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Dobrý den vám všem,

     tak jsem zase tady a se mnou shrnutí událostí naší školy. To nám ten školní 
rok pěkně utekl  a je tady opět naše jarní besídka. Touto akcí se s námi pomalu 
loučí naši páťáci, a tak  já Všerubáček přeji Verče, Danovi, Dominikovi, 
Rendovi a Romanovi hodně úspěchů  a jen samé příjemné zážitky na nové škole.
Zároveň už teď se těším na naše nové prvňáčky, se kterými se uvidíme poprvé 
v úterý 1. září. 

     Všem žákům přeji již teď krásné, slunné a usměvavé letní prázdniny. 
Dávejte na sebe všichni pozor a já se zase budu těšit na setkání v příštím 
školním roce!
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     V posledním Všerubáčku jsme se rozloučili před Vánoci, takže ještě krátké 
ohlédnutí, jak jsme se měli v tento sváteční čas.

Vánoční besídka

Před Vánoci jsme si všichni rádi udělali chvilku a zašli do místního KD se 
podívat na vánoční besídku našich žáků. Jako obvykle začínali ti nejmladší-
prvňáčci. Přednesli básničky a zazpívali pěknou koledu. Se zpíváním jim 
pomohli i druháčci, kteří také přidali básničky. Pak už začala "čertovská část"    
s třeťáky, čtvrťáky, páťáky a Luciferem (paní učitelka Šupová). Byla to moc 
pěkná besídka a děkujeme všem účastníkům za herecké výkony. Nakonec děti 
roznesly rodičům své výrobky.  Společně s paní ředitelkou se ješrě podívaly pod 
stromeček, jaké dárečky Ježíšek nadělil do školní družiny.

Vánoce  2014

Na tenhle poslední školní den v roce 2014 jsme se  všichni těšili nejvíce. Je to 
den pohody, klidu a rozjímání. Všichni žáci si mohli přinést vánoční cukroví, ke 
kterému jim paní učitelky uvařily teplý vánoční čajíček. Povídali jsme si, 
vyprávěli, kreslili a dívali jsme se  na pohádku. Prostě prima den!

Zimní olympiáda

Protože počasí dovolilo, vyrazili jsme si zabobovat a postavit stavby ze 
sněhu.Ušli jsme dalekou cestu až na místní kopec Radar. Pak jsme závodili, kdo 
rychleji sjede dolů. Za tyto výkony byli "jezdci" odměněni medailí a diplomem. 
Kdo chtěl, postavil i pěknou stavbu ze sněhu. Někteří z nás dokonce svezli i paní
učitelky - Šupovou a Machálkovou.

Divadlo Letadlo

V pondělí 19.1. k nám zavítalo divadlo Letadlo. Moc jsme se všichni těšili na 
pohádku Putování za ledním medvědem. Musíme říci, že i když divadlo má jen 
dva herce, bylo to poutavé a velmi zdařilé divadelní vystoupení provázené i 
spoustou písniček. Zapojit se mohly i děti, které byly z představení také 
nadšené. Spolu s námi zhlédly pohádku i děti z místní školky.
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Návštěva předškoláčků

V úterý 27.1.2015 se na nás přišli podívat předškoláčci z místní školky. Letos 
jsou to samé slečny. Naši prvňáčci předvedli, jak umí číst, psát, počítat. 
Předškoláčci se nám podepsali, počítali obrázky a samozřejmě si vyzkoušeli naši
interaktivní tabuli Smártíka. Společně jsme se vyfotili a před odchodem jsme si 
vzájemně vyměnili drobné dárečky.

Zápis do první třídy

Letos probíhal zápis na naší škole 3.2. a 4.2.2015. Všichni předškoláčci si 
zkusili počítat předměty, poznávat čísla a písmena, pracovat na interaktivní 
tabuli, poznávat obrázky, vyprávět pohádky a namalovat postavičku. Někteří 
byli více šikovní, některým to šlo méně. Každopádně si každý z nich vybral 
pěkný výrobek, který vyráběli naši žáci. Také dostali pamětní list s jejich 
jménem, omalovánky a krásný odznak s princeznou. Budeme se na všechny těšit
v září. 

