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Psaníčko, které potěší

Dobrý den, vítám vás u dalšího vydání  Poškoláčku. Dostali jsme do školy dopis od dnes již 
bývalé žákyně naší školy Jiřinky Neubellerové, která teď chodí do 6.A Masarykovy ZŠ Kdyně. Moc 
nás potěšilo, že si na nás Jiřinka vzpomněla a také nás potěšilo, co napsala. Posuďte sami:

„Od 1. září 2002 do 30. června 2007 jsem chodila do Základní školy Všeruby. Bohužel  
ve Všerubech je škola jenom na pět let. Pět let jsem prožila se spolužáky Nikolou Součkovou,  
Vladimírem Ženatým, Michalem Kováříkem, Lukášem Svatošem, Ondřejem Brožíkem a dva 
roky  s  Martinem  Hoangem.  V  1.  a  2.  třídě  jsem  měla  za  třídní  učitelku  paní  ředitelku  
Jindřišku Behenskou  a ve 3., 4. a  5. třídě jsem měla třídní učitelku paní učitelku Renatu  
Reifovou. Ale 30. června 2007 se rozdávalo poslední vysvědčení ve Všerubech a 1. září  jsem  
už nastoupila do Masarykovy Základní školy ve Kdyni. Docela se mi stýská po Všerubech. 
Pomalu se s tím vyrovnávám a vím, že na 1. stupeň nikdy nezapomenu.“ 

Tak co? Líbí se vám to, jako nám?
Jirka Ticháček, 5.r.



Víte, že Všeruby jsou městysem?

Ode dne 11.3.2008 Všeruby smějí oficiálně používat titul městys. S paní starostkou Všerub 
ing. Ludmilou Rousovou jsme mluvily o tom, co to pro Všeruby i pro ni osobně znamená.

Co je to vlastně městys, paní starostko?
Obce se rozdělují na vesnice, městečka a města. V dnešní době se nepoužívá výraz městečko 
ale městys.

Jak jsme k tomu dospěli?
Přes Všeruby vedla důležitá stará Řezenská cesta do Bavorska a dál  přímo do Říma a na 
pobřeží Rudého moře. Císař Maxmilián II. udělil 24.5.1570 Všerubům titul městečka. Česky 
psané Privilegium obsahovalo také kresbu městského znaku. Na zlatém štítu byl namalován 
medvěd, stojící na zadních nohách a hledící na pravou stranu. V roce 1948 byl titul městys 
zrušen, ale současná vláda nám umožnila požádat o jeho vrácení.  Titul navrací Poslanecká 
sněmovna Parlamentu České republiky a dne 11.3.2008 jsem jej slavnostně převzala z rukou 
předsedy Poslanecké sněmovny ing. Vlčka.

Jak je to výhodné?
Finančně to žádné výhody nepřináší. Zvyšuje to pocit sounáležitosti a zvyšuje to prestiž obce 
v očích návštěvníků.  Chceme,  aby naši  občané byli  hrdí  na  to,  že  máme  na co navázat  a 
podíleli se na zvelebování obce a posilování jejího významu. Jsme rádi, že už nejsme vesnice 
a musíme se snažit, aby to také tak vypadalo.

Děkujeme za rozhovor, paní starostko.
Kačka Poláková, 5.r.  a Šárka Poláková, 3.r.

Brýle pro Afriku

V dubnu jsme se zapojili do projektu Brýle pro Afriku a vybírali jsme ve škole starší a staré 
dioptrické brýle, které jsme pak poslali potřebným dětem do Afriky. Tady jsou brýle velkou vzácností 
a budou sloužit  hlavně žákům a studentům, pro které je vada zraku často překážkou v učení a ve 
studiu. Dozvěděli jsme se z novin a z internetu, že sbírka vyvolala velikou vlnu solidarity v celé naší 
republice a že se do ní zapojilo hodně škol. Děkujeme všem dárcům, kteří do naší školy brýle přinesli. 
Je to dobrá zpráva o ochotě a solidaritě našich žáků, učitelů a mnoha dalších lidí ze Všerub. Znamená 
to, že mnozí z nás ví, že se mají o co rozdělit a také to dělají. 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy 
v Praze nám 29.4. poslala poděkování za vydatný a bohatý příspěvek. Toto poděkování patří hlavně 
vám. 

