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Slovo ředitele  

 
Milí ţáci, 
 měsíc duben uběhl opět jako voda. Probíhal u nás v duchu ekologické 
výchovy. Celkem tři dny jsme se věnovali problematice ochrany přírody, péče 
o ţivotní prostředí, tříděním odpadů a vyuţíváním technických rostlin 
člověkem. Navštívili nás zástupci ekologického centra z Chraštic a celé 
dopoledne nás seznamovali s pěstováním technického konopí a s jeho 
vyuţíváním v průmyslu. Měli jste moţnost si vyzkoušet, jak se dříve 
zpracovávalo na vlákna pro tkaní látek a dovědět se také, kde všude a proč se 
dnes  technické konopí vyuţívá a co se z něho vyrábí.  
Nezůstali jsme také nic dluţni problematice třídění odpadů. Chci Vás pochválit 
za mnoţství papíru, hliníku i baterií, které jste do školy v tomto měsíci donesli. 
Při jedné z činností, které jste ve ,,Dnech Země“ věnovali, jste se dozvěděli o 
důleţitosti třídění odpadů a o moţnosti dalšího vyuţívání vytříděných komodit. 
Z donesených plastových, papírových obalů a dalšího drobného materiálu jste 
vyrobili skvělé ,, smetišťáky“ , které nám nyní zdobí vestibul školy.  
Nezapomněli jsme ani na zlepšování ţivotního prostředí v okolí školy. Vyčistili 
jsme břehy potoka za školou a máme tak tento prostor připravený pro další 
úpravu v případě budování školního hřiště, které si tak přejeme. Pomohli jsme 
také čistit obecní les od klestí. Za všechnu tuto práci si zaslouţíte pochvalu. 

V dubnu jsme  dvakrát navštívili divadelní představení. Jednou to bylo 
v Praze ve Stavovském divadle, kde jsme viděli pohádku Sněhová královna. 
Myslím si, ţe jsme všichni byli okouzleni starobylostí a vznešeností tohoto 
divadla a i samotné představení v nás zanechalo nezapomenutelné záţitky.  
Škoda jen, ţe jsme si nemohli prohlédnout výstavu dětských výtvarných prací 
k této pohádce, kde měly být vystaveny práce i dvou ţákyň naší školy. Tato 
výstava se v den představení teprve chystala. Také prohlídka Národního 
muzea, tamních přírodovědných sbírek a výstavy koster dinosaurů, kterou 
jsme po divadle absolvovali, byla velmi zajímavá a poučná. 

Druhé divadelní představení, bylo v Příbrami a jmenovalo se Dřevěný 
zámeček. Podle Vaší odezvy se Vám také líbilo. Je jen velkou škodou, ţe při 
obou akcích se mezi námi našli ti, kteří během her rušili výkony herců a svým 
chováním kazili dobré jméno školy. Měli by se nad sebou přinejmenším 
zamyslet. 

V minulém měsíci se nám opět podařilo zlepšit vybavení školy. V malé 
třídě jsme zřídili oddělení pro výuku informatiky. Jsou zde nové stoly a ţidle, 
osm počítačů, z nichţ kaţdý je připojen k internetu. Všechny tyto nové věci 
nám pomohou zkvalitnit naší kaţdodenní školní práci. 

Také školní kuchyň prodělala značnou změnu. Její vybavení je zcela 
nové. Pro výdej jídla se pořídily výdejní a odkládací pulty, na nádobí se 
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instalovaly nové úloţné skříňky. Záleţí nyní jen na nás všech, jak se o toto 
zařízení budeme starat, aby vydrţelo dlouho jako nové. 

 
V následujícím měsíci nás čeká vystoupení při oslavě Dne maminek. 

Věřím, ţe pohádka   O šípkové Růţence, kterou pro tuto oslavu připravujeme, 
se bude všem přítomným líbit. Záleţí ale na všech dětech jak hodně. Na  
poslední zkoušce jsem byl totiţ svědkem toho, ţe někteří chlapci více vnímali 
své kamarády a na pokyny paní učitelky téměř vůbec nereagovali. Polepšete 
se. Na kaţdém závisí, jaký bude celkový dojem z vystoupení. 

