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Slovo ředitele školy 
 

Podzim se přehoupl do své druhé poloviny, nastává čas, kdy bychom se 

měli trochu zastavit v našem shonu a zavzpomínat třeba na to hezké, co jsme 

prožili během krásných slunečních dnů a těšit se, že se zase dočkáme hezkého 

počasí. Teď, se změnou letního času na zimní, se dny zkrátily, večery 

prodloužily, rána jsou chladná, někdy slabě mrzne, dokonce napadl i první sníh, 

v poledne se ještě rozzáří sluníčko, které už nehřeje, ale jen svítí. Venku fouká 

většinou studený vítr a do oken někdy tluče déšť. Takovému počasí říkáme 

dušičkové. Je to čas okolo 2. listopadu. Ctíme v něm Památku zesnulých. 

Chodíme na hřbitovy, kde rozsvěcujeme světýlka u hrobů svých předků a 

dáváme tak vědět, že jsme na ně nezapomněli. Zanechali nám tu po sobě 

vzkazy, kterými se nám stále připomínají. Jsou to třeba vysázené stromy, 

postavené domy a také my, kteří žijeme.  Nezapomeňte proto o „Dušičkách“ 

zapálit svíčku u hrobu svých předků, ale i třeba u památníku padlých ve 

válkách, na které se někdy zapomíná.  

Konec měsíce října se nesl ve znamení podzimních prázdnin. Ale ještě 

než jsme se na ně rozešli, zrealizovali jsme v naší škole projekt „Podzim v sadě 

a na zahradě“. Popovídali jste si o změnách v přírodě v tomto ročním období, 

naučili jste se poznávat chutě ovoce a zeleniny a také jste vyrobili křížaly. 

Určitě nám v zimě budou chutnat. 

V úvodu jsem se zmínil o čase vzpomínání na naše předky. Vy jste ale 

tento měsíc mysleli na hendikepované a nemocné děti. Téměř všichni jste se 

zapojila do charitativní sbírky určené občanskému sdružení „CHRPA“, které 

připravuje koně pro rehabilitaci tělesně postižených dětí a do sbírky pro fond 

„Sidus“, který zase pomáhá dětem, které onemocněly rakovinou. V obou 

sbírkách se nám podařilo vybrat skvělých 1 885 Kč, z toho u nás v základní 

škole 1 573 Kč a ve školce 312 Kč. Všem dětem, které se zapojily, děkuji a 

děkují jim i organizátoři akcí, kteří zaslali naší škole děkovné dopisy. A ten, 

kdo zapomněl, bude mít možnost se zúčastnit nějaké jiné sbírky, kterou určitě 

v průběhu roku ještě uspořádáme. Nikdo z nás přece neví, kdy bude podobnou 

pomoc také potřebovat. 

Uplynuly už celé dva měsíce školní práce. Naučili jste se v nich spoustě 

dovedností, získali jste nové vědomosti a znalosti. Velký kus práce se podařil 

prvňáčkům, kteří již znají hodně písmenek, čtou slabiky, slova a dokonce i celé 

věty. Držím jim palce, aby se jim práce dařila tak dobře i v další době. 

V nadcházejícím měsíci budeme hodnotit vaše čtvrtletní učební výsledky na 

pedagogické radě a následně o nich informovat vaše rodiče na konzultačních 

hodinách. Přeji vám, aby toto hodnocení bylo pro vás příznivé. 

       Jiří Sladovník 
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Připravované listopadové akce 

 
  1. listopadu   - odvoz lesních plodů 

10. listopadu 12.30 – 18.00h - výlet do Prahy pro žáky a rodiče na divadelní  

    představení „Kdyby prase mělo křídla“ 

14. listopadu 14.00 – 16.00 h - konzultace o prospěchu žáků  

za I. čtvrtletí školního roku 

16. listopadu   8.00 h  - vánoční fotografování 

 

Projektový den – Umíme se chovat v situacích ohrožení? 

 
Na projektovém dnu, který byl 27. 9., bylo 9 

družstev. Kapitáni byli čtvrťáci. Já jsem byla kapitánka 

3. družstva. 

Byla celkem 3 stanoviště. První u paní učitelky 

Šounové bylo o požární ochraně. Druhé stanoviště bylo 

u paní učitelky Léblové o první pomoci a dopravní 

výchově. Třetí, topografie byla u paní učitelky 

Zikmundové. Nakonec byla branná hra. 

Vyhrálo družstvo Renatky. Moc se mi to líbilo. 

  

Martina Vršťalová 4. ročník 

 

„Podzim v sadě a na zahradě“. 
 

Ve středu 24. 10. se u nás ve škole konal projektový 

den, který se jmenoval „Podzim v sadě a na zahradě“. 

Ráno jsme se nejdříve rozdělili do devíti družstev. Já byl 

v sedmičce pod velením kapitána Davida Kratochvíla. 

Potom jsme se dívali na dva filmy o pěstování zeleniny, 

ovoce a kytek. Celkově jsme pracovali na třech stanovištích. 

