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Slovo ředitele školy 
 

 I když ještě občas ráno trochu mrzne, i když se 

může objevit sem tam i sněhová vločka, jaro přišlo. Jarní 

rovnodennost nastala 20. března a 21. březen byl prvním 

jarním dnem. Sluníčko probudilo celou přírodu k životu. 

Všechno zpívá a jásá, kvetou první jarní květiny. Věřím, 

že se nám vydaří počasí i v posledním březnovém týdnu, 

který budeme trávit ve škole v přírodě ve Skryjích u 

Rakovníka. Je tam krásně. Stráně nad Berounkou, když 

na ně zasvítí jarní sluníčko, nádherně rozkvetou. 

Doufejme, že se nám poštěstí tam tento zázrak přírody 

uvidět. 

Březnový měsíc rychle utekl. Přispěly k tomu jarními prázdninami, které jsme 

v něm měli. Přesto jsme i tak v naší škole podnikli řadu aktivit. Navštívili 

jsme divadelní představení „Hurá na duchy s Majdou a Petrem“ 

v příbramském divadle, podívali jsme se do rožmitálské knihovny a vyslechli 

si tam poutavou besedu o knihách. Chci věřit tomu, že vás tato návštěva bude 

motivovat k většímu čtení knížek a k přihlášení se do některé knihovny 

v našem okolí.  

Když už jsme byli v Rožmitále pod Třemšínem, tak jsme nezapomněli 

navštívit seniory v jejich domově. Jezdíme za nimi pravidelně dvakrát ročně a 

vždy je hodně potěšíme.  I tentokrát tomu nebylo jinak. Tři pohádky „O 

Červené karkulce“ jste zahráli skvěle. 

Každý rok touto dobou organizujeme v naší škole projekt, ve kterém si 

připomínáme zásady zdravé výživy. I letos jsme si je připomněli právě o 

prvním jarním dnu, což mělo svoji symboliku a snad vás aktivity, které jsme 

realizovali, přivedly k zamyšlení nad tím, zda správně jíte a dodržujete zásady 

zdravého životního stylu. Projekt nám pomohla připravit paní učitelka Zdeňka 

Poschlová z nadačního projektu Zdravá 5. 

V uplynulém měsíci jsme uspořádali charitativní sbírku pro občanský spolek 

„Život dětem“. Aktivně jste se do ní zapojili a věnovali na sbírkový účet 2 210 

Kč. Peníze jsme už odeslali organizátorům sbírky a ti vám za pomoc velmi 

děkují.  

Připravujeme se na velikonoční svátky, které oslavíme v polovině dubna. Ve 

škole budeme pořádat velikonoční jarmark, na který musíme ještě vyrobit řadů  
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dekorací. Sejdeme se proto na jejich tvoření společně s rodiči ve čtvrtek 6. 

dubna, hned po našem návratu ze školy v přírodě. 

V úvodu svého příspěvku jsem psal o jarním počasí, ale chtěl bych 

připomenout, že březnové sluníčko má však „krátké ruce“. Země není tak 

prohřátá a ten, kdo si na ni uhřátý sedne, může lehce nastydnout. Dávejte na 

své zdraví proto pozor, abyste jarní čas neproleželi v posteli. 

Jiří Sladovník 

Připravované dubnové akce 

3. dubna - barevný „zelený“ školní den, vyhlášení školní výtvarné 

  velikonoční soutěže 

5. dubna - dopravní výchova – výuka dopravních předpisů ve  

  spolupráci se zástupcem Autoklubu Příbram 

6. dubna - tvorba s rodiči velikonočních dekorací 

11. – 12. dubna - velikonoční jarmark 

13. dubna - velikonoční prázdniny 

20. dubna - třídní schůzky 

21. dubna  - zápis předškoláků k povinné školní docházce 

27. dubna - školní projekt „Čarodějný den ve škole“ 

28. dubna - výuka a jízdy na dopravním hřišti v Příbrami 

 

Divadelní představení „Hurá na duchy“  
 

V pondělí 13. března jsme jeli do příbramského divadla na dětské představení 

„ Jak zahnat duchy s Majdou a Petrem“. Představení bylo velmi zábavné, 

nejvíce se mi líbila velká myš,kterou se snažili Majda s Petrem zahnat. Ti také 

rozezpívali a roztancovali celé divadlo. Představení se velmi povedlo.   

O. Šedivý – 4. ročník 

 

N. Krupková – 4. ročník   L. Koplíková – 2. ročník 
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V pondělí jsem byl se školou v příbramském divadle na pohádce „ Jak 

na duchy s Majdou a Petrem“. Majda s Petrem se snažili zahnat duchy, 

najednou na ně vyběhla ovládací myš, takže museli sehnat kocoura. Toho se 

jim sehnat nepodařilo, ale s naší pomocí se jim podařilo vyvolat tygra, který 

myš zahnal. Hodně jsme si i zazpívali a zatancovali. Bylo to hezké dopoledne.

