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Slovo ředitele školy  
Milí žáci, 

měsíc duben, krásný jarní měsíc, nám končí. Oslavili jsme v něm 

velikonoční svátky, na které jsme se pilně připravovali. 10. dubna jsme ve škole 

s rodiči vytvářeli velikonoční dekorace, které se pak prodávaly o jarmarku. Všem, 

kteří se do přípravy velikonočních výrobků zapojili, moc děkujeme.  

Celý měsíc bylo krásné, jarní počasí. Příroda se změnila k nepoznání. 

Přiletěli již všichni stěhovaví ptáci ze svých zimovišť a všude je teď slyšet jejich 

štěbetání. Měsíc duben je přece označován měsícem lesů a ochrany přírody. 

Připomínáme si v něm, přesně 22. dubna, svátek naší planety Země. Planety, která 

jediná ze všech planet sluneční soustavy umožňuje existenci života – lidí, živočichů i 

rostlin. Dává nám vzduch, který dýcháme, vodu, kterou pijeme, jídlo, bez kterého 

bychom nemohli být, prostor, ve kterém žijeme a mnoho dalšího. A my lidé jsme si 

dlouhou dobu mysleli, že toto bohatství je jenom pro nás a že je nevyčerpatelné. Ale 

ono tomu tak není. Na naší matičce Zemi žije i přemnoho dalších živých tvorů a 

rostlin, kteří Zemi ke svému životu potřebují stejně tak nutně jako člověk. 

Lidé v minulosti Zemi ubližovali a stále ještě ubližují. Třeba tím, že zamořují vzduch 

vypouštěním životu škodlivých a nebezpečných látek, znečišťují vodu v řekách, 

mořích a jezerech, ničí životní prostor mnohým živočichům atd. Tak vlastně člověk 

škodí i sám sobě. 

Ochrana přírody, šetření našich lesů, dbaní o čistotu vod jsou záležitosti, 

které děláme pro naše potomky. Je to náš vzkaz, který jim předáme. Ale ruku na 

srdce, moc se nám nevede ten vzkaz zanechat pěkný. Přiznejme si každý, jak třeba 

doma třídíme odpad a zkusme se polepšit. 

Pěknou dubnovou akcí byla naše návštěva v milínské knihovně. 

Volnočasové centrum, které je s knihovnou spojené, je velmi pěkně vybaveno. 

Určitě jste byli překvapeni ze spousty společenských her a herních prvků, které zde 

mají. I samotná knihovna byla skvěle vybavena knihami a věřím, že se vám tam 

některá z nich zalíbila a že se vydáte si ji vypůjčit do své knihovny. Nebo se můžete 

vypravit rovnou do Milína. Čtení je přece zábava. 

Na závěr dnešního slova chci poděkovat panu Baumrukovi, který nás do milínské 

knihovny dopravoval autobusem a který nám cestovné za obě jízdy věnoval jako dar.  

     Jiří Sladovník 

Připravované květnové akce 

2. května  - školní projekt „Příroda kolem nás“ 

8. května 15.00 h - vystoupení žáků při kladení květin u památníků padlých 

 občanů obce ve světových válkách 

9. května - Galerie L. Kuby v Březnici a kina – pohádka „Jak se stát rytířem“ 

14. května  - okrsková cyklistická soutěž v Příbrami 

21. května 8.00 h - fotografování tříd a jednotlivců 
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Velikonoční tvoření  
10. března jsme se od 16 hodin sešli s 

rodiči ve škole. Bylo tu totiž tvoření výrobků 

pro velikonoční jarmark. Já jsem vyrobila 

stromečky a zkoušela jsem uplést pomlázku, ale 

moc mi to nešlo. Pomlázky pletl pan Hadač. 

