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       Obsah: Slovo ředitele školy, Podbrdské muzeum v Rožmitále,  

Projekt „Chráníme své životy v situacích ohrožení“, divadlo 

vyhodnocení sběru, bludiště, rozdíly a malování. 
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Slovo ředitele školy 

 
Druhý měsíc letošního školního roku uplynul jako voda. Vaše školní 

práce získala opět ten správný běh a řád, jak se na pořádný školní rok sluší a 

patří.  

Z našich prvňáčků se stali už opravdoví školáci. Naučili se novým školním 

povinnostem, přípravě na vyučování, zvládnutí pravidel chování a k tomu 

poznali spoustu nových písmenek, začali číst slabiky a slova, počítat a psát 

první písmenka.  

Někteří starší školáci si řeknou, že je to legrace chodit do první třídy, ale ať 

si vzpomenou na své začátky a rozpomenou se, jak to bylo obtížné zvládat tu 

spoustu úkolů a povinností, která doposud ve školce nebyla.  

Kromě učení, které je samozřejmě naším hlavním úkolem, jsme se 

v uplynulém měsíci podívali do divadla v Příbrami na pohádku o Ferdovi 

Mravenci a jeden den jsme věnovali školnímu projektu, ve kterém si 

povídali o významu lesa pro člověka, o nejdůležitějších lesních bylinách, 

stromech a zvířatech a hlavně se zase učit práci ve skupinách. 

 V říjnu také začaly pracovat školní zájmové útvary. Mohli jste si 

vybrat z nabídky deseti kroužků ty, které vyhovují vašim zájmům a zálibám. 

Dramatický kroužek po dobu nemoci paní učitelky Duchoňové zatím 

pracovat nebude. 

Začátkem následujícího měsíce přesně do 10. listopadu organizujeme u nás 

ve škole charitativní sbírku určenou na pomoc hiporehabilitačnímu centru 

v Rokytnu u Pardubic, kde se zabývají výcvikem koní pro léčebny v celé 

České republice. V těchto ústavech se pak jízdou na nich léčí pacienti 

s nejrůznějšími zdravotními problémy. Můžete si koupit hopik v hodnotě 25 

Kč a přispět tak na výcvik koní.  

Nadále probíhá sběrová soutěž. Sbíráme hliník, baterie, elektro spotřebiče a 

od listopadu také víčka od PET lahví. V uplynulých dvou měsících se nám 

podařilo nasbírat 50 kg baterií a dva velké pytle elektro odpadu a to je pěkný 

výsledek. Škola získala v soutěži Recyklohraní 400 bodů, za které si budeme 

moci vybrat školní pomůcky. Všem, kteří jste se do soutěže zapojili, 

děkujeme. 

Na závěr dnešního úvodního slova vám přeji hodně úspěchů v dalším 

školním měsíci. 

Jiří Sladovník  
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Připravované listopadové školní akce 

10. listopadu 14.30 – 16.30 h - konzultační hodiny pro rodiče o prospěchu  

      žáků za I. čtvrtletí školního roku 

21. listopadu 10.30 h  - vánoční fotografování žáků 

29. listopadu 9.00 h – 19.00 h- divadelní představení „Vánoční příběh“

     

 

Výlet do Podbrdského muzea v Rožmitále 
Ve čtvrtek 29. září jsme se 

zúčastnili akce „Historie na vlastní 

kůži“ a to jako že doopravdy. 

Oblékali jsme se tam do 

historických šatů a já se cítila, 

když jsem si je oblékla, jako za 

dávných dob, kdy se bojovala na 

koních. Mohli jsme si potěžkat 

brnění, vlézt do vozu, do mučicích 

nástrojů, ale nejvíce se mi líbilo, 

jak jsem seděla na koni, a pak jak 

jsme si hráli na venkovním hřišti. 

Nakonec nám paní učitelka 

Léblová vyrazila na kovadlině 

minci. Jsem ráda, že jsem si to tam 

všechno mohla vyzkoušet. Bylo to 

moc pěkné. E. Brychtová 

 

Ve čtvrtek 29. září jsme byli se školou v Podbrdském muzeu. 

Tam jsme se rozdělili do tří družstev. Já byla ve druhé skupině. Šli 

jsme nejdříve do středověku. Tam byla spousta zajímavých věcí. 

Zkoušeli jsme psát husím perem, tak jak se psalo ve středověku. 

Potěžkávali jsme si brněni, oblékali se do dlouhých šatů. Vypadali 

jsme pěkně. Byl tam také vysoký kůň a na něj jsme se všichni vylezli. 

Bylo to pěkné. Také jsme se dívali na stará auta. Některá byla 

původní, jiná opravená. Viděli jsme také staré kočáry a vozy, saně a 

lyže. Na závěr jsme si mohli hrát na venkovním hřišti. Den se moc 

vyvedl a podařil.    B. Klozarová  
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Výlet do muzea 

Ve čtvrtek 29. září jsme jeli do Podbrdského muzea na výstavu 

exemplářů ze středověku. Cesta byla krátká, protože z Tochovic do 

Rožmitálu je to jen kousek. Když jsme tam přijeli, vešli jsme dovnitř a 

uvítala nás tam paní průvodkyně. Odložili jsme si bundy a batohy a 

ona nám vysvětlila, jak bude celé dopoledne probíhat. Ve velkém sále 

jsme byli všichni moc překvapeni. Bylo to tam vyzdobené a hned 

vedle nás na ramínkách viseli všelijaké šaty a také brnění, které nosili 

lidé v dřívějších dobách. Museli to mít pěkně těžké. V sále jsme měli 

možnost si obléci nějaké šaty. Mě to dalo docela práci si je obléci. 

