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Slovo ředitele  
Čas plyne tak rychle jako voda a my jsme se ani nenadáli a máme za sebou 

první měsíc druhého školního pololetí. Byly v něm sice týdenní jarní prázdniny, a 
zřejmě proto tak rychle uběhl, ale já si přesto myslím, ţe pelášil rychle právě proto, ţe 
jste ho vy děti naplnily spoustou poctivé, svědomité práce a učební snahy. Jiţ 31. 
ledna při rozdávání pololetních vysvědčení jsme většinu z Vás, já i paní učitelka 
Duchoňová, mohli chválit za pěkné školní výsledky a snaţení, se kterým přistupujete 
k plnění svých povinností. Pokračujte jen tak dál. 

Na naší škole pracuje celkem osm krouţků zájmových činností. Kaţdý z Vás 
navštěvuje alespoň jeden, ale většinou jste si vybrali dva, tři i více z nich. Je to dobře, 
protoţe právě zde můţete rozvíjet svoje schopnosti a zájmy ve vzdělávacích 
oblastech, které jsou Vám nejbliţší a které máte nejraději. O tom, ţe Vás navštěvovat 
krouţky baví, jste mě děti přesvědčily ve slohových pracích na téma ,, Který krouţek 
mám nejraději“. V tomto čísle školního časopisu jsou některé z nich zveřejněny. 
Pro rozšíření počtu zájmových útvarů v naší škole,  jsme se rozhodli nabídnout ţákům 
3. – 5. ročníku výuku druhého cizího jazyku a to němčiny. Prvním týden v březnu 
chceme zjistit Váš zájem o krouţek a s případnou výukou začít od 10. března. 

V lednu se na Vás školáky přišli podívat předškoláci z mateřské školky. Čekal  
je totiţ 25. Ledna zápis do 1. třídy. Chtěli se podívat, jak to ve škole vypadá a vyzkoušet 
si roli budoucích školáků.  Ţáci z 1. a 3. ročníku jim ukázali, co všechno jiţ umí a 
předškoláci se rádi zapojili do učení s nimi.Také při samotném zápisu si vedli velice dobře 
 a uţ teď se těším, jak je v září přivítáme v 1.třídě. 

Nadále probíhá sběr papíru, baterií a hliníku. Výsledky Vašeho snaţení za 
měsíc leden nejsou příliš dobré. Můţete si je přečíst ve sběrové tabulce na dalších 
stránkách časopisu. Věřím, ţe aţ budeme hodnotit tuto oblast za měsíc únor, budou 
sběrová čísla o hodně vyšší. 

 
J. Sladovník 

 
Připravované školní březnové akce 
 

6. 3.  8.00 – 11.00 h  vystoupení dramatického krouţku s pohádkou  
,, O napravené princezně“ v ZŠ Jiráskovy sady v Příbrami 

12. 3. 16.00 h   tvoření velikonočních dekorací s rodiči a dětmi pro  
   velikonoční Jarmark 
17.3. 9.00 h  vystoupení dětí na divadelní přehlídce v Jílové u Prahy. 
18. – 19. 3.   kaţdý den od 7.30 – 16.00 h prodejní ,, Velikonoční jarmark“ 
20. 20. – 21. 3.  velikonoční prázdniny 
19. 3.   proběhne školní soutěţ o nejkrásnější velikonoční vajíčko; 

ozdobená vajíčka se nohou přinášet do školy od 10. 3. 
      
   

Kaţdou středu od 18.00 – 19.00 h probíhá v tělocvičně cvičení ţen a keramická dílna 
je otevřena  pro tochovskou veřejnost.  
Celý měsíc probíhá soutěţ ve sběru papíru, hliníku a baterií. 
V týdnu od 10. 3. zahájí, podle zájmu dětí, práci krouţek německého jazyka. 
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Krouţky v naší škole 1.část 
 
Dramatický krouţek 
Kaţdou středu od 7 hodin mám ve škole 
dramatický krouţek. Moc ráda tam chodím. 
Učíme se tam svoje role, které budeme hrát 
před maminkami a ostatními na besídce. Já 
mám také svojí roli. Krouţek máme v naší 
třídě a vede nás naše paní učitelka. Dnes 
jsme si dali ţidle dokolečka a zkoušeli si 
pohádku číst a hrát.  

