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Slovo ředitele školy  
Milí žáci,   

 školní rok 2012/2013 se blíží ke svému konci. Čeká vás už jed jeden 

měsíc školní práce, a pak nastanou očekávané dva měsíce prázdnin, ve kterých si 

odpočinete a načerpáte síly. Nežli tomu ale bude, musíte ještě zvládnout spoustu 

školních úkolů a povinností. Nejbližší z nich je náš pobyt ve škole v přírodě, kam 

odjíždíme 7. června. Podíváme se do Skryjí u Rakovníka, do míst, která v dávné 

minulosti naší planety byla dnem kontinentálního moře a kde žila spousta 

mořských živočichů, hlavně trilobitů. Máme se na co těšit. Doufám, že nám také 

vyjde vstříc počasí, které je v tomto roce nestále a stále chladné. Přejme si, ať se 

celý týdenní pobyt vyvede a ať si z něho přivezeme hodně pěkných zážitků.  

Konec školního roku s sebou samozřejmě přináší i spoustu úkolů 

učebních. Máte poslední možnost si vylepšit svoje známky v jednotlivých 

předmětech, aby vysvědčení, které na konci června obdržíte, bylo pěkné. Proto se 

snažte zabrat, jak se říká ,,z plných sil“, abychom my učitelé, při konzultačních 

hodinách, které se budou konat v úterý 4. 6., mohli vašim rodičům sdělovat jen 

samé potěšující zprávy. 

Měsíc květen byl naplněn spoustou mimoškolních činností. Zvládli jsme 

je výborně a udělali radost řadě lidem. Mám na mysli především vaše maminky, 

pro které jste k jejich svátku sehráli hezkou pohádku ,,O drakovi Kruťákovi“ a 

příběh o mravenečcích. Na jejich očích při našem vystoupení v kulturním domě 

bylo vidět dojetí a radost z vašeho výkonu. Mějte svoje maminky moc rádi, 

protože ony jsou tím nejcennějším, co v životě máte.  

Opět jsme uspořádali charitativní sbírku pro fond Sidus, který pomáhá při léčbě 

onkologicky nemocných dětí. Věřte tomu nebo ne, ale podařilo se nám v ní 

vybrat skvělých 1090 Kč, které v následujících dnem pošleme na bankovní účet 

tohoto fondu. Každému, kdo se do sbírky zapojil, děkuji. Udělali jste dobrý 

skutek. Nikdo z nás neví, kdy podobnou pomoc může sám potřebovat, protože 

nemoci, kterých je kolem nás spousta, nedělají mezi nikým rozdíl.  

8. května, v Den osvobození, jste se někteří zúčastnili kladení květin u 

pomníků obětí světových válek. Tímto aktem jste vyjádřili svoji úctu k životům 

lidí naší obce, kteří je položili za to, abychom my dnes mohli žít v míru a v 

samostatném státě. Je škoda, že se Vás této vzpomínkové akce nezúčastnilo více. 

Možná, že by zamyšlení, které byste zde s Vašimi rodiči učinili, vedlo k hlubšímu 

vnímání krás a hodnot života, k uvědomění si naší propojenosti s generacemi 

předchozími i budoucími. 

Tento měsíc se podařilo žákům 4. a 5. ročníku zvítězit v okrskové soutěži 

mladých cyklistů v Příbrami. Chtěl bych družstvu ve složení M. Hlavínová, 
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A. Klozarová, N. Bejčková a J. Sladovník poděkovat za skvělou reprezentaci naší 

školy.  

K dalším aktivitám tohoto měsíce patřila i naše účast při natáčení jednoho 

dílu seriálu „Ulice“. Pan režisér O. Kepka, který naši školu nedávno navštívil, nás 

na ně pozval. Všichni, kteří chodíte do dramatického kroužku, jste si mohli 

vyzkoušet, jaké to je být při opravdovém televizním natáčení a potkat se se 

známými herci. Asi se všichni budeme těšit na 21. června, kdy by se díl, jehož 

natáčení jsme se účastnili, měl vysílat. Akce se uskutečnila díky paní učitelce 

Duchoňové, stejně jako vystoupení ke Dni maminek, které celé vymyslela. 

Děkuji jí. Stejně tak děkuji i všem ostatním paním učitelkám, které v tomto 

měsíci organizovaly mimoškolní akce.  
Přeji vám hodně sil do posledního měsíce letošního školního roku. 

