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Casop is Základní školy Všeruby

číslo 2 ťrnor - květ en 2002

A máme tady další díl časopisu!
V minulém čísle jsme se dozvěděli něco o lristorii obce Všeruby. V dnešním vydání si

Ťekneme další zajímavosti o škole, obci a jejím obecnínr znaku. MriŽete si pŤečíst zajímavy
rozhovor s majorem J. Hamnrrem, vedoucím referátu cizinecké a pohraniční policie ve
Všerubeclr, kter;1i pro vás zapsali členové redakční rady.

Malí i velcí počtáŤi najdou nejen Ťešení z pŤedchozího čísla Poškoláčku' ale i nové
matenratické hádanky. Nebudou chybět ani kĚíŽovky a básničky.

Tak co dál, aha, uŽ vím, podívat se na historii školy ' obce a obecního znaku.
ZE ANO ?

Tak tedy začneme.

T. Brclžík 3 .ročník

Historie Všerubské školy - rok I945
Všerr"rby byly v posledr-rích dtreci'l války leteckyrrr bombardováním asi ze dvou tŤetirr



poškozeny a mezi postiŽenými objekty byla i bývaiá menšinová škola. Rozbitá okna,
prostřílené dveře, podlaha třídy vypálena, střecha rozbita, pomůcky vůbec žádné' Přes všechny

týo potíŽe bylo jiŽ 17. zán zahájeno vyučování v provizorně upravené třídě se 3 Žáky, Jejich
počet však denně rostl ' Celá škola měla bý přemístěna do budovy bývalé německé školy. Jak
se však zžůty ukézalo, tato zpráva byla lichá, poněvadŽ budova byla ještě v takovém stavu, jak
ji opustili býalí němečtí uprchlíci a později američtí vojáci. Koncem ledna byla nejnuurější

úprava dokoněena a 1. února l946 bylo zahájeno vyučování ve II. třídě. Školní budova nebyla
opravena ani do konce školního roku 1945.46. Učitelská i žákovská knihovna měla jen

několik svazků. U Žaků se často vyskyovaly případy zarputilé lži a někdy i sklony ke krádeži.

obecnou školu navštěvovalo 31 Žaků ze Všerub, 15 Žáků z Hájku, 8 Žáků z Myslíva a7 žáka
ze Studánek' Do školy tedy dochazelo 61 Žaků - 37 chlapců a24 dívek. V dalším školním roce

přešli žáci ze Studánek do nově otevřené školy na Brudku. Učitelský sbor ve Všerubech

tvořili ředitel Jan Krynes a učitel Karel Hrdlička. Dívčím ručním pracím a domácím naukárn

ryrrčovala Emílie Smolíková.PetrŽílková. 12.3.|946 by|a při obecné škole otevřena také škola
mateřská, kde učila Libuše Marvanová.

Ze školní kronilql vybraly: K. Janouškovó 3. ročník, V. Janoušková 5. ročník.

Co je ve škole nového?
- od 2. pololetí zaveď|a paní ředitelka Jindřiška Behenská kaŽdou první středu v měsíci pro

všechny roěníky den otevřených dveří.
. První třída dostala koberec od manŽelů Pitakouých. Děti z I, a 2. ročníku si na něm mohou

hrát, odpočívat, ale vyrŽívají ho i při vyrčovaní. Tímto bychom jim chtěli poděkovat.

- od kdy do kdy jsme jezdili na plavání? Na plavárrí jsme jezdili od 12. března do 18. bŤenta.

Žáci l. a 2. ťndy se učili základům plavání. R. Přibík a většina Žáků 3. a 4. třídy se
zdokonalovali v plavání ve druhém druŽstvu. J. Urban, T. Urbanek a zbylí Žáci 4. a 5. třídy se

ve třetím druŽsfvu učili naročnějším plaveckým stylům.

Vítězové:
1' třída - ioana Szmolen
2. tŤida - R. Přibík a J. Pitáková
3. třída - K. Janoušková a J. Vávra

4. třída. M. Weber a S. Čárová
5. třída - J. Krčmarik a R. Landová

Vítězům blahopřej eme ! ! !
J' Šafrdnek, M'Hrabec 5. ročník

Rozhovor S panem J. Hammerem, vedoucím referdtu cizinecké a pohraniční
policie

. Tri Žáci ze Základní Školy Všeruby Se vydali na

vedoucím referáfu cizineckÓ a pohraniční policie' zeptat

Ktty byl otevÍen hraniční pÍcchod?

Hraniční prechod byl otevŤcn 1 . července roku 1990.

Kolik xaměstrtanc pra,cujc v celé budově?

celnici. Šti Za panem J. Hammerem,

Se na pár otázek:

L



V budově pracuje pribliŽně 75 zaměstnarrců.
Kdo na hraničním přechodu pracuje?
Česká celní sluŽba a Česká cizinecká a pohraniční policie. Dá1e Bavorská celní sluŽba a
Bavorská cizinecká a pohraniční policie.
Co mdte na starosti vy jako cizineckd policie?
Cizinecká policie kontroluje osoby a vozidla projíždějící přes státní hranici.
Co má na starosti celní správa?
CeIní zpráva kontroluj e zboží přepravené přes státní hranici.

T. Brožík 3' ročník, J. Šafránek 5' ročník, R' Landová 5. ročník

Všerubský znak
Dříve poddanské městečko, dnes obec v Plzeňském kraji.