My jsme začínali na stanovišti prvním, kde jsme louskali 

oříšky a krájeli jablka na sušení, aby se z nich staly křížaly. Na druhém 

stanovišti jsme pak psali přírodovědné testy a ochutnávali různé druhy ovoce a 

zeleniny. Za každý poznaný druh jsme získávali bod. Tady jsme si vedli dobře. 

A na třetím stanovišti jsme připravovali školní pozemek na zimu. Ryli jsme 

záhony, jiné skupiny odstraňovaly suché rostliny, nebo uklízely květinové 

truhlíky z oken. Celý projektový den se mi líbil. 

      Jan Sladovník 4. ročník 
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Anketa- Co se vám líbí ve škole? 

 
Anička –  Ve škole se mi líbí malování a venku hrady z písku. 

Jára  -  Rád ve škole cvičím a chodím ven. A také mám rád hudečku. 

Vilmička-  Líbí se mi malování. 

 

Klárka-  Já mám ráda hudečku a hraní na hřišti 

Davídek- Mám rád, jak chodíme do tělocvičny a družinu.   

Radunka- Líbí se mi malování v živé abecedě a hudební výchova. 

 

 

Kristýnka-  Ve škole se mi líbí výtvarná výchova a vybíjená na hřišti. 

Daník-  Mám rád hudečku a hraní v družině.  

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Výlet do Prahy 
 

Mně se nejvíc v planetáriu líbil ten 

program. Bylo to zajímavé o těch 

planetách. V muzeu se mi líbily 

motocykly. Lokomotivy byly moc 

velikánské a také česká stíhačka. 

  

Tadeáš Petřík 3. ročník   Jan Sladovník 4. ročník 

 

Byli jsme v planetáriu, mohli jsme tam poznávat 

planety a hvězdy, ale nejvíc se mi líbilo představení, 

které se jmenovalo „Pohyby Země“ 

       Filip Šprungl 3. ročník 

 

V muzeu se mi líbila 

letadla, kola, auta a veliká 

lokomotiva. Planetárium se mi 

moc líbilo, ty planety a 

všechny hrací plochy věci 

s hopíkama. Mám dva hopíky. 

 

Filip Šprungl 3. r.   Sofie Lakomá 3. Ročník 

 

Pohádkové představení - Pohádkové tancování s Popelkou“ 

 
V pátek 19.10. k nám do 

školy přijeli tři herci, dvě 

paní a jeden pán. Hráli nám  

pohádku o popelce. Nehráli 

jenom oni, ale i my, ale já 

ne. Tancovali jsme ptačí 

tanec, ten mě bavil ze všeho 

nejvíc. Tancovali i paní 

učitelky, které tam byly 

s námi: paní učitelka 

Šounová a paní učitelka 

Duchoňová. Těm šel tanec celkem dobře. Celé představení se mi líbilo. 

Alžběta Klozarová 5. ročník 
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Vyhodnocení sběru 

 

 
Jméno ZÁŘÍ 

  
ŘÍJEN 

  
LISTOPAD 

 

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

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

 
Kačírek           53 340 1         

 
Průcha D. 556   1490   338 89 120 1         

 
Telecký 274 343 908   1200   1200 1         

 
Horčičková                         

 

Stejskalová 
V.         100 2 240           

 
Šedivá         1526     6         

 
Šimůnková       8 286               

 
Švejnohová 1000 10   2 856 3 1664           

 
2.                         

 
Funfálek       1                 

 
Hrubý 330 15 428   128 6 84           

 
Kačur 438           202           

 
Pekárek         986   830           

 
Sadílek 1640 12 2400   842 7 1770 1         

 
Šimůnek 2628   1730   298 5   4         

 
Šverma 1500   320 3 2000 10 700           

 
Žáček 218 46 2000 2 404     1         

 
Stulíková         3473 26 8731 6         

 
Suková 3000 93 431   1010 15 1018           
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Jméno ZÁŘÍ 

  
ŘÍJEN 

  
LISTOPAD   

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

3. g   g ks g ks g ks g ks g ks 

Hadač P. 432     2                 

Jaroš T. 360   254                   

Kadlec       30 1100   881           

Němeček 4400       400   750           

Petřík         580 25 480 2         

Šprungl         418 38 162           

Lakomá 120         19             

Stejskalová 
A.         100   240           

Svobodová 690 25 666                   

Šafářová 1300   2000                   

4.                         

Buzický                         

Horčička                         

Kratochvíl V.                         

Průcha 3214   984   4502   222 1         

Sladovník     172 13 186 26   3         

Švejnoha 1632 37 370 3 806 3 1600           

Kačurová     300   314               

Karasová             
 

          

Konderlová                         

Sadílková         4700 70 686 2         

Vršťalová 1606 8 194 13       1         

5.                         

Hadač B. 432     2                 

Jaroš J. 360   254                   

Kratochvíl D.                         

Bejčková                         

Hlavínová         420               

Klozarová 854                       
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Vylušti křížovku, najdi cestu do pelíšku a vybarvuj. 


