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Slovo ředitele školy  
 

Milí žáci, 

 letošní školní rok uplynul jako voda a my se na stránkách našeho 

školního časopisu setkáváme naposledy. Byl bych rád, kdyby každému z Vás na 

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

co vzpomínat. Výlety, exkurze, škola v přírodě, jedenáct školních projektů, to 

vše přineslo hodně zážitků. Naučili jste se spolupracovat, vzájemně si pomáhat, 

spoléhat se jeden na druhého.  

Největší akcí tohoto měsíce byl rozhodně pobyt ve škole v přírodě ve 

Skryjích u Rakovníka. Ještě teď musíte mít ve svých hlavičkách plno 

vzpomínek na tento týden. Přijeli jsme do prostředí, které starší školáci již 

znali, protože zde pobývali před čtyřmi lety. Krásná příroda v okolí 

Berounky nás okouzlila. Některým z vás se podařilo najít i otisky 

prastarých trilobitů, kteří v oblasti žili v dávných dobách. Zdejší kraj je 

nálezy těchto živočichů proslavený. Podívali jsme se na hrad Točník, 

navštívili muzeum J. B. ve Skryjích. Zajímavostí, které ve zdejším kraji 

můžeme najít, je mnoho a možná, že právě týden zde prožitý, vás přiměje 

navštívit Křivoklátsko s rodiči někdy jindy. Fotografie, které jsme během 

týdne pořizovali, si můžete prohlédnout na webových stránkách školy. 
V uplynulých deseti měsících jste postupně zvládali všechny učební 

úkoly. Prvňáčci učinili velký krok na své cestě za poznáním. Naučili se číst. 

Otevřely se jim tak knihy, ve kterých budou nacházet poznání, poučení a 

zábavu. Nejstarší žáci snad v posledním roce školní docházky v naší škole 

trochu zmoudřeli a pochopili k jakým cílům a hodnotám jsme je celých pět let 

vedli. Doufám, že se na nových školách, do kterých od září přejdou, budou 

dobře chovat a dělat tak dobré jméno naší škole. Přeji jim hodně úspěchů a 

věřím, že se přijdou mezi nás podívat, popovídat si a pochlubit se se svými 

výsledky. 

Po celý školní rok jste se zapojovali do řady soutěží a dosahovali v nich 

výborných výsledků. Teď v červnu se vítězky školního kola recitační soutěže 

podívaly do Strže u Dobříše a vedly si zde skvěle. Renátka Konderlová a 

Bětuška Klozarová obsadily 2. místo a Míša Hlavínová místo první.  

Ve sběru hliníku jsme, v přepočtu odevzdaného množství kovu na 

jednoho žáka, získali mezi 45 školami Středočeského a Jihočeského kraje 

skvělé 3. místo. V celoročním projektu Recyklohraní, jehož úkoly plnily hlavně 

děti navštěvující přírodovědný kroužek, jsme získali 3 000 bodů, za které jsme 

si mohli pořídit nový CD rádio. Do výsledků této soutěže se zahrnuje i Vaše 
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aktivita ve sběru drobného elektro odpadu a baterií, které po celý školní rok do 

školy nosíte. Výsledky školní soutěže uvádíme na zadní straně Tochováčku, ale 

zde musím určitě jmenovat nejlepší sběrače, kterými jsou H. Šverma, O. Kadlec 

a A. Stulíková. Tříděním odpadu zlepšujete životní prostředí svého okolí a 

vlastně celé naší Země. 

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

Cestování a prázdniny patří k sobě. Všichni se během dvou měsíců někam 

vypravíme, alespoň na malý výlet. Někdo na tábor, k babičce, k moři. Užijte si 

dnů volna dosytnosti a ať Vám přeje počasí. 

Prázdninovou pohodu přeji také všem zaměstnancům školy, kteří se 

celý školní rok starali o jeho zdárný průběh, organizovali a připravovali 

všechny činnosti, výlety, exkurze a projekty, bez kterých by uplynulých deset 

měsíců bylo jen nudným pobytem ve školních lavicích. 