V 15. století byla pohraniční ves při velkém rybníku, kteý
je zachoviín dodnes, nazývina Čes$im Rybníkem nebo prostě
Rybníkem. V roce 1570 ziskala lokalita při rybníku na Žádost
Jiřího z Gustějna privilegium poddanského městečka a s ním
i nové jméno Neumark (I.{ovy trh). Jméno Všeruby se r,yskyuje
teprve od roku 1789. obec dala jméno Všerubskému průsmyku'
v němž je poloŽena a kteým vsfupovala do Čech důležitá
obchodní stezka z Bavorska. Pohranični obec značně utrpěla
odsunem německého obyvatelstva po roce i945, kdy došlo k uzav-
ření hraničního přechodu a městečko bylo izolováno. od roku 1990 je hraniční přechod
obnoven a dochází i k postupnému oŽivení lokality. Znak by| udělen Všerubům císďem
Maxmiliánem II. V roce 1570. Jednoduchý znak, zobrazující medvěda pňrozené barvy na
Žlutém štítu, je bez úprav a změn pouŽíván do současné dobv.

T' Urbánek 3. ročník, M' Hrabec 5. ročník

Josefovskd zdbava
Dne 23.března 2002 pořádalo SRPDŠ v naší obci Josefovskou zábavu, na které hrála

kapela orient expres. Celkem přišlo asi 180 lidí, coŽ je opravdu hodně. Potěšilo nás, Že se
prodali všechny časopisy Poškoláčku. S maminkou jsem připravoval tombolu. Nejdříve jsme
museli všechny ceny polepit vyhrávajícími čísly. Celkem bylo 690 čísel, z toho l80
vyhrávajících, nevyhrávajících bylo 510. Dávali jsme všechny ceny do košíku. Byly to
například: baterky, kalendáře, keramika, žárovky, rtnný alkohol, skleničky, lampičky,
peněŽenka, holící strojek, hodiny, zrcadlo a další různé věci. Některé ceny do tomboly jsme
dostali od rodičů, některé přinesly děti přímo do školy' další ceny jsme získa1i od sponzoru,
mezi které patřili Petr Červený, Jan Šup, pan Bernard, Restaurant Café, Penzion Maxov a
další. Rádi bychom jim tímto poděkovali a doufáme, Že si na nás příští rok zase Vzpomenou.

L.Áchberger 3.ročník
Pro chvíle oddechu
Z našich prací
Moje kočička Se jmenuje Zuzalrka. Má k.ásnorr srst.
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Mám jí moc rád. Když ji 1rlaclím, krásně



přede. Nejvíc se jí líbí, když si může hovět zamýmkrkem. Ráda chvtá

Ano, já mám také svoje zvířátko. Je to králík a jmenuje se Pepík.
králíkárně a taky ho nosím a hlavně ho krmím. Nejraději má vločkv.

M. Eichler 2.ročníko prazdninách pojedeme s maminkou a s taťkou na pár dní k babi a dědovi clo Chebu. VChebu budemem chodit se strejdou Pepíkem, s dědou a s pejskem Ený na výlety, na hrady ana přehradu. Budu si hrát taky se setřenicí Běfuškou a s bratrancem Filípkem. Nejvíc se aletěším, jak budeme chodit s dědou ze Všerub na ryby. Doufiím, ze ctrytime pořádného macka.Pak nám tat'ka tu rybičku upeče na máslíčku. Už teď se oblizuiu.

R . Přibík 2. ročník

Přečti to bez,,PEs*
PESDVAPESPOLPESICAPES JTIPESLEZPES o{lPEspŘpspBszpĎ.PESPRVPESNÍPESŘ
bnsxÁ:pESDĚPEsLEJ 

! PESUDĚPEs LEJPESMIPESKoPEsZUPES !..DRUPESH.,rPESN
APES To : PE SMÉPESMÉÉ É !..
( Vyluštění v příštím čísle )

mysr.

W. Neubeller 2. ročník
Mám ho na zaIvadě V

M. Hrabec 5.ročník

Pro zasmání
Lev svolal na lesní mytinu všechna míÍata a vjhružně se zeptal: ,,Kdo zabil posledníhodinosaura?.. od keŤe vo|á zajíček: ,,Když on mi neuhnul z cesfy!..

Řetězovka
V minulé retězovce Vám děti mělo ryít číslo:
pro malé počtare : 2
pro velké počtare : 195, 90952

M.Hrabec 5.ročník

Náš pes

I\íáš pes to je kam aráď,
hrál by si on velmi rád,
hrál by si on cely den,
tak si splnil svuj psí SeIl.

M. Hrabec 5.ročník

Redakční rada:
Achberger Lukáš, Bro žík Tomáš, tJrbanek Tomáš, Miroslav
Zyka Tomáš, Hrabec Martin' Janoušková Veronika,- Landová
Šafranek Jan.

M.Hrabec 5.ročník

Ptáček
Iá jsem maly ptáček,
jmenuji se Fráček.
Mám já svého pána,
zpívitm až da rána.

Časopis poŠxorÁČnx vámpŤeje Iď..EZKÍ| pnÁzDNIIYYI 
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Landa,'Krisť!,na Janoušková.,,'
Renata, Mihálková Alžběta'
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