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Krásné Vánoce vám všem! Vítám Vás na naší vánoční besídce. Než začneme, můžete si mě 
prolistovat a dozvědět se, co se na naší škole událo od prvního školního dne až doposud.

První školní den

Letošní školní rok 2015/2016 jsme zahájili v úterý 1. září. Za vyhrávání místního rozhlasu se 
žáci scházeli do školy. Prvňáčky hned u dveří vítala paní ředitelka. Všichni jsme se poté sešli 
ve velké třídě-viz. foto. Paní ředitelka a následně i pan starosta Bernard měli moc pěkné 
proslovy. Následoval přesun prvňáčků do jejich třídy. Tam je uvítala jejich paní učitelka 
Machálková. Letos máme pět slečen v první třídě. Dvě k nám budou dojíždět ze Kdyně, jedna
z Prapořišť, jedna z Nové Vsi a poslední holčička je místní. Všechny prvňačky se následně 
vyfotily se svými rodinami, aby měly na první den vzpomínku.
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Divadelní představení

Opět k nám zavítalo naše oblíbené divadlo, tentokráte s pohádkou o ovečkách. Na toto 
představení k nám přišli i školkáčci z místní školky. Paní herečka dokázala zaujmout a 
pobavit děti od předškolního věku až do páté třídy, což je úctyhodný výkon. Děkujeme.

Setkání důchodců

Zdejší městys každoročně pořádá setkání pro naši nejstarší generaci. Letos nevyjímaje. 
Důchodců se sešlo opravdu hodně, občerstvení bylo zajištěno, kulturní program připravily 
místní školka, škola i kapela. Žáci naší školy si připravili pásmo básní a písní a seniory 
potěšili krásným papírovým srdíčkem. Odměnou nám byl velký potlesk v sále a sladká 
odměna v podobě čokolády.

Drakiáda

Jako každý rok i letos jsme s našimi létajícími draky vyrazili na místní kopec k vodárně. 
Počasí nám přálo, bylo slunečno a větrno. Bohužel ne všem drakům se chtělo vzlétnout, ale 
děti si draky mezi sebou půjčovaly, takže nakonec byl všichni žáci spokojeni.

Anglie

V rámci jednoho z projektů  Evropské unie mohlo 12 našich žáků navštívit spolu s paní 
ředitelkou dalekou Anglii. V autobusu jeli společně se žáky z Pocinovic a Kouta na Šumavě. 
V Anglii poté spaly děti po dvojicích či trojicích v hostitelských rodinách. Každé ráno se  
společně sešli, aby se učili a zdokonalovali v anglickém jazyce v místní jazykové škole. 
Odpoledne poznávali krásy Velké Británie. Někteří z našich žáků viděli poprvé  moře. 
Poslední-tedy pátý den- je čekal výlet do Londýna. Mimo poznávání typických anglických 
památek zde měli možnost projet se dokonce i v London Eye! A večer hurá do autobusu! 
Kousek cesty trajektem a za pěkných 25 hodin zase doma.  Všude dobře, doma nejlíp.

    

Lampionový průvod

I letos se konal v našem městysu tradiční lampionový průvod. Účastníků bylo hodně,  počasí 
nám také přálo. Lampionky v noci žářily a my všichni jsme si tuto akci pěkně užili. 

                                                                        

                                                                          2.



Muzeum knihtisku

Díky projektu  EU - Výzva 56 - měla možnost celá naše škola vyrazit do Muzea knihtisku      
v Plzni. Výlet to byl „suprový“, měli jsme svůj autobus s osobním řidičem, který nás tam 
zavezl. Dozvěděli jsme se, že první tištěná kniha na našem území byla vytištěna právě v Plzni.
Příjemná paní nás provedla celou budovou a směli jsme se podívat přímo i do dílny, jak se 
kniha tiskne. Dokonce za námi přišla i autorka dětských knih. Jednu pohádku nám přečetla a 
odpovídala na naše zvědavé dotazy, které se týkaly psaní vlastních knih. Dále jsme 
pokračovali do Olympie. Tam jsme si dali něco  k jídlu. Díky penězům z projektu EU si 
v oddělení knih každý z nás mohl vybrat dva knižní tituly do naší školní knihovny. Tyto knihy
jsou nám kdykoliv ve škole k dispozici. 

Zdravá svačinka

Těm dětem, které do školy pravidelně nosí hodně vitamínů, tzn. ovoce a zeleninu, 
připravujeme zdravou a chutnou odměnu. Tentokráte měly možnost ochutnat fíky, datle, 
pomelo, grep, banán a další a další zdravé potraviny. 

