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Ahoj kamarádi,

tak jsme zase tady a s námi i spousta novinek, které se staly na naší škole od 
září až dosud. Tento školní rok je nás žáků na škole 33, z toho  6 prvňáčků.  
Všechny nás za chvilku uvidíte vystupovat na pódiu . Hezky se posaďte a 
užívejte si s námi vánoční koledy, básničky i čertovské divadlo.                               
PŘEJEME VÁM VŠEM ŠŤASTNÉ A VESELÉ VÁNOCE!
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Co se u nás událo od září do prosince?

První školní den

Letos  nám první  školní  den  vyšel  na  pondělí  1.9.2014.  Sešlo  se
opravdu hojně rodičů a přátel  školy, což nás žáky i naše učitelky
mile potěšilo. Dorazila také paní starostka L.Rousová (naposledy ve
své funkci), která našim šesti prvňáčkům donesla balíčky sladkostí.
Za  SRPDŠ  popřála  mnoho  úspěchů  paní  Halamová  a  prvňáčkům
rozdala  krásné  knihy  o  zvířátkách.  Školní  rok  2014/2015  nám
úspěšně začal, tak snad si ho všichni pěkně užijeme.

Divadlo ve Kdyni

Ve středu 24.9. 2014  se celá škola vydala autobusem do Kdyně.
Těšili  jsme  se  na  vystoupení  Honzy  Krejčíka  a  jeho  plyšového
kamaráda.  Tentokráte  bylo  tématem  řádné  chování  ve  škole,  v
dopravních  prostředcích  a  u  stolu.  Honza  Krejčík  nám zazpíval  i
spoustu rytmických a poučných písní a my jsme celé představení  na
konci odměnili potleskem.

Drakiáda

I v letošním roce uspořádala naše škola odpolední pouštění draků.
V době odpoledního vyučování si děti nejprve zaběhaly 60 m sprint,
aby se rozcvičily. Tato disciplína je jedním z úkolů, které žáci plní
v rámci projektu Olympijský víceboj. Žáci si celý školní rok zapisují
individuální výsledky cvičení a na konci roku si každý porovná, jestli
se mu povedlo zlepšit  fyzickou zdatnost.  Po běhu se všichni  žáci
přesunuli  na  kopec  u  vodárny.  Bylo  krásné  podzimní  počasí,
slunečno, ale bezvětří.  A tak jsme si užili  pěkný den na sluníčku,
bohužel bez  létání draků.

Music show

Ve středu 19.11.2014 k nám do Všerub dorazila hudební „šou“. Tu
nám  v  místním  kulturním  domě  předvedl  hudebník  Petr  Toman.
Přivezl  si    s  sebou  více  nástrojů,  na  které  nám  zahrál  krásné
písničky. Většinu z nich jsme znali a všichni jsme si s ním zazpívali,
ti odvážnější si na nástroje zkusili i zahrát. U známých písniček jsme
si i zatancovali.
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Bramboriáda

V letošním roce uspořádala naše škola opět podzimní bramboriádu.
Základem krásných a nápaditých výrobků, které žáci vyrobili sami
nebo s pomocí rodičů, byly opět brambory. Každý měl  k dispozici tři
hlasy, které mohl dát výrobkům, které se mu nejvíc líbily. Děti  a
jejich rodiče vyrobili opravdu krásné a nápadité výrobky z brambor.
Ty děti donesly do školy, a tam samy rozhodly, komu se to nejlépe
povedlo. Všichni soutěžící dostali malé odměny. Bramboriáda měla
ještě jednu soutěžní část, kdy měla družstva za úkol co nejrychleji
sestavit puzzle a sepsat co nejvíc jídel z uvařených brambor. Všem
soutěžícím děkujeme.

Rozsvícení stromečku

První  adventní  neděli  (tj.20.11.2014)  jsme  se  všichni  žáci  sešli  u  místního
kostela, abychom zazpívali rodičům a všem přátelům školy vánoční koledy. Od
16  hodin  se  konal  vánoční  jarmark,  kde  byla  možnost  koupit  si  výrobek
vyráběný našimi žáky. Od 17 hodin zazněly vánoční koledy v kostele. Nejprve
se předvedli školkáčci, poté naši školáci. Následně všichni  vyšli z kostela   k
vánočnímu stromku, který svítil nádhernou modří. Nakonec nás čekala sladká
tečka  v  podobě  čokoládového  adventního  kalendáře.  Ten  jako  odměnu   za
zpívání  dostaly  všechny  děti.  Dospělí  si  mohli  ochutnat  vánoční  cukroví  od
místních šikovných kuchařinek, členek spolku Dobré pohody.

Andělský den

Páteční den (5.12.) jsme se od rána strachovali, aby nás neodnesli
čerti. Nakonec to dobře dopadlo, neboť přišla hodná čertice, andílek
a Mikuláš. Je pravdou, že někteří „uličníci“ brečeli (i když chodí už do
čtvrté třídy), ale slíbili, že se polepší. Každý žák dostal od anděla
sladkost.  Těšíme se zase na příští rok.

