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Slovo ředitele školy
Milí žáci,
letošní školní rok se pomalu blíží ke svému závěru. Už jen jeden měsíc
školní práce, a pak nastanou očekávané dva měsíce prázdnin, ve kterých si
odpočinete a načerpáte síly. Přeji vám, abyste ještě vylepšili své známky, aby vám
závěrečné vysvědčení přineslo jen radost. Vysvědčení budeme vydávat už ve
středu 27. června, tedy o dva dny dříve, protože na tyto dva dny je vyhlášeno
ředitelské volno. Jistě víte, že se bude opravovat velká třída, a proto ji musíme
vyklidit a připravit k opravě.
Měsíc květen je nazýván měsícem lásky. A vy jste lásku rozdávali svým
maminkám při školní besídce. Pořádali jsme ji k oslavě jejich svátku. Povedla se
nám. V očích řady maminek bylo vidět dojetí a radost z vašeho vystoupení. Mějte
svoje maminky moc rádi, protože ony jsou tím nejcennějším, co v životě máte.
V tomto měsíci jsme pořádali další charitativní sbírku pro fond Sidus, který pomáhá
onkologicky nemocným dětem. Věřte tomu, nebo ne, ale podařilo se nám v ní vybrat
skvělých 1 070 Kč, které jsme už odeslali na bankovní účet fondu. Všem, kteří se do
této sbírky zapojili, děkuji. Udělali jste dobrý čin. Nikdo z nás neví, kdy podobnou
pomoc může sám potřebovat, protože nemoci, kterých je kolem nás spousta, nedělají
mezi nikým rozdíl.
8. května, v Den osvobození, jste se někteří zúčastnili kladení květin u pomníků
obětí světových válek. Tímto aktem jste dali najevo svoji úctu k životům lidí naší
obce, kteří je položili za to, abychom my dnes mohli žít v míru a v samostatném
státě. Je škoda, že se vás této vzpomínkové akce nezúčastnilo více.
23. května se podařilo žákům 4. a 5. ročníků zvítězit v okresním kole „Dopravní
soutěže mladých cyklistů“, pořádané v Příbrami. Chtěl bych družstvu ve složení
O. Šedivý, M. Hrubá, J. Štohanzl a L. Funfálková poděkovat za skvělou
reprezentaci naší školy a popřát jim hodně úspěchů v kole krajském, které se bude
konat
6. a 7. června v Kolíně
Přeji vám hodně sil do posledního měsíce letošního školního roku.
Připravované červnové akce
1. června
- oslava „Dne dětí“, sportovní soutěže, filmové představení
„Čertoviny“ v Březnici
5. června
- vystoupení žáků v domově seniorů v Rožmitále pod. Tř.
a beseda v rožmitálské knihovně
6. a 7. června – krajské kolo cyklistické soutěže v Kolíně
11. června
- okresní recitační soutěž ve Strži u Staré Huti
12. června
14.00 – 16.30 h- konzultace o prospěchu žáků za IV. čt. šk. roku
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13. června
8.00 h - fotografování žáků ke konci školního roku
17. června
- výlet rodičů a dětí do Zruče nad Sázavou a okolí, pořádá výbor SRPŠ
20. června
8.00 h - školní výlet do ekocentra „Čapí hnízdo“
21. června
- džínsový den
27. června
- vydávání závěrečného vysvědčení
28. a 29. června
- ředitelské volno

Projektový den „Včelky“ – 7. května
V pondělí 7. května jsme měli ve škole projektový den „Včelky“. Přijel k nám pan
včelař Dvořák, který nám povídal o včelách. Ukázal nám je ve skleněném úle. Dal
nám ochutnat různé druhy medu. Všechno se mi moc líbilo.
S. Štohanzlová - 2. ročník
7. května měly skoro všechny školy v okolí
ředitelské volno, naše škola ne. Nikomu to
ale nevadilo, protože jsme měli projektový
den „Včelky“. Na projektu bylo vzácné to,
že k nám přijel pan Dvořák a přivezl
dokonce skleněný úl, díky němuž jsme si
mohli prohlédnout trubce, včelky a jak to
v úlu vypadá. Pan Dvořák byl tak hodný, že
přivezl i tři druhy medu /květový, akátový,
medovici/, které jsme si mohli ochutnat.
Vysvětlil nám všechno, co se týče včel,
třeba to, že trubci vůbec, ale vůbec nic nedělají, jenom jedí a jedí. Nejvíce se mi
líbily mikroskopické obrázky včel. Celý den se mi moc líbil, dokonce bych i řekla,
že byl lepší než ředitelské volno.
M. Hrubá - 5. ročník

P. Novák 1. ročník
L. Kostiak 1. ročník

M. Mázdra 1. ročník
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Projektový den o včelkách se mi moc líbil. Pan včelař přijel do naší školy a přivezl
skleněný úl. Byl hodně zajímavý. Přivezl také tři druhy medu, které jsme
ochutnávali. Já ochutnala všechny a musím říct, že byly výtečné!! Přivezl i včelí
vosk a další zajímavé věci. Já mám alergii na pyl, tak jsem musela být úplně vzadu,
ale to nevadilo. Včelový den jsem si užila.
E. Kravarčíková 3. ročník

