
Všerubáček
Školní časopis pro žáky, rodiče a přátele naší školy č.26.                               Leden-červen 2013

Hola, hola, Všerubáček volá………

Ahoj, lidičky, nebojte, jsem to já . Jak se Vám líbí můj nový název? Mně moc. 

Ale že nám ten školní rok  pěkně utekl, co? Prázdniny už ťukají na dveře  a my všichni ve 
škole finišujeme ve sbírání dobrých známek, aby  vysvědčení bylo co nejlepší.

No a co se u nás událo od  minulého čísla?

∗ V  průběhu roku se  odstěhovala jedna z našich žákyň – konkrétně páťačka Sabina 
Šlajsová, kterou tímto moc pozdravujeme. 

∗ Představte si, že máme již druhou interaktivní tabuli značky Smart Board a my jí říkáme 
„Smártík“. Můžeme na ni psát, barevně kreslit, spojovat, obtahovat, doplňovat, 
poslouchat a opakovat cizí slovíčka, pouštět si různé výukové a vzdělávací programy. 
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∗ Jistě jste si všimli změny v těsné blízkosti školy - máme venku novou šplhovou sestavu, na 
které budeme lézt, posilovat a hrát si „na opičky“ v rámci tělesné výchovy. 

Také jsme soutěžili…

     Začněme  aktuálně, a to umístěním našich malých čtenářů na soutěži ve Kdyni dne 22.5. 
Vybrali jsme 6 nejlepších čtenářů (Alžbětka  Prokopiu, Petra Vávrová, Šárka Bernardová – 2. 
třída, Veronika Božíková – 3.třída, Sabina Červeňáková a Štěpán Svatoš – 4.třída)  a ti si 
společně s paní učitelkou Machálkovou udělali výlet do Kdyně, kde poměřili své čtenářské 
dovednosti  se žáky ze Kdyně, Pocinovic a Kouta na Šumavě. Konkurence byla opravdu 
veliká.  O to  máme  větší radost z prvního místa Alžbětky Prokopiu a druhého místa Sabinky 
Červeňákové. Oběma děvčatům upřímně blahopřejeme. I ostatní žáci ale dobře 
reprezentovali naši školu a patří  jim náš dík.

     Žáky  již zmiňovaných škol jsme měli  za soupeře i při turnaji škol ve vybíjené, který se 
konal 12.-13.6.  v Koutě na Śumavě.

 A jak jsme dopadli? Čtvrťáci a páťáci  obsadili čtvrté místo, družstvo druháků a třeťáků bylo 
dokonce druhé! Veliká gratulace.Díky za vaše sportovní nasazení a  reprezentaci naší školy.

     Aby měl každý žák  naší školy kousek prostoru předvést svůj spisovatelský um, máme tady
anketu pro všechny ročníky na téma: Kdybych se stal Superstar…

Zde jsou odpovědi:

1.ročník

Nikolka Hudcová – Půlku bych si nechala a půlku bych dala do nemocnic.

Kuba Halama – Za peníze bych si koupil statek, něco dal do nemocnic a zbytek rodině.

Tomáš Bůžek – Koupil bych si koně a traktory, peníze bych dal rodině.

Anetka Rynešová – Já bych si koupila koně a zbytek bych dala naší škole.

2. ročník

Marek Čára – Koupil bych si motorku a kolo a zbytek bych dal babičce.

Alžbětka Prokopiu – Koupila bych si koně a co zbyde, dám rodině.
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Eliška Macánová – Chtěla bych koně, o kterého bych se starala, a zbytek dám našim.

Petra Vávrová – Koupila bych si koně, část peněz do všech nemocnic na rakovinu a všechny 
ostatní nemoce, aby se všichni uzdravili , a zbytek naší rodině.

Pepa Polák – Koupil bych si motorku, zbytek rodině.

Filip Husník – Koupil bych si hasičskou stanici(Lego) a půlku dal mamině.

Šárka Bernardová – Půlku bych si nechala, půlku dala do nemocnic na léky  a lepší vybavení.

David Kupka – Koupil bych si fotbalistickou výbavu a zbytek bych dal rodině.

