - ať mi to hezky píše .

Napsal: Poškoláček

Ze života školy:

Den otevřených dveří

Letos nám Den otevřených dveří vyšel na všerubskou pouť, tzn. na 29.9. I když 
venku lilo a byla zima, přišlo se k nám podívat a zavzpomínat si nad starými 
fotoalby  mnoho lidí (mimochodem mé díky patří paní učitelce Šupové za vzorné 
vedení archivních fotek). Všichni měli možnost se podívat do naší družiny, tříd a 
prohlédnout si naši školní výzdobu. K tomu všemu nám hrála hudba z pouti, takže 
jsme to měli i s muzikou. Tento den se každý 2. rok opakuje, takže  příště  na 
shledanou?!

Napsal:Poškoláček
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Koloběžkiáda

Dne 27.9. proběhla na naší škole koloběžkiáda. Naše trasa vedla po místní 
cyklostezce. Počasí nám přálo. Soutěžili jsme v jízdě mezi kužely a v závodech 
dvojic. Ten, kdo neměl koloběžku, si ji mohl půjčit od spolužáků (chválíme za 
ochotu půjčení). Společně s koloběžkiádou jsme i uklidili část cyklostezky, 
kterou máme jako škola na starost. Perlička na závěr – měli jsme i čtyřnohého 
společníka - zaběhlého černého pejska.

Drakiáda

Dne 4. října 2012 si žáci naší školy přinesli na odpolední vyučování a do školní 
družiny krásné draky. Po obědě se všichni společně vydali na již tradiční školní 
akci s názvem Drakiáda. Celkem se sešlo 23 draků různých barev a tvarů, ale 
bohužel ne všichni zvládli létání. Opravdu si zalétalo jen 13 nejlepších. Děti i 
učitelky se snažily, jak jen to šlo, ale bohužel některým drakům se nepodařilo 
vzlétnout ani na chvilku, některým se polámaly tyčky nebo měly nějaký jiný létací 
problém. Nejlépe létal drak Sabiny Šleisové. Ten měl hned šest hlav, rozhlížel se 
po celé louce a lákal ostatní draky k prolétnutí. Počasí nám tentokrát moc 
nepřálo, protože po hodině začalo mrholit, a tak letecký den draků skončil trochu 
dříve než v minulých letech.

Klání rodičů s dětmi

Tato oblíbená školní akce se konala v úterý 24. října od 15hod. Zasoutěžit si a 
změřit své  fyzické síly přišlo letos 16 rodičů se svou vlastní dětskou oporou. 
Venku pro ně byly  připraveny různé sportovní úkoly, např. střelba na brankáře, 
kutálení velkého gymnastického míče do vymezeného prostoru, házení míčků 
pomocí speciálních držáků(novinka), házení míčků na terč, ale i úkoly řekněme 
„duševního“ rázu, např. vyplňování dotazníků o svém rodiči/dítěti a vedení prstu 
našeho rodiče, který měl jen pomocí hmatu poznat, o jaká písmena jde. Uvnitř 
školy čekaly úkoly zručnosti a společně si mohli rodiče  s dětmi vyrobit pěkný 
papírový výrobek. Všechny zahřál nejen teplý čaj, ale i příjemný pocit nad 
společně stráveným odpolednem. 

Napsal: Poškoláček
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Divadelní představení- Žabák Kvak

Na konci září k nám zavítal  nám již známý divadelní spolek s pohádkou O žabáku 
Kvakovi. Představení se líbilo jak dětem, tak i paním učitelkám, které byly také 
do pohádkového děje zapojeny. Celou pohádku provázely rytmické a chytlavé 
písničky, které se hned naučili všichni dětští diváci.                                                
Napsal:Poškoláček

Vystoupení pro důchodce

V sobotu 10.listopadu vystupovali naši žáci na odpoledni věnovaném místním 
důchodcům. Nejdříve vystoupili školkáčci v efektních krojích, pak naši prvňáčci a 
druháci- jmenovitě Nikolka Hudcová, Kubík  Halama, Filip Husník, Pepa Polák, 
Petra Vávrová, Šárka Bernardová, Aneta Lörinczová - no a nakonec třeťáci, 
čtvrťáci a páťáci-Dan Podpěra, Veronika Božíková, Renda Rác, Štěpán Svatoš, 
Lucka Černá, Sabina Červeňáková a Honza Chlad. Všichni zpívali a někteří 
zarecitovali i pěknou básničku .  Poškoláček tímto děkuje naší paní ředitelce 
Reifové i paní učitelce Machálkové za pomoc při nacvičování tohoto vystoupení.

