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Slovo ředitele školy 
O měsíci květnu se říká, ţe je nejkrásnějším v roce. Celá příroda kvete, voní, 
zpívá a my si v této kráse připomínáme svátek našich maminek. Vaším 
letošním dárkem pro ně bylo vystoupení s pohádkou O Šípkové Růţence. 
Hráli jste pěkně, s radostí a určitě Vaše výkony maminky potěšily a udělaly jim 
radost.  
V tomto měsíci, přesně 8. května, jsme si také připomínali 63. výročí od konce 
2. světové války. Vzpomněli jsme na padlé místní občany v této i v 1. světové 
válce u památníků zbudovaných na jejich památku. Anička, Vojta a Bětuška 
Klozarovi, Terezka Sladovníková a Adélka Šedivá zde zarecitovali básničky, 
pan starosta poloţil květiny a přednesl slavnostní projev. Je škoda, ţe ostatní 
ţáci školy se této vzpomínkové akce nezúčastnili. Vţdyť lidé, jejichţ památku 
jsme si zde připomínali, ţili v naší obci, padli proto, abychom my dnes mohli 
ţít v míru. Mělo by proto být věcí cti kaţdého občana vesnice na ně 
vzpomenout a poděkovat jim tímto způsobem. Věřím, ţe v dalších letech se 
Vaše účast na uctění jejich památky zlepší. 
V posledním květnovém týdnu nás čeká pobyt ve škole v přírodě v Janově 
nad Nisou. Určitě se všichni těšíme na poznávání nového kraje naší vlasti, 
míst, ve kterých řada z vás ještě nebyla, na příhody a záţitky se svými 
kamarády. Přejme si, aby nám přálo počasí a mohli jsme v klidu a pohodě 
poznávat turistické zvláštnosti Jablonecka a Liberecka. 
Aţ se z pobytu vrátíme, do konce školního roku bude zbývat uţ jen jeden 
měsíc. Měl by být naplněn vaší usilovnou prácí vylepšit si co nejvíce své 
učební výsledky, aby vysvědčení, které na konci tohoto měsíce obdrţíte, bylo 
co nejlepší. Do této práce vám přeji hodně sil a úspěchů. 
 
      Jiří Sladovník 
 
Připravované červnové školní akce 
  5. 6. 14.00 – 16.00 h konzultace o prospěchu ţáků 
  6. 6.  8.00 – 12.00 h sportovní dopoledne ke Dni dětí 
19. 6.   7.00 – 12.00 h jízdy zručnosti na dětském dopravním hřišti v Příbrami  
21. 6.  7.00 -  19.00 h celodenní výlet s rodiči do Liberce – ZOO,  
   botanická zahrada, plavecký areál 
24. 6.  8.00  - 14.00 h vystoupení ţáků školy v domově důchodců 

v Roţmitále pod Třemšínem s pohádkou O Šípkové 
Růţence, návštěva místního muzea  

26. 6. 15.00 h Zahradní slavnost – slavnostní vyřazování ţáků 5. ročníku 
27. 6.   8.00 – 9.00 h  vydávání vysvědčení za druhé pololetí 

školního roku 2007/2008 
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Školní družina 

 
Den v družině 

V druţině si hrajeme s hračkami, 
kreslíme na papír nebo na tabuli, 
skáčeme gumu, stavíme stavebnici 
a puzzle. Někdy jdeme s druţinou 
ven, kdyţ je hezky, můţeme si vzít 
ven švihadlo, fotbalový míč, gumu, 
obruče a jiné, abychom se nenudili. 
Do půl čtvrté je tam pár dětí, Naše 
paní učitelka se jmenuje Miroslava 
Šounová. 

Adéla Uherková  4.ročník 
 
Družina 
V druţině děláme různé věci, třeba 
hrajeme hry na řemesla, šibenice, skáčeme 
gumu. Já hraju docela rád na pejsky, to se 
hraje tak, ţe někteří jsou pejsci a někteří 
páníčci a vţdycky někdo mrká, na koho se 
mrkne, ten utíká. Řemesla se hrají tak, ţe 
jde někdo za dveře a pak předvádí řemeslo 
a ostatní hádají.        Daniel Jonák 5. ročník 

 

