
                 VŠERUBÁČEK
Školní časopis pro žáky, rodiče a přátele naší školy č.28                Leden-květen 2014

           Vítám Vás na jarní besídce. Tak nám ten školní rok zase 
pěkně utekl, a za pár týdnů už škole budeme mávat. 

          Všem Vám přeji krásné prázdniny, páťákům šťastný vstup 
na 2.stupeň ve Kdyni, a s ostatními se sejdeme 1.září v naší 
škole.
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Akce na naší škole:

Výlet ke krmelci

 Jako každý školní rok se děti ze školní družiny vydaly do lesa ke krmelci, aby
zvířátkům donesly kaštany, jablka, seno a další dobroty. Také si pověděly

zajímavosti ze života lesních živočichů a vyprávěly si o zvířatech, která již v
lese viděly. Tentokrát však žádné zahlédnout nemohly, protože v lese

probíhala těžba dřeva a hluk všechna zvířata vyhnal. Cestou zpět viděly
ukázku toho, jak by se lidé k přírodě chovat neměli, protože skládka

pneumatik jistě není součástí přírody. 
Aby si děti výlet zpestřily, připravila pro ně paní vychovatelka cestou zpět

malou zastávku, kde si mohly opéci vuřty, uvařily si teplý čaj a pochutnaly si
na koláči, který pro ně upekla.

Brýlový den
      V pátek 24. ledna jsme si v naší škole udělali po svačině brýlový den. Na
začátku jsme si povídali o tom, jak je důležité nosit dioptrické brýle, pokud

nám je lékař předepíše. V žádném případě to není ostuda, protože brýle
mohou být i zajímavý módní doplněk.

Mnohem hůře jsou na tom lidé, kteří mají vážné vady zraku nebo jsou
nevidomí. Pomoc těmto zrakově postiženým by měla být samozřejmostí jak

od dospělých, tak i od dětí.
Pak jsme si vyrobili ozdobné brýle a představili si brýle, které si děti donesly.

Ve třídě se sešly brýle dioptrické, plavecké, lyžařské, sluneční, módní i
žertovné. Dále jsme si zahráli hru, kdy podle hmatu měly děti najít v tašce
plné věcí např. hřeben, vajíčko, lžičku nebo hrací kostku a na konci hodiny

jsme si zazpívali písničku „Brýle“ od autorů Svěráka a Uhlíře.
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Návštěva předškoláčků
        Ve středu 29.ledna se k nám do první třídy přišli podívat všichni místní

předškoláčci. Dohromady jich bylo šest. Na začátku se nám všichni
představili ,a někteří se dokázali i správně podepsat na tabuli. Pak jsme jim

předvedli zase my, jak nám jde číst, psát a počítat. Nejvíce nás všechny
bavila práce na interaktivní tabuli (Smártíkovi), kde se aktivně zapojila i celá

naše návštěva. Za chvilku naši školu navštíví zase - tentokrát u zápisu do
první třídy.

Zápis do první třídy
       V pondělí 3.února proběhl na naší škole zápis předškoláčků do 1.třídy.

Přišlo všech šest dětiček i s rodiči. Na začátku na ně čekala magnetická
tabule s čísly a geometrickými tvary. Pak si vyzkoušely sezení v lavici, kde

vybarvovaly, spojovaly cestičku pro včelku a vystřihovaly. Dále na ně čekaly
obrázky na interaktivní tabuli,tam vyprávěly pohádky. Na dalším stanovišti

poznávaly zvířátka a určovaly počáteční písmenko + určovaly kde je nahoře,
dole, vpravo, vlevo. Nakonec zkusily samy sebe nakreslit a podepsat se. Za

odměnu si odnášely památeční listinu, modelínu, pastelky, záložku a
papírovou berušku vyrobenou našimi staršími žáky. Na budoucí prvňáčky se

už teď všichni těšíme!

