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Dobrý den, 

         vítáme vás u dalšího čísla našeho Poškoláčka. 1. září 2009 nám začal další školní rok.   

Někteří se do naší školy těšili, jiným se naopak nechtělo a další odešli do vyššího ročníku 

Masarykovy základní školy Kdyně. Byli to ţáci 5. ročníku Nikola Schleissová, Sára 

Červeňáková a Ondra Polák. Také ale do naší školy přibyli ţáci noví – prvnáčci. Lukášek 

Schleiss, Anetka Krumlová, Honzík Chlad, Štěpánek Svatoš a Lucinka Černá. 

        Jako jedna z redaktorek našeho časopisu, bych vás ráda upozornila, ţe webové stránky 

naší školy mají nový kabát. Můţete zde pravidelně sledovat měsíční akce školy, fotogalerii, 

soutěţe i náš časopis. Ale můţete si tady vyzkoušet i moderní školní informační systém 

iškola. Učitel spravuje hodnocení, zadává úkoly, informuje pomocí e-mailů a vývěsky, ţák 

vidí své hodnocení a sdělení školy, vypracovává domácí úkoly a testy. A konečně rodič má 

kompletní přehled o hodnocení, výsledcích, úkolech, absenci a poznámkách svého dítěte.  

V případě, ţe budete mít zájem o tuto spolupráci, obraťte se na ředitelku školy Mgr. J. 

Behenskou.  

 Přeji všem úspěšný školní rok 2009/2010. 
                                           Vaše redaktorka a žákyně 4. ročníku Šárka Schleissová 



Ze ţivota školy dříve… 

Školní rok 1964/65 
         Škola byla organizována opět jako dvojtřídní. V 1., 2. a 3. r. – 20 ţáků - vyučoval ředitel 

školy Jan Musil, ve II. třídě (4. a 5. r.) – 23 ţáků – vyučovala učitelka Zdeňka Musilová. 

Během školního roku, kdy postupně onemocněli třídní učitelé, vyučoval vţdy otec ředitele 

školy Jindřich Musil. Do školy chodilo 32 dětí. Začaly sem chodit děti z Hájku a počet ţáků 

tak stoupl na 43. 1. ročník navštěvovali Jiří Durkáč, Josef Kafka, Miroslav Kopa, Eva 

Koscelníková, Eva Maurencová, Jaroslav Michálek, Václava Míková, Jan Musil, Jaroslav 

Petrţelka, Antonín Roidt, Jitka Servusová a Hana Šafránková.  Do 6 r. ZDŠ Kdyně 

přestoupili: Vlasta Grasslová, Marie Haladová, Marie Herrmanová, Pavel Husník, Jaroslava 

Keplová, Jaroslava Radlingerová, Jana Schleissová, Zdeňka Tomanová, Jana Pudlová, 

Miroslav Špak, Jaroslav Husník, Václav Langhans a Stanislava Maurencová. Chování nebylo 

tak pěkné jako léta předešlá. 4 ţáci byli potrestáni sníţenou známkou z chování. Ve sběru 

odpadových hmot dosáhlo ţactvo velmi pěkných výsledků. V prosinci 1964 obdrţela škola 

pro nejlepší sběrače od průmyslového odboru ONV v Domaţlicích odměnu 200,- Kč. Za tuto 

částku bylo zakoupeno 9 knih. Za celý školní rok nasbírali ţáci celkem 5740 kg odpadových 

surovin, z toho 2264 kg papíru, 648 kg hadrů, 68 kg kostí a 2760 kg ţelezného šrotu. Přes 

nepříznivé počasí proběhl téţ sběr léčivých bylin úspěšně. Do Plzně bylo zasláno 31,95 kg 

sušených léčivých bylin, čímţ bylo plánované mnoţství překročeno. V říjnu a listopadu 

proběhl sběr kaštanů a ţaludů pro místní mysliveckou společnost. Bylo sebráno 405 kg 

kaštanů a 18 kg ţaludů. Od jara 1965 byla plánována oprava fasády, střechy a komínů v 

částce 20 – 25 000,- Kč. Nejdříve byla práce potvrzena OSP v Domaţlicích, později pak 

vyškrtnuta. V květnu bylo školní hřiště oploceno pletivem v celkové částce 579,31 Kč. Jinak 

bylo ve škole vymalováno, uklizeno a vše připraveno k zahájení dalšího školního roku. Z 

tělocvičny v přízemí byla zřízena další třída, neboť při zrušení ZDŠ - 1. 5. r. v Hájku byla 

otevřena ve Všerubech třetí třída. 
Zapsala:  Marika Cifrová,  žákyně 3. třídy 

 

… a dnes 

Vuřty se opékaly 18. září 2009 u školy a zúčastnili se nejen děti a rodiče z naší školy, 

ale i z jiných škol. V 18.
00

 hodin jsme se sešli na hřišti a zahráli si vybíjenou. Po hře jsme 

dostali ten správný hlad a tak jsme si spolu s rodiči a kamarády opekli vuřty. Počasí nám přálo 

a tak doufám, ţe se opékání všem zúčastněným líbilo. 