Napsal: Poškoláček

Ze slohových prací našich čtvrťáků a páťáků:

Téma: Výlov místního rybníka

Byli jsme na výlovu rybníka. Ten den byla veliká zima. Byl tam jeden pán a ten 
prodával ryby. Také jsme viděli loď se sítí, do které chytali ryby. Jedna ryba tam 
byla zlatá. Na ten výlov jsme šli v 10hod. Byli jsme tam skoro celou hodinu. Ti 
rybáři měli na sobě dlouhé gumáky a dlouhý plášť. Byly tam taky malé rybky, ale 
ty se nechytaly. Okolo stály tatry a vyvážely plné kádě ryb. Poté jsme šli na oběd 
a zpátky do školy.                                                       Napsala: Aneta Krumlová

Dne 30.října jsme šli na výlov rybníka. Byla pořádná zima. Ti pánové měli na sobě 
rukavice a zelené pláštěnky. Ryby chytali tak, že měli síť a dvě loďky. Na 
loďkách byli dva pánové a 1 z nich držel síť. Pak se přiblížili ke břehu, vystoupili 
a vzali si podběráky a házeli ryby ze sítě do kádí. Byli jsme tam asi jednu hodinu 
a pak jsme šli zpátky do školy.                                                Napsal: Honza Chlad
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Téma: Můj vlastní recept

Ledová káva a la Matěj Koutník

Vezmu si mléko, ruční mixér, rozpustné  granko, nádobku, cukr a skleničku 
(300ml). Dám to všechno dohromady a rozmixuju-někdy to udělá pěnu, někdy ne. 
Vezmu si brčko a hurá - mám ledovou kávu. Dám si ji na stůl a piju.

Palačinky a la Jára Bubeníček

První si vezmu misku a vařečku, připravím si mouku, 2 nebo 3 vajíčka, vanilkový 
cukr, mléko. Do misky naleju mléko, pak tam dám vajíčko a pořádně zamíchám. 
Pak ještě přidám vanilkový cukr. Připravím si pánev, do ní olej a do toho to těsto a 
mám palačinku. Dám si ji na talíř a na to ještě šlehačku a pár jahod. Dám na stůl a 
jím – mňam, to je dobrota.

Špagety se  sýrem  a la Sabina Šleisová

Vezmu nebo koupím špagety a než je otevřu, tak vezmu hrnec a napustím do něho 
vodu. Dám ji vařit a než se voda uvaří, tak otevřu špagety a nalámu je. Pak je 
hodím do hrnce s vařící vodou. Zatím si vyndám plátkový sýr a ještě ho otevřu. 
Když jsou špagety hotové, tak je scedím. Vyndám cedítko a scedim špagety. Ještě 
teplé je dáme na talíř, vezmu plátkový sýr a položím ho na ty špagety. A jídlo je 
hotové!

Básně:

Podzim

Podzim je tak krásný měsíc,

Já si chci tu knížku přečíst.

O čem ta knížka vypráví?

O tom, jak král podzim přichází.                

                                                                     Autor: Honza Šup
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Podzim

Podzim už je tady,

nikdo si neví rady.

Básničky a písničky,

zavažte si tkaničky.                                     Autor: Patrik Szmolen

A co se děje v našich kroužcích?

V kroužku angličtiny (o který byl mimochodem největší zájem) se učíme spousty 
anglických písniček i básniček, které zvládnou i naši prvňáčci a které poté celý 
týden zpíváme po cestě na oběd.  Vede ho paní ředitelka Reifová.

Sportovní kroužek nám poskytuje „vybití se“ a také sportovní zápal a soutěžení. 
Vede ho paní učitelka Šupová.

V hudebním kroužku „jdeme s dobou“ - zpíváme a pouštíme si nejnovější světové 
hudební „pecky“. Před různými vystoupeními nacvičujeme na ně určené písničky. 
Vede paní učitelka Machálková.

Dramatický kroužek nám umožňuje se za pomocí kostýmů  proměnit v malé herce 
a herečky. Vede paní učitelka Machálková.

S turisticko-přírodovědným kroužkem poznáváme krásy naší obce a okolních lesů 
vod a strání. Vede paní ředitelka Reifová.

Myslivecký kroužek nám pomáhá více se dozvědět o místní lesní zvěři i porozumět 
přírodě. Vede pan Šperl.

To by bylo v tomto čísle zatím vše, o co jsem se s Vámi chtěl podělit…takže 
se těšte na jaro, kdy si budete moci přečíst moje další vydání.

Váš Poškoláček Vám všem přeje krásné prožití vánočních svátků, 
bohatého ježíška a vše jen to nejlepší v roce 2013.
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