Když jsme je měli na sobě a kluci brnění, tak jsme se fotografovali na 

velkém plastovém koni. Taky jsme si mohli vyrazit minci. 

Tenhle výlet se mi líbil a těším se na další. 

      M. Hlavínová 

Podbrdské muzeum 

Ve čtvrtek 29. září jsme navštívili Podbrdské muzeum. Prohlíželi jsme 

si tam vystavené obrazy a povídali si o Johance z Rožmitálu. Mohli 

jsme si tam také vyzkoušet starodávné šaty a brnění s helmami a 

dámské klobouky. Já jsem měla krásný kroj. Také jsme viděli stará 

auta. Byl to krásný den.   Š. Lakomá 
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Projekt „Chráníme své životy v situacích ohrožení“ 
 

 V pátek 30. září se konal projektový den. Moc se mi líbil, ale 

nejvíce se mi líbilo závěrečné stopování. První a druhé družstvo nám 

připravilo stopovanou. Šli jsme podle fáborků a hledali úkoly. 

Konečně jsme našli nápis 

HLEDEJTE. Všichni jsme se 

rozutekli a hledali poklad, který 

byl někde ukrytý. Když jsme za 

stromem našli paní učitelku 

Šounovou, mysleli jsme si, ona 

je ten hledaný poklad, ale byli 

jsme v koncích. Poradila nám, 

kde ho máme asi hledat. Našli 

jsme pak hromadu bonbonů.  

 M. Uherková 

Divadelní představení 

 
 Na představení o Ferdovi Mravencovi se mi moc líbilo. 

Legrační bylo, když brouk Pytlík vyprávěl, že se narodil v kině, kde 

viděl spoustu filmů. A také jak si 

Beruška stěžovala mamince. Tajemný 

byl i kouzelný pavouček, kterému 

svítily ruce. Těším se na příští 

divadlo.    

              J. Sladovník 3. r. 

 

10. října jsme jeli do divadla 

v Příbrami. Nejvíc se mi líbilo, jak 

Pytlík stavěl klouzačku, anebo jak 

soudili Ferdu. Legrační bylo ještě, jak 

hrálo rádio u cvrčka a jak se Beruška 

smála. Celé divadlo bylo srandovní. 

     

  D. Kratochvíl 4. r.   Sofie Lakomá 2. r. 
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V divadle se mi nejvíce líbila 

Beruška, brouk Pytlík, pan Hlemýžď, 

kobylka a samozřejmě Ferda. Jeli jsme 

tam 10. října autobusem. Bylo to tam moc 

a moc hezké, protože třeba Pytlík 

odpojoval anténu panu Cvrčkovi. Těším 

se na příště.  M. Vršťalová 3.r.

                      A. Stulíková 1. r. 

Vyhodnocení sběru 

 

Jméno        ZÁŘÍ         ŘÍJEN       LISTOPAD    PROSINEC 

  AL BA EL AL BA EL AL BA EL AL BA EL 

1. g   ks g ks ks g ks ks g ks ks 

Hrubý       90 10               

Kačur 170                       

Krahulec                         

Pekárek                         

Sadílek 950 28                     

Šafář                         

Šimůnek       340                 

Šverma 1000     4260 50               

Žáček 3215 43 1 140 7 4             

Stulíková           1             

Suková 1115 6   1070 5 4             

Šafářová V.                         

2.                         

Jaroš T. 2000 6 10 960                 

Kadlec 1400       79 2             

Němeček       3000                 

Petřík 530 28   1790                 

Šprungl 100   1                   

Lakomá S.       60 43 2             

Stejskalová 1460 1     9               

Svobodová                         

Šafářová T. 866                       
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Jméno 
          
ZÁŘÍ       ŘÍJEN     LISTOPAD   PROSINEC 

  AL BA EL AL BA EL AL BA EL AL BA EL 

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

Buzický                         

Horčička                         

Kratchvíl V.   6 15                   

Průcha       200 20 1             

Sladovník 885 6 6 970 7 87             

Švejnoha 1830     600 20               

Kačurová 280                       

Karasová 870   10 330                 

Konderlová         24 1             

Sadílková                         

Vršťalová       2000 3 9             

4.                         

Jaroš J. 2000 6 10 880                 

Kratochvíl D.                         

Bejčková 380   6                   

Hlavínová                         

Klozarová       640                 

5.                         

Brychtová 180 41                     

Lakomá Š.       290 46 2             

Šprunglová 100   1     1             

Šimůnková       270   1             

Uherková 5880 90                     
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Najdi rozdíly a vybarvuj  
 

 

 


