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Slovo ředitele školy 
První měsíc roku 2011 je za námi. Ani jste se nenadáli a je tu čas 

hodnocení vašeho prospěchu a chování za první pololetí letošního školního 

roku. Budete dostávat vysvědčení. Pro žáky první třídy je to vysvědčení 

první. Za uplynulý půlrok školního roku se jim podařil velký kus práce. Umí 

již pěkně číst, protože znají téměř všechna písmenka abecedy, počítají do 

osmi a dovedou napsat pěknou řádku slov.  

Leden nebyl naplněn jen vaší usilovnou prací směřující k vylepšení učebních 

výsledků. Rozdávali jste v něm také radost a lásku. 14. ledna jsme přece 

navštívili babičky a dědečky v domově seniorů v Rožmitále pod Třemšínem, 

kam pravidelně jezdíme. Letos jsme jim zahráli naše nové pohádky „O 

Smolíčkovi“ a „O Sněhurce“.  Určitě jste si na pohledech a zaujetí, s kterým 

vás obyvatelé domova pozorovali, všimli dojetí, štěstí a spokojenosti. Na 

světě by určitě bylo lépe, kdyby si lidé vzájemně více pomáhali, byli k sobě 

vlídnější a neubližovali si. Výlet do Rožmitálu byl také zdrojem poučení. 

Myslím si, že většina z vás poprvé navštívila zdejší kostel Povýšení sv. 

Kříže, ve kterém hrál na varhany J. J. Ryba, učitel a hudební skladatel, který 

ve Starém Rožmitále působil. Také zrekonstruované Podbrdské muzeum, do 

kterého jsme se pak podívali, nám poskytlo celou řadu zajímavostí o životě 

lidí v našem regionu. 

V nadcházejícím měsíci budete mít možnost poskytnout pomoc 

nemocným dětem. Budeme totiž organizovat charitativní sbírku pro 

občanské sdružení „Život, dětem“, které pomáhá různým nemocničním 

zařízením, ve kterých se léčí těžce nemocní malí pacienti. Věřím, že se do 

této sbírky zapojíte všichni a že 25 Kč, za které si můžete zakoupit drobné 

upomínkové předměty, pomohou na správném a potřebném místě zachránit 

dětské životy. 

Nové pololetí školního roku zahajujeme plaveckým výcvikem. Od února do 

poloviny dubna budete dojíždět do Příbrami na plavecký bazén. Starší dětí 

se zde zdokonalí ve svých plaveckých dovednostech a začínající školáci se 

právě teď mohou naučit plavat. Po dobu konání výcviku bude platit 

pozměněný rozvrh hodin. O přesunech mezi hodinami českého jazyka, 

matematiky a tělesné výchovy budete informováni v notýskách nebo 

žákovských knížkách. 

Na závěr vám přeji, aby nové pololetí, které nyní začíná, bylo pro všechny 

úspěšné. 

 

      Jiří Sladovník 
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Připravované únorové akce 

 
3. února    - začátek plaveckého výcviku 

3. února od 10 h   - školní projekt „Kloboukový den“ 

4. února    - pololetní prázdniny 

 

 

 

Novoroční přání a předsevzetí 

 
Renata Konderlová 2.r. :   Přála bych si více vycházet se sestrou a více 

      kamarádit s Bětkou. 

Jan Sladovník 2.r.       Aby se rok vydařil a lépe se mi vedlo. Aby byla 

      Terka zdravá, a abych měl samé jedničky. 

Bětka Klozarová 3. r.        Já bych si v tomto roce přála, abych byla zdravá  

          a ve škole měla samé jedničky. 

Michaela Uherková 4. r.     Do roku 2011 bych si přála, aby byli všichni  

         zdraví, šťastní a spokojení. Aby bylo ve škole  

          více volna a výletů, také abych si porozuměla  

      se sestrou a kamarády. 
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Vystoupení v domově důchodců 

 
14.1. jsme jeli do domova 

důchodců v Rožmitále pod 

Třemšínem. Vystupovali jsme 

tam s pohádkou, která se 

jmenuje: „O Smolíčkovi“ a 

druhá „ O Sněhurce a sedmi 

trpaslících“. Určitě se jim to 

líbilo, na konci s námi zpívali 

koledy. Po svačině jsme jeli 

do muzea. Ten den se mi moc 

líbil.   

 

Denisa Šimůnková 4. ročník 

 

V pátek 14. ledna jsme 

jeli do domova důchodců. 

Nejprve jsme si vybalili a asi 

po čtvrt hodině jsme šli 

vystupovat. Nejprve byla 

pohádka o Smolíčkovi, pak 

jsme hráli Sněhurku. Moc se 

nám to povedlo, alespoň si to 

myslím, protože jsme se my i 

učitelé, zvlášť paní učitelka 

Duchoňová, dost nadřeli. A já 

z toho mám radost, protože jsme 

mohli potěšit staré lidi, a to bylo 

nejdůležitější.   

Marie Vestenická 4. ročník 
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Projektový den – zdravá výživa 

 
 V pátek 21. ledna se konal další projektový den. Jmenoval se „Jíme 

zdravě“. Jmenoval se tak proto, že jsme při něm připravovali saláty z ovoce 

a zeleniny. Já jsem byla ve družstvu s kapitánkou Míšou Uherkovou. 

