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Slovo ředitele školy 

 
Milí ţáci. 

o měsíci květnu se říká, ţe je nejkrásnějším měsícem v celém roce. Celá 

příroda kvete, raduje se z nového ţivota, světla, tepla a vláhy, která ho 

probouzí. Ano na jaře občas prší, ale není to takový smutný déšť jako na 

podzim. Vlahý jarní deštíček potřebují rostliny ke svému růstu a vývoji. Letos 

ovšem bylo toho deštíčku příliš hodně. Zejména v některých částech naší 

vlasti nemůţeme mluvit o deštíčku, ale o vydatném dešti, či průtrţi mračen, 

která způsobila povodně. 

Květen je ale i měsícem lásky a láska je to nejlepší, co na světě máme. Je to 

světýlko v duši, které nám tam rozsvítila maminka ještě dřív, neţ jsme se 

narodili. Takové světýlko má v sobě kaţdý, dokonce i darebák. A tak se 

nebojme, láska nás určitě nemine. Od chvíle, kdy se vymotáme z plínek a 

rosteme, ji potkáváme v různých podobách a také ji můţeme denně druhým 

nadělovat. Ptáte se jak? Je to jednoduché. Stačí se jen vlídně chovat, dělat 

dobré skutky, pomáhat si a neubliţovat druhým. V květnu se vám ji přece 

podařilo nadělit spoustu. 

Hned na začátku měsíce, při svátku vašich maminek, jste ji nadělovali 

předvedením pohádky „O neposlušných princeznách“. Určitě se kaţdé 

mamince a babičce při jejím sledování zaradovalo srdíčko. 

Lásku jste rozdávali i při našem vystoupení v Domově důchodců v Roţmitále  

pod Třemšínem. Viděli jste přece na očích všech přítomných radost a  

potěšení. Děkovali vám, chválili vás a vyjadřovali přání, abychom mezi ně  

opět přijeli. Není to krásné, kdyţ vidíte, ţe prací, kterou do přípravy  

pohádkového vystoupení vloţíte, můţete způsobit tolik radosti a lásky. 

Mrzí mě jen, ţe někdy ve svých vzájemných vztazích na ni zapomínáte. Často 

se mi poštěstí vidět některé z vás, jak si ubliţují, říkají nepěkná slova, nebo se 

i  svým spoluţákům  posmívají. Proč to asi dělají? Těší je, kdyţ mohou 

druhému ubliţovat, a nebo si takovým chováním dokazují svoji převahu nad 

druhým? Ale jakou převahu? Ukazují jen svoji omezenost, hloupost a 

nevychovanost. Ubliţovat druhým se dá také výsměchem, pohrdáním, 

povyšováním a přezíráním. I s těmito způsoby chování se v naší škole 

potkáváme. Vidím ho často mezi děvčaty. Polepšete se ve svém jednání a 

chování. Bude nám pak jen dobře a láska, jak jsem uţ napsal na začátku, nás 

určitě nemine. Uţ jen proto ne, abyste ji jednou zase vy mohli rozsvítit jako 

světýlko v duši svých dětí. 

     Jiří Sladovník 
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Připravované červnové akce 
4. června  - výuka dopravních předpisů a praktické jízdy na 

    dopravním hřišti v Příbrami 

5. června   -  výlet s rodiči do Prachovských skal a Radvánovic 

7. června 16.00 h  -  hudební koncert ZUŠ J. J. Ryby poboček Tochovice 

     a Milín 

9. června 14.00     - 16.30 h - konzultace o prospěchu ţáků  

    za IV. čtvrtletí školního roku 

10. června  -  výlet do Milína - besídka ţáků ZUŠ J. J. Ryby  

   Pobočky Milín 

21. června  - vystoupení ve Strţi u Dobříše s pohádkou  

  „O neposlušných princeznách“ 

22. června 8.00 h -  školní výlet na zámek Hluboká nad Vltavou 

   a ZOO Ohrada v Hluboké nad Vltavou 

30. června  -  vydávání závěrečného vysvědčení 

 

Cyklistická  soutěž 
  Ve středu 12. 5. jsme jeli na dopravní soutěţ do Příbrami. Ve škole 

jsme museli být brzy, abychom  ji stihli. Po dojetí jsme hledali svá místa a 

organizátoři nám uţ dávali ţidličky. Náš první úkol byla zdravověda. Hned po 

ní jsme měli testy. Jakmile jsme byli hotovi s testy, následovala jízda městem. 

