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Slovo ředitele školy  

 
Milí žáci,  

školní rok 2013/2014 se pomalu ale jistě blíží ke svému konci. Čeká nás 

poslední měsíc školní práce, a pak nastanou očekávané dva měsíce prázdnin, ve 

kterých si odpočinete a načerpáte síly do nového školního roku. Nežli tomu ale 

bude, čeká Vás ještě spousta školních úkolů a povinností. Někteří potřebujete 

vylepšit svoje hodnocení prospěchu, jiní zase upevnit letos získané vědomosti. 

Proto se snažte zabrat, jak se říká „ze všech sil“, abychom my učitelé při 

konzultačních hodinách, které se budou konat ve čtvrtek 12. června, mohli Vašim 

rodičům sdělovat jen samé potěšující zprávy.  

 

Začátkem měsíce jsme si připomínali svátek planety Země v projektovém 

dnu „Příroda kolem nás“. Dozvěděli jste se spoustu užitečných věcí o rostlinách a 

zvířatech v naší přírodě a také jste poznali některá zvířátka, o která se starají v 

Centru ochrany přírody v Hrachově. Paní učitelky si je přece přivezly mezi nás. 

Poznali jste malého lišáčka, kuny skalní a pěnkavku se zvonkem. Určitě jste 

zvědaví, jak se jim vede a jak vyrostli. Proto se v nadcházejícím měsíci do tohoto 

centra vypravíme na školní výlet, abychom se na ně nejenom znovu podávali, ale 

také si tam prozkoušeli svoje přírodovědné znalosti ve výchovném programu, který 

zde budeme absolvovat. Výlet se uskuteční 19. června.  

 

V naší škole jsme pořádali charitativní sbírku pro fond „Sidus“ Celkově 

jsme v ní vybrali 1 173 Kč. Děti z mateřské školy věnovaly 390 Kč a vy 783 Kč. 

Všem, kteří se do sbírky zapojili, děkuji. Pomohli jste dětem, které trpí těžkými 

nemocemi a nemohou si tak bezstarostně hrát jako vy. Tento fond totiž přispívá na 

léčení nemocných s rakovinou.  

 

V květnu se také konalo okresní kolo cyklistické soutěže. V Příbrami nás 

reprezentovalo družstvo ve složení Martina Vršťalová, Gábina Sadílková, Honza 

Sladovník a Lukáš Průcha. Vedli si skvěle a soutěž vyhráli. Blahopřeji jim k 

takovému velkému úspěchu. Podařilo se jim vyhrát nad družstvy, která vyslaly 

daleko větší školy, nežli je ta naše.  

 

Přeji vám hodně sil do závěrečných úkolů posledního měsíce školního 

roku.  

Jiří Sladovník 

 



3 

 

Připravované červnové akce  

 
2. června - okrsková recitační soutěž ve Stži u Dobříše (vybraní žáci)  

6. června - výuka silničních pravidel a jízdy na kole na dopravním hřišti v Příbrami  

12. června 14.00 – 16.00 h - konzultace o prospěchu žáků  

16. června 16.00 h - koncert žáků ZUŠ  

19. června - školní výlet do Centra ekologické výchovy v Hrachově  

21. června - výlet rodičů a žáků k Prášilskému jezeru na Šumavě  

        a Archeopakrku Prášily  

27. června - vydávání vysvědčení  

 

Dopravní výchova ve škole 
26. května třetí vyučovací hodinu 

jsme měli dopravní výchovu. Pan učitel z 

dopravního hřiště v Příbrami nás učil 

řešit křižovatky, starat se o kolo, 

poznávat značky a správně přejíždět 

zábrany na silnici. Taky nám dal 

zkušební test z dopravní výchovy, 

abychom se připravili na ostré testy, které 

budeme psát na dopravním hřišti, kam 

pojedeme 6. června. Celá výuka se mi 

líbila.  

V. Kratochvíl 5. ročník    T. Jaroš 4. ročník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Žáček 3. ročník     A. Stejskalová 4. ročník 

Básnička o dopravním 

hřišti 

Na dopravním hřišti, 

spousta dětí piští. 

Čtvrtá, pátá třída, 

velice moc zívá. 

Dělají řidičák. 

Na silnici mohou pak, 

ano, je to tak. 

 

M. Vršťalová 5. ročník 
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Školní projekt „Příroda kolem nás“ 
V pátek 2. května se u nás 

ve škole konal projektový den. 

Jmenoval se „Příroda kolem nás“.  

Připravili jsme ho společně s 

Centrem ochrany fauny České 

republiky v Hrachově. Přijely k nám 

odtud dvě paní učitelky, které 

připravily devět stanovišť v přírodě 

a o přírodě. Mně se nejvíc líbilo a 

taky mě nejvíc pobavilo stanoviště, 

na kterém jsme měli poznat 

hluchavku.  

Na konci celého dopoledne bylo vyhodnocení činností. Já společně s Renatou a 

Natkou jsme se umístily na druhém místě v kategorii C. Paní učitelky také přinesly 

zvířátka. Byl to zvonek, pěnkavka, malý lišáček a dvě kuny skalní. Už se těším na 

školní výlet, až pojedeme do Hrachova a já se tam možná potkám s malými 

zvířecími kamarády.     M. Vršťalová 5. ročník  

 

V pátek 2. května jsme měli ve škole projektový den. 

