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Milí žáci,  

 21. března přišlo jaro. Sluneční paprsky mají 

každý den větší a větší sílu, dělají trhliny do sněhové 

pokrývky, až nakonec celá zmizí a louky se začnou 

zelenat novou trávou. Objeví se první jarní květiny. 

Ze záhonů už teď zvědavě vykukují narcisy, krokusy 

a sněženky. Teplé jarní sluníčko nás láká ke hrám 

venku.  

V březnu jsme oslavovali Velikonoce. Nejkrásnější jarní svátky, které někteří z 

nás považují za nejbarevnější. V přírodě se objevují první jarní kvítky, 

velikonoční vajíčka září všemi barvami a svěží vzduch nás osvěžuje. Věřím, že 

jste si velikonočního radovaní hojně užili. Školní výzdoba byla nádherná a vaše 

účast ve výtvarné soutěži o „Velikonoční vajíčko“ nás překvapila. Vytvořili jste 

krásné a nápadité výrobky s velikonoční tematikou. Všechny, kteří se do 

soutěže zapojili, chválíme. Také velikonoční jarmark, který se konal 22. a 23. 

března byl plný nádherných výrobků. Nedivím se, že hned první dopoledne 

byly téměř všechny vyprodané. Děkujeme rodičům, kteří se do jeho přípravy a 

výroby velikonočních dekorací zapojili. Jejich zájem nás potěšil.  

Koncem měsíce března jsme si všichni posunuli malou ručičku hodin o šedesát 

minut vpřed. Začali jsme měřit letní čas. Pro některé lidi tato změna přináší 

spoustu problémů, souvisejících se zvykáním si na časnější vstávání a jiný 

režim v příjmu jídla. Jiní zase uvítají, že je večer déle vidět a mohou se zdržovat 

veku. No prostě jaro je tu, tak si ho užívejme.  

    Jiří Sladovník 

Připravované dubnové akce  
 

1. dubna    - školní projekt „Rybářská škola“  

11. dubna    - divadelní představení „Cirkusácká pohádka“  

14. dubna    - třídní schůzky  

14. dubna    - konec plaveckého výcviku  

15. dubna - beseda v březnické knihovně, návštěva Galerie L. Kuby a   

  filmového představení  
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 Slavnostní otevření střechy 
 

4. března bylo na naší škole otevírání nové střechy. Měl přijet hejtman 

z Prahy, ale onemocněl, tak přijel pan starosta, a také přišly maminky a 

babičky. Měli jsme pro ně připravené představení a dárky. Nakonec pan starosta 

přestřihl pásku. Bylo to moc hezké.  Vilma Stejskalová 4. ročník 

 

4.3 k nám měl přijet Příbramský hejtman, aby otevřel střechu, ale 

bohužel měl moc povinností. Tak měl přijet jeho zástupce, ale ten také 

onemocněl. Avšak přijeli nějaké babičky a maminky i pan starosta tak jsme 

zatančili a zazpívali. Nakonec jsme rozdali dárečky, a šli jsme do tříd.  

Dan Šimůnek 5. ročník 

Co mě ve škole baví 
 
Tělesná výchova  

Tělesná výchova je moje oblíbená hodina, učíme se v 

ní různé cviky např. 12 minutový běh. A také chodíme 

ven hrát hry.         Ondra Šedivý 3. ročník 

 

Matematika  

Matematika je druhá hodina, a proto je to moje oblíbená 

ale také počítáme hodně příkladů třeba: písemné příklady 

+/- do 100 i násobení a dělení.  A to je matematika  

   Vojta Němeček 3. ročník 

Zpívání  
Zpívání je můj koníček. 

Zpívám ráda. Proč? Protože mám rodiče i babičky i 

prababičky, které zpívají hezoučky. Abych se to naučila, 

tak chodím do sboru. Tam nás učí zpívat paní učitelka 

Květoslava Cíznerova. Zpívám i německy a latinsky. 

