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Slovo ředitele školy  
 

Už celý měsíc žijeme v novém roce, který má označení 2015. Na 

jeho začátku jsme si přáli mnoho štěstí a zdraví, možná si i někdo dal 

předsevzetí, třeba že skoncuje s některými svými zlozvyky, nebo že se bude 

více věnovat svým příbuzným a přátelům.  

Říká se, že mít dobrého přítele je největším darem, Jenomže se 

slovem přátelství se často špatně zachází. Přítel říkáme tomu, kdo je nám v 

tuhle chvíli užitečný, nebo s kým se zrovna nedohadujeme. Ale to nemá s 

přátelstvím vůbec nic společného!   

S pravým přítelem se můžeme i pohádat, a přesto jsme rádi, že ho 

máme. Na světě by určitě bylo dobře a hezky, kdyby si lidé vzájemně 

pomáhali, měli se rádi, neubližovali si, nepomlouvali se a nelhali. Mělo by 

nás těšit dělat druhým radost. Vám se, děti, v lednu podařilo radosti druhým 

rozdat hodně.   

9. ledna jsme se přece vypravili do dvou domovů důchodců. Zahráli 

jste babičkám a dědečkům v Rožmitále pod Třemšínem a v Příbrami naši 

pohádku „O kouzelné perle“ a tím je potěšili. Určitě jste pozorovali na jejich 

očích radost, dojetí a spokojenost. Všem jste se tam líbili.   

Čas nezadržitelně a neuvěřitelně rychle běží. Celých pět měsíců 

školního roku je za vámi. My učitelé hodnotíme vaše učební výsledky za 

uplynulé pololetí. Dostáváte vysvědčení, na kterých je známkou zhodnocen 

váš prospěch. U někoho bude třeba v dalším pololetí něco vylepšovat, ale 

všichni bychom mohli začít vylepšovat vzájemné vztahy.  

Na závěr vám chci do nového pololetí školního roku popřát hodně 

úspěchů a připomenou slova jednoho chytrého člověka: „Přítel je víc než 

bratr. Přítel je bratr, kterého jsme si sami vybrali.“  

        

  Jiří Sladovník  

Připravované únorové akce  
 

5. února      - začátek plaveckého výcviku  

9. – 13. února    - jarní prázdniny  

20. února      - školní projekt „Jíme zdravě“  

23. února       - divadelní představení jihlavské skupiny „Řimbaba“  
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Školní vánoční besídka  
 

17. prosince jsme měli školní besídku. Když 

tam vešel čert, všichni se lekli a smáli se.  Já jsem si 

nejdříve nevěřila, ale později jo, protože mě to moc 

bavilo. Víc se mi líbila pohádka o perle, protože 

jsme tam hodně zpívali a určitě z toho měli všichni 

radost. Jsem moc ráda, že pro nás paní učitelka 

vymýšlí takové hezké pohádky.  

 Kristýna Šedivá 3. ročník 

     

Vojta Němeček 2. ročník 

     

Před Vánocemi jsme 

měli besídku. Já si myslím, že se 

nám moc povedla. Hráli jsme dvě 

pohádky, jedna se jmenovala 

„Perníková chaloupka“ a druhá 

„Kouzelná perla. Moje maminka 

říkala, že se nám to moc povedlo. 

Byla tam i babička a také se jí to 

líbilo. Diváci tleskali a chválili 

nás.  

 

Lucka Paroulková 2. ročník       Vilma Stejskalová 3. ročník 

   

Vánoční nadělování 
Nadělování dárků bylo 19. prosince. 

Moc se mi to líbilo. Dostal jsem jeden dárek. 

Byly tam různé zvyky, jako třeba pouštění 

lodiček a rozkrajování jablka. Já jsem tam měl 

hvězdičku. Dan Kačírek 3. ročník 

 

19. prosince jsme měli nadělování. 

Pouštěli jsme lodičky a krájeli jablka. Já jsem 

dostal jenom tužky, líbilo se mi to, je mi 

jedno, že jsem dostal jenom jeden dárek. Pak 

jsem šel domů a mamka mi dala pusu. 

