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Slovo ředitele školy 
 
  Uběhl druhý měsíc letošního školního roku. Všichni jste si už zvykli 

na pravidelnou školní práci a i z našich prvňáčků se stali opravdoví školáci. Umí se 

sami připravit na vyučovací hodiny, poznali spoustu nových písmenek, začali číst 

slabiky a slova, počítají a píší první písmenka. Jejich práce se nám líbí a máme 

radost z jejich výsledků stejně jako jejich rodiče. Možná si starší školáci řeknou, že 

je to legrace chodit do první třídy, ale ať si vzpomenou na své začátky, jaké to bylo 

obtížné zvládat spoustu úkolů a povinností, která doposud ve školce nebyla.  

V uplynulém měsíci jsme navštívili dva domovy seniorů. Zavítali jsme do Rožmitálu 

pod Třemšínem a do Sedlčan. Zahráli jsme tam babičkám a dědečkům pohádku O 

Šípkové Růžence. Udělali jsme jim velkou radost. Určitě si vzpomenete na slzy 

v očích, se kterými nám děkovali za pěkný zážitek. Přesvědčili jste se, jak je to 

hezké činit druhým lidem radost a potěšení. Věřím, že vás tyto pěkné zážitky budou 

motivovat do další podobné práce a že se z plných sil pustíte do přípravy vánočního 

představení. 

Musím vás také pochválit za pěkné chování při návštěvě Památníku 

Antonína Dvořáka na Vysoké, kde jsme se zastavili při zpáteční cestě z Rožmitálu. 

Paní průvodkyně nás tam seznámila se životem našeho velkého hudebního skladatele 

A. Dvořáka a s historií vzniku některých jeho skladeb. Určitě jste si každý z této 

návštěvy něco zapamatoval. 

V následujícím měsíci budete mít možnost opět pomáhat těm, kteří potřebují 

pomoc. Budeme totiž v naší škole pořádat charitativní sbírku pro „Fond Sidus“, který 

svoji pomoc zaměřuje na děti, které onemocněly rakovinou. Věřím, že se do ní zapojíte 

ve velkém počtu a zakoupením drobných předmětů pomůžete dětem, které si nemohou 

tak bezstarostně hrát jako vy. 

V polovině měsíce, přesně 16. Listopadu, nás ve škole čeká oprava kotle. 

Bude zapotřebí vyměnit násypku na uhlí, a protože se v tento den nebude moci ve 

škole zatopit a byla by nám tu zima, bude proto vyhlášeno ředitelské volno. Můžete 

si tak naplánovat s rodiči nějaký pěkný výlet, protože následující den budeme slavit 

státní svátek a budete tak mít s víkendem čtyři volné dny k odpočinku. 

Nadále probíhá školní soutěž ve sběru tříděného odpadu. Sbíráme hliník, 

baterie, drobné elektrospotřebiče a víčka od PET lahví. Spousta z vás se do této 

soutěže v uplynulých dvou měsících zapojila, ale někdo zatím nevytřídil ani jedno 

víčko od jogurtu. Je to škoda, ale snad se všechno ještě do konce školního roku 

změní. Nezapomeňte, že tříděním odpadu pomáháte šetřit naše životní prostředí. 

Všem, kteří jste se do sběru zapojili, děkujeme. 

Na závěr dnešního úvodního slova vám přeji hodně úspěchů v dalším 

školním měsíci.     Jiří Sladovník  
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Připravované listopadové školní akce 
 

5. listopadu   - školní projekt „Chráníme svůj život“ – nácvik chování  

 v situacích živelních pohrom, evakuace budovy 

5. listopadu 8.00 h - odvoz žaludů a kaštanů 

12. listopadu 14.00 – 16.30 h - konzultační hodiny pro rodiče o prospěchu žáků za 

        I. čtvrtletí školního roku 

16. listopadu  - ředitelské volno 

20. listopadu 8.00 h - vánoční fotografování žáků  

21. listopadu 8.30 h - válet do Prahy pro rodiče a děti 

24. listopadu 16.00 h - tvoření vánočních dekorací s rodiči pro vánoční jarmark 

28. listopadu 16.00 h - vystoupení žáků u obecního adventního stromu 

    

 9. října 10.45 h  - pohádkové představení „O třech čertech“  
 

 

9.10. bylo divadlo o třech 

čertech. Mně se to hodně líbilo. Víte, 

že se v pekle také pracuje? Dva čerti 

nepracovali, a to je špatně, tak je sám 

kníže pekel Bačkora poslal na zem, a 

sebral jim všechna kouzla. Měli se 

naučit pracovat, ale nebylo to tak, 

proto je Bačkora nechal jít po svých 

domů. 

 

 

     Mája Hrubá 3. ročník 

 
9.10. jsme měli divadelní představení ve 

školní tělocvičně. Divadlo se jmenovalo o třech 

čertech, jelikož se blíží čerti.  

                Ondřej Šedivý 3. ročník  

 

 

Kája Sadílek 3. ročník 
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Vystoupení žáků v domově seniorů v Rožmitále p. Tř.  
 

16. října pojedeme do domova důchodců 

hrát  ŠÍPKOVOU  RŮŽENKU. Jezdíme 

tam, protože chceme dědečkům a 

babičkám udělat radost. Moc mě baví 

jezdit tam, protože po každém 

představení za námi přijde jedna babička 

a povídá si s námi. Já hraji roli 

vypravěčky. Moc se tam těším. 

Vypravěčky jsme tam dvě já a Klárka 

Horčičková.   

Aneta Stulíková 5. ročník Karolína Trčková 2. ročník 

 

Jeli jsme do domova důchodců. 

Viděli jsme hodně dědečků a 

babiček. Jeden dědeček přišel za 

námi, a pochválil nás. Bylo to 

krásné.  

