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Slovo ředitele školy 
 

Milí ţáci, 

měsíc duben nám konečně přinesl jarní počasí. Alespoň jeho 

posledních čtrnáct dní. Příroda se zazelenala a proměnila k nepoznání, 

ţe se nechce téměř věřit, ţe v době, kdy jsme jeli do školy v přírodě, 

leţel ještě sníh. Škoda, ţe toto pěkné počasí nepřišlo o týden dříve. 

Určitě bychom si pobytu na Šumavě v Nových Hutích uţili více. Já si 

ale přesto myslím, ţe jsme si ho uţili i tak dost. Poznali jsme spoustu 

zajímavých míst, dozvěděli jsme se toho hodně o šumavské přírodě a 

její ochraně. I hrad Kašperk jsme zdolali. Určitě z nás měl Šumanoš 

radost. Kdo je Šumanoš? To uţ ţáci tochovické školy vědí a rodičů, 

nebo jiným lidem, musí tohoto ochránce šumavské přírody popsat a 

vyprávět jim o něm. 

Přírody jsme si v dubnu všímali také v Tochovicích. Dva dny školního 

projektu, „Voda vypráví“ věnovaného svátku Země, nám přinesly 

spoustu důleţitých informací o vodě, jejím významu a potřebnosti na 

Zemi. I pohádka „Vodní víla“, kterou jsme 27. dubna viděli 

v milínském kině, nám náš projekt pěkně uvedla. V pátečním 

dopoledni 30. dubna, jste pomohli obecním lesům sběrem chrastí. 

Určitě to byla skvělá tečka za všemi přírodovědnými aktivitami tohoto 

měsíce. Vţdyť ochrana přírody, šetření našich lesů, dbání o čistotu 

vod jsou záleţitosti, které děláme pro naše potomky. Je to jakýsi 

vzkaz, který jim předáme. Ale ruku na srdce, moc se nám to nevede. 

Jako bychom se radovali nad nemocným, ţe palec levé nohy má ještě 

docela zdravý. Copak to vůbec jde, chránit jen kousek přírody? Vţdyť 

obloha je všemu společná a vítr si fouká, kam chce. I voda je vás 

všech. Na jednom místě ji vyčistíme a špína nám připlave odjinud. 

Nebo špinavě naprší. S tím se musí přece něco dělat. 

Tak nezapomeňte myslet na ţivotní prostředí i na to ve škole. Podle 

toho, jaké to v ní budeme mít, tak se nám v ní bude dařit a líbit. 

 

    J. Sladovník 

 

 



3 

 

Připravované květnové akce 
7. května  - školní kolo recitační soutěţe 

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

padlých občanů obce ve světových válkách 

11. května  - regionální ekologická soutěţ  

„Poznej ekosystémy středních Čech“ 

12. května  - okrsková cyklistická soutěţ v Příbrami 

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

17. května  - výuka dopravní výchovy členem Autoklubu Příbram 

27. května 8.00 h - fotografování tříd a jednotlivců 

28. května  - vystoupení ţáků školy v Domově důchodců  

   - exkurze do čističky odpadních vod v Roţmitále 

- okrsková recitační soutěţ ve Strţi u Dobříše 

 

Projektový den – „Putujeme po Evropě“ 

 
Dne 30. 3. 

se konal projektový 

den pod názvem 

„Putujeme po 

Evropě“. Byli jsme 

rozděleni do šesti 

druţstev. První 

stanoviště bylo u 

pana ředitele, kde 

jsme si povídali o 

Evropské unii a 

naučili jsme se 

francouzskou 

písničku. Nakonec 

jsme psali test. 

Potom proběhla návštěva stanoviště u paní učitelky Zikmundové. Tady jsme 

malovali mapu Evropy. Třetí stanoviště bylo u paní učitelky Léblové. Zde to 

bylo velmi náročné. Po skončení odborného výkladu byl těţký test, skládání 

rozstřihané mapy Evropy a práce s počítačem, Druhý den proběhlo 

v tělocvičně vyhodnocení. Moje druţstvo bylo druhé. Myslím, ţe to byl 

velmi hezký den s výbornými nápady. 