      Jiří Sladovník 

Připravované červnové akce 
3. června 9.00 h- okrsková recitační soutěž ve Strži u Dobříše (vybraní žáci) 

3. června 16.00 h  - koncert žáků ZUŠ J. J. Ryby 

4. června 14.00 – 16.00 h- konzultace o prospěchu žáků 

7. – 14. června  - škola v přírodě ve Skryjích u Rakovníka 

21. června 8.00 h - výuka dopravních předpisů a jízdy zručnosti  

   na dopravním hřišti v Příbrami 

22. června 7.00 – 18.00 h- výlet rodičů a žáků do sportovního areálu na Lipně 

28. června 8.00 h - vydání závěrečného vysvědčení 
 

Výlet do Prahy na natáčení seriálu „Ulice“ 
Ve středu 1. května jsme jeli autobusem do Prahy. Byl to svátek, takže jsme nešli 

do školy. Musely jsme vstávat už v 5:00 hodin ráno, což my moc nevadilo, protože 

jsem šla spát dřív. U školy jsme měli být v 6:30, aby nám neujel autobus a hlavně 

abychom stihli natáčení. Když jsme dojeli, tak bylo asi 7:45. To natáčení bylo ve 

škole, tam jsme potkali i nějaké herce: Hana Maciuchová- Miriam Hejlová, Rudolf 

Hrušínský- Vlastimil Pešek, Valentová Anna Marie- Ema Toužimská, Valenta 

Matyáš- František Hrubý, Viki Ta nevím, jak se jmenuje podle skutečnosti. 

Co jsme tam dělali? Dělali jsme tam v podstatě křoví, chodili jsme tam po 

chodbách, chodili jsme do školy nebo ze školy, občas sami, občas po dvojicích, po 

trojicích, nebo i po čtveřicích. Bylo to tam super. Ten díl bude v televizi 21. 

června, takže jsme měli mít nějaký letní oblečení. Viděli jsme naživo, jak se natáčí. 

Pan režisér nám i říkal, že by nás někdy pozval tam, kde se natáčejí i ostatní scény. 

Nakonec jsem zjistila, že by mě bavilo hrát v televizi, takže být herečkou. Moc a 

moc se mi tam líbilo, ráda bych si tento výlet zopakovala.  

Alžběta Klozarová 5. ročník 
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„Čarodějná škola“ 

 

Dnes ráno k nám do školy přišla čarodějnice, 

jmenovala se Renáta Šílená. Rozdala nám úkoly, také 

jsme si zazpívali. Úkoly, které nám Renáta Šílená 

rozdala, jsme šli plnit do tříd. Naše družstvo je: Milan, 

Běta, Amálka, Agátka a Radka.  Milan Švejnoha 4. ročník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         David Kratochvíl 5. r 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tereza Šafářová 3. r.          Sofie Lakomá 3. r. 

 

Čarodějka parádnice 

 

Čáry, máry, bum! 

Všem čarodějům. 

Lektvar se mi vaří, 

v kotlíku se paří, 

Jsou v něm křížaly, 

pavouci a myši. 

Kdo to nerad slyší? 

Já se třeba myší 

Vůbec se nebojím! 

Bradavici mám, 

a poletím k vám. 

Vyzkouším si vás 

z češtiny a matiky 

A odletím do Afriky. 

Ahoj! 

Hlavínová Michaela 5. r. 

 

Čarodějná škola 

 

Hola,hola,hola,holá 

Čarodějná škola volá! 

Běžme honem do školy, 

Budeme plnit úkoly. 

Až je všechny vyplníme, 

Čarodějku upálíme. 

Nebude nám jíst děti, 

Však to všichni dobře vědí. 

Ale než ji upálíme, 

Také chytit jí musíme. 

Schovejte se dětičky, 

Do zmražené ledničky. 

 

Martina  Vršťalová 4. r. 

 

Čaroděj 

 

Byl jednou ten čaroděj, 

jmenoval se Dobroděj. 

Letěl sem a zase tam, 

letěl i k nám do Hajan. 

Byl to hodný pán, 

ale žil furt sám, 

je mi ho tak líto! 

Jednoho dne se ozvala rána, 

ta rána se ozvala zrána. 

Byla to čarodějka, 

a ta se jmenovala Dobrodějka, 

přiletěla k němu na návštěvu. 