V květnu pojedeme na ozdravný pobyt ve škole v přírodě v Janově 
nad Nisou. Vaši rodiče obdrţeli k vyplnění několik formulářů pro organizační 
zajištění tohoto pobytu. Prosil bych je o jejich vyplnění a zaslání do školy 
v uvedených termínech, aby se veškeré přípravné práce pro zajištění pobytu, 
mohly zrealizovat ve stanovených termínech. Chtěl bych poděkovat  panu 
Stulíkovi a výboru sdruţení rodičů za finanční dary, díky kterým bylo moţné 
sníţit celkovou částku pobytu na jedno dítě o 400 Kč. 

Do 10. května bude ve škole, stejně jako v minulých letech , probíhat 
charitativní sbírka pro Fond Sidus. Její finanční výsledek se pouţije pro dětské 
pacienty onkologického a transplantačního oddělení Pediatrické kliniky 
Fakultní nemocnice v Motole a Olomouci. Během následujících dnů máte 
moţnost si přijít do ředitelny školy vybrat a objednat přívěsky ke klíčům 
v hodnotě 35 a 50 korun. Věřím, ţe i letos se do sbírky zapojíte ve velké míře 
a pomůţete nemocným dětem. 

Do následující školní práce Vám přeji hodně úspěchů.  
        Jiří Sladovník 
 
 
 
Připravované květnové školní akce 
6. 5.  10.00 h školní fotografování 
7. 5.   7.00 – 14.00 h okrsková soutěž McDonalds CUP – vybraní žáci 

 
8. 5.  14.00 h recitační vystoupení ţáků školy při kladení věnců u 

pomníků padlých 
11. 5.  14.00 h kulturní vystoupení ţáků při oslavě Dne maminek
  
19. 5.  17.00 h koncert ţáků ZUŠ J. J. Ryby pod vedením pana uč. A. 

Tomáška 
22. 5.  7.30 – 16.00 h výlet do ZOO v Plzni   
26. – 31. 5.  pobyt ţáků ve škole v přírodě v Janově nad Nisou 
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Kroužky v naší škole 3. Část 
 
Angličtina – English 
Hello! 
Kaţdé úterý po obědě máme krouţek angličtiny. 
Hodně se na něj těšíme. Na angličtině se učíme 
nová anglická slovíčka, písničky a říkanky. Umíme 
říkat své jméno. Dokáţeme pojmenovat části 
těla,zvířat, oblečení. Uţ jsme se také naučili barvy a 
anglicky počítat do deseti.  
Goodbye!   Tereza Sladovníková  2.ročník 

 

Zdravotnický kroužek 
Krouţek je bezva, je moc důleţitý, protoţe můţeme 
pomoci některým lidem   

Věra Konderlová 2.ročník 
 

Zdravotnický kroužek 
Zdravotnický krouţek je pěkný, učíme se tam důleţité věci, třeba obvazovat 
koleno, loket a jiné…. 

 Adéla Uherková 4.ročník 

 

Žákovská literární tvorba 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Janku 

 

Janku, Janku od 

verpánku 

jaro letí s křídlem vánku. 

Jaro, kvítí, jahody, 

Janku, vzhůru na hody. 

 

Adéla Uherková 4.r. 

 

Velikonoce 

 

Honím, Honím 

holčičku, 

Chci po ní koledičku. 

Koledičku dej, 

na nic nečekej. 

 

Patrik Klement 4.r. 

 

 

Jaro 

 

Už je jaro, už je tu, 

přijeli jsme z výletu. 

Kytky rostou, slunce svítí, 

na louce je plno dětí. 

Já si vezmu košíček 

na pár malovaných vajíček. 

 

Anna Klozarová 5.r. 
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Školní hřiště očima dětí  
 
Školní hřiště si představuji tak, aby tam byly podmínky pro tělesnou výchovu a 
na hraní v druţině. Představuji si, ţe by tam byly branky na fotbal, aby si mohli 
kluci zahrát i v druţině. Dále koše na basketbal, síť na tenis, prolézačky a 
hřiště na florbal. Bylo by hezké i pískoviště a hrazda. Moc se na hřiště těším.
    

