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Slovo ředitele školy 
 

Milí žáci,   

 letošní školní rok se blíží ke svému konci. V jeho posledním měsíci, 

který se před námi otvírá, váš čeká ještě spousta úkolů a povinností. Někteří 

potřebujete vylepšit hodnocení prospěchu, jiní zase upevnit získané školní 

vědomosti. Proto se snažte zabrat, jak se říká „z plných sil“, abychom my 

učitelé, při konzultačních hodinách, které se budou konat ve čtvrtek 7. 6., 

mohli Vašim rodičům sdělovat jen samé potěšující zprávy. 

Měsíc květen byl naplněn spoustou mimoškolních činností. Zvládli jsme je 

myslím výborně a udělali jsme s nimi radost řadě lidí. Především to byly 

Vaše maminky, pro které jste k jejich svátku zahráli hezkou pohádku ,,O 

vznešené ježibabě“. Děvčata z páté třídy, která zde hrála hlavní role, si dala 

opravdu záležet. 

V tomto měsíci jsme 

hodně času věnovali dopravní 

výchově. Do školy za námi přijela 

paní Stoklasová, která Vás učila 

dopravním předpisům a vy jste si 

pak mohli na dopravním hříšti 25. 

května všechno prakticky ověřiv 

při jízdách zručnosti. Žáci 4. 

ročníku zde skládali zkoušky 

mladých cyklistů a byli úspěšní, 

protože se jim všem přítomným 

podařilo získat řidičský průkaz pro kolo. Poslední dopravní akcí května bylo 

okresní kolo cyklistické soutěže, kde se děvčatům E. Brychtové, M. 

Uherkové, D. Šimůnkové a A. Klozarové podařilo obsadit pěkné 6. místo. 

Úspěšní byli i žáci, kteří soutěžili v okrskové recitační soutěži 

v Památníku K. Čapka ve Strži ve Staré Huti u Dobříše.  Deniska Šimůnková 

byla v nejstarší kategorii třetí a Honzík Sladovník v kategorii mladší dětí 

získal místo první. Za jejich skvělé výsledky jim blahopřeji. 

Pochválit samozřejmě musím i všechny děti, které poctivě celý 

školní rok doma třídily a do školy nosily hliníkový odpad. Tento měsíc jsme 

obdrželi výsledky soutěže „Těžíme hliník v našich domácnostech“ a z nich 

jsme se dozvěděli, že v množství odevzdaného hliníku na jednoho žáka 

školy jsme získali skvělé druhé místo. Soutěžilo celkem 50 škol v regionu 

středních a jižních Čech. Za peníze, které jsme tím získali, si budeme moci 

koupit další lavičku na školní hřiště. Je jen velká škoda, že se do této soutěže 

nezapojují všechny děti. Stačí se podívat do sběrové tabulky každého čísla 
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Tochováčku a je hned jasné, kdo odpad doma třídí a kdo se jen s ostatními 

veze. Měli by si tito žáci sáhnout do svědomí a polepšit se. 

V květnu jsme jen nesoutěžili, ale děvčata z 5. ročníku skládala 

důležité výstupní testy z celkového učiva za uplynulých pět let školní 

docházky. Výsledky, kterých dosáhla, byly také skvělé. V matematice byla 

jejich úspěšnost 82%, v angličtině 92% a v českém jazyce 94%. Tyto 

výsledky svědčí o jejich poctivé každodenní školní práci. 

Závěr měsíce se odehrával v přípravě a konání školy v přírodě v Srní na 

Šumavě. O ní si ale povíme až v příštím Tochováčku. 

Přeji vám hodně sil do závěrečných úkolů posledního měsíce školního roku. 

 

       J. Sladovník 

Připravované červnové akce 

 
7. června 14.15 – 16.30 h - konzultace o prospěchu žáků 

11. června 16.00 h  - koncert žáků ZUŠ JJR 

16. června   - výlet rodičů a žáků do Berouna 

22. června   - školní výlet do ekofarmy v Olbramovicích  

    u Votic a skanzenu ve Vysokém Chlumci 

29. června 8.00 h  - vydávání vysvědčení 

 

21. května- okresní kolo cyklistické soutěže v Příbrami 

 
V době dopravní soutěže jsme na ni také 

jeli a zastupovali naši školu. Jeli jsme samé 

holky, což bylo dobré, že jsme se nedohadovali 

s klukama. Museli jsme splnit 4 úkoly: 

zdravověda, jízda městem, testy a jízdu zručnosti. 

Nejvíce mi šli testy, protože jsem v nich neměla 

ani jednu chybu. Po splnění všech úkolů jsme 

přišli na oběd na 5. Základní školu v Příbrami, 

kde ho měli dobrý. Ale Bětku Klozarů tam pořád 

otravovala nějaká holka.  Po dobrém obědě jsme 

dorazili zpátky na dopravní hřiště na 

vyhodnocení. Byly jsme napnuté. ZA CELOU 

SOUTĚŽ JSME BYLY ZHODNOCENY NA 

ŠESTÉ MÍSTO Z 12 SKUPIN. Byl to pěkný den 

a pěkný výsledek. 

                                                Eva Brychtová 5. Ročník 
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Školní projekt „Lidé a ptáci“ 

 
Většinou nemáme projektový 

den se zvířaty, tentokrát jsme ho měli 

s ptáčky. Přijeli k nám páni 

ORNITOLOGOVÉ a povídali nám o 

ptácích: jak odlétají, jak si tvoří hnízda a 

jak vyvádějí svá mláďata. Také nám 

říkali, jak se kroužkují. Gabča a Anetka 

je i vymotávali ze sítě, byli moc hezcí. 

