
Všerubáček 

 

Školní časopis č. 34 pro žáky, rodiče a přátele školy.    Leden – květen 2017 

 

Před naší jarní besídkou máte možnost si mě prohlédnout a zjistit, co jsme od ledna do května 
podnikali, zažili a čeho jsme se zúčastnili. 

Projekt Čtení pomáhá 

Jelikož ve škole i doma hodně čteme, rozhodli jsme se zapojit do projektu „Čtení 
pomáhá“. Po přečtení knížky a správném zodpovězení otázek si můžeme vybrat, na jaký 
projekt přispějeme svých „vyčtených“ 50 Kč. Hned v lednu jsme pomohli na rehabilitační 
terapii holčičce Michalce. Moc nás to potěšilo a motivuje nás to, abychom četli dál a 
přispívali i dalším potřebným lidem.  

 

 

 

 

 

 



Beseda o bezpečnosti 

V březnu k nám přišla vzácná návštěva, a to por. Mgr. Dagmar Brožová od policie. Povídali 
jsme si a diskutovali o tom, jaké nebezpečí na nás číhá venku, ale i doma. Řekli jsme si, jak se 
máme zachovat, když nás osloví cizí osoba nebo u nás zastaví cizí auto, jak předcházet nebezpečí, 
když jsme doma sami. Nejvíc nás zaujala služební zbraň a pouta, které jsme si mohli půjčit.  
Všichni jsme se divili, jak je zbraň těžká. Paní policistka nám také řekla, jak se se zbraní zachází a 
vysvětlila nám, co obnáší práce policisty. Během celé besedy jsme mohli diskutovat a ptát se na 
dotazy, které nás zajímaly. Tuto přednášku jsme si moc užili a těšíme se na další. 

 

 

Hravé odpoledne 

Koncem března si přišla téměř polovina žáků s rodiči, prarodiči nebo sourozenci užít 
krásné hravé odpoledne. Výběr her jsme nechali na žácích a dopadlo to tak, že ve třech třídách 
bylo připraveno 16 stolních her, se kterými si žáci školy mohou ve školní družině hrát. Děti 
obešly společně s rodiči všechny hry a poté je v dotazníku každý zvlášť ohodnotil. Všechny body 
se poté sečetly a druhý den jsme zjistili, jaké hry jsou ve školním roce 2016/2017 
nejoblíbenějšími. Během tohoto odpoledne si děti užily mnoho legrace a hlavně trávily čas se 
svými nejbližšími. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jarní věnce 

Využili jsme jarní zastřihávání stromů a z větví ořezané školní vrby se nám podařilo 
vytvořit pěkné jarní věnce. Doplnili jsme je kuřátky, vajíčky a mašličkami podle naší fantazie. 
Věnečky se nám moc povedly a věřím, že Vám krásně ozdobily dům či byt. 

 

Jarní tvořivá dílna 

S paní Filkovou jsme se opět sešli na jaře, abychom si vyrobili krásné jarní/velikonoční 
ozdoby. Ať už si žáci vyrobili srdíčko na dveře z břízových větviček nebo ozdobené velikonoční 
vajíčko, musíme uznat, že se jim všechny výtvory velice povedly a určitě udělaly doma spoustu 
radosti. 

 

 

 

 

Předškoláčci navštívili naši školu 

Začátkem dubna, jako každý rok, jsme přivítali na návštěvě ve škole budoucí školáčky. 
Jejich kamarádky prvňáčky jim ukázaly, co vše se ve škole naučily. Předvedly jim, jak umí číst, 
psát, počítat, zahrály jim scénku a také všechny holčičky zahrály na flétnu. Poté byly pro 
předškoláčky připraveny různé úkoly – vystřihování, vybarvování, počítání atd. V neposlední 
řadě si budoucí školáčci odnesli malý dáreček a naše prvňačky obdržely dárečky od školkáčků. 

