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Slovo ředitele školy  

 
Milí žáci, 

 v noci z 20 na 21. března přišlo jaro. Sluneční paprsky mají každý den větší 

a větší sílu, příroda se zelená, ptáčci krásně zpívají, ze záhonů už zvědavě vykukují 

narcisy, krokusy, sněženky a všichni myslíme na blížící se velikonoční svátky. Ty 

letošní budou už 5. a 6. dubna. Čekají vás dva dny prázdnin. Hlavně ať se vydaří 

počasí, abyste si mohli jarní přírody hodně užívat. 

Teplé jarní sluníčko nás láká ke hrám venku. Dříve každé jaro hrály děti 

kuličky a všelijaké hry s míčem, různé honičky nebo vyřezávaly třeba lodičky 

z kůry. Dneska možná ani nevíte, jak se některé tyto hry hrály. Je to škoda. Místo 

skotačení venku jste si zasedli k počítačům a s kamarády se raději domlouváte přes 

ně. O hodně zážitků z her se ochuzujete.  

V polovině měsíce jsme ještě slavili obecní masopust. Připravili jsme si na 

něj vystoupení o kominíkově svatbě. I když se oslava konala až po Popeleční 

středě, kterou masopust oficiálně končí, určitě jsme jí užili a pobavili všechny 

přítomné. Teď, po masopustu, nastává doba postní, ve které se chystáme na oslavu 

svátků jara a nového života - Velikonoce. Školu jsme si hezky jarně vyzdobili a 

zbývá jen vyrobit a připravit pěkné výrobky pro velikonoční jarmark, který se koná 

31. března a 1. dubna.  

Potěšilo mě, že jste se ve velkém počtu zapojili do charitativní sbírky, kterou jsme 

v březnu pořádali pro občanské sdružení „Život dětem“ pomáhající nemocnicím při 

léčení vašich vrstevníků. Podařilo se nám v ní vybrat celkem 1 515 Kč. Peníze 

jsme už odeslali a pořadatelé sbírky vám za ně velmi děkují. 

Koncem měsíce března si posouváme malou ručičku hodin o šedesát minut vpřed. 

Začínáme měřit letní čas. Pro některé lidi je tato změna spojená se spoustou 

problémů, jiní zase vítají, že je večer déle vidět. No prostě jaro je tu, tak si ho 

užívejme. 

     Jiří Sladovník 

 

Připravované dubnové akce 
 

31. března a 1. dubna - velikonoční jarmark 

2. – 3. dubna  - velikonoční prázdniny 

8. dubna  - výuka dopravních předpisů zástupcem Autoklubu Příbram 

16. dubna  - třídní schůzky 

20. – 24. Dubna  - škola v Přírodě v Hrachově u Sedlčan 
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Projektový den – Zdravá výživa 
 

21.2. se konal projektový den. Nejvíce se 

mi líbilo stanoviště v jídelně. Ochutnávali jsme 

10 druhů sýrů: hermelín, brie, niva, cabermbert a 

plísňové sýry, ty mě nejvíc chutnaly. Od té doby 

mi zachutnaly sýry. Nakonec jsme se umístili na 

prvním místě.  Jan Funfálek 4. ročník 

   Aneta Stulíková ročník 

   

    

V pátek jsme měli projektový 

den „Zdravá výživa“. Celý projektový 

den byl zaměřený na mléko a mléčné 

výrobky. Nejvíc se mi líbilo na 

stanovišti č. 3 – u pana ředitele 

Sladovníka. Sestavovali jsme zdravou 

pyramidu a dělali test. Celý projekt se 

mi moc líbil.   

Přemek Hadač 5. ročník 

 
Cyril Kačur 4. ročník            Petr Sadílek 4.ročník 

 

Výzdoba školy      
 

Na výzdobě školy se podílí všichni, protože děláme 

dekorace na výtvarné výchově. Teď se připravujeme na 

Velikonoce. Děláme slepičky, vajíčka a zajíčky. Potom 

paní učitelka Zikmundová s některými šikovnými dětmi 

vystavují obrázky na stěny. Naše škola je moc hezky 

vyzdobená, dělá nám hezkou reprezentaci. 

   Aneta Stulíková 4. ročník 

 

Ve škole připravujeme vždy výzdobu na čerty, 

Vánoce, Masopust, Velikonoce a spousty dalších věcí. Vše 

vyrábíme s paní učitelkou Zikmundovou na výtvarné 

výchově, a s paní učitelkou Šounovou při pracovních 

činnostech. Na naší škole je hezká výzdoba.   

