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Slovo ředitele školy 

 
Mílí ţáci,  

před měsícem jsme přivítali nový rok. Má na svém konci číslici devět. 

Jaký bude? Věřím, ţe pro nás všechny, úspěšný. Budeme v něm naplňovat 

cíle, které jsme si vytýčili v našem školním vzdělávacím programu, pořádat 

spoustu kulturních i sportovních akcí, ale hlavně se budeme snaţit všichni 

spolu vycházet co moţná nejlépe, mít se rádi, pomáhat si, aby se nám v naší 

škole líbilo, cítili se tu příjemně a těšili se do ní.  

Leden byl mrazivým měsícem. Zamrzly rybníky a vy jste si mohli uţívat 

bruslení podle libosti. To je dobře. Loňská zima zimním sportům příliš 

nepřála. Bruslit se dalo jen jeden týden o vánočních prázdninách. Jistě si 

vzpomínáte na má slova o potřebě naučit se bruslení uţ v dětství, v době, kdy 

nemáte ostych z neúspěchu a kdy vám případné pády na led tolik neublíţí. 

Protoţe jsme nevěděli, jaká zima bude, chtěli jsme pro vás v listopadu aţ 

lednu zorganizovat kurz bruslení. Neprojevili jste o něj však příliš velký 

zájem, a proto jsem rád, ţe nám příroda umoţnila bruslení na zamrzlých 

rybnících. 

Vánoční svátky přinesly spoustu pohody, radosti a rodinného štěstí. Pod 

stromečkem jste určitě našli hodně dárků, které vás potěšily, moţná i 

rozesmály, nebo přinesly poučení a zábavu. Mám na mysli kníţky a věřím, ţe 

pod kaţdým stromečkem alespoň jedna byla. Moţná ji máte jiţ přečtenou, 

nebo se k její četbě právě chystáte. V hodinách čtení, ve všech ročnících, si 

budete o vašich posledních přečtených knihách určitě povídat. Číst byste měli 

co nejvíce. V četbě se dozvídáte zajímavé věci, učíte se jí, obohacujete svoji 

slovní zásobu, rozvíjíte své vyjadřovací schopnosti. Určitě byste měli chodit 

do veřejných knihoven. Zde máte moţnost vybrat si z velké nabídky knih 

takové, které vás zajímají a které doma ve svých knihovnách nemáte. Roční 

poplatky za půjčování nejsou vysoké. Myslím si, ţe jste někteří jen trochu 

pohodlní zajít do knihovny. V příštím měsíci máme v plánu navštívit 

příbramskou a tochovickou knihovnu. Prohlédneme si nové knihy, které zde 

od naší poslední návštěvy přibyly, dozvíme se o nich zajímavosti, poznáme 

práci paní knihovnic. Snad vás tyto besedy zaujmou a přivedou do knihoven. 

Společně s dnešním číslem Tochováčku dostáváte také pololetní vysvědčení. 

Známky, které jsou na něm z jednotlivých předmětů uvedeny, odráţí úroveň 

vašich vědomostí a dovedností, svědčí o vašem zájmu o jednotlivé předměty, 

vaší píli a zodpovědnosti pro plnění zadaných úkolů. Nejsou jen vyjádřením 
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aritmetického průměru známek, které jste za uplynulé pololetí získali. Jsou 

odrazem vašeho celkového zájmu o jednotlivé předměty, vaší svědomitosti při 

plnění úkolů, aktivity ve vyučovacích hodinách a v plnění dobrovolných či 

nepovinných úkolů. Chtěl bych hodně pochválit naše nejmenší školáky, 

prvňáčky, pro které je toto vysvědčení prvním. Chválím za velký kus školní 

práce, kterou odvedli. Podařilo se jim poznat písmenka téměř celé abecedy, 

naučit se pěkně číst, dobře počítat, úhledně psát. Máme z nich radost jak my 

ve škole, tak i určitě rodiče doma. Jen ať jim jejich snaha vydrţí dlouho. 

K vysvědčení dostáváte také dárek ve formě jednoho dne prázdnin. Odpočiňte 

si, odreagujte se a do školních úkolů druhého pololetí se v pondělí 2. února 

vrhněte s co největší chutí a elánem. Přeji vám hodně úspěchů. 

 

Připravované únorové akce 

 

6. února 9.00 – 12.00 h - beseda v Knihovně Jana Drdy v Příbrami 

9. – 13. února   - jarní prázdniny 

18. února 10.00 – 11.00 h - beseda v tochovické knihovně 

27. února 8.00 – 12.00 h  - školní projekt ,,Hrajeme si s pohádkou“  

spojený s karnevalem 

 

Od 2. února dochází k přesunům předmětů v rozvrzích 2. – 5. ročníku. 

V ţákovských kníţkách a notýscích jsou vylepeny nové rozvrhy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Věra Konderlová 3. ročník 
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Vánoční besídka 

 
Školní besídka byla 18.12. 

2008. Byl tam také školní jarmark. 

Já hrála s prvňákama dítě. Bylo to 

moc prima, ale škoda, ţe tam nebyla 

naše paní učitelka Duchoňová. 

  
           Kristýna Šprunglová 2. ročník 

 

 

Dne 18. 12. 2008 se ve školní tělocvičně konala vánoční besídka. Hráli 

jsme o Jeţíškovi, který se narodil v Betlémě.  Celé vystoupení bylo o 

lidech, kteří v té době ţili. Třeba různé hospodyně, pastýři, poutníci, 

selky, sedláci, ale také králové, kteří přišli dát Jeţíškovi dary, třeba 

olejíček, bylinky, truhličku zlata. 

