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Slovo ředitele školy 
 

Únor bílý, pole sílí. První polovina toho letošní byla 

opravdu bílá a také studená. Přinesla takové mrazy, že na 

spoustě měřících stanic padaly dlouhodobé teplotní rekordy. 

Díky nim nám ale pěkně zamrzly rybníky a mohli jsme si užívat bruslení. 

Také na horách napadla spousta sněhu, a tak se po posledních dvou mírných 

zimách dalo, a stále ještě dá, pěkně lyžovat. A to je dobře. Když je zima, tak 

má být pořádná. Únor byl vlastně posledním zimním měsícem. V tom dalším 

už nastane jaro, na které se těšíme. 

V únoru také vrcholily masopustní oslavy. Ve škole jsme měli masopustní 

projekt, připravili jsme pěkné hudební a taneční vystoupení pro oslavu 

obecního masopustu, která se konala 18. února. Vystoupení bylo moc pěkné a 

všechny žáky, kteří se do něho zapojili, chválím. Masopust končí o Popeleční 

středě a po ní nastává až do Velikonoc doba postní. Budeme se v ní chystat na 

velikonoční svátky.  

Věřím, že jste si všimli, jak se prodlužuje den. Sluníčko nezapadá tak brzy 

jako v prosinci a v lednu a ráno, když jdete do školy, nechodíte za šera, ale už 

za světla. Přesto je ale ještě den kratší než noc. Na jarní rovnodennost si 

musíme měsíc počkat. 

V tomto měsíci nám začal plavecký výcvik. Přihlásili jste se do něho téměř 

všichni. To je velice dobře, protože dovednost plavat, kterou každý rok 

zdokonalujete, se vám v životě velice hodí. 

Celý následující měsíc se budeme připravovat na pobyt ve škole v přírodě. 

Letos pojedeme do Skryjí u Rakovníka a to už 27. března. Opět nás velice 

potěšilo, že jste se do školy v přírodě přihlásili téměř všichni. Užijeme si tam 

spoustu zábavy a poznáme nová místa naší vlasti, do kterých se třeba jednou 

můžete s rodiči vydat na vlastní výlet.  

Na březen chystáme v naší škole charitativní sbírku. Zapojíme se do akce, 

kterou pořádá občanský spolek „Život dětem“. Budete si moci zakoupit 

drobné předměty, ale hlavně svými penězi pomůžete nemocným dětem, které 

sužuje nějaká vážná nemoc. Doufám, že se vás do této sbírky zapojí většina. 

Nejvíce se ale určitě těšíte na příští týden. Začínají přece jarní prázdniny. Přeji 

vám, ať si jich hodně užijete, odpočinete a načerpáte nových sil do další školní 

práce. Ten, kdo pojede na hory, musí samozřejmě dávat dobrý pozor na své 

zdraví, aby se nezranil, nebo nezlomil nějakou část svého těla. 

Přeji vám, aby se jarní prázdniny co nejvíce vydařily. 

      Jiří Sladovník 
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Připravované březnové akce 

 

6. března  - školní barevný den - hnědý   

8. března  - projektový den „Ve zdravém těle zdravý duch“ 

13. března   - divadelní představení „Hurá za duchy s Majdou a Petrem“ 

17. března  - vystoupení v domově seniorů v Rožmitále p. Tř., beseda  

  v rožmitálské knihovně 

27.- 31. března  - pobyt žáků ve škole v přírodě ve Skryjích u Rakovníka 

 

 

Zahájení plaveckého výcviku 
 

Je čtvrtek 9. února a konečně jsme 

začali jezdit do Příbramě na plavání. 

První hodinu vždycky rozdělují děti 

do skupin podle toho, jak umějí 

plavat. Já jsem opět jako loni 

v jedničkách. Už se těším na příští 

lekci.    

 Míra Štohanzl – 3. ročník 

          Eliška Macašová – 1. ročník 

 

Ráda plavu, takže jsem se do bazénu moc 

těšila. Vybrali mě do jedniček, což je 

nejlepší družstvo. Ke konci hodiny jsme 

šli do vířivky, kde mě to moc bavilo. 

Před odjezdem jsem si v bufetu koupila 

vafli s jahodami. Na plavání se mi moc 

Silva Štohanzlová 1. ročník   líbilo.  Nicol Krupková – 4. ročník 

 

 

 

 

 

 
      Hanička Hrubá 1. ročník 

PLAVÁNÍ 

Jó plavání, jó plavání, 

už nám strach nenahání. 