Petr Sadílek 4. ročník. 
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Divadlo ve škole 
 

23.2. k nám přijelo divadlo, bylo o vodníkovi, který se měl ženit. Chtěl si 

vzít lidskou duši Aničku, ale před rokem slíbil Žvandolíně, že si jí vezme. Anička 

měla ráda Frantu. Nakonec se dohodli, 

Žvandolína si vzala vodníka a Anička Frantu. 

 Vilma Stejskalová 3. ročník 

 

23. února k nám přijela pohádka o 

vodníkovi, jak se ženil se Žvendolínou. On jí 

na začátku nechtěl, chtěl Aničku. Moc se mi to 

líbilo. Říkali nám, že zase s nádhernou 

pohádkou přijedou.   

Mája Hrubá 2. ročník 

         Aneta.Stulíková 4. ročník 

Návštěva knihovny 
 

Dne 12. března jsme se školou jeli 

nejdříve na plavání a po plavání jsme jeli do 

knihovny v Příbrami. Paní knihovnice nám 

říkala o knihách a pak jsme si mohli 

prohlédnout knihy, které byly připravené na 

stole. 

  Dan Šimůnek 4. ročník 

 

 

 

Jan Šverma 4. ročník 

 

      Knihovna Jana Drdy Příbram 
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Na masopustu vystupovala ZUŠ Březnice, MŠ 

Tochovice a ZŠ Tochovice. Děti z Mateřské školy vypravovaly 

básničky o pohádkách,  a  byly také tak oblečené. Základní 

škola měla  ,,svatební,, vystoupení. Kluci byli za kominíky a 

děvčata za nevěsty. Poté přijel vůz tažený koňmi a pořádal se 

každoroční masopustní průvod. Zastavilo se u zastávek, kde 

bylo občerstvení. Moc se mi to líbilo.  

Přemysl Hadač 

 

P. Sadílek 4.rořník 
 

 

 

 

 

 

 

 
   Jan Šverma 4. ročník 

 

Paní učitelka Renata Duchoňová je hodně nemocná, 

a přesto se s námi snaží být co nejvíc. Učí nás každý pátek. 

Teď byla dlouho na léčení v Jeseníkách a hned jak se vrátila, 

začala s námi nacvičovat na masopustní vystoupení a na 

Svátek matek.         Aneta Stulíková 4. ročník  P. Sadílek 4.rořník 



6 

 

Sběr 

         
Jméno ÚNOR     BŘEZEN     

  AL BA VÍČ EL AL BA VÍČ EL 

1. g ks g ks g   ks ks 

Drábek                 

Petřík M.   8     1122       

Štohanzl           13   2 

Bejčková                 

Funfálková         166 41 72 1 

1.  
Handlová 3028 587 1000 2 1802 1119 1340 81 

Kohoutová                 

Lakomá 436     1         

Svobodová 
T.               

  

Trčková                 

2.                 

Němeček V.           37     

Sadílek K.                 

1.  
 Hrubá 321 14 136           

Paroulková                 

 

 

 

 

 

 
1.  

 
 

Agáta Suková 4. ročník 
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Jméno ÚNOR       BŘEZEN     

  AL BA VÍČ EL AL BA VÍČ EL 

3. g     ks g ks   ks 

Hor                 

Kačírek               1 

Průcha  598 21   1 1168 8 80   

Telecký                 

Horčičková                 

Stejskalová 
V. 150         13     

Šedivá         261 57 2310   

Šimůnková 5000 62 2000           

4.                 

Funfálek                 

Hrubý 321 14 136 1         

Kačur 354   2000   86       

Sadílek P. 165 17 1445   154 14 3060 7 

Šimůnek 2806 32   1 3012 22   1 

Šverma 3000 30 1400 4 4000 10 1000   

Stulíková 147 28 124 13         

Suková 186 25 261 5 989 16 1157 1 

5.                 

Hadač 350 8 168 5         

Jaroš 664     1         

Němeček J.                 

Petřík T.       1         

Šprugl                 

Lakomá S. 315               

Stejskalová 
A. 150         10     

Svobodová 
D.                 

Šafářová         1650   220   
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Najdi správnou cestu, vylušti křížovku a vybarvuj 
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