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Slovo ředitelky škoIy

Vúže í futliče a přúteló naší škol),,
níts|.Ily Pochmuíné potllimní lny, ale u ds ýe škole je stúle

žiýo o y?seh). VZúří, k.Už ieště sýítilo letní sluníčko, naýšlíýily tlěti
inlerohliýltí výstaýu ,,Stíotry jik doltl!^. V Podhídském mazeu si
nohl! l)lxAoušet sýé uulosti o zýiřatech a nsllinácll. Přebelly i
syúi.ručnost u zpříloúnin vyráběly tluchu httlských lesů Fubiána,
z.lařilí Fabiálli loslld zlobí pří.lllrthí pfostory školy.

NczuPomínúmc uni na kultuft!. Měli jsnrc možnosl zhlédnout
.liyudeln[ Přc.lsíaýení ,,Ien počkej zající!', bylo moc ltipné u yeselé,

Tuké blIbe\ický lioncelt dostul lo vuru všechhJ) školní i předškolní

NlzaPofilítlúolc uni fia admýý žiwlní st!l. Vpředslaýe í
,,Zílí.lýé pětk!" sc žlici.l0zýůlěli, co fiajíji§í, jik mají cyičil, ab!, blli
|,draú a dobře nalalž í.

slóle se laké dol,ýídine ěco notého, i ktlyž líochu jino
fotlrltln. nez iý|,hyli zý])ktí ýJ,, íolliéť, Žóci 5i urivo nejen o|ýojllji,
nlL, ruvl,n proživaji, Prugrun ,,( oAolilový \en" přine\l žúAům
mnoho noýých |oznatkfl,.llc hlaýně sí mohli sarmi pílici
s čokolátlolou hmoíou ylzkoušeí.

S něktcfými děllní í ýátli lo.Iiči jsne společhě příýíloli
s|atomiílinský čis tl už se pomala clr!§ldme na obdqbí klfulných@
Vútloc.

Nuše děti tttlií pe\tré vJJučorání, ale samozřejmě časío dojde i
nu .likllir}, núsobilku a zkoušení To se mnohým z ich až íolik
nelíbí, ale l ku na sfllce. Brlijsme y iejich ýěku lcpší?

Zdťiýí Lenku yackoýd,
řediíelka škob)
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Zahá.jcní školního loku
poznárací výlcL - Podbrdské n]UZe n]

diVedclnípicdstalcni v lýIS ,.o ch,\tlé klllotřc lišťc"
sběr papiru a plastoYich vičťk

|iť.pulnl oi\ nd \ur rr r.,lrr l ,l l'rll, ,rrr

ploielit Evlopský d.n jaZ) kú
stárnísvátek
4húeni činnosli Záin)ových klollžkij
vyhodnoccni SběrU papilu a plisLo!ýoh ríček
pro]ekt,,Blle!né v),učo\,íni"
divadelní představení,,Jen počkťj Zzljici|".
Di\,adlo 

^lltonina 
DVoiáká v l)říbleňi

ťlčast tvlgr, Ll, Ma§sové, .'Vlgl, a]. Kubešo\ó. na sťlninllři
,,VZduchoplaVec Kláčmell"
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hrrdebně-výchovrrý proglam,,'l'lrrče bubcníček"
svaton1aíins§ ianlp;onový prúvod
výchovnč-vZděIá!ací pořaCl .,ČokoládOlý scn"
vyhlášeni ce]oškolní výiVamó so0lčžc "Vllnoční pcmík"
Sbčr papíťu e plaslových víčck
Pedagogická rada, třídt]í schťlzk}

oZNliMENÍ
Kažílol] stíedu od 7:10 hodin pfobíluií na nuší škole logopedi(:ké

rhvilAt ru ž,íAt, vu,lnn h,,1i.

ZDRAVÉ Zl]BY
Zopojte syé děti llo soutěže ,,Z ruú zllb|"',

n fu so těž ptobíhú na nuší škole kažlým roken . Síllčí l,jJ]Illit
přilrlóšku, hechil ii Potýřdit u lž*kéh0 .llrliho ltkuřa Při

Píeýr tivní prohlídí:! a odrwdal ý? šl{ole. Ch],uňíť 4lruú s|,ých ďětí!

