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Jaro 
 

Opět vás vítáme u nového čísla Poškoláčka. Sice to jsou jen 4 měsíce, co jste si nás četli 

naposledy, ale i za tak krátkou dobu se toho v naší škole mnoho událo. A co se událo, to se dozvíte 

v našich novinách. 

Především naše školní hřiště dostalo krásné osvětlení, aby se mohlo vyuţívat i ve večerních 

hodinách. Škola má nová okna a dveře od předního i zadního vchodu a novou fasádu. Jistě jste si 

všichni všimli, ţe před naší školou zmizelo staré zábradlí, které vystřídala nová prosklená bariéra, 

která slouţí nejen na ochranu dětí, ale i školy před znečištěním od projíţdějících aut.  

A hlavně - je jaro a brzy budou prázdniny. 

Napsala: Lucka Pitáková,3.r. 



 

Historie … 
Školní rok 1963-64 
 Nový školní rok 1963-64 byl zahájen dne 2. září 1963. Dětem vyhrával na první cestě místní 

rozhlas. Všichni se shromáţdili v tělocvičně školy. Pionýři čekali na prvňáčky u dveří školní budovy, 

podarovali je kytičkou a odvedli do tělocvičny. K shromáţděným ţákům promluvil ředitel školy Jan 

Musil. Dále děti přivítali tajemník MNV s. Václav Kruml a Libuše Valečková za školskou a kulturní 

komisi MNV ve Všerubech. Zahájení nového školního roku se zúčasnilo 10 rodičů. Počet ţáků byl 31 

ţáků. V únoru do 1. ročníku byli zapsáni tito ţáci: Vlasta Jahnová, Anna Kaufnerová, Jindra Pihrtová, 

Hana Pudlová, Marie Roidtová, Libor Schamberger, Marta Špačková, Václav Zýka. Do 6. třídy ZDŠ 

ve Kdyni přestupují tito ţáci 5. r.: Jiří Husník, Jiří Janda, Marie Poláková, Václav Schleiss, Jan Strnad, 

Vlasta Ţlutá. Dne 1. října 1963 nastoupila na zdejší školu učitelka Sigrid Malá, dříve vyučující na 

ZDŠ 1. - 5. r. V Hyršově. Učitelka II. třídy Zdeňka Musilová nastoupila mateřskou dovolenou. Sigrid 

Malá vyučovala II. třídu do konce pololetí, od 3. února byla přeloţena na ZDŠ v Domaţlicích. Tímto 

dnem opět nastupuje po mateřské dovolené Zdeňka Musilová, která dále vyučuje II. třídu. Nejlepší 

ţáci byli: Jiří Husník, Václav Schleiss, Jan Strnad. Ţáci sbírali odpadové suroviny. Sebrali 1425 kg 

papíru, 690
 
kg hadrů, 48 kg kostí. V té době také ţáci sebrali 587 kg kaštanů.  

Napsaly: Monika Bernardová, 4. r. a Týnka Krumlová, 3. r. 

 

Větrná smršť 
11. března tohoto roku nás navštívil RNDr. Jan Sulan z Hydrometeorologického ústavu 

z Plzně, který se zajímá o bouře a tornáda. Zajímalo ho i tornádo ve Všerubech a na Hájku v roce 

1966. Za poskytnuté fotky a informace nás pozval do Plzně na besedu o předpovídání počasí. Ještě ale 

není rozhodnuto, kdy pojedeme.  

A co se v roce 1966 stalo? V červenci 1966 se přes obec Hájek přehnala nečekaná větrná 

smršť. Během pár vteřin tehdy vítr zničil prakticky celý střed vesnice. Hned druhý den se začalo s 

opravami, s kterými pomáhali i vojáci. Některé domy byly natolik poničeny, ţe uţ se neopravovaly. 

Na jejich místě teď stojí bytovky. 

Můj děda Jiří Husník po dobu velké a škodlivé vichřice byl ve Všerubech. Stál na kopci a 

díval se, jak vichřice ničí vesnici Hájek. Můj praděda a moje prababi v tu dobu byli na Hájku. Za 3 

minuty byla vesnice úplně zničena. Asi to musela být velká katastrofa. Nikdy bych to nechtěla zaţít. 

