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Máme novou školu!!!
a

Dobrj den, vítáme vás v novém školním roce S dalším ěíslem našeho ěasopisu Poškoláěek.
Vtomto ěísle bude opravdu co ke ětení, protože se toho od konce minulého školního roku hodně
událo. PŤedevším se otevŤelo hned vedle školy víceričelové hŤiště a 28. června 2008 bylo slavnostně
otevŤeno. Na toto hŤiště jsme se všichni moc těšili. Rádi tam chodíme všichni cviěit anebo si hrát se
školní družinou. Také máme opravenou a zatep|enou školu, nová plastová okna, dveŤe a hezkou
barevnou fasádu. Nová škola se nám líbí zvenku i zevnitŤ a moc rády tam obě chodíme. Máme tu
hodně kamarádek a kamarádi a hodné paní uěitelky a pana uěitele. Ve tŤídách je hezká v!,zdoba
PŤijd'te se k niím podívat. Zveme vás|.

Lucka Pitáková a TÝna Krumlová ze 3. tžídv



Ze ško|ní kroniky . školní rok1962|63

Št<otni rok byl slavnostně zahájen 3. září 19oz. Školaby|a opět dvojtřídní. V 1. třídě
rrylěoval ředitel školy Jan Musil 25 žák.ů (I., 2.a 3. p.r.), ve 2. třídě rryučovala učitelka
Zdeřka Musilová 13 Žák:ů (4. a 5. p.r.). Do školy chodilo celkem 38 žák.ů, Během školního
roku se stav sníŽil na 34 zakr:. Škotní prospěch byl tento školní rok slabší, propadli 3 žáci.
Mezi nejlepší žrky patřil Martin Klamt, Marie Koviáříková, Jana Schleissová a Jiří Husník. Na
podzim sbírali žáci kaštany ažaludy. Výborných výsledků dosríhli žácive sběru odpadoqých
surovin. Sebrali celkem 1 5|2 kg papíru, 538 kg hadru a99 kg kostí. Nejlepší sběrači Václav
Kruml a Jiří Husník byli odměněni knihou. Žáci také odevzdali 30 kg sušených bylin.
Pion;frská skupina pracova|a poměrně dobře. Měla celkem 13 pionýru a 16 jisker. SRPŠ
připravilo viánoční nadílku pto kaŽdého žéka v ceně 10,- Kčs. Ve stejné hodnotě bylo
připraveno pro děti i pohoštění na MDD. Dále rodiče hradili zájezdna divadlo, lehkoatletické
přebory ve Kdyni a na konci školního roku školní výlet. Při školní zahradě by|o zÍizeno
políčko, kde mohli žáci letos pěstovat zeleninu. Nad políčkem se rozkláda|o travnaté hřiště,
které bylo též rodiči brigádnicky vybudováno. Finanční efekt zaprovedené opravy a generiilní
opravu školy v letech 1'959 _ 62 čin|| 64 600,- Kčs.

Monika Bernardová a Marcelka Franklová' 4. třídq

A jaké jsou nák|ady na generální opravu dnes?

Par čísel, které jsme dostali od paní starostky Ing. Ludmily Rousové:
Celkově vynaložené finanční prostředky na stavbu víceúčelového hřiště, které bylo otevřeno
28.6.2008 činí2 686 958'- Kč.
Celkové nráklady na generální opravu školy v současné době činí 1 895 323,- Kč.

Poděkování ředitellry školy

Děkuji paní Vartové a paní Rakovcové a maminkám paní Holubové a paní Mďiákové
za pomoc při uklidu školy o pránďnínách, kdy se prováděla generální oprava školy.

Ze života školydnes

20. zaří se uskutečnilo setkrání důchodců. Vystupovali jsme zde s dětmi z mateřské
školky. Kája MďríkováLtrá|a na klávesy, Bohunka Mďríková na flétnu, Jindřiška Pekrírková
tancovala a ostatní děti si připravily básničky a písničky. Na konEi dostaly všechny déti za
odměnu chlebíčky a ziíkusky. Doufiím' že důchodcům se naše vystoupení líbilo.

24. zaři jsme byli na koncertě Pavla Noviíka. Jezdíme na něj každý rok. Vystupoval
s ním i jeho syn. Zpívali písničky, které všichni známe, třeba o zvíŤátkách, a proto jsme
zpívali s nimi. A také jsme tancovali. .

1. října předvedli příslušníci CS dětem ze ZŠ i MŠ práci se služebními psy a další
předvedli ukazky sebeobrany. Pes Rex byl cvičený na vyhledávríní cigaret, drog i bomb.
Prohlédli jsme si neprustřelnou vestu, teleskopické pendreky a vyzkoušeli jsme si vysílačky.

2. října byla Drakiáda. To je soutěž o nejhezčího draka a o draka, co umí nejlépe létat.
Nejvíce létď drak Káje Mďrákové. Ale měla smůlu, protoŽe se jí nakonec zatrtota|do stromu.

16. října se ve škole hrála pohádka o princezně Rozmařilce s loutkami, kteým se říká
marionety. Byla tu princezna, čert nebo Kašpárek. VŽdycky se přijdou podívat i děti ze
školkv.



