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Slovo ředitele školy  
 

 

Určitě jste si všimli, že se prodlužuje den. Sluníčko nezapadá 

večer tak brzy jako v prosinci a také ráno, když jdete do školy, nechodíte 

za šera, ale už za světla. Únor je stále ještě zimním měsícem a pranostika 

o něm říká „Únor bílý pole sílí“ a ta se letos potvrdila. Sníh ležel na 

polích celý měsíc a dokonce v posledním únorovém víkendu jsme zažili 

pořádnou sněhovou nadílku. Den je ale stále kratší než noc a delší večery 

nás vybízí k otevření knížky a začtení se do ní.  

Nečteme jen pro zábavu. Číst se učíme také proto, abychom se 

mohli učit jiné věci. Třeba dějepis, přírodopis nebo fyziku. Kdo neumí 

číst, tomu jsou všechny učebnice na nic! Čtením poznáváme nové světy, 

místa, do kterých se nemůžeme podívat. Rozvíjíme svoji fantazii a 

představivost. Co může být hezčího než usínat při pohádce, kterou nám 

čte maminka nebo tatínek. Určitě se pak na takové chvíle vzpomíná celý 

život. Je velkou škodou, že v dnešní uspěchané době si na chvilku nad 

knihou nenajdeme více času a místo četby si raději zapneme televizi.  

Únorový čas je časem vrcholící zábavy a rozpustilosti před 

začátkem jarních polních prací. Těmto radovánkám se říká masopust a 

končí o Popeleční středě. My jsme si na konec masopustu připravili 

veselý příběh o babce a dědkovi, který jsme předvedli v sobotu 23. února 

na obecní masopustní veselici. A myslím, že jsme všechny přítomné 

pobavili. Děti, které se vystoupení zúčastnily, chválím.  

Po masopustu nastává doba postní. Budeme se v ní chystat na 

krásné jarní svátky Velikonoce. Musíme školu jarně vyzdobit, vyrobit 

velikonoční dekorace pro jarmark, no prostě splnit spoustu úkolů.  

Kromě již zmiňovaného vystoupení na obecním masopustu jsme 

v únoru uskutečnili i další akce. Přijel se na nás podívat a pobesedovat s 

námi pan režisér Ondřej Kepka a uskutečnili jsme dva školní projekty. V 

prvním jsme se učili o zásadách zdravé výživy a ve druhém si užili 

maškarní veselosti.  

Co Vám popřát na závěr? Snad hodně sluníčka, aby na sebe jaro 

nedalo dlouho čekat.       

Jiří Sladovník  
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Připravované březnové akce  
 

6. března  - divadelní představení „Paní Nuda“  

11. – 15. března - jarní prázdniny  

21. března  - tvoření velikonočních dekorací pro jarmark  

22. března       - vystoupení žáků v domově seniorů v Rožmitále pod Třemšínem  

           - beseda v Knihovně manželů Tomanových v Rožmitále p. Tř.  

26. – 27. března - velikonoční jarmark  

28. – 29. dubna - velikonoční prázdniny  

 

 

Beseda s režisérem Ondřejem Kepkou 
 

14. února k nám do školy přijel pan 

režisér Kepka. První hodinu jsme nacvičovali, 

druhou se normálně učilo. Třetí hodinu jsme 

netrpělivě vyhlíželi pana režiséra. Čekání jsme si 

urychlovali seriálem „Arabela“.  

Když pan režisér přišel, pustili jsme si o 

něm prezentaci, kde byly jeho profese: fotograf, 

scénárista, režisér, herec. Pan režisér nám o 

jednotlivých profesích povídal. Pak jsme mu 

zahráli představení. Panu režisérovi se moc líbilo. 

Nakonec nám dal podpis. 

 Jan Sladovník 4. ročník 

Přijel k nám pan režisér 

Kepka. Povídal nám, jak natáčí, 

my jsme mu zazpívali písničku. 

Pak jsme šli do tělocvičny a tam 

jsme mu předvedli masopustní 

vystoupení. Nakonec si babka 

sedla na zem a Míša s Honzou 

Sladovníkem mu přečetli hezké 

povídání a dali mu knížku. 

Pan režisér nám 

poděkoval za pozvání. Šli jsme 

zase do třídy, chvíli jsme si ještě 

povídali a nakonec jsme požádali o podpis. 

Alžběta Kačurová 4. ročník 
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Školní projekt „Jíme zdravě“ 

Dnešní den se jmenuje „Jíme zdravě“. Máme tři stanoviště, třeba zdravý 

jídelníček a ještě jiné. Máme testy, odpovídáme na otázky, vaření a ještě něco. 

Také si povídáme o zdravé výživě. 