      Jiří Sladovník 

Organizace školního roku 2013/2014 
 

I. třída  1. a 2. ročník třídní učitel  Mgr. Jiří Sladovník 

II. třída  3. a 4. ročník třídní učitelka  Mgr. Zdeňka Zikmundová 

III. třída 5. ročník třídní učitelka         Pavla Léblová 
 

Ostatní vyučující: Renata Duchoňová, Miroslava Šounová,  

Mgr. Jana Vostrovská, Ing. Jiří Duchoň 
 

3. června - okrsková recitační soutěž ve Strži u Dobříše 
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Škola v přírodě – Skryje u Rakovníka 
1. den 

Dnes jsme jeli na školu 

v přírodě, jmenuje se to tam 

Skryje u Rakovníka. Vypadalo 

to tam jak v nějaké prastaré 

budově, ale uvnitř to vypadalo 

krásně. Já a kamarád Tomáš 

jsme byli u školáčků, bylo to 

tam dobré a měli jsme perfektní 

pokoj. 

Po obědě jsme šli na vycházku, 

povídali si o dinosaurech a 

jiných vyhynulých tvorech. 

Pustili jsme si také o tom video. 

  Jan Němeček 3. ročník 

2. den 

Dnešní den začal tím, že jsme se učili. Po vynikajícím obědě jsme měli polední 

klid. Po poledním klidu jsme šli do údolí podívat se na řeku Berounku. Viděli 

jsme, co všechno zničily povodně. Když jsme přišli na chatu, byla první soutěž 

v družstvech a to „Markeťáci“. Různě jsme se česali, vyhrál ten, kdo měl 

nejujetější účes. S družstvem jsem byla druhá a v jednotlivcích na druhém 

místě. Večer k nám přišla pračlověčice, povídala nám, jak to v pravěku chodí a 

my zase jí. Pak byla druhá soutěž, napsat rozdíly 

mezi pravěkem a naší dobou. Moc se mi dnešek 

líbil!  Renata Konderlová 4. ročník 

 

Dnes byl vynikající oběd. Po obědě jsme šli na 

vycházku na Berounku, byla rozvodněná. Když 

jsme se vrátili, byla první soutěž, pak byla večeře, 

která mi tolik nechutnala. Po večeři přišla 

pračlověčice, která sebrala paní učitelce Duchoňové 

hodinky. Martina Vršťalová 4. ročník 

 

Šli jsme k Berounce, moc se mi líbila. Večer přišla 

pračlověčice, byla trochu hloupá, ale moc hezká. 

Večer byla bouřka.    

  Amálie Stejskalová 3. ročník         Michaela Hlavínová 5. r. 
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3. den 

Dnes byla bouřka, šli jsme jen do krámku a hned na chatu. 

Odpoledne jsme byli v herně a pak jsme se převlékali za 

pravěké lidi. Po vyhodnocení jsme se dívali na film o 

dinosaurech. Večer bylo sprchování a čištění zubů. 

   Jan Hrubý 2. ročník 

4. den 

Byl to pěkný den, až na to, že jsme se museli učit. Pak přišla 

ta lepší část – oběd. Odpoledne jsme šli na menší výlet, byl 

menší, protože pršelo. Dělali jsme úkoly ze zdravovědy. 

 Jan Sladovník 4. ročník 

5. den       Nikol Bejčková 5. r. 

Dnes jsme šli do muzea věnovanému Joachymu Barrandovi, 

který tu objevil trilobity. Viděli jsme tam různé otisky. J. Barrand 

napsal hodně knih. Také jsme tam viděli starou kuchyni, jak 

kdysi vypadala. Dále tam byl model hradu Týřova. Nakonec jsme 

se podívali do vězení, tam jsme si mohli rozbít kámen. Někdo 

měl to štěstí, že našel trilobita. Koupila jsem si náramek, který 

jsem si přála a k tomu řetízek. Večer jsme si odlili každý svého 

trilobita. Po večeři jsme si pustili pohádku.   