Do vody skáčeme po nohou i šipku, 

předhoníme už kdejakou rybku. 

Kamča Kohoutová-3. ročník 
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Divadelní představení „Jak Honzík ke štěstí přišel“  
 

Pohádka byla o zakleté princezně Lentilce a statečném Honzíkovi. 

Čarodějnice si chtěla vzít za muže pana ředitele, ale nakonec všechno 

dobře dopadlo, pan ředitel nám zůstal a Honzík si vzal princeznu 

Lentilku za ženu. Během představení jsme si taky zazpívali a 

zatancovali. Tomáš Lukášek – 3. ročník 
 

 

 

 

 

 

 

 

L. Koplíková 2. ročník  E. Kravarčíková 2. ročník 
 

Dne 2. února k nám do školy přijela divadelní skupina Řimbaba. 

Zahráli nám pohádku „ Jak Honzík ke štěstí přišel“. Na začátku nás 

přivítal král s královnou, zavolali princeznu Lentilku, ale mezitím zlá 

čarodějnice Bubu zaklela královnu v žábu a krále v kohouta. I 

princeznu Lentilku proměnila ve strašidlo. Potom přišel Honza a 

všechny je zachránil. Pohádka se mi líbila. Vojta Němeček – 4. ročník 
 

Mně se nejvíc líbilo, když princeznu Lentilku zachraňoval statečný 

Honza. A ta pohádka se jmenovala „ Jak Honza ke štěstí přišel“. 

 Eliška Kravarčíková – 2. ročník 
 

Barevný školní den – šedivý 
  

Na „šedý den“ jsem se těšila. Vzala jsem si na sebe 11 šedých věcí, 

které stačily na vítězství v naší třídě. Byla jsem moc šťastná. 

Lea Funfálková – 3. ročník 
 

Při „šedém dnu“ byla nejlepší z celé školy Eliška Kravarčíková, která si 

oblékla 19 šedých věcí. Já jsem tentokrát měla na sobě pouze 9 věcí. 

Z učitelů zvítězil opět pan ředitel Sladovník.   

    Klára Horčičková – 5. ročník 
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6. února proběhl ve škole „šedý den“. Kromě počtu šedého oblečení 

jsme museli správně vyluštit tři hádanky. Dvě se nám podařilo 

uhádnout. Na sobě jsem měla tentokrát pouze jednu šedou věc, a i tak 

jsem byla z páťáků třetí.  Vilma Stejskalová – 5. ročník 
 

Školní projekt „Pohádkový den“ 
 

Ve středu 15. února byl projektový den, já byla v prvním družstvu. 

Plnili jsme pohádkový kvíz, malovali jsme, v tělocvičně jsme hráli 

pohádku O kohoutkovi a slepičce. Nakonec jsme měli diskotéku. Moc 

se mi to líbilo.    Anička Weisserová – 2. ročník 

 

 
Projektový den byl 15. 2. tudíž ve středu. Já 

jsem byl za Hurvínka. Ještě den předtím jsem 

jel pro masku do Bohutína. Než jsem si ji mohl 

vybrat, čekal jsem ve frontě 3 hodiny. Nejvíc 

se mi ale líbilo stanoviště u paní učitelky 

Zikmundové a Léblové. Jediným zádrhelem 

dne bylo to, že mi furt padaly kšandy. 

  Daniel Kačírek – 5. ročník 

 
D. Buzický 1. ročník 

O. Knížek 2. ročník 

 

15. února se uskutečnil na naší škole 

„Pohádkový den“. Všechny děti přišly 

v maskách. Já jsem byl za babičku. Nejvíc 

jsem se vyřádil v tanci. Tím, že jsem hodně 

tancoval, jsem našemu družstvu vytancoval hodně bodů. Předváděli 

jsme pohádku „O perníkové chaloupce“. Pohádka se paním učitelkám 

líbila, ale i ostatní pohádky byly krásné. Den se velmi povedl a já si ho 

užil a doufám, že se ostatním také líbil. Ondra Šedivý – 4. ročník 
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Ve čtvrtek jsme měli projektový den „Pohádkový den“. Já jsem byl do 

středy nemocný, a tak jsem o projektu nevěděl, neměl jsem masku, ale 

přesto jsem si den řádně užil. Moc se mi líbila všechna stanoviště. Jako 

pohádku jsme předváděli „Červenou karkulku“. Potom byl karneval. 

