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Slovo ředitele školy 

 
Čas, ten nezastavitelný a neúnavný koník, nám opět přinesl 

nejkrásnější období roku Vánoce. Zbývá už jen pár dnů a nastanou pro vás 

nejoblíbenější svátky roku. Čeká vás v nich Štědrý den, k jehož symbolům 

patří rozsvícený stromeček a dárky pod ním. Je to čas, na který se intenzivně 

připravujeme celé adventní období. Doma se peče cukroví, uklízí se, 

připravuje se vánoční výzdoba. Každý z nás prožívá toto období jinak, ale 

téměř každý si v tomto čase uvědomuje sílu, kterou nám dávají naši nejbližší, 

sílu, která nás naplňuje pocity klidu a štěstí. 

 V naší škole jsme se na tyto svátky také 

intenzivně připravovali. Zimně jsme vyzdobili 

okna, chodby a třídy, ve vestibulu za zpěvu koled 

rozsvítili vánoční stromeček. To bylo 5. prosince a 

tehdy nás navštívila naše známá, popletená a 

zapomnětlivá čertice Popleta. Ve své ,,Čertovské 

škole“, kterou si u nás v tento den otevřela, si vás 

všechny pěkně prověřila z čertovských dovedností. 

Přišel mezi nás ale i Mikuláš a za splněné úkoly 

naděloval dárečky. Rozhodně jsme si v tento den 

užili spoustu legrace, zábavy a příjemně strávili 

školní mikulášské dopoledne.  

Intenzivně jsme také připravovali naše vystoupení při rozsvěcování 

obecního vánočního stromu. Celých čtrnáct dnů se učili přednášet básničky, 

zpívat zimní písničky a koledy, které 14. prosince potěšily všechny naše 

tochovské spoluobčany. Také vaše maminky nám s vánoční přípravou hodně 

pomohly. 10. prosince přišly do školy vyrábět vánoční dekorace pro jarmark. 

Chci proto poděkovat paní Brychtové, Šimůnkové, Lakomé, Benešové, 

Uherkové, Šedivé a Bejčkové, které vytvořily krásné vánoční věnce, svícny a 

jiné ozdoby. 

Adventní čas je také obdobím, kdy více myslíme na nemocné a 

opuštěné děti. Tento měsíc jste měli možnost zapojit se do dvou charitativních 

sbírek. První byla určena dětem trpícím onkologickými nemocemi a druhá 

dětem s pohybovými problémy. Sbírky pořádal fond Sidus a hiporehabilitační 

centrum CHRPA. Zásluhou žáků školy a školky se nám podařilo pro obě 

centra vybrat peněžní částku1 505 Kč. Děkuji všem, kteří tak pomohli dobré 

věci. 
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Poděkovat chci také sponzorům, kteří nám v uplynulých třech 

měsících poskytli dary. Panu Brychtovi za dárkové sáčky na mikulášskou 

nadílku a paní Jirkalové a panu Brucknerovi, kteří zhotovili mříže do oken 

v zadní části školy.  

Vyvrcholením našich vánočních příprav byla rozhodně besídka, která 

se konala 18. prosince, a na které jsme si připomněli prastarý příběh o 

narození Ježíška. Vaše vystoupení, plné koled rozhodně potěšilo všechny 

přítomné a naplnilo je pocity radosti a štěstí.  Za jeho přípravu chci poděkovat 

všem paním učitelkám.  

Na závěr mého úvodního slova chci popřát všem žákům, rodičům i 

zaměstnancům školy co nejvíce pohody, klidu, hodně štěstí, zdraví a 

spokojenosti v novém roce 2009. 

 

 

 

Připravované lednové akce 

 

14. ledna 14.00 – 16.30 h    - konzultace pro rodiče o prospěchu žáků  

za II. čtvrtletí školního roku 

 

15. ledna      - Den otevřených dveří pro rodiče 

 budoucích prvňáčků 

    8.00 –   9.00 h    - ukázka vyučování ve spojených ročnících 

  16.00 – 17.00 h    - prohlídka školy 

 

23. ledna 14.00 – 18.00 h     - zápis žáků do 1. ročníku pro školní  

     rok 2009/2010 

24. ledna   8.00 – 12.00 h    - zápis žáků do 1. ročníku pro školní  

     rok 2009/2010 

 

29. ledna 10.55 – 11.40 h    - vydávání vysvědčení za I. Pololetí  

školního roku 2008/2009 

 

30. ledna      - pololetní prázdniny 
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Čertovská škola 

 
Dne 5.12. se konala Pekelná škola. 

My jsme přišli do školy v čertovském 

oblečení. Čekali jsme na zvonek, 

když zazvonilo, sešli jsme do jídelny. 

Přišla čertice Popleta a rozdělila nás 

do skupin. Dělali jsme různé úkoly, 

psali jsme různé testy, malovali čerta a lepili čerta z barevných papírů. 

V tělocvičně jsme dělali různé soutěže a pak 

nám čertice Popleta dala kartičky, že jsme 

udělali pekelné zkoušky. 

