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Slovo ředitele školy 
Milí žáci, 

uplynulý  měsíc duben, byl plný událostí. Možná právě proto tak 

rychle utekl. Během třiceti dubnových dnů se příroda změnila k nepoznání. 

Stromy se zazelenaly a rozkvetly, zahrádky a louky se zaplnily krásně 

kvetoucími rostlinami. Jaro přišlo v celé své kráse. 

          Duben s sebou přinesl velikonoční svátky. Jsou to nejbarevnější 

svátky v roce. Všechno při nich kvete pestrými barvami, dokonce i slepičí 

vajíčka. Pečlivě jste se na ně ve škole připravovali. Vytvořili jste takovou 

spoustu výrobků, které školu krásně vyzdobily, že z toho až oči přecházely. 

Na tvorbě dekorací pro velikonoční jarmark se sešlo několik maminek a 

spolu s vámi vyrobily nádherné výrobky. Krásné byly zejména ty látkové 

slepičky. Děkujeme všem maminkám, které do školy dekorace přišly tvořit 

nebo na nich pracovaly doma. Peněžní výtěžek, který z této akce vznikl, byl 

předán do pokladny SRPŠ.  

          Tento měsíc jsme neslavili jen Velikonoce, ale svůj svátek měla i 

Země. Bylo to 22. dubna a my jsme si ho připomněli v projektovém dni 

„Život v půdě“ a myslím si, že jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí o 

životě v ní a jejím významu pro náš život. 

           Měsíc duben není pouze měsícem ochrany přírody, ale také měsícem 

bezpečnosti. Přijela k nám proto 13. dubna paní Stoklasová z Autoclubu 

Příbram, která nás seznamovala s pravidly silničního provozu, proto také 

přijela 6. dubna paní Schindlová mluvčí Policie ČR a besedovala s námi o 

pravidlech pohybu chodců na vozovce, vzájemného soužití lidí a ochraně 

našeho zdraví. Získali jsme spoustu užitečných informací. Závěrem celého 

besedování bylo myslím zjištění, že by si lidé měli vzájemně pomáhat a být 

k sobě milí a hodní, aby se nám na světě dobře žilo. Často se ale setkáváme 

s tím, že lidé k sobě takoví nejsou. A když se ke špatným lidským vztahům 

přidá ještě nepřízeň přírody, je pak skutečnost ještě bolestivější. Myslím teď 

na události spojené se zemětřesením v Japonsku. Mluvili jsme o nich ve 

škole a rozhodli jsme se tamním lidem pomoci. Pořádáme proto 5. května 

žákovské benefiční vystoupení, ve kterém rodičům a ostatním návštěvníkům 

ukážeme, co všechno umíme z hodin hudební a dramatické výchovy. 

Výtěžek z dobrovolného vstupného odešleme do fondu na pomoc Japonsku. 

Nezapomeňte proto pozvat do školy všechny rodiče a své známé. 

         Udělat lidem radost a potěšit je se nám povedlo hned 1. dubna, kdy 

jsme s naším masopustním programem navštívili babičky a dědečky 

v rožmitálském domově důchodců. Přímo se hodilo v první aprílový den je 



3 

 

rozesmát žertovným příběhem o babce a dědkovi. Také vás těšilo, když se 

diváci smáli, tleskali nám a děkovali za krásné vystoupení. Tady vidíte, že 

vaše školní práce má velký smysl a že i vy, i když jste ještě malí, můžete 

hodně druhým pomoci.  

        V květnu budete mít ještě jenu možnost pomoci, tam kde je to 

zapotřebí. Budeme totiž pořádat charitativní sbírku pro fond Sidus, který 

pomáhá dětem při léčbě onkologických onemocnění. Věřím, že se do ní 

zapojíte téměř všichni. 

Na závěr dnešního slova chci poděkovat všem paním učitelkám, které 

zmiňované dubnové akce pro vás připravovaly a organizovaly. 