Ten je umí. Výrobky, které se vyrobily, jsme 

prodávali rodičům v úterý a ve středu před 

Velikonocemi.   S. Lakomá 4. ročník    R, Šimůnková 2. ročník 

 

Velikonoční soutěž  
Soutěže o nejhezčí velikonoční vajíčko se zúčastnilo hodně dětí. Hotové výrobky 

jsme odevzdávali paní učitelce Zikmundové. Byly vystavené na chodbě s čísla. Když 

jsme se vrátili z Milína z knihovny, tak každý z nás dostal lísteček od paní učitelek a 

napsali jsme tam číslo nejhezčích vajíček. Ve středu se konalo vyhodnocení. Z první 

třídy vyhrála R. Šimůnková, z druhé K. Horčičková, za třeťáky byl první J. Funfálek, 

ve čtvrté třídě vyhrála S. Lakomá a v páté třídě byl nejlepší J. Sladovník. Nejlepší ze 

školy byla K. Horčičková.    A. Kačurová 5. ročník  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Suková 3. ročník     S. Lakomá 4. ročník 

 

 

 

 

 

 
K. Horčičková 2. ročník       

Velikonoční 

 

Naše Anička, 

maluje nádberná vajíčka. 

Modré, žluté, červené, 

každé je krásně zdobené. 

Pepíček ťuká na vrátka 

s pomlázkou v ruce, 

dejte mi bonbonek, 

nebo ty nádherné kraslice. 

 

G. Sadílková, R. Konderlová  

5. ročník 

 
Velikonoce 

Když Velikonoce začínají, 

kluci už pomlázky zaplétají. 

Holky barví vajíčka, 

co snesla bílá slepička. 

Když kluci holky vyšupou, 

radost z toho mají velikou. 

 

M. Vršťalová, N. Karasová 

 5. ročník 
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15. dubna- beseda v milínské knihovně  

V úterý 15. dubna jsme děti z celé školy navštívily knihovnu v Milíně. 

Nejvíc mě tam zaujalo nízkoprahové centrum, velikonoční ozdoby a dekorace. 

Prohlíželi jsme si tam samozřejmě hlavně knížky a povídali si o hendikepovaných 

lidech. Vyzkoušeli jsme si třeba, jak se těžko orientuje ve světě nevidomým lidem. 

Zavázali jsme si totiž oči šátky a pohybovali se po místnosti a ohmatávali věci kolem 

nás. Není to lehké.   

  J. Funfálek 3. ročník  

15. dubna jsme se vydali do 

milínské knihovny. Když jsme tam 

přijeli, tak nás paní knihovnice 

rozdělily do dvou skupin. Jedna šla 

do herny a druhá si prohlížela dětské 

oddělení knihovny. Já byl v té první, 

a tak jsme šli nejdříve do herny. Pak 

jsme se vystřídali. Povídali jsme si o 

hendikepovaných lidech a mohli jsme 

si vyzkoušet, jaké je to být nevidomý, 

nebo mít jednu nohu nepohyblivou. Není co závidět. Nakonec jsme se vrátili 

autobusem zpátky do Tochovic. Líbilo se mi tam.     

    V. Kratochvíl 5. ročník  

V úterý 15. dubna jsme navštívili milínskou knihovnu. Líbilo se mně tam. 

Měli v ní hernu se spoustou her a velkou místnost s knihami. Do téhle knihovny 

budu určitě chodit.   T. Buzický 5. ročník  

Přírodovědný kroužek  
Přihlásila jsem se do přírodovědného 

kroužku. Často v něm plníme úkoly soutěže 

„Recyklohraní“. Naposledy jsme vyráběli 

žárovky budoucnosti. Skoro všichni je 

malovali na papír kromě Honzy Švermy, 

který si jako jediný na práci přinesl jiný 

materiál a žárovku vyrobil z něho. Kromě 

tohoto úkolu na kroužku samozřejmě 

děláme i jiné věci.    

  A. Stulíková 3. ročník   Michal Čížek 1. ročník 
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Den Země - ochrana přírody, recyklace odpadu  

Na přírodovědném kroužku si povídáme hlavně o 

recyklaci. Hrajeme hru, která se jmenuje „Recyklohraní“. Plníme 

v ní různé úkoly, které škola dostává a za ně získáváme body, za 

které si můžeme vybrat všelijaké odměny. Učit recyklovat odpad se musí všichni 

lidé, hlavně ti dospělí.      O. Pekárek. 3. ročník  

Recyklace je hraní. Recyklovat odpad může každý. Jen když chce. 