V říjnu se ve škole konal projekt Ukládaní zvířátek k zimnímu spanku. V pátek večer
14. října byl lampiónový pruvod. Všichni jsme došli do Kulturního domu, kde jsme soutěžili.
Soutěže si pro nás připravily naše maminky. Paní Pekrírková byla brouček' paní Poláková
beruška, paní Franklová včelka a pani Mďráková pračlověk. Nosili jsme zrnka pylu, píchali
věelím žihadlem balónky, skládali puzz|e a počítali. Pak jsme přešli do školy, kde jsme spali.
Přinesli jsme si mattac| karimatku' spacák nebo prostě něco na spaní a spali jsme v první
třídě. Večer jsme se dívali na pohádku' tancovali, nebo si jen tak povídali. Jak kdo chtěl.
Druhý den ráno byla společná snídaně a pak jsme se postupně rozchénelí domů. Na spaní ve
škole se každý rok těšíme.

5. prosince nás navštívil při tzv. mikulášské nadílce Mikuláš, který byl doprovázen
čertem. Ani jsme se nebáli, spíš to byla velká legrace. oba rozdali dětem balíčky sladkostí od
SRPDS.

Divadýlko KUBA k nám jezdí kaŽďý rok. Viděli jsme již třeba Pletené pohádky,
Mňam pohádky' HonzaNebojsa, Pejsek a kočička. 2. prosince jsme viděli představení Hodina
čertopisu aneb Čertovská škola. Byla to vyučovací hodina v čertí škole, na které profesor
Belzebub zapomoci své asistentky Albíny učil malá ěetťata, co by mělkaŽdý ěertznát a umět
a na co si má dávat ve světě pozor. Mďí čertíci jsme byly my děti ze školy a ze školky a na
hlavě jsme měly rohy. 

Tereza Moýčková, Týna Krumloyá, Verunka Hulová

o škole ve Všerubech

Bydlíme ve Všerubech a taky tady chodíme do školy. Naše škola je ma|á, a|e hezká.
Budova školy se o prázdninách opravovala. Nová škola se niím moc líbí a všichni sem moc
rádi chodíme. Miíme nová plastová okna, dveře a hezkou barevnou fasádu. 28. června se také
slavnostně otevíralo úplně nové víceúčelové hřiště. Na úvod zatancova|i někteří žáci naši
školy. Pak dďší hrríli fotbď a vybíjenou. Vybíjenou hrála2 družstva _ červení a ze|eni. První
místo vyhráli ze|ení v čele s kapitiínem Romanem Váwou. Červení s kapitánem Tomášem
Kafkou skoněili drvzí.

od letošního roku smí Všeruby oficiálně používat titul městys. Pnmí zmínka o
Všerubech pochází z roku 1570, kdy byla tato osada povýšena na městečko císďem
Maxmiliránem II. V roce |852 zachvátil Všeruby velký požár, shořel kostel, fara, škola i
hospoda. Shořely také všechny domy po obou stranách hlavní ulice. V době mezi dvěma
světovými válkami měly Všeruby přes 1 000 obyvatel a200 domů. Mezi řemesla, která měla
ve Všerubech tradici, patřilo hrnčířství.

Týnka Krumlovd, Lucka Pitáková a Verunka Hulová ze 3. třídy

Jmenuji se Nikola Mihálková a bydlím na Hyršově. Do školy ve Všerubech jezdím
autobusem. V Hyršově je zajímavý kostel, kteý je celý nově opravený. Vedle kostela se
nachází byva|ý klášter, kde v minulosti působily jeptišky. V současnosti zde vznikla
zemědělská farma, kde se chová dobyek, ovce' a koně. Mráme zde i nové hřiště. Jezdí sem
|iďé z nedalekého Německa.

Nikola Mihdlkovd, 3. třída

Já se jmenuji Ša*a Schleissová abyd|im na Hájku. Je to klidná obec. Na Hájku dřív
byla škola, a|e vžje zrušená. Proto jezdím do školy ve Všerubechkaždý den autobusem.
Jezdíms ondrou Polákem, jeho sestrou Šárkou Poliákovou a Marcelkou Franklovou. Vždycky
riíno se setkáme na autobusové zasÍávce a je tam velká legrace. 

Š,irka Schleissová, 3. třída



Naše zájmy

Fotbal
Jmenuji Se Robin Hranáč a hraji fotbal už

odmalička. Moc mě to baví a Ťíkají o mně, že to umím. M j
trenér je pan Pepa Havel a mtij táta Bohumír Hranáě. Hraji
Ve Kdyni za mladší pŤípravku, Za starší pŤípravku a Za
mladší Žéky. Hraji většinou zá|ožníka. Protože je fotbal
mym velkym koníčkem, Zajímám se i o jeho historii.

Kdy míčové h'y podobné fotbalu pŤesně vznikly, to
už Se nedozvíme. Některé prameny uvádějí 2500, některé i
5000 let pŤ.n.l v Číně. A věděli jste tŤeba, že jednodušší
fotbal se hrával v londynskych ulicích j|Ž ve 14. století? Pak
byl pro SVou hlučnost a Surovost královskym vynosem
zakénán. První pravidla h.y tak, jak ji známe dnes, byla
sestavena v roce 1862 v Anglii.

Robin Hranáč, 3. tŤída

Sledujte pravidelně naše webové stránky. Dozvíte se termíny prázdnin, aktuální
zajímavosti ze školy, mrižete se seznámit s historií školy nebo si proh|édnout naše fotky a
zr'ičastnit se hlasování a vybrat nejlepší fotku. Naše adresa je:

vyww .zsvseruby. cz
Vaši redaktoĚi Robin Hranáč, Verunka Hulová, Kris{fnka Krumlová,

Nikola Mihálková, Lucka Pitáková, Šá.ka Schleissová, Monika
Bernardová, Marcela Franklová a Tereza Motyčková

vám pňejí spokojené a k|idné vánoční svátky a hodně zdraví a štěstí
do roku 2009.


