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Slovo ředitele školy  
 
Milí žáci,  

úspěšně jste zvládli první měsíc letošního školního roku. Říká se, že 

nejtěžší bývají začátky, takže máte vlastně to nejtěžší za sebou a čeká vás už 

jen všechno pěkné a příjemné.  

Mám pocit, jako by to bylo včera, když jsme v tělocvičně zahajovali 

nový školní rok a vítali nové prvňáčky. Je jich celkem devět. Přeji jim, aby se 

jim školní práce dařila a měli z ní radost a potěšení. Zatím si při zvládání 

svých školních povinností vedou velmi dobře a po celé září dokazují, že se 

chtějí brzy naučit dobře číst, psát a počítat.  

Nejenom ti nejmenší, ale i vy starší, zkušení školáci, jste si v prvním 

měsíci vedli znamenitě a dosáhli pěkných výsledků v učení. Povedlo se vám 

připravit krásné hudební vystoupení k oslavě 90. výročí založení Honebního 

společenstva Příbram – Žežice. Musím ocenit, že za krátkou dobu, šlo jen o tři 

zkoušky ve čtrnácti dnech, jste se naučili zpívat spoustu písniček a zatancovat 

na ně tanečky. Pochvalu si zaslouží především žáci z prvního a druhého 

ročníku, kteří tvořili většinu účinkujících, a vše bylo pro ně nové. 

V září se už řada z vás zapojila do naší celoroční soutěže ve sběru 

odpadových surovin, kterou opět pořádáme. Ve škole sbíráme staré 

elektrospotřebiče, vybité baterie, plastová víčka a hliník. Chci připomenout 

skvělé výsledky, kterých jste ve sběru v loňském školním roce dosáhli. 

Jednalo se o výborné umístnění v celorepublikovém projektu Recyklohraní a 

4. místo v regionální soutěži ve sběru hliníku.  

V minulých letech jste se aktivně zapojovali do řady charitativních 

sbírek. Svými peněžními dary jste pomáhali postiženým nebo nemocným 

dětem. Také v letošním roce se do podobných aktivit pustíme. Hned začátkem 

října budeme tradičně pomáhat fondu Sidus, který poskytuje pomoc dětem, 

které se léčí s onkologickými nemocemi  

Od 29. září zahajují svoji práci zájmové kroužky. Letos jich otvíráme 

devět. Určitě jste si vybrali takové, ve kterých se vám bude práce líbit. Nadále 

probíhá výuky hry na flétnu, kterou vede pan učitel A. Tomášek. Pan M. 

Bubeník pořádá v pondělí a ve středu cvičení kickboxu.  

Co popřát na závěr, snad jen hodně sil a chuť do všeho, co vás v letošním roce 

čeká.  

Jiří Sladovník  
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Připravované říjnové akce  
10. října 9.00 h - divadelní představení „Oslíčku, otřes se!“  

24. října 10.45 h - divadelní představení „Společenské přešlapy“  

27. – 29. října - podzimní prázdniny  

30. října 8.00 – 12.30 h - školní projekt „Jak se chovat v situacích ohrožení“  

 

První školní den 

  

  Přijeli jsme do školy, kde nás uvítala paní učitelka Šounová. Přišli jsme do 

tělocvičny, přišlo devět prvňáčků a jedna nová holčička do druhé třídy. Prvňáčci 

dostali šerpy, mají paní učitelku Zikmundovou. My jsme dostali paní učitelku 

Léblovou a druháci a třeťáci pana ředitele. Pak jsme šli do třídy. Třídu máme až 

úplně nahoře. Ve třídě jsme byli asi hodinu, a pak jsme šli domů. 

                            Agáta Suková 4. ročník 

 

   1. září jsme ve škole přivítali prvňáčky, pak jsme šli do tříd. Já jsem dostal 

paní učitelku Léblovou, sedím s Honzou Fumfálkem. Můj nejoblíbenější 

předmět je přírodověda. Moje sestra postoupila do druhé třídy a já už do čtvrté. 

                            Jan Hrubý 4. ročník 

 

   První den ve škole se mi líbil, protože bez školy neumíme nic, ani číst, ani 

počítat, prostě vůbec nic. Proto mě baví učení. První den vždycky přivítáme 

prvňáčky a pak jdeme do tříd, tam si něco řekneme a jdeme domů.         

                              Cyril Kačur 4. ročník    

 

Školní jídelna 
 

V jídelně vaří dobře, hlavní jídla i polévky. Jídla 

jsou podle zdravé výživy a jsou moc dobrá. 

