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Slovo ředitele školy 

 
Milí žáci, 

měsíc duben přinesl opravdové jaro. Příroda se zazelenala a proměnila 

k nepoznání. Zahrádky, louky jsou plné jarních květin. Vrátili se nám ptáci 

z teplých krajin. Někteří velmi brzy. Už na Bílou sobotu bylo vidět posedávat 

první vlaštovky na drátech elektrického vedení a to ještě žádné velké teplo 

nebylo. Duben s sebou přinesl i velikonoční svátky. Jsou to nejbarevnější 

svátky v roce. Vítáme v nich příchod jara a nového života. Pečlivě jste se na 

ně ve škole připravili. Vytvořili jste spoustu krásných výrobků, které školu 

vesele, jarně vyzdobily. Na tvorbě dekorací pro velikonoční jarmark se sešla 

řada maminek a spolu s vámi připravily pěkné výrobky. Děkujeme všem, 

které do školy dekorace přišly tvořit nebo na nich pracovaly doma. Peněžní 

výtěžek, který z této akce vznikl, byl předán do pokladny SRPŠ.  

Duben byl vždy označován měsícem přírody a lesů. 21. dubna si 

dokonce připomínáme Den Země. Starat se o přírodu, pomáhat jí, žít 

v souladu s ní, by mělo být naším největším úkolem. I vy jí můžete každý den 

pomoci třeba tím, že třídíte doma i ve škole odpad. Tento měsíc jsme odvezli 

do sběrny hliník, který jste od září nasbírali. Bylo ho celkem 222,5 kg. To je 

skoro 5, 40 kg na jednoho žáka. Myslím si, že je to velmi pěkný výsledek. Ale 

když se podívám na tabulku školního sběru tak zjišťuji, že v tomto školním 

roce hliník vůbec do školy nepřineslo 5 žáků a další čtyři jen minimálně. 

Kampak asi v domácnostech těchto dětí hliníkový odpad dávají? Zřejmě do 

koše a na skládku. Vidíte a my jsme si za peníze, které jsme loni za jeho sběr 

získali, mohli koupit venkovní lavičku a zahradní nářadí. Není tohle důvod 

k zamyšlení proč třídit odpad? 

Začátkem měsíce jsme podnikli výlet do Březnice. Naším cílem byla 

návštěva místní knihovny. Někteří z vás do ní již dochází, jiní se možná 

stanou jejími čtenáři, až v šesté třídě přestoupí do březnické základní školy. 

Všichni byste ale měli mít pěkný vztah ke knihám, ať si je půjčujete 

v Tochovicích či jinde, nebo si čtete knihy jen z vlastní knihovny. Knihy jsou 

pro nás zdrojem poznání, vědění a zábavy. Nezapomínejte na ně. 

V dubnu jste se s chutí pustili také do přípravy na školní recitační 

soutěž. Pořádali jsme ji 26. dubna a bylo těžké vybrat tři žáky, z každé 

kategorie jednoho, kteří nás budou reprezentovat v okrskovém kole ve Strži u 

Dobříše. Recitací se učíte pěknému a zřetelnému vyjadřování, správnému 

dýchání a vystupování před posluchači. To vše se vám bude jednou v životě 

hodit. 
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Na závěr dnešního slova chci poděkovat všem paním učitelkám, které 

pro vás dubnové akce připravovaly. A nezapomeňte myslet na životní 

prostředí. Podle toho, jak se k němu budeme chovat, tak se nám bude na světě 

i u nás ve škole žít.   Jiří Sladovník 

 

Připravované květnové akce 
4. května  - školní projekt „Lidé a ptáci“ 

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

21. května  - okresní kolo cyklistické soutěže v Příbrami 

22. května 8.00 h - fotografování žáků 

25. května  - výuka na dopravním hřišti v Příbrami 

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

28. 5 – 1. 6.  - konání školy v přírodě chata Povydří  Srní na Šumavě 

 

Velikonoční vajíčko 
Každoročně se před Velikonocemi u nás ve škole koná soutěž a 

nejkrásnější vajíčko. Já jsem se letos zapojil s vajíčky pirátů. Dostal jsem číslo 

7. Říká se magická sedmička a u mě magická byla. Umístil jsem se na prvním 

místě v první kategorii. Ve druhé kategorii vyhrála Šarlota Lakomá. Myslím 

si, že se soutěž vydařila.  Jan. Sladovník 3. ročník 

 

Před Velikonocemi proběhla soutěž o nejhezčí velikonoční vajíčko. 

Přinášeli jsme je k paní učitelce Zikmundové. Potom pro tři vajíčka hlasoval 

každý žák. Mezi nejlepšími byla Šarlota Lakomá a Jan Sladovník. 