Zpívání v kostele

Tradičně každý rok se celá naše škola sejde o první adventní neděli před kostelem, kde  po 
vystoupení „školkáčků“ zazpíváme vánoční koledy. Předtím probíhá před kostelem jarmark 
výrobků, které děti vyrábí v družině. Nakonec -jako odměna za naše zpívání - se rozsvítí 
vánoční stromeček před kostelem. 

Jak budou Štědrý den trávit naši páťáci?

Alžběta Prokopiu: Vždycky když se ráno probudím a zjistím, že je Štědrý den, vyskočím z postele a 
jdu si uklidit v pokoji,abych to měla připravené na příchod Ježíška. S maminkou pak vyzdobíme 
pokoje a s taťkou a s bráškou zdobíme stromeček. Po obýváku voní purpura a u maminy v kuchyni je 
cítit bramborový salát. Občas se rodiče pohádají kvůli tomu, že jeden nechce, aby byl vánoční ubrus 
na stole nebo světýlka na okně. Ale večer u stromečku a skvělé večeře se všechno jako zázrakem 
zklidní. Pak jdeme ven s prskavkami a čekáme, až zazvoní stromeček. 

Josef  Polák: U nás na Štědrý den koukáme na pohádky, najíme se a těšíme se na Ježíška.

Eliška Macánová:  Pomáhám mamině se salátem. Společně zapálíme svíčky a nachystáme na talíře 
vánoční cukroví. Těšíme se na večer, kdy se všichni sejdeme u stolu. Po večeři jdeme dolů k babičce a 
dědečkovi, kde si rozbalujeme dárky. Pak jdeme na stromeček a dárky k nám. Ještě si nezapomeneme 
ťuknout se skleničkou na oslavu Vánoc. 

Šárka Pochtiolová: Vždycky když se ráno probudím, tak se těším na večer pod stromeček. Od rána se 
koukám na pohádky. Večer jíme rybu nebo kuřecí řízek a bramborový salát. Výzdobu nemáme. Celý 
den si užíváme vánoční pohodu. Když budu hodná, možná dostanu mobila. 
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Dominik Lörincz: Než přijde Ježíšek, jdeme se projít ven. Potom přijdeme domů a rozbalujeme dárky. 
Vždy mám velkou radost.

Aneta Lörinczová: Na Štědrý den zdobíme stromeček. Od rána uklízíme, protože se u nás schází celá 
rodina. Odpoledne zdobíme stromeček, děláme chlebíčky, připravíme cukroví. Pomáhá nám teta 
Lenka, Jolana, Drahuna a Nikola. Nejvíc se těším na večer, na dárky. Po večeři musíme jít do svého 
pokojíčku, aby nám tam mohl Ježíšek nechat dárky. V obýváku se poté hromadně rozbaluje.

Šárka Bernardová: Na Štědrý den už od rána zdobíme stromeček, ale předtím samozřejmě snídaně a 
ranní hygiena. Pak se koukáme na pohádky. Po celém domě voní vánoční cukroví a já si potají 
vždycky beru z talířků. Já mám ráda Vánoce, protože k nám přijíždí návštěvy a schází se celá rodina. 
Nejvíc se těším na večer. K večeři máme řízky a bramborovou kaši a až se všichni najíme, tak to 
přijde.. Moment Vánoc a rozbalování dárků – tahle chvíle je nejlepší.

David Kupka: Ráno vstanu a cítím cukroví. Celý den se koukáme na pohádky. Na Vánoce k nám chodí
děda a sledujeme pohádky. Pak se jdeme projít ven. Po večeři čekáme na zvonění zvonečku.

Petra Vávrová: Od rána koukáme na pohádky, zdobíme stromeček a jíme cukroví a chlebíčky. Na 
večeři máme bramborový salát a rybí nebo kuřecí řízky. Potom jdeme chvilku ven, než přijde Ježíšek. 
Rozbalujeme dárky a jdeme spát. Ráno jdeme k babi a tam jsou taky dárky. Moje sestry se moc těší. 
Celé Vánoce to u nás voní vánočním cukrovím a svítí vánoční výzdobou. 

Filip Husník: Když dosnídám, koukáme na pohádky a přitom jíme cukroví. K obědu mamina dělá 
salát a řízky. Poté zdobíme stromeček. Odpoledne zase koukáme na pohádky a jdeme se kousek projít. 
Uklízíme celý dům. Poté zasedneme ke štědrovečerní večeři, povídáme si a pijeme kafe a čaj. Než 
začneme rozbalovat dárky, řeknu básničku a jde se na to…

Veselé Vánoce !

Přeje Váš Všerubáček.

Šéfredaktorka:  Mgr.Veronika Machálková    

4.