Rej masek ve ŠD
        13. února proběhl ve školní družině rej masek. Děti si rády vyzkoušely
svoje kostýmy, které o víkendu předvedou na maškarním bále. Sešli se tu
krásné princezny, stateční hrdinové (kladní i záporní) a různé pohádkové

bytosti. Všichni si zahráli foukací fotbal a zatančili podle písniček a DVD se
cvičitelkou Míšou. Rej masek se tak stal malou zkouškou na sobotu.
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Výlet do Domažlic
      V březnu podnikli žáci 4. a 5. ročníku výlet do Domažlic. Navštívili

Muzeum Chodska, ve kterém je mimo jiné zaujaly archeologické nálezy,
exponáty z doby husitské, ze života Chodů a také současnou výstavu Když

zavoní les. Všichni sestoupili do nejnižších prostor Lapidária (kde náhle
zhaslo světlo) a poté vystoupali na věž Chodského hradu, odkud byl díky

slunečnému počasí hezký výhled. Po malé přestávce na občerstvení spěchali
k hlavnímu cíli – ke Kinu Čakan, kde jim paní Kateřina Motani představila
pásmo Kouzelná planeta – Madagaskar. Fotografické i filmové materiály

komentovala a přidávala k nim vlastní zajímavé zážitky. Na závěr proběhla
soutěž a beseda s ukázkami věcí z Madagaskaru. Všechny nás překvapilo, že

přestože jsou tam lidé opravdu velmi chudí, jsou většinou spokojení.

Pasování prvňáčků
      Ve čtvrtek 10.dubna se konalo v zasedací místnosti městysu Všeruby 

slavnostní pasování prvňáčků. Ti si pod vedením paní učitelky Machálkové 

připravili pro své rodiče a prarodiče písničku, básničku a dramatizaci pohádky

O řepě. Tu zmodernizovali a nebyla to řepa, ale bio-mrkev.:-) Poté každý 

přečetl kousek ze Slabikáře a již následovalo pasování. Při něm prvňáčci 

dostali šerpu, diplom a knihu Moje první čítanka. Následoval zlatý hřeb 

odpoledne-výborný dort. Na něm jsme si všichni moc a moc pochutnali.

Soutěž o velikonoční dekoraci
     V letošním roce žáci naší školy vyráběli zajímavé velikonoční dekorace. 
Do soutěže vyrobily děti spolu s rodiči spoustu zajímavých dekorací s 
kuřátky, zajíčky, beránky, vajíčky a dalšími jarními motivy. Výrobky hodnotily
děti  a všechny velikonoční dekorace, které byly přihlášeny do soutěžení jsou
vystaveny ve výloze místního obchodu s potravinami.
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Den Země
     V pátek 25.dubna měla naše škola na programu dodatečně oslavit den 

Země, který se po celém světě slaví 22.dubna. Rozhodli jsme se pomoci 

Zemi tím, že projdeme a uklidíme kolem naší krásné cyklostezky( Všeruby-

Hájek). Žáci si přinesli pracovní rukavice, každá skupina "vyfasovala" pytel 

na odpadky a vyrazili jsme. Než jsme došli na konec, měly skupiny pytle plné

odpadků.

Den čarodějnic a čarodějů
      V letošním roce 30. duben připadl na středu, a tak jsme si udělali po

svačině čarodějnické dopoledne. Děti přišly v kostýmech do školy hned ráno,
nebo se během vyučování na čarodějnice přeměnily. Po druhé vyučovací
hodině se děti rozdělily do pěti družstev, která mezi sebou soutěžila ve

skládání puzzle čarody, v testu všeobecných znalostí, ve vybarvování obrázků
podle čísel, ve skládání dračích vajec, v myším slalomu, v česání perníčků
jako Jeníček, v hodu koštětem na cíl, v přeskoku ohně a v čarodějnickém

prdu. Každé družstvo tvořili žáci ze všech ročníků a každý se na plnění úkolů
podílel podle svých možností a znalostí. Hodnoceno bylo i to, kolik dětí

z družstva mělo kostým.

