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Slovo ředitele školy 
 
Milí žáci, 

je za námi další školní rok. Všichni jsme starší, zkušenější, bohatší o 

nové zážitky a poznání. Byl bych rád, kdyby každému z Vás na uplynulých 

deset měsíců zůstala alespoň jedna pěkná vzpomínka. Určitě je na co 

vzpomínat. Výlety, ve kterých jste poznali zajímavá místa naší vlasti a svého 

nejbližšího okolí, škola v přírodě, deset školních projektů, to vše přineslo 

hodně zážitků. Naučili jste se spolupracovat, vzájemně si pomáhat, spoléhat se 

jeden na druhého. 

V průběhu celého školního roku jste postupně zvládali všechny učební 

úkoly, které Vám školní vzdělávací program předepsal. Někomu se to dařilo 

dobře, jinému s menšími či většími problémy, ale všechno jste zvládli.  

Zapojili jste se do spousty soutěží a v některých jste byli velmi úspěšní. Už 

v minulém čísle časopisu jsem psal o výborném 2. místě ve sběru hliníku. Za 

získané peníze jsme již koupili na školní hřiště dvě lavičky. Také 

v celorepublikové soutěži „Recyklohraní“ jsme se dostali mezi nejlepších 20 

škol z 2 529 škol zapojených. Určitě víte, že právě do ní se započítává 

množství baterií a elektrospotřebičů, které ve škole odevzdáte. Do této soutěže 

se ale velkou měrou zapojují děti, které dochází na přírodovědný kroužek a 

plní zde průběžně úkoly, které se týkají problematiky třídění odpadu. Za velmi 

pěkné výsledky jsme letos vyhráli rádio s CD přehrávačem. S tímto projektem 

samozřejmě souvisí i školní sběrová soutěž. A zde jsou její výsledky. Na 

prvním místě musím pochválit všechny, kteří se do ní zapojili třeba jen malým 

množstvím vytříděného odpadu. Podařilo se nám odevzdat 218 kg hliníku, 

4028 kusů baterií to je 152 kg, 375 kg elektrospotřebičů a 70 kg plastových 

víček. Tím že třídíte odpad, pomáháte zlepšovat životní prostředí na celé 

Zemi.  

A nyní jména vítězů. Na prvním místě se umístnil O. Kadlec, 2. místo patří J. 

Švermovi, 3. místo obsadila M. Uherková a na 4. a 5. místě je J. Sladovník a 

M. Vršťalová. Blahopřeji jim. 

 Když děkuji vám žáků, kteří jste se aktivně zapojovali do školních 

aktivit, musím také poděkovat našim sponzorům, kteří nám v průběhu 

školního roku poskytli peněžité nebo věcné dary. Byli to pan Baumruk 

příspěvky na dopravu, paní Jirkalová, která nám přispěla na úchytná zařízení 

pro interaktivní dataprojektory, výbor SRPŠ příspěvkem na konání školy 

v přírodě a celou řadou drobných dárků a také TJ Tochovice několika míči a 

finančním darem.  

S blížícím se koncem školního roku se všichni těšíme na prázdniny. 

Cestování a prázdniny patří k sobě. Všichni se během dvou měsíců někam 
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vypravíme, alespoň na malý výlet. Někdo na tábor, jiný k babičce a možná 

někdo i k moři. Někdo dál, někdo blíž, na tom vůbec nezáleží. Hlavně, že se 

nám na těchto místech podaří prožít pěkné chvíle. 

Letos naši školu opouští z páté třídy pět děvčat. Věřím, že prožila na 

naší škole, spoustu pěkných chvil a že na nás nezapomenou a občas přijdou 

podívat a pochlubit, jak si vedou v nových školách. Přeji jim mnoho úspěchů a 

dobré kamarády. 

Prázdninovou pohodu přeji také všem zaměstnancům školy, kteří se o 

zdárný průběh školního roku nejvíce zasloužili. 

       Jiří Sladovník 

Organizace školního roku 2012/2013 

 

I. třída  1. a 3. ročník třídní učitel  Mgr. Jiří Sladovník 

II. třída  2. a 5. ročník třídní učitel  Mgr. Zdeňka Zikmundová 

III. třída 4. ročník třídní učitelka          Pavla Léblová 

Ostatní vyučující: 

Renata Duchoňová, Miroslava Šounová, Mgr. Jana Vostrovská  

 

Škola v přírodě 
1. den - pondělí 28. 5. 