 David Průcha 3. ročník   Kája Sadílek 2. ročník 
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Vystoupení v domovech důchodců  
 

Dne 9. ledna jsme jeli zahrát pohádku ,,o kouzelné perle‘‘. Navštívili jsme 

domov důchodců v Rožmitále pod Třemšínem a v Příbrami. Jel hlavně dramatický 

kroužek. Chtěli jsme babičkám a dědečkům udělat radost, myslím, že se nám to 

povedlo.     Denisa Svobodová 5. ročník 

 

V pátek 9. 1. jely děti z dramatického kroužku a děti, které byly vybrány, 

aby vystupovaly do domova důchodců Příbram a Rožmitál  p.  Třemšínem. 

V Příbrami jsme odehráli s mým omdlením a v Rožmitále mě paní učitelka po 

odehrání role odvedla, a omdlela Linda Lakomá. Potom se naštěstí nic nestalo a 

dojeli jsme sem do Tochovic.  Přemysl Hadač 5. ročník 

 
Do domova důchodců jsme jeli v pátek 9.1. Jeli jsme tam proto, abychom 

důchodce v Rožmitále a Příbrami potěšili. Hráli jsme pohádku ,,Kouzelná Perla“. 

Já jsem v pohádce hrála čerta Belínka-byla to komická postava. Na konci nám 

děkovali a moc se jim to líbilo. Výlet se mi líbil a myslím, že se i vydařil. 

     Amálka Stejskalová 5. ročník 

 

9. ledna jsme byli v domovech důchodců. Moc se nám to povedlo. 

Babičkám a dědečkům se to líbilo. Paní učitelka Duchoňová nás naučila spoustu 

písniček a teď je nemocná.  Mája Hrubá 2. ročník 
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Pohádka „Princezna Kolobějda“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lea Funfálková 1. ročník  Terezka Svobodová 1. ročník  

 

 

23. ledna jsme byli v mateřské školce na 

pohádce s názvem Princezna Kolobějda. 

Princezna měla moc ráda koloběžky, bez kterých 

by neudělala ani krok. Když princezna jela na 

koloběžce do lesa, potkal jí tam čaroděj, který jí 

přičaroval ruce ke koloběžce a potom zmizel. 

Pohádka se mi moc líbila, protože byla zábavná. 

    

Filip Šprungl 5. ročník 

 

         

  Anetka Bejčková 1. ročník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamilka Kohoutová 1. ročník   Míra Štohanzl 1. ročník 
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Sběr 

             
Jméno     LISTOPAD      PROSINEC       LEDEN     

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

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

Drábek                         

Petřík M. 3000 16   6   12   2   9   4 

Štohanzl                         

Bejčková                         

Funfálková                 189 11 63   

Handlová 280 54 168 1 1908     1 12800     5 

Kohoutová     3000               300   

Lakomá L. 490               362       

Svobodová T.                         

Trčková         976               

2.                         

Němeček V.             1100       1600   

Sadílek K. 12315 126 1200 7                 

Šedivý                 8000   3000   

Hrubá 132 8 85 6 1500 11 45 6 134 7 44   

Paroulková                         

 

 
 

 

 

 Zamyšlení 
 

Proč není sníh? No přece protože není mráz. 

A proč není mráz? Protože není chumelenice. 

A proč není chumelenice? Protože to nechce matka příroda. 

 

Kristýna Šedivá 3. ročník 
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Jméno   LISTOPAD     PROSINEC       LEDEN     

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

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

Hor                         

Kačírek 47 12 86 1                 

Průcha   10 1018   1374     1   7 356 6 

Telecký                 3000   3000   

Horčičková                         

Stejskalová V.     500     10     1125   350   

Šimůnková   162     7000 113 2000           

Šedivá                         

4.                         

Funfálek                 189 10 63   

Hrubý 132 9 85 6 1500 12 45 5 134 7 44   

Kačur 50       130       104 2     

Sadílek P. 362 26 512 3         540 11 2235   

Šimůnek 670 34     588 14 488 2 2960 100 650   

Šverma 4000 160 3000   2000 30 3000 1 2000 50 2000 1 

Stulíková 2000 55 3000 6 11   72           

Suková   25 75 5 145   147   524 86 54   

5.                         

Hadač 598   840 3 2483 12     350 8 804 19 

Jaroš         632         7 440   

Němeček J.         2500               

Petřík T.                         

Šprungl                       2 

Lakomá S. 324                       

Stejskalová A.     500 1   10     1125   350   

Svobodová D.                 626       

Šafářová                         
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Vybarvuj a lušti křížovku 