 

Připravované květnové akce 

5. května 16.00 h  - benefiční koncert na pomoc zemětřesením 

                                       postiženému Japonsku 

8. května 15.00 h  - vystoupení žáků při kladení květin u památníků  

                                       padlých občanů obce ve světových válkách 

11. května   - okresní kolo cyklistické soutěže v Příbrami 

21. května 14.00 h  - vystoupení při oslavě „Dne maminek“ 

23. května   - okrskové kolo recitační soutěže ve Strži u Dobříše 

25. května 9.00 h  - fotografování žáků 

26. května   - regionální přírodovědná soutěž v Příbrami  

                                      „Ptáci a savci ČR“ 

27. května   - vystoupení žáků školy v Domově důchodců  

                                       v Rožmitále 

    - návštěva Podbrdského muzea 

30. 5 – 3. 6.  - konání školy v přírodě chata Povydří  Srní na Šumavě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alžběta Klozarová 3. ročník 

Jarní 

Jaro, jaro, kde ty spíš? 

Ukážeš mi svoji skrýš? 

Otvírá ji zlatý klíček, 

jmenuje se petrklíček. 

 

Ten klíč roste na zahrádce, 

láká k sobě vůní sladce, 

broučky, mušky, včeličky, 

opylovat kvítečky. 

 

 Jan Sladovník 2. r. 
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Návštěva domova důchodců a knihovny v Rožmitále pod 

Třemšínem  
V pátek 1. Dubna 

jsme byli v domově důchodců 

hrát pásmo o masopustu. 

Převlékli jsme se do kostýmů 

a představení mohlo začít. 

Bylo velice legrační. Babičky 

a dědečkové se smáli a také si 

s námi zazpívali. Určitě jsme 

je potěšili. Po představení 

jsme jeli do rožmitálské 

městské knihovny. Beseda byla moc a moc hezká. Mohli jsme si 

prohlédnout celou knihovnu pro děti. Měli tam spoustu nových i starých 

knížek. Museli jsme se rozloučit, abychom stihli autobus. Byl to moc hezký 

den, i když někteří kluci, kteří s námi v domově důchodců nebyli, si myslí, 

že sedět v cukrárně je lepší než dělat radost starým lidem.  
    Tereza Sladovníková 5. Ročník 

  

V pátek 1.4. jsme jeli navštívit 

staré lidi do domova důchodců. 

Nejprve jsme se převlékli do obleků na 

vystoupení a pak jsme nastoupili. 

Vystoupení se jim moc líbilo. Prý se 

jim líbila paní učitelka a pan učitel, 

protože paní učitelka byla babka a 

učitel dědek. Za vystoupení jsme 

dostali sušenku a čaj, byla to 

taková dobrá svačinka. Když 

jsme se zase převlékli do svých 

věcí, jeli jsme do knihovny. 

Bylo tam pěkně. Rozdělili nás 

do tří řad a tak jsme soutěžili. 

Já jsem vyhrála.  

 

Alžběta Klozarová 3. ročník 
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Beseda s příslušníkem Policie ČR 

 
Ve středu 6. dubna k nám do školy přišla 

paní od policie. Povídala nám, jak se chovat na 

silnici. Ukazovala nám různé druhy pout i fotky 

policistů v akci. Pustila nám film o chlapečkovi, 

kterého šikanovali. Nakonec nám dala pexeso.   

Jan Sladovník 2. ročník 

 

První hodinu k nám přijela 

policistka. Bylo to moc pěkné. Nejvíc mě 

zaujaly značky, protože jsou moc důležité.

  Tomáš Buzický 2. ročník 

 

 Přišla k nám paní policistka, aby nás 

naučila, jak se máme chovat. Mně se líbilo, jak nám 

ukazovala výzbroj a povídala nám o případech. 

Nakonec nám ukázala video.   

Vojta Kratochvíl 2. ročník 

  

Divadelní představení „Jak se budí země“ 
 

8.4.jsme navštívili mateřskou školku, protože tam hráli pohádku 

„Jak se budí země“. Nejvíce se mi líbila žába Jiřina, která pomohla Tondovi 

pověsit hnízdo na strom a probudit jaro. Zima uplavala v řece. Představení 

oživili herci pěknými písničkami. Divadlo se všem moc líbilo. 

     Denisa Šimůnková 4. ročník 

Školní projekt „Život v půdě“ 

 
        Dne 20. dubna se konal projektový den. Jmenoval se „Život v půdě“. 

Na tom dnu se mi líbilo, že v něm bylo hodně zajímavých věcí, například 

jsme venku vyhledávali různé živočichy. Také se mi moc líbilo, když jsme 

byli u pana ředitele, protože tam měl různé zkumavky, nádobky a jehličky. 