Dopravní soutěž mladých cyklistů
Ve čtvrtek 10. května jsme se s dopravním kroužkem vypravili do obory trénovat
jízdu zručnosti na kolech. Já jsem vlastní kolo neměla, a tak jsem si ho půjčovala.
Postavili jsme si překážkovou dráhu, vysvětlili si, jak překážky zdolat. V prvním
kole se mi moc dařilo, skončila jsem první. Ve druhém kole jsem však byla
předposlední. Celé odpoledne se mi moc líbilo.
K. Kohoutová - 4. ročník
Ve středu 23. května jsme se zúčastnili
okresního kola DS v Příbrami. Paní
učitelka vybrala mě /Ondru/, Míru,
Máju a Leu. Jeli jsme suprfárem paní
učitelky. Soutěže se zúčastnilo 12
družstev z našeho okresu. Shodli jsme
se na tom, že umístění v polovině
startovní listiny by byl úspěch! Po
příjezdu jsme si obešli dopravní hřiště a
vysvětlili si všechna stanoviště. Po
zahájení soutěže jsme šli na testy.
Z možných 400 trestných bodů jsme jich nasbírali 80. Druhé stanoviště – jízda
městem – bylo super, v limitu jsem zvládla všech 6 stanovišť a od policistů jsem
dostala jen 10 trestných bodů. Míra, Ondra i Majda jezdili také úspěšně. Na dalším
stanovišti – zdravovědě – jsem si vytáhl ošetření zaklíněného předmětu, Majda
masivní krvácení na bérci, Ondra bezvědomí a Lea úraz hlavy. Zde se nám dařilo
nejvíc – pouhých 12 trestných bodů. Poslední – jízda zručnosti – probíhala na
5. ZŠ. Na překážkách nám to šlo, dostali jsme pouhých 39 trestných bodů. Po
výborném obědě jsem zjistila, že nemám helmu, naštěstí jsem ji našla na posledním
stanovišti. Před vyhodnocením jsme ještě asi hodinu jezdili po dopravním hřišti
pod dozorem policistů. Z 1. místa jsme měli obrovskou radost, postupujeme do
krajského kola, které se koná 6. a 7. června v Kolíně. Budeme se snažit dobře
reprezentovat okres Příbram a hlavně naši školu!!! Držte nám palce!!!
Mája Hrubá, Ondra Šedivý, Lea Funfálková, Míra Štohanzl
– 5. a 4. ročník
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Školní kolo recitační soutěže – 17. května
17. května jsme měli ve škole
recitační soutěž. Jak dopadla? V 1.
kategorii byl na 3. místě Matyáš
Mázdra, druhá se umístila Silvinka
Štohanzlová,
vyhrála
Barča
Zárubová. Ve 2. kategorii byl třetí
Víťa Šum, druhá N. Handlová,
vyhrála Lea Funfálková. V mojí
kategorii byl třetí Vojta Němeček,
druhý Ondra Šedivý a zvítězila Mája
Hrubá. Já jsem se na soutěž pečlivě
připravoval, ale neumístil jsem se.
Vítězové jednotlivých kategorií
Barča, Lea a Mája se zúčastní okresního kola, které se koná ve Strži u Dobříše.
K. Sadílek-5. ročník

Oslava „Dne maminek“ – školní besídka 24. května
Na naše školní vystoupení jsme se pilně připravovali. Zúčastnily se ho všechny
děti. Někdo říkal básničku, někdo zpíval a také nechyběl taneček. A ne jeden. Mojí
mamince se vystoupení moc líbilo. Už teď se těším na podobnou akci v naší škole.
V. Šum 3. ročník
Na naše vystoupení ke „ Dni matek“
přišly nejenom maminky, ale i babičky.
Těsně před vystoupením jsem měl
velkou trému. Myslím, že prvňáci, i přes
malou chybičku, nadchli obecenstvo
nejvíce! Na závěr jsme maminky i
babičky
obdarovali
keramickými
kytičkami. Doufám, že jsme naším
vystoupením dojali. 5. června s ním
jedeme do domova důchodců, čekám, že
zase někoho dojmeme.
V. Němeček – 5. ročník
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Ve čtvrtek se uskutečnilo vystoupení ke
„Dni matek“. Já jsem byl za čaroděje. Na
poslední chvíli jsem musel zastoupit
Matěje Němečka, který onemocněl. Byl
jsem z toho trochu nervózní, hlavně
z tancování, ale nakonec jsem to dal.
Představení mělo úspěch. Den se mi líbil,
povedl se.
T. Lukášek – 4. ročník
Přestože venku řádila veliká bouřka, na
naše vystoupení ke „ Dni matek“ přišlo hodně maminek. Na mě se přišli podívat
maminka s taťkou a babička s dědou. Vystoupení se, myslím, povedlo, protože
nám obecenstvo tleskalo po každé
písničce, nejvíce, když zpívali samí
prvňáci! Na konci vystoupení jsme
obdarovali naše maminky i babičky
keramickými kytičkami, které jsme
vyráběli na keramickém kroužku.
Vystoupení se líbilo a proč by ne,
vždyť jsme mu věnovali tolik času !!!
M. Hrubá – 5. ročník

Vystoupení ke „Dni matek“ se povedlo, i
když venku hodně bouřilo. Mé mamince
jsme se všichni moc líbili. Zpívali jsme
méně známé písničky, například „Jaro,
léto, podzim, zima“, „Ježibaba z Jihlavy“,
„Tancovala žížala“, „ Vlaštovičky“, „
Prádlo“ atd. Na konci jsme maminkám,
babičkám dali kytičky.
N. Handlová – 4. ročník
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Vyhodnocení sběru

Zápis sběru byl v tomto měsíci ukončen 25. 5. .
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