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Časopis Zák\actní školy Všeruby

Ťíje rr-listop ad 2006

A konečně zučíndme!
Vítáme r'ás pŤi clalším pokračování našeho školního časopisu Poškoláček. Mezi Žiravé

novinky' lraší školy se zaŤadila nová spolužačka Nety Képesová, která se pŤistěhovala se sl'ort
t-llatninkottzclaleké ciziny^atoze Slovenska. SamozŤejmějsmepŤivítaliiposilyvprvrrítrídě

Robirrir Hrarráče, Verunku Hulovou, I{ristynkrr Krumlovoti, Daníka Macána, NikolkLr
Mihálkovott, Lticinku Pitáitovou a Šárkir Sclrleissovou. Nesmínre Zapomenortt, Že do zákiadní
školy ve Kclyni odešla pi.eclsunirtá hlídka v pc.době loĎského pátého ročníkrr. Na konci
loĎskélro Školrrí1ro rokr-r jsme se rozloučili se ZcleĎkem Eichlerem, Zttz\<oLr l(onvalinovoLl,
I(1ár]<orr Mihálkovou, Jarclott }zlotyčkou a Janou Szmolenovou, Nec1očkavě čekáme na jejiclr
prl'ní zp{ávy 

^ 
zda je tanr učerrí pŤece jen o rrěco lelrčí.

Ve tr'ídiicil jsrne zjistili,žev novych školníclr lavicích se sedí stejně báječně v záŤí jako
v červiru' "Ienonr opisor,at se neclá, protože.jsor'r kaŽdá jen pro jednoho nebo jecinu.

Redaliční racla se po prázclninách obrrrěnila a naše jména rrajc1ete poci jednotlivyrni
príspěvky a na kclnci časopisrr. 

SéÍj.erlaktor.. oltclra Brožík



Ze života naší školy
Teď vám napíšu, co se v naší škole událo v letošním školním roce od záŤi do prosince'
27.9' _ 4.10'2006 jsme jezdili na plavání do plaveckého bazértu v DornaŽiicíclr.

Jezdi|y všechny děti od 1. třídy a hodně nás uŽ umí plavat. Na konci kurzu jsme dostali

,,nrokrá.. vysvědčení
Ve dnech 30. 9. a I.10.2006 se uskutečnil v sobotu od 14.00 do 16 

00 hod. a r,'rreděli od

13 00 do 15'00 hod. Den otevřených dveří. Po škole jste se mohli podívat, kam kdo chtěl. Nárn
to nepřišlo moc zvláštní, protoŽe jsnre ve škole pět drrí v týdnu, ale kdo se přišel podívat
z rodičů nebo z babiček, tak se jim tr rrás určitě líbilo.

Dne 5. 10. 2006 přijelo Divadýlko Kuba s pěkrrým představením Narodil se klaurr do

I(rrltunrílro domu ve Všerubech. Na divadle byli s nárni také školkáčkové z mateřské školy.
Bylo to nádherné a těšíme se na příští rok, protože Divadýlko Kuba k rrám jezdíkaždý rok rra
podzim.

Dne 10. 10. pŤišla do
program AJAX. KdyŽ splní
plyšovélro psa Aj axe.

Dne 20.1 0. 2a06 j sme j e1i na dir,aclelní pŤedstavení
I senr s nánri ieli naši nralí katnarádi školkáčkor,é.

Dne 24.10. na naší škole probělrl ekologicky vychor,n program rrazvany Naši
kamarádi. PŤ.išla knám pí Krtrmlová zekocentra TALIRUS zDomažIic se svja.n psím
kamarádem Matyskem.

Napsala.. Ji inka Netlbellerová, 5. t ída

Strašidelné spaní ve škole
15' lisiopadu 2006 se uskutečnil další zprojektri ŠD, tentokrát to bylo spaní ve škole

se strašidlv
v isoo hodin se ričastníci lampiÓnového pruvodu sešli na začátku Všerub, kde byli

pŤivítani vychovatelkou ŠD Alenou Haasovou a vydali se na pochod. Ziičastnilo se asi 45 dětí
s lampiony, které doprovázeli rodiče a kamarádi' Celkem se sešlo asi 100 lidí, na naši obec je
to vysoká ričast. Pruvod prošel pŤes Všeruby a skončil u kulturního domu, kde na děti čekala
Podzimní čarodějnice, která odměnila všechny lampiÓnové děti Kinder vajíčkem. Potom na
odváŽlivce čekala stezka odvahy pŤipravená v sále KD. Zhasnutá světla, sál osvětleny jen
sr'íčkami a lanrpičkarni z djrrí a pohádkové bytosti, které zadávaly dětem rikoly, to byla
strašidelrrá atmosféra večera. Vodník Puškvoreček, pavouk osminoŽka, Pavoučí čarodějnice,
Bílá parrí a drrch Brrbubák rozdáva|í za splněné rikoly odměny. I(dyž odvážné děti proš1y
strašidelnou stezkou, šla se na naše strašidla podívat i paní starostka ing. L. Rousová a rodiče
dětí. Na zakončení večera v KD zabrá|a dětem skupina Black Stetson pohádkové písničky.
Poté se děti rozešly domťr a ty, co měly pr'ipravené spaní ve škole, šly do školy. Ve škole se
děti podívaly na polrádku Ať Žijí duchové.UŽ během pohádky děti postupně odcházely do
spacákri a do 22'"" hodin uŽ bvl v celé škole klirj' Str.ašidelnélro večera ve zričastniio 90 % déti
naší školy a ve škole spalo zď% deti.