      J. Buňatová 5. Ročník 
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Škola v přírodě 12.- 19.dubna Šumava 

 

Den první 12.duben –Příjezd 

 
Vstávala jsem v půl sedmé. Ve čtvrt na osm 

jsme uţ stáli před školou a čekali na autobus.  Po 

příjezdu do Nových Hutí jsme se ubytovali v chatě Kodrea. Před námi tu 

nebyla ţádná škola, a proto jsme mohli jít rovnou do pokojů vybalit svoje 

věci. Chvíli po našem příjezdu přijela škola z Plzně. 

Po vybalení věcí a 

převlečení do domácího 

oblečení jsme měli 

nástup. Paní učitelka a 

pan učitel nám na něm 

pověděli, jaký tu 

budeme mít denní 

reţim. Za Vojtou na 

zemi jsme našli dopis 

od ochránce Šumavy 

Šumanoše. Psal nám, ţe 

nás bude sledovat a 

kaţdý den zadávat úkol. 

Odpoledne jsme se 

procházeli po Nových 

Hutích. 

Večer jsme ze sebe měli 

udělat princezny. Nejhezčí 

princeznou byla Evička 

z našeho druţstva. Po 

večeři jsme si povídali o 

přírodě a promítali film o 

Šumavě.  

    

T. Sladovníková 4. ročník 
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Den druhý 13. duben – Skiareál Zadov 
Dnes jsme se vypravili do Skiareálu 

na Zadově. Zadov je vesnice pod kopcem 

Chruráňov. Viděli jsme tu skokanský 

můstek a sjezdovku. Pod můstkem nám pan 

ředitel povídal, kdo zde vytvořil rekord ve 

skoku na lyţích. Byl to Pavel Ploc a skok 

měřil 95 m. Tento rekord nebyl zatím 

překonaný. Kdyţ jsme přišli 

z vycházky, tak se konala soutěţ 

„Markeťáci“. Byla to soutěţ o nejdivočejší účes. Nejlepších bylo pět. Já, 

Evka, Marek, Gábinka a Míša. Evička měla velmi vtipný účes, protoţe 

v něm měla toaletní papír. Já jsem měla na hlavě plyšáka tygříka. Večer 

jsme se pak umyli a šli spát. Byl to bezva den.  A. Šedivá 5. Ročník 

 

Den třetí 14.duben - Prameny Vltavy 
Je třetí den školy v přírodě. Ke snídani 

byla marmeláda s rohlíkem. Čekal nás 

celodenní výlet. Šli jsme k matce 

českých řek  - Vltavě a při tom jsme 

došli aţ do Německa. Podívali jsme se 

také do nejvýše poloţené vesnice v ČR 

Kvilně, kde jsme navštívili muzeum. 

Kdyţ jsme přijeli do Hutí, tak nás 

čekalo překvapení. Chcete vědět jaké? 

Přijela paní učitelka Renata 

Duchoňová, o které jsme si mysleli, ţe uţ se za námi nevrátí. Odjela ráno 

k lékaři. 

K večeři byla zeleninová polévka a vdolky. Po ní jsme se dívali na film! Pod 

Jezevčí skálou“ a pak šli spát.  V. Konderlová 4. ročník 



6 

 

Den čtvrtý 15. dubna – Chalupská slať 
Páni, ţe nevíte, kam dnes půjdeme?. Půjdeme na Chalupskou slať. To je 

baţina, jen pro informaci. Ale nebyla daleko od Nových Hutí, asi tak šest 

kilometrů tam a zpátky.  