 

   
  

                                                                                   Napsala: Šárka Schleissová 3.r.                                                                 

 

… a současnost 
Ze života školy 

Dne 18. prosince byla vánoční besídka. Dostali jsme jeţíška -  počítače a osmnáct LCD 

panelů, nádobíčko (s tím si skoro pořád hrajeme), hru Hádej kdo?, malovátka pro panenku, Lego, 

Hoppin poppin, Cheva 16 trucker, lékařka, DVD, encyklopedii a pro kluky policejní auto, auto 

supercar, a ještě další. Byly to moc nádherné dárečky a všichni jsme z nich měli radost.  

Dne 23. ledna byl ve škole Den sněhuláků. Sníh nám pro stavbu sněhuláků zatím nepřál, a 

proto jsme si vymysleli něco jiného. Přišli jsme do školy v bílém převlečení za sněhuláky. Byla 

vyhlášená soutěţ o nejhezčího sněhuláka. Nejhezčí byly holky Sabinka Šleisová a Marika Cifrová. 

Sabinka měla kastrůlek na hlavě a Marika měla košťátko. Druhou hodinu jsme se fotili, soutěţili a 

potom jsme dostali sladkosti. Moc nás to bavilo. Kdyţ jsme přišli z oběda a převlékli se do masek, 

zase jsme tančili a ještě jsme si pustili pohádku Kouzelný Měšec.     



 

Protoţe uţ byl sníh, byla dne 19. 2. 2009 v naší škole zimní olympiáda. Šli jsme na kopec 

Radar, který je kus od školy. Všichni jezdili na sáňkách, bobech a igelitových pytlích. Byla to nejlepší 

odpoledka.      

 Účastníci Přehlídky masek se dostavili 20. února do školy v maskách. Čtvrtou vyučovací 

hodinu se masky sešly v jedné třídě a proběhlo společné hodnocení. Pro účastníky byly připraveny 

soutěţe a pro vítěze odměny. 

 Školní druţina opět vyhlásila 23. března barevný den, tentokrát ţlutý. Blíţil se první jarní den, 

a proto přišli všichni, děti i zaměstnanci, oblečeni do ţluté. Přivítali jsme společně jarní sluníčko opět 

různými soutěţemi a úkoly. 

 Dne 24. 3. 2009 navštívili školu hasiči z Hasičského záchranného sboru Domaţlice. 

Vyprávěli nám o svojí práci, ukázali nám obleky, které při své práci pouţívají a také své vybavení. 

Přivezli také ukázky hasičské techniky, např. vysokozdviţnou plošinu AP 27 a protiplynový 

automobil. Bylo to velmi zajímavé. Aţ nám všechno dovyprávěli a ukázali, šli jsme do ŠD podívat se 

na DVD o poţárech. Film se jmenoval Bezpečí a pořádek.  

  Dne 28. 4. 2009 se uskutečnilo Malování hrnků. Kaţdé z dětí si vyzdobilo a pomalovalo svůj 

vlastní hrneček. Hrnky a potřebný materiál jsme dostali.  

 Nejhezčí velikonoční vajíčka a kraslice jsme vyráběli ve vyučovacích  hodinách, ale i doma za 

pomoci rodičů. Vajíčka byla z libovolného materiálu, zdobená nejrůznějšími technikami. Hodnotila se 

originalita, nápaditost a vtipnost ozdobení. Soutěţ byla vyhodnocena 8. dubna.  

 Kaţdoročně na naší škole pořádáme čtenářskou soutěţ, které se zúčastní 2. – 5. třída. Děti 

četly neznámý text, na který měly přípravu 1 minutu. Nejlepší čtenáři z kaţdého ročníku se zúčastní 

okrskového kola v MZŠ Kdyně a jsou to: Simona Ţenatá a Marika Cifrová  z 2.r., Šárka Schleissová 

ze 3. třídy, Monika Bernardová a Marcelka Franklová ze 4. r. a Sárka Červeňáková z 5. třídy. 

 Do MKS Kdyně jsme jeli na dětské představení s písničkami Látané příběhy krejčíka Honzy – 

Afrika. Krejčík Honza dostane od dětí objednávku na masky zvířat pro maškarní karneval. Obrázky 

masek mu nedopatřením rozstříhají neposedné nůţky. Krejčík se se svými kamarády vydá na výlet do 

Afriky a společně s dětmi dá do pořádku to, co nůţky natropily.   

