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Slovo ředitele školy 

 
,,Ryšavý koník“ listopad svezl listí na hromady a teď čeká na příchod 

zimy, která nás uţ po sv. Martinu obdařila prvním sněhem. 

Listí neodnášel v uplynulém měsíci jen vítr, ale i vy jste ho uklízeli na školním 

hřišti a připravili ho tak na zimu. Pomohli jste lesní zvěři sběrem plodů lesních 

stromů, kterých jste na začátku listopadu, kdy sběr probíhal, odevzdali celkem 

777 kg z toho bylo 714 kg kaštanů a 63 kg ţaludů. Našemu ţivotnímu 

prostředí pomáháte pravidelným sběrem papíru, hliníku a baterií. Jednotlivých 

sběrových komodit jste odevzdali od začátku školního roku pěkné mnoţství o 

čemţ svědčí čísla uvedená ve sběrové tabulce na posledním listu Tochováčku. 

Tento měsíc škola obdrţela kontejner na sběr drobných elektrospotřebičů a 

podle mnoţství vámi jiţ odevzdaných přístrojů, nebude dlouho trvat a budeme 

muset ţádat o jeho odvoz, stejně jako o sběrný box na baterie, který se vám 

podařilo za uplynulé tři měsíce naplnit jiţ dvakrát. Vaše píle ve sběru je jen 

chvályhodná. 

Začátkem listopadu se konala školní Drakiáda. Lepší počasí v ten den 

jsme si snad ani nemohli přát. Větřík pěkně profukoval, sluníčko svítilo a 

všichni draci krásně létali. Myslím si, ţe jsme si pondělní odpoledne 5. 

listopadu pěkně uţili. 

V minulém měsíci jsme pomohli charitativní sbírkou ,,ŠANCE“ dětem 

z dětských domovů. Zakoupením propisky, kterou vlastnoručně vyrobily, jste 

jim dali práci. Kaţdý rok touto dobou také pomáháme hiporehabilitačnímu 

centru CHRPA, které cvičí koně pro rehabilitaci tělesně postiţených dětí. 

Nebude tomu jinak ani letos. Máme uţ ve škole připravené pěkné pohlednice 

s obrázkem koní v hodnotě 20 Kč. Je jen na vás, kolik si jich koupíte. 

Koncem měsíce jsme se podívali do Prahy. Zhlédnutí expozic 

Náprstkova nebo Národního muzea, které jsme navštívili, stálo určitě za to. 

Bylo zajímavé vidět oděvy, předměty denní potřeby a zbraně Indiánů, 

Egypťanů nebo obyvatel ostrovů v Indonésii či Polynésii. V Národním muzeu 

jistě zaujaly přírodovědné expozice a výstava věnovaná výročí 90. let od 

vzniku Československa. V odpoledních hodinách jsme se podívali do divadla 

na pohádku ,,O kominíkově štěstí“. 

Poslední listopadová neděle je jiţ první nedělí adventní. Blíţí se 

 nejkrásnější svátky v roce Vánoce. Zdobíme vánočně školu, připravujeme  

se na besídku, která se bude konat 18. prosince, ale i na vystoupení při  

rozsvěcování obecního vánočního stromu. Chystáme také tradiční vánoční 
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 jarmark, na který 10. prosince společně s rodiči připravíme výrobky. 

 Určitě se všem na tvoření bude dařit a zhotovíte spoustu hezkých dekorací. 

 

Jiří Sladovník  

 

Připravované prosincové akce 

 
5. prosince 8.00 – 12.00 h    - školní projekt ,,Adventní tradice“,  

    rozsvěcování školního vánočního stromu, 

 

8. prosince 16.00 h  - vánoční koncert ţáků ZUŠ J. J. Ryby  

    v Roţmitále 

 

8. prosince   - začátek charitativní sbírky pro 

 hiporeabilitační centrum CHRPA 

 

10. prosince 16.00 h  - tvoření ţáků a rodičů vánočních dekorací 

 pro jarmark 

 

14. prosince 16.00 h  - vystoupení ţáků školy při rozsvěcování  

    Vánočního obecního stromu 

 

18. prosince 16.00 h  - školní vánoční besídka a jarmark 

 

19. prosince 8.00 – 12.00 h  - ,,Vánoce ve škole“ – školní projekt 

 

22. 12. 2008 – 2. 1. 2009  - vánoční prázdniny 
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Tochovice – naše obec 

 
V naší obci 

máme kostel sv. 

Martina a kapličku sv. 

Anny, u parku sochu, 

která nevím, jak se 

jmenuje. Máme tu také 

zámek s parkem, který 

je také památkou. U 

dostihového závodiště 

je také kaple, která je 

menší neţ ta u kostela. 

Kromě památek 

tu máme fotbalové 

hřiště, pumpu, obchod, 

stáj, hospodu a školu. 

Ve znaku naší obce je černý kůň ve ţlutém tvaru. 