Kdyţ jsme tam došli, uvítala nás milá paní, která měla pejska. Řekla nám, ţe 

půjdeme po můstku a abychom se nestrkali, ţe bychom se mohli v té baţině 

probořit po kolena. Na začátku slati bylo málo rašeliny, protoţe se tam dříve 

těţila. Ale někde jinde bychom se probořili celí. Měli jsme tam namířeno ke 

střednímu jezírku. Povídali 

jsme si tam o zvířatech, 

která tu ţijí. Například – 

rys, tetřev, tetřívek, 

ledňáček, datlí tříprstý a 

podobně. Pak jsme se 

vrátili do informačního 

střediska a paní nám 

přehrála film o slatích a 

Vydrýskovi.  

Večer na chatě nám paní 

učitelka Duchoňová 

rozdala lístky, na kterých 

byl název pohádky, kterou jsme měli zahrát. Naše druţstvo dostalo pohádku 

Šípková Růţenka. My jsme z ní udělali komedii Šípková Růţenka. Po 

předvedení se hodnotilo a pak se šlo spát. 

     M. Vestenická 3. Ročník 

Den pátý 16. dubna – Pasecká slať 
V pátek jsme se vypravili na Paseckou slať. Po cestě jsme hráli 

různé hry a soutěţe mezi druţstvy. Po návratu jsme byli suší, ale také 

unavení, a proto jsme si dali chvíli klidu na 

pokojích a vyráběli si zvířátkové pexeso. 

Po večeři se konal karneval, na kterém se 

představovala kaţdá maska. Já jsem byla 

kuchařka. Při pánské volence si mě vybrala 

Evka, protoţe byla vodníkem.  

Po karnevalu jsme si umyli vlasy, vyčistili 

zuby a šli spát. 

     

   D. Šimůnková 3. Ročník 



7 

 

Den šestý 17. dubna – Hrad Kašperk a Kašperské Hory 
Dnes jsme byli na hradě Kašpárku. Prováděla nás po něm paní 

průvodkyně, která mě určila páţetem, a měl jsem za úkol hlídat ostatní děti, 

aby se neztratily.  

Tento hrad prý postavili proto, aby chránil Zlatou stezku před lupiči a 

loupeţníky. Byly zde zajímavé malby. Povídali nám také o Karlu IV. . 

Oblékli jsme se do středověkých obleků, ve kterých se dřív ţilo, a měli jsme 

tancovat na hudbu, která se 

v minulosti hrála. Bylo to legrační. 

Také jsme se v těch oblecích 

vyfotili. Pak jsme šli do jiné 

místnosti, kdy byli rodiče Karla IV. 

a jeho kniha, co psal a ta se 

jmenovala „Karolus Quartus“. To 

znamená Karel IV. 

Viděli jsme tu staré sklenice, ze 

kterých se ve středověku pilo. Pak 

jsme šli na dřevěný ochoz a tam 

plnili testy o Karlu IV..  

Na nádvoří hradu stálo zařízení, na 

kterém se cvičili za starých časů 

rytíři. My jsme si ho také 

vyzkoušeli. 

Nakonec jsme 

vystoupili na 

věţ, která 

měla patra, a v kaţdém bylo něco zajímavého. 

V autobuse jsme si mysleli, ţe se vracíme na chatu, ale 

jeli jsme ještě do muzea Šumavy v Kašperských 

Horách. Viděli jsme tu zvířata, která ţila na Šumavě a 

jak tu lidi dříve pracovali. 

  T. 

Brychta 5. ročník 

 

Šestý den jsme jeli na Kašperk. Tam jsme 

plnili různé úkoly. Večer jsme pak 

nacvičovali pohádku pro maminky. Moc se 

mi to líbilo.  Š. Lakomá 3. ročník 
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Den sedmý 18. duben – Setkání se Šumanošem 

 
V neděli jsme vstali, nasnídali a šli na hřiště. 

