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Slovo ředitele školy 
 

Určitě jste si všimli, že se prodlužuje délka dne. Sluníčko nezapadá tak 

brzy jako o Vánocích a také ráno, když jdete do školy, nechodíte za ranního 

šera, ale už za světla. I přesto je den ještě kratší než noc. K jejich vyrovnání 

dojde až 21. března, kdy nastává jaro. Do té doby se musíme stále vyrovnávat s 

delšími večery. Ty nás vybízí k otevření knížky a začtení se do ní.  Únor je 

časem vrcholící zábavy a rozpustilosti před začátkem jarních polních prací. 

Času radování se říká masopust a končí o Popeleční středě. Po masopustu 

nastává doba postní. V ní se chystáme na krásné jarní svátky Velikonoce.  

Tento měsíc jsme pořádali peněžní sbírku určenou spolku „Život 

dětem“, který financuje projekty pomáhající v léčbě těžce nemocných dětí. 

Ukázali jste, že Vám nejsou lhostejné osudy ostatních lidí a zapojili jste se do 

této akce téměř všichni. Celkově se nám podařilo vybrat 1515 Kč. Z toho bylo 

150 Kč v MŠ a 1 365 Kč u nás. Je to chvályhodné.  

Na začátku měsíce, přesně 4. března v pátek, k nám do školy přijedou 

zástupci středočeského hejtmanství, kteří nám budou oficiálně předávat nově 

opravenou střechu naší školy. Víte, že se opravovala o hlavních prázdninách a 

hejtmanství Středočeského kraje na ni přispělo částkou 750 000 Kč. Slavnostní 

předávání se uskuteční v tělocvičně v 10.00 hodin a jsou na ně zváni i vaši 

rodiče.   

Všichni se těšíme na velikonoční svátky, které zvěstují příchod jara. 

Řada z nás je považuje za nejbarevnější svátky v roce. Všechno se v přírodě 

postupně zabaluje do pestrých barev a po zimě ožívá. I my musíme naši školu 

jarně vyzdobit a připravit velikonoční jarmark. Pravidelně se v této době 

setkáváme s rodiči při tvorbě velikonočních dekorací. To letošní tvoření se bude 

konat 17. března a věřím, že se ho zúčastní takové množství rodičů jako před 

Vánocemi.   

Co Vám popřát na závěr? Snad hodně sluníčka, aby jaro na sebe nedalo 

už dlouho čekat.      Jiří Sladovník  

 

Připravované březnové akce  
 

4. března od 10.00 h    - slavnostní předávání opravené střechy na budově ZŠ  

14. března    - vyhlášení školní výtvarné soutěže „Velikonoční vajíčko“  

16. března    - školní projekt „Zdravý životní styl“  

17. března od 16.00 h   - tvoření velikonočních dekorací s rodiči pro školní 

jarmark  

22. a 23  března    - školní velikonoční jarmark      
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  Vysvědčení  
 

28.1. se rozdávalo vysvědčení. První tři 

hodiny jsme se učili. Čtvrtou hodinu jsme 

vyhodnocovali zapomínání úkolů, sběr a sbírání 

kaštanů a žaludů. Nakonec přišla chvíle rozdávání 

vysvědčení. Čtyři z osmi dostali samé jedničky.  Já 

jsem dostal také samé jedničky. Mamka, taťka, 

babičky a děda mě pochválili. 

   

Dan Šimůnek 5. ročník 

28. 1. se v naší škole 

vydávalo vysvědčení za 1. pololetí. Naše třída 1. a 3. 

ročník dostala samé jednotky. Jsem rád, že já a mí 

kamarádi dostali samé jednotky, a také ostatní, kteří 

dostali samé jednotky, byli rádi.        

Ondra Šedivý 3. ročník 

28.1 jsme dostali vysvědčení. Já jsem dostal 

jedničky. Mája dostala také jedničky. Karel dostal 

jedničky a Ondra dostal také jedničky. Prostě my 

všichni. A maminka mě pochválila. Za odměnu jsem 

dostal oreo.                                                     

 

Vojta Němeček 3. ročník 

   

 Masopust 
 

Na masopustu nebudeme letos 

vystupovat, protože budou prázdniny a skoro 

všichni jsou na horách. Děti se těšily a 

připravovaly se na to. Příští rok se určitě 

zase zúčastníme. 

  Dan Šimůnek 5. ročník 
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 4. února- začátek plaveckého výcviku 

   4. 2. jsme jeli poprvé na 

plavání. Nejdříve nás 

rozdělovali do 4 skupin.   Já 

jsem v nejlepším družstvu. 

Potom jsme uplavali několik 

bazénů a šli jsme skákat. Se 

mnou ve skupině je Daniel 

Šimůnek, Honza Funfálek, 

Honza Hrubý, Aneta 

Stulíková, Klára Horčičková, 

Anička Wisserová, Honza 

Šverma. První plavání se mi 

líbilo.                

