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Slovo ředitele školy 

 
Milí ţáci, 

uplynulý  měsíc duben, byl plný školních událostí. Moţná právě proto 

tak rychle utekl. I příroda v něm prodělala spoustu proměn. Stromy se 

zazelenaly a rozkvetly, zahrádky a louky se zaplnily spoustou krásně 

kvetoucích rostlin, protoţe jaro nastoupilo v celé své kráse. 

Svátek Země, který naše planeta v dubnu slaví, jsme si připomněli i u 

nás ve škole. Školní projekt ,,Stromy v okolí naší školy“ probíhal celkově ve 

třech dnech. V prvním jsme si o stromech vyprávěli, poznávali jejich 

důleţitost a nepostradatelnost pro člověka, pozorovali je a modelovali. Přijela 

k nám i zástupkyně z Centra ekologické výchovy ve Voticích, se kterou jsme 

stromy a byliny v okolí školy poznávali. Velkou škodou je, ţe nám druhý den 

projektu nepřálo počasí. Chtěli jsme pomoci ţivotnímu prostředí v naší 

vesnici, uklidit okolí školy od zbytků zimy, ale déšť nás z budovy nepustil. 

Proto jsme volili náhradní program. Postarali jsme se o květiny ve škole a 

doplnili si přírodovědné vědomosti pomocí zajímavých testů. Ţivotnímu 

prostředí jsme pomohli alespoň poslední dubnový den, kdy jsme odklízeli 

chrastí v obecním lese. 

Duben s sebou přinesl také velikonoční svátky. Uspořádali jsme jarmark, na 

kterém jsme nabídli k prodeji překrásné velikonoční dekorace, vytvořené na 

výtvarném krouţku a na tradičním tvoření s vašimi rodiči. 

Začátkem měsíce jsme navštívili Domov důchodců v Březnici. Pohádka ,,O 

Šípkové Růţence“, kterou jsme zde babičkám a dědečkům zahráli, je jistě 

potěšila. Svědčil o tom jejich úsměv na tvářích a radost v očích. Rozdávali 

jsme ten den štěstí, pohodu a to bylo krásné. Poznali jsme, ţe naše práce 

s přípravou pohádek v hodinách dramatické výchovy a dramatického krouţku 

má smysl a ţe díky ní můţeme druhým působit radost. A to je přece krásné. 

Největší dubnovou akcí byl zajisté náš pobyt ve škole v přírodě ve Skryjích u 

Rakovníka. Přijeli jsme do prostředí, které starší školáci jiţ znali, protoţe zde 

pobývali před dvěma lety. Krásná příroda v okolí Berounky je i ostatní velmi 

okouzlila. Některým z vás se podařilo najít i otisky prastarých trilobitů, kteří v 

oblasti ţili v pradávných dobách. Zdejší kraj je nálezy těchto ţivočichů 

proslavený. Také výlety na hrady Točník, Křivoklát a do Koněpruských 

jeskyní pomohly lépe zdejší kraj poznat. Zajímavostí, které ve zdejším kraji 

můţeme najít, je mnoho a moţná, ţe právě týden zde proţitý, vás přiměje 

navštívit Křivokátsko s rodiči někdy jindy. Fotografie, které jsme během 
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celého týdne pořizovali a které dokumentují veškeré naše aktivity, si můţete 

prohlédnout na webových stránkách školy. 

 Na závěr dnešního slova chci poděkovat všem paním učitelkám, které 

zmiňované akce pro vás v dubnu připravovaly a organizovaly. 

 

Připravované květnové akce 

 

6. května 8.00 h  - fotografování ţáků 

8. května 15.00 h  - vystoupení ţáků při kladení květin u památníků  

padlých občanů obce ve světových válkách 

10. května 14.00 h  - vystoupení ţáků při oslavě Dne maminek 

13. května   - charitativní sbírka pro děti ulice ,,Šance“ 

22. května   - vystoupení ţáků školy v Domově důchodců  

v Roţmitále 

    - výstup na vrch Třemšín 

- druhé kolo školní recitační soutěţe 

- okrsková recitační soutěţ ve Strţi u Dobříše 

- výuka na dopravním hřišti 

 

Divadlo sbližuje 
 

27.3. jsme měli den divadla. Ve škole jsme se učili jen dvě hodiny. Po 

svačině jsme se rozdělili do druţstev a tak jsme soutěţili. Pracovali jsme i na 

počítači, hledali jsme Národní divadlo. Psali jsme test a nakonec jsme šli do 

tělocvičny. V tělocvičně jsme hráli Kouzelnou perlu a Šípkovou Růţenku. Pan 

učitel ještě novou pohádku neviděl, moc nás pochválil, ţe jsme se snaţili. 