Rodiče Jeţíška se jmenují Josef a Marie a králové Kašpar, 

Melichar a Baltazar. 

Besídka se nám povedla, jen paní učitelka se bohuţel 

nedostavila, protoţe byla nemocná. 

   David Kluk a Adéla Uherková 5. ročník 
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Kam s ním? Aneb, jak to bylo u nás doma. 
(povídky) 

Jednoho dne v listopadu jsem přišla 

domů a uţ ve dveřích povídám „Babi 

začneme třídit!!! A babička řekla:no to 

určitě, ty si se zbláznila!!! „Nezbláznila, babi 

ale ve škole říkali, ţe se má recyklovat kvůli 

přírodě, aby se neznečišťovalo ovzduší. A ţe 

recyklujeme uţ hodně věcí: papír, plasty, 

hliník…“Hliník se odstěhoval do 

Humpolce!“Ha, ha, ha, babi! To není 

sranda.“To jsem zvědavá, co ti na to řekne 

maminka s tatínkem, aţ přijedou z práce. 

Kdyţ se rodiče dozvěděli, ţe se bude recyklovat, mamka řekla:kam ho 

dáme? Co, řekl tatínek. Tak se začalo řešit  kam se dá sběr. Maminka 

navrhovala dát sběr do dolní garáţe, ale tatínek řekl: Loni jsme přece  opravili 

komoru kde je spousta místa, tam se toho vejde! Tak jsem s maminkou a 

ségrou připravila pytel na plasty, krabičku na baterie, papírovou krabici na 

papír a igelitku na hliník, a abych nezapomněla od teď i tašku na elektrošrot. 

Myslím, ţe jsme se všichni poučili, ţe třídit má smysl a přírodu 

budeme chránit po celý náš ţivot, protoţe příroda je vlastně jako naše matka a 

ţivot je to nejdraţší věc co máme.  

  Kdyţ to dokáţu já, moje rodina, moji kamarádi s rodiči, naše škola a 

jak jsem se přesvědčila u plastů – celé Tochovice, tak to dokáţete také. 

Neměli byste začít i Vy??? A za sebe Vám doporučuji – začněte co nejdřív! 

 

Adéla Uherková   5. Ročník 

 

Telefon – Kam se mnou? 

 

„Čau Lenko!“ „Nazdar Renato!“ A jéje, to zas bude na dlouho. Zase 

mě bude nabíjet a mě to strašně lechtá. Doufám, ţe jí dojde kredit. Konečně uţ 

skončili. Proč mě strčila do bundy ve verandě? Je tu strašná zima. A teď mě 

zase někdo někam nese. Kdo to je? Pomóc, nesou mě do pračky. Tam néééé! 

70° C. To nepřeţiju. Sypou na mě bílý prášek. Voda, bubliny, fuj! Asi 

vyzkratuju. 

Doufám, ţe mě vytřídí a budu zase uţitečný. Glo, glo, glo. 

Vojta Vestenický 4. ročník 
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Fén 
Kdyţ mě vyrobili, byl jsem hezký fén. Měl 

jsem na sobě ţlutou, modrou, růţovou a černou 

barvu. Jakmile mě vyrobili, dali nás do něčeho, kde 

byla tma jako v pytli a hrozná zima. Odvezli nás 

z továrny pryč. Po dlouhé době zastavilo auto u 

obchodu, kde nás z té tmy osvobodili. Zima byla 

stále a všude bylo bílo. Chtěl jsem si stěţovat na 

zacházení, ale nikdo mě neposlouchal, ba ani 

starosta. Odnesli nás do obchodu, kde bylo teplo a bylo nám konečně teplo. 

Dali nás do regálu, kde jsme čekali, aţ si nás půjde někdo koupit.  

Brzy přišla jedna paní a té jsem se tuze líbil, tak si mě koupila. Měla 

dceru Kamču, která měla dlouhé vlasy. Kamča mě hned večer potřebovala, 

protoţe měla vlasy mokré. Za nějakou dobu jsem se rozbil a myslel jsem, ţe 

jsem k ničemu a vyhodí mě do popelnice. 

Kamča přišla ze školy a řekla, ţe probíhá soutěţ Recyklohraní. Druhý 

den ráno mě vzala do školy a já se těšil s ostatními vyslouţilými spotřebiči, aţ 

budeme něco jiného.    

Kamila Jarošová 4. ročník 
 
Nový rok ve škole 

 
Nový rok je tu. S novým rokem se spojuje mnoho tradic, dávají se 

předsevzetí, jí se čočka, aby byly peníze. 

Také ve škole 5.1.jsme si udělali první hodinu slavnostní. Připili jsme 

si na nový rok a na to, ţe se ve škole budeme chovat slušně a neubliţovat si. 

Paní učitelka Duchoňová nám nadělila dárečky, ale nejlepší dárek byl, ţe se 

nám paní učitelka vrátila. To měla naše třída radost. Dále jsme začali mluvit o 

tom, co bychom chtěli ve škole změnit, ale já si myslím, ţe škola je bezva i 

bez vylepšování. 

     Adéla Uherková 5. ročník 

 
Po prázdninách jsme přišli do školy. Byla jsem moc překvapená, 

protoţe tam byla naše paní učitelka Renata Duchoňová, přinesla nám dárečky 

a museli jsme plnit veselé úkoly. Moc se nám to líbilo. 

    Eva Brychtová 2. ročník 
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Dětská tvorba 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

David Kluk 5.ročník 
 

 

 

 

 

 
Tereza Sladovníková 3. r. 

 

 