Šálový den

V tento den si děti přinesly šály, se kterými jsme v kulturním domě zažili 
spoustu zábavy. Nejprve jsme udělali přehlídku šál, pak pořádali šálové tance a 
soutěže. Nejvíce jsme se nasmáli u hry "koule", kde se soutěžilo v tom, kdo si na
sebe v krátkém časovém úseku navleče co nejvíce oblečení.

Projekt  „Napříč kontinenty“

Projektové dny mají v naší malé škole již své stálé místo. Žáci pracují ve věkově
smíšených skupinkách, kde se vedle schopnosti spolupráce učí i vhodnému 
rozdělování úkolů a pomoci mladším. Tentokrát byl projektový den zaměřen na 
kontinenty a mnoho žáků si přineslo velmi pěkné encyklopedie i časopisy. Na 
začátku využili interaktivní tabuli, na které si ukázali vývoj kontinentů a jejich 
postupné oddělování, porovnali velikosti kontinentů a ukázali si na mapě 
oceány, které je omývají. Každá skupinka si potom vybrala jeden z kontinentů a 
s využitím vlastních i školních encyklopedií, internetu a map zjišťovala základní
informace, které si připravila jako referát pro ostatní. A aby vše bylo co 
nejzajímavější a nejnázornější, své poznatky žáci přenesli i na obrysy 
jednotlivých kontinentů. Na závěr každá skupina představila svůj kontinent a 
byla oceněna náležitým potleskem. Výtvory většiny skupin byly opravdu moc 
hezké, a proto také tvoří výzdobu naší školy. Prohlédnout si je může každý, kdo 
k nám zavítá.
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Rej masek ve školní družině

Měsíc únor je obdobím veselic, maškarních bálů pro děti, slaví se Masopust a 
všichni se již začínají těšit na jarní dny. V naší škole se již stalo tradicí setkání 
masek, aby i nám zamračené dny lépe ubíhaly. Na letošním reji masek se 
představily masky, které si děti připravily na maškarní, ale i ty, které byly určené
jen na dnes. Do školy přišel sám pekelný kníže se svou družinou, pan král a dvě 
princezny, několik bojovníků z akčních příběhů a pohádkové a fantasijní bytosti.
Společně se všichni vyfotili, aby si i v příštích dnech mohli připomenout, jak jim
to slušelo. Potom už si ten, kdo měl zájem, mohl zatančit spolu s Dádou 
Patrasovou, kterou jsme si pustili na DVD.

Nové tablety

V naší škole máme k dispozici 8 krásných, nových tabletů. Každý žák si s nimi 
vyzkoušel pracovat a moc nás to baví a jde nám to.

Zdravá svačinka

Kdo z nás nosil k svačině i něco zdravého, tzn. kousek ovoce či zeleniny, byl 
odměněn sladkou a zdravou dobrůtkou. Pokračujeme dále, uvidíme, co za 
dobrotu nás čeká příště.

Knihovna

Březen je měsíc knihy, a tak jsme se vydali  i my do naší místní knihovny. 
V současné době zde o knihy pečuje paní Ing. L.Hrubá, která nás mile přivítala. 
Měli jsme možnost prohlédnout si vybrané knihy, podívat se, jak jsou zde knihy 
řazeny apod. Paní knihovnice nám dávala různé hádanky, což nás velmi bavilo. 
Na konci naší návštěvy jsme měli možnost vidět, jak se vypisuje výpůjční 
kartička, protože několik našich žáků si zaplatilo na místě roční poplatek 5Kč.   
Tímto dnem se stali právoplatnými čtenáři.

Putování  za bobrem

Plzeňské sdružení Ametyst 21 pořádalo "cestu za bobrem", které jsme se chtěli 
společně s kdyňskou školou a naší školkou zúčastnit. Bohužel nám počasí 
nepřálo, a tak jsme si o bobrech povídali v naší škole. Měli jsme možnost vidět 
vycpaného bobra (i si ho pohladit) a dozvědět se o něm více. Tam snad budeme 
moci vidět, co všechno bobři dokáží postavit a jak žijí. Příjemné posezení bylo 
zakončeno pohoštěním, které jsme od naší plzeňské návštěvy dostali. 
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     A protože letošní páťáci se s námi pomalu loučí, mají i ve Všerubáčku prostor
pro zamyšlení a možnost vyjádřit se k těmto dvěma otázkám.