Gabriela Sadílková 4. r.   Amálie Stejskalová 3. ročník 

6. den 

Dnes jsme po odpoledním klidu šli na velkou túru. Viděli jsme Berounku. Když 

jsme se vraceli, našla Nikča trilobita. Zastavili jsme a všichni chvilku hledali 

trilobity. Někdo měl štěstí, někdo ne, ale to nevadí. Po večeři bylo maškarní. 

Byli tam víly, andílci, čarodějnice, pračlověčice, šílená návrhářka, tygřík a 

další.     Tereza Šafářová 3. ročník 

7. den 

Dnes mám narozeniny. Od pana učitele a paní učitelky jsem dostala náramky a 

kačenku. Kuchařky mi upekly dort. Šli jsme k řece Berounce. Večer bylo 

vyhodnocení pobytu a družstev.  Sofie Lakomá 3. ročník 

8. den 

8. den na škole v přírodě jsme jeli domů. Cestou jsme se 

podívali na hrad Točník. Měli jsme průvodkyni, která 

nám říkala o tom, jak se na hradě žilo dříve. Na hradě 

byly dvě kozy, jeden kozel, ten byl malý a jedna koza. 

Když jsme přijeli, vítali nás rodiče. Toto byla moje 

poslední škola v přírodě. Líbilo se mi tu. 

  Alžběta Klozarová 5. ročník  Jan Sladovník 4. ročník 
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Vážení čtenáři, 
Dovolte mi, abych jménem školního časopisu i já, popřála všem hezké prázdniny 
plné radosti a krásných zážitků.  
Věnujte se rodičům, dětem, přátelům, láskám, prostě všem, na koho máte během 
školního roku málo času. Naberte nové síly a rozjasněte tváře. Všem přeji, aby si 
léto opravdu užívali. Buďte na sebe opatrní, abychom se zase všichni sešli zdraví 
v září ve škole.      Renata Duchoňová 
 

Sběr 

         
Jméno ČERVEN     2. pololetí celkem   

  AL BA VÍČ EL AL BA VÍČ EL 

 
g ks g ks g   ks ks 

Kačírek 100 20 816   246 55 1760 0 

Průcha D. 756   196 1 4194 23 2850 3 

Telecký 146 163 536 2 1104 304 2806 9 

Horčičková         0 0 0 1 

Stejskalová V.   5 228   755 14 728 0 

Šedivá     1080   707 0 5135 8 

Šimůnková 3000   780   7500 50 3652 5 

Švejnohová 432 10 276 7 2048 52 1260 7 

Fumfálek 124 35   6 556 88 0 26 

Hrubý 224 11 352   1004 43 884 10 

Kačur 1371   289   4008 34 339 0 

Pekárek         2092 30 552 2 

Sadílek         770 88 4874 0 

Šimůnek 952   652   2848 35 3108 0 

Šverma 4000 200 1340 6 11500 361 6704 22 

Žáček         8252 74 0 2 

Stulíková 898   440 6 5596 51 1113 7 

Suková 663   777   4146 111 6795 0 
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Jméno ČERVEN     2. pololetí celkem   

  AL BA VÍČ EL AL BA VÍČ EL 

 
g ks g ks g ks g ks 

Hadač P.               1 

Jaroš T.         1862   1578   

Kadlec 7000 90     11511 176 1175 18 

Němeček 600       1620       

Petřík 508     1 3440   518 14 

Šprungl 228   260 3 562 33 380 13 

Lakomá 114       582       

Stejskalová A.   5 228   755 13 728   

Svobodová         310       

Šafářová                 

Buzický 582 10     892 10   1 

Horčička               2 

Kratochvíl V.                 

Průcha L.     150   1514 30 3056 2 

Sladovník        11 634 36 894 37 

Švejnoha 512 10 234 8 2168 47 1178 8 

Kačurová 613   289   2776 14 707   

Karasová               1 

Konderlová 342 14     342 43   6 

Sadílková 4580 51   7 10080 61 845 17 

Vršťalová 6400 34 52 7 7960 103 1230 10 

Hadač B.                 

Jaroš J.         1000   6000   

Kratochvíl D.                 

Bejčková                 

Hlavínová         488 11     

Klozarová 522 45 530   1086 45 530   
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Najdi cestu, vylušti křížovku a vybarvi  