PoDL^Ul i^i
Děkujeme všem rodičůl!1 u PřúlelůDl šh0l!, ktcíi st zúčusltittjí ukce

sběíu sturého pupítu. Zíshdné Jinfi nční ?nsířeílk! používine
pttibžžně na.finuncovtíti Příležiíírslfi.ýth kcí l)n lluša žúk!,.

ru fu,Lr*r.;
l,..roů
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ZNhájcni p.ovoZU v matcřské škole
výlel SlLrníč.jk m s\,aiou I]onl
!níb nliiyníschťlzka s lodiči
diVadelni piedsm\ cní v MŠ .,o chyl_ré kmotie lišoe"
íi)tog.elixání dčií § podZinrní tcmatil(oll
účást .I l(tlbltnoVc ní sclnináii .,l l},giena v plovozu
škol1"
účllsl K, Kulhánko\.ó ne semináři .,Kleativni 1ómata a

]c]ich v),Lržhivc VV"
účast K, Majero!é na scnlináři .,Připra!enosl na škol!L"
1ýdenní plo jekrové \,},Llčováni..]bsvíceúí na vsi"
účasi řcditell§ školy na semináři ,,Změny vc školské
legislativč" (účtovlrní na]etku)
V}'cho\ ný pr08laln ,.7,(llavll pěika"
divadelni představení,,Jen počkei zaj íci|",
Divadlo 

^llionílla 
]]vořáke v Přibrami

uzavřcni provozu v MŠ plo nizký počet žáků
hUdcbnč-Výchovný píogťanr .,Iluče bubeniček"

0ZNAýIENI
V nnleřsA!! školc ?řiprur,Iiene:

ó. l2. Mik ldšskou ngdílku
l9. 12. Vónoční besí.lkll

Vlifiočl!í lrlú..l it|, uzatření MŠ ol 22, 12, 20I2 .lo 2. 1. 20l3
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vý|ct do Podbrdského muzea v RožmitálU pod'Iřtmšíncm,

Výslava ,,Stromy.jako domy" se nám ršcnr nroc líbila. N4ohji

ismesi ověřit Své Znalosti z přílodovědy. Výsuva blJa jntťr.lkljvni a
lak jsnc měli možnost si všechno o§áhaL, V},lkoušct e piípádnč
scstavit. Hodnějsme se dozvěděli o žiVotč plál(ú, \.oclních ži!očichů a
poznali jslnc i tostlinnou řiši, Všechny nás laLUalo čapí bníZdo c vínc.
že život těchto stěhova!ých ptáků není jednoduchý, Také náS llloc
bavilo vyráběni Fabiánů, Ze šišek a dalších přilodnin ismc \}L\()iili
zajinravé posiav_l,pána brdských lesú, Za n,lši lvořivosl nás poch!álila
i pani ředitelka muzea,

My Starší.jsn1c si prošli i histolické město ltožll1itá]. Zasl1vili
jslne se u kostela, kde poprvé zazněla Ceská vánočni mše Jana.'akubl
R}by. Na turistické mapě.isme vylrledali \,|ch TřeNšín tl rlalší ninlá
mista. j na Zábavu Zbyl čas a tak jsm§ se vyřádili nl nově olevřcnén1
dčlskén hřišti v lrreálu muzea, VýIel sc nám oplevdu !ydáii1,

Za přijcmné ccslovári děkujcmc lllmč l'l,lltlsMO]

6ffifl.","-,

žác] 5 l,očnikll

Každý školni rok si 26, Září připomináne Ell,opský den iaz_vkú,
V lciošnim školnim roce proběhlo v ten1o dglr plojektové v],učoválli
iak trochu pohádkově. Všichni žáci obdtžcli ilkol Zahíát pohádku od
spisovatele pocháZejicího Ze země, která ic součáStí []vrop!. -li Slarší
nruseli ieště Zpracovat iní'orn]ace o jednotlivých aUlolech a ,ie]ich
lvo$ě a ukáZat na mapě Zemi, odkud pocháZi. Všechn}, děli |od
\,edenínr tiídních Učitelek Zplacovaly zodPovědně cclý ploickt a př]
ptezentacizahrály úsmčvnó polrádky i bajk}, od aLrtoít] Z ncjlťlznčišich
cviopských zemi, starší žáci .již vědi, že.iSme sollčáslí l]\,lopskó Llnic
a že je neien důležité znát cizi iazyk, ale \,ědčt i nčco o hisLol,ii a
kultuře všech evropských národů,
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P|.oicl(tový dcn,,Blrrevné vyučotáni"

Podlil]ll]i otrdobi ]e kráSně barevné a tak jsmc sc jím nechali
illsl]ilovat a pro žáky neši ško]y .isme připravili pfojektový den
..BLtlcvnó v}učování", Žáci si S předstihem podle ročniků vylosovali
.jcdnu l podZinlních bare!, list skomu a lilerámí ióma,

V dcn bnlcvného v),Učo\,áni Se žáci proměnili v barevné skiítLf
podlimlL a Začoli plnit 7adané úko]y, Byiy Wtvoieny ]iterárni a
vi,tvarné diln}, ve ktelých vlnikaly kr,ásrré barevné příbčby, básničky
l podzi]nIi !isty ncjrúznčjšich balev, Žrici pťopojili svojj fantazii
s !ÝlvaínOu činností a přírodovédnými Zna]ostmi,