Připravovali jsme salát, který se jmenoval „Rajčata se zakysanou smetanou“. 

Saláty jsme připravovali u paní učitelky Pavly Léblové. Po splění úkolů na 

tomto stanovišti jme se přesunuli k paní učitelce Duchoňové a tam jsme si 

povídali o zdravé a nezdravé výživě. Nakonec jsme šli do družiny k paní 

učitelce Zikmundové a tam malovali mísu s ovocem a zeleninou. Celý den 

se mi líbil a nejzajímavější práce byla u paní učitelky Léblové. 

A. Klozarová 3. ročník 

 

 21. ledna se u nás ve škole 

konal projektový den na téma „Jíme 

zdravě“. Po škole byla tři stanoviště. 

Nejvíc se mi líbilo to u paní učitelky P. 

Léblové. Připravovali jsme tam saláty. 

Naše družstvo dělalo salát zeleninový. 

Docela se nám povedl. Paní učitelka 

chutnala. Všechny saláty se moc 

povedly. Taky jsme na tomto stanovišti 

poznávali chutě zeleniny a ovoce. My jsme poznali všechno. Celkově jsme 

se umístnili na šestém místě, ale to nevadí, příště můžeme vyhrát. 

     M. Hlavínová 3. ročník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            Nikol Bejčková 3. r. 

Zdraví 

 

Každý musí býti zdravý, 

čilý nebo čiperný. 

Musíme jíst mrkev, 

česnek, nebo ředkev. 

Znám jednu paní, 

ta má špatné spaní, 

vůbec nic nejí, 

ani maso, ani zelí. 

 

Míša Uherková 4. r. 

Zdravá výživa 

 

Jablko, hrušeň, třešeň, 

citron, banán, višeň, 

to všechno je zdravé, 

to všechno jíst máme. 

 

Hamburgery a hranolky 

jsou nezdravé pochoutky, 

nikdo by je neměl jíst, 

potom ztloustne a nic víc. 

 

Eva Brychtová 4. r. 
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Učili jsme se nové písničky, které se nám moc líbí, tak jsme 

k nim namalovali obrázky. 

 

 
Beruško, půjč mi jednu tečku, 

třeba tu, co máš na zadečku, 

musím ji napsat za větou, 

ať se mi slova nepletou. 

 

 

 

        

                            
Denisa Šímůnková 4. r. 

 

Gábina Sadílková 2. r. 

 

 

 
Eva Brychtová 4. r. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Šarlota Lakomá  4.r. Jan Sladovník 2.r.          Marie Vestenická 4. r. 

Když jde malý bobr spát, bobr spát, bobr spát,  

tak si chvilku hraje rád, hraje rád, hraje rád,  

postaví se na zadní, na zadní, na zadní,  

jenom, bobře, nespadni, jenom nespadni.  
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Hodnocení sběru 

 
Jméno PROSINEC LEDEN 1. pololetí celkem 

 
  

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

 
1. 

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

 
Jaroš T. 

 
  75             9 375     

 
Kadlec 

 
21   78       37 37 33 880 115 37 

 
Němeček 

 
95       99 1800     129 1800     

 
Petřík 

 
38   32   17   19 1 55 5500 51 1 

 
Šprungl 

 
        8       20 280     

 
Lakomá S. 

 
10 530             10 530     

 
Stejskalová 

 
4 550 1       2   20 3550 6   

 
Svobodová 

 
35   34           78   34   

 
Šafářová 

 
    19     140       270 19   

 
2. 

 
                        

 
Buzický 

 
7               34 294 22   

 
Horčička 

 
                30   3 1 

 
Kratochvíl V. 

 
                        

 
Průcha 

 
3 120 5   18 355   4 99 3703 26 7 

 
Sladovník 

 
    9   10   7 5 58 970 20 9 

 
Švejnoha 

 
  640       1920       8030 26   

 
Kačurová 

 
  240       270       3200     

 
Karasová 

 
61               108 50 14 3 

 
Konerlová R. 

 
22           6   219   24   

 
Sadílková 

 
35   735           81   820 3 

 
Vršťalová 

 
        22     7 77 320 27 13 
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Jméno PROSINEC LEDEN 1. pololetí celkem 

  
 

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

3. 
 

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

Jaroš J. 
 

                10 690     

Kratochvíl D. 
 

                    27   

Bejčková 
 

  3410 29 1   90 14   14   101 1 

Hlavínová 
 

  50     0,5       0,5 210     

Klozarová 
 

13 510     8       39 1560     

Krotká 
 

35 260 30 5 67 2680     225 36664 110 14 

4. 
 

                        

Brychtová 
 

8               17 790     

Lakomá Š. 
 

10 530             10 530     

Šimůnková 
 

  390 33   41 1500 13   41 4780   ## 

Šprunglová 
 

        8       20 320     

Štefanová 
 

                        

Uherková 
 

28 390     17 600   1 112 2770 641 3 

Vestenická 
 

            26 11 345 23420 161 19 

5. 
 

                        

Konderlová V. 
 

22     1         222   29 1 

Sladovníková 
 

    8   10 240 33 3 56 1210 52 6 

              
 

 

 

 