Flétna 
Kaţdé pondělí a úterý máme flétnu. Učí 
nás Adam Tomášek, který je na nás 
hodný. Kdyţ hrajeme na dvojku, tak 
nedostaneme ţádnou známku, kdyţ na 
jedničku, dostaneme jí. Na podzim byl 
pan učitel ve Francii a učil nás jeho 
kamarád, ten byl také hodný. 
Učíme se tam pomlky, noty, takty, rytmy, 
kříţky, béčka, stupnice a jiné. Vţdy 
máme asi dva koncerty za školní rok, 
jeden vánoční a, někdy ke svátku matek a ještě na konci roku. Je to zábavné 
hrát na hudební nástroj.   Anna Klozarová  5.ročník 
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Akce v měsíci dubnu – Den země 
 
Ve čtvrtek a pátek 17.a 18. dubna byly 
ve škole dny Země. Ve čtvrtek jsme měli 
v tělocvičně menší soutěţe, házeli jsme 
pet lahve do bedny, pak jsme je sešlápli. 
Po svačině přijeli do školy zástupci 
z ekologického centra v Chrašticích. 
Povídali jsme si  o rostlině konopí.  
Předváděli jsme scénku, my jsme měli 
Praotce Čecha, druhá skupina 
vyprávěla o ţivotě konopného semínka 
a třetí o krtkovi, jak chtěl kalhotky. 
V pátek jsme první hodinu uklízeli okolí školy. Druhou hodinu jsme plnili úkoly 
na stanovištích, třetí a čtvrtou hodinu jsme vyráběli smetišťáky. 
Nakonec bylo vyhodnocení. Já a Tomáš Brychta jsme byli čtvrtí. Tomáš zlobil, 
aţ mu dala paní učitelka trestného Smolíka, který odečítal 5 bodů. 
29.4. jsme ještě sbírali větve v lese.   Anna Klozarová 5.ročník 

 
Ve škole jsme měli Den Země. Třídili 
jsme odpad a hned první den nám 
paní učitelka Hana něco řekla o tom, 
co budeme dělat. Přijeli k nám 
z ekocentra v Chrašticích a říkali 
jsme si o konopí. Ty dny byly hezké. 
 Věra Konderlová 2. ročník 
 

Dne 17. a 18. 4. Se konaly dny Země. 
Byli jsme ve dvojicích. Já jsem byla 
s Markem. Dělali jsme různé stanoviště, 
bylo jich  celkem 8. Měli jsme karty a 
tam nám psali body. Také jsme dělali 
smetišťáky. Nakonec se vyhlašovali 
vítězové. První místo měli Lucka 
Maříková a Šarďa, druhé místo já a 
Marek. 
 

Tereza Sladovníková 2. ročník 
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Akce v měsíci dubnu – Výlet do Prahy 
 
22. dubna jsme jeli celá naše 
škola do Prahy do divadla na 
pohádku Ledová královna. Jeli 
jsme tam proto, že jsme já a moje 
kamarádka vyhráli soutěž za 
nejhezčí obrázek.  
Po divadle jsme šli pěšky do 
Národního muzea. Bylo tam moc 
zajímavých věcí. Nejvíce mě 
zaujali dinosauři, ale také ptáci, 
sloni, žirafy, kostra plejtváka 
obrovského a další. Cestou zpátky 
jsme si povídali, co jsme všechno viděli.  Lucka Maříková 3. ročník 

 
22.4.jsme se díky mým dobrým  
kamarádkám dostali do Stavovského 
divadla v Praze. Byli jsme na 
nádherné pohádce Sněhová královna. 
Hráli tam známí herci, například Iva 
Janžurová a jiní. Také jsme byli 
v Národním muzeu. Mně se to moc 
líbilo a ostatním určitě také. 
 Adéla Šedivá 3. ročník 
 

 
22.dubna jsme jeli do divadla na 
Ledovou královnu. Pohádka byla o 
jedné hodné holce, která má ráda 
Kaje. Hráli tam herci, které známe 
z televize. Představení bylo hezké a 
legrační. 
Po divadle jsme šli do muzea. Viděli 
jsme tam kostry pradávných zvířat i 
vycpaná zvířata. Mě se nejvíce líbila 
kostra plejtváka a myši. Od té chvíle 
vím, že plejtvák obrovský je asi 
největší zvíře na celém světě. 
 Kamila Jarošová 3. ročník 
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Akce v měsíci dubnu  
 

 recitační soutěž 
Ve středu 23.4. byla ve škole 
recitační soutěţ. Po třídách jsme 
recitovali básničky, abychom věděli, 
kdo pojede na finále. Nejvíce jsme 
se zasmáli, ţe si 7 dětí  vybralo 
stejnou básničku o vráně.  
Ve čtvrtek bylo vyhodnocení. Na 
prvním místě se umístila Deniska 
z první třídy, Lucka ze třetí a za 
čtvrté a páté jsem vyhrála já. 
 Anna Klozarová 5. ročník 
 