Děkujeme vám všem! 
Mgr. Jindřiška Behenská, řed. školy

Ze školní kroniky – školní rok 1961/62

Školní rok byl slavnostně zahájen 1. září 1961. Škola byla opět dvojtřídní. V 1. třídě vyučoval 
ředitel školy Jan Musil 22 žáků (1., 2. a 3. p.r.), ve 2. třídě vyučovala učitelka Zdeňka Musilová 21 
žáků (4. a 5. p.r.). Do školy chodilo celkem 43 žáků.  Během školního roku se 4 žáci přestěhovali a 
počáteční stav se snížil na 39 žáků. Začátek školního roku nebyl tak slavnostní jako jindy, protože ve 
školní  budově  byli  ještě  řemeslníci,  kteří  dávali  nové  dveře.  Byly  vyměněny  sedmery  dveře. 
V polovině září přišli tesaři, podlahy ve třídách v patře byly vytrhány, položeny nové polštáře a nová 
prkna. V říjnu byly položeny v obou třídách v patře parkety. V přízemí byla z prázdné třídy upravena 
tělocvična začátkem měsíce listopadu. V generální opravě se pokračovalo opět v červnu 1962. Byla 
provedena výměna  7 oken,  staré  dřevěné příčky na záchodech byly  zbourány a  postaveny příčky 
cihlové. Hlavní vchodové dveře do budovy byly zbourány a zasazeny nové skleněné dveře. Všechna 
okna i dveře v budově byly natřeny a byl zakoupen nový drátkovač parket. 
                                                                                            Týna Mikšová, 5. třída  a Marcelka Franklová, 3. třída



Ze života školy dnes
Leden
Zdravé zuby

Probíhá VII. ročník celorepublikové soutěže Zdravé zuby pro děti mladšího školního věku v 
celé ČR - školní rok 2007 / 2008. Cílem je zlepšit zubní zdraví dětí a mládeže a vytvořit tak 
předpoklady k zajištění zdravých zubů i u dospělé populace v budoucích letech a motivovat 
všechny děti mladšího školního věku k návštěvě stomatologické ordinace. U nás ve škole má 
tuto soutěž na starosti paní učitelka Šupová. Soutěž končí 15. května.

Výroba dárečků pro budoucí prvňáčky
Dárečky pro budoucí prvňáčky vyrobily děti ze ŠD. Zápis byl na téma Veselé berušky.

Příhody včelích medvídků
Na divadelní představení Příhody včelích medvídků jsme jeli 28.1.2008 do MKS Kdyně.

Únor
Soutěž o nejhezčí stavbu ze sněhu 

Tato  soutěž  se  nemohla  konat,  protože  nebyl  tolik  potřebný  sníh.  Proto  jsme  si  alespoň 
plánované stavby nakreslili na hodně velikánský papír.

První pomoc
Beseda o První pomoci se koná dvakrát do roka a provádí jí paní učitelka Šupová.

Březen 
Piškvorkiáda

Všichni  žáci  se  zúčastnili  již  na  naší  škole  tradiční  soutěže  a  odměnou  vítězům  ve  3 
kategoriích byly malé sladkosti.

O pejskovi a kočičce
Pravidelně jednou do roka za námi do školy přijíždí Divadélko KUBA se svými pohádkami. 
Tentokrát to bylo 19. března od 8.00 hod s pohádkovým představením O pejskovi a kočičce. 
Narozeniny nebo svátek nemá člověk každý den. Což teprve pejsek a kočička. A tak si to ti 
dva spolu pěkně užili. Tančili, vařili dort, myli pejska a vyprávěli si pohádky - O noční košilce 
a O klukovi.

Duben 
Maxipes Fík, MKS Kdyně, 15.4.2008

Legendární  postava  Maxipsa  Fíka  poprvé  ožila  na  jevišti.  Divadlo  Špílberg  Brno  uvedlo 
divadelní zpracování příběhů psa, který povyrostl víc, než je obvyklé. V inscenaci se objevily 
postavičky známé z večerníčků i  z knižního vydání  příhod hlavního hrdiny.  Skladatel  Petr 
Skoumal doplnil toto divadelní představení zbrusu novými písničkami.

