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     Ahoj moji kamarádi, letos naposledy se k Vám hlásím… Máme tady jarní besídku, 
kde se s námi loučí naši páťáci. Byl to silný ročník – 11 žáků v ročníku jsme dlouho 
neměli a asi ani dlouho mít nebudeme. Školní rok nám opět velmi rychle utekl, a za 
měsíc na nás čekají toužebně očekávané prázdniny.  Takže již nyní Vám všem chci 
popřát krásné prázdniny, hodně sluníčka a žádné úrazy, ať se všichni opět můžete 
v září sejít v naší škole. 

Co se u nás událo od prosince?

Vánoční besídka

I když venku to na zimu a sníh vůbec nevypadá, čekala nás vánoční besídka. Pozvali 
jsme všechny rodiče, prarodiče a přátele školy. Besídku začali žáci z první, druhé a 
třetí třídy. Předvedli nám pásmo básní a vánočních koled. Poté nastoupili žáci čtvrté a 
páté třídy. Čtvrťáci nám zahráli i miniscénku. Pátá třída nás seznámila s vánočními 



zvyky a tradicemi a zazpívala vánoční koledy. Besídka se vydařila a byli jsme oceněni 
velkým potleskem.

1.

Výlet ke krmelci

Ke krmelci jsme se vydali s panem Beranem a jeho pejskem Willim. Procházka to byla
pěkná, až na to bahno u lesa. Většina z nás s sebou měla něco dobrého pro lesní 
zvířátka. U krmelce nám pan Beran ukazoval spousty nor, kde bydlí rodinka jezevců. 
Na cestě zpátky jsme si každý opekl vuřta a dostali jsme teplý čaj od paní 
vychovatelky.

Divadlo Letadlo

Zase po roce se u nás objevil pan herec z našeho oblíbeného divadla Letadlo. Tentokrát
to byla pohádka o Jiříkovi, kterému nechutnalo ani ovoce, ani zelenina, jan samé 
sladkosti. My všichni jsme pomohli Jiříka očarovat, aby mu vše zdravé začalo chutnat. 
A protože nám pomohli i místní školkáčci, kouzlo se povedlo a vše dobře skončilo.

Návštěva předškoláčků

Ve čtvrtek 14.ledna 2016 k nám do školy zavítali místní předškoláci. Přišli se podívat 
na prvňáčky, jak jim jde psát, počítat a číst. Nejprve jsme se společně vyfotili na 
památku, a pak už prvňáčci předvedli, co se doposud naučili. Přečetli ze Slabikáře a 
psali psacím písmem. I předškoláčci se nenechali zahambit a napsali svá jména 
tiskace. Také si vyzkoušeli počítání předmětů a nakonec práci s interaktivní tabulí 
Smart. Na konci našeho setkání děti společně nakreslily pěkné obrázky. Navzájem 
jsme se podarovali maličkostmi na památku.

Zápis do první třídy

Letos k nám na zápis do první třídy dorazilo 5 slečen a 2 pánové. S každým se paní 
učitelka přivítala a společně prošli cestičkou plnou úkolů. Začátek byl u magnetické 
tabule, kde děti měly za úkol poznat čísla do 5, spočítat obrázky. Dále na nás čekala 
interaktivní tabule Smártík, kde byly připravené úkoly od zajíce Zubejdy. Všichny děti
měly poznat co je to kruh, čtverec, obdélník a trojúhelník. Ty poté –dle zadání paní 
učitelky- správně vybarvily. Dále bylo stanoviště „povídací“, kde děti poznávaly a 
vyprávěly pohádky, popř. řekly připravenou básničku či zazpívaly písničku. Dále 
poznávaly písmenka, obrázky. Určovaly kde je dole, nahoře, vlevo a vpravo. Některé 
děti i pěkně slyšely hlásku na začátku slov. Nakonec předškoláci kreslili, obtahovali a 
podepsali se. Za odměnu si mohli vybrat z vystavených výrobků a školních pomůcek 
na památku.

Velikonoční dílnička



Rádi vyrábíme krásné a nápadité výrobky. Takový netradiční velikonoční věneček, 
který vydrží nám pomohla vyrobit i paní Filková a její pomocnice. Sešlo se nás na této
školní akci dost a výrobky se opravdu povedly. Dokonce i náš pan starosta přiložil 
ruku k dílu. Vše se vydařilo ,a byla to moc pěkná akce.

Návštěva knihovny

Protože je březen měsícem knihy, musí každý správný čtenář navštívit místní 
knihovnu, aby zkontroloval tamější zásoby knih. I my jsme vyrazili do všerubské 
knihovny. Čekala tam na nás naše paní knihovnice a s ní i spousty knih, povídání o 
Velikonocích a velikonoční básničky. Bylo to opět příjemné posezení. Za odměnu jsme
dostali i krásné plstěné záložky do knih.

2.

