
Všerubáček
Školní časopis pro žáky, rodiče a přátele naší školy č. 27   Září – prosinec 2013

Zahájení školního roku nám letos vyšlo na pondělí 2.9. 2013. Výjimečně 
jsme začínali až od 8.30 hodin  a opět jsme se všichni sešli v naší největší 
třídě. Bylo nás 33 žáků a spousta rodičů a přátel školy. Přivítala nás naše 
paní ředitelka společně s paní starostkou L. Rousovou. 

Nejvíce se do školy těšili prvňáčci, kterých máme tento rok sedm. Všichni 
prvňáčci dostali krásnou knihu od SRPDŠ, od paní starostky balíček 
sladkostí a každý žáček se na památku vyfotil se svým doprovodem.
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Koloběžkiáda

V úterý 24.9.2013 všichni žáci naší školy společně vyrazili směr 
cyklostezka, kde provětrali své koloběžky. Letos bylo k dispozici jen málo 
těchto "přibližovadel", ale jejich "majitelé" byli tak milí, že svoji koloběžku 
půjčili i ostatním. Za to je ještě jednou velice chválíme. Počasí nám přálo, 
a tak jsme se u jízdy zručnosti a posléze závodu dvojic opravdu zapotili.    
S úsměvem na tváři jsme se nakonec vrátili z povedeného sportovního 
odpoledne.

Divadelní představení

Ve čtvrtek 3.10.2013 k nám do školy zavítali dva herci, kteří nám zahráli 
krásnou – nám dosud zcela neznámou- Pohádku o kozlíkovi. S sebou měli 
krásné dřevěné loutky. Na konci pohádky se školou rozléhal velký potlesk. 
Už teď se těšíme na další shledání.

Drakiáda

Podzimní pouštění draků v naší škole se v letošním roce konalo 3. října. 
Jako každý rok se děti spolu s učitelkami odpoledne sešly ve škole a 
společně se na louce za vesnicí snažily dostat do vzduchu svoje draky a 
dráčky. Ty děti, které neměly vlastní draky, pomáhaly s rozletem ostatním.
Letos létal drak nejvíce Nilokce H. Byl dost velký, krásně barevný a Nikča 
měla občas strach, aby s ním neodletěla. Mezi úspěšné letce patřili i draci 
Dominika R., Šárky B., Filipa H., Šárky P., Petry V. a dalších. Ne všem se 
podařilo dostat draka do vzduchu, ale sluníčko nám přálo, vítr také, a tak 
za rok jistě vyrazíme na drakiádu znovu.

Jablíčkový den

V pátek 11. října jsme si v naší škole udělali po svačině jablíčkový den. Na
začátku si všichni zapřemýšleli, jaké dobroty z jablíček znají a co všechno 
maminky a babičky umí z jablek uvařit a upéct.

Nejčastěji bylo slyšet slovo štrúdl a semlbába, dále pak jablečný kompot, 
mošt, přesnídávka, povidla a různé buchty s jablečnou náplní nebo           
s jablky na buchtě. 

Poté se žáci rozdělili do tří skupin. Nejstarší vyráběli jablka tečkovací 
technikou, kdy temperovými barvami tečkovali tvar jablka. Další skupinka 
vystřihovala jablka z barevných papírů a nejmladší žáci vyráběli jablíčka 
prostorová, také z barevných papírů. 
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Jablka se všem moc povedla a nyní zdobí náš strom na chodbě v šatně. Na
konci hodiny připravily učitelky školy ochutnávku jablečné buchty a 
jablíček v županu. Jablíčkový den se povedl a ochutnávka snad také přišla 
vhod.

Výlet za kulturou do Plzně

Na středu 23. října jsme se všichni moc těšili. Čekal nás totiž výlet za 
kulturou do Plzně. Společně i s našimi školkáčky jsme navštívili divadlo 
J.K. Tyla a přímo s úžasem jsme zhlédli dětskou operu Rusalka. Zaujaly 
nás nápadité kostýmy účinkujících, ježibaby se většina z nás až bála.     
Plni nových zážitků jsme se vrátili naším autobusem zpět. Nyní již všichni 
víme, co je to opera.

