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Slovo ředitele školy  

Podzim pomalu končí svoji vládu. Příroda se chystá na zimu. Vše živé 

pomalu utichá, brzy se stmívá, večery jsou dlouhé, a tak máme více času k 

zastavení a zamyšlení nad celým uplynulým rokem. Konec podzimu je obdobím 

klidu. Můžete se více setkávat se svými blízkými, povídat si a pomalu se těšit na 

krásný předvánoční čas, který na sebe nenechá dlouho čekat. A aby to čekání 

nebylo tak dlouhé, můžete si s rodiči třeba přečíst pěknou knihu, nebo zahrát 

společenské hry. Budete pak mít k sobě blíž a budete se na sebe těšit. Mít rád své 

nejbližší, je přece to nejhezčí, s čím se můžete potkat.  

V tomto čase si také uvědomujeme, že bychom mohli více pomáhat lidem, kteří 

potřebují pomoc druhých. Lidem, kteří se kvůli své nemoci, nebo osamění, 

nemohou příliš těšit z okolního světa. Někteří z vás v uplynulém měsíci takovým 

lidem pomohli. Třeba tím, že se zapojili do charitativní sbírky, pořádané pro 

sdružení CHRPA, které cvičí koně pro rehabilitační cvičení postižených dětí, 

nebo tím, že vystoupili v domově důchodců v Příbrami a písničkami a tanečky 

potěšili babičky a dědečky. Všem, kteří mysleli na ostatní, děkuji. Myslím si, že 

měli určitě ze své činnosti radost. Pomáhat nemocným a slabým by mělo být pro 

každého samozřejmostí.  

Příští týden začne advent. Čas, kdy se budeme připravovat a těšit na vánoční 

svátky. Přeji Vám, aby ten čas byl plný radosti, lásky a kouzelného očekávání.  

Jiří Sladovník  

 

 

 

 

 

David Průcha 3. ročník  
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Připravované prosincové akce  

 
2. prosince 16.00 – 18.00 h - tvoření rodičů a dětí dekorací pro vánoční jarmark  

5. prosince - mikulášské nadělování  

6. prosince 16.00 h - vystoupení žáků při slavnostním rozsvěcování obecního 

stromu  

a první část školního jarmarku  

15. prosince 16.00 h - vánoční koncert ZUŠ J. J. Ryby  

17. prosince 16.00 h - školní vánoční besídka a druhá část jarmarku  

19. prosince 9.00 h - divadelní představení „O veselém vánočním stromečku“  

19. prosince 10.00 h - vánoční nadělování ve škole  

22. 12. 2014 – 2. 1. 2015 - vánoční prázdniny (do školy jdeme 5. 1. 2015)  

 

Projektový den – jak se chovat v situaci ohrožení 

 
30. října byl projektový den: Jak se chovat v situaci ohrožení. Bylo šest 

družstev a kapitáni byli kluci čtvrťáci. Já jsem byl u Honzíka Švermy. Nejdříve 

jsme byli u paní učitelky Zikmundové na topografii, potom u pana ředitele na testu 

a nakonec u paní učitelky Léblové na dopravní výchově. 

Venku jsme pekli buřty, stavěli směrovou růžici, přenášeli raněného a běhali. 

Umístili jsme se na třetím místě. Projekt se mi líbil. 

    Přemysl Hadač 5. ročník 

 
Agáta Suková 4. ročník       Aneta Stulíková 4. ročník 
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Učitelé očima dětí 2 
Pan ředitel Jiří Sladovník je hodný. Učil nás 3 roky. Mnoho nás toho 

naučil, třeba: násobení, dělení, odčítání a sčítání. Také nás naučil číst, psát a 

počítat. Teď učí mého brášku Vojtu Němečka a je s ním spokojený. 

 Jan Němeček 5, ročník 

 

Nejraději mám paní učitelku Duchoňovou, učí nás 

dramatickou a hudební výchovu, někdy zaskočí i za 

pana ředitele- Je moc hodná, teď s námi nacvičuje 

vystoupení do domova důchodců a také pohádku o 

kouzelné perle. Já tam hraji Lenku.  

 Aneta Stulíková 4. ročník 

 

Nejraději mám paní 

učitelku Šounovou, protože vyučuje tělocvik a pracovní 

činnosti. Dále paní učitelku Léblovou, máme jí za třídní, je 

hodná a máme jí i v družině.  Petr Sadílek 4. ročník 

 

Moje oblíbená učitelka je paní učitelka Léblová, učí mě 

český jazyk, matematiku, přírodovědu a vlastivědu. Je hrozně 

hodná, umí hezky vyprávět. Hlídá nás i v družině. S družinou 

chodíme do tělocvičny nebo ven na antuku. Sice paní učitelka 

nemůže cvičit, ale je dobrý rozhodčí. V družině jí všichni máme 

rádi.   Denisa Svobodová 5. ročník   

       Jan Hrubý 4.ročník 

Mám rád paní učitelku Zikmundovou, protože je hodná, učí nás na 

výtvarnou výchovu a keramický kroužek. Když jsem k ní chodil, měl jsem vždycky 

dobré vysvědčení.   Jan Hrubý 4. ročník 

 

Moje oblíbená učitelka je Renata Duchoňová, máme jí od první 

třídy na hudební a dramatickou výchovu. Je hodná, tyto předměty 

mě baví. V pátek ráno chodím na dramatický kroužek. Tento rok 

máme nový předmět. Učí nás také paní učitelka Duchoňová. 

