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 SLOVO ŘEDITELE ŠKOLY 
 

Milí žáci, vážení rodiče, 
 

 dnešním dnem se Vám dostává do rukou první číslo ţákovského časopisu vydávaného při ZŠ 

Tochovice. Zvolili jsme pro něj název Tochováček. Myslím si, ţe dobře vystihuje náplň jeho obsahu. 

Tou by měla být zejména literární ţákovská tvorba se zaměřením na informace o uskutečněných 

školních aktivitách, dále básnická tvorba ţáků a tak zveřejňování dětských výtvarných prací. 

Předpokládám, ţe časopis bude vycházet kaţdý měsíc a pomůţe nejen dětem, ale i jejich rodičům 

získat lepší povědomí o celkové práci školy. Věřím, ţe na jeho stránkách najdete poučení, zábavu a 

inspiraci pro vlastní nápady či činnosti, která by nám pomohly ještě více vylepšit  školní programovou 

nabídku. 

 Přeji Vám příjemnou zábavu při čtení. 

      Jiří Sladovník 

 

Připravované školní únorové akce 
 

1. 2.  - pololetní prázdniny 

4. – 8. 2. - jarní prázdniny 

13. 2.   - 13.00 h slavnostní otevření keramické pracovny a zahájené práce  

     keramického krouţku 

13. 2.  - 18.00 – 19.00 h zahájení práce v keramické pracovně pro veřejnost pod  

     vedením paní uč. M. Šounové. Poplatek za 1 hodinu  30 Kč. 

14. 2.  - 10.00  – 12.30 h maškarní radování v tělocvičně školy 

21. 2.   - 10.00 h ţákovské divadelní představení v Divadle A. Dvořáka: Dlouhý,  

   Široký a Bystrozraký. Vstupné 30 Kč. Cena za dopravu bude upřesněna. 

Kaţdou středu od 18.00 – 19.00 h probíhá v tělocvičně školy cvičení ţen. 

Nadále probíhá školní soutěţ ve sběru tříděného odpadu a to sběrových komodit – papír, hliník a 

baterie. 
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ŠKOLA OČIMA DĚTÍ 

 
Naše škola je nejhezčí škola v České republice. Je sice 

starší, ale je bezva. Máme hezké třídy, hodné a přísné 

učitelky a dobrého pana ředitele. Na škole se mi líbí to, 

ţe se dozvíme nové věci a budeme chytřejší. Třeba 

v českém jazyce se dozvíme o vyjmenovaných slovech, 

v matematice o číslech a ve vlastivědě něco o Evropě. 

Všechny tyto předměty se mi moc líbí. 

Naše třída je dobrý kolektiv. Jsem ráda, ţe se dostavuje 

keramická dílna a ţe tu jsou krouţky, třeba hra na 

flétnu, dramatický, keramický a jiný. I naše paní 

učitelka je hodná, ale kdyţ kluci zlobí, je přísná. 

Já si myslím, ţe naše základní škola v Tochovicích je 

nejlepší. 

   Adéla Uherková 4.ročník 

 

Naše škola 
V naší škole se opravuje skoro všechno a je to dobře. Pan ředitel všechno zařizuje a paní učitelky jsou 

na nás hodné. Škoda, ţe je naše škola jen do páté třídy. Pan 

ředitel chce vybudovat hřiště za školou, chtěl bych, aby uţ to 

bylo, ale nic se nesmí uspěchat. 

Chce se mi vţdy do školy, ale ono to tak nevypadá. Moc se 

vţdy těším a ostatní určitě také. Nejlepší je, ţe si kaţdou hodinu 

zpíváme písničky. Nelíbí se mi, ţe kaţdý sedí sám, jen Věrka 

s Terezkou, ale já jim to nezávidím. Paní učitelka Duchoňová 

dává samé jedničky, ale jenom, kdyţ se snaţíme. 

Mám tu hodně kamarádů: Patrika, Vojtu, Tomáše, Lucku a jiné. 

Já říkám, ţe to tady je nejlepší.    

                                                                                  David Kluk 4.ročník 

 
 

V naší škole je to hezké. Kdyţ jsou prázdniny, vţdy se 

něco změní. Také se mění učitelky. Máme tady dvě 

třídy, v první jsou prvňáci a třeťáci a ve druhé druháci, 

čtvrťáci a páťáci. Obě třídy jsou bezva. Měli jsme tu 

soutěţ ve sbírání papíru, hliníku a plastu. Budují nám 

novou keramickou dílnu. Ve třídách jsou počítače, 

nedávno jsme dostali úplně nové. 

Kaţdý rok jezdíme na plavání a někdy do zoo a do 

kina. Ve škole máme tělocvičnu. Dobře nám vaří. Pan 

ředitel je hodný i paní učitelky jsou hodné, ale my je 

někdy zlobíme. Při výtvarné výchově malujeme hezké 

výkresy. 

Mám tu hodně kamarádů a v druţině máme spoustu 

hezkých hraček.    

                                      Patrik Klement  4.ročník 
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AKCE V UPLYNULÉM MĚSÍCI 

 
Stromek 
Prosinec je adventní měsíc. Advent jsme se 

školou zahájili, ţe jsme slavnostně rozsvítili strom 

u obecního úřadu. Nejdříve předvedla své pásmo 

mateřská školka. Naše škola měla nacvičené 

vánoční písničky a básničky. Pan ředitel nás 

doprovázel na harmoniku a některé děti zahrály i 

koledy na flétnu. Po našem vystoupení zapálil 

starosta na stromě prskavky a pak následovalo 

rozsvěcení stromku. Nakonec popřál pan starosta 

všem krásné proţití vánočních svátků. 