Njkdo slj prácc nezalek] a všichni splniti Zadané úkoly,
V každém ločnjku sc našcl žák, kieqi by] dominantnější, tvůl,čí a
přcv7lll vedcni Pmcolní skupiny, Třídní učitelé sloužili pouze jako
porddcj.

|)řj plezcnteci si žáci navzájem piečetli své balevné přiběhy na
Zadanó lóma. přednesli s\é plvní básně a pohovoiili o podzinrních
slromcch. Něktelé literární pNotjny byly velice hurĎomé a i dětské
ýeršování Se žákůrl noc povedlo, Z barevných listů žáci vylvořili
barcvné podzimní strom},. které zdobi chodby naší škoiy, Na ZáVět
prezenlace bylo plo žáky připlaveno barevné cviČenÍ, kte|im jsme
píojcl(tový den Zikončili, V tonto den bylo vyučovári úsmévné, pestíé
a žáci se oplavdu Llobřc bavili,

fufu"* i"* 1.""Z-J-LJ )-^-,lv

e,^.,- é"e-L/; Áá"."), \,+1{-Č""4- a,"-llt/ y.-.u u'i
ryL/,,?4 kÁ,"^t,",4 "","","_ Lr

}"}- l"*-"j a.l^J**L c:zláá,fu
,í}(fu., "** "*-L^z Áv-""- ÁJ,h+"k"*" čaá.áJ^, "-Ut-*-J,'ť r,"" ^; 8,7"*eÁ- ,Á,^ l^ó4t 4",hn_ť; ",,__. 4{h_

/"--^i , i.,- -*če;..I;*: ',&_-.

-O
íJ.

ů,§,flJůirÍů

-ů

Zll|tá

žluláje barva slulce
ajá mám dobrou níIadu,

žlutéjsou kytk} jera
a.iá procházínr svou Zahradu.

žlutá.je nro]e barva"
tU.já mám velmi ráCl

a pod žlutvn zářivým sLuncem
si mohu v miru hrá1,

c§sta pana Ponreranče

V Maroku se.jednoho dne rozhodl lrohlttý podnike|cl, žc bude
mil pomerančový sad, VZaj sazcnici pomclančolniku l zasadil ji, Po
iom, co.ii zasadil, ji Zalil a lQžd)' dcn se o ni Slalal, lt sedmi letech
z nalého semínka Vylosil krásný slfoln, St|ofi nrčl nnoho PěknÝch
pomťIdnčJ Jjedl,|- / l", r h) l T,ln l',,r.c,|,,

Po otrhání jc Clčlnici Llložili do skladu, kde jc postřikovali ploti
plísni, Potclm je laložiii na kamion, klery .ie od\,czl ná letiště. l.etadlo
s 4imi odlctělo do l]vrcpy, V Evropč jc llaložili nir kanrion a odvezli
d.] naší zenlě. V České repubjice.ie VZa]i á Clodali do školni.iídeln), ve
Višňové, Ktlyž jednou žáci měli občd, dosteli laké pomeranče, Pan
Pomeranč se tčšil. kc k|eré divce nebo chlapci sc dostrnc,

M},slite, že si na nich všcchn},dčli pochulnal}/] l(dcpak, I'en
['omeranč nTěl smůlLl, žc skončil v popclnici, NljoloUpaný. nesDědenÝ,
C]o tomu, rodiče. řík.ite?

7 iilerárnídílnv žáků 5, ločňíkll



Hrujeme si - soutěžíme - Sporíujeme

sběř stářého papiřtt

V pťvnin školnim měsici jsme opět sbiťali sta4i papir a plastov/l

víčka, všichni Se učime o ekologii e vín1e, jak ie nutné třídil odpad
neien z domácností, Celkem isme scbrali 3,,+57 kg starého papíťu a
27,2 kg plastových víček,

Nejlepši sběIači v měsíci září:
l. Kťis!/naBiožová 572 kg
2. Tirra Čemá 558 kg
3. ŽanetaKopecká 310 k8
4. Tobiáš sitotek 307 kg
5, KaťolínaPrušová 200 kg

PNcnství vo sbčru plastoq/cb víček získala EYa Vacková
s množslvím 12,5 kg.
Žáci, kteří třídí, byli odměněni sladkostí n ti nejlepší věcnýml
odměnami.