V neděli 4. října se konal jiţ podeváté Den otevřených dveří. Tuto akci pořádáme 

kaţdoročně v době, kdy je v obci pouť. Zájem je vţdycky vysoký. Letos přišlo do školy přes 

70 dětí, rodičů, kamarádů a známých. 

Plavecký výcvik začal 22. října. Plavecký výcvik znamená, ţe musíte skákat do vody, 

lovit puky, potápět se a samozřejmě plavat. Z 1. třídy byla na prvním místě Anetka Krumlová, 

ze 2. třídy Matěj Koutník, ze 3. třídy Jindřiška Pekárková, ze 4. třídy Patrik Vávra a z 5. třídy  

byl  první Lukáš Ţenatý. 

 Další z barevných dnů se konal v naší škole 27. 10. 2009 v době odpoledního 

vyučování. Tentokrát to byl den ve znamení fialové barvy. Děti, které přišly do školy ve 

fialovém oblečení a fialových doplňcích, se rozdělily na čtyři druţstva. Druţstva se 

pojmenovala jmény Fialky, Švestky, Blumy a Hroznové víno. Soutěţ mezi druţstvy se 

skládala ze čtyř úkolů. Stavěli jsme puzzle, odpovídali na otázky zadané v testu o zvířatech, 

barvili obrázek a poslední úkol byl zaměřen na pozornost a paměť. Nejlépe si vedlo druţstvo 

Švestek, ve kterém byli tito ţáci: Šárka Poláková, Lucka Pitáková, Dan Macán, Honzík Šup a 

Lucka Černá. Na závěr fialového odpoledne jsme si všichni zatančili a zacvičili s DVD Dády 

Patrasové. 



Letos jsme se nespoléhali na pranostiku o tom, ţe svatý Martin přijíţdí na bílém koni, 

ale v hodinách pracovních činností jsme si vyrobili vlastní bílé koníky, na kterých jsme pak 

11. listopadu, tedy na svátek Martinů, odjeli ze školy domů. První a druhý ročník vyráběl 

koně z látky, ostatní ročníky z lepenky.  

Lampiónový průvod obcí v polovině listopadu se pomalu stává jiţ tradicí. Akci pořádá 

základní škola pro všechny děti a rodiče nejen ze Všerub, ale i z okolních vesnic. V letošním 

roce se konal průvod pod názvem Cesta světel. 11. listopadu je svátek svatého Martina, který 

podle pranostiky přijíţdí na bílém koni. 17. listopadu je státní svátek, který připomíná 

sametovou revoluci. Na připomenutí svátku Martina i na připomínku 17. listopadu 1989 se 

zapalují svíčky a světýlka. Naší připomínkou obou svátků byl průvod svítících lampiónků – 

cesta světel. V letošním roce se tento průvod konal 13. 11. 2009 od 18.
00

 hodin. Sraz 

účastníků byl jiţ tradičně na začátku obce, kde se sešlo odhadem kolem 80 účastníků. Ti 

nejmladší se vezli třeba i v kočárcích, děti ze školky, základní školy, ale i ti, kteří jiţ naši 

školu opustili, nesli své lampiónky přes celou obec aţ ke kulturnímu domu, kde byly 

připraveny pro účastníky pochodu zábavné soutěţe. Soutěţilo se v hodu míčky na cíl, 

přeskakování švihadla, driblinku s míčem, v chytání kuliček do kalíšku a v poráţení kuţelek. 

Za splnění kaţdého úkolu jsme dostávali bonbóny a na závěr večera dostali ţáci školy 

kindervajíčka. 

Dne 4. 12 navštívili naši školu Čert s Mikulášem. Jiţ od rána panovalo ve škole napětí 

a všichni se těšili, jak bude Čert s Mikulášem vypadat. Kaţdé zaharašení za dveřmi nás 

polekalo. A konečně byli tady! Někteří z nás, hlavně ti největší zlobilové, se opravdu báli a 

slibovali, ţe se polepší. Kaţdý si připravil pěknou písničku nebo básničku, za kterou od 

Mikuláše dostal čokoládový dárek. Mikuláši a Čerte - těšíme se na vás opět za rok!  

 6. 11. 2009 se konal výlov všerubského rybníka. Celá škola se šla podívat na ryby, jak 

se plácají ve vodě, v bahně i v sítích. Při hodině výtvarné výchovy jsme si nakreslili své zlaté 

rybky. V rybníku jsme ţádnou kouzelnou rybku neviděli, ale na výkresech se nám opravdu 

povedly.  