Nemá to chybu. Polévky jsou zeleninové a také 

nám vozí ovoce do škol.             

                        Jan Fumfálek 4. ročník 

 

Školní družina                                                      LeaFumfálková 1. ročník 

 

Ve školní družině se mi líbí. Chodíme skoro každý den ven. Někdy chodíme do 

tělocvičny. Venku hrajeme přehazovanou a vybíjenou. V tělocvičně hrajeme 

fotbal, florbal a basketbal. Já chodím do družiny s kamarády. 

                          Petr Sadílek 4. ročník 
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Jak se líbí prvňáčkům ve škole? 

 

Anetka Bejčková – Nejvíc se mi líbí družina a nacvičování na vystoupení. 
Míra Štohanzl – Mám rád výtvarku 

Lea Fumfálková-  Mě se líbí skoro všechno, ale nejvíc zpívání. 

Karolínka Trčková- Líbí se mi, jak se učíme, úkoly a hudební výchova. 

Terezka Svobodová – Mě se líbí tělocvična a matematika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamilka Kohoutová – Líbí se mi matematika 

Linda Lakomá – Mně se líbí výtvarka 

Matěj Drábek – Mám rád tělocvik a matematiku 

Matyáš Petřík – Mám rád matematiku a tělocvik. 
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Vystoupení v Lazsku 

 
V sobotu 13. září 

jsme byli na vystoupení 

v Lazsku. Mně se nejvíc 

líbilo to tancování a také se 

mi líbilo, jak jsme to 

nacvičovali a jak nás to paní 

učitelka hezky naučila. 

Všechno jsme zvládli a také 

jsme viděli výlov rybníka. 

 

Kristýna Šedivá 3. ročník 

 

Na výlovu rybníka v Lazsku byly velké ryby. Také tam bylo vystoupení 

naší školy z Tochovic. Tančili jsme a zpívali s obručemi. Také tam byly hry, 

které jsme mohli hrát, vyhráli jsme lízátka a balonek. Moc se mi to líbilo. 

Daniel Kačírek 3. ročník 
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Projektový den 
Dnes 26. září jsme měli projektový den: zdravá snídaně. 

Přijela k nám paní Marie Šálková. Rozdělili jsme se do 

tří družstev, naše družstvo peklo sušenky. Další dvě 

družstva dělala mrkvovou a tuňákovou pomazánku. 

Potom jsme vše rozdělili celé škole. Projekt se mi líbil.

  Daniel Šimůnek 4. ročník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení sběru 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jméno ZÁŘÍ 

    AL BA VÍČ EL 

1. g ks g ks 

Drábek         

Petřík M.     3000   

Štohanzl         

Bejčková 1000       

Funfálková         

Kohoutová         

Lakomá L.   10     

Svobodová T.         

Trčková         

2.         

Němeček V.         

Sadílek K.         

Šedivý         

Hrubá 1000 15 245 2 

Paroulková         
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Vypouštění rybníka        Sběr 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jaroslav Telecký 3. ročník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Madlenka Hrubá 2. ročník 

 

 

 

 

Jméno ZÁŘÍ     

  AL BA VÍČ EL 

3. g   g ks 

Hor         

Kačírek 108 18 298   

Průcha 550       

Telecký         

Horčičková         

Stejskalová V. 150       

Šimůnková 7000   3000   

Šedivá         

4.         

Funfálek         

Hrubý 1000 15 245 2 

Kačur 1648       

Sadílek P. 540 25 572   

Šimůnek 4998 10 5230   

Šverma 7000 80 1500 8 

Stulíková         

Suková 5400 9 2100 1 

5.         

Hadač         

Jaroš         

Němeček J.   27     

Petřík T.         

Šprungl         

Lakomá S. 364       

Stejskalová A. 150       

Svobodová D.         

Šafářová 1450 274     
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Najdi cestu, nauč se básničku a vybarvuj 

  

Perníková chaloupka 
 

"Odkud ten náš holub letí?" 

"Letím z lesa, milé děti, 

vrkú, vrkú, vrkú." 

"Cos tam viděl holoubku?" 

"Perníkovou chaloupku u 

černého smrku." 

"Viděls také Mařenku?" 

"Jakpak by ne, holenku! 

Viděl jsem ji, s Jeníkem krmili 

se perníkem." 

"A když z okna na zahradu 

vystrčila baba bradu, nebáli se, 

holoubku?" 

"Kdepak! Zamkli chaloupku 

na cukrový klíč – a už byli 

pryč!" 


