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Vítáme jaro!!!                       

Vítáme jaro a vás všechny opět u dalšího čísla našeho Poškoláčka. Sice je to jen pár měsíců, 

co jste si nás četli, ale přesto máme pro vás mnoho zajímavých informací. Jak všichni víme, byl 

masopust. Ten jsme ve škole sice neměli, ale uspořádali jsme ve škole Den masek, byli jsme na 

muzikálu, krmili v lese zvířátka. Více informací o všem najdete uvnitř Poškoláčka. A víte, ţe naše 

škola slaví slavné výročí? Před 90. lety byla zaloţena v obci Všeruby česká škola. Letos 12. června 

uspořádáme oslavu. Přijďte si do školy prohlédnout staré fotografie, kroniky a poslechnout si naše 

vystoupení. Pozvali jsme i bývalé pracovníky školy a mnoho důleţitých hostů.  

PŘIJĎTE nás ! UŢ SE NA VÁS TĚŠÍME!!! 
Napsala: Šárka Schleissová, 4. třída 

 

Ze školní kroniky – školní rok 1965/1966 

Dne 1. září 1965 byl slavnostně zahájen nový školní rok 1965-66. Všichni ţáci se 

shromáţdili ve III. třídě. Ke shromáţděným ţákům promluvil ředitel školy a zároveň přivítal i 

novou učitelku Miladu Lešickou, která vyučovala v nově zřízené třetí třídě. Za MNV ve Všerubech 

pozdravil ţáky předseda MNV Václav Kruml. Zvláště pěkného přivítání se dostalo ţákům 1. 

ročníku. Pionýři je pozdravili drobnou kytičkou a předsedkyně SRPŠ A. Schleissová předala 

kaţdému knihu na památku vstupu do školy. Za účasti předsedy školské a kulturní komise ONV v 

Domaţlicích J. Thomayera, předsedy MNV ve Všerubech V. Krumla, ředitelky ZDŠ v Hájku B. 



Wickové a ředitele ZDŠ ve Všerubech J. Musila bylo rodičům ţáků navrhnuto sloučení ZDŠ 1. - 5.  

r. v Hájku se ZDŠ 1. - 5. r. ve Všerubech, čímţ by ve Všerubech byla otevřena třetí třída a ZDŠ v 

Hájku byla zrušena. Rodiče vcelku souhlasili s tímto návrhem. Předseda MNV ve Všerubech si 

kladl pouze jednu podmínku. Souhlasil s uzavřením školy v Hájku tehdy, jestliţe bude otevřena ve 

Všerubech třetí třída. Škola byla takto organizovaná jako trojtřídní. V 1. třídě vyučovala učitelka 

Milada Lešická, ve 2. třídě vyučoval ředitel školy. Jan Musil a ve 3. třídě vyučovala učitelka 

Zdeňka Musilová. Mezi nejlepší ţáky patřili Jaroslav Michálek, Jan Musil, Anna Kaufnerová, 

Ladislav Lešický, Zdeňka Schleissová a Marie Kovaříková. Školu navštěvovali ţáci ze Všerub, 

Hájku, Brůdku, Studánek a ze Srub. Odbor školství a kultury povolil přes zimní období, aby 

odpolední vyučování bylo přidáno k dopolednímu, a tak ţákům umoţněn odjezd autobusem ze 

Všerub domů. 18. července 1966 se přes Všeruby a okolí přehnalo tornádo. O následcích této 

katastrofy jsme uţ v našich novinách psali. 
Napsala: Marika Cifrová, 3. třída 

 

Ze ţivota školy dnes 

  Prázdné lahve, které mají zajímavý tvar, nemusí skončit jen v kontejneru s druhotnými 

surovinami. Ve školní druţině jsme je ozdobily ubrouskovou technikou, kterou zvládnou i ti 

nejmladší. Podle fantazie jsme polepili lahve obrázky a tak mohou dále slouţit jako ozdobné 

dekorace nebo jako vázičky na květiny. 