Vánoční stromeček se ve Všerubech rozsvítil v neděli 29. listopadu. Se svými básničkami 

a písničkami jsme vystoupili v programu. Bylo to moc krásné, kdyţ se ozdobený strom před 

kostelem rozsvítil. 
Napsala: Simona Ženatá , 3. třída 

 
Děti ze 4. třídy dostaly za úkol napsat pohádku na vyjmenovaná slova po b. Přečtěte si, jak se to povedlo 

Šárce  Schleissové: 

Zámek jako z pohádky 

Znám krásné město Přibyslav. Kousek za městem chovají kobyly a býky. Jednou si 

vyjel Zbyněk na koni a uviděl, jak babička na trhu prodává bylinky. A tak se zeptal:,,Babičko, 

co to prodáváte za bylinky?“ A babička odpověděla:,,To jsou léčivé bylinky, ale nejsou jen tak 

obyčejné, kdyţ je dáš někomu na srdce, oţije a bude bystrý a čilý.“ Zbyněk neváhal a pár si 

jich vzal. Nasedl na kobylu a jel dál. Jel a jel, aţ dorazil k zámku jako z pohádky. Uţ byl 

unaven a tak se šel podívat, jestli by tam nebylo lůţko na spaní a trochu jídla. Vstoupil a 

uviděl tu krásu, jakou ještě neviděl. V krbu hořel oheň a nábytek byl ze samého zlata a stříbra. 

Bylo tam nádherné lůţko na spaní, měkké jako vata. Jídlo a pití tam také bylo a tak neváhal a 

najedl se. Pak se šel podívat, jestli tu někdo bydlí, ale po nějaké princezně ani vidu ani slechu. 

Ani človíček, ani ţivá bytost tady nebyla. A tak se šel vyspat do toho krásného měkkého 

lůţka. Příštího dne ráno vyšel ze zámku a jel dál. Uţ byla opět další tma a zase uviděl ten 

samý zámek jako předtím. Myslel si, ţe jezdí dokola, ale pravda to nebyla. To kouzelné 

bylinky mu ukazovaly cestu k zakleté princezně. Zbyněk poloţil léčivé bylinky od babičky 

princezně na srdce, probudil ji ze spánku a stal se králem celé země. 

 

 



Moji kamarádi 
Pro lidi, kteří uvaţují o koupi domácího mazlíčka, ale nemají zatím se 

zvířátky ţádné zkušenosti, je křeček ideálním řešením. Malý, čisťounký, 

nenáročný na stravu a ubytování, při vhodném přístupu se lehce ochočí. 

Vzhledem k tomu, ţe většinu dne prospí a probouzí se aţ večer, nestrádá 

během dne samotou, jako psík či kočička. Co se týče dětí i jim můţe být 

křeček milým společníkem, ale pouze za předpokladu, ţe je rodiče naučí respektovat jeho 

potřeby a zvyky. Doţívá se 2 aţ 3 let. Křeček pouţívá hlavně čich a sluch. Je výborný běţec, 

rád šplhá, zdolává překáţky. Nejlépe mu je v akváriu nebo v kleci. Jako podestýlku potřebuje 

hobliny. Potřebuje denně čistou vodu a má rád zrní, slunečnice, oříšky, piškoty, listy 

pampelišek atd. 

 Sama mám doma dţungarské křečíky Bobše, Myšáka a Snupyho. Mohu jen doporučit. 

Zajímá vás ţivot mých křečků?  Čtěte příště. 
Napsala: Týna Krumlová , 4. třída 

 
Kamarádi      Motýli     
Já mám doma křečky.                                    Vidím, vidím paví oko,                                                             

Lezou, skáčou, skotačí,           letí, letí převysoko.                                                                                         

Anetce to nestačí.          Vidím, vidím babočku,                                      

Máme je jak kamarády,       kouká na mně po očku.                       

protoţe je máme rády.                                                                                                  
                                                                                                                   Napsala: Týna Krumlová , 4. třída 

Měsíce 

Leden na rampouchy hrál, 

únor posune den dál, 

březen trávu tlačí vzhůru, 

duben barví stromům kůru, 

květen barevný má fráček, 

červen zpěvavý je ptáček, 

červenec je léto u vody, 

srpen jsou prázdninové příhody, 

v září škola volá zas, 

říjen je podzimní čas, 

listopad spí zahrádka, 

prosinec je pohádka.                Napsala: Marika Cifrová, 3. třída 

                                                     

Vaši redaktoři Marika Cifrová, Kristýna Krumlová, Šárka Schleissová a Simona 

Ţenatá vám všem přejí krásné a pohodové Vánoce a do nového roku 2010 především 

pevné zdraví a hodně optimismu. 
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