Lampiónový průvod

I v letošním roce uspořádala naše škola lampiónový průvod obcí. Dne 15. 
listopadu v 17. 00 hodin se asi padesát dětí s lampiónky a doprovodem 
vydalo na pochod naší obcí. Byla úplná tma a lampiónky krásně svítily, ať 
už byly na baterie nebo se svíčkou. Po procházce všichni účastníci došli do 
kulturního domu, kde byl pro děti připraven soutěžní program. Děti házely
míčky na cíl, nosily kuličky na lžíci, skládaly puzzle a kostky, házely 
kroužky. Na závěr byla diskotéka s dětskými písničkami, ale místo tance to
na sále vypadalo spíš jako při hře na honěnou. Tak se alespoň děti 
proběhly a pomalu se začaly rozcházet domů. Poděkování patří také 
SRPDŠ, které zajistilo program v kulturním domě.

Projektový den

V listopadový pátek jsme se do školy těšili o něco více než obvykle.Čekal 
nás totiž projektový den na téma Domácí a hospodářská zvířata. Všichni 
jsme se sešli u naší výukové tabule, kde pro nás byla připravena 
prezentace. Tu nám přečetli čtvrťáci a páťáci. Dozvěděli jsme se hodně o 
zvířecích rodinách (jak se jmenují všichni její členové), proč vlastně 
taková zvířata lidé chovají, a pár dalších zajímavostí (např. že samice od 
králíka je ramlice). Starší žáci vyplňovali pracovní listy a měli možnost 
zjistit něco více i na internetu. Mladší si vystřihovali, dokreslovali a lepili 
koláže.  Výsledné práce se vydařily.
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Rozsvícení stromečku

V neděli 1. prosince jsme se všichni sešli na Vánočním jarmarku, který se 
konal od 16 hodin. Tam jsme měli možnost nakoupit si výrobky našich 
žáků a výrobky malých školkáčků za symbolickou cenu. Poté jsme se 
vydali do kostela, kde zazpívaly nejprve děti ze školky a po nich vystoupili 
i naši žáci s pásmem krásných vánočních koled. K nim zazněly i básničky. 
Za odměnu na nás venku čekal stromeček, který se rozzářil nádhernou 
modří. Zahřáli jsme se teplým čajem a ochutnali jsme spoustu vánočního 
cukroví, které se hostitelkám opravdu povedlo.....

Z     prací našich páťáků a čtvrťáků:

Vánoční kvíz – autor: Anetka Krumlová

1) Kdy slavíme Štědrý den?
a) 26. prosince
b) 30. prosince
c) 24.prosince

2) Co se jí o Vánocích?
a) zelenina
b) cukroví
c) obiloviny

3) Co obvykle děláme v zimě?
a) sáňkujeme
b) opalujeme se
c)  sbíráme ovoce

Vánoční kvíz od Sabiny Červeňákové

1) Kolik svíček má adventní věnec?
a) 10
b) 6
c) 4

2) Co obvykle večeříte na Štědrý den?
a) kapra
b) štiku
c) sardinky

4.
3) Co se obvykle peče na Vánoce?

a) cukroví
b) bábovka



c) buchta
4) Kdy chodí čerti?

a) 5. prosince
b) 5. června
c) 5. října

Básničky od našich páťáků:

 Anetka Krumlová:

I. Zima stojí u chalupy, ve sněhu jsou bílé stopy.

Padá bílý sníh, my pojedeme na saních.

               Venku je zima veliká, maminka stále naříká.

II. Za oknem už zvonky zvoní, cukroví už doma voní.
Vánoce se blíží, oči se mi klíží.
Štědrý večer strávím doma, venku řádí velká zima.

 Lucka Černá:

Vánoce už tady jsou, na každého se smějou.

    Na malého, na velkého, dárky budou pro každého.

    Já si přála kožíšek a můj malý bratříček zase 20 autíček.

