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Slovo ředitele školy 

 
Milí žáci, 

 21. března přišlo jaro. Sluneční 

paprsky mají každý den větší a větší sílu, 

dělají trhliny do sněhové pokrývky, až 

nakonec celá zmizí a louky se začnou 

zelenat novou trávou. Objeví se první jarní 

květiny. Ze záhonů už teď zvědavě 

vykukují narcisy, krokusy a sněženky. 

Teplé jarní sluníčko nás láká ke hrám venku. Dříve se každé jaro hrály 

kuličky. Dneska možná už ani nevíte, jak se vlastně hrály. Je to škoda. 

Vždyť v obchodech se obyčejné hliněné kuličky koupit snad ani 

nedají. Ale dříve měl každý kluk svůj pytlík hliněných kuliček a 

skleněnky, to byla vzácnost. Do hlíny se udělal důlek a kluci se do něj 

kuličkami strefovali. Kdo ty své dostal do důlku jako první, vyhrál 

všechny. Škoda, že se tato hra z dětských jarních radovánek vytrácí. 

Začátkem měsíce jsme ještě slavili masopust. Projektový den, 

který jsme ve škole zorganizovali 11. března, nám určitě osvětlil 

význam tohoto období. I na obecním masopustu jsme předvedli pěkné 

a veselé vystoupení. A i když se konal až po Popeleční středě, kterou 

masopust oficiálně končí, určitě jsme si ho užili a pobavili všechny 

přítomné rozpustilým příběhem o babce a dědkovi. Teď, po 

masopustu, nastává doba postní, ve které se budeme chystat na oslavu 

svátku jara a nového života - Velikonoc. Školu jsme si už hezky jarně 

vyzdobili a teď jen zbývá vyrobit a připravit pěkné výrobky, které 

nabídneme k prodeji o velikonočním jarmarku. 

Koncem měsíce března jsme si všichni posunuli malou ručičku 

hodin o šedesát minut vpřed. Začali jsme měřit letní čas. Pro některé 

lidi tato změna přináší spoustu problémů, souvisejících se zvykáním si 

na časnější vstávání a jiný režim v příjmu jídla. Jiní zase uvítají, že je 

večer déle vidět. No prostě jaro je tu, tak si ho užívejme. 

 

 

     Jiří Sladovník 
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Připravované dubnové akce 

 
1. dubna - vystoupení žáků v Domově důchodců v Rožmitále p. Tř. 

  - beseda v Knihovně manželů Tomanových v Rožmitále p. Tř. 

6. dubna - beseda s příslušníkem Policie ČR 

8. dubna - divadelní představení „Jak se budí země“ 

13. dubna - výuka dopravních předpisů s předsedou Autoklubu Příbram 

14. dubna - tvorba velikonočních dekorací s rodiči 

14. dubna - konec plaveckého výcviku 

19. – 20. dubna - velikonoční jarmark 

20. dubna - školní projekt „Život v půdě“ 

20. dubna - třídní schůzky 

21. – 22. dubna - velikonoční prázdniny 

28. dubna - školní kolo recitační soutěže – 1. část 

29. dubna - školní projekt „Čarodějná škola“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amálka Stejskalová 1. r.      
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Školní karneval s hastrmankou Ankou 

 
11.3. v pátek byl karneval. Moc jsem se 

těšila. Šla jsem za sestru s Kristýnkou. Paní 

učitelka Duchoňová šla za vodnici. Hledala 

hastrmana a my jsme jí poradili, kde ho najde. 

Paní učitelka nás rozdělila do skupin, já byla 

s Kristýnkou. Ve třídách jsme si povídali o 

masopustu a kreslili. Nakonec byl karneval 

v tělocvičně a vyhodnocení. Skončili jsme 

poslední, ale stejně se mi den moc líbil.   

Kateřina Štefanová 4. ročník 

 

 

11.3. jsem šla do školy ráda. 