 Podruhé jsme jeli na plavání 11.2. Plavali jsme různým způsobem 

kraul, znak, delfíní skoky, prsa a s pěnovými tyčemi. Celkem jsme uplavali 26 

bazénů. Nakonec jsme šli do páry a tam jsme byli do konce hodiny. Většinou si 

po plavání něco koupíme. Plavání nám začíná v 9:30 a končí v 10:30. 

    

Petr Sadílek 5. ročník 

 

Každý čtvrtek 

jezdíme plavat do bazénu, 

začínáme v devět hodin a 

třicet minut. Já plavu 

v jedničkách (nejhlubší 

část bazénu v Příbrami). 

Jsou tam se mnou 

profesionálové, takže 

jsem nejhorší, ale do 

konce lekcí to zkusím 

vylepšit. Jsou tam se 

mnou kámoši, takže ty mi 

vždy pomohou. Nakonec si vždy můžeme vybrat nějakou odměnu například 

páru, vířivku, skákání do bazénu nebo hraní si s deskami. A nakonec až se 

osušíme, tak si můžeme něco koupit, a pak odjíždíme do školy na poslední 2 

hodiny. 1. plavání se mi líbilo.      

 

 Jan Hrubý 5. ročník 
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26. února - školní projekt „Slavíme masopust“ 

 

Dne 26. 2. se konal projekt: Slavíme Masopust. Uvítání bylo moc 

hezké. Nejprve jsme se museli představit společně s klaunicí Pepinou. Poté 

jsme měli splnit první úkol - zatancovat. Byli jsme úspěšní, dostali jsme 15 

bodů. Ve třídách jsme plnili úkoly – vybarvování psaní počítání. Na konci 

našeho projektu byla v tělocvičně diskotéka. Já šel za strašidelnou masku. 

 

   Jan Funfálek 5. ročník 

 

 

 

 

 

 

Karneval, karneval, není stejný jako bál, maska sem, maska tam, už se 

slaví karneval. Masopust, masopust, slaví každý, těšíme se na všechno, 

nebudeme na měkko. Budeme nejlepší, jóóó !   

       Lea Funfálková 2. ročník 

 

 

 

 

 

 

Klaunice Pepice 

 

Přišla k nám klaunice, 

jmenovala se Pepice. 

Byla celá barevná, 

říkali jí, že je nádherná. 

Máme číslo čtyři, 

konec soutěže se blíží. 

 

Klára Horčičková, 4. ročník 

 

Pepice 

Přišla k nám Pepice, 

přivezla jí slepice. 

Na Pepici kuřátko, 

který bylo nakrátko. 

Jela chvilku na koni 

a kuřátko na lani. 

Měla velkou bambuli, 

která všechny rozbulí 

                                 

Radka Šimůnková 4. ročník 

 

Srandovní masopust 
Dneska máme projekt o masopustu, 

jsou tady legrační masky, 
třeba hasky nebo housky, 

kovbojové a klauni, 
proužkovaní nebo kostkovaní, 

princezny a supermani. 
Je tam taky klaunice Pepice, 

ta se mi líbí nejvíce. 
 

Vilma Stejskalová 4. ročník 
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Sběr 

     
Jméno ÚNOR       

  AL BA VÍČ EL 

1. g ks g ks 

Knížek 574   252 2 

Němeček M.         

Šum 370   248   

Hlaváčková   377     

Koplíková 556   86   

Kravarčíková         

Weisserová         

2.         

Drábek         

Lukášek         

Štohanzl         

Funfálková         

Handlová 14442 22 936 8 

Kohoutová         

Lakomá       1 

Trčková     452   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masopust 

 

Hele medvěd! 

Vedle lev! 

A  tahleta kapela 

skáče až k nám do dvora. 

Budem stejná maškara? 

 

Aneta Stulíková 5. ročník 

Masopust ve škole  

Já vstanu s radostí, že je 

dnes Masopust ve škole.  

 Natálie Handlová 2. ročník 
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Jméno ÚNOR     

  AL BA VÍČ EL 

3. g     ks 

Němeček V.         

Sadílek K.         

Šedivý         

Hrubá         

4.         

Hor         

Kačírek         

Průcha 552 46 64   

Telecký 866   3000   

Horčičková         

Stejskalová V. 878       

Šedivá         

Šimůnková         

5.         

Funfálek   57   10 

Hrubý         

Kačur 1784   970   

Sadílek P.         

Šimůnek 2866       

Šverma 1900 220 5000 4 

Stulíková 982 63 552 4 

Suková         
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Najdi cestu, hledej 10 rozdílů a vybarvuj 
 

 