Šárka Pochtiolová – Koupila bych si pěkné věci na sebe a zbytek dám našim.

Anetka Lörinczová – Koupila bych si krásné šaty a něco dala babi, zbytek nemocným lidem.

Dominik Lörincz – Já bych si pořídil koně a traktory a peníze bych dal rodině.

3.ročník

Renda Rác – Chtěl bych být superstar,abych vyhrál 100 000 eur.Za ty bych si koupil fáro. 
Lidem bych se podepisoval svým autogramem a nějaké peníze bych dal pro postižené lidi.

Dominik Ryneš – Podepisoval bych své plakáty a CD a kdybych vyhrál těch 100 tisíc eur,vzal 
bych celou naši rodinu na výlet.Co by zbylo, tak bych si koupil pět aut,dvě motorky a jeden 
obří dům.Něco bych dal do nemocnic pro staré lidi, děti a taky pro chudé lidi. Do všech škol 
bych koupil nové počítače a telefony.A do každé banky bych dal 15 hlídačů.

Daniel Podpěra – Koupil bych si limuzínu, letěl bych na Hawai asi tak na šest měsíců. K té 
limuzíně bych si pořídil sluhu, který by chodil za moje děti do školy. Natáčel bych CD.

Veronika Božíková – Změnil by se mi celý život, nějaké peníze bych dala na rakovinu, něco 
pro charitu a taky určitě něco prarodičům, že mne vychovali. Pak bych něco dala mamině a 
taťkovi, něco bych si odložila na horší časy a nakonec si něco koupila jen tak pro radost. 

Roman Kovářík – Já bych si koupil auta. Zbytek bych dal rodině na hezký byt.

4. ročník

Štěpán Svatoš – Byl bych jako všechny super hvězdy. Měl bych Lamborgini(značkové auto) a 
obrovskou vilu. Podepisoval bych se lidem. Prodával bych svoje CD a desky. Půlku nebo 
třetinu platu bych dal na charitu a rodičům bych postavil nový baráček. Koupil bych vybavení
školám,  kde jsem se učil.
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Lucie Černá – Půlku bych dala na charitu do domova důchodců a do útulku.Také bych 
koupila pořádný baráček. Pro tatínka pěkně „vytuněné“auto, mamince bych koupila šperky. 
Mému milovanému bratříčkovi Leoškovi hraček, že by se mu nevešli do pokoje. 

Sabina Červeňáková – Natáčela bych hodně písniček. Peníze bych rozdělila takto: půlku 
rodičům, za ostatní bych nakoupila nové počítače do škol,na vybavení dětských hřišť-koupila 
bych ještě dvě houpačky a jednu skluzavku. Zbytek peněz bych dala na charitu nemocným 
dětem.

Honza Chlad – Hodně by se mi změnil život.Kdybych měl ty peníze, tak bych si něco koupil 
(ještě nevím co).Byl bych hodně slavný a snažil bych se vyhrát Českého slavíka.Přestěhoval 
bych se do Prahy.Koupil bych si auto značky Hummer.Zavedl bych svoji vlastní značku a tyto 
peníze bych dal do nemocnic.

Lukáš Schleiss – Peníze bych dal rodině, něco pro nemocné děti a koupil bych si auto.

Aneta Krumlová – Podepisovala bych se lidem, vydávala bych CD, jela bych na dovolenou, 
koupila bych si nové oblečení, nechala postavit pěkný barák, koupila bych si nové auto a 
zbytek peněz bych dala rodičům.

5. ročník 

Jára Bubeníček –Já bych koupil velkou vilu pro moji rodinu, podepisoval bych svá cédéčka- 
rodiče by byli moc překvapeni, jak moc bych byl slavný. Ještě bych rodičům koupil to nejlepší
auto. Něco bych dal na charitu a zbytek bych si nechal, abych měl na vydávání nových CD.

Patrik Szmolen – Jezdil bych limuzínou po klubech a koupil bych si vilu. Daroval bych nějaké 
peníze i na charitu. Koupil bych rodičům to, co by chtěli. Podepisoval bych se fanouškům a 
pořádal koncerty.