Začínalo se na hřišti, kde jsme projíţděli bludištěm značek a šipek. Po projetí, 

které bylo velmi těţké, následovala ještě těţší jízda zručnosti. Nejméně 

trestných bodů měl Vojta Klozar, já byl nejhorší. Po obědě jsme čekali na 

vyhodnocení a pak hurá, do školy! 

     V. Vestenický 5. ročník  

Dojmy ostatních soutěžících 
A. Šedivá Tahle soutěţ se mi moc líbila, jen mě mrzí, ţe jsem na 

ní byla poprvé a naposled. 

T. Sladovníková My jsme byli sedmí, ale myslím, ţe je to krásné místo 

pro nováčky. 

V. Klozar Měli jsme fakt dobrý oběd na gymplu. Den byl pěkný. 

 

Den matek 
 Velmi tvrdě jsme nacvičovali pohádku „O neposlušných 

princeznách“, abychom ji mohli předvést na Den matek v kulturním domě 

v Tochovicích. Pohádku hrála i MŠ na téma „Maminky“. Děti si přinesly 

panenky a zahrály opravdu pěkné divadlo. My jsme také nebyli špatní. Moje 

babička říkala, ţe jsme hráli opravdu přesvědčivě. Celé naše divadlo se všem 

líbilo. 

     L. Maříková 5. ročník 
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 Dva měsíce před 

vystoupením jsme nacvičovali 

pohádku 

„O neposlušných princeznách“. 

Kdyţ jsme to skoro uměli, tak jsme 

šli do kulturního domu, kde byla 

generálka. To uţ  jsme zkoušeli na 

ostro. V neděli jsme vystoupili před 

maminky a  babičky. Kaţdá dostala 

motýlka a kytku. Myslím, ţe se to 

všem líbilo. Mně se to líbilo aţ moc. 

      

K. Šprunglová 3. ročník 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 

 

 

      

   N. Bejčková 2. ročník 

 

 

 

      

Dopravní výchova 
 V pondělí 17. 5. k nám přijel  do školy pan Stoklasa. Byl to učitel, 

který nám říkal něco o dopravě a taky nás něco uţitečného přiučil. Byla s ním 

v hodině i legrace. Zopakovali jsme si dopravní značky, jak jezdit po silnici, 

dopravní prostředky atd. Také nám říkal, ţe máme dávat pozor, abychom 

nebyli zraněni. 

     T Brychta 5. ročník 
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Fotografování 
 Ve čtvrtek 27. 5. jsme se fotili. Já se fotila se sestrou a potom 

s kamarádkami. Nejlepší bylo, ţe jsme se fotili s koněm. Byl to dobrý nápad. 

 

     V. Konderlová 4. ročník 

 

Záchranná akce 

 
 Dne 27. 5. jsem uvízla v kabině WC. Chvíli jsem lomcovala klikou, aţ 

přišel pan ředitel. Mezitím přišly i ostatní děti. Nejdříve se mě pokoušel pan 

ředitel vytáhnout, ale byla jsem moc tlustá a poslední dobou nehubnu. Pan 

ředitel uznal, ţe vytáhnout nepůjdu, proto byly přineseny štafle. Paní učitelka 

Léblová chtěla přehodit štafle ke mně do kabinky. To se tedy povedlo. Já jsem 

vylezla po štaflích nahoru, kde mě nakonec sundal pan ředitel. Celá škola nám 

tleskala. Po celou dobu, co jsem strávila v kabince, jsem si uvědomovala, ţe 

ve škole půjdu na WC jen v nejnutnějších případech a těch bude doufám, co 

nejméně nebo ţádné! 