Hráli jsme tam různé hry. Po obědě jsme vyrazili na 

vycházku a jejím cíli jsme našli dopis a bylo v něm 

napsáno, ţe paní učitelka má jít sama do lesa a nechat 

nás samotné. V lese na ni vybafnul Šumanoš, který 

nam psal kaţdý den dopis. Paní učitelka byla celá 

vyděšená, kdyţ přišla. Řekla nám, ţe máme jít po 

jednom do lesa za ním a zazpívat mu písničku o 

Šumavě. Čekali jsme tam, aţ jsme zmokli.  

Šumanoš vypadal jako 

Krakonoš.  

Kdyţ jsme se vrátili, tak byla večeře. Po ní 

pak vyhodnocení celého pobytu. Já, Denka a 

Míša jsme získaly 1. místo za úklid. Byly 

jsme ve třetím druţstvu a vyhrály jsme druhé 

místo. Potom jsme se balili, umyli a šli spát. 

     

    E. Brychtová 3. ročník 

 

Ráno jsme šli na snídani a 

potom na pokoj. Před 10 

hodinou jsme se oblékli a hráli 

venku malou a velkou 

vybíjenou a další hry. Byli jsme 

tam do oběda. Odpoledne jsme 

šli na vycházku. Plnili jsme i 

nějaké úkoly. Ten poslední byl 

hroznej. Paní učitelka 

Duchoňová měla jít sama do 

lesa. V tom lese potkala 

Šumanoše . Musela odsouhlasit, 

ţe tam k němu z dětí půjde kaţdý sám. Já jsem mu dala i chleba, aby byl 

hodnější. Kdyţ jsem říkala básničku, tak furt kejval hlavou. Odcházela jsem 

a řekla mu nashledanou. 

      E. Krotká 2. ročník 
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Návštěva milínské knihovny 
Kdyţ jsme šli do milínské knihovny uvítal nás šašek a vodník a byli fajn a 

povídali jsme si o přírodě, luštili tajenky. Ty pohádkové postavy byli paní 

knihovnice. Panu řediteli říkaly říďo. Na konec jsme se mohli podívat na 

kníţky. Po besedě jsme šli do kina na Dešťovou vílu. Byla fajn. 

     M. Kačírek 5. Ročník 

 

  27. dubna 2010 naši knihovnu navštívily děti z tochovické školy. 

Vystřídaly se postupně ve dvou skupinách. Pro 1.-2. třídu jsme měli 

připravené téma pohádky (pohádky mokré, vodnické). Ještě při uvítání ve 

dveřích jsme, coby pohádkové bytosti, jednoznačně vedly. Děti čekaly 

všechno moţné, jen ne Vodnici s Kašpárkem. Při úkolech, které děti plnily 

(nakreslit vodníka dle popisu, přečíst vodnickou pohádku, vyjmenovat 

známé i neznámé vodníky) uţ jednoznačně vedly ony. A to i přesto, ţe se je 

Kašpárek snaţil hóódně mást a vyrušovat. Jak uţ je u nás zvykem, zapojena 

byla i paní učitelka, Ta se popasovala s úkoly náramně dobře. Po hodince 

přišla na řadu skupinka druhá, včele s p. ředitelem a p. učitelkou přišla 3.-5. 

třída. Téma návštěvy si nejprve museli vyluštit. Tajenka zněla: příroda. Zde 

jsme si přihřáli vlastní 

polívčičku: E. Bořický – 

mineralog, petrolog. 

Dalším úkolem bylo 

zapamatovat si 11 

předmětů a zapsání, co v 

paměti utkvělo, navíc 

rozdělené na přírodniny a 

ostatní. Ţe v předmětech 

nechyběla kniha je 

nasnadě. Posledním 

úkolem (opět vyhraným) 

byl popletený zvířecí 

příběh. Z dětí i učitelů se 

jen kouřilo a Vodník byl udiven, co všechno objevili. Po té následoval 

tradiční a oblíbený „útok“ na dětské oddělení a hláška: „Na vystavené 

exponáty sahati dovoleno“. Kdo tedy vyhrál? 35 bylo přespolních účastníků, 

2 jsme byly my knihovnice a vyhráli jsme všichni – báječné úterní 

dopoledne!     Z webových stránek knihovny Milín 
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Projektový den – „Voda vypráví“ 
Dne 29. 4. jsme měli projektový den „Voda vypráví“. Nejdříve jsme 

