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Slovo ředitele školy  

 
Milí žáci,  

 čas letí jako bláznivý a nezastaví ho nikdo 

z nás. Tak rychle uběhl i první měsíc druhého 

školního pololetí. Byl naplněný spoustou školní 

dobře odvedené práce. Utekl možná tak rychle 

proto, že jste si v něm užívali týden jarních 

prázdnin. Letošní únor vám ale nenadělil žádný 

sníh, a tak jste si zimní sporty mohli užívat jen prostřednictvím televizních přenosů 

z olympijských her v Soči. Možná vás úspěchy našich sportovců budou motivovat 

k tomu, abyste začali sportovat, protože sport a celkově zdravý životní styl vám 

může zaručit, že se bude cítit svěže a zdravě. Sáhněte si do svědomí a přiznejte si 

kolik svého času, místo sportování, prosedíte u televize nebo u počítače a kolika 

z vás se zvýšila tělesná hmotnost jen proto, že jí nezdravé věci. Popřemýšlejte nad 

tím.  

V únoru jsme se také začali připravovat na naše vystoupení při oslavě 

obecního masopustu. Letošní veselí se bude konat 8. března, a tak máme nejvyšší 

čas, abychom doladili ještě poslední nedostatky a ve zmíněnou sobotu ukázali všem, 

kteří na oslavě budou, co umíme. 

Dlouhé zimní večery, které stále ještě trvají, dávají možnost sednout si ke 

knihám, které jste našli o Vánocích pod stromečkem, nebo jste je dostali dříve jako 

dárek od někoho a máte je uloženy ve svých knihovničkách. Čtení je největší 

zábavou, při které se dozvídáte spoustu zajímavých a užitečných věcí o světě kolem 

nás. V následujícím měsíci se také do jedné nám blízké knihovny podíváme. Zatím 

se nechte překvapit do jaké. 

Potěšilo mě, že jste se ve velkém počtu zapojili do charitativní sbírky, kterou 

jsme v únoru pořádali pro občanské sdružení Život dětem pomáhající nemocnicím 

při léčení nemocných dětí. Podařilo se nám v této sbírce vybrat celkem 1 800 Kč. 

Z toho ve školce 700 Kč a u nás ve škole 1 100 Kč a to je chvályhodné. 

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

čekat. 

     Jiří Sladovník 

 

Připravované březnové akce 
 

8. března 10.00 h  - vystoupení žáků na oslavě obecního masopustu 
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Jarní prázdniny 

O jarních prázdninách jsme byli na horách a lyžovali. Naučil jsem se 

to. I můj brácha se to naučil, i když stál na lyžích poprvé. Na horách se mi 

moc líbilo a líbily se mi i celé prázdniny.               T. Buzický 5. ročník  

Já se na jarní prázdniny moc a moc těšila. Chodila jsem bobovat, byla 

jsem doma, nebo chodila na procházky. Počasí se vydařilo a celé prázdniny se 

mi líbily.                                                        A. Kačurová 5. ročník  

Plavecký výcvik  

Ve čtvrtek 13. února byla 

poslední hodina plaveckého 

výcviku. Jako vždycky jsme se na 

ní nejdříve rozcvičili, a pak se 

konaly závody. Nejdříve plavali 

žáci prvního ročníku. Z nich byl 

nejrychlejší Karel Sadílek. Po nich 

závodili druháci. Tady vyhrála 

Klára Horčičková. Ze třeťáků byla nejrychlejší Aneta Stulíková. První místo 

mezi čtvrťáky získal Tadeáš Petřík a mezi páťáky Honza Sladovník.                          

D. Horčička 5. ročník  

13. února jsme byli 

naposledy na plaveckém výcviku. 

Konaly se závody. Děti soutěžily 

po třídách. Já obsadila 4. místo v 

naší třídě. Na konci hodiny jsme si 

mohli hrát a skotačit ve vodě. 

Tento den jsem si moc užila.  

     S. Lakomá 4. ročník  
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Śkolní projekt „Jíme zdravě“  

20. února se v naší škole konal projektový den 

„Zdravá výživa“. Kapitánkami družstev byly holky 

z páté a čtvrté třídy. Celkově jsme absolvovali tři 

stanoviště. Na prvním jsme připravovali ovocné a 

zeleninové saláty a ochutnávali zeleninu a ovoce. 

Hádali jsme podle chuti, o jaký druh jde. Ve druhé 

třídě jsme si povídali o pyramidě zdravé výživy. 

Na konečném třetím stanovišti jsme se učili 

prostírat, vyrábět jmenovky a dělat výzdobu na 

stole. Druhý den v pátek jsme celý projekt 

vyhodnotili. Všechno se mi to líbilo.  