 

 Tereza Sladovníková 3. ročník 

 

 

 

5.12. jsme šli do školy 

v čertovském oblečení. 

Přišli jsme do třídy, ale 

odvedli nás do jídelny. 

Povídali jsme si o čertech a 

najednou přišla čertice 

Popleta. Rozdělili jsme se do skupin, já byl s Davidem M., Kateřinou a 

Nikolkou. Já byl kapitánem. Dělali jsme test a malovali čerta. Po svačině jsme 

šli na chodbu. Čertice našla anděla a Mikuláše, které minulý rok ztratila. 

Zpívali jsme u stromečku, aby se rozsvítil, a pak jsme šli do tělocvičny. 

V tělocvičně jsme hráli hry a pak každý dostal nadílku. V jídelně se vše 

ukončilo a šli jsme na oběd.  

Tomáš Štrach 5. ročník 
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Vánoční koncert 
 

8. prosince jsme měli ve škole 

vánoční koncert. Byl 

v tělocvičně a přišlo tam hodně 

lidí. Přijely zahrát i děti 

z Milína. Já jsem hrála na flétnu, 

hrála jsem dvě písničky. 

Jedna dívka z Milína hrála na 

příčnou flétnu, chlapci hráli na 

harmoniku a dvě dívky na piáno. 

Mně se koncert moc líbil, věřím, 

že ostatním také.   

Adéla Šedivá 4. ročník 

 

    

 

 

 

Dne 8.12. byl ve škole vánoční koncert. Vystupovali tam i žáci z naší 

školy. Ostatní žáci byli z Milína. Naši hráli nejčastěji na zobcovou flétnu, děti 

z Milína na harmoniku a jedna prvňačka dokonce na elektrické klávesy. Má 

sestra, která chodí do druhé třídy naší školy, hrála na zobcovou flétnu. Já se 

jen koukal, jak všichni hrají. 

  Tomáš Brychta 4. ročník 
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Vánoční tvoření 
 

 

10. prosince jsme ve škole od 16 hodin 

vyráběli na Vánoce věnečky a květináčky, do 

kterých jsme dávali svíčky, větvičky a 

ozdoby, které se k sobě hodily. Všichni 

vyrobili hezké věci. Nejvíce mě bavilo lepit 

pistolí, ale musím dávat pozor, protože když 

se to dotkne prstu, pálí to. K jídlu byly 

sušenky, chlebíčky a čaj. Celá akce skončila 

v půl sedmé večer. 

    

 Marek Kačírek 4. ročník 
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Dětská tvorba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Advent 

 

Advent už je tu, 

hurá, Vánoce! 

Plno dárečku, 

také emoce. 

Klídek a pohoda, 

sněhová vánice, 

dárek pro Azora 

a také Micince. 

 

A. Uherková 5. r. 

 

Zima 

 

Zima, každé děcko láká 

postavit si sněhuláka. 

Když hodně napadne sníh, 

můžem to rozjet na saních. 

V zimě jsou i jiné tradice, 

však jsou pěkné velice. 

V lese srnka solný kámen líže, 

když se jede na hory, sundáme lyže. 

Strejda Mrazík přijde hned, 

na vodě vytvoří led. 

 

T. Brychta 4. r. 

Zima a Vánoce 

 

Tak jsou tu po roce, 

zima a Vánoce. 

Padá snížek bílý, 

vše se třpytí a mrazy sílí. 

Ozdobíme stromeček, 

rozzáříme domeček. 

Cukroví už z trouby voní, 

za oknem se vločky honí. 

Už se těším na dárečky 

a venkovní koulovačky. 

 

L. Maříková 4. r. 
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Jméno ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC 

  PAP AL BA EL PAP AL BA EL PAP AL BA EL 

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

Jaroš 16         250       320     

Kratochvíl                         

Bejčková         3 2450 46 3 37 2000     

Hlavínová                         

Klozarová 12 520     14       65       

Krotká 46 800 17   217 320 1   147 230 10 11 

Brychtová 33         50     25       

Lakomá 17 2000           8         

Šimůnková 10 380 40     390 16   11 380     

Šprunglová 4   24           9       

Štefanová                         

Uherková M.     38   57   35   16 2500 121 1 

Vestenická 42 1600 28   32   12 4 28 680 11 1 

Konderlová 28,5 590 4   28 390 10   48 6140 16   

Sladovníková 31 950     14 240 10         2 

Brychta 33               18       

Kačírek   700     39 380       82 34   

Klozar 13       14       65       

Ţáčková                         

Mládek   780               370     

Vestenický 38,5 1600 28   37   12 3 29 450 11 1 

Chocholová 44       150               

Jarošová 13         250       250     

Maříková 26,5 420 50     120 19           

Šedivá 45               20 1300 27   

Klement   760 18   164               

Kluk 141 1080     12 2000     62 10000 3 2 

Štrach 68   186 5     190           

A.Uherková                         
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