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Slovo ředitele školy 
Milí žáci, 

 o měsíci květnu se říká, že je měsícem lásky. Rozdávat lidem lásku a radost 

z ní, je to nejhezčí, co můžeme druhým dávat. Potěšit je, udělat pro ně dobrý 

skutek, pomoci jim v nesnázích, můžeme přece každý den. Někdy si 

neuvědomujeme, jak málo stačí, aby se druhému rozjasnil celý den. Dobré 

slovo, úsměv, ocenění to není zase tolik mnoho a právě ono dokáže otevřít 

bránu k srdci druhého. 

Velmi mě potěšilo, že jste tento měsíc mohli radost a vzájemnou 

pomoc nadělovat téměř každý den. Hned 5. května při benefičním koncertu 

pořádaném pro Japonsko, které postihlo ničivé zemětřesení. Nikoho z nás 

určitě nenechaly lhostejnými otřesné televizní záběry z této země a zřejmě 

při pohledu na ně, jsme zvažovali, jak tamním lidem pomoci. Náš koncert 

byl dobrou příležitostí, jak tento záměr naplnit. Překvapující byla velká účast 

rodičů a ostatních návštěvníků na něm. Potěšilo nás velmi vaše nadšení, 

s kterým jste předváděli vlastní program. Na dobrovolném vstupném se 

podařilo vybrat 3 720 Kč, které jsme zaslali Českému červenému kříži, který 

za účelem pomoci Japonsku, zřídil příslušný bankovní účet. 

V květnu jste také pomohli fakultním nemocnicím v Praze Motole a 

Olomouci, pro které jsme pořádali charitativní sbírku. Léčí se v nich děti 

s onkologickými nemocemi a vaše finanční pomoc, kterou jste jim věnovali 

zakoupením voskové pastelky v hodnotě 35 Kč, určitě dětem pomůže. 

Prostřednictvím Fondu Sidus jsme jim poslali 1 050 Kč. 

Asi nejhezčí a nejvřelejší dárek jste dali v květnu vašim maminkám 

v krásném příběhu o žácích „Naší školy“ předvedeném při oslavě Dne 

maminek 21. května v kulturním domě. Myslím si, že každá byla dojata. 

Vždyť ony nám té své lásky nadělily a stále nadělují spoustu. Rozžehly ji 

v nás jako světýlko naděje ještě před tím, než jsme se nenarodili. Pečujme 

proto o ni, aby v nás nikdy nezhasla. 

Na závěr dnešního úvodního slova, vás musím pochválit za skvělé 

výsledky v soutěžích konaných v květnu. Nejdříve to byla soutěž 

cyklistická, které se 11. května zúčastnila děvčata ze 4. a 5. třídy Márinka 

Vestenická, Michalka Uherková, Evička Brychtová a Terezka Sladovníková. 

Podařilo se jim získat pěkné 5. místo.  

Skvěle si vedli také recitátoři v okrskovém kole soutěže v Památníku K. 

Čapka ve Strži u Staré Hutě. 23. května zde Renátka Konderlová v I. 

kategorii obsadila 4. místo, Deniska Šimůnková v kategorii II. místo druhé a 

Terezka Sladovníková ve III. kategorii místo třetí. 
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No a nejlépe jste si vedli všichni, kdo jste celý rok sbírali hliník. 

V soutěži „Těžíme hliník z našich domácností“se nám podařilo nasbírat 

220,48 kg tohoto kovu a v přepočtu na jednoho žáka školy obsadit mezi 59 

školami ze středních a jižních Čech 2. místo. Všechny vás chválím. Vyhráli 

jsme sadu výukových přírodovědných materiálů, ekologický výukový 

program a 2 920 Kč, za které si můžeme nakoupit potřebné přírodovědné 

pomůcky.  

Vidíte, třídit odpad se vyplácí.      

   

Jiří Sladovník 

 

Připravované červnové akce 
9. června - konzultace o prospěchu žáků za IV. čtvrtletí šk. roku 

10. června - výuka dopravních předpisů a praktické jízdy na  

  dopravním hřišti v Příbrami 

18. června - výlet s rodiči do ZOO v Praze 

23. června - školní výlet na zámek v Hořovicích a hrad Žebrák 

24. června - projekt pořádaný ve spolupráci s obcí Tochovice  

„Poznáváme současnost a minulost naší obce“ 

30. června - vydávání závěrečného vysvědčení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše škola 

 

Školu, tu má každý rád,  

je s ní velký kamarád. 