 I letos se školní druţina vydala ke krmelci, který stojí u křiţovatky na Pomezí. Na podzim 

jsme nasbírali dvě plné bedničky kaštanů a ţaludů, z domova jsme si přinesli mrkve, jablka a staré 

pečivo. Všechny tyhle dobroty jsme 8. ledna odnesli do krmelce, ke kterému chodíme jiţ několik 

let. Po naplnění krmelce jsme se posilnili i my a vydali se na cestu zpět. V polovině cesty na nás 

čekalo překvapení v podobě ohníčku, na kterém jsme si opekli vuřtíky, a kotlík teplého čaje. I tahle 

zastávka v lese byla příjemná a zbytek cesty nám rychle uběhl. 

 Dne 12. 1. 2010 jsme šli společně odpoledne na fotbalové hřiště. Po dlouhé době napadlo plno 

sněhu a my jsme mohli uskutečnit naše stavby. Měli jsme s sebou také náčiní, které jsme 

potřebovali. Rozdělili jsme se na skupinky a kaţdá skupinka se domluvila mezi sebou, co postaví. 

Většinou jsme si udělali veliké iglú, kde jsme mohli vegetit.  

 DIVADÝLKO KUBA - NENÍ DRAK JAKO DRAK, napsali František Kaska, Petr Mlád a 

Dana Mládová. Hráli - Dana a Petr Mládovi. Divadélko KUBA do naší školy jezdí pravidelně 

jedenkrát za rok, letos jiţ podeváté. 27. ledna 2010 na představení přišly i děti z MŠ a všem se 

pohádka líbila. Školkáčkové se po skončení divadélka s námi nasvačili a pak si poslechli prvňáčky, 

jak se naučili za půl roku krásně číst, prohlédli si jejich sešity a zkusili si, jak se sedí ve školních 

lavicích.  

 Dne 27. ledna 2010 proběhl další Den sněhuláků v naší škole. Jiţ potřetí jsme se oblékli do 

bílého oblečení, nasadili si barevné šály a čepice. Sabinka měla na hlavě opět svůj oblíbený kastrol. 

Moc nám to všem slušelo. Ve třídě jsme hráli hru na barvy, kreslili obrázky a proplétali se při hře 

Twister. 

 Měsíc únor je obdobím, kdy se konají maškarní bály pro dospělé, ale i pro děti, slaví se 

Masopust a všichni se jiţ začínají těšit na jarní dny. Ve školní druţině jiţ několik roků pořádáme 

setkání masek, aby i nám zamračené dny lépe ubíhaly. Letos přišly opravdu krásné masky. 

Agentura Pragoline připravila pro děti přímo ve škole vzdělávací pořad s názvem Seznámení 

s ţivou hudbou, ve kterém představila mnohé hudební nástroje a ukázky z různých hudebních 

ţánrů.  

Dne 19. 4. 2010 pořádala naše škola Den Země. Programem tohoto dne bylo lepení motýla 

sáčky z čajů, sbírání odpadků na dětském hřišti i v okolí školy, opékání vuřtů a na závěr míčové 

hry. Byli jsme připraveni ve všech směrech, jak na brigádu, tak i na opékání. Počasí nám přálo, 

sluníčko se na nás smálo a tak nám šla práce od ruky.  

23. dubna od 9.
00

 hod proběhl ve škole zajímavý vzdělávací program pro děti z mateřské 

a základní školy O středověkých nástrojích, kdy jsme si různé neznámé nástroje mohli prohlédnout 

a také v krátkých ukázkách poslechnout. 



Kaţdoročně na naší škole probíhá policejní prevence pod názvem Ajax. Máme moţnost se 

seznámit s prací policistů. 26. dubna opět přišla do školy paní nprap. Čejková a seznámila nás s 

různými problémy a nástrahami, které mohou nastat. Všichni máme svůj Ajaxův zápisník, kde 

plníme jednotlivé úkoly. Na kaţdý měsíc je jiné téma např. Leden - děti a trestné činy, Únor - 

mezilidské vztahy - šikana, Březen - dopravní výchova - cyklista...  Tento projekt probíhá ve 2. a 3. 

ročnících. Jsme nadšeni a vţdycky se těšíme na další návštěvu. 

26. dubna proběhl v naší škole Palačinkový den. Při hodinách pracovních činností se učíme 

zvládat přípravu jednoduchých jídel a pohoštění a tak jsme si vyzkoušeli, jak si upéct palačinky. 