Zdravá svačinka

Tentýž  pátek  jsme  stihli  vyhlásit  i  výsledky  projektu  „Zdravá
svačinka“.  Každý,  kdo  si  přinese  ke  svačině  ovoce,  zeleninu  či
mléčný výrobek, dostává od paní učitelky bod. Body se sečetly. Ti
žáci,  kteří  nasbírali  nejvíce  bodů,  byli  odměněni  ovocnými  špízy
polévanými čokoládou. Špízy byly výtečné a někteří se cpali, až se
jim dělaly  boule  za  ušima.  Takže  pokračujeme v tomto  projektu.
Proto: „Maminky, dávejte nám ovoce a zeleninu. Děkujeme.“
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A protože se Vánoce  blíží kvapem, máme tady otázky:

Jak tráví Štědrý večer naši páťáci?

Dan Podpěra
Ráno  vstaneme  a  zdobíme  stromeček.  Až  dozdobíme  stromeček,
koukáme  na  pohádky.  Pak  si  hrajeme.  K večeru  pečeme  řízky  a
kapra. Děláme bramborový salát.

Dominik Ryneš
Na  Štědrý  den  se  od  rána  díváme  na  pohádky.  Pak  uklízíme.
Pomáháme mamině smažit řízky, dělat kaši. Připravujeme na talířky
cukroví.  Pozveme babi  a strejdu a sejdeme se u stolu.  Po večeři
rozbalujeme dárky.

Roman Kovářík
My ráno zdobíme stromeček. Pomáháme mamince péct řízky a pak
poklízíme.  Do  večera  koukáme  na  pohádky  a  těšíme  se  na
zazvonění.

Renda Rác
O Štědrém dnu připravujeme stromeček a vyndáváme vánoční věci,
např. vánoční věnec a Ježíška. Až ozdobíme stromeček, zdobíme i
okna.  K večeři  máme  řízek  s bramborovým  salátem.  A  potom  si
pustíme vánoční koledy.

Veronika Božíková
Na  Štědrý  den  si  ozdobíme  stromeček,  po  ozdobení  stromečku
vaříme salát a smažíme řízky. Když máme uvařeno, pustíme se do
úklidu. Po úklidu se všichni sejdeme u stolu. Po večeři k nám přijde
„Ježíšek“, a všichni se radujeme z dárků. 

Vánoční přání třeťáků:

Tomáš Bůžek-K Vánocům si přeju montérky, pracovní boty, auto na
ovládání, boty, telefon Nokia

Aneta Rynešová-Přeju si, aby se měli všichni rádi, aby všichni měli
hezké Vánoce. Ráda bych pěkné dárky, zdraví a štěstí.

Jakub Halama-Od Ježíška si přeju vrtulník na ovládání, mobil, lego 
technik, hada a lego polární stanici.
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Nikča Hudcová-Ráda bych od Ježíška dostala lego Friends koně, aby
se měli všichni rádi a měli dobrou mysl. A také si přeji, aby všichni
byli šťastní.

A co by rádi dostali naši prvňáčci k     Vánocům?
Natálka Rácová – panenku, kočárek, mobil, tablet
Valentinka La Cava – nové kolo, tablet, mimi, co brečí, krmí se a
kočárek.
Tomáš Linhart – vojáky, knížku, gormity
Leoš Černý – gormity, auto na ovládání, králíčka
Tomáš Javornický – knížku, gormity, mobil
Vojta Rendl – kolo, blejda, knížku, gormity

Ve čtvrté třídě mají přání jen:

Eliška  Macánová-Přeji  si  jezdecké  oblečení,  dotykový  telefon  a
oblečení.
Petra Vávrová-Milý Ježíšku, přeju si jezdecké oblečení. 
Filip Husník -lego City, BMW na ovládání, počítač , dotykový telefon,
oblečení, traktory, kombajny, hasiče z Tesca, Penny městečko, Lego
Chima , „péespéčko“ a k tomu DVD.
Šárka  Bernardová –  Přála  bych  si  jet  o  letních  prázdninách  na
dovolenou k moři. Měla bych ještě jedno přání - přeji si, abychom
byli celá rodina zdraví a šťastní.
Aneta Lörinczová – Přeji si zdraví pro babičku a dědu. Pro sebe si
přeju  šaty,  trička,  kalhoty,  členku,  sponky,  gumičky,  velkého
plyšového koně a hodně plyšáků.
A druháčci?

Zuzka Macánová – mluvící koňskou hlavu, šperky.

Samík Blaschke – baforizr(auto ,co jezdí i po vodě),telefon.

Patrik Ryneš – lego Chima, lego Starwars, „Betmena“.

Natálka Praštilová – šperkovnici, hru Hraj si a poznávej, Filly koníka.

Matěj Fous – lego Chima, lego Starwars a „Betmena“.

Adélka Mayerová – tablet, dotykový telefon, náušnice.

Šéfredaktorka: Mgr. Veronika Machálková
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