Zpívání je dobbbrééé! Ve škole je taky hudební výchova. 

Také chodím na dramatický kroužek. Ve škole je jedna 

paní učitelka, která nás učí zpívat, jmenuje se Renata 

Duchoňová. Ve škole chodíme taky vystupovat, to mě baví.   

  Mája Hrubá 3. ročník 

Ájina  
Anglický jazyk mě baví, protože mi jde, baví mě ještě 

proto, že se učíme cizí slovíčka    

 Karel Sadílek 3. ročník 
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Školní projekt zdravý životní styl   

Dne 16.3. jsme se zúčastnili projektu Zdravý životní styl. Já jsem byla v 

družstvu s Kamilou Kohoutovou, Laurou Koplíkovou, Radunkou Šimůnkovou, 

Magdou Hrubou a Leou  Funfálkovou. Byly jsme družstvo holek. Na 

projektovém dni jsme měli tři stanoviště. Nejvíc mě bavilo stanoviště u paní 

učitelky Léblové v tělocvičně. 

Dělali jsme tam různé cviky a 

soutěže. Druhý den bylo 

vyhodnocení. Vyhlašovalo se pořadí 

družstev ale i jedinců, kteří měli 

největší počet dřepů, shybů a skoků 

přes švihadlo. Já jsem byla nejlepší 

ve shybech, udělala jsem jich 45 za 

minutu. A naše družstvo bylo první. 

Tento projektový den se mi moc 

líbil. 

Aneta Stulíková 5. ročník  Marek Hor 4. ročník 

 

Kája Hlaváčková 1. ročník 

 

 

 
 

 

 

  Vítek Šum 1. ročník 

 
Mája Hrubá 3. ročník 
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Velikonoční vajíčko 

 

Ve škole je, jako každý rok, 

výtvarná soutěž „velikonoční vajíčko“. 

Každý se může zúčastnit.  Já jsem vyrobil 

vajíčkové mimoně a nabručené manžele 

z kinder  vajíček. Do této soutěže jsem se 

zapojil už po páté, soutěž mě velice baví. 

     Jan šverma 5. ročník 

 

Mája Hrubá 3. ročník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vojta Němeček 3. ročník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondra Šedivý 3. ročník   Linda Lakomá 2. ročník 

Velikonoce 

 

Velikonoce budou tu, 

holky švihat budem tu. 

Když nám nedaj vejce, 

budem švihat více. 

A když nám daj vejce, 

přestanem švihat více. 

 

Vojta Němeček 3. ročník 
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Sběr 
 

        
Jméno ÚNOR       BŘEZEN     

  AL BA VÍČ EL AL BA VÍČ EL 

1. g ks g ks g   ks ks 

Knížek 574   252 2 848   1550 2 

Němeček M.                 

Šum 370   248   104 27 826   

Hlaváčková   377     11500 172 6000 15 

Koplíková 556   86   1260       

Kravarčíková         680   545   

Weisserová         5000 38 470   

2.                 

Drábek                 

Lukášek                 

Štohanzl                 

Funfálková           50   22 

Handlová 14442 22 936 8 5190       

Kohoutová         55   185   

Lakomá       1 428       

Trčková     452           
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Jméno ÚNOR     BŘEZEN     

  AL BA VÍČ EL AL BA VÍČ EL 

3. g     ks g ks   ks 

Němeček V.                 

Sadílek K.                 

Šedivý                 

Hrubá               2 

4.                 

Hor                 

Kačírek         152 33 1700 3 

Průcha 552 46 64   1232   138   

Telecký 866   3000           

Horčičková                 

Stejskalová 
V. 878       424       

Šedivá                 

Šimůnková                 

5.                 

Funfálek   57   10   50   16 

Hrubý               2 

Kačur 1784   970   456   1406   

Sadílek P.         1500 153 890 3 

Šimůnek 2866       2172   2698   

Šverma 1900 220 5000 4 2000 20   3 

Stulíková 982 63 552 4       3 

Suková           20 402 2 
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