Poděkování za pomoc pŤi této akci patĚí také ochotnym pomocníkrim z Ťad rodičri a
rodičrim b vallch žákti školy, jmenovitě pí Schleissové, pí Krumlové, pí Chladové, pí
Motyčkové, pí Franklové, pí Janouškové, p' Pitákovi a SRPDŠ Všeruby za zakoupení odměn
pro děti.

Haasová A{ena, vychovatelka školní družin

Strašidelné vyučovánÍ
^ Také ve Všerubech Se pokoušíme

patrí hlavně dětmi oblíbeny lampiÓnovy
oblečení. A aby toho strašení nebylo

školy podporllčíl( Č.jková Z Policie CR a Se 13 dětmi probr a\a

děti všechrry ťrkoly v zápisníku, dostanou od Policie velkélro

Kr,ak a Žblunk do kina clo l(dvllě.

obnovit akce, které pŤed časem zanikly. Mezi ně
pruvod, na ktery tentokrát prišly ve strašidelném
nrálo, druhy den Se pokračovalo strašidelnym



vyučovánírn, při kterém ti nejmladší kreslili strašidelné bytosti, psali dopis čarodějnicím a ti

starší ''létali'' od hradu k lrradu, počítali nalétané kilornetry a prováděli čarodějnické pokusy.
Vše dobře dopadlo, škola zůstala stát, všichni ťrčastníci ve zdraví přežili a spokojeně
odcházeli domů'

Samozřejmě nechyběla otžnka: ''Kdy budeme zase spát Ve škole?'' A tak uŽ

přemýšlíme, jakou další akci připravíme.
Mgr. Renata Reifová, LLčitelka

Kronika
Škotní 

iii'l??3;i1';' 59 byl zahájendrre 1. záŤi I958.Ředitelka školy Adéla Hanoušková
byla přeloŽena jako ředitelka na národní školu v Prapořištích, učitelka Irena Svatoušková
jako učitelka na národní školu v Loučirni' Na zdejší školu byl přidělen jako ředitel Jan Musil,
dr'íve ředitel rrárodní školy v Pocinor'icich' Začátkem školního roku přišlo do školy 54 dětí.

Mezi nejlepší Žáky patřili Jaroslava Šafl.árrková, Květa Schleissová, Jana Sladká, Jiř.ina

Hrarráčová a Josef Šperl' Děti byly očkovány proti tetanu, proti obrně, byly provederry
tr-rberkulinové zkoušky, celková lékařská prolrlídka všeho žactva a ošetřen chuup. Škote byl
téŽ přidělen pozemek u školy po zbouraném domu. Na jar*e 1959 byl jíž travnatý pozemek
osázen ovocnýrrni stromy. Št<otní rok 1958- 59 byt dne27. června 1959 ukončen.

Napsal.. Wadimír Ženaý 5. ročnik

Rybářské střípky
Candát obecný

Jak candát obecný, který pochiní zBvropy, tak jeho severoamerický příbuzný candát
ŽI:utý patři k typickým středně velk1ýrn-dravcům. oba druhy dosahují obyčejně hmotnosti 1-5

kg. K místním poddruhům patří candát mořský, který se může třít jak ve slané, tak ve sladké
vodě a dále candát východní.

Carrdát však můŽe vyrust v přirodních podmínkách více, na velké a málo znečištěné
vodě sdostatkem potravy |ze nqitjedince přesahující 9 kg. Candát se vyskýuje vpomalu
tekoucích Ťekách, karrálech a potravou bohatých jezerech po celé Evropě od Anglie po
Baltské moře a daleko do Skandinávie. Při tření se samec dvoří samici tak, že ji 20 minut
obeplouvá, pak se spojí a v 10-1Sminutových intervalech kladou a oplodňují jikry. Rodiče
zůstanou pohromadě a společně se starají o potěr'

A jestli lrledáte recept' můŽete si lro přečíst v příštím čísle! ! !

