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Slovo ředitele školy 

 
Milí žáci, 

 i když ještě občas ráno trochu mrzne, i když 

se může objevit sem tam i sněhová vločka, jaro už 

tu je. Sluníčko probudilo celou přírodu k životu. A 

bylo to rychlé probuzení. Padaly i teplotní rekordy 

staré desítky i stovky let. Březnové sluníčko má 

však „krátké ruce“. Země není tak prohřátá a ten, 

kdo si na ni uhřátý sedne, může lehce nastydnout. Když vás tak vidím a 

slyším ve škole posmrkávat a kašlat, tak mi tuto moudrost jen 

potvrzujete. Dbejte na své zdraví a nepodceňujte oblékání. Nemoc vás 

může přepadnout nenadále. 

Březnový měsíc rychle utekl. Bylo to asi proto, že jsme v něm 

měli týden jarních prázdnin a že jsme ho naplnili poctivou školní prací. 

Naplánované učivo jsme zvládali, naučili se novým vědomostem a 

dovednostem. Ne všechno se ale dařilo. 

Překvapuje mě, kolik vašich věcí zůstává v šatně nebo družině 

odhozeno, zapomenuto, neuklizeno, kolik věcí nikomu nepatří a které 

nikdo nepostrádá. Málo si vážíte toho, co vám rodiče opatřili a dali. 

Polepšete se! 

Připravujeme se na velikonoční svátky. Chystáme velikonoční 

jarmark. Na tradičním školním tvoření velikonočních dekorací jsme se 

tentokrát sešli 28. března. Během odpoledne se podařilo vytvořit 

spoustu krásných výrobků, které se určitě budou líbit všem, kteří si je 

do školy přijdou koupit. Rodičům, kteří se tvorby osobně zúčastnili, 

nebo nám poslali výrobky doma vyrobené, děkujeme.  

Na závěr dnešního slova vám chci připomenout, že v měsíci 

dubnu, který příští týden začíná, vstupujeme do závěrečného čtvrtletí 

letošního školního roku. Budou se konat třídní schůzky a je také třeba 

myslet na vylepšení některých známek, aby závěrečné vysvědčení 

nebylo pro některé z vás nepříjemným překvapením. 

 

 

     Jiří Sladovník 
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Připravované dubnové akce 

 
2. – 4. dubna   - velikonoční jarmark 

4. dubna   - beseda v březnické knihovně  

a návštěva kina – pohádka „Na půdě“ 

5. – 6. dubna   - velikonoční prázdniny 

18. dubna 16.00 h  - třídní schůzky 

27. dubna   - školní projekt „Ptáci a lidé“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektový den – jíme zdravě 
 

Měli jsme projektový den. Líbilo se mi v něm, jak 

jsme kreslili obrázky se sýry a potom ještě, jak dělali 

zeleninové saláty. I odpovědi na otázky mě bavily.

 Sofie Lakomá 2. ročník 

 

Mně se nejvíce dařilo ve výrobě 

salátů a bavilo mě poznávat mléčné 

výrobky. Celé to bylo mým nejlepším 

projektovým dnem.  

 Filip Šprungl 2. ročník 

 

Povídali jsme si o zdravé výživě, sýrech, rýži a 

mléčných výrobcích. Vařili jsme taky a to se mi líbilo. 

  

 Denisa Svobodová 2. ročník 

Básnička o plavání 

 

Ten rok zase rychle utek 

a zas jezdím každý čtvrtek 

do Příbrami do bazénu. 

I přes strašně velkou cenu, 

do plavek se rychle ženu 

a mám za tu divočinu, 

pěkný pocit za odměnu 

 

Jan Sladovník 3. r. 
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24. února jsme měli projektový den „Jíme zdravě“. 

Nejdříve jsme se rozdělili do družstev. První stanoviště bylo u 

paní učitelky Léblové, kde jsme vyráběli saláty. Druhé bylo u 

pana ředitele, kde jsme si povídali o zdravé výživě. Na třetím 

stanovišti byla paní učitelka Zikmundová. Tam jsme malovali 

mléčné výrobky. Nejvíc se mi líbilo u paní učitelky Léblové. 

Byl jsem v pátém družstvu s Michalou Uherkovou, Martinou 

Vršťalovou, Dáňou Šimůnkem, Terkou Šafářovou a Ondrou 

Kadlecem. Skončili jsme na 2. místě. 

     Milan Švejnoha 3. ročník 

Skupina č. 6 

Energetický jogurt 

 

Jogurtík, jogurtík, jogurtíček, 

jedl nám ho malý klouček. 

My kloučka hubujem, 

on si na něm libuje! 

Klouček náhle zčervenal, 

stal se z něho Superman. 

Vylezl až na budovu  

a teď skáče hlavou dolů. 