Honza Šup – Koupil bych si pořádné auto a nějaké jiné věci. Vydával bych CD desky pro mé 
fandy. Koupil bych si soukromé letadlo. Založil bych vlastní auto značky ZŠV, jinak i nové auto
pro základní školu Všeruby. Peníze,  co by mi zůstaly, bych si nechal a až bych si víc vydělal, 
dal bych to na charitu a městys Všeruby.

Matěj Koutník – Já bych si založil svoji kapelu. Jezdili bychom po světě. Nějaké peníze bych 
dal do nemocnic pro děti. Vzal bych celou svoji rodinu na drahou dovolenou. Koupil bych 
dva domy. Jeden pro mne, druhý rodičům. Až bych hodně vydělával, dal bych postavit 
závodní trať. 
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Akce na naší škole od ledna do června:

Návštěva předškoláčků

    Ještě před zápisem do školy se přišli na své kamarády do první třídy podívat 
předškoláčkové. Každý se pěkně představil a potom prvňáčkové ukázali svým kamarádům, 
co se již ve škole všechno naučili. Předškoláčkové se nenechali zahanbit a ukázali, že i oni již 
něco umí – kdo chtěl, napsal své jméno, jiní spočítali různé druhy koláčků a všichni nakreslili 
pěkný obrázek. V lavicích to všem moc slušelo a paní učitelka Machálková už se na všechny 
předškoláčky v září moc těší.

Růžový den

    Dne 31. ledna se v naší škole konal další barevný den, tentokrát růžový. Většina žáků  a 
všechny paní učitelky přišli do školy v růžovém oblečení nebo aspoň s růžovými doplňky. 
Zvláště musíme ocenit mladé pány, kteří přišli v růžovém, někteří i s růžovými nehty, i když 
to není zrovna jejich oblíbená barva. Žáci se rozdělili do pěti skupin a jejich úkolem bylo 
zjistit na internetu nebo v encyklopedii něco o životě a zvyklostech plameňáků, kteří mají 
růžovou barvu ve svém šatníku stále. Na konci hodiny si každý jednoho vyrobil, a tak byla 
škola plná plameňáků.

Rej masek

     V pátek 22. února se konal v naší škole sraz nejrůznějších masek. Některé masky se 
procházely školou celé dopoledne, jiné se „objevily“ až poslední hodinu. Děti i paní učitelky 
se oblékly za princezny, kovboje, indiány, akční hrdiny, pohádkové bytosti a další blíže 
neidentifikovatelné postavy. 

    Čtvrtá vyučovací hodina pak patřila zábavě a tanci v KD. Nejdříve se všechny masky 
předvedly, jak jsou krásné a co umí. Společně se všichni učili tančit country taneček a na 
závěr „se protáhli“ při písničkách od Dády. Hodina  rychle uběhla, a tak si žáci, kteří 
navštěvují družinu, užívali masky i odpoledne ve ŠD.

Návštěva místní knihovny

     Již tradičně navštěvují žáci naší školy pěknou místní  knihovnu, o kterou se stará pan 
Musil. Dvakrát do roka nás pan knihovník zve na malé posezení s příjemnou knihou, při 
kterém žáci plní  různé úkoly.  Na to se pokaždé velmi těší.
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Jarní spaní ve škole

     Poslední večer a noc před jarními prázdninami patřila škola všem dětem, které přinesly 
výrobek s jarním či velikonočním motivem a k němu si připravily básničku. Vše představily 
rodičům, prarodičům a „spolunocležníkům“.  Když se potom rozloučily s rodiči, čekaly na ně 
zajímavé úkoly. Nejprve skládaly rozstříhaný obrázek zajíčka, a tak  zjistily další úkol, kterým 
bylo nalepení a vybarvení obrázku.  Poté se přesunuly do další třídy, kde se naučily 
krkolomné jazykolamy. 