Divadlo v Příbrami 
24.4.jsme byli v Příbrami v divadle 
na pohádce Dřevěný zámeček. Byl 
tak zlý dědeček, který chtěl stále 
vyprávět strašidelné pohádky. Byla 
tam i hodná babička, která 
vyprávěla veselé pohádky. Byla 
tam i zvířátka, zlý dědeček měl zlá 
a babička hodná. Dobře to 
dopadlo. 
Tereza Sladovníková 2. ročník 
 

 
Ve čtvrtek 24.4. jsme byli 
v divadle v Příbrami. Byli 
jsme na představení 
Dřevěný zámeček. Viděli 
jsme tam, že menší nemusí 
být i slabší. Myška, žabka, 
kohout a ježek vyhráli nad 
velkým vlkem, medvědem a 
liškou. Bylo to hezké.     
 
Anna Klozarová 5. ročník 
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Akce v měsíci dubnu - Čarodějná škola 
Ve středu 30.4. jsme měli čarodějnou 
školu. Pracovali jsme v jídelně ve 
čtyřčlenných družstvech. Nejprve jsme si 
řekli něco o čarodějnicích a v tom někdo 
zaklepal. Byla to paní profesorka, která učí 
na čarodějné škole. Podívala se na pana 
učitele a řekla „ Co je tohle za panáčka?“ 
Pan učitel řekl, že to tady řídí a paní 
profesorka se podivila, jak to může řídit, 
když nemá volant. První hodinu jsme měli 
češtinu, losovali jsme otázky, například – 
vyskloňuj slovo kouzelník. Poté paní profesorka pustila písničku o 
kouzelníkovi, který si myslel, že je ze všech nejšikovnější, ale ve skutečnosti 
nic neuměl. Při matematice jsme vymýšleli příklady k čarodějnicím. My jsme 

vymysleli: 1 profesorka a 1 
učitel = 2 chytré hlavy. 
Všichni se příkladu moc 
zasmáli. Třetí hodinu jsme 
míchali lektvary, všem se 
moc povedly. Další hodinu 
jsme v tělocvičně tancovali 
na písničky o čarodějnicích 
o kouzelnících. Nakonec 
jsme šli ven upálit 
čarodějnici, která však 
nechytla, tak pan učitel řekl, 
že se schová na příští rok. 
Byl to moc hezký den. 

   
      Anna Klozarová 5. ročník 
 
Měli jsme si přinést čarodějnický 
kostým. Přišla paní profesorka a 
rozdělila nás do družstev. Vybírali 
jsme si otázky z češtiny podle ročníků, 
potom přišly děti z mateřské školky. 
Když odešly, míchali jsme lektvary 
z různých materiálů. Po čarování jsme 
šli tancovat do tělocvičny. 
  
Tereza Sladovníková 2. ročník 
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Jméno LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN 

  PAP AL BA PAP AL BA PAP AL BA PAP AL BA 

 
kg g ks kg g ks kg g ks kg g ks 

Brychtová           6               155   

Lakomá         40  400   
 

      52   480  80 

Šimůnková               18  100   2   10   763   4 

Šprunglové               10    18   21     

Uherková M.              111         365   5 

Vestenická   150     43,5   70       30    70   540  17 

Kučera D.            56             

Konderlová                         

Sladovníková 25        6  645   6   37  600   1  10   970   9 

Brychta          6                 

Kačírek                 83 
  
43   52    100   8 

Klozar          8             18  3500  27 

Ţáčková                    103     82  14 

Mládek          600  10             

Vestenický   150     38   70           69   410  19 

Chocholová         76            27     

Jarošová               11  180    10     

Maříková               31,5      14  6500   9 

Šedivá               25   90   9       

Klement                    128    46   7 

Kluk          130      140     10  4770   4 

Štrach                        46 

Uherková A.              111           5 

Jonák                          1   1 

Klozarová   100      6             37  3500   5 

 