Byl moc pěkný. Paní učitelky nám přivezly ukázat 

kuny, lišáčka, zvonka a pěnkavku. Já soutěžila v 

družstvu s Tadeášem a Terkou. Na konci dopoledne se 

vyhodnotila družstva. My jsme byli v naší kategorii na 

druhém místě.  

M. Hor 2. ročník    A. Suková 3. ročník  

 

Při projektovém dni o přírodě jsem byla v družstvu s Honzou Švermou a Amálkou 

Stejskalovou. Poznávali jsme byliny, u paní učitelky Zikmundové bylo stanoviště 

se sovami a u pana ředitele jsme si povídali o 

rostlinách na poli a o postupu pěstování obilí, 

výroby mouky a pečení chleba.  

Maše družstvo vyhrálo mezi třeťákama a 

čtvrťákama. Paní učitelky z Hrachova nám 

přivezly ukázat malého zvonka a pěnkavu 

obecnou, liščího chlapečka a dvě kuní 

holčičky. Až vyrostou tak je pustí do přírody, 

ale liščího kluka už ne, protože si zvykl na lidi 

a sám by nepřežil.  

A. Stulíková 3. ročník    M. Čížek 1. ročník 
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Návštěva Galerie Ludvíka Kuby v Březnici  
 

9. května se naše škola vydala do Březnice do Galerie Ludvíka Kuby. Bylo 

to tam moc pěkné. Vystavovali tam vedle obrazů i piano a malířský obraz, který 

patřil panu Kubovi. Tomu, když byl starý, ochrnula pravá ruka, ale naučil se s ní 

malovat tak, že si ji přivazoval k levé a obrazy maloval barevnými ťupkami. Byly 

hezké. Pak jsme byli v kině na filmu „Justin, jak se stát rytířem“. Líbil se mi.  

P. Sadílek 3. ročník  

 

9. května celá naše škola jela do Březnice se podívat do Galerie Ludvíka 

Kuby. Paní průvodkyně nás provedla a ukázala nám obrazy, které pan Kuba 

maloval. Mohli jsme si tam koupit i nějaké suvenýry.  

Po prohlídce jsme šli do kina na film „Justin, jak se stát rytířem“. Byl animovaný a 

všem se pohádka líbila stejně jako celý výlet do Březnice.  

A. Stejskalová 4. ročník  

 

14. května- okrsková cyklistická soutěž v Příbrami 
 

Ve středu 14. května se konalo v 

Příbrami okresní kolo dopravní soutěže 

mladých cyklistů. My jsme se na něj ve škole 

připravovali celý rok. Psali jsme testy, řešili 

dopravní situace a projížděli překážkové 

dráhy.  

Paní učitelka vybrala čtyřčlenné 

družstvo, ve kterém jsem byl já, 

Lukáš Průcha, Martina Vršťalová a 

Gábina Sadílková. Při soutěži jsme 

jezdili městem, psali testy, plnili 

úkoly ze zdravovědy. Vedli jsme si 

skvěle, protože se nám podařilo 

celou soutěž vyhrát a být nejlepší v 

celém okrese.  

J. Sladovník 5.ročník  
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Sběr 

         
Jméno DUBEN     KVĚTEN     

  AL BA VÍČ EL AL BA VÍČ EL 

1. g ks g ks g ks g ks 

Čížek                 

Němeček V.         400       

Pekárek B.                 

Sadílek K.                 

Šedivý 3000               

Blaškovičová   8 546           

Hrubá 1500 7 95 2         

2.                 

Kačírek                 

Průcha 528 13 480   280       

Telecký                 

Horčičková                 

Stejskalová V. 250       328 15 321   

Šedivá         2006 11 2120   

Šimůnková       2 2800   1750   

Švejnohová 562 23 608           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 J. Telecký 2. ročník   T. Šafářová 4. ročník 
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 Jméno DUBEN     KVĚTEN     

  AL BA VÍČ EL AL BA VÍČ EL 

 
g ks g ks g ks g ks 

Funfálek 74   296 2         

Hrubý 1500 6 95 1         

Kačur 378       3952   252   

Pekárek O.                 

Sadílek P. 180 11 2190 2   110 4650 2 

Šimůnek       2 632   2000   

Šverma 2000 40 1000 2 2000 60 4000 5 

Žáček                 

Stulíková 1730 8 542 2         

Suková 130   1080   934 12 4233 1 

Hadač B.         424 130     

Jaroš T. 3850       2500       

Němeček J.         360       

Petřík 742       374       

Šprungl 59 11 236           

Lakomá 2000       220       

Stejskalová A. 250       328 15 321   

Svobodová                 

Šafářová         640   268   

Buzický                 

Kratochvíl V.                 

Průcha L.       1 226     1 

Sladovník  94 6 318 2 1416 196   16 

Švejnoha 1480 23 538           

Kačurová 344       2952       

Karasová                 

Konderlová 222       210   40   

Sadílková                 

Vršťalová 200   1250 9 200 64 380 2 
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Hledej rozdíly, najdi cestu pro princeznu a vybarvuj 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