Máme les Dţbánek, mlýn Sušičku i zastaralý kravín, který jiţ není 

v provozu. Rybníky jsou Dţbánek, Zákostelecký a Panský rybník. V obci jsou 

dvoje bytovky, staré a nové.  Tomáš Brychta 4. ročník 
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Výlet do Prahy 
Dne 22. listopadu jsme jeli do 

Prahy na výlet, někdo do Národního a 

někdo do Náprstkova muzea. My jsme šli 

do Náprstkova muzea. Muzeum bylo 

věnováno Egyptu a Africe. Mě zaujaly obě 

země. V Egyptě se mi líbily sarkofágy, do 

kterých se dávaly mumie. Ty sarkofágy se 

pak dávaly do pyramid. 

V Africe se mi líbily černošské zbraně, 

hlavně luky, šípy, kopí a dýky z kostí. Byly tam 

také ukázané šperky, kterými se zdobili muţi, ţeny 

i děti. Také jsme viděli chrámy, ve kterých se 

uctívali bohové.  

Z muzea jsme se přemístili do divadla, kde 

hráli legrační pohádku.   Tomáš Brychta 4. ročník 

 

22.11. jsme jeli do Prahy. 

Kdyţ jsme tam přijeli, rozdělili 

jsme se do dvou skupin, jedna 

šla do Národního muzea a naše 

skupina šla do Náprstkova 

muzea. Kdyţ jsme vešli, 

zakoupili jsme si lístky. V první 

místnosti byl papír, na který jsme 

se podepisovali. V druhé 

místnosti byly mumie a ve třetí 

Indiáni. Nejvíc se mi líbily 

mumie a kino. 

Marek Kačírek 4. ročník 
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Výlet do Divadla 

 
22. listopadu jsme jeli 

do Prahy do divadla. 

Představení se jmenovalo 

„Kominíkovo štěstí“. Kdyţ 

pohádka začala, tak vešli paní 

a pán. V pohádce byly 

postavy: kominík, kominíkova 

matka, bída, Květuška, 

Anička, její tatínek a Eliška. 

 

Alţběta Chocholová 4. ročník  

 
 

22.11. se jelo do divadla v Praze. Divadlo se jmenovalo Minaret 

a hráli o kominíkovi, který si měl najít nevěstu. 

Jeho matka mu nejprve 

nabídla švadlenu Květušku, která 

mu ušila šátek na uvítanou, ale 

kominík Honza jí nechtěl a proto 

odešla. 

Dále mu matka nabídla 

kuchařku Aničku Vomáčkovou, ta 

mu upekla buchty, ale Honza 

Aničku stejně vyhnal. 

Nakonec šel Honza okolo 

domu, kde bydlela Eliška se starým 

otcem. Eliška s Honzou se do sebe 

hned zamilovali. 

    

 Lucie Maříková 4. ročník 
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Recyklohraní 

 
V září, v úplně normální den jsme se dozvěděli něco úţasného. Paní 

učitelka Sladovníková nám řekla, ţe je naše škola přihlášená do soutěţe 

jménem Recyklohraní. Do této soutěţe se sbírá elektrošrot, ale ještě nám 

nedovezli sběrnou krabici, tak musíme počkat. 

Webová stránka je www.recyklohrani.cz., hned druhý den jsme se na 

ní podívali. Museli jsme 

udělat kvíz, který měl 14 

otázek. Za ten škola získala 

150 bodů. 

Soutěţ vymyslela 

firma Ekokom, Ekobat a 

Asekol. Asekol má ve 

znaku jeţečka Asíka. Tyto 

firmy se daly dohromady a 

společný znak je 

usměváček. 

Cílem soutěţe je 

zpětný odběr baterií a 

elektrošrotu, jak uţ jsem 

psala. 

   Adéla Uherková 5. ročník 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

http://www.recyklohrani.cz/
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Jméno ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC 

  PAP AL BA PAP AL BA PAP AL BA PAP AL BA 

 
kg g ks kg g ks kg g ks kg g ks 

Jaroš     24 16   

 

   250         

Kratochvíl     6                   

Bejčková                3  2450  46       

Hlavínová                         

Klozarová        12   520     14           

Krotká 92 1200    46   800  17  217  320    1       

Brychtová 10      33         50         

Lakomá 14 360 18  17  2000               

Šimůnková 120 3370    10   380  40    390   16       

Šprunglové 15       4    24             

Štefanová                         

Uherková M. 100 620 24      38    57    35       

Vestenická 17 120 7  42  1600  28   32    12       

Konderlová 7 80 4  28,5  590   4   28  390  10       

Sladovníková 90 720 10  31  950     14  240  10       

Brychta 15      33                 

Kačírek     11    700     39  380         

Klozar 24 300    13       14           

Ţáčková                         

Mládek 10 200      780               

Vestenický 12 60 7  38,5  1600  28   37    12       

Chocholová        44      150           

Jarošová   220    13        250         

Maříková 45      26,5  420  50    120  19       

Šedivá        45                 

Klement          760  18  164           

Kluk 157 380 16  141  1080     12  2000         

Štrach     67  68    186      190       

A. Uherková                         
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