Někdy ovšem nechce jít  

do školičky se učit. 

Žák počítá 2x2, 

neví, myslí, je to tak. 

Všichni přece ví, že 4. 

A ti co to neumí, 

rychle se to doučí. 

 

Šarlota Lakomá 4. r. 
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Čarodějná škola 
       Dne 29.4. se konal projektový den „Čarodějná 

škola“. Přišla k nám profesorka Renáta Šílená. 

Nejvíce se mi líbilo malování čarodějnic. Byla 

jsem ve družstvu s Terkou Š., Martinkou, 

Márinkou a Járou. Když jsme se představovali, 

řekla jsem, že se jmenuji Kayla a přiletěla jsem 

z neznámé země, přiletěla jsem za zábavou. 

Renáta Šílená nám řekla, že krteček poletí do 

vesmíru a myslela si, že jí vezmou s sebou, tak si 

nevzala koště.        

                        Nikol Bejčková 3. ročník                Martina Vršťalová 2. r. 

 

        29. dubna jsme měli čarodějnou školu. 

Přišla jsem do školy, povídali jsme si a najednou 

přišla paní profesorka Renáta Šílená. Rozdělili 

jsme se do družstev, byla jsem se Sofinkou. 

Nejvíce se mi líbilo v tělocvičně, tam jsme se 

představovali. Já byla Belzebuba ze Šumavy. 

Pouštěli nám písničky a my jsme tancovali. 

Nakonec bylo vyhodnocení, byli jsme na pátém 

místě. 

                                  Eliška Krotká 3. ročník 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
                                           Nikol Bejčková 3. r. 

Čarodějnice 

 

Čarodějnice letí 

Za ní druhá a třetí, 

letí na čarodějný slet, 

ví už o tom celý svět. 

Bude se tam čarovat, 

lektvary otravovat. 

Pak se zase rozletí 

každá na svém koštěti. 

Čáry přece nejsou zlé, 

hlavně se jich nebojme. 

 

Marie Vestenická 4. r.   

Malá čarodějka 

 

Čarodějka maličká, 

jmenuje se Anička. 

Lektvar míchá zcela sama, 

nikdo jí s ním nepomáhá. 

Míchá, míchá den i noc, 

přijďte Aničce na pomoc. 

Bude vám vděčná moc a 

moc. 

 

Šarlota Lakomá 4. r. 

a Běta Klozarová 3. r. 
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 Benefiční koncert 

     Dne 5.5. jsme měli benefiční 

koncert pro Japonsko. Nacvičovali jsme 

a měli jsme pozvat naše rodiče, aby 

přispěli penězi. Při nacvičování se nám 

docela vedlo, a bylo to čím dál lepší, 

teda aspoň já si to myslím, protože se mi 

to líbilo. Jsem si jistá, že rodičům se to 

líbilo také.  

                  Michaela Hlavínová 3. r.                      Denisa Šimůnková 4. r. 
 

       Ve čtvrtek 5.5. byl koncert pro Japonsko. Tereza 

s Věrkou vybírali vstupné, potom jsme nastoupili. 

Nejdříve tancovali 1. A 2. Ročník, pak jsme tancovali 

s druhákama my třeťáci. Byla také písnička o 

mravencích a potom básničky. Přednášela Renáta, 

Denisa Š. a Tereza. Potom jsme tancovali ve 

dvojicích, já tancovala s Bětkou Klozarovou. Měli 

jsme trému a smáli jsme se. Poslední písnička byla 

„Náměšť“. Na konec povídal pan učitel a paní učitelka 

Duchoňová.                  Eliška Krotká 3. ročník 

Šarlota Lakomá 4. r. 

Dopravní soutěž 
       Dne 11. května se v Příbrami konala dopravní 

soutěž pořádaná BESIPEM. Protože nechceme 

udělat ostudu, pilně jsme trénovali testy, jízdu na 

kole a dopravní značky. Paní učitelka Léblová 

vybrala mě, Evku B., Terku S. a Márinku V., tak 

jsme jely do Příbrami. Byly jsme hodně nervózní, ale paní učitelka nám 

dodávala sebevědomí. Jediné, co mě hodně překvapilo, bylo to, že tam byly i 

starší děti. Nejdříve jsme si prošly trasu, byla docela dobrá, až na to, že na ní 

dodali značky a policii. To byl náš první úkol. Druhý úkol byl test. Testy 

byly moc těžké, ale přesto jsme je zvládly. Třetí úkol byl zdravověda, měly 

jsme tam jen menší chyby. Už toho bylo moc, tak jsme si odpočinuly. 4. 