Ne že bych školu ráda neměla, to ne, 

ohromně mě baví, ale na karneval se 

těšíme o trošku více. Já šla za 

mickymause. Nejprve jsme se 

rozdělili do družstev, já byla s Janem 

Němečkem, Dominikem Horčičkou a 

Filípkem Šprunglem. Šli jsme k paní 

učitelce Léblové a tam se dozvídali něco 

o masopustu, doplňovali křížovku a 

odpovídali na otázky. Potom jsme šli 

k paní učitelce Zikmundové, kde naše 

družstvo udělalo hrachovce. To je maska, 

moc se nám povedla, což jsem vůbec 

nečekala. A šlo se nacvičovat. Šlo nám 

to, takže jsem si s vystoupením nelámala 

moc hlavu. Navíc jsme tvrdě cvičili, tak 

se nám to povést musí. Nakonec jsme šli 

do tělocvičny na karneval. Den se mi 

moc líbil. 
 Marie Vestenická 4. ročník  Sofie Lakomá 1. ročník 
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Obecní masopust 
Dne 12.3. se konal 

v Tochovicích masopust. Měli jsme se 

sejít v 9:45 hodin. Když jsme tam 

došli, začala ta velká zábava. Hrála 

nám kapela Třehusk různé písničky, 

mě se moc líbily. Také měl projev 

starosta. První vystupovala školka, 

potom hudební škola a po ní naše 

škola. Nakonec se dohadovala babka 

s vězněm a šlo se na průvod. 

V průvodu jel povoz s koňmi, a na 

povozu seděly děti. 

 Michaela Hlavínová 3. Ročník 

 

 

 

Na masopustu bylo hezké 

počasí. Nejdřív vystupovala kapela 

Třehusk. Pak vystupovala školka a 

my. Představení se nám vydařilo. 

Potom šel průvod, jeli jsme na voze a 

zpívali jsme. Průvod končil 

v hospodě. 

Jan Sladovník 2. ročník 

 
Masopust se nám všem 

vydařil. Nejvíce se mi líbilo, jak jsme 

jeli na tom voze, co táhli koně.  

 Martina Vršťalová 2. ročník 

 
Na masopust se vydařilo 

počasí. Nejvíce se mi líbily masky: 

bába, dědek, berušky, doktoři, indián 

a ještě Káča. 

 Gabriela Sadílková 2. ročník   Šarlota Lakomá 4. r. 
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Návštěva divadla 

 
Dne 21. března jsme jeli 

do divadla v Příbrami. Hráli tam 

pohádku „O velrybě Lízince“. 

Velryba na nás stříkala vodu, a 

když snědla něco slaného, tak se 

zvětšila. Když snědla něco 

sladkého, tak se zase zmenšila. 

Vždycky, když se zatáhly 

závěsy, tak tam začaly bublat 

bublinky a šly tam dvě ryby, 

které hubovaly na Lízinku. 

Jmenovaly se paní Parma a pan 

Okoun. Moc se mi to líbilo. 

 Nikol Bejčková 3. ročník   Nikol Bejčková 3. r. 

 

 

21. března 

jsme jeli do Příbrami 

do divadla. Usadili 

jsme se a koukali na 

pohádku. 

Když velryba byla 

ještě malá, skamarádil 

se s ní jeden kluk. 

Rybář jí chtěl chytit, ale 

chlapec mu zabránil, přinášel jí 

slané, aby byla větší. Rybář 

postavil plovárnu a restauraci „ 

U Lízinky“. Chlapec chtěl, aby 

se vrátila do moře, ale rybář 

nechtěl, proto jí dával buráky. 

Když pohádka skončila, měla 

jedna paní na ruce tu velrybu a 

ta nás postříkala.  

Eliška Krotká 3. ročník 
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Vyhodnocení sběru 

 
 

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 

Jaroš T.   150     6 180             

Kadlec 20 1500 20   17               

Němeček         35               

Petřík   1600   1 11 11             

Šprungl     15 1 5               

Lakomá S. 7                       

Stejskalová 11 185 1     200 1 1         

Svobodová 46   21   25               

Šafářová           340             

2.                         

Buzický                         

Horčička 16           41           

Kratochvíl V.                         

Průcha 10 652 11   2 305 31           

Sladovník 16   2   5 565 15           

Švejnoha   1110       710 27           

Kačurová   140       110             

Karasová                         

Konerlová R.                         

Sadílková         45               

Vršťalová 4 600     19 230 18 6         
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Jméno   ÚNOR     BŘEZEN     DUBEN   

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

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

Jaroš J.   220     12               

Kratochvíl D.     9                   

Bejčková           3000             

Hlavínová           50 64           

Klozarová         7 400 12           

Krotká 49 280 73 14 69 340 36 2         

4.                         

Brychtová   200                     

Lakomá Š. 7 380                     

Šimůnková 30 710       6190             

Šprunglová     15 1 5               

Štefanová                         

Uherková   780   29     316           

Vestenická     16 5                 

5.                         

Konderlová V.               1         

Sladovníková 16   44 1 11 565 3           

 

 

 