Napsal rybář,. Lulcáš SvaÍoš

Na našem dvorku
" Po prázdninové pauze se opět vracíme na náš dvorek, kde o nudu není nouze.

Každopádně se o tom můžete přesvědčit sami v naŠem vyprávění. Ano, jak už jste moŽná
poznali z úvodu, půjde o naše čtyřnohé kamarády. Uvšem nenechte se zmást, nejde jen tak o
nějaká dornácí zviÍátka, ale jde o divoká prasata!!!!. oni tedy tak divoká nejsou, protože je
tžlta přívezl maličká a měli jsme moŽnost si je zatím trochu ochočit. Ten největší se jmerruje
Bohouš, pak máme Bětku, Libunku, ZoÍku a Růženku. Bylo už to předem očekáváno, ale
přesto jsme byli mile překvapení. okolo Bětky běhala nejen malá prasátka, ale i všichni
členové naší rodiny. ostatně o jejich roztomilosti se můŽete přesvědčit sami. Tím, že je
přijdete navštívit na náš dvorek. 

Napsala Kateři'na Poláková 4. ročník

Koutek zábavy
Ve škole je psina
V naší škole, tam je priffi&,

-u/'' .

Zima
T]Ž je zima, sníŽek padá.



není tat1y ž,aďrla dťina.
Škohí tašlcy rya záda} .

j e to proste paráda.
Skve li j sor-r-i r.lčitelky,
jako hvezdy 7, naší telky.

Listopad
Padá listí s listopaďem,
paclá, padá, padá n'a Zem'
Všechno listí lítá vzdttchem,
prej edem ho autr:busfim.

Složíl a napsal.'. ond ej Polák 3. r.

Pohádka o tŤech prasátkách
Na jeclné Í.armě Ž11ťarmát, Ž]Io tam s ním mnolro pŤátel. Slepičky, husy, kolrout, kozel,

prasátka a nrnoho clalších. FarmáŤ se o všechny pěkně staral. Neměl ale mnoho peněz a tak
mttsel dát farnru do draŽby. To se zvíŤátkťrm moc nelíbilo. Proto se tŤi prasátka rozhodla, že
fannáŤi porrrohou, aby farma nemuseia jít do draŽby. A tak se prasátka vydala do světa.

Potka]a starélro dědečka' ktery za sebou táhl velkotr atlze těŽkou tašku. Prasátka se nabídla,
Že mu pomohou. Nejstarší prasátko jménem Ferry si hodilo tašku na záda a šli. Po cestě

dědečkovi vyprávěli, proč se vydali do světa. Dědeček odpověděl: ,oNemusíte mít strach, já
vám ponroltu... Po chvilce se vystŤídali a taškrr si na záda dalo prostŤední prasátko jménem
PtŽlaa zase šii c1á1. Taška byla nroc těŽkáa tak po chvilce si ji vzalo nazáda tŤetí prasátko

.iménem Hektor. Konečně došli na místo, kde dědeček bydlel. Všichni byli ttrze unaveni.
Dědeček jim poclěkoval, pohostil je a štědŤe se jim odměnil. Prasátka poděkovala a spěclrala
zpátky na farnru' Na farmě uŽ probíhala dražba. Stihli to jen tak! Farma"Ť jim byl za to moc a

moc vděčny.. A farrna jemu a zvíŤátkťrm zťrstala a všichni tam žIjí št'astně aŽ dodnes,
Napsala'' Sára Červenáková 3' r'

Dva zajíčci
Byli, nebr,li kdysi dva králíčci. Byio jim dobŤe na statku rr svého pána. Jednoli se

rozhodli vydat se clo světa' Nastala tmavá noc a oni byli ztraceni v hustém lese. Moc se báli a

rrapadlo je, že by bylo dobŤe doma na statku. Ta tmavá noc neměla konce. Chudáčci králíčci
ani oka nezamhouŤili. Jednor"r sova zahoukala, pak zašplotrchalo něco ve tnrě. Když vykouklo
rárro slrrníčko. uviděli kráiíčci, že rrejsou ani tak daleko od domova. Utíkali, co jrm nohy
stačily. A tak pŤišli králíčci na to, že vštrde je dobŤe, ale doma nejlíp.

Napsala,. Netv Képesová,3, t ída

R"eď,akČnÍ y&ďu

KaŽdy c1omťr rychle chvátá.
Sánkuj em se, kotrluj eme'
s tátorr. mámou dovádíme'

ve slcžení ondra Brožík, ScÍrka CerveřcIkovct, IYety
I{épesovcí, ondra Poldk, I{ačIra Polákovci, JiŤka

ť{ewbellerová, Lukáš Svatoš il Wť,tl,a Žena
pŤeje všem svym čtencíŤ m klidné u pohodové Vcínoce

il v r,ovém roce 2007 zdraví, štěstí, rudost u ltísku.