 K. Sadílek - 4. ročník 
 
 

 

 

 

 

 

 

E. Kravarčíková – 2. ročník 

      V. Němeček – 4. ročník 

Barevný školní den – hnědý 
 

6. března se konal na škole „hnědý den“. Já jsem sice nevyhrála, ale 

zúčastnila jsem se. Vyhrála opět Eliška Kravarčíková, druhá byla její 

sestra Anežka Kravarčíková a na třetím místě skončila Lea Funfálková 

z naší třídy. Den se mi líbil.  N. Handlová - 3. ročník 
 

Návštěva domova seniorů v Rožmitál p. Třemšínem a 

beseda v rožmitálské knihovně 
  

Na pátek jsem se těšila. Jeli jsme totiž do 

Rožmitála p. Tř. babičkám a dědečkům zahrát 

pohádku „O Červené karkulce“. Já jsem hrála 

babičku. Myslím, že jsme se líbili. Po skončení 

vystoupení jsem navštívila svou 

praprababičku, která v domově pobývá. 

Z domova seniorů jsme jeli do knihovny, kde 

jsme si poutavě povídali o nejnovějších 

knížkách. Den se mi moc líbil. 
V. Dvořáková – 1. ročník    N. Handlová - 3. ročník 
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V knihovně jsem poznal spoustu 

nových a zajímavých knížek, různé vyklápěcí, 

rozkládací. Hledali jsme poklad, měli 

pohádkový kvíz. Pobyt v knihovně byl velmi 

poučný, moc jsem si to užíval.  
J. Telecký - 5. ročník 
 

A. Kravarčíková  - 1. ročník 

       N. Krupková – 1. ročník 

 

V pátek 17. března jsme navštívili Rožmitál p. 

Tř. a to domov seniorů a knihovnu. V domově 

seniorů jsme zahráli pohádku „O Červené 

karkulce“. Seniorům se pohádka líbila, ale 

myslím, že někteří nás moc neslyšeli, stářím 

přišli částečně o sluch. Vystoupení se nám 

povedlo, ale příště musíme mluvit víc nahlas.  V. Stejskalová – 5. 

ročník 
 

 

 

Školní projekt „Zdravá výživa – Zdravá 5“ 
 

21. března proběhl na naší škole projektový den „Zdravá výživa“. 

Přijela k nám paní Zdeňka Pešlová z Dobříše. Zabývá se zdravou výživou. Má 

výukový program „Zdravá pětka“ z Nadačního fondu Albert, který učí děti na 

ZŠ a MŠ, jak se mají správně stravovat. Mně osobně se nejvíc líbilo stanoviště 

v tělocvičně, kde jsme si zdokonalovali naši fyzičku. Já jsem za 1 minutu 
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skočila přes švihadlo 83 krát – můj rekord. Mé družstvo se umístilo na 1. 
místě a já jsem při vyhlašování nejlepšího sportovce 5. ročníku a i celé školy 

skončila také první. Byl to úspěšný den. K. Horčičková – 5. ročník 
 

 

V úterý 21. března- první jarní den- se uskutečnil na naší škole 

projektový den „Zdravá výživa“. Na 1. stanovišti jsme si s paní Z. Pešlovou 

povídali o zdravé výživě, přinesla si s sebou zdravé potraviny, z kterých jsme 

připravovali zdravé svačinky. 2. stanoviště vedla paní učitelka Zikmundová. 

Zde jsme zhotovovali papírový zdravý koš. 3. stanoviště bylo u paní učitelky 

Léblové v tělocvičně. Procvičili jsme si tu celé tělo. Ke konci hodiny jsme 

byli všichni unaveni. Ve středu bylo vyhlášení výsledků. Skoro nikdo nemohl 

chodit, jak jsme měli namožené svaly. Projektový den se mi moc líbil, 

přestože jsme skončili až na čtvrtém místě. V. Stejskalová – 5. ročník 
 

Vyhodnocení sběru 

 

Jméno LEDEN ÚNOR BŘEZEN 

  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         148    

Dvořáková           232  

Hrubá H. 775 13 289 4     125 30  2 

Kravarčíková A. 175    495    76    

Krupková N.         900 36 354 1 

Macašová    40  39       

Šimůnková K. 112 64 492     2 3248    

Štohanzlová        1     

2.             

Knížek 13620        242 28 218 2 

Němeček M.  27         1520  

Šum 2204 57 880 5       140 1 

Hlaváčková  32 2000 3 5000 112 384 12   1800  

Koplíková 184  456    270    768  

Kravarčíková E. 175    495        

Weisserová 6000 78 574          
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Jméno  LEDEN  ÚNOR BŘEZEN 

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

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

Lukášek 557  121          

Macháček     306 12 314  622  216  

Štohanzl        1     

Funfálková          6  42 

Handlová 14338 48 1560 9 5300 60  6 4794 16 438 11 

Kohoutová 876 24 676 26         

Trčková   572        486  

4.             

Němeček V. 730        670    

Sadílek K.             

Šedivý             

Hrubá M. 775 13 289 3     125 30  2 

Krupková         900 36 354 1 

5.             

Kačírek 90 28 2017      168 26 1200  

Průcha 154 15 372 6     816 25 132 1 

Telecký             

Horčičková          71   

Stejskalová      478  312  600   2 

Šedivá             

Šimůnková R.        1 3248   1 

Záznam sběru za tento měsíc byl ukončen 21. března. 
 

„Zdravá výživa, zdravá pětka“ 
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Spojovačky a křížovky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