V pondělí jsme celou soutěţ vyhodnocovali. 

   Věra Konderlová 3. ročník 

 

Dne 27.3.jsem šla s bratrem Vojtou do školy a moc jsem se těšila, 

protoţe nám paní učitelka řekla, ţe bude soutěţ o nejlepší herecký výkon. 

Napřed nás dala do druţstev, ale do tělocvičny jsme ještě nešli. Nejprve jsme 

museli plnit úkoly, které nám paní učitelka připravila. Prvňáci kreslili divadlo 

a někteří vyhledávali na počítači. 

Kdyţ jsme vše splnili, šli jsme do tělocvičny a tam jsme zahráli panu 

učiteli pohádku. Moc se mu to líbilo a mně se líbil celý den také. 

   Marie Vestenická 2. ročník 
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Velikonoční tvoření - jarmark 

 
1. dubna bylo ve škole velikonoční tvoření. Většinou přišly maminky s dětmi, 

přinesly s sebou nějaký materiál nebo výrobky. Kdyţ jsme přišli, uţ tam bylo 

připraveno na stolech: mechy, různé větvičky, mašle, skořápky, celá vajíčka, 

natřené květináče a dokonce i věnce. Vyrobili jsme asi 4 bedny výrobků. Bylo 

to moc pěkné. 

 Adéla Uherková 5. ročník 

 

1.4. jsme se sešli ve škole, abychom 

tvořili výrobky na jarmark. Vytvořili 

jsme nádherné věci. Moc se mi to 

líbilo. 

Kdyţ uţ nás to bavit přestávalo, hráli 

jsme si a také jsme zlobili. To uţ bylo 

dost pozdě a museli jsme jít domů. 

 Šarlota Lakomá 2. Ročník 

 

Divadelní představení – Šípková Růženka 
Návštěva domova důchodců 

Dne 7.4. jsme se školou jeli do 

Březnice. Jeli jsme hrát pohádku „O 

Šípkové Růţence“. Já jsem hrál krále. 

Babičky a dědečkové byli 

z pohádky nadšeni, moc se jim líbila. 

Pečovatelkám se také naše vystoupení 

líbilo, proto nám na konci dali za 

odměnu perník a lízátko. 

Po představení v domově 

důchodců jsme šli na březnický zámek. 

Zámkem nás provázela jedna paní. 

Ukázala nám zbrojnici a také jídelnu, kde 

se pořádaly velké a slavné hostiny. Ke 

stolu, který se rozloţil, se prý vešlo 30 

lidí. Měli tam také hezkou almaru. 

Tomáš Brychta 4. ročník 
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Recitační soutěž 

 
8. dubna se konala ve škole recitační soutěţ. Zazněly tam i básničky 

z pohádek, třeba: Sůl nad zlato, Popelka a jiné. Poslední hodinu bylo 

vyhlášení. Soutěţili jsme ve dvou kategoriích 1. a 2. ročník a 3., 4. a 5. 

Ročník. Já jsem vyhrála první místo, Márinka druhé a Míša Hlavínová třetí. 

Ve druhé skupině vyhrála Lucka Ţáčková, 2. místo Adéla Uherková a třetí 

byla Věra Konderlová. Moc se mi to líbilo.   

Míša Uherková 2. ročník 

Nejhezčí vajíčko 

 
8. dubna se konala recitační soutěţ 

a ve stejný den i soutěţ o nejhezčí 

velikonoční vajíčko. V první jsem 

neuspěla, ale v té druhé jsem získala 2. 

Místo. Moc se mi to líbilo. 

