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Slovo ředitele školy  

 
Milí žáci,  

20. března jsme přivítali jaro. To letošní začalo vlastně už o několik týdnů 

dříve, protože zima byla mírná, a tak první jarní květiny na sebe nedaly dlouho 

čekat. Ptáci si po ránu ladí noty, řada se jich už vrátila z teplých krajin a za chvíli 

bude příroda plná barev. Březnové sluníčko má však „krátké ruce“. To znamená, že 

tolik nehřeje, ale pouze svítí, a proto byste si neměli zapomenout obléci svetr a 

bundu. Protože nemoc vás může přepadnout nenadále.  

Celý březnový měsíc byl věnován poctivé školní práci. Ve všech ročnících 

jste probírali naplánované učivo, prohlubovali své vědomosti a dovednosti. Učili jste 

se také pomáhat svým spolužákům, udržovat si své osobní věci v pořádku a čistotě, 

pečovat o životní prostředí v naší škole. Ne vždy se vám to ale dařilo.  

Viděl jsem mezi vámi nepěkné chování, vysmívání se spolužákům a to není 

vůbec pěkné. Všiml jsem si také, že ne všichni důsledně třídíte odpad ve škole, že si 

nedbáte na uložení svých věcí v šatně. Každý den chodí šatnáři po škole a ukazují 

vám poházené přezůvky a další části vašeho oblečení. Je to smutné. Překvapuje mě a 

zaráží, jak málo si vážíte věcí, které vám rodiče koupili. Polepšete se!  

Připravujeme se na velikonoční svátky. Lidé je považují za nejbarevnější svátky v 

roce. Na tradičním školním tvoření velikonočních dekorací pro jarmark se tentokrát 

sejdeme 10. dubna. Určitě se vám, i vašim rodičům, podaří vytvořit spoustu 

krásných výrobků, které se budou líbit všem, kteří si je do školy přijdou koupit na 

velikonoční výzdobu svých domácností. Všem rodičům, kteří se tvorby zúčastní, už 

předem děkuji.  

V měsíci dubnu se bude konat v naší škole sbírka pro fond „Sidus“, který z 

vybraných finančních prostředků pomáhá nemocnicím v léčení onkologicky 

nemocných dětí. Můžete si koupit notýsek, ve kterém si z nálepek vyrobíte různé 

postavičky, anebo přišpendlovací „placku“ s nápisem některého vyučovacího 

předmětu. Všem, kteří se do této sbírky zapojíte, děkujeme. Pomůžete dobré věci.  

Na závěr dnešního slova vám chci připomenout, že v měsíci dubnu, který 

příští týden začíná, vstupujete do závěrečného čtvrtletí letošního školního roku. 

Budou se konat třídní schůzky a je třeba myslet na vylepšení některých známek, aby 

závěrečné vysvědčení nebylo pro některé z vás nepříjemným překvapením.  

 

Připravované dubnové akce  

 
3. dubna - vyhlášení školní výtvarné soutěže „O nejhezčí velikonoční vajíčko“  

8. dubna 16.00 h  - třídní schůzky  

10. dubna 16.00 h  - tvoření velikonočních dekorací  
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15. dubna   - beseda v milínské knihovně  

15. a 16. dubna   - školní velikonoční jarmark  

16. dubna   - vyhlášení výsledků velikonoční výtvarné soutěže  

17. a 18. dubna   - velikonoční prázdniny  

24. dubna   - školní kolo recitační soutěže  

 

8. března - vystoupení žáků na oslavě obecního masopustu 

8. března naše škola vystoupila na tochovickém masopustu. Zpívali jsme, 

tancovali a veselili se. Myslím si, že se nám to povedlo. I děti z mateřské 

školky hrály pohádku a měly jí moc hezkou. Po programu v kulturním domě 

šel po vsi masopustní průvod. Byly v něm různé maškary jako medvěd. 

Počasí ten den bylo krásné.  

D. Svobodová 4. ročník  

 

 

 

                      

 M. Čížek 1. ročník 

 

 

 

A. Švejnohová 2. ročník 

 

Masopust 

 

Jelita a jitrnice, 

bude velká veselice, 

těší se na ni, 

celá naše vesnice. 

 

R. Šimůnková 2. ročník 

 

Karneval 

Maškar plný sál, 

máme karneval. 

Tancujeme v kolečku 

a zpíváme si písničku. 

 

R. Šimůnková 2. ročník 
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Jaro 
Také se už těšíte na jaro! Já strašně. Bude hezky svítit sluníčko, pokvetou 

sněženky, petrklíče, pampelišky a jiné kytičky.   J. Hrubý 3. ročník  

 

Letos přišlo jaro hodně brzy. Rozkvetly první jarní květiny, například 

sněženky a bledule. Skoro každý kluk už si taky stačil odřít koleno na kolečkových 

bruslích. Dokonce letos padla řada teplotních rekordů.   M. Švejnoha 5. r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      V. Kratochvíl 5. ročník 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

M.Vršťalová 5.ročník 

 
Já se na jaro hodně těšil. Začalo tentokrát dříve, než mělo. Na tělocvik už 

chodíme cvičit ven. Létají dokonce i první motýli, čmeláci a včely. Letošní jaro se 

moc povedlo.    F. Šprungl 4. ročník  

 

Těšila jsem se už na jaro, jak budu skotačit venku, že narostou první kvítky, 

budu chodit na procházky a hrát si na babu. Je to všechno prima, když je teplo.  