Pátá třída si nepochutnávala sama, ale pohostila i čtvrťáky. Odpoledne ve školní druţině pečení 

palačinek pokračovalo, aby nám všem ostatním nebylo líto, ţe jsme přišli o mlsání ve škole.  

Dne 28. 4. 2010 na naší škole proběhl preventivní program „Jak se bránit šikaně". Cílem 

programu bylo, abychom věděli o šikaně, jejích různých projevech a o stupních, kdo šikanuje a 

proč. Program trval 2 hodiny a zúčastnily se ho děti ze 3. – 5. třídy.  

 V pátek 30. 4. se třetí a čtvrtou vyučovací hodinu uskutečnil slet čarodějnic a čarodějů z naší 

školy. Počasí nám přálo a tak jsme se přesunuli na hřiště u školy, kde na nás čekalo několik soutěţí. 

Čarodějnice a čarodějové se rozdělili na dvě druţstva. Druţstva Zmijozelu a Pavučinek se dala do 

soutěţení v Yettyho běhu, hodem koštětem, hlavičkování, jízdě na koštěti, přetahování, testu 

všeobecných znalostí a vybíjené. Lépe si vedlo druţstvo Zmijozelu, které jen těsně porazilo 

Pavučinku. 

Velká magická show profesionálního kouzelníka a iluzionisty sedmé generace „mistra 

Waldiniho“ za hudebního doprovodu s rekvizitami, zvířátky a efekty byla předvedena přímo ve 

škole. Byli jsme zapojováni do kouzel formou spolupráce s kouzelníkem. Tím jsme se z pouhých 

diváků také stali kouzelníky. 

V úterý 11. května 2010 jsme vyrazili do velkého sálu MKS Domaţlice na dětský muzikál 

Obušku z pytle ven. Příběh byl plný pěkných a známých písniček a komických situací. Na konci 

představení jsme si na jevišti s herci i zatancovali. Navíc se nám povedlo počasí a pohár i zmrzlina 

byly moc dobré. 
Zapsala:  Simona Ženatá, 3. třída 

 

Cesta za pokladem 

Byla jednou jedna holčina a chlapec. Bylo jim asi 10 a 11 let. Jmenovali se Radka a Honza. 

Oni vţdy věřili, ţe nemohou nikdy zaţít nějaké dobrodruţství.  Ale to netuší, jaké dobrodruţství 

zaţijí. Bylo nádherné ráno. Radka bydlela naproti Honzovi. Honza se vyspal, oblékl a běţel pro 

Radku. Radka uţ byla připravená, protoţe se včera domluvili. Běţeli na zahradu. Tam našli kus 

papíru. Rozbalili ho a viděli tam samé značky. A Radka řekla: ,,Honzo, co je to a co znamenají ty 

značky?“ Ale pak jí něco napadlo: ,,Hele Honzo, co kdyţ je to mapa k pokladu? “A Honza na to: 

,,Jupí, aspoň někdy zaţijeme dobrodruţství.“ Na mapě bylo uvedeno, ţe musí jít na velkou stezku, 

která byla obklopena velkými kameny. A najednou Radku něco napadlo: ,,Honzo, co kdyţ je pod 

námi chodba?“ A hned začali mačkat kameny. Dlouho jim to trvalo, neţ ten správný kámen našli, 

ale přece jen ho našli. Otevřela se před nimi chodba. Oba se shodli, ţe to půjdou prozkoumat. Jenţe 

uţ byl večer a museli jít domů. A tak se Honza s Radkou domluvili, ţe sem půjdou zase zítra ráno. 

Ráno opět zmáčkli ten kámen. Opět se objevila tajemná chodba. Radce připadala jako černá díra, 

která nemá konec. Ale za chvíli viděla, ţe se ve tmě něco leskne. Vtom uslyšeli, jak za nimi něco 

huláká divným hlasem. Za nimi byl obrovský pavouk se skleněnýma očima. Začali utíkat a za chvíli 

ho setřásli. Šli podle mapy dál. Před nimi byl úzký most a pod ním hluboká černá díra. Báli se, ale 

most se jim podařilo přejít. Zabočili doleva a uviděli krásu, jakou viděli jen v pohádkách. Skákali 

radostí: „Našli jsme poklad.“ Něco si nastrkali do baťohu, šli zpátky přes most a vyšli na pasece. 