Také tam měl otevřenou krabičku a v ní hlínu, ve které vůbec nebyla vidět 

voda, ale přesto tam byla. Dále jsme byli u paní učitelky Zikmundové, tam 

jsme malovali průřez půdou. Celý den se mi moc líbil a už se těším na další 

takový.                                            Michaela Hlavínová  3. ročník 
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Recitační soutěž 
     Dne 28.4. 2011 byla ve škole recitační 

soutěž. Každý se měl naučit básničku. 

Všichni se moc snažili. Na prvním místě se 

umístila Renatka Konderlová, na druhém 

Honzík Sladovník a na třetím byli 

Tomášek Buzický a Ondra Kadlec. 

V druhé kategorii byla na prvním místě  

Terka Sladovníková, na druhém Denka Šimůnková a na třetím místě se  

umístily Evka Brychtová a Šarďa Lakomá. I když jsme se neumístily, soutěž 

se nám líbila.           Kateřina Štefanová a Kristýna Šprunglová 4. Ročník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kdo to vlastně Apríl byl? 

 

Kdo to vlastně Apríl byl? 

Byl to snad král, pán 

Nebo něco jako svatý Jan? 

Ale to je hloupost přece. 

To je, jako kdyby chodily ryby 

a raci létali jako ptáci. 

Je to, jako kdyby 

delfín chodil pozadu, 

slepice měli zobák jen pro parádu. 

To je, jako kdyby 

lidé lezli po stromech jako opice 

a opice nosily čepice, 

aby jim nebyla zima 

a nezastihla je rýma. 

Ale já už možná vím, kdo to byl, 

Byl to možná šprýmař a lidumil. 

Snad to byl někdo, 

kdo vynalezl gramofon,  

anebo něco jako roztomilý slon. 

Určitě byl velmi slavný, 

 podle jeho jména je měsíc Apríl. 

Apríl v Německu, apríl v Anglii 

a jeden aprílový den v Česku 

anebo v Asii. 

Hlavně, že vím, kdo to byl, 

byl to šprýmař a lidumil. 

 

Marie Vestenická 4. ročník 

 

 

Nápady slečen aprílových 

 

V létě v Tochovicích 

byl tak velký rybník, 

že si v něm udělalo 

pár mimozemšťanů piknik. 

Na stole měli sladké liščí ohony, 

kočičí salámy, ostré sladké banány. 

Jako dezert kočičí ocásky, 

Plněné liščí vlásky 

a mlékem nadívané klásky. 

Popřáli si dobré chutnání, 

snědli vše, co bylo k mání. 

Po vydatném pikniku 

zmizeli zas pod hladinou rybníku. 

 

Míša U., Eva a Denisa Š. 4. 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       160 15   

Kadlec 20 1500 20   17         650   66 

Němeček         35       25       

Petřík   1600   1 11 11             

Šprungl     15 1 5               

Lakomá S. 7                       

Stejskalová 11 185 1     200 1 1   212 7   

Svobodová 46   21   25               

Šafářová           340             

2.                         

Buzický                         

Horčička 16           41           

Kratochvíl V.                         

Průcha 10 652 11   2 305 31     595     

Sladovník 16   2   5 565 15   2 270     

Švejnoha   1110       710 27           

Kačurová   140       110       100     

Karasová                 16 930     

Konerlová R.                     11   

Sadílková         45               

Vršťalová 4 600     19 230 18 6 4   19 1 

              

 

 

 

 
Amálka Stejskalová 1. r.     Sofinka Lakomá 1.r.      Nikol Bejčková 3. r. 
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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     18       

Hlavínová           50 64   4       

Klozarová         7 400 12   19 1160     

Krotká 49 280 73 14 69 340 36 2         

4.                         

Brychtová   200                     

Lakomá Š. 7 380                     

Šimůnková 30 710       6190     16 720 22   

Šprunglová     15 1 5               

Štefanová                         

Uherková   780   29     316   31 510 15   

Vestenická     16 5         248 4040 23 7 

5.                         

Konderlová V.               1         

Sladovníková 16   44 1 11 565 3   2 270 2 3 

              

 

 

 

 

 

 

 
 


