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Slovo ředitele školy 
Konec října, začátek listopadu je dobou, která s sebou přináší čas 

zamyšlení a vzpomínání. Podzim se přehoupl do své druhé poloviny, dny se 

zkrátily, večery prodloužily, rána jsou chladná, někdy slabě mrzne, 

v poledne se ještě rozzáří sluníčko, které už nehřeje, ale jen svítí. Venku 

fouká většinou studený vítr a do oken někdy tluče déšť. Takovému počasí 

říkáme dušičkové. 

Nevíte snad někdo, o jaké době mluvím? O 2. listopadu. V ten den 

navečer, kdy ctíme Památku zesnulých, mrkají na hřbitově stovky světýlek a 

dávají vědět, že jsme nezapomněli na své předky, kteří nás již opustili, ale 

kteří nám zde zanechali vzkazy v podobě vysazených stromů, postavených 

domů a nás žijících. Častěji pro tento den používáme označení „Dušičky“. Je 

to svátek obzvláště lidský a dojemný. Spojuje se v tento den naše přítomnost 

s odkazem všech, kteří tu byli před námi. Nezapomeňte proto o „Dušičkách“ 

zapálit svíčku u hrobu svých předků, ale i třeba u památníku padlých ve 

válkách, na které se někdy zapomíná. Vzpomeňme na všechny, které jsme 

měli rádi, ale kteří již mezi námi nemohou být. 

Konec měsíce října se tradičně nesl ve znamení podzimních 

prázdnin. I letos jsme v tento čas v naší škole zrealizovali projekt „Chráníme 

svůj život“. Osvěžili jsme si vědomosti z oblasti ochrany našich životů 

v případě živelních pohrom a vyzkoušeli si evakuaci z budovy školy. 

Takové zkušenosti jsou pro nás všechny nesmírně potřebné a důležité. Určitě 

jste si všichni zapamatovali spoustu informací ze zdravovědy, dopravní 

výchovy, topografie a bezpečnostních zásad předcházení požárů. 

V úvodu jsem se zmínil o čase vzpomínání na naše předky. Vy jste 

tento měsíc mysleli ale i na své bližní a nemocné. Ve velké míře jste se 

zapojili do charitativní sbírky určené občanskému sdružení „CHRPA“, které 

připravuje koně pro rehabilitaci tělesně postižených dětí. Podařilo se vám 

vybrat skvělých 880 Kč, z toho u nás v základní škole 660 Kč a ve školce 

220 Kč. Všem, kteří jste se do sbírky zapojili, děkuji a děkují vám i 

organizátoři celé akce, kteří zaslali naší škole děkovný dopis. 

Za uplynulé dva měsíce školní práce jste se naučili spoustě 

dovedností, získali jste nové vědomosti a znalosti. Velký kus práce se 

podařil odvést prvňáčkům, kteří již znají hodně písmenek, čtou slabiky, 

slova a dokonce celé věty. V nadcházejícím měsíci budeme hodnotit vaše 

čtvrtletní učební výsledky na pedagogické radě a následně o nich informovat 

vaše rodiče na konzultačních hodinách. Přeji vám, aby toto hodnocení bylo 

pro vás příznivé.    Jiří Sladovník 
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Připravované listopadové akce 

 
  3. listopadu 8.30 h   - dětské divadelní představení  

„Zimní příběhy včelích medvídků“  

v Divadle A. Dvořáka v Příbrami 

  3. listopadu 12.00 h  - odvoz lesních plodů 

  4. listopadu 8.00 h  - školní projekt „Podzimní radovánky“ 

10. listopadu 7.30 – 15.00 h - výlet do Prahy  

1. a 2. r. návštěvy Pražského hradu  

a zrcadlového bludiště na Petříně 

  3. – 5. r. program ve Štefánikově hvězdárně  

a Planetáriu 

12. listopadu 14.30 – 16.00 h  - konzultace o prospěchu žáků za I. čtvrtletí  

školního roku 

20. listopadu 8.00 – 13.00 h  - vystoupení žáků 2. – 5. r.  

v Domově důchodců v Rožmitále pod Třemšínem 

 a návštěva Hornického muzea v Příbrami 

28. listopadu 9.00 h – 16.00 h - výlet do Prahy pro žáky a rodiče;  

zhlédnutí filmu „Vánoční příběh“ -  3D kino 
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Dětské odpovědi - Co se vám líbí ve škole? 
1. ročník 
Honza Sladovník - Nejradši mám dramatický kroužek a češtinu, protože  

   dostávám jedničky. 

Martina Vršťálová - Mám ráda hudební výchovu, protože ráda zpívám. 

Tomáš Buzický  - Líbí se mi tělocvik, protože se naučíme hodně cviků. 

Milan Švejnoha  - Mně se líbí matematika, protože mi jde. 

Bětka Kačurová  -Líbí se mi hudební výchova, protože zpíváme  

a tancujeme. 

Renata Konderlová - Baví mě pracovní činnosti, když můžeme něco hezkého 

 vymodelovat. 

Gábina Sadílková - Mám ráda matematiku, protože píšeme na tabuli. 

 

 

 

 

 

 

 

Můj nejoblíbenější předmět 
Nejvíce se mi ve škole líbí dramatická 

výchova, protože si tam hrajeme a někdy 

zpíváme. Dramatickou výchovu máme vždycky 

v pátek třetí hodinu, učí nás paní učitelka Renata 

Duchoňová. Někdy máme i úkol. Moc mě to 

baví.  Kristýna Šprunglová 3. Ročník 

 

Můj nejoblíbenější předmět ve škole je 

hudební výchova, protože se zpívá a je také hodně zábavy. Na hudební 

výchovu máme pani učitelku Renatu Duchoňovou. Nejvíce se mi líbí zpívání 

a pochodování do rytmu.  Denisa Šimůnková 3. ročník 

 

Můj nejoblíbenější předmět je 

výtvarná výchova, protože se v ní vůbec 

neučíme a stále jenom kreslíme. Paní učitelka 

Zikmundová vymýšlí hezké výkresy. Je to 

nejlepší hodina ve škole.   