se rozdělili do čtyř druţstev. První stanoviště bylo u paní učitelky 

Zikmundové. Vybarvovali jsme a kreslili vodní ţivočichy, ryby, raky, 

medúzy atd. Stanoviště druhé bylo u pana ředitele. Tam jsme se něco přiučili 

o oceánech a vodě. Koukali jsme se do mikroskopu na zvětšeniny vodních 

ţivočichů a psali testy.  

Třetí stanoviště bylo u paní učitelky z ekologického centra Votice. Zde jsme 

psali testy a pantomimou jsme hádali, co děti předvádí a jak se dostává 

nečistota do moře. Ten den byl zajímavý a hlavně poučný. V pondělí pak 

bylo vyhodnocení dne. Skončili jsme na 1. místě. 

     L. Žáčková 5. Ročník 

 

Sbírání chrastí v lese 
30. dubna v pátek jsme šli celá škola do obecního lesa sbírat chrastí 

a větve. Také tam přijel pan hajný a vyprávěl nám o různých věcech z lesa. 

Potom jsme opékali vuřty. Kdyţ jsme se najedli, tak jsme ještě chvíli sbírali 

chrastí a pak šli na obecní úřad do klubovny. Tady nám pan starosta pustil 

film o třídění odpadů. A to je konec našeho programu. 

     D. Šimůnková 3. ročník 
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Sběr papíru, baterií, hliníku a elektrospotřebičů 

 

 

 

Jméno            ÚNOR BŘEZEN DUBEN 

 

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 

         

50 
  

Hořčička 18 

           
Kratochvíl V. 

            
Průcha 

 

135 12 

 

13 480 335 

 

6 660 
  

Sladovník 14 220  3 1 2,5 

  

1 3  30 4 
 

Šafář 

            
Švejnoha 

 

360 

   

280 

   

3240 
  

Kačurová 

 

80 

   

710 

   

 320 
  

Karasová 

    

15 350 12 1 

    
Konderlová R. 22 

     

12 

     
Sadílková 

    

44 170 87 

     
Vršťalová 94 410 80 3 7 1700 

  

15 340 19 2 

2. 

            
Jaroš 

 

125 

          
Kratochvíl D. 

            
Barcuchová 

            
Bejčková 

 

70 10 

         
Hlavínová 

 

40 68 

  

90 

      
Klozarová 

    

30 

   

13  510 
  

Krotká 73,5 2940 46 

 

95,5 4860 

 

4 31 6340 1 7 
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Jméno            ÚNOR BŘEZEN DUBEN 

  PAP AL BA EL PAP AL BA EL 

PA

P AL BA EL 

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

Brychtová 

   

   6 

       
Lakomá 

   

 

 

680 4 1 

    
Šimůnková 

 
265 

 

 

 
940 

   
1170 

  
Šprunglová 

   

   6 

   

 7 
   

Štefanová 

   

 

        
Uherková 

   

  11 

 

25 4 

    
Vestenická 

   

 

 
300 19 

  
11800 59 6 

4. 

   

 

        
Konderlová V. 

   

 

        
Sladovníková 14 290   2    2,5 

  

1 6 
 

 8 1 

5. 

   

 

        
Brychta 

 

540 

 

 

        
Kačírek 

   

 

        
Klozar 

   

  30 

   

15 1220 

  
Mládek 

   

 

       

4 

Vestenický 

   

 

 

300 19 

  
11800 59 6 

Buňatová 

   

 

        
Chocholová 

   

 

       

5 

Jarošová 

   

 

        
Maříková 

   

 

        
Šedivá 

   

 

        
Ţáčková 

 

 40 13  

 

580 37 

     

   

 

 

         
 