  

Denisa Šimůnková 2. ročník 

 

 

Den Země 

 
15.4. byl ve škole Den Země. Nejdříve jsme kreslili můj strom snů. Já 

jsem nakreslila strom lásky. Jeho plodem bylo srdce. Po nakreslení stromu, 

jsme se rozdělili do druţstev. Druţstva byla od jedné do pěti. Stačili jsme také 

kouknout na film o přírodě. Po filmu k nám přijela slečna Bára z Ochrany 

fauny ČR Votice. Povídali jsme si a pak jsme museli vyplňovat ve dvojicích i 

trojicích 3 listy s květinami v oboře. Kdyţ Bára odjela, šli jsme na svačinu. Po 

svačině jsme vyráběli z odpadků náš strom snů. Z domova jsme si přinesli 

zelené a hnědé věci a to se hodnotilo v bodech. Nakonec byla ještě 

poznávačka, básnička a přání pro strom. 

     Lucie Maříková 4. ročník 
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Můj koš snů 
 

Kdyţ nemáme speciální koš, je problém v tom, ţe 

při třídění musíme chodit zvlášť do kaţdé nádoby. 

Ve speciálním koši máme 4 odpadové nádoby 

spojené u sebe. V našem koši snů třídíme papír, 

plasty, tetrapaky a směsný odpad.  

Koš by měl být vyroben z lehkého materiálu, aby 

se dal lehce přenášet. My jsme si ho vyrobili ze 

čtyř papírových ruliček, na ruličky napíšeme názvy 

těchto odpadů. Také jsme je vybarvili: papír 

modře, nápojové kartony oranţově, plasty ţlutě a 

směsný odpad červeně. 

Bylo by dobré, kdyby se tyto koše snů začaly 

vyrábět ve velkém, abychom nemuseli stále někam 

chodit. 

       

Adéla Šedivá a Tomáš Brychta  4. ročník  
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Škola v přírodě – Skryje u Rakovníka 22.-29.4. 
Den 1. 
Dne 22.4. jsme jeli na školu v přírodě do Skryjí u Rakovníka. Kdyţ jsme tam 

dojeli, vyndavali jsme věci a pak jsme se šli projít. Šli jsme okolo Berounky. 

Po vycházce byl oběd a polední klid. Odpoledne jsme zase vyšli na procházku, 

ta byla o malinko větší, ale vůbec nás nebolely nohy. U lesa jsme se rozdělili 

do šesti druţstev, já byl v prvním se Šarďou, Evou a Vojtou Klozarem. V lese 

jsme dělali pravěkou osadu. Celá škola v přírodě bude o pravěku. Kdyţ jsme 

byli na večeři, začalo pršet. Po večeři jsme se dívali na film „Cesta do 

pravěku“. Bylo to moc hezké.   Patrik Klement 5. ročník 

Den 2. 
Dneska jsme měli náročný den. Hned v sedm jsme měli budíček. Ustlali jsme 

si, vyčistili zuby a oblékli se. Paní učitelka 

nás učesala, ale ti co nechtěli, česali se 

sami. K snídani jsme měli vajíčkovou 

pomazánku. Dopoledne jsme se učili. O 

poledním klidu jsme malovali pravěké 

osady. Po poledním klidu jsme psali 

pohledy domů nebo babičkám a dědečkům. 

Na vycházce jsme zmokli. Sušili jsme i 

batohy. Před večeří jsme dělali Markeťáky 

a po večeři jsme nacvičovali Macha a Šebestovou.   

Tereza Sladovníková 3. ročník 

Dnes jsme byli na vycházce. Viděli jsme 

vysoké kopce a na jednom z nich byl 

vidět hrad. Pod ním bylo údolí a v něm 

teče řeka, takţe ten hrad byl dobře 

chráněný. Také jsme šli kolem jedné 

řeky, která se jmenovala Berounka. Přes 

řeku vedl most. Kdyţ jsme se vraceli, 

zastavili jsme se na svačinu, a jak jsme 

tak svačili, najednou začalo pršet. Tím 

deštěm jsme museli jít, kdyţ jsme přišli, 

byli jsme promáčení. Šli jsme na pokoje a za chvilku byl nástup na chodbě a 

paní učitelka nám řekla o jedné paní, která se jmenovala Markéta. Ona si 

dělala růţné bláznivé účesy a podle ní se ty účesy jmenují Markeťáky. My 

jsme takový účes měli vymyslet a pak se vyhlašovali nejlepší. 