Přespolni běh

V letošním školním roce jsme se opět áčastnili spotlovni
soutěže v přespoinim běhu na Novónr rybníku v Přibrami. Běh se

konal v poslednim zářijovém lydnu, kdy bylo ještě piiznivé počasi pťo

spotování v piírodě. sešli se ílčastoíci Z nejrůZnčjších škol celého
našeho ťegionu. Všichni bčžci netrpělivě čekali na stertovni výstře1.
Z naší škoiy běželi vybťaní žáci 2, 5, roóníku, A pak to přišlo, zazněI
qistřel a skupiny běžců \Trazili vpřed, Všiclrni naši žáci doběhli k cíli

,i í).,\. "(/ , j1,(-,,|,Ř\,llvN'
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a Zaslouží Si velkou sportovni pochva]u,
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l'odZimní sport{)vání

lbdlimní spOriování ve škoLni družině mělo dvě čiisli, '1'a první
,.bčhací" se odehriila ijž v řiinLl na školní zahradě, dluhá,,Iogická"
Ve třidě SD,

V pllni čllsti déli solltěžily ve zdoláváni překážkové dr.ihy na
č.Ls (bčh. proléZání, přeskclrováni).
tad).]soU li neirycllleiší Z nich:

|. skupini (l. ročnik)
l. míS1o Mal),iš Zc]cnka

2. §kupina (2. r 3. roční|()
] rní§io'|'ohiiš si[o1ek

3, sk0pina (,l. r 5. Iočnik)
l, nliSro Mallin Kozohotský

I)ulrcu čáslí. lafičicnou na myšlení, byl iurnaj ve společenské hře
Dáma, Soullojc sc s!áděly \,ždy na čtyřech šachovnicjch. Děti b),ly

,l. §kupina (4. á 5. íočník)j místo M.rrtin Kíálíčck

Ještě |ež napadne sníh a budeme si uží\,at zimnich ťadovánck,
ch\Sláme solltéž vť skákáni gumy, ']'ato Soutěž bude asi více
7á]ežjLosli děvčat. píotožc kluky skákáni gunr,v moc nebaví. Uvidimc,
tieba kllrci vy,rll,sli nčjakó l}picky klučiči Zápoleni, Sportu zdarI

Déti b\ l) l,,zdeIťny dn trr skupin .r

:&.C;/l\

Ze slohových sešitů

Prác€ z literární dí|ny,,Barcvné vručotání"

žlutir škola
Ráno.isem lslal a do obličcie Jni svílil0 ž]ulé sllLnce, Odl(Dl

jsem zc Scbe žluiou deku a všiml jsem si. žc m'tfi na sotrě žluté
pyžamo a spím vc žlUtóm por,lcčeni, SvlékljSelll ze set]e žluté p} žalno
a ob]ékljsem se do žLutého tlika. žlurýcb 1epláltL-r a žlulé mikiny.

Zlutýmj dveiňi jsem plošcl do koupeln),, odkud nir mě Zí1,1l

žluqi kaítáček. 'I'.ik isem sc rozhodl. že Si nebudu čistit zubv a nrčl
jsem je žlutó.

Ve škole isem n]ysiel, že se té ž]utó zbavíIn. ale lo byl křiklirvč
žLútý omyl. Všichni ve tiidč mčli na Sobč žluiá irika, žlllté teplák}, a
jedon chlapco si uváZai kolonr klku žluiý šátck, Zdi byI), žlutó.
osvčilcní bylo žlulé a i učcbnice měLy žhlou barvLl, Ceslou na lěloc!ik
isme šli koleIrr obecniho úlřadu, který přenal()vili tirké na žlutou, a to
už by]o vážně moc. Ry] isem rozčilcný a bo]cla lllč hlava. plot(ržc i na
tělocvikrr měly všeclrrry lrolky žlutá 1r,ilra.

Před občdcn isem šel do 1iídy a hlcdal svorr žlutorr mikinu,
Když.isem ji ncnašcl. u]cvilo Se mi, K obědrL jsmc měli dezert, žllltý
banán, Sel iscm domů rozčilený a s bolavolt hlavoLl, Po sprše se nri
u]evilo a mě došlo, že ten den nebyl až t.rk hlozný. Usnul,]sen. ve snu
jsonr Viděl jen žlutou, Krajina byla žlUú, lidó b},li žlutí .t pořitd jen
žlulá, žlUld, i lUIJ,, ,,,

Hnědá
Hnědáje bafla podzitlu ajá Se lád touIám přilodoll. kteráje ceLá

hnědá. Veznu si hnčdé spottovltí oblcčcni. 1lnčdó kalhoty, hnčdoLl
rlikinu, lTrrědorr čepici, bnědou bUodU a na nohy si oLrUji hnčdó troty,

Vyjdu na podzimni ]ouku N vidífi V},soký slrclrr, Pod st|olncji
jsou hnědé hřiby shnčdým lilobo kcnl ll jí.ie sbiránr do hněr_lóho

košíku, Jdu po hnědé prešné ccsič. I-oučjm sť shnědou loukou.
lrnédjrnz,ri ,trl :|,rrrr,,,r \,,, tk,,,r l,r r: , ,: 1,,,,.
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