Eva Brychtová 3. ročník. 
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Můj oblíbený předmět je čeština. Ráda na ní chodím. Máme na ní 

pana učitele Jiřího Sladovníka a já ho mám na učení ráda. Je na nás hodný. 

      Míša Hlavínová 2. Ročník 
 

Můj nejoblíbenější předmět je matematika, protože se učíme násobit 

a dělit. Pracujeme v sešitě, na pracovních listech a na počítači. Děláme 

soutěže a desetiminutovky. Z desetiminutovek mám zatím jedničky. Za 

soutěže dostáváme razítka. Také 

rýsujeme na známky a to se mi daří. 

Zapomněla bych na slovní úlohy. Učí 

nás náš třídní učitel Jiří Sladovník. 

 Míša Uherková 3. ročník 

 

 Můj nejoblíbenější předmět je 

český jazyk, sice mi nejde psaní, ale 

každý má své chyby. Jestli se ptáte, proč 

nemám ráda matematiku, tak je to 

protože jsou tam tabulky, řetězy a všelijaké vylomeniny. V českém jazyce je 

náročné jenom to psaní. Čtení mi jde výborně a slovní druhy mi také nejdou 

špatně. Čeština se mi prostě líbí, má nás na něj učitel Jiří Sladovník. 

      Marie Vestenická 3. ročník 

 

Ve škole mám nejraději tělesnou výchovu, protože máme nové 

vybavení a někdy jdeme na hřiště. Máme nové míče, tenisové rakety a 

hokejky. Máme hodnou paní učitelku, jmenuje se Jana Vostrovská. 

Dále mě baví hudební výchova, protože s paní učitelkou Renatou 

Duchoňovou zpíváme hezké písničky, hrajeme hry a tancujeme. 

Ještě mě baví přírodověda, tam se učíme o přírodě, chodíme na vycházky a 

dozvíme se docela zajímavé věci.  Věra Konderlová 4. ročník 

 

Ve škole se mi nejvíce líbí přírodověda, protože se bavíme o 

vesmíru a o přírodě. Nejvíc mě zajímá o tom vesmíru, učíme se sluneční 

soustavu, planety, stroje a rakety, o astronautech, měsíci, slunci a černých 

dírách. Také si čteme o meteoritech, mléčné dráze a jiné. Také bych chtěl 

letět do vesmíru a objevovat tam nové planety, zjistit kde vesmír končí. Chci 

jednou vyrábět rakety a skafandry, které by byly připojeny k lodi, aby nikdy 

nedošel vzduch. Chci se dozvědět, co je ve vesmíru, jestli tam něco je. 

      Marek Kačírek 5. Ročník 
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Školní družina 
 

Školní družina je fajn. 

Hrajeme různé hry, při hrách se 

hodně nasmějeme. Hrajeme 

například řemesla, mrkaná, 

kompot, schování kostky, vadí, 

nevadí. Můžeme si stavět 

bunkry, a když mi někdy zaberou 

kostky, tak si postavím bunkr 

s kamarádkou pod stolem. 

Ve školní družině nás hlídá 

Mirka Šounová. 

 Tereza Sladovníková 4. ročník 

 

Ve školní družině je to hezké. Máme tam hodně hraček, her a zábavy. Někdy 

jdeme ven a někdy do tělocvičny. V tělocvičně hrajeme florbal, vybíjenou, 

psí fotbal a tak dál.  Venku hrajeme na sochy, rybičky a rybáři jedou a 

vybíjenou. Baví mě to tam.   Eva Brychtová 3. ročník 
 

Dětská tvorba 

 

 

 

 

 

 
ristýna Šprunglová 3.r. 

      Kristýna Šprunglová 3. r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denisa Šimůnková 3. r. 



7 

 

 

Sběr papíru, baterií, hliníku a elektrospotřebičů 
 

 

 

Jméno ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD 

 

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

1. kg g 

 

ks kg g ks ks kg g ks ks 

Buzický 

            
Hořčička 

      

1 

     
Kratochvíl V. 

            
Průcha 

    

11 

 

39 

     
Sladovník 

    

8 895 333 2 

    
Šafář 

            
Švejnoha 

            
Kačurová 

     

220 

      
Karasová 

    

12 

       
Konderlová R. 50 450 3 

   

1 

     
Sadílková 

            
Vršťalová 53 

  

10 98 1360 70 7 

    
2. 

            
Jaroš 

    

13 180 

      
Kratochvíl D. 

            
Barcuchová 

            
Bejčková 

     

85 6 

     
Hlavínová 

            
Klozarová 

    

9 210 

      
Krotká 17 3500 30 

 

95 300 25 28 
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Jméno ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD 

  

PA

P AL BA 

PA

P AL 

B

A EL 

PA

P AL 

B

A 

E

L 

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

Brychtová                       

Lakomá                       

Šimůnková   1190      300    8           

Šprunglová 20        9    33           

Štefanová                       

Uherková        21    56           

Vestenická 17,5 1317 67 29  4000  52  2         

4.                       

Konderlová V. 50 450                   

Sladovníková        11  855  33           

5.                       

Brychta                       

Kačírek                       

Klozar            65           

Mládek                       

Vestenický 17,5 1317 67 28  4000  52  2         

Buňatová        28               

Chocholová     1 

 

 6000    2  2         

Jarošová 7         200             

Maříková          3440  40           

Šedivá           990  48           

Ţáčková          3000             

             

 
 