Linda Lakomá 2. ročník 

 

V pátek jsme jeli do Rožmitálu 

vystupovat, a moc se mi to líbilo. 

Líbil se mi také Památník Antonína 

Dvořáka. 

Natálka Handlová 2. ročník 

 

Eliška Kravarčíková 1. ročník 
 

V pátek jsme byli v domově 

důchodců. Bylo to moc hezké, Po 

vystoupení k nám přišli babička a 

dědeček. Dědeček mě pohladil. A říkal, 

jak to bylo hezké, také plakal. I ta babička 

mě pohladila. Pak jsme byli v památníku 

ve Vysoké u Příbrami. I tam to bylo 

hezké.   

Lea Funfálková 2. ročník 
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 Vystoupení žáků v domově seniorů v Sedlčanech 

 

23.10. navštívili vybraní žáci Domov důchodců v Sedlčanech. Mohli jsme tam 

zavítat díky podpoře firmy Avast, 

která nám zaplatila autobus. 

Udělali jsme tak radost 

babičkám a dědečkům i ve 

vzdálenějším městě. 

Chtěla bych moc pochválit děti, 

za náročnou přípravu, a výborné 

předvedení pohádky.  Naučily se 

tak rozdávat radost, a to je 

hodně důležité. Jsem moc ráda, 

jak k této práci přistupujete.  

  

Matěj Němeček 1. ročník   Renata Duchoňová 

 

 

Podzimní básničky „Podzim v sadě a na zahradě“  
 

Jablíčko 

Zapadlo jablko do propasti,  

zlámalo si všechny kosti.  

Kdo mu z ní pomůže?  

Samo z ní nemůže.  

Šel kolem ježeček,  

nabodl ho na zadeček.  

   K. Horčičková 4. ročník  

 

 

 

 

 

 

Podzim 

 

Podzim už je tady, 

zábava je všady. 

Listí padá do vody, 

uděláme závody. 

Zvířata se k spánku chystají 

a zásoby si při tom dělají. 

 

A.Stulíková,K. Šedivá 

 

Listí se červená a houba hnědne, 

motýl se zakulil, sní se mu o teple. 

Ježek dupe dupy, dup, 

do listí rychle hup. 

 

Jan a Magda Hrubých 

Podzim v sadě a na zahradě 

 

Podzim v sadě a na zahradě, 

všechno se sklízí a listí hrabe. 

Jablka, hrušky, dýně a tak dále, 

všichni se těšíme, až si doma dáme. 

  J. Funfálek 5. ročník 
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Písnička, která se mi líbí 

Moje oblíbená písnička je „Ukaž se mi 

jablíčko. Je to podzimní písnička, a je pěkná. Učíme 

se jí ve škole. Je v ní spoustu věcí o podzimu.  

   Ondra Šedivý 3. ročník 

Mně se líbí písnička o šípkové Růžence. Zpíváme jí v pohádce. Ptáte se, 

proč jí mám ráda? Protože je to o Růžence, a já mám babičku Růženku, a hlavně 

mám ráda růže. Ptáte se, proč mě ta pohádka baví? Protože tam hraju Růženku díky 

paní učitelce Duchoňové. Mája Hrubá 3. ročník 

Moje nejhezčí písnička je „Na tý louce zelený. Tu zpíváme 
v pohádce o šípkové Růžence. Na tu se dá i tancovat.  
    Kája Sadílek 3. ročník 

Sběr 

         
Jméno        ZÁŘÍ           ŘÍJEN     

  AL BA VÍČ EL AL BA VÍČ EL 

1. g ks g ks g ks   ks 

Knížek 240   994 2 516 61 1096   

Němeček M.     2200           

Šum         86   310 6 

Hlaváčková 2000   12000   2100   880   

Koplíková                 

Kravarčíková 684         32     

Weisserová                 

2.                 

Drábek                 

Lukášek                 

Štohanzl                 

Funfálková 214 13   8         

Handlová 617 20 426 24 5260   980 2 

Kohoutová 2573   740           

Lakomá         714   270   

Trčková                 
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Jméno           ZÁŘÍ         ŘÍJEN     

  AL BA VÍČ EL AL BA VÍČ EL 

3. g   g ks g ks g ks 

Něneček V. 5300               

Sadílek K.   38   2         

Šedivý                 

Hrubá 1600               

4.                 

Hor                 

Kačírek 184     6 34   40   

Průcha 696 12 328   180   170   

Telecký                 

Horčičková       1         

Stejskalová  1000 12 700     6     

Šedivá         259 32 1840   

Šimůnková 4000 28 980           

5.                 

Funfálek 790 13   8         

Hrubý 1600               

Kačur 1348   580   526   670   

Sadílek P. 600 8 4000   374 10 2000   

Šimůnek 6342 7     4272 31 2910   

Šverma 11000 100 3000 7 4000       

Suková 5800 87 1600 3 1100 10 137 8 

Stulíková         545 26 226 3 

 

V páté třídě nám přibyl nový předmět, jmenuje se informatika.    Pracujeme 

na počítačích, učíme se ukládat, psát a hlavně to co nevíme. Tento předmět je 

zajímavý. Na tento předmět nás učí paní učitelka Renata Duchoňová. Ve třídě máme 

8 počítačů. Tento předmět mě baví. Ale občas budeme psát i testy to ovšem bude 

horší.  Agáta Suková 5. ročník 

 

V páté třídě máme nový předmět informatiku. Učíme se o historii počítače, 

jak správně u počítače sedět, ukládat věci do složky, co nemáme u počítače dělat, 

psát na počítači. Nejvíce mě baví ukládat soubory.      
Petr Sadílek 5. ročník 
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Hledej cestu, najdi rozdíly a vybarvuj 

 

 
 

 