Umístili jsme se na 4. místě.   Jára Telecký – 5. ročník 

 

 
Dne 15. února byl u nás ve škole „Pohádkový 

den“. Bylo tu moc veselo, neboť každý měl 

nějakou masku. Já jsem měla jít za bílou paní, 

ale neměla jsem klobouk, a tak jsem šla za 

hajnou. Celý den byla jedna velká sranda. 

  Mája Hrubá – 4. ročník  

 

K. Sadílek 4. ročník 

 
Při projektu „ Pohádkový den“ jsem byl za vlka. Myslím, že nejvíce 

bodů jsme získali při malování Jeníčka a Mařenky. Na dalším stanovišti 

jsme nacvičovali pohádku „ O kohoutkovi a slepičce, ve které jsem hrál 

kohoutka. Pohádka se nám povedla. Celkově jsme skončili na 3. místě. 

    Kája Macháček – 3. ročník 

 

Při „ Pohádkovém dnu“ jsme do školy přišli převlečeni za různé 

pohádkové postavičky. Já jsem šla za černou kočku. Byli jsme 

rozděleni do 6 družstev. My třeťáci jsme dělali kapitány. Plnili jsme 

úkoly z pohádkového kvízu, kreslili 

Jeníčka a Mařenku, nacvičovali jsme 

pohádku O kohoutkovi a slepičce, 

kterou jsme potom předváděli 

v tělocvičně. Na závěr byla 

diskotéka. Druhý den bylo 

vyhodnocení. Moje družstvo skončilo 

na 3. místě. Byli jsme moc spokojeni. 

 

Kája Trčková – 3. ročník 

N. Krupková 1. ročník 
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Masopustní vystoupení 
 

18. února v sobotu se konala v Tochovicích oslava obecního 

masopustu. První část oslavy proběhla v kulturním domě, kde jsme 

vystoupili s básničkami, písničkami a tanečky. Já jsem přednášela 

básničku – Zhurta, chlapci, zhurta, konec masopusta. Myslím, že se 

naše vystoupení všem líbilo.  Natálka Handlová – 3. ročník 
 

V sobotu byl v kulturním domě masopust. Zúčastnila jsem se školního 

vystoupení. Tancovali jsme, přednášeli masopustní básničky a zpívali. 

Já jsem si dopoledne užila a myslím si, že se to i divákům líbilo. 

   Vilma Stejskalová-5.ročník 
 

Vyhodnocení sběru 

 

Jméno PROSINEC   LEDEN    Únor 

  AL BA VÍČ EL AL BA VÍČ EL AL BA VÍČ EL 

1. g ks g ks g ks g ks g ks g ks 

Buzický             

Dvořáková             

Hrubá H.     775 13 289 4     

Kravarčíková A.     175    495    

Krupková N. 3000   1         

Macašová        40  39   

Šimůnková K. 3125    112 64 492     2 

Štohanzlová            1 

2.             

Knížek     13620        

Němeček M.      27       

Šum     2204 57 880 5     

Hlaváčková   2000   32 2000 3 5000 112 384 12 

Koplíková 276  392 1 184  456    270  

Kravarčíková E.     175    495    

Weisserová     6000 78 574      
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Jméno PROSINEC     LEDEN    Únor 

  AL BA VÍČ EL AL BA VÍČ EL AL BA VÍČ EL 

3. g   g ks g ks g ks g ks g ks 

Lukášek 1189 31 204  557  121      

Macháček 59  142      306 12 314  

Štohanzl            1 

Funfálková             

Handlová 4000   11 14338 48 1560 9 5300 60  6 

Kohoutová     876 24 676 26     

Trčková       572      

4.             

Němeček V.     730        

Sadílek K. 1000 55 600 1         

Šedivý             

Hrubá M.     775 13 289 3     

Krupková 3000   1         

5.             

Kačírek 82 11 124 8 90 28 2017      

Průcha 1106 18 316 2 154 15 372 6     

Telecký             

Horčičková             

Stejskalová  304  704      478  312  

Šedivá             

Šimůnková R. 3125           1 

Spojovačky 

 


