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Slovo ředitele školy  
 

Konec října, začátek listopadu, je doba, která přináší čas pro zamyšlení a 

vzpomínání. Večery se prodloužily, rána jsou chladná. Sluníčko se někdy nemusí 

ukázat celé dny. Přichází doba, kdy si připomínáme památku těch, kteří tu byli 

před námi. 2. listopadu ctíme památku zesnulých.  

V proudu starostí a úkolů si během roku na ně často nevzpomeneme. 

Životní energie nás žene někam, čemu říkáme životní cíl. Pachtíme se, sháníme 

majetek, chceme víc, než je pro život zapotřebí. Chceme dokazovat, že jsme 

lepší, sundávat hvězdy z oblohy. Namlouváme si, že zde budeme věčně. Držíme 

se zuby nehty člunu, který nám spustili na hladinu života ti, kteří zde pluli před 

námi. A zatím se všechno kolem nás mění. Setkáváme se, utěšujeme se, že 

nejsme sami. Někdy jsme udiveni, když potkáme malé tvory, kteří konají více pro 

druhé, než pro sebe a nedokážeme pochopit toto milosrdenství. Snad jen ta láska 

občas zvítězí a zůstane s námi.  

Láska je jako něžná květina, křehká a zranitelná. Ona se nedá přeměnit v 

dárkový balíček. Přichází a omývá špínu našich špatných činů, rozechvěje srdce 

lhostejných. Láska je v nás a my nevíme, kdo ji do nás vložil. Proto ji 

rozdávejme, když můžeme.  

Takovým místem, kde na vás láska čeká, je váš domov. Maminka s tatínkem, váš 

pokojíček, vaše hračky. Je to místo, ze kterého můžete vyplouvat do bouří a zase 

se vracet do klidu a bezpečí. Važte si ho.  

Tento měsíc jste dokázali, že nejste lhostejní, ale že dokážete myslet na své bližní 

a nemocné. Zapojili jste se do charitativní sbírky pro fond Sidus, který přispívá na 

léčení onkologicky nemocných dětí. Podařilo se vám vybrat skvělých 1 950 Kč. Z 

toho u nás v základní škole  

1 716 Kč a ve školce 234 Kč. Všem, kteří se do sbírky zapojili, děkuji a děkují 

jim i organizátoři celé akce, kteří zaslali naší škole děkovný dopis.  

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

před nimi jsme zrealizovali projekt „Malí rybáři“. Osvěžili jste si vědomosti o 

rybách a rybářství a podívali se na výlov Zákosteleckého rybníku. Doufáme, že se 

vám celá akce líbila. Mrzí nás ale skutečnost, že se mezi vámi našli čtyři chlapci, 

kteří projekt narušovali a pokazili nám celkový příjemný pocit z něho.  

Od začátku školního roku už uplynuly celé dva měsíce a vy jste v nich 

odvedli hodně školní práce. Naučili jste se spoustě dovedností, získali nové 

vědomosti a znalosti. Musím zde pochválit hlavně naše prvňáčky, kteří znají 

hodně písmenek, čtou slabiky, slova a dokonce celé věty. 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  

13. listopadu 8.00 h -   školní projekt „Chráníme si své životy“  

14. listopadu 14.30 – 16.00 h - konzultace o prospěchu žáků za I. čtvrtletí  

    školního roku  

28. listopadu 8.45 h -   začátek plaveckého výcviku  

 
Naše škola  

V naší škole děláme spoustu zajímavých věcí, 
například hraní divadla a výzdobu školy. Pro mě je hlavní to 
divadlo, protože myslím, že je dobré, když se na nás 
přijedou podívat příbuzní a my je můžeme potěšit. 
Škola se také zapojuje do třídění odpadu, vždy se umístíme 
na dobrých místech. 
Řekl bych, že hodiny jsou tu zajímavé a zábavné. Škola je 
vybavena moderní technikou. Máme tu dvě interaktivní 
tabule. Měli bychom si školy vážit, vždyť jí bude již 200 let. 

Jan Sladovník 5. ročník 
 
Školní družina 
Naše družina je ve třetí třídě. Hrajeme tam hry, malujeme 
si, stavíme z lega a některé děti si píšou úkoly. Když je 
hezky, jdeme ven, když prší, jdeme do tělocvičny a 
hrajeme míčové hry. V družině jsme rozděleni na dvě 
poloviny, na mladší a starší děti. Někdy se díváme na 
televizi. Je nám tam dobře. 