Kdybychom nerecyklovali tak bychom asi už na Zemi nemohli žít. Všude by byly 

samé skládky a v nich by se množily různé bakterie, které by se dostaly do podzemní 

vody a nás i zvířata by otrávily.    J. Šverma 3. ročník  

Recyklovat musí každý, jinak by život na Zemi zahynul. Z 

roztříděných věcí starých věcí jako jsou pet lahve, železo, hliník, 

papír, kovy a další odpady se dají vyrobit nové. Je to jeden velký 

koloběh. Kdo netřídí, tak si neváží přírody.  P. Hadač 4. ročník  

24. dubna - školní kolo recitační soutěže  

 
Ve čtvrtek 24. dubna se v naší škole konala recitační soutěž. Připravovali 

jsme se na ní hodně dlouho. V samotném vystoupení se mi nejvíc líbili dva žáci z 5. 

třídy. Byl to Vojta Kratochvíl a Honza Sladovník. Jejich básničky byly strašně 

veselé. Vyhodnocovat soutěž budeme 25. dubna druhou vyučovací hodinu. Už se na 

to moc těším.    F. Šprungl 4. ročník  

 

Pořadí: 1. kategorie  1. K. Horčičková  

2. V. Němeček  

3. O. Šedivý  

 

2. kategorie   1. J. Funfálek  

2. A. Stulíková  

3. S. Lakomá  

 

3. kategorie   1. J. Sladovník  

2. V. Kratochvíl  

3. R. Konderlová,  

   M. Vršťalová  

 

Recitační soutěž 

 

Ve čtvrtek dvacátého čtvrtý 

se mi chtělo ráno spáti. 

Měl jsem potom málo sil 

a také jsem málo snil, 

protože mě moje máti 

nenechala dlouho spáti. 

Zapomněl jsem básničku 

o hezkém malém vajíčku. 

Tak dopadla recitační soutěž, 

i přesto jsem byl vítěz. 

 

J. Sladovník 5. ročník 

 



6 

 

 

 

Jméno ÚNOR       BŘEZEN     DUBEN     

  AL BA VÍČ EL AL BA VÍČ EL AL BA VÍČ EL 

1. g ks g ks g   ks ks g ks g ks 

Čížek                         

Němeček V. 300       700               

Pekárek B.         1496 47             

Sadílek K.         1850 387 368           

Šedivý         6000   635   3000       

Blaškovičová                   8 546   

Hrubá 56 8 120   54 3 110   1500 7 95 2 

2.                         

Kačírek 208 57 364 1                 

Průcha 494   112   152   172   528 13 480   

Telecký                         

Horčičková                         

Stejskalová V.     450     10     250       

Šedivá 1040 40                     

Šimůnková   215     3500 119           2 

Švejnohová 1002   448   1004   106   562 23 608   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
M. Kačírek  2.ročník      M. Hor 2. ročník 

 

Jarní 

Kuřátko na dvorečku skáče, 

kůzlátko zas poskakuje  

na zahrádce. 

Vajíčka se malují, 

a děti už se radují! 

 

R. Šimůnková 2. ročník 

 



7 

 

Jméno ÚNOR       BŘEZEN     DUBEN     

  AL BA VÍČ EL AL BA VÍČ EL AL BA VÍČ EL 

3. g     ks g ks   ks g ks g ks 

Funfálek         352     6 74   296 2 

Hrubý 56 8 120   54 4 110   1500 6 95 1 

Kačur         386     1 378       

Pekárek O.                         

Sadílek P.       1 500 5 1135   180 11 2190 2 

Šimůnek 290 16 46   616   914         2 

Šverma 2000 60 2000 1 500 30 1200   2000 40 1000 2 

Žáček 238       278 54 774           

Stulíková           36     1730 8 542 2 

Suková 747 100 1100   611 255 883   130   1080   

Hadač B. 700 21 262         7         

Jaroš T.         2000   2000   3850       

Němeček J.     1100     19             

Petřík 982 16 2000 6 678   1400 3 742       

Šprungl                 59 11 236   

Lakomá 170               2000       

Stejskalová A.     450     10     250       

Svobodová     784         4         

Buzický     1771                   

Horčička                         

Kratochvíl V.                         

Průcha L. 378 15       16           1 

Sladovník  587 11 1000 8 4402 31   15 94 6 318 2 

Švejnoha 912   544   1100   74   1480 23 538   

Kačurová         270       344       

Karasová                         

Konderlová 130 13 38 1 74   20   222       

Sadílková         1850 387 368 1         

Vršťalová 5536 33 43 3         200   1250 9 
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Najdi cestu a vybarvuj 
 

 