V. Kratochvíl 5. ročník  G. Sadílková 5.ročník 

 

 

 

 

 

 

 

 
M.Švejnoha 5.ročník 

 

 

 

    

              

                                                           S. Lakomá 4.ročník 

 

 

 

 

A. Švejnohová 2.r. 

Jaro 

 

Jaro už je tady, 

vzkvétají nám sady. 

Sady švestek, jabloní, 

od rána jsme na koni. 

Hruška není výjimka, 

zvonek luční zacinká. 

 

M. Vršťalová 5. ročník 

 

Zdraví 

Zdraví, to nám prospívá, 

když je zdravá výživa. 

Mrkev hrášek, paprika, 

lepší jsou než paštika. 

P. Hadač 4. ročník 
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Divadelní představení „Dvanáct měsíčků“  

24. února k nám do školy přijelo 

divadlo. Hrála se pohádka O dvanácti 

měsíčkách. Hrálo se o tom, jak zlá macecha 

poslala Marušku do lesa pro jahody, fialky a 

jablka. Mně se to divadlo celé líbilo, protože se 

jim moc povedlo a v celém představení byla 

pěkná zábava.               

   Sofie Lakomá 4. ročník  

V pondělí u nás ve škole konalo 

divadelní představení. Hrála se pohádka O 

dvanácti měsíčkách. Mně se na ní nejvíce líbilo, 

jak Maruška jela do lesa na formuli a jak jí 

dávala macecha úkoly. Také jsme tancovali a 

zpívali.         Miroslav Žáček 3. ročník    A. Stulíková 3. ročník 

V pondělí 24. února k nám přijeli herci a hráli pohádku O dvanácti 

měsíčkách. Vystupovali v ní Maruška, Vendelína, Vilém Práskal. Ten přijel z 

Ameriky a všechny holky z města se do něj 

zamilovaly. Měl divný nápady. Chtěl v zimě jahody, 

ovoce a zeleninu. Maruška pro ně musela vždycky jít 

ke dvanácti měsíčkům. Jezdila tam na koni a na 

formuli. Celé divadlo se mi líbilo.   

  

A. Suková 3. ročník  

Na divadelním představení se mi líbilo to, že si herci 

mezi dětmi vybrali čtyři, které také hrály. Vybrali si 

mě, Máju, Honzu Sladovníka a Ráďu. Hráli jsme 

hlavní měsíčky. Já hrál toho nejhlavnějšího. Těšilo mě 

to.                          

  Jan Hrubý 3. ročník  

 

Cyril Kačur 3. ročník 
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Sběr 

         
Jméno ÚNOR       BŘEZEN     

  AL BA VÍČ EL AL BA VÍČ EL 

1. g ks g ks g   ks ks 

Čížek                 

Němeček V. 300               

Pekárek B.                 

Sadílek K.                 

Šedivý                 

Blaškovičová                 

Hrubá 56 8 120           

2.                 

Kačírek 208 57 364 1         

Průcha 494   112           

Telecký                 

Horčičková                 

Stejskalová V.                 

Šedivá 1040 40             

Šimůnková   215             

Švejnohová 1002   448           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konec zimy 

 

Já jsem zima zimička, 

ale jsem už maličká 

a běžím dolů z kopečka. 

Mám tak malá očička 

a také jsem smutničká z toho, 

že jsem už babička. 

 

V. Stejskalová 2. ročník 

 

Jaro 

 

Zima nám odchází, 

jaro se blíží, 

sluníčko zahřeje 

a vítr fičí. 

Ptáčkové zpívají, 

pupeny klíčí, 

jarní den krásný, 

rychle se blíží. 

 

R. Konderlová 5. ročník 
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Jméno ÚNOR       BŘEZEN     

  AL BA VÍČ EL AL BA VÍČ EL 

 
g     ks g ks   ks 

Funfálek                 

Hrubý 56 8 120           

Kačur                 

Pekárek O.                 

Sadílek P.       1         

Šimůnek 290 16 46           

Šverma 2000 60 2000 1         

Žáček 238               

Stulíková                 

Suková 747 100 1100           

Hadač B. 700 21 262           

Jaroš T.                 

Němeček J.     1100           

Petřík 982 16 2000 6         

Šprungl                 

Lakomá 170               

Stejskalová A.     450           

Svobodová     784           

Šafářová                 

Buzický     1771           

Horčička                 

Kratochvíl V.                 

Průcha L. 378 15             

Sladovník  587 11 1000 8         

Švejnoha 912   544           

Kačurová                 

Karasová                 

Konderlová 130 13 38 1         

Vršťalová 5536 33 43 3         
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Vylušti křížovku, najdi cestu a vybarvuj. 

 