Zamilovali se do sebe, 

a byli z nich manželé. 

 

        Alžběta Klozarová 5. r. 
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Vystoupení žáků při oslavě Dne maminek 
 

Na den matek jsme hráli dvě pohádky: Draka Kruťáka a mravenčí 

paseku. Já jsem byla princezna Janka, Nikča princezna Lenka a Bětka princezna 

Helenka. V mravenčí pasece se víceméně zpívalo. Maminky to očividně dojalo. I 

moje mamka mě chválila. Všichni jsme se moc snažili a myslím, že se nám to 

opravdu povedlo.   Michaela Hlavínová 5. ročník 

 
Vážení rodiče, milé děti, chtěla bych poděkovat všem žákům za vystoupení 

pro maminky. I když bylo na nacvičování málo času, všichni se snažili, aby udělali 
svým maminkám radost. Je škoda, že někteří žáci se do programu odmítli zapojit.  

V životě není nic zadarmo, také nacvičování vyžadovalo hodně práce, 
většina dětí pochopila, že výsledek stojí za to, že tím někomu uděláme radost. Smutné 
je, když pár chlapců tuto snahu naruší svým nevhodným chováním a ostatním jejich 
práci kazí.   Renata Duchoňová 
 

Okrsková cyklistická soutěž v Příbrami 
 

15,5,2013 jsme jeli na okresní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů. 

Měli jsme čtyři úkoly: jízdu městem, zdravovědu, testy a jízdu zručnosti. Jízda 

městem byla na čas. Měli jsme objet 6 stanovišť za 5 minut. Já jsem stihla jen 3. 

Jízda zručnosti nám šla stejně jako zdravověda. Testy mi moc nešli. Nikdy se to 

nestalo, že bychom byli první. Loni jsme třeba byli šestý. Ale teď se to stalo. 

JSME PRVNÍ !!!!!!   Bejčková Nikol 5. ročník 
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Možná přijde i kouzelník 
Dnes 17. 5. K nám do školy přišel kouzelník. Ukazoval nám různá 

kouzla. Třeba vzal vyrobenou bednu, do ní dal papírového ptáka, zavřel jí, a 

vyletěla z toho živá holubice. To se mi nejvíc líbilo. Také nás jedno kouzlo 

naučil, dal dřevěnou kuličku do pytlíku, ale ona tam nebyla, on jí stále držel 

v ruce. 

    Jan Němeček 3. ročník 

Hodnocení sběru 

 

Jméno DUBEN     KVĚTEN     

  AL BA VÍČ EL AL BA VÍČ EL 

1. g ks g ks g ks g ks 

Kačírek   8 752   146 27 192   

Průcha D. 1236 11 174       196 1 

Telecký 152 103 570           

Horčičková                 

Stejskalová V.   5     535       

Šedivá 437   1555 8         

Šimůnková         2500 50 872 5 

Švejnohová 548 42 398   408   266   

2.                 

Fumfálek 164     3 124 6     

Hrubý 200 6 56 10 156 6 53   

Kačur 1422       429 14 50   

Pekárek                 

Sadílek   7 786     44 2390   

Šimůnek 450   784   210 7 286   

Šverma 1000 31   2 3000 100 3920 6 

Žáček         8000       

Stulíková         1690 22 158   

Suková 293   1200   2355   2700   
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Jméno DUBEN     KVĚTEN     

  AL BA VÍČ EL AL BA VÍČ EL 

 
g ks g ks g ks g ks 

Hadač P.       1         

Jaroš T. 1242   738           

Kadlec 806               

Němeček 620               

Petřík 154   518   278       

Šprungl                 

Lakomá 40       114       

Stejskalová A.   5     535       

Svobodová                 

Šafářová                 

Buzický       1         

Horčička                 

Kratochvíl V.                 

Průcha L. 1216   294 1 154   112   

Sladovník    9 758   106 13 136 9 

Švejnoha 614 37 370   442   254   

Kačurová 876       429 14 50   

Karasová                 

Konderlová   29           6 

Sadílková                 

Vršťalová 190 69 968 3 420   210   

Hadač B.                 

Jaroš J. 1000   6000           

Kratochvíl D.                 

Bejčková                 

Hlavínová 128 2             

Klozarová 396               



8 

 

Najdi cestu, vylušti křížovku a vybarvi  