Planetárium
          Nejčerstvější akce pro nás byl tajný výlet do Planetária v Plzni. Tam jsme 
vyrazili vlastním autobusem ve čtvrtek 15.5. Tímto výletem jsme zakončili projekt 
O vesmíru, který v naší škole probíhal od začátku května. Prošli jsme si všechna 
patra Planetária, vyzkoušeli všechny atrakce a pokusy, co jsme mohli. Poté jsme 
shlédli dva filmy v promítacím sále. Ani se nám nechtělo domů. Za tento tajný výlet
děkujeme především naší paní ředitelce ,rodičům a SRPDŠ.
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Jako tradičně můj závěr věnuji našim odcházejícím páťákům. 

Tedy mějte se dobře Anetko, Lucko, Sabčo, Honzo, Lukáši a 
Štěpáne!!

Otázky pro naše páťáky:

1) Těšíš se na nový školní rok, kdy Tě čeká nástup do ZŠ 
Kdyně?

2) Jak se Ti od září změní školní den?
3) Byl/byla jsi se někdy na Základní škole Komenského ve 

Kdyni podívat?
4) Máš tam nějaké kamarády či známé?
5) Na koho/co budeš nejvíce vzpomínat  a po kom/čem se Ti 

bude nejvíce stýskat?
6) V čem si myslíš, že je výhoda/nevýhoda malých vesnických 

škol?

     A tady máme odpovědi…

Honza Chlad
1) Já se docela těším, že poznám nové lidi.
2) Budu muset časněji vstávat ,  bude tam těžší učení.
3) Ne nebyl.
4) Ano, mám tam nějaké kamarády.
5) Nejvíc se mi bude stýskat po škole a po učitelkách.
6) Výhoda-že se tady všichni známe. Nevýhoda –žádná.

6.
Štěpán Svatoš

1) Nevím, asi ano, protože si budu dělat nové kamarády. 



2) Bude míň úkolů, a tak budu chodit víc ven.
3) Ne nebyl.
4) Ano mám, v šesté a osmé třídě.
5) Nejvíce budu vzpomínat na celou školu, jak na nás byly paní

učitelky hodné. Taky se mi bude stýskat po kamarádech.
6) Výhoda je, že nemusím dojíždět, a že se nám paní učitelky 

hodně věnují.

         Lukáš Schleiss

1) Ano, těším se, že najdu nové kamarády.
2) Nebudu moct chodit ven, bude asi víc učení.
3) Ano, když šla do školy ségra.
4) Ano vzpomínám.
5) Budu vzpomínat na celou školu, hlavně na paní učitelky, 

po těch se mi bude i stýskat.
6) Výhoda-není  zde tolik úkolů. Nevýhoda-nic .

         Sabina Červeňáková

1) Ano, těším se moc.
2) Budu muset vstávat brzo.
3) Ano byla a moc se mi tam líbilo.
4) Mám jich tam hodně.
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5) Budu vzpomínat hlavně na paní učitelky a bude se mi 

stýskat nejvíc po tělocviku.
6) Nevýhoda-děti co nejsou ze Všerub musí dojíždět. 

Výhoda- Všichni se tu známe.



             Aneta Krumlová

1) Těším se, protože tam najdu nové kamarády.
2) Budu muset vstávat brzo a bude to úplně jiné 

prostředí. Bude tam těžší učení, budu mít míň času 
na kamarády.

              3)Ne nebyla.

              4)Ano mám.

              5)Nejvíc budu vzpomínat na učitelky.  

              6)Výhoda- nemusím nikam dojíždět. Nevýhoda- třídy       

                   jsou spojené, navzájem se rušíme. 

              Lucka Černá

1) Ano, velmi se těším na nové spolužáky.
2) Největší problém pro mě bude vstávání.
3) Ne nebyla, jen jsem ji viděla zvenku.
4) Ano mám jich tam více – bývalé žáky z naší školy.
5) Budu vzpomínat na kamarády, skvělé paní učitelky a 

paní ředitelku.
6) Výhoda je, že mi stačí vstávat později a není problém, 

když zapomenu učebnici se pro ni vrátit.
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