    Pro ty nejodvážnější (a jak se ukázalo, to byli všichni) byla připravena cesta na 
„strašidelnou půdu“, kde na ně čekal poslední úkol a odměna v podobě čokoládových 
vajíček a svítících náramků. Před dobrodružným filmem na dobrou noc si ještě někteří 
dopřáli „druhou večeři“, kterou ze sebe hned nato vytancovali a potom už všichni sledovali 
„večerníček“ na interaktivní tabuli. Po jeho skončení někteří ihned usnuli, většina však ještě 
chvíli probírala zážitky uplynulého dne. 

Pasování prvňáčků

             Letos nám vyšlo pasování prvňáčků na středu 10.4.2013. Všichni čtyři prvňáčci - 
Anetka, Nikolka, Kubík a Tomáš - si pro své blízké připravili pásmo básniček a písniček. Žáčci 
při svém vystoupení používali i hudební nástroj a spoustu různých rekvizit, které pro ně 
připravili starší spolužáci .                                                                                                                       

            Dalším bodem programu bylo hlasité čtení za Slabikáře.  Děti předvedly, jak zdařilými 
čtenáři už jsou. Poté následovalo pasování, při kterém malí školáčkové dostali krásnou 
šerpu, knihu, plakát a záložku. Poblahopřát jim přišla i paní starostka a knihovník pan Musil. 

            Na závěr jsme si všichni pochutnali na výborném dortu.

Čarodějnický rej

      Dne 30. dubna se na naší škole opět konal Čarodějnický rej. Někteří žáci již přišli do  školy
v čarodějnických kostýmech, jiní se do nich oblékli až na odpolední soutěžení. Pozadu           s
kostýmy nezůstaly ani paní učitelky, a tak se všichni dobře bavili.    

     Žáci se rozdělili  na skupinky a na víceúčelovém hřišti se pustili do plnění úkolů na 
jednotlivých stanovištích. Soutěžili například ve slalomu mezi havětí, ve skoku přes oheň,      
v hodu otráveným jablkem na koš a v hodu koštětem na cíl. Ve třídě potom pokračovali ve 
skládání obrázků, určovali, do které pohádky patří jaké čarodějnice a nechyběly ani netopýří 
závody. 
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 bych chtěl ještě věnovat kousek místa našim odcházejícím páťákům, se kterými se  loučíme 
a přejeme jim na druhém stupni ve Kdyni mnoho školních úspěchů,spoustu nových 
kamarádů a jen samé příjemné zážitky!

 Každý z nich nám odpovídal na tyto 3 otázky:

1. Jak budeš vzpomínat na naši školu?
2. Jak se těšíš do kdyňské školy a máš z něčeho i strach?
3. Jak se pro tebe od  září  změní školní den?
4. Jaké výhody a nevýhody má podle tebe  naše malá škola v porovnání s velkými 

školami?

Patrik Szmolen   –     1) Na naši školu budu vzpomínat dobře, třeba na dobré učitelky.

                                     2) Těším se moc, sice budu dříve vstávat, mám tam spoustu kamarádů.

                                      3) Budu muset vstávat o hodinu dřív a budu jezdit autobusem.

                                      4) Jsou tu hodnější učitelky a ve velké škole budou namáhavější látky.

Matěj Koutník    –     1) Budu na ni vzpomínat v dobrém.

                                     2) Těším se na ni hodně, bojím se známek.

                                     3) Že budu někde jinde, ale škola jako škola.

                       4) Pro mě je výhoda tady ve Všerubech to, že nemusím dojíždět. 

Honza Šup  –  1) Dobře, líbilo se mi tu.

                         2) Těším se, super, strach nemám.

                        3) Budu muset vstávat dřív, budu poznávat nové přátele, učitele.

                        4) Výhoda to, že je tady méně dětí, nevýhoda žádná.

Jára Bubeníček – 1) Budu na ni vzpomínat moc dobře.

                               2) Těším se moc, ale budu mít strach z prvního dne.

                               3) Budu si muset dávat pozor na čas a hlídat autobus.

                               4) Výhoda, že se tady všichni známe. Nevýhodu nevím.

Všichni si pěkně užijte celé prázdniny, buďte na sebe opatrní a v září zase na
viděnou! 
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