     Tomáš Brychta 4. ročník 
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Den 3. 
V pátek ráno jsme se učili a poslední hodinu jsme 

nacvičovali pohádku „Kouzelnou perlu“. Po 

odpoledním klidu jsme šli do muzea, kde byly 

vystaveny zkameněliny trilobitů a také tam byla stará 

prádelna, byly tam i necky, šňůra, valcha a všechno, 

co naše prababičky pamatují. Venku jsme si ještě 

opékali buřty. Děti si hráli fotbal a já s Míšou 

Uherkovou a Adélou Šedivou jsme sbírali kamínky. 

Večer jsme chvíli nacvičovali a pak nám paní 

učitelka pustila pohádku „Velký dar“. 

 Marie Vestenická 2. ročník 

Den 4. 
Čtvrtý den jsme šli k Berounce na jez, šli jsme dlouho a bylo to tam moc 

pěkné. To se mi líbilo nejvíc ze všech dnů, 

ale ještě nás čekají další. Večer jsme měli 

karneval a já tancoval s Luckou 

Maříkovou, bylo to pěkné. Ještě před 

večeří jsme se měli zabalit do krepového 

papíru, byl to opravdu nejlepší den a celá 

škola v přírodě je ze všech nejlepší. Vůbec 

se netěším, aţ odejdu do Březnice. 

  David Kluk 5. ročník 

 

V sobotu ráno jsme se učili, pak byl oběd a po obědě polední klid. Odpoledne 

byla větší túra a před večeří jsme dělali z krepových papírů pravěké obleky. 

Vyhrála Deniska, Terezka a David Mládek. Po večeři byl maškarní bál. Paní 

učitelka odešla s tím, ţe si musí 

odpočinout, náhle mezi nás vběhla a byla 

převlečená za pračlověčici. Po půlhodině 

odešel pan učitel a vrátil se jako černoch. 

Pračlověčice nám rozdala pexeso a kdyţ 

byli dinosauři stejní, tak ta dvojice spolu 

tancovala. Já tančila s Páťou, Terka 

s Markem a David s Tomášem. Bylo to 

bezva! Nejvíce se mi líbilo, jak já a moji 

kamarádi tančili s černochem a 

pračlověčicí.  Adéla Uherková 5. ročník 
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Den 5. - Hrad Křivoklát a Koněpruské jeskyně 
Dnes jsme jeli na výlet. Jelikoţ byla cesta velice 

klikatá, některým dětem bylo špatně, ale kdyţ 

jsme dojeli do jeskyní, všichni jsme byli ohromeni 

nádherou všech krápníků a jejich tvary, které 

musely vznikat spousty a spousty let, neţ vyrostly 

do těchto rozměrů. Velice hezká byla místnost, ve 

které byl veliký krápník, malé, ale hezké růţice a 

zasněţená perníková chaloupka, ţabí král, malá 

ovečka, nebo Jan Ámos Komenský. Počítali jsme 

schody na velkém točitém schodišti. Kdyţ jsme se 

dostali nahoru, vyprávěla nám paní průvodkyně 

pověst o nebojácném pasáčkovi, který na kopci 

zahlédl kouř a šel se na místo podívat. Našel tam 

loupeţníka, který tam razil falešné peníze. 

Domluvili se, ţe nikomu tajemství neprozradí, ale 

pasáček to hned lidem pověděl. Loupeţník zradu 

vycítil a vchod zatarasil. Lidé si mysleli, ţe je 

pasáček napálil a proto ho zbili a peníze mu vzali. 

Ta pověst prý mohla mít reálný základ, protoţe 

padělatelé tam opravdu byli. 

Dále jsme jeli na hrad Křivoklát. Uviděli jsme velké 

nádvoří. V jedné síni byl vystaven plán hradu a 

průvodce nám ukázal směr posledního poţáru. Také 

jsme byli ve vězení a mučírně, tam pan průvodce 

zavřel Marka do klece. Viděli jsme i práskací lavici. 

Nakonec jsme byli ve velké hladomorně, ve které byla parádní ozvěna. Celý 

den se mi velice líbil.   Vojta Vestenický 4. ročník 

Den 6. 
V pondělí jsme šli kolem jezírek. Byl tam kříţ a také tabule se zvířaty, které 

tam ţijí. Kousek od jezírek jsme hledali 

trilobity, pak nám paní učitelka řekla, ať 

postavíme kostru dinosaura. Na zahradě 

nám paní učitelka dala další úkol, 

obvazovali jsme stylem klasovým i 

klasickým a plnili úkoly ze zdravovědy. 