Vyletěl až na barák 

a stal se z něj velký drak! 

Vyletěl až do oblak, 

to se stalo, je to tak! 

Kdo nevěří, je to tak, 

podívej se do oblak! 

Vidíš ho tam, je tam stále, 

létá sem a taky dále. 

 

Skupina č. 3 

V děrovaných sýrách, 

lezou myši v dírách. 

Myšky, myšky bububu 

já vás trpět nebudu! 

Já něco vím, 

já ten sýr sním. 

Skupina č. 1 

Hami ňami 

 

Vašík papá Hami, 

říká při tom ňami. 

Já mu jenom závidím 

a krabičku uklidím, 

protože je celou sní…. 

Potom volá mami, mami, 

já už nemám žádné Hami. 
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Karneval - masopustní projekt ve škole    

V pátek 2. března jsme měli ve škole projektový den: 

Slavíme masopust. Do školy jsme si měli přinést svojí masku, 

za co půjdeme. Evka, Denka, Šarďa, Míša H. a já jsme šly za 

doktorky. Pak jsme se i rozdělovali do družstev. Kapitáni byli 

kluci z 3. třídy. Já jsem byla s Tomášem Buzickým. Vyráběli 

jsme vozembouchy, které když se s nimi bouchá o zem tak chrastí. Umístili 

jsme se na 5. místě. Den byl hezký.   Alžběta Klozarová 4. ročník 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masopust 
Po masopustním vystoupení školky a školy se konal masopustní 

průvod, který vedla kapela Třehusk. V čele jel vůz s koňmi, na kterém se 

vezly děti, aby si od nich rodiče na chvíli odpočinuli. V průvodu šli různé 

masky-sultán Halém,kterého obklopovaly samé břišní tanečnice, jeli jako 

druzí za vozem. Jelo se přes park okolo zámku, kde sultán tančil s paní 

hraběnkou. Projeli jsme celou vsí a zastavovali se na různých místech 

s občerstvením. Po průvodu jsem šla s taťkou a bráchou na zabijačku do 

kulturního domu. Hodně jsme se nasmáli. Den byl pěkný. 

                                        Eva Brychtová 

 

 

 

 

 

 

 
Michaela Uherková 5. ročník 

Skupina č. 3 
L. Průcha, A. Stulíková, C. Kačer, 

 S. Lakomá, N. Bejčková, Š. Lakomá 

 

Masopustní 

Masopust už končí, jaro začíná, 

už nám není platná teplá peřina. 

Ptáci cvrlikají, pípají a štěbetají, 

už jim bude teplo tady. 

 

Skupina č. 4 
M. Švejnoha, D. Šimůnková, J. Němeček,  

T. Šafářová, N. Karasová, D. Šimůnek 

 

Masopust 

Masopust, masopust, to je naše veselice, 

máme při něm dobré jitrnice. 

Jitrnice, jelita, 

uvařené z vepříka. 

Průvodem pak půjdem, 

za pěknou masku budem. 
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Vyhodnocení sběru 

 

Jméno ÚNOR       BŘEZEN     DUBEN     

  AL BA VÍČ EL AL BA VÍČ EL AL BA VÍČ EL 

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

Hrubý 420       204   56           

Kačur 690 36   1 900               

Krahulec                         

Pekárek                         

Sadílek 174   1228   194 7 1288           

Šafář                         

Šimůnek 205   370   245 410             

Šverma 2000 16     2500 20 700           

Žáček 330 123 330 4 164 32             

Stulíková 286 9 486   350 17 131           

Suková 867 5 168   892               

Šafářová V.                         

2.                         

Jaroš T. 2000       1000 14 380           

Kadlec 2130                       

Němeček                         

Petřík 1310                       

Šprungl 170 20                     

Lakomá S.                         

Stejskalová   4                     

Svobodová 3000   980                   

Šafářová T.                         
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Jméno ÚNOR       BŘEZEN     DUBEN   

  AL BA VÍČ EL AL BA VÍČ EL AL BA VÍČ 

3. g     ks g ks   ks g ks g 

Buzický   7                   

Horčička                       

Kratchvíl V.                       

Průcha 255 59 940   270 9 382 1       

Sladovník 310   215 4 40 6           

Švejnoha 1620 16 280                 

Kačurová 1500     2               

Karasová                       

Konderlová 620                     

Sadílková                       

Vršťalová 3350     1               

4.                       

Jaroš J. 2300       1000 13 380         

Kratochvíl 
D.                       

Bejčková 1410                     

Hlavínová 170       230             

Klozarová 450     2               

5.                       

Brychtová                       

Lakomá Š.               1       

Šprunglová 170 20 180                 

Šimůnková 205   370   255   410         

Uherková 1400 22   4               
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Vylušti křížovku, vybarvi a najdi správnou cestu 

 

 