       Věra Konderlová 2.ročník 
 

Dramatický krouţek 
Dramatický krouţek je bezva. Minulé pololetí jsme hráli pohádku o pekle a 
nyní hrajeme o šípkové Růţence. Všichni hrajeme hezky, ale Vojta a Marek 
zlobí. Víte, kdo hraje Růţenku? Hraje jí moje kamarádka Věra Konderlová. 
Honzu hraje Marek Kačírek a já vílu. A to je vše o dramatickém krouţku. 

Tereza Sladovníková 2.ročník 
 

Krouţek informatiky 
Kaţdý čtvrtek ráno od 7 hodin máme krouţek 
informatiky. Učíme se zacházet s počítačem – psát, 
tisknout obrázky 
hledat na internetu a 
jiné. Krouţek vede 
paní učitelka 
Duchoňová. Smí sem 

chodit děti od třetího ročníku. U počítačů 
sedíme po dvojicích a vzájemně se střídáme. 
Například jsme hledali na internetu jízdní 
řády. Krouţek mě baví, chodím na něj ráda. 

Anna Klozarová 5.r. 
 

Sportovní krouţek 
Sportovní krouţek je bezva. Máme ho v úterý v 7 hodin. Učí nás pan ředitel. 
My, kdo chodí na krouţek, se vţdycky ráno převlečeme do cvičebního úboru a 
jdeme do tělocvičny. Pan ředitel zkontroluje, kdo chybí, a začneme cvičit. 
Kdyţ nám na konci zbude čas, zahrajeme si nějakou hru. Na krouţek chodím 
rád.       Patrik Klement  4.ročník 
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Akce v měsíci Lednu 
 

Předškoláci u nás ve škole 
23.1. k nám přišli do školy předškoláci z mateřské školky. Měli jsme z té 
návštěvy všichni velkou radost. Paní učitelka ze školky si přála, abychom jim 
předvedli, jak umíme číst. Přečetli jsme jim příběh: Dobrodruţství veverky 
Zrzečky. Dětem se to moc líbilo a také nám zatleskaly. Paní učitelka nás 
chválila, ţe umíme dobře číst. Potom jsme zazpívali písničku a oni zazpívali 
nám a nakonec jsme si zazpívali společně. Po hodině museli odejít, tak jsme 
se s nimi rozloučili. Návštěva se všem líbila.    
  Tomáš Brychta 3.ročník 

 
Návštěva ze školky 
23.ledna k nám měly přijít děti ze školky. Přišly v 9 hodin, nejprve jsme jim 
zazpívali a pak děti z první třídy četly ze slabikáře. Také jim prvňáci ukázali, 
jak hrají soutěţ s číslicemi, kdo řekne dříve správné číslo postupuje, kdo je 
první, vyhraje a pan učitel mu dá razítko. My třeťáci jsme jim četli z čítanky o 
veverce Zrzečce. Děti ze školky si také zkusili soutěţ s čísly a poznávaly 
písmena. Moc se jim tu líbilo. 
      Lucka Ţáčková 3.ročník 
 
 

Den před vysvědčením 
„No super“ jiţ zítra je vysvědčení, moc se těším a jsem zvědavá na známky. 
Naše paní učitelka se také těší, protoţe nám dává vysvědčení poprvé. Já si 
myslím, ţe budu mít jedničky, ale nechám se překvapit.     Adéla 
Uherková 4.ročník 

 
Beseda 
31.1.jsme měli besedu o počítačích. 
Přišel k nám pan Duchoň, který nám 
řekl historii počítače. Dozvěděli jsme 
se, ţe první elektronické počítače byly 
veliké a neměly moc funkcí. Dnes má 
počítač hodně lidí, dříve jen ti bohatší. 
Řekl nám, jak počítač funguje, co je 
základní deska,  jaké další části má a 
k čemu slouţí. Také jsme si vše sami 
vyzkoušeli. Moc mě to bavilo.              
Anna Klozarová  5.ročník 
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Akce v měsíci Lednu 
 
 
Vysvědčení 
Kdyţ se rozdávalo vysvědčení, 
byl jsem moc rád, ţe jsem 
nedostal horší známky. Paní 
učitelka říkala, ţe se mám 
polepšit, je hodná, ţe mi dala 
dobré vysvědčení.      
 