Po příjezdu do Srní na Šumavě jsme si říkali a vysvětlovali, co smíme 

a nesmíme dělat ve škole v přírodě. Pak následoval výborný oběd a odpolední 

klid. Při něm jsme si vyráběli cedulky na dveře pokojů a ubytovávali se. My 

 holky jsme se jmenovaly PUSINKY. Po obědě pršelo, ale pak se vyjasnilo a 

my šli ven na náš první výlet. Šli jsme po „Stezce poznávání“ a na ní jsme 

odpovídali na uložené otázky.   Eva Brychtová 5. ročník 

 

V pondělí jsem na školu v přírodě nejela jako ostatní autobusem, ale 

autem s panem ředitelem. Když jsme tam přijeli, tak byli všichni na vycházce 

a my na ně hodinu čekali. Když konečně přišli, tak jsem se šla ubytovat na náš 

„pětilůžák“. K večeři jsme měli čočku s párkem a vajíčko. Po ní jsme se 

umyli, vyčistili zuby a šli spát.   Denisa Šimůnková 5. ročník 

 

2. den - úterý 29. 5. 

V úterý jsme se učili a odpoledne 

šli do infocentra. Prvňáci a druháci se učili 

s paní učitelkou Zikmundovou, třeťáci, 

čtvrťáci a páťáci s paní učitelkou 

Vostrovskou. Odpoledne jsme šli na výlet.  

Martina Vršťalová 3. ročník 
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3. den - středa 30. 5. 

Ve středu jsme šli na celodenní túru. Ušli jsme celkem 12 kilometrů. 

Zastavili jsme se na Hauswaldské kapli. Tam byl vzácný pramen na oči. Výlet 

se mi moc líbil. Asi dvě hodina po túře se konal country bál. 

      Renata Konderlová 3. ročník 

 

Ve středu jsme šli k Hauswaldské kapli kolem plavebního kanálu. 

Viděli jsme 58 spadnutých stromů. Domča zachránil kousek od Rokyty 

ptáčátko. Došli jsme až k Antýglu. Večer byl country bál. 

      Vojta Kratochvíl 3. ročník 

4. den - čtvrtek 31. 5. 

Ve čtvrtek jsme byli na řece Vydře. Stavěli jsme si tam i mohylky. 

Pak jsme si šli nakoupit do Turnerovy chaty.   Natálie Karasová 3. ročník 

 

Už ráno jsme šli na túru na celý den. Celou cestu jsme šli podél řeky Vydry. 

Vydra se slévala s řekou Křemelnou. Viděli jsme také živé vydry a papoušky 

a také jsme si mohli vydry koupit.  Amálka Stejskalová 2. ročník 

 

Dnes jsme šli na okruh okolo Vydry a viděli jsme velkou vydru a malou 

vydřičku a papoušky. Bylo to hezké.  Sofie Lakomá 2. ročník 

 

5. den - pátek 1. 6. 

V pátek ráno jsme si dobalili věci a šli na snídani. Po ní si dali kufry 

do autobusu. Cestou jsme se stavěli na zámku v Blatné. Bylo to tam moc 

hezké. Celý den se povedl.  Šarlota Lakomá 5. ročník 

 

V pátek jsme jeli na zámek. Byly tam po stěnách parohy. Viděli jsme 

tam i strašidla. A protože jsme byli hodní, tak nás paní průvodkyně vzala do 

parku na pávy a daňky.   Denisa Svobodová 2. ročník 

 

V pátek jsme jeli domů, ale ještě jsme se zastavili na zámku. 

Jmenoval se Blatná. Už jsem chtěl domů. Mamce jsem tam koupil hrneček. 

     David Kratochvíl 4. ročník 

 

V pátek jsme ze školy v přírodě odjížděli. Jeli jsme na zámek do Blatné. Tam 

to bylo moc hezké. Líbila se mi v něm místnost, kde byly různé parohy. 

Provázela nás paní, která učila v naší školce. Byl tam i park, kde jsme viděli 

daňky a pávi.    Alžběta Klozarová 4. Ročník 
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Školní výlet 
V pátek 22. června jsme se vydali na školní 

výlet. Jeli jsme na ekofarmu v Olbramovicích a do 

skanzenu ve Vysokém Chlumci. V ekocentru 

v Olbramovicích jsem se nejvíc těšil na Vydrýska. Mají 

to tam rozdělené na dvě části. V jedné je ekofarma a ve 

druhé labyrint s postiženými zvířaty. V ekofarmě jsme 

viděli starokladrubské vraníky, kteří jsou jako jediná 

naše zvířata zařazena do mezinárodního dědictví 

UNESCA.  