Natálie Karasová 5. ročník 
 

 
 
Od 2. září k nám nastoupil 

na školu také nový žák. Jmenuje se 

Marek Hor a ve škole se mu prý líbí 

úplně všechno. Tak mu popřejeme, 

aby to tak zůstalo a aby si tu našel 

hodně kamarádů. 
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Pohádka o Zlatovlásce 

 

Pohádka začala čtvrtou hodinu, moc jsem se 

těšila. Pohádku uváděla jedna paní.  

Měli jsme tři úkoly. První posbírat perly, druhý 

nachytat poslepu rybičky, na jedné byl prstýnek, a třetí 

úkol byl namalovat pavouka. Ten, který měl 

nejhezčího, byl Jiřík a to byl Honza Sladovník a 

Zlatovláska byla Renata Konderlová. 

 

Amálie Stejskalová 4. ročník 

 
 
Radka Šimůnková 2. r.    Marek Hor 2. r.  Vilma Stejskalová 2. r. 
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        Klárka Horčičková 2. r. 

 

 

Projekt „Malý rybaříci“ 
 

V pondělí 21. Října se konal projektovým 

„Malý rybaříci. Rozdělili jsme se na 8 družstev. Dvě 

hodiny jsme byli ve škole a učili jsme se o rybách. Po 

svačině jsme šli na výlov Zákosteleckého rybníka. 

Cestou jsme sbírali fáborky a plnily úkoly. Když jsme 

tam došli, viděli jsme, jak ryby padají do auta. 

Denisa Svobodová 4. r.  Jára Telecký 2. r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Rybka, kapka, žbluňky, žbluňky, rybka 

skáče z jedné tůňky. 

Žabka skáče zvesela  

a rybka se tváří z kysela. 

 

Sofie Lakomá 4. ročník 
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Soutěž ve sběru 

         
Jméno        ZÁŘÍ           ŘÍJEN     

  AL BA VÍČ EL AL BA VÍČ EL 

1. g ks g ks g ks   ks 

Čížek                 

Němeček V. 500               

Pekárek B.                 

Sadílek K.                 

Šedivý         3314 135 720 1 

Blažkovičová                 

Hrubá 388 21 313 5 118 17 54   

2.                 

Hor                 

Kačírek         492 35 2700 1 

Průcha D. 570 29 458   312       

Telecký         568 85 2000   

Horčičková                 

Stejskalová V.           11     

Šimůnková         9000   2000   

Šedivá 2722   2880       1489   

Švejnohová 524   2000   610 30 418 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podzim 

Podzim je zvláštní období, 

je velmi barevný. 

Padá listí, 

draci se pouští. 

Mám ho docela rád, 

hrušek je plný sad. 

Po podzimu jsou Vánoce, 

a je zase po roce 

 

Vojtěch Kratochvíl 5. r. 
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Jméno           ZÁŘÍ         ŘÍJEN     

  AL BA VÍČ EL AL BA VÍČ EL 

3. g   g ks g ks g ks 

Funfálek 550             1 

Hrubý 388 21 313 4 118 17 54   

Kačur 2740           260   

Pekárek O.                 

Sadílek P. 1246 18 1108   294 22 1550   

Šimůnek 2592 3 1536   178 3 350   

Šverma 6000 150 500 10 1000 50 500 5 

Žáček 654 41 1439 2         

Stulíková 42 13 334         7 

Suková 3700 19 5200 1 3800   800   

4.                 

Hadač         2400       

Jaroš             8000   

Němeček J. 500       500       

Petřík               5 

Šprungl                 

Lakomá         480 15   4 

Stejskalová A.           10     

Svobodová   6         
 

  

Šafářová 1300               

5.                 

Buzický                 

Horčička                 

Kratochvíl           3   13 

Průcha L. 304 75 194       1264   

Sladovník 700 9   17 170   82 6 

Švejnoha 842   2000   2000 30 366 3 

Kačurová 1607       910       

Karasová             3300 86 

Konderlová   12     234   43   

Sadílková                 

Vršťalová 3774   3000 13         
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Najdi cestu pro myšku, vybarvuj draky a hledej rozdíly 