Sabina Červeňáková:

  1. Vánoce už přichází, rád mám ten čas vánoční.

      Stejně tak i cukroví, co peče mamka v podkroví.

  2. Těšíme se na Vánoce, sníh se blýská na naší louce.

      Sáňkujem se rádi, pojďme pro kamarády.

5.

Honza Chlad:

Svítí zlatá hvězdička, na nebi je maličká.

V noci září jako slunce, ve dne budí v řece sumce.



Některá z nich padá, nezůstane dlouho mladá.

Štěpán Svatoš:

Těšíme se na Vánoce, na nejkrásnější svátky v roce.

Malá vločka padá, jedna k druhé sedá.

Celý kraj je bílý, naše pole sílí.

Další  báseň zrýmovala Veronika Božíková(4.třída):

Třetí adventní svíčka už nám shořela, za pár dní nám bude hořet další.

Čtvrtá svíčka adventní – ta  nám přinese dárky vánoční.

Žáci rádi píšou i hororové příběhy:

Dan Podpěra (4. třída):

Byly Vánoce, svátky klidu a pohody. Ale v domečku u lesa se jedna rodina 
pořád bála. Hlavně kluk jménem Honza. Bál se hřbitova, který byl za lesem. 
Opodál stál zchátralý  hrad. Honza s tátou se do toho hradu včera večer šli 
podívat. Když vešli dovnitř, zabouchly se za nimi samy dveře. Poté viděli ducha 
tety Evy, která před rokem zmizela. Oba šli raději domů. V noci Honzu probudil 
křik jeho mamky, která volala: „Pomoc, někdo mne chce zabít“. Když rozsvítili, 
mamina se smála a přiznala, že si z nich jen vystřelila.

Roman Kovářík (4. třída):

Byl jsem jednou venku na procházce, když ve větvích keře zachrastilo. Šel jsem 
se podívat blíž a uviděl jsem ptáka s červenýma očima. Vedle něj ležela mrtvola.
Než jsem stihl utéct, objevil se lední medvěd, který chrlil oheň a všichni byli 
mrtví.
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Dominik Ryneš (4.třída):

Já s tátou jsme šli do lesa pro stromek a v tu chvíli byla slyšet střelba. Jdu tam a 
ve sněhu vidím mrtvolu. Měla rozpárané břicho a všude kolem byly medvědí 



stopy. Rychle jsem vylezl na strom a najednou ho slyším. Dole ve sněhu jsou 
slyšet něčí kroky. Když bylo ticho, vracel jsem se k tátovi, ale ten byl pryč a 
všude kolem spousty krve. Tak jsem vzal stromek a šel jsem domů.

RendaRác (4.třída):

Když jsem jednou přišel domů na oběd, uviděl jsem zombíka. Rychle jsem se 
vracel do školy, ale tam byli spolužáci s šesti očima a bylo to tam všude hrozně 
strašidelný. Chtěl jsem utéct, ale všechny dveře byly zamčené. Utekl jsem přes 
sklep a tím jsem si zachránil život.

Lucka Černá (5.třída):

Jednoho dne, přesně 24.prosince, jsme chtěli jet –celá naše rodina na chatu. 
Když jsme měli jít čekat do koupelny  než přijde Ježíšek, moje sestřenice Sára 
řekla třikrát „veselé Vánoce Krvavá Mary“. Po pár minutách se nám zjevila a 
my jsme se hrozně báli. Na hlavě měla vánoční čepici a v rukou střepy. Celá její 
košilka byla rudá od krve. Začala nás honit a Sára křičela o pomoc. Já jsem se jí 
ptala, proč nás honí a ona řekla velmi strašidelným hlasem: “Zemřela jsem 24. 
prosince a vy taky musíte zemřít“. Naštěstí do koupelny vešel můj táta a ona 
hned zmizela. Vyprávěli jsme vše, co se nám přihodilo, ale všichni se nám jen 
smáli. Od té doby už nepřišla.

                                                 

Váš Všerubáček Vám všem přeje šťastné a veselé svátky
vánoční, hodně štěstí a zdraví v roce 2014.
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