     Anna Klozarová  5.ročník 

 

Příprava na Vánoce 
Jednou jsme přišli do třídy a paní učitelka řekla: „ Děti, uděláme si vánoční řetěz“. Tím to všechno 

začalo. Přišla jsem do třídy a dala svůj řetěz paní učitelce, kdyţ ho přinesli i ostatní, tak jsme to spojili 

a paní učitelka řekla: „ Budeme mu říkat řetěz přátelství“. Můj kamarád Dominik  přinesl dlouhý a 

tlustý řetěz, ţe jsme ho museli dát na tabuli.  

Při výtvarné výchově jsme kreslili čerty a třídu jsme hezky vyzdobili. Bylo to tu opravdu krásné. 

 

        Věra Konderlová  2.ročník 

 

Výlet do Prahy 
 

Jeli jsme se školou a rodiči do Prahy na výlet. V planetáriu 

jsme viděli příběh o Aničce a drakovi Barbuchovi, jak jí 

uletěl. 

Pak jsme přijeli na Praţský hrad. Bylo tam zajímavé, jak 

se střídají hradní stráţe.  

Nakonec jsme šli do muzea 

hraček, tam se mi nejvíce 

líbily staré parní stroje. 

Na výletě se mi líbilo.           

 

 Vojta Klozar 3.ročník 

 

 

Nedávno jsme byli na školním výletě v Praze. Nejzajímavější byla 

prohlídka planetária. Viděla jsem tam různé věci o vesmíru. Nejhezčí 

bylo promítání pohádky: Anička a Nebešťanek.  

        

 Alţběta Chocholová 3.ročník 
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AKCE V UPLYNULÉM MĚSÍCI 
 

 

Mikuláš 5.12 

 Hádejte, kdo přiletěl místo čerta? Přiletěla čertice 

Popleta a ta ztratila Mikuláše a anděla. Stále něco 

zapomínala hlavně, ţe měla papír a tam to měla všechno 

napsáno. Tři věci, které měla od Lucifera  nakázáno, 

musela splnit, básničku rozdat dárky a vyšupat 4 zlobivé 

hříšníky. Všechno splnila a pak si přála od pana učitele 

zahrát nějakou písničku a my jsme mohli tančit a tak 

jsme si zatančili. Nakonec Popleta odletěla oknem u 

ředitelny a pak jsme jenom viděli, jak odfrčela na koštěti.      

                                      David Kluk 4.ročník    

                 

Byl u vás ve středu 5.12. 2007 Mikuláš s čertem a andělem? 

U nás byla čertice, ale neměla Mikuláše ani anděla, byla 

sama a jmenovala se Popleta. Proč neměla Mikuláše a 

anděla? Já vám to povím, bylo to tak: Mikuláš se jí cestou 

ztratil a anděl se jí bál. Nebyla ona chudáček?  Později uţ 

byla veselá a plnila 3 úkoly od Lucifera. Přednesla nám 

básničku, vyšupala 4 hříšníky a za básničku nám dala 

balíček. V balíčku byly arašídy, bonbony, lízátka a čokoláda. 

Všem to moc chutnalo. Všichni něco přednesli kromě 

Dominika a Vojty. Nakonec jsme tančili a čertici Popletě se 

to moc líbilo. 

Uţ se těším na příštího Mikuláše! 

Adéla Uherková 4.ročník 

 

Besídka 19.12.2007 
Na přípravu besídky jsme si museli přinést věci. 

Pan ředitel hrál na harmoniku a paní učitelka 

Duchoňová nám říkala, co máme dělat. Byli 

jsme tam všichni. My kluci jsme měli na sobě 

černé oblečení a červené rohy. Holky měly červené 

sukýnky a mašle. Měli jsme pěkně vyzdobené 

jeviště. Kdyţ jsme se ukláněli, lidi tleskali a mně 

se to moc líbilo. 

   Tomáš Štrach 4.ročník 
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ŽÁKOVSKÁ  LITERÁRNÍ  TVORBA  

Zima 
 

Zima přišla k nám, 

Ptáčkům něco dám. 

Vyndáme sáňky 

Na radovánky. 

Aţ sjedeme dolů 

Půjdeme domů. 

 

Klozar 3.r. 

 

Sníh 

 

Je tu zima, sněhu dost, 

padá dětem pro radost. 

Hurá, sláva, je tu zima, 

půjdem bruslit, to je prima. 

 

Jarošová 3.r. 

Zima je tu 

 

Uţ je zima, uţ je sníh, 

Pojedeme na saních. 

Budem stavět sněhuláky, 

Sněhuláky bambuláky. 

Zimo, zimo, jdi uţ pryč, 

My chcem jaro, léto a míč. 

 

A.Uherková 4.r. 

 

 
 

Radostný smích 

 

Nejraději se z okna dívám, 

kdyţ tichounce chumelí, 

velkou radost z toho mívám 

a hned běţím pro jmelí. 

 

Chocholová 3.r. 

Zase zima 

 

Uţ tu máme zase zimu, 

někteří z nás mají rýmu. 

Nosy jako bambule, 

na led jdem hned po škole. 

Proto máme zimu rádi, 

jsme moc rádi, ţe je s námi. 

 

Šedivá 3.r. 

Vánoce 

 

Venku cinká zvoneček, 

táta zdobí stromeček. 

Venku zvoní zvoneček, 

padá sníţek, sníţeček. 

Nastal zimní čas, 

uţ je zima zas. 

Postavit si sněhuláka, 

to nás tuze láká. 

 

Ţáčková 3.r. Klozarová 5.r. 

Štrach 4.r. A.Uherková 4.r. 