Přemysl Hadač 3. ročník 

 

Dnes 8. 2. byl projekt celý o zdravé 

výživě. Byla jsem ve družstvu, které vede 

Amálka Stejskalová. Nejvíc mě bavilo 

kreslení. 

  Aneta Stulíková 2. ročník 
 

Agáta Suková 2. ročník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Radunka Šimůnková 1. r. 

 

 

 

 

 

 

 
 Anička Švejnohová 1. ročník 

Zelenina 

 

Chceš si hrát, chceš si hrát, 

se zeleninou se můžeš smát, 

můžeš si s ní poskočit, 

dokonce i zatančit. 

Obsahuje vitamíny 

a hned se zbavíš rýmy. 

Třeba mrkvička 

je dobrá na očíčka, 

když si dáš zelí, 

všechno se změní. 

Budeš hodně zdravý, 

jak učitel praví. 

 

Jan Sladovník 4. ročník 

Hruška s brejlema 

 

Běží hruška po ulici, 

máchá, lomí rukama. 

Odpoledne běží na silnici 

i s těma brejlema, 

proto předtím lomila 

těma rukama. 

Když si dá mrkvičku, 

brejlí se zbaví za chviličku 

 

Nikol Bejčková 5. ročník 

Mám ráda zeleninu 

 

Mám ráda zeleninu, 

mám jí dneska na svačinu. 

Máme jí i k obědu, 

dáme jí do salátu. 

Obložený talíř máme k večeři. 

Je šťavnatá, cítím jí už od dveří. 

 

Sofie Lakomá 3. ročník 
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Školní projekt „Dneska máme masopust“ 

 
22. února se u nás ve škole konal karneval, kde 

plníme úkoly a děláme zábavné věci. Každý má 

masku, když jí nenechali doma. Já jdu za modelku, 

jsem ve družstvu s Bětkou Klozarů, dále jsou tam další 

členové: Anička, Milan, Mirek a Filip. Celý den se mi 

moc líbil. 

         Sofie Lakomá 3. ročník 

 

 

Dnešní den byl moc hezký, protože je 

karneval. Jsem ve družstvu číslo 7. Dáňa Šimůnek 

je za piráta a Jára Telecký je strašidlo do zelí. Já 

jsem noc a Tomáš Buzický je Mexičan. Honza je 

Houmr Simsn. Škola byla dnes zábavná. 

  

Agáta Suková 2. ročník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tadeáš Petřík 3.r,           Tereza Šafářová 3. r. 

 

 

 

Ufonka 

 

V pátek k nám přiletěla ufonka, 

pohybovala se zlehounka. 

Říkala nám o ufonech, 

to co neví žádný Čech. 

Ve vesmíru nemají jména, 

proto je jiná. 

Učila nás pomáhat příteli, 

a ne jenom ležet v posteli. 

Když jí jméno vymyslíme, 

body za to dostaneme. 

Uděláme pár testíků 

a budeme v balíku. 

 

Jan Sladovník 4. ročník 



6 

 

Hodnocení sběru 

         
Jméno ÚNOR       BŘEZEN     

  AL BA VÍČ EL AL BA VÍČ EL 

1. g ks g ks g  ks ks ks 

Kačírek                 

Průcha D. 202 12 2070 1         

Telecký 806 38 1700 7         

Horčičková       1         

Stejskalová 
V.                 

Šedivá 270   2500           

Šimůnková                 

Švejnohová 660   320           

2.                 

Fumfálek 144 12   10         

Hrubý 260   124           

Kačur 534 20             

Pekárek 1500 30 552           

Sadílek 445 9 1370           

Šimůnek 126 28 462           

Šverma 2000 10 750           

Žáček   40   1         

Stulíková 1900 17 129 1         

Suková 368 111 1467           
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Jméno ÚNOR       BŘEZEN     

  AL BA VÍČ EL AL BA VÍČ EL 

3. g  ks  g ks g ks  g ks 

Hadač P.                 

Jaroš T. 620   840           

Kadlec                 

Němeček 400               

Petřík   22   12         

Šprungl       2         

Lakomá 220               

Stejskalová A.                 

Svobodová 310               

Šafářová                 

Buzický                 

Horčička       2         

Kratochvíl V.                 

Průcha L. 144   2500 1         

Sladovník  168 14   10         

Švejnoha 600   320           

Kačurová 578   368           

Karasová       1         

Konderlová                 

Sadílková 5500 11 845 5         

Vršťalová 950               

Hadač B.                 

Jaroš J.                 

Kratochvíl D.                 

Bejčková                 

Hlavínová                 

Klozarová 168               
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Najdi cestu pro stegosaura 

Dokresli podle abecedy a vybarvi 