úkol byl nejtěžší, jízda zručnosti byl kámen úrazu. Místo věcí, které jsme se 

učily, tam bylo šikmé prkno, které skoro nikdo neudělal. Pak nás čekal oběd 

na gymplu a nakonec vyhodnocení. To páté místo stálo za to. Ten den se mi 

moc líbil.                                                    Michaela Uherková 4. ročník 
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Svátek matek 
Dne 21. Května jsme hráli pásmo písniček 

a textů. Nacvičování bylo dost dlouhé, přibližně 

dva a půl měsíce. Paní učitelka Duchoňová to 

měla nádherně připravené. Písničky jsme 

secvičovali s panem ředitelem, který nás 

doprovázel.  

Ve dvě hodiny 

odpoledne to začalo. 

Jako první vystupoval 

Sokol Milín, pak děti 

ze školky a nakonec 

my. Vyprávění o 

Machovi a Šebestové 

a jejich kouzelném sluchátku se moc líbilo 

maminkám i celé rodině. Já se musela smát, 

protože bratranec mě rozesmával. Jako dárek od 

nás maminky a babičky dostaly keramické 

konvičky a karafiáty. Bylo to moc pěkné 

odpoledne.    

Michaela Uherková 4. ročník 

 

Recitační soutěž ve Strži u Dobříše 
Dne 23. května jsme jeli s Denkou a 

Reňďou na recitační soutěž do Strže u Dobříše. 

Vyjížděli jsme v osm hodin. Dojeli jsme na 

místo a chvíli jsme seděli v autě, pak jsme šli do 

domu Karla Čapka. Začátek byl v devět hodin. 

Reňďa měla básničku od Ivoše Odehnala „Moji 

psí kamarádi“, Denka „Jaké bude počasí“ od 

Jiřího Žáčka a já měla „Cendolín“ od Hermíny 

Frankové. V porotě byl také Ondřej Kepka. 

Když jsme odrecitovali, šla se porota domluvit, 

kdo vyhraje. Mezi tím jsme si něco koupili a pak 

to začalo. Já jsem byla třetí, Denka druhá a 

Renatka čtvrtá. Pak jsme jeli do Dobříše, tam 

nám pan ředitel koupil zmrzlinu. Den se mi moc 

líbil.   Tereza Sladovníková 5. ročník 
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Vyhodnocení sběru 

 

Jméno   BŘEZEN     DUBEN     KVĚTEN   

  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. 6 180       160 15           

Kadlec 17         650   66         

Němeček 35                 1700     

Petřík 11   11           329       

Šprungl 5                       

Lakomá S.                         

Stejskalová   200 1 1   212 7           

Svobodová 25               38       

Šafářová   340             7 320     

2.                         

Buzický                         

Horčička     41                   

Kratochvíl V.                     1   

Průcha 2 305 31           63 1030 10   

Sladovník 5 565 15   2 270     2 305     

Švejnoha   710 27             1620     

Kačurová   110       100       420     

Karasová         16 930             

Konderlová R.             11   8       

Sadílková 45               58   20   

Vršťalová 19 230 18 6         39 200   14 
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Jméno   BŘEZEN     DUBEN     KVĚTEN   

  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. 12                       

Kratochvíl D.                     8   

Bejčková   3000     18               

Hlavínová   50 64   4               

Klozarová 7 400 12   19 1160             

Krotká 69 340 36 2           440     

4.                         

Brychtová                   160     

Lakomá Š.                         

Šimůnková   6190     16 720 22       8   

Šprunglová 5                       

Štefanová                     4   

Uherková     316   31 510 15     460     

Vestenická         248 4040 23 7 14 6070 94   

5.                         

Konderlová V.       1         22       

Sladovníková 11 565 3   2 270 2 3 2 310 3   

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Květiny pro maminky – Míša Hlavínová a Eliška Krotká 3. ročník 