    A. Suková 3. ročník  

 

Květiny pěkně kvetou, 

ptáci zpívají, 

zajíci po poli skáčou 

radost z toho mají. 

Běháme venku, 

budou Velikonoce 

a za pár měsíců, 

poroste ovoce. 

 

N. Karasová  

a M. Vršťalová 5. ročník 

 

Jaro 

Jaro, jaro, jaro, 

už tě není málo. 

Probudilos květinky, 

také malé sněženky. 

Prostě už jsi tady. 

Už se líhnou kuřátka 

i ta malá koťátka. 

Není ani škoda, 

že budeš brzy vdova. 

Bude totiž léto. 

 

G. Sadílková 5. ročník 

 



5 

 

Už je tady jaro. Rodí se malá zvířátka – štěňátka, koťátka, jehňátka, kůzlátka 

i selátka. Nám se narodili malí králíčci. Jsou jenom dva, protože jejich maminka je 

mladá samička.   T. Petřík 4. ročník  

Před třemi dny začalo jaro. Těšil jsem se na něj, 

hlavně na to jak budeme sít zeleninu a sázet jahody. 

Budou brzy velikonoční prázdniny. Na jaře mám 

narozeniny a svátek a to se také těším.   

P. Hadač 4. ročník   V. Stejskalová 2. Ročník 

 

M. Hor 2. ročník 

 

 

Kroužky 

Chodím do rybářského kroužku. Z naší školy je tam 

ještě Jára Telecký, Mirek Žáček, Honza Hrubý a 

Magda Hrubá. Minulý týden jsme se sešli prvně. 

Dívali jsme se na prezentaci o rybách, ale jindy se o 

rybách budeme víc učit, psát testy a rybařit. To 

můžeme ale až za měsíc. Je to škoda. Líbí se mi tam. 

 V. Kratochvíl 5. ročník     J. Telecký 2. ročník 

Chodím na kroužek kickboxu už rok. Baví mě to 

tam. Učíme se boxovat, dělat kotrmelce, běhat, 

skákat přes švihadlo a udělat stojku a hvězdu.   

A. Stulíková 3. ročník  

 

V pátek bývá kroužek fotbalu. Máte ho rádi? Já jo, 

ale teď ho hrát nemůžu, protože mám zlomený prst. 

Těším se ale, až mi sundají sádru a začnu ho hrát.  

J. Hrubý 3. ročník  

A. Suková 3. r. 

Čápi 

Čáp z jihu letí, 

radujte se děti. 

Sedne na svá hnízda, 

na komíny u kravína. 

Udělá tam klapy, klap, 

už jsem tady, tak. 

 

T. Šafářová 4. ročník 
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Sběr 

        
Jméno ÚNOR       BŘEZEN   

  AL BA VÍČ EL AL BA VÍČ 

1. g ks g ks g   ks 

Čížek               

Němeček V. 300       700     

Pekárek B.         1496 47   

Sadílek K.         1850 387 368 

Šedivý         6000   635 

Blaškovičová               

Hrubá 56 8 120   54 3 110 

2.               

Kačírek 208 57 364 1       

Průcha 494   112   152   172 

Telecký               

Horčičková               

Stejskalová V.     450     10   

Šedivá 1040 40           

Šimůnková   215     3500 119   

Švejnohová 1002   448   1004   106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvířátka a jejich mláďátka 

 

Kočička má koťátka 

pejsci zase štěňátka. 

Na louce se pasou hříbátka, 

z korýtek pijí prasátka. 

Příroda se probouzí 

a zvířátka také s ní. 

 

G. Sadílková a R. Konderlová 

5. ročník 

 

Jarní den 

Hurá, hurá, jdeme ven 

sluníčko nám bude hřát, 

celý den. 

 

M. Hrubá 1. ročník 
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Jméno ÚNOR       BŘEZEN     

  AL BA VÍČ EL AL BA VÍČ EL 

 
g     ks g ks   ks 

Funfálek         352     6 

Hrubý 56 8 120   54 4 110   

Kačur         386     1 

Pekárek O.                 

Sadílek P.       1 500 5 1135   

Šimůnek 290 16 46   616   914   

Šverma 2000 60 2000 1 500 30 1200   

Žáček 238       278 54 774   

Stulíková           36     

Suková 747 100 1100   611 255 883   

Hadač B. 700 21 262         7 

Jaroš T.         2000   2000   

Němeček J.     1100     19     

Petřík 982 16 2000 6 678   1400 3 

Šprungl                 

Lakomá 170               

Stejskalová A.     450     10     

Svobodová     784         4 

Buzický     1771           

Horčička                 

Kratochvíl V.                 

Průcha L. 378 15       16     

Sladovník  587 11 1000 8 4402 31   15 

Švejnoha 912   544   1100   74   

Kačurová         270       

Karasová                 

Konderlová 130 13 38 1 74   20   

Sadílková         1850 387 368 1 

Vršťalová 5536 33 43 3         
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 Hraj si a vybarvuj 