Večer jsme se koukali na pohádku. Den se 

mi moc líbil.  Míša Uherková 2. r. 
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Den 7. 
Dne 28.4. jsme se probudili, oblékli se 

a vyčistili si zuby. Šli jsme na snídani a 

po snídani k nám přijel myslivec. 

Ukazoval nám parohy, obrázky zvířat a 

měl pro nás překvapení. Měl v autě 

jezevčíka a ten se jmenoval Ajda. 

Po obědě jsme lepili ve druţstvech 

z kuliček z krepového papíru 

dinosaury. Odpoledne jsme šli na 

procházku a před večeří jsme si pohráli 

na zahradě. Po večeři jsme dokoukali pohádku a šli spát. 

         

     Denisa Šimůnková 2. ročník 

 

Den 8. - Poslední den 
Dne 29.4. jsme měli jet domů. Ráno 

jsme vstali, oblékli se a šli na snídani. 

Po snídani jsme se ještě chvilku dívali 

na krtečka. Pak uţ jsme jeli, ale neţ 

jsme jeli domů, zastavili jsme se na 

hradě Točníku. Paní průvodkyně nás 

prováděla studenými místnostmi, třeba 

černou kuchyní nebo nám ukazovala 

stáj, do které se vešlo 90 koní. 

Ukazovala nám pokoj Karla IV., ale 

pokoj královny nám ukázat nemohla, 

protoţe točité schodiště bylo rozbité. 

  Autobus nás přivezl ke škole, kde uţ 

čekali rodiče. Pro nás přijel taťka, 

protoţe mamka jela také, ale se 

školkou. K obědu jsme měli hranolky, 

maso, zeleninu a tatarskou omáčku. 

Byl to moc hezký týden strávený ve 

Skryjích s přáteli. 

     Eva Brychtová 2. ročník 
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Dětská tvorba 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Eliška Krotká 1. ročník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Šimůnková 2. r.     Eva Brychtová 2. r. 

 

 

O jaru 

 

Včera ráno se mi zdálo, 

Ţe svítí slunce a je jaro. 

Maminka mi říká: 

Vstávej Míro! 

uţ je jaro. 

Slunce pálí 

a lidi se u řeky opalují. 

Ptáci zpívají písně své 

a já jásám,ţe slunce je mé. 

 

Eva Brychtová 2.ročník 

 

Přišlo jaro 

 

Slunce svítí 

a na louce roste kvítí. 

Sluníčko vytáhlo sněţenky ven, 

zvěstují nám krásný den. 

Kočky mají koťata, 

slepice zas kuřata. 

Stromy rozkvétají, 

na potoce ledy tají, 

děti si s lodičkami hrají. 

Kočičky vykvétají, 

připadám si jako v ráji. 

Budeme si venku hrát, 

jaro je můj kamarád. 

 

M.Vestenická 2.ročník 
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Jméno     Únor   Březen     Duben   

  PAP AL BA EL PAP AL BA EL PAP AL BA EL 

Jaroš   170      21    19      400     

Kratochvíl              14           

Bejčková   1650 20              800     

Hlavínová                         

Klozarová            1000             

Krotká          169  3005    2    1800     

Brychtová            130        4  110     

Lakomá   340   2            210     

Šimůnková   135        8  1225    1    140     

Šprumglová                         

Štefanová     13                   

Uherková M. 21   10    14  350    9  1         

Vestenická            4  405  39  1         

Konderlová 12 510 12    12  440       16  5240     

Sladovníková 40   6    23  270  27  4    5  420    4 

Brychta                    4       

Kačírek     32      270  28     41  365     

Klozar            1000             

Mládek                    410    5 

Vestenický             4  455  39  1         

Chocholová       1    850             

Jarošová     9       5    50  20      400     

Maříková                    990  17   

Šedivá                    800  60   

Ţáčková           45  2000  40      140     

Klement                         

Kluk 50,5 900 8 1  46  4770  22  3  100  16390  6  19 

Štrach              200           

Uherková A.                         
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