 

 



Pasování na čtenáře 

V zasedací místnosti městyse Všeruby se sešli rodiče a prarodiče, aby se zúčastnili slavnostního 
pasování našich prvňáčků na malé čtenáře. Dostavilo se pět ze šesti žákyň, které společně 
předvedly krátké pásmo složené z básničky, písničky a hry na flétničku. Potom již následovalo 
čtení ze Slabikáře, které rodiče ocenili potleskem. A protože se čtení povedlo, byly všechny 
pasovány na malé čtenáře, obdržely šerpu, pamětní list a První čítanku. Sladkou odměnou na 
závěr byl moc pěkný a výborný dort, na kterém si všichni pochutnali. 

 

Zápis do 1. ročníku 

Ve středu 12. dubna se k zápisu dostavilo osm budoucích prvňáčků. S paní učitelkou 
postupně prošli šest stanovišť, na kterých předvedli, jak šikovní jsou. Vedle malování poznávali 
barvy, porovnávali obrázky, počítali zvířátka, někteří poznávali písmenka a tvary a podle ilustrací 
hádali názvy pohádek, které potom vyprávěli. Všichni plnili úkoly s chutí a úsměvem, byli šikovní 
a za odměnu si odnesli drobné odměny. 

Školní výlet do Prahy 

Letos jsme se rozhodli, že navštívíme naše hlavní město – Prahu. Po příjezdu do Prahy 
jsme se rozdělili, jelikož mladší žáci šli do divadla Spejbla a Hurvínka na představení, které se 
jmenovalo Hurvínkův popletený víkend se třemi medvíďaty. Všem se toto představení moc líbilo 
a opravdu jsme se nasmáli. Po představení jsme se vydali k Pražskému hradu, kde už na nás 
čekali starší žáci. Ti mezitím byli na velmi zajímavé a poučné výstavě Lidské tělo. Od medika, 
který je provázel výstavou, se dozvěděli mnoho zajímavých informací. Na konci výstavy si žáci 
vyzkoušeli první pomoc. Myslíte si, že s koncem představení a výstavy je to i konec našeho výletu 
v Praze? Ba naopak, je to teprve začátek. Po krásném dopoledni nás čekalo ještě lepší odpoledne. 
Zažili jsme vstupní kontrolu u Pražského hradu a s davem turistů jsme zamířili ke katedrále sv. 
Víta, viděli jsme hradní stráž, vyfotili se s „Karlem IV.“ a z hradeb jsme měli nádherný výhled na 
Prahu. Cestou na rozhledu Petřín jsme se zastavili na Loretánském náměstí, kde nám zahrála 
k obědu zvonkohra. Téměř všichni jsme zdolali 299 schodů vedoucích na Petřínskou rozhlednu, 
ze které jsme díky slunečnému, i když chladnému počasí měli překrásný výhled. Dále jsme 
navštívili Zrcadlové bludiště, ve kterém jsme se velice pobavili. Byli jsme střídavě malí, velcí, 
štíhlí, tlustí, úzcí i širocí. Jako hřeb zakončení našeho školního výletu jsme se po cestě zpět 
nemohli zastavit nikde jinde než v McDonaldu. Všechny děti byly z této zastávky nadšeny. Pak už 
následovala jen jízda autobusem a návrat domů. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak se naši páťáci těší na přestup do kdyňské školy? Co nového je tam 
asi čeká? 

Nikolka Hudcová: „Já se do Kdyně moc těším,ale zároveň se bojím toho, že to bude moc 
velká škola. Sice už jsme byli na prohlídce a trošku ze mě spadla tréma, ale stejně se 
bojím. Myslím, že nás čeká jiné prostředí a celkově více žáků ve třídě. Už se tam moc 
těším a jsem ráda jakého tahle škola má. A určitě budu mít super spolužáky a učitelku.“ 

Kuba Halama: „ Do Kdyně se netěším, protože je tam hodně dětí a je to moc velká škola. 
Čeká mě tam to, že se seznámím s novými kamarády.“ 

Tom Bůžek: „ Do kdyňské školy se hodně těším. Čeká mě tam hodně učení a snad i soustu 
nových kamarádů.“ 

KRÁSNÉ DNY PLNÉ SLUNÍČKA VÁM 
PŘEJ E VÁŠ VŠERUBÁČEK 
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