Jenţe zatím jejich maminky doma měly strach, kde jsou. Kdyţ Radka a Honza přišli domů a 

vyndali poklad, maminky se radovaly. Ale ještě víc se radovaly, ţe mají děti doma, protoţe ty jsou 

jejich největším pokladem. 
Vymyslela a napsala: Šárka Schleissová, 4. třída  

 

 



Moji kamarádi   

Minule jsem vám slíbila, ţe vám něco napíšu o mých křečcích. Mám 

uţ doma pouze tři. Jsou to dţungarští křečci. A jak vlastně vypadají? 

Většinou jsou dţungaráci šedí aţ šedohnědí, bříško mají světlé. V 

zimě je jejich srst velmi světlá s tmavším hřbetním pásem. Na 

chodidlech mají jemnou srst. Jejich délka těla je 70-100 mm, ocásek je 

téměř neznatelný, jen asi 10 mm dlouhý. Hmotnost je 30 - 55 g. 

Jmenují se Bobíšek, Peginka a Myška. Měli jsme uţ několik přírůstků. 

Pokaţdé všichni byli moc krásní, ale nemohli jsme si je nechat. Tak 

jsme je rozdali. Teď mám dva šedé a jednoho bílého. 
To je Bobíšek…                Napsala: Týnka Krumlová, 4. třída 

 

Jak uţ umí psát děti ve 2. třídě…  

Máme doma králici, jmenuje se Jitka. Je mladá, má bíločerný koţich, má pěknou hlavu a bystré oči. 

Má drápkaté tlapky. Je to čilé zvířátko.      Matěj Koutník 

Králík je milé zvířátko. Má velké uši, huňatou srst a malý ocásek. Očka má jako korálky. Je plachý 

a rád chroupe mrkev.         Honza Šup 

Lesy jsou naše bohatství. Nesmějí nám ubývat. Ze dřeva stromů se vyrábí papír. Na jaře v lese 

kvetou keře a kytičky. V létě je v lese pěkný chládek. Na podzim chodíme do lesa na houby. V lese 

ţije hodně zvířátek, kaţdý rok v zimě je chodíme krmit.     Sabinka Šleisová 

Mám rád Honzíka Šupa, protoţe si s ním dobře rozumím a je s ním velká legrace. S Honzíkem se 

známe uţ od školky. Někdy chodí k nám domů a hrajeme si.   Páťa Szmolen 

 

… a ve 3. třídě. 

Moji nejoblíbenější hračkou je ovečka Bobíšek. Je vyrobena z vlny. Ovečka má hlavu s velkýma 

očima a roztomilým čumáčkem. Na nohou má kopýtka z šedé látky. Má v mojí posteli vedle mě 

svůj pelíšek. Bobíška mám jiţ dlouho a mám ho moc ráda.    Bohunka Mařáková 

 

A co 5. třída? 

Moje nejstarší vzpomínka 

Jednou, to mi bylo asi šest let, jsem si chtěla malovat. Vzala jsem si tempery a štětec, ale nemohla 

jsem najít papír. Pak jsem dostala nápad. V kuchyni jsem mamince pomalovala červenou a modrou 

barvou všechny talíře a skleničky. Pak jsem utekla a svedla jsem to na bráchu. Štěstí tenkrát bylo, 

ţe mi to maminka uvěřila.        Šárka Poláková 

Vzpomínám si, jak mi táta zpíval písničku a krájel přitom chleby. Vzpomínám si na to, jak jsme 

s tátou a maminkou šli v Domaţlicích na procházku a táta mi v nějakém obchodě koupil plyšáka 

myšku. Vzpomínám si, jak jsme všichni společně opékali vuřty.   Andrea Svobodová 

 

 

 

 

Hezký a hlavně spokojený konec školního roku, v létě hodně sluníčka a krásné 

prázdniny vám všem přejí redaktorky Poškoláčku: 

 
Marika Cifrová, Kristýna Krumlová, Šárka Schleissová a Simona Ţenatá 