1. Čím se chceš stát, až budeš dospělý?
2. Jak budeš vzpomínat na naši školu?

Renda Rác:

1) Chci být fotbalista jako Messi, protože mám fotbal hodně rád.
          Na naši školu budu vzpomínat až budu velkej. Můj zážitek byl, když
          jsme jeli do plzeňské ZOO, kde nejhezčí zvíře bylo lev.

2) Jsem rád za to, co mě učitelky naučily. Jak se mám chovat a jsem rád,  že 
mám takové učitelk . A jsem rád, že máme dotykové tabule. A jsem taky 
rád, že jsme vyhráli turnaj vybiky. Abych to shrnul-jsem rád, že máme 
takovou školu.

Veronika Božíková: 

1) Uvažovala jsem nad zdravotní sestrou, ale bála bych se injekcí, takže 
bych chtěla něco jako sekretářka, pokud na to budu mít známky. Ale 
protože jsem ještě docela ,,malá“ a často měním svá rozhodnutí, myslím, 
že použiji svůj zbývající čas, abych si pořádně promyslela, jestli by mě to 
opravdu bavilo. A hlavně vůbec netuším, co mi ve kdyňské škole půjde a 
spíše podle toho bych se potom rozhodovala...

2) Na tuto školu mohu vzpomínat pouze v dobrém. Z této školy mám moc 
krásné vzpomínky, na které se nedá jenom tak zapomenout, například  
ZOO v Plzni, ten nejkrásnější školní výlet, ze všech co jsme měli. 
Vzpomínky z tohoto výletu jsou vážně nádherné. Potom to Planetárium    
v Plzni, to bylo taky krásné. Byly tu moc hodné učitelky, kterým moc 
děkuji, za všechno, co jsem se díky nim naučila.

Dominik Ryneš:

1) Rozhoduji se mezi CNC stroji a automechanikem.
Automechanik bych chtěl být, protože mám rád auta. Při práci s CNC 
stroji bych pracoval s taťkou v rodinné firmě (geometrii umím).

2) Mě bavil výlet do planetária v Plzni i ZOO. Na tuto školu budu vzpomínat
v dobrém, měl jsem tu dobré kamarády.
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Daniel Podpěra:

1) Chtěl bych jezdit s kamionem. Ale také vím, že to má své nevýhody, jako 
třeba že se neuvidím s rodinou, na které mi záleží. Ale výhoda je to, že se 
podívám do světa a je za to dost peněz. Další nevýhoda je to, že se mi 
může cokoli stát.

2) Na školu budu vzpomínat velice dobře. Nejvíc mě bavili výlety, jako třeba
když jsme byli v Zoo, to bylo super. Planetárium bylo také dobré, ale 
turnaj vybíjené byl stejně nejlepší. Rád bych sem chodil pořád, ale každá 
škola končí. Je to dobrá škola. Kamarádů jsem měl dost, některé jsem měl
rád. Některé ne, protože na nás byli zlí. Nechci jmenovat koho, ale bylo 
jich dost.

Roman Kovářík:
1) Chci být traktoristou nebo zedníkem, protože je to hezká práce.
2) Na  školu budu vzpomínat v dobrém i ve zlém. Líbilo se mi to, že jsem se 

naučil dobře matiku, češtinu, vlastivědu, přírodovědu a angličtinu. 

     Než nám začnou letní prázdniny, můžeme se ještě těšit na kurzy plavání 
(začínají 12.5. - bazén ve Kdyni), rojení čarodejnic, hudební šou a školní výlet.

     Závěrem bych Vás rád poprosil, abyste drželi palce našim žákům při 
čtenářské soutěži ve Kdyni a při turnaji ve vybíjené v Koutě na Šumavě!

Přeji vám všem krásné letní prázdniny!

Váš  Všerubáček

Šéfredaktorka: Mgr. Veronika Machálková
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