Anna Klozarová   5.ročník 
 

 
Já David Kluk bych si 
představoval hřiště, na kterém 
bychom mohli hrát různé hry, 
například fotbal, florbal, slepou 
bábu a jiné. 15 dětí od nás hraje 
rádo fotbal. Paní učitelka nás 
vţdy rozdělí správně. Je to fajn, 
ale ten terén je špatný, krtci nám 
tam dělají hromady a je tam 
bláto. Všichni si přejeme nové 
hřiště a já si to přeji opravdu 

moc.  David  Kluk 4.ročník 
 

 
Budeme mít školní hřiště. Já bych si moc 
přála, aby tam byly houpačky, nějaké 
klouzačky a šplhací tyče. Také by bylo fajn, 
kdyby tam byl koutek, kde by se dalo cvičit 
při hudbě. 

    
 Věra Konderlová  2.ročník 
 

 
Naše hřiště 
Ve škole potřebujeme nové hřiště, protoţe kdyţ je venku hezky a máme mít 
tělocvik, nechci být jen v tělocvičně. Na starém hřišti nám lidé hází odpadky a 
kouří tam. Na novém oploceném hřišti by se neměli dostat a tak by nám to 
nikdo neničil.       

 Vojta   Vestenický 3. ročník 
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Akce v měsíci březnu- Velikonoce 
 
 

Velikonoční soutěž 
19.března byla ve škole soutěţ o 
nejhezčí velikonoční vajíčko. Nejdříve 
nám paní učitelka řekla: „ Vezměte si 
tuţky a jdeme hlasovat“ Paní učitelka 
a pan učitel nám rozdali lístky, na 
které jsme zapsali číslo vajíčka a 
figurky, které se nám líbily. Pak pan 
učitel šel spočítat hlasy, kdo vyhrál, a 
my s paní učitelkou jsme si šli říct 
něco o Velikonocích. Pan učitel přišel 
a vyhlásil vítěze. Nejhezčí figurku 
měla Deniska Šimůnková, měla krásnou panenku s uháčkovanou sukýnkou. 
Nejhezčí kraslici měla Lucka Ţáčková, bylo to mistrovské dílo.   
 Anna Klozarová 5.ročník  

 Velikonoce ve škole 

Ve středu 19.3.se ve škole konala soutěţ 
o nejlepší vajíčko. Ten den byl celý 
zvláštní. Ještě před soutěţí se konal 
jarmark, do kterého jsme také vyráběli 
košíčky při výtvarné výchově. 
V soutěţi vyhrála první místo Denisa 
Šimůnková, nejkrásnější kraslici měla 
Lucka Ţáčková. 
Za odměnu děti dostaly čokoládová 
vajíčka a ještě odměnu za zahrané 

divadlo ve škole v Příbrami a na 
přehlídce. Pan učitel nakonec řekl: 
„Jsem rád, ţe jste se do soutěţe 
zapojili všichni“. 
Já jsem ráda, ţe se ten den tak 
povedl.   Adéla Uherková 4.ročník 
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 Akce v měsíci březnu 
 

Divadelní přehlídka dětských souborů 17.3. 

Jílové u Prahy. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dramatická soutěž 
17.3. jsme cestovali autobusem 
do Jílového u Prahy. Ptáte se 
proč? Byla tam přehlídka 
dětských divadelních souborů a 
také soutěţ o první místo. My 
jsme byli druzí, to nevadí. Mně 
se to moc líbilo a ostatním určitě 
také.     
         Adéla Šedivá 3.ročník 

 
Pohádka o čertech 
V Jílovém u Prahy jsme soutěţili 
s pohádkou o čertech. Sice jsme 
nebyli první, ale zúčastnili jsme se. 
Byli jsme spokojení, protoţe se 
nám pohádka všem líbila. 
 
    Vojta Klozar 3.ročník 
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Jméno LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN 

  PAP AL BA PAP AL BA PAP AL BA PAP AL BA 

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

Brychtová           6                 

Lakomá         40  400   
 

          

Šimůnková               18  100   2       

Šprunglové               10    18       

Uherková M.              111           

Vestenická   150     43,5   70       30         

Kučera D.            56             

Konderlová                         

Sladovníková 25        6  645   6   37  600   1       

Brychta          6                 

Kačírek                 83 
  
43       

Klozar          8                 

Ţáčková                         

Mládek          600  10             

Vestenický   150     38   70               

Chocholová         76                 

Jarošová               11  180         

Maříková               31,5           

Šedivá               25   90   9       

Klement                         

Kluk          130      140         

Štrach                         

Uherková A.              111           

Jonák                         

Klozarová   100      6                 

 