     J. Buňatová 5. ročník 

 

Vystoupení  v Domově důchodců 

 
 Kdyţ jsme přišli do školy a připravili se, přijel autobus a jelo se do 

Roţmitálu pod Třemšínem. Myslím, ţe jsme nacvičovali i přes nějaké zlobily 

dost pilně, takţe jsem neměla strach, ţe se nám to nevyvede. Trochu jsem ale 

byla nervózní, to musím přiznat. Kdyţ autobus zastavil, vystoupili jsme a 

přenášely se věci jako harmonika, stojánek na noty, kuchařské klobouky, hrad, 

rádio a loupeţnické klobouky. Převlékli jsme se a šli vystupovat. Byla to 

legrace, i kdyţ kuchtíci zaspali jako ţe zapomněli.Ale chybička se vloudí 

vţdycky, ţe? Kdyţ jsme dohráli, babičky i dědečkové měli velkou radost. 

Dostali jsme sušenku a čaj. Já byla moc ráda, ţe se nám to povedlo. 

      

M. Vestenická 3. ročník 

 

Exkurze do čistírny odpadních vod 

 
 V pátek 28. května jsme byli v Roţmitále pod Třemšínem, kde jsme 

nejdříve předváděli naši pohádku „Neposlušné princezny“ v Domově 

důchodců. Potom následovala návštěva čistírny odpadních vod, do které jsme 
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nepřejíţděli autobusem, ale šli pěšky. Tam jsme si nejdříve odloţili batohy a 

pak šli na prohlídku čističky. Prováděla nás paní Hojerová, která nám 

ukazovala, jak se čistí 

voda, co přitekla 

z města. Celý výlet se 

povedl. 

  

V. Klozar 5. ročník  

 

 

Recitační soutěž 
 31. 5. 2010 jsme 

jeli do Strţe u Dobříše 

na recitační soutěţ. Jeli jsme já, Věrka  a Honzík. 

Kdyţ jsme přijeli, tak nás přivítala jedna paní porotkyně a za chvíli jsme šli 

přednášet do bývalé loţnice Karla Čapka. Já měla velkou trému, ale nakonec 

dobrý. Po vystoupení byla pohádka Pejsek a 

Kočička. V porotě byl taky pan reţisér Ondřej 

Kepka. Já jsem se umístila na třetím místě a 

Honzík byl druhý. Věrka se neumístila, ale to 

nevadí, protoţe je hlavní zúčastnit se a ne zvítězit. 

Po vyhlášení jsme se vyfotili s reţisérem Kepkou. 

Potom jsme jeli do Dobříše. Do školy jsme přijeli 

ve 12.30 hodin a všichni měli velkou radost. 
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Sběr papíru, baterií, hliníku a elektrospotřebičů 

 

 

 

 

 BŘEZEN DUBEN KVĚTEN 

 Pap Al Ba El Pap Al Ba El Pap Al Ba El 

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

1. ročník               

Buzický      50       

Horčička             

Kratochvíl V.             

Průcha 13 480 335  6 660    305 23 7 

Sladovník 2,5   1 3 30 4  35 1015 2  

Šafář               

Švejnoha  280    3240    1260 18    

Kačurová  710    320    70     

Karasová 15 350 12 1     5 1350     

Konderlová R.   12      7      

Sadílková 44 170 87      22,5 330 10    

Vršťalová 7 1700   15 340 19 2 9 1610     

               

2. ročník               

Jaroš               

Barcuchová            12   

Kratochvíl D.               

Bejčková               

Hlavínová  90        50     

Klozarová 30    13 510         

Krotká 95,5 4860  4 31 6340 1 7 74,5 320   1  
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Jméno BŘEZEN DUBEN KVĚTEN 

  Pap Al Ba El Pap Al Ba El Pap Al Ba El 

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

3. ročník               

Brychtová 6              

Lakomá  680 4 1           

Šimůnková  940    1170    430 6    

Šprunglové 6    7    9      

Štefanová               

Uherková M. 11  25 4     101 50 279    

Vestenická  300 19   11800 59 6       

             

4. ročník               

Konderlová         7      

Sladovníková 2,5   1 6  8 1 35 1015     

               

5. ročník             

Brychta               

Kačírek          500 67    

Klozar 30    15 1220         

Mládek        4       

Vestenický  300 19   11800 59 6       

Buňatová               

Chocholová        5 28      

Jarošová          1160     

Maříková          103   

Šedivá         50 1100 18    

Ţáčková 580 37           

 