 Všichni víme, ţe 22. duben je vyhlášen Dnem Země. Je to svátek ţivotního prostředí. I naše 

škola si tento svátek připomněla. Cílem je ukázat, jak se máme chovat k ţivotnímu prostředí. Byl 

připravený program na celý den. Nejdříve byly soutěţe, pak úklid v okolí školy a na dětském hřišti, 

pochod přírodou a ve finále jsme si opekli vuřty. Mňam. 

 Poslední večer v dubnu se čarodějnice slétají k ohňům. Ve škole jsme neletěli k ohni, ale na 

olympiádu, která se konala po obědě na školním hřišti. Přičarovali jsme si pěkné počasí a změřili síly 

v různých soutěţích – hod koštětem na branku, trefa míčem do terče, hod míčem do vyznačeného 

kruhu a zápas ve vybíjené mezi Monstry a Mumiemi. Celou olympiádu vyhrálo druţstvo Monster.      

 Kurz první pomoci ve škole pořádá pí učitelka Jana Šupová a probíhá průběţně po celý rok. 

Kurz je zaměřený vţdy na určité téma a v průběhu školního roku je jich několik.        

 Ve školní druţině  hrajeme celoroční hru Honba za pokladem. Jsme na devátém ostrově a na 

desátém nás čeká poklad.                                                
Napsaly : Tereza Motyčková, 4.r, Lucka  Pitáková, 3. r. a Veronika Hulová, 3.r.   

 

 

Naše koníčky… 
Můj koníček fotbal 

Začal jsem hrát fotbal v 6 letech. Letos jsme hráli 2 turnaje, dal jsem uţ 8 gólů a přihrál jsem 

na 7 gólů.  Vyhráli jsme dvě zlaté medaile v krajském přeboru v Klatovech. Jednou bych chtěl hrát za 

Viktorku Plzeň. 
Napsal: Robin Hranáč, 3.r. 

Můj pejsek Jerry 
Mám pejska. Jmenuje se Jerry.  Je to srnčí pinč. Jerrykovi  je 6 let. Je krátkosrstý v hnědé 

barvě.  Chodím s ním ráda na vodítku na procházky. Kdyţ ho pustíme na zahradu, občas se zaběhne. 

Ráda si s ním hraji a skotačím. Jeho nejlepší kamarád je sousedovic  jezevčík jménem Bob. Pobíhá 

s ním na dvorku. Navzájem se škádlí. Jerry je můj pejsek a já jsem jeho panička. 
                                                                                                               Napsala: Marcela Franklová 4.r. 

 



 

… a naše díla 
Jarní sklizeň 
Monika Bernardová 
„Všechna rajčata jsou zralá     Lucka vzala telefon, 

nejen velká, i ta malá!“      počkala na volný tón, 

křičí Vláďa ze zahrady:      vytočila číslo Káji: 

„Lucko, sklizeň uţ je tady!“     „Kdo sem přijde, ten se nají,  

        vezmi s sebou kamarády, 

Tak si děti košík vzaly,       za pět minut ať jste tady!“ 

rudé plody otrhaly,  

jenomţe jich byla spousta.                                                                                               

Vláďa snědl dvě tři sousta,                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                

pochválil je, ţe jsou príma                                                                                                     

ale je jich moc.  „Co s nima?                                                                                                                

Tu kupu, tím jsem si jist,                                                                                                   

nemůţeme sami sníst!“                                                                                  

                                                                             
Samička       Kočička 
Tereza Motyčková      Tereza Motyčková                                                        
Máme doma samičku,       Znám jednu kočičku, 

která chroupe mrkvičku.     která leţí na bříšku.  

Má koţíšek strakatý      A říká: „Jsem hezká kočka, 

kamarádí s koťaty.      a mám modrá očka.“   

 

 

 

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 Robin Hranáč, Verunka Hulová, Kristýnka Krumlová, Nikola 

Mihálková, Lucka Pitáková, Šárka Schleissová, Monika Bernardová, Marcela 

Franklová a Tereza Motyčková vám přejí hezké a voňavé léto.  

 

 


