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Casopis Základní školy Všeruby

Apríl !!!

- Všichni jistě víte, že aprílov měsíc duben je vesely a takovy bude i náš dnešníPoškoláček.
Úvodem se dozvíte zajímavosti ze žjvotadnešní školy, z její historie, ale i ze Životanás dětí po vyučování. V pŤíspěvcích se objeví i rrjzné veselé pŤíhojy. BLrdeme se také srraŽito to' aby náš časopis ve zvláštních vydáních měl více stránek. AIe to není apríll KdyŽ jsme sena tom dohodli na krouŽku, měli jsme'.velkou radost, protoŽe my to zvládnemer,éíJ"r.y 

"časopise jsou delŠí a zajimavějŠí a zaŤadili jsme i obrázky. Věfte, Že se máte na co těšit!
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Poděkování panu Táborskému
Celá škola děkuje panu Táborskému , že

pŤechodu pŤed školou, abychom neupadli. Máme
lidé.

v zimě zametal chodník na druhé straně Ll

velké štěstí, Že Ve Všerubech jsou tak hodní

Vanoční besídka
Vánoční besídka se konala ve čtvrtek |9.t2,2OO3 v ku|turním domě. Měli jsme

krásnou qfzdobu, která se urěitě líbila i várn. Byl tam velik vánoční stromeček. dárky a na
stolech cukroví a ovoce' Každy zvás, kdo pŤišel,-dostal vánoční pŤáníčko a moh1 si toupit
našeho Poškoláčka. Všechny děti naší školy pŤednesly krásné vánoční básničky a zazpívi|y
vánoční koledy. Žaci q. a 5. tŤídy zpiva|í piserr Tichá noc v němčině. Školrri druŽina zahrá|a
divadflko ZvíŤátka a loupežníci. Na naší besídce; jako už tradičně, vystupovali hosté _

!9W'y krouŽek JestŤábci ze Kdyně. Tento krouŽek navštěvují i naše ávc zatyně _ Jitka
Pitáková a Jana Szmolenová. JestŤábci si pŤipravili dvě vystoupení. zakterá st<Íialli ve|ik;/
potlesk. V závěru nás navštívil i Santa Klaus se svym pomocníkem JehličĎánkem a pŤivezíi
nám velké množství darečkťr. Po vánocích vyšly o naší besídce tŤi články v novinách
DomaŽlick1il deník.

Divadélko Kuba !:'

Divadélko Kuba nás navštívilo l5.10.2003. V divadelním pŤedstavení jsme r'ittěli šest
krátk;fch pohádek. Všechny pomťrcky měli herci upletené zv|iy. Pred zaÉátkem se nám
pŤedstavili a Ťekli nám, o čem budou pohádky. V pohádkách vyštupovali v lk, ko za. kttz|e.
liška a zajíc. Moc se nám to líbilo a těšíme se na dalši vystoupení.

olympiáda na sněhu
olympiáda na sněhu se konala 27.|.2004, Na sněhu se vyŤádili riplně všichni.

Závodi|o se ataké soutěŽilo o nejhezčí vozítko. Na 1. místě zI. az,irny se umístil zklukťr
ondra Berky, z děvčat JiŤa Neubellerová. Ze 3. a 4. tŤídy z klukri se na l. místě umístil Radek
PŤibík a z děvčat Barča Nersová. A nakonec z 5. tŤidy Honza Vávra a Sandra.Čárová.

PavelNovák
Na koncert Pavla Nováka jsme se jeli pobavit 22.3.2OO4. Moc a moc se nánl

pŤestavení líbilo. Zpíva| rrizné písně o sportll, ale nájen o sportu a olympijsklch hrách, ale i o
pravěklch lidech a podobně. UŽ jsme se na koncert Pav|a Nováka byli podívat jednorr a
těŠíme se na další!!!

Jarní akademie
Na jarní akademii základní školy Kdyně jsme se jeli podívat 28.3. 2OO4 do kina ve

Kdyni. Vystupovali tam Žáci od |. ažpo 9. tŤídu. PŤednášeli básničky, zpiva|i.tancovali i hráli
krátká vystoupení, Zpíva|i také píseř TŤi oŤíšky pro Popelku, vystupoval country krouŽek
JestŤábci a někteŤí cvičili aerobik. JestŤábky uŽ pŤece znáte zviínoční besídky.



Uprava školního hřiště
Pátátřídanaší školy si při vyučování českého jazykav hodině slohu vyzkoušela,jakou

úlohu mají při rozhodování ve státě parlament, vláda a prezident ČR .
Nejprve jsme přímou volbou zvolili prezidenta a pak jsme si ze zástupců stran zvolili i

vládu. Ihned j sme v yužili t akovéhoto p ostavení a předloŽili jsme návrhy, jakým způsobem
upravit naše školní hřiště a jak ještě lépe vyuŽít naši školní zahradu. A zde jsou naše návrlty:

Splh
pověsit lana
pŤitáhnout ťrchyty

Doskočiště
,rozšíŤit místo pro rozběh
prosypat novym pískem

- ohraničit doskočiště

VyuŽití na vyučování
- altánek na míče a jiné využití
- dráhu na běh
- letní škola
- opravit plot
- zahrada - využití na velkou pŤestávku

Poškoláček:
Požadujte také na vládě uvolnění dostatečného mnoŽstVí finančních prostredkťr.



Redakční rada vám přeje hodně krásných a spokojených dnů a
slunce v duši.

Redakční rada: Achberger Lukáš, Holub Jiří, Huto Jakub, Janoušková
Jaroslav, Pitáková Jitka, Polák Miloslav, Přibík Raclek, Szmolenová Jana,

Kristyncl, Mr;tyč ku
Urbdnek Tomá,š.