Den ZEMĚ, 22.4.2008  
22. duben je od roku 1970 vyhlášen Dnem Země. Od roku 1990 je 22. duben jako světový 
svátek životního prostředí  slaven i  v České republice.  Tento den proběhly i  na naší  škole 
nejrůznější akce oslavující planetu Zemi. Nejednalo se o nějakou bezduchou brigádu, jak se to 
někdy dělává,  ale  byl  připravený program na  celý  den.  Chtěli  jsme  všem připomenout  a 
ukázat,  jak  se  chovat  k životnímu  prostředí.  Tento  den  jsme  z umělohmotných  víček 
sestavovali veliký obraz, který představoval sluncem ozářenou planetu Zemi. Poté proběhla 
úklidová akce v okolí naší školy, na autobusové zastávce a na dětském hřišti, na které nejvíce 
pracoval  Roman  Vávra.  Odpoledne  děti  shlédly  uměleckonaučný  film  s ekologickým 
zaměřením Jeden rok na Záchranné stanici živočichů a na závěr si děti opekly vuřty. 

Čtenářská soutěž, 28. a 29.4.2008
28. a 29. dubna proběhlo školní kolo čtenářské soutěže, kterého se zúčastnili všichni žáci naší 
školy.  Porotu  tvořili  učitelé  a  rodiče  dětí.  Nejlepší  čtenáři  z každého ročníku  se  v květnu 
zúčastní  okrskového  kola  čtenářské  soutěže,  kde  se  utkají  s  dětmi  ze  Kdyně,  Kouta  na 
Šumavě, Pocínovic a Prapořišť. Držme všichni našim dětem palce!!!

Slet čarodějnic, 30.4.2008
Již potřetí se letos konal slet čarodějnic na naší škole. Po celý týden jsme nosili  čarodějnice, 
které  jsme  si  doma  vyrobili.  Dne  30.4.  jsme  mohli  přijít  do  školy  v kostýmech  a  byly 
vyhlášeny soutěže Miss Čaroda a Kouzelné koště Miss Čarody. 



Květen
Pohádková země víly Pohádky, 6.5.2008

Občanské  sdružení  provozující  CITY  centrum  v Klatovech  nabídlo  vystoupení  pro  malé 
školáky a  školáčky  Ochrana  přírody pohádkou  a  Dopravní  výchova  hrou  Povídání  ježka 
Kryštofa.

Napsaly: Tereza Motyčková  a Monika Bernardová, 3.r.

Pohádky
Byl jeden černočerný les. A ten les byl moc smutný, protože byl nemocný a nebydlela v něm 

žádná  zvířátka.  Jednoho  dne  letěl  okolo  ptáček  a  ptal  se:  „Proč  jsi  tak  smutný?“  Les  mu  začal 
vyprávět, že tam nebydlí žádná zvířátka a ani lidé tam nachodí. Ptáček mu řekl: „Nediv se, vždyť jsi 
tak černý a strašidelný. Ale já ti pomůžu.“ Ptáček odletěl do vesnice za lesem, kde bydlel dřevorubec 
Standa.  Standa  nelenil,  vzal  pilu  a  sekeru  a  vyrazil  do  lesa,  kde  začal  kácet  všechny polámané, 
nemocné a zničené stromy. Za chvilku svítilo v lese sluníčko a už tam bylo veselo. Byla jsem tam 
taky, viděla jsem srnky a veverky. Les se uzdravil a byl šťastný, že už není sám.

Napsala: Verunka Hulová,  2.třída                                                                                      

O chrostících
Byli dva kamarádi a ti se měli moc rádi. Hráli si na schovávanou i na babu. Moc je to bavilo. 

Najednou se přiblížilo nebezpečí a oni se zabalili do mrňavých kamínků. Ale nebojte se, nic se jim 
nestalo.  Byli  to  malí  chrostíci  a  ti  si  dělají  domeček  z písku,  trávy  a  kamínků.  Každý  má  svůj 
domeček, který jim chrání tělo a ze kterého jim vyčnívá jen hlava a nohy. 

Společně při hodině čtení napsali žáci 2. třídy

Perličky ze školních lavic
Rok má 12 měsíců: jaro, léto, podzim, zima. 
Maminka pěstuje na záhonku pěnkavy.
Já vím, co je to drb. To dělá naše máma.
Beran, beranice, jehně.
Kůň nám dává mléko.
Srdce se skládá z kostí.
Části srdce: levá přední končetina …

Sledujte pravidelně naše webové stránky. Dozvíte se termíny prázdnin, aktuální 
zajímavosti ze školy, můžete se seznámit s historií školy nebo si prohlédnout naše fotky a 
zúčastnit se hlasování a vybrat nejlepší fotku. Naše adresa je:

www.zsvseruby.cz
Vaši redaktoři Monika Bernardová, Marcela Franklová, Kristýna Mikšová, Kateřina 

Poláková, Šárka Poláková a Jiří Ticháček vám přejí hezké a teplé léto.
Na podzim zase na shledanou!!!

.