Učíme se o tom, co třeba nemáme dělat u počítače. Bude nám to 

k tomu, abychom se naučili něco nového. Celá hodina se mi líbí. 

Bude se mi to hodit do Tochováčku. Máme to jako první hodinu. 

:) Učíme se kopírovat, zvětšovat písmo, barvit ho a historii 

počítačů. 

R. Šimůnková   Tereza Šafářová 5. ročník       

3. ročník                                                                
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Příbram 13.11. 
 

13. listopadu jsme jeli do muzea a do 

domova důchodců. Já jsem tam také vystupovala a 

ti důchodci byli moc rádi, že jsme jim zazpívali. 

Dostali jsme hezké plyšáky. Já nevím, co to bylo za 

zvířátka, ale je to hezké a roztomilé. Důchodci byli 

moc rádi, že jsme je navštívili a my také. 

  

Vilma Stejskalová 3. ročník  

  

      Kamilka Kohoutová 1. ročník 

 

Ve čtvrtek jsme byli v domově důchodců, tam jsme zpívali a tancovali. 

Mají to tam pěkné. Někteří s námi 

zpívali a věnovali nám panáčky, 

které sami vyrobili. 

Potom jsme jeli do hornického 

muzea. Vzali jsme si přilby a šli do 

dolu Anna. Jeli jsme vláčkem. Potom 

nám pán ukazoval různé hornické 

přístroje a permoníčky. Natěžily se 

tam asi tři tuny stříbra. Nakonec jsme 

viděli velký parní stroj.  

 

Tomáš Jaroš 5. ročník    Petr Sadílek 4. ročník 

 

Dne 13.11. jsme jeli do 

hornického muzea. Přišel tam pan 

průvodce, ten nám všechno vysvětlil. 

Nejvíc se mi líbilo, jak jsme jeli 

vláčkem. Pak jsme se šli nasvačit a 

přišla druhá skupina. 

My jsme zatím hráli různé hry. Mě to 

moc bavilo, a také jsme se toho hodně 

naučili.   

 

Agáta Suková 4. ročník   Tereza Šafářová 5. ročník 
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Sofie Lakomá 5. ročník  Lea Funfálková 1. ročník 

 

Sběr 
 

             
Jméno        ZÁŘÍ           ŘÍJEN         LISTOPAD   

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

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

Drábek                         

Petřík M.     3000   4000       3000 16   6 

Štohanzl         2000 12             

Bejčková 1000         39 630 4         

Funfálková         98   96           

Handlová                 280 54 168 1 

Kohoutová                     3000   

Lakomá L.   10             490       

Svobodová 
T.                         

Trčková                         

2.                         

Němeček V.                         

Sadílek K.                 12315 126 1200 7 

Šedivý                         

Hrubá 1000 15 245 2 1700       132 8 85 6 

Paroulková                         
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Jméno 
          
ZÁŘÍ         ŘÍJEN       LISTOPAD   

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

3. g   g ks g ks g ks g ks g ks 

Hor                         

Kačírek 108 18 298           47 12 86 1 

Průcha 220   550   5630 87   1   10 1018   

Telecký                         

Horčičková                         

Stejskalová V. 150       931   156       500   

Šimůnková 7000   3000             162     

Šedivá         1000 10 3318           

4.                         

Funfálek         98   96           

Hrubý 1000 15 245 2 1700       132 9 85 6 

Kačur 1648       502   416   50       

Sadílek P. 540 25 572   845   1358   362 26 512 3 

Šimůnek 4998 10 5230   224       670 34     

Šverma 7000 80 1500 8 5100 100 1500 7 4000 160 3000   

Stulíková                 2000 55 3000 6 

Suková 5400 9 2100 1 287   536 1   25 75 5 

5.                         

Hadač                 598   840 3 

Jaroš         1900 14             

Němeček J.   27                     

Petřík T.                         

Šprungl         150   516           

Lakomá S. 364       364       324       

Stejskalová A. 150       931   156       500 1 

Svobodová D.                         

Šafářová 1450   274                   
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Najdi cestu, zakroužkuj rozdíly a vybarvuj 
 

1.  
 