Tomáš Štrach 4.ročník 

 
 
 
Vysvědčení 
Ve čtvrtek 31.1. se rozdávalo vysvědčení. Zazvonilo, 
my jsme si stoupli a paní učitelka vešla do třídy. 
Zazpívali jsme si písničku a paní učitelka nám 
povídala, jak se máme chovat o prázdninách, aby se 
nám něco nestalo. Potom nám paní učitelka rozdala 
noviny, které jsme napsali. To nejhlavnější bylo 
nakonec. Paní učitelka si nás volala a rozdávala nám 
vysvědčení. Já jsem byl spokojen a myslím, ţe se 

všem líbilo. Moji rodiče byli překvapeni.            
  Patrik Klement 4.ročník 

 
Po vysvědčení 
O přestávce po rozdávání 
vysvědčení jsme si navzájem 
ukazovali známky. Všem se 
vysvědčení líbilo, prvňáci byli 
šťastni, ţe mají samé jednotky a i 
třeťákům se vysvědčení povedlo. 
Docela mě překvapilo, ţe někteří 
zlobiví mají krásné známky. Já si 
myslím, ţe se všem vysvědčení 
líbilo a kaţdý byl šťastný. 
 
Adéla Uherková 4.ročník 
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Ţákovská literární tvorba 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

Zvířátka v lese 

 
Zima přišla, vítr fičí, 

Opírá se do jehličí. 

Sníh se sype rychle a potichu, 

Zvířatům přímo do kožichu. 

Zvířátka se hlady v lese třesou, 

Myslivci jim jídlo nesou. 

Zajíčkovi mrkvičku 

Přivážou na větvičku. 

Seno pro kolouška, 

aby ho nezábla ouška. 

Pro veverku oříšek, 

Aby si zahřála kožíšek. 

Pro prasátka žaludy a bukvice, 

Pro bažanty a koroptve pšenice. 

Jídlo má vrabčák, sýkorka i kos, 

Na zimu uděláme dlouhý nos. 

 

V.Vestenický 3.r. 

 

Klouzačka 
Klouzačka je zmrzlá louže 

Po které se bezva klouže. 

Správný odraz jistě zvládneš 

A když ne, tak prostě spadneš. 

 

D.Mládek 3.r. 
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Ţákovská literární tvorba 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Zima 
Venku je sníh a mě láká 

Postavit si sněhuláka. 

Z půdy sundám saně, 

Rychle na kopec a hurá na ně. 

Když mi mrznou uši, 

Čepice mi sluší. 

Když mi mrznou ruce, 

Vezmu si rukavice 

 

L.Maříková 3.r. 

 

Zase zima 
Zima už je tu, 

Jedem z výletu. 

Kluci křičí“Pojďte sem, 

Rychle pojedem. 

Postavíme sněhuláka 

A také panďuláka. 

Led je tvrdej 

Jako kolej. 

A zima je prima 

Jako program prima 

A vločky padají na kočky. 

 

D.Kluk 4.r. 
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Sběr papíru, baterií a hliníku 
 
Jméno LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN 

  PAP AL BA PAP AL BA PAP AL BA PAP AL BA 

 
kg g ks kg g ks kg g ks kg g ks 

Brychtová                         

Lakomá             
 

          

Šimůnková                         

Šprunglové                         

Uherková M.                         

Vestenická   150                     

Kučera D.                         

Konderlová                         

Sladovníková 25                       

Brychta                         

Kačírek                         

Klozar                         

Ţáčková                         

Mládek                         

Vestenický   150                     

Chocholová                         

Jarošová                         

Maříková                         

Šedivá                         

Klement                         

Kluk                         

Štrach                         

Uherková A.                         

Jonák                         

Klozarová   100                     
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