     Renata. Konderlová 3. ročník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sofie Lakomá 2. ročník   Amálka Stejskalová 2. ročník 
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Návštěva knihovny a kina v Březnici 

 

 
4. 4. se konal výlet do 

knihovny a do kina. Cestovali 

jsme vlakem, z vlakového 

nádraží jsme šli do dětského 

oddělení Březnické knihovny, 

která byla umístěna ve škole. 

Paní knihovnice nás mile 

přivítala. Povídala nám 

spoustu užitečných rad, 

například jak se do knihovny 

přihlásit. Ale povídala nám i o spisovatelovi Petrovi Sísovi, který dostal 

ocenění od Anglické královny. Potom jsme šli do oddělení pro dospělé. 

Kde jsme si mohli něco koupit. Já jsem si koupil jojo s nápisem město 

Březnice. Celý výlet vyvrcholil 

v kině, kde jsme zhlédli film: „Na 

půdě“. Zápasilo v něm dobro se zlem. 

Říše zla unesla pomocí hadího oka a 

zlých plostic a černého kocoura 

panenku Pomněnku, kterou se pak 

říše dobra snažila zachránit. Podařilo 

se jim to. Společně rozbili pánu zla 

Zlatou Hlavu, ale dobrodružství 

neskončilo. Medvídek otevřel baliček, 

který byl past a začal vcucávat 

všechno. Ale myš z elektra ho 

zachránila v helikoptéře. Všichni 

oslavovali.  

Celý výlet se mi líbil. 

 

Jan Sladovník 3. ročník 
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Recitační soutěž 
Dne 26. dubna se konala recitační soutěž. Byli jsme rozděleni na tři 

kategorie. První kategorie byli prvňáci a druháci, druhá kategorie jsme byli 

my a třeťáci. Holky páťačky byly sami. V recitaci byli nejlepší: Ondra 

Kadlec, Honza Sladovník a Denka Šimůnková. Vítězové pojedou do Strže u 

Dobříše, tam třeba vyhrají. Soutěž byla pěkná. 

    Nikol Bejčková 4. ročník 

 

 

Recyklohraní- povídka 

 
ČERVENÝ KONTEJNER      

Jednoho krásného a slunečného dne, se v Příbrami v Prokopské ulici objevil 

krásný, nový ČERVENÝ KONTEJNER. V ten stejný den se v ulici 

Legionářů představil lidem také ČERVENÝ KONTEJNER 

Já si nevymýšlím, ale v ulici Čechovská se také umístil ČERVENÝ 

KONTEJNER. Všichni tři byli nejlepší kámoši, protože byli vyrobeni ve 

stejné firmě ASEKOL. Tam na ně byli velmi hodní a učili je, co si do 

sebe můžou nechat hodit a co ne. To co nemají hned vyplivnout. A protože 

už jsou dospělí tak je od sebe oddělili do jednotlivých ulic. Ale protože do 

nich lidé házejí také telefony tak se pořád kamarádí, sice přes telefon, ale to 

jim nevadí.   Denisa Šimůnková 5. ročník 

Vyhodnocení sběru    Michaela Hlavínová  
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        4. ročník 

Jméno BŘEZEN     DUBEN     

  AL BA VÍČ EL AL BA VÍČ EL 

1. g   ks ks g ks g ks 

Hrubý 204   56   114 3 150   

Kačur 900       178   180   

Krahulec                 

Pekárek                 

Sadílek 194 7 1288   335 50 1640   

Šafář                 

Šimůnek 245 410     191   180   

Šverma 2500 20 700   1500 20 600   

Žáček 164 32     116     1 

Stulíková 350 17 131       562   

Suková 892       632 17 1772 7 

Šafářová V.                 

2.                 

Jaroš T. 1000 14 380   400   559   

Kadlec             392 1 

Němeček         500   360   

Petřík         586 35 994   

Šprungl               3 

Lakomá S.                 

Stejskalová         1450 2 320   

Svobodová                 

Šafářová T.         1000 34     

 

 
Nikol Bejčková 

4. ročník      David Kratochvíl  

        4. ročník 
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Jméno BŘEZEN     DUBEN     

  AL BA VÍČ EL AL BA VÍČ EL 

3. g ks   ks g ks g ks 

Buzický                 

Horčička                 

Kratchvíl V.                 

Průcha 270 9 382 1 110   502   

Sladovník 40 6     711 7   1 

Švejnoha         604 19 88 1 

Kačurová         664     2 

Karasová         1567 84     

Konderlová                 

Sadílková         250 243 480 2 

Vršťalová         720 28 362 9 

4.                 

Jaroš J. 1000 13 380   400       

Kratochvíl D.           6     

Bejčková                 

Hlavínová 230               

Klozarová         202     3 

5.                 

Brychtová         380       

Lakomá Š.       1 96 8 6   

Šprunglová                 

Šimůnková 255   410   191   180   

Uherková         764 436 308 1 

 
       Alžběta Klozarová 

       4. ročník 

 

 

Vybarvi, vylušti křížovku, a najdi správnou cestu 
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