V labyrintu jsme neviděli Vydrýska, protože spal, ale 

zato jsme si prohlédli mořského orla nebo divoké prasátko Růženku. 

Potom nás autobus zavezl do skanzenu ve Vysokém Chlumci. Viděli jsme tam 

v provozu hamr na řezání dřeva a vodní mlýn. Mohli jsme nahlédnout i do 

starých roubenek nebo do včelína. Výlet se mi moc líbil. 

      J. Sladovník 3. ročník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amálka Stejskalová 2. ročník  Tomáš Jaroš 2. ročník 

 

Proč se těším na léto? 

Na léto se těším, protože jsou v něm hodně teplé a dlouhé dny. Ovšem 

někdy moc teplé nejsou, ale většinou ano. Léto nám přináší spoustu pěkných 

dnů, výletů i zážitků plných radosti a sluníčka. Někdy můžeme jet někam 

k vodě anebo se koupat doma v bazénu, jestli ovšem nějaký máme. Můžeme si 

vzít knihu a číst si nebo švihadlo a skákat přes něj a také podnikat nějaké 

sporty a aktivity, například celodenní výlety na kole. Někdy se taky můžeme 

občas mrknout na učení. Ale já vám radím, určitě neseďte doma na posteli, ale 

jděte si užít trochu legrace ven.  

Michaela Hlavínová 4. ročník 
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Za 14 dní začínají prázdniny. Těším se na ně, ale taky se těším, jak to 

bude vypadat ve škole v září, protože se v ní budou bílit třídy. O prázdninách 

pojedeme na dovolenou a taky se podívám k babičce, kde budu chodit na 

houby. Těším se.   Gabriela Sadílková 3. ročník 

 

Vyhodnocení sběru 

 

Jméno ČERVEN     2. pololetí celkem   

  AL BA VÍČ EL AL BA VÍČ EL 

1. g ks g ks g 
 

ks ks 

Hrubý 178 13 88   1178 18 294   

Kačur         2553 67 180 1 

Krahulec                 

Pekárek 530   826   530   826   

Sadílek     1890   703 136 8652 3 

Šafář                 

Šimůnek 147   162 1 1068   1277 1 

Šverma 1500 20 775 2 10000 116 2775 6 

Žáček 792     2 1402 155 698 8 

Stulíková 2422 13 210   6822 47 2057   

Suková 1158 12 380 1 4570 38 2762 8 

Šafářová V.                 

2.                 

Jaroš T.     420   3400 14 1359   

Kadlec 6211   411 3 10130 181 803 17 

Němeček 1100   440   2000   800   

Petřík 2000 20   3 4848 97 1082 4 

Šprungl 104 26     612 46   3 

Lakomá S. 170       170 14     

Stejskalová 490 6 39   2076 12 359 1 

Svobodová         3248 25 1614   

Šafářová T.         1000 34     
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Jméno ČERVEN     2. pololetí celkem   

 
  AL BA VÍČ EL AL BA VÍČ EL 

 3. g ks g ks g ks g ks 

 Buzický         848 12 704   

 Horčička             
 

  

 Kratochvíl V.                 

 Průcha 188   523   1529 68 3325 1 

 Sladovník 796 2 118   2157 24 333 5 

 Švejnoha         3038 35 478 1 

 Kačurová         2785   202 4 

 Karasová 900       2467 84     

 Konderlová         620       

 Sadílková         250 243 480 2 

 Vršťalová 672     4 9742 104 512 27 

 Jaroš J.         3700 13 380   

 Kratochvíl D.           6     

 Bejčková         1504     2 

 Hlavínová         620       

 Klozarová   32     652 32   5 

 Brychtová 666 98   4 1046 98   4 

 Lakomá Š. 110       206 8   7 

 Šprunglová 397 26 182   567 46 362   

 Šimůnková 147   162 1 1078   1277 1 

 Uherková 2000 15   12 5142 473 308 17 

 
 

Brzy budou prázdniny. Extra se na ně těším, protože za mnou přijede 

moje nejlepší kamarádka. Nejprve pojedeme na dovolenou do Jeseníků, a pak 

přijede Věrčina kamarádka. Taky pojedu k babičce do Karviné do Slezska. 

Těším se tam, protože tam mám malou sestřenici Marušku a dvouměsíčního 

bratrance Ivánka. Ze Slezska pojedu pak do Polska za druhou babičkou. Tam 

mě čeká zase jednoroční bratranec Jiřík. Taky budeme jezdit na různé výlety. 

Na prázdniny se strašně těším.  Renata Konderlová 3. ročník 
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Vybarvuj, lušti a najdi cestu 