Sice jsem si ani jednoho nepohladila ani 

moc neviděla, ale určitě byli hezcí. Celý 

den se určitě vyvedl.       

 

 Šarlota Lakomá  5.ročník                               Sofie Lakomá 2. ročník                                                                                                                       

 
4. května byl projektový den „Lidé a ptáci“. Páťandy byly kapitánky 

a vybírali si členy do svých družstev. Ve třídě jsme si pouštěli na projektoru 

programy o ptácích a potom se šlo ven. Když jsme byli venku, šli jsme do 

parku, kde nám ornitologové ukázali sítě, byly jemné, tak se tam rychle 

chytili ptáčci a ornitologové je vyndávali. Protože Anetka zlobila, tak šla 

s panem ornitologem ze sítě vyndat sýkoru. Já jsem šla také, né že bych 

zlobila, ale že jsem chtěla. Víte jakou sýkoru? Sýkoru koňadru. Pak jsme jí 

vypustili a byl konec projektu, a je to konec také mého vyprávění. 

    

Gabriela Sadílková 3. ročník 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Tereza Šafářová 2. ročník   Amálka Stejskalová 2. ročník 
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Vystoupení při oslavě „Dne maminek“ 
 

Jako každý rok, tak i tenhle jsme 

mi připravily pro maminky vystoupení ke 

dni matek. Připravovali jsme ho s paní 

učitelkou Duchoňovou a s panem 

ředitelem. Já jsem byla vodník, Evka B. 

byla čert, Šarďa L. byla princezna a Míša 

U. byla ježibaba. V pohádce nám pomáhali 

holky a kluci ze 4. třídy a konečné tanečky 

tancovala celá škola. Myslím, že se nám 

vystoupení povedlo a maminkám se líbilo. 
 

 Denisa Šimůnková 5. Ročník 

 

 

 
Doufám, že jste oslavili den 

matek! My ano. A to v neděli 13. května, 

nádherným vystoupením v kulturním 

domě. Vystoupení se nám moc povedlo a 

mateřské školce také. Všechny maminky 

byly rády a některým i ukápla slza. My 

děti, a to mluvím za všechny, sice zlobíme, 

ale svoje maminky máme rádi víc než 

cokoli na světě.  

Michaela Uherková 5. ročník 

 

V neděli 13. května jsme 

vystupovali na dni matek. Nejdříve 

vystoupila školka, měla to moc pěkné. Po 

školce jsme šli my. Měli jsme pohádku „O vznešené 

ježibabě“. Denka, Natka, Bětka, Míša a já jsme byly 

vodníci, Evča byla čert, Míša U. byla ježibaba, 

Šarďa byla princezna a Kristýna princ. Holky to 

moc pěkně zahrály. Nakonec jsme maminkám 

všichni zazpívali.    

   Nikol Bejčková 4. ročník 
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Recitační soutěž ve Strži u Dobříše 
28.5. jsme odjeli na recitační soutěž ve Strži u 

Dobříše. Zúčastnilo se celkem 10 základních škol. 

Z naší školy přednášeli: Ondra Kadlec, Honzík 

Sladovník a Denisa Šimůnková. Všichni recitovali 

pěkně a porota měla těžké rozhodování. Honzík vyhrál 

ve své kategorii první místo a Deniska třetí. Myslím, že 

si zaslouží naší gratulaci.    Renata Duchoňová  

 

Jméno DUBEN     KVĚTEN     

  AL BA VÍČ EL AL BA VÍČ EL 

1. g ks g ks g ks g ks 

Hrubý 114 3 150   260 2     

Kačur 178   180   785 31     

Krahulec                 

Pekárek                 

Sadílek 335 50 1640     79 2606 3 

Šafář                 

Šimůnek 191   180   280   155   

Šverma 1500 20 600   2500 20 700 4 

Žáček 116     1     368 1 

Stulíková     562   3764 8 1154   

Suková 632 17 1772 7 1021 4 442   

Šafářová V.                 

Jaroš T. 400   559           

Kadlec     392 1 1789 181   13 

Němeček 500   360   400       

Petřík 586 35 994   952 42 88 1 

Šprungl       3 338       

Lakomá S.           14     

Stejskalová 1450 2 320   136     1 

Svobodová         248 25 634   

Šafářová T. 1000 34             
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Vyhodnocení sběru 

 

Jméno DUBEN     KVĚTEN     

  AL BA VÍČ EL AL BA VÍČ EL 

3. g ks g ks g ks g ks 

Buzický                 

Horčička                 

Kratchvíl V.                 

Průcha 110   502   706   978   

Sladovník 711 7   1 300 9     

Švejnoha 604 19 88 1 814   110 3 

Kačurová 664     2 621   202   

Karasová 1567 84             

Konderlová                 

Sadílková 250 243 480 2         

Vršťalová 720 28 362 9 5000 76 150 13 

4.                 

Jaroš J. 400               

Kratochvíl 
D.   6             

Bejčková         94     2 

Hlavínová         220       

Klozarová 202     3         

5.                 

Brychtová 380               

Lakomá Š. 96 8 6           

Šprunglová                 

Šimůnková 191   180   280   155   

Uherková 764 436 308 1 978       
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Vybarvi, vylušti křížovku, a najdi správnou cestu 

 