Myší pohádka

Naše oblíbená paní herečka se svými krásnými plyšovými kamarády k nám opět 
zavítala. Tentokráte byla pohádka o myších kamarádech. I naši školkáčci dorazili do 
naší školy, a proto byl potlesk na konci pohádky opravdu vydatný.

Pasování prvňáčků

Tato již pro naši školu tradiční akce letos vyšla na středu 13.dubna. Sešli jsme se v 
zasedací místnosti zdejšího městysu Všeruby. Spolu se šesti prvňáčky zde byla i jejich 
paní učitelka, paní ředitelka, pan starosta s paní knihovnicí a rodiče + přátelé naší 
školy. Prvňáčci zazpívali písničky, přednesli básničky a přečetli každý úryvek ze 
Slabikáře. Za to byli pasováni na čtenáře, dostali knihu Moje první čítanka, sladký 
balíček, krásnou šerpu a pochutnali si na vynikajícím dortu. Akce se povedla, takže se 
těšíme opět za rok.

Den Země

V pátek 22.4.2016 jsme se těšili do školy na Den Země. Hned po ránu jsme měli 
možnost ochutnat spousty druhů zeleniny, díky projektu z Evropské unie. Už víme co 
je polníček, baby špenát, bílá ředkev, avokádo, vodní meloun atd. Poté na nás čekalo 
slíbené opékání špekáčků a dále procházka s částečným úklidem kolem místní 
cyklostezky. Počasí nám naštěstí přálo, a tak jsme mohli všechny dílčí akce 
absolvovat. Den to byl velmi vydařený a těšíme se zase za rok.

Hasiči



Téma: Vzpomínka na ZŠ Všeruby 

Odpovídali  letošní páťáci:

Alžběta Prokopiu: Protože se blíží moje premiéra ve kdyňské škole a konec ve 
všerubské, tak často vzpomínám na ty první dny ve Všerubech. Ze začátku jsem doma 
neustále mluvila o tom, jak je to ve škole strašné. Ale pak jsem si to tady moc oblíbila. 
Jak paní učitelky, školu i všechny mé spolužáky. Také ráda vzpomínám, co všechno 
pro nás paní učitelky za celých pět let udělaly. Jak na nás byly hodné, dělaly pro nás 
různé soutěže, výlety. Nejlepší z výletů byl ten do Anglie. Za všechno moc děkuji. 

Josef  Polák: Ten den jsem měl radost, když jsem přišel do první třídy. V první třídě 
nás učila paní učitelka Behenská. Byla hodná. Pak sem přišla paní učitelka 
Machálková ta je taky hodná a milá. Když něco nevíme, pomůže nám. Budu na 
Všeruby vzpomínat jen v dobrém. 

Filip Husník: Vzpomínám na první třídu, kdy jsem nastoupil do školy. Všechny paní 
učitelky jsou tady moc super. Do školy ve Kdyni se moc netěším, na Všeruby budu 
dlouho vzpomínat. 

David Kupka: I když jsem do Všerub přišel až ve čtvrté třídě, moc se mi tu líbilo. 
Nejvíce budu vzpomínat na výlet do Anglie, kde jsme byli v príma rodině. Hlavně 
jejich taťka, který fandil Liverpoolu. 

Šárka Pochtiolová: Ráda vzpomínám na první třídu a školní výlety. Brzy začneme 
chodit na výcvik v plavání, na který chodíme hned od první třídy, což je bezva. 
Všechny paní učitelky tady byly bezva. Do kdyňské školy se docela těším.

Aneta Lörinczová: Až budu ve Kdyni, tak budu na všerubskou moc ráda vzpomínat. 
Určitě nikdy nezapomenu na paní učitelku Machálkovou, ta byla úžasná a hodná, paní 
učitelka Šupová vymýšlela různé srandovní nápady. Paní ředitelka Reifová nám 
pomáhá s úkoly a také nám připravila překvapení – výlet v Anglii, na ten budu 
vzpomínat do konce života. 

Šárka Bernardová: Na ZŠ Všeruby budu vzpomínat jen v tom nejlepším a bude se mi 
po ní moc stýskat. Byla a bude to ta nejlepší škola. Všem paním učitelkám bych chtěla 



poděkovat, že to s námi vydržely. Taky hodně budu vzpomínat na Anglii. Všem paním 
učitelkám patří velké díky.

Dominik Lörincz: Líbilo se mi tady a budu v dobrém vzpomínat.

Marek Čára: Když budu na všerubskou školu vzpomínat, asi budu smutný. Bude se mi 
stýskat. Do Kdyně se ale taky těším, mám tam kamarády.

Petra Vávrová: Za chvíli už půjdu do školy ve Kdyni, kam se těším. Na školu ve 
Všerubech budu vzpomínat moc ráda. Bylo to tu moc super, učitelky byly všechny 
moc hodné. 

Eliška Macánová: Všech pět let bylo super. Od první třídy mně učily samé hodné paní 
učitelky. Ráda budu vzpomínat na výlet do Anglie, kurzy plavání, školní výlety a 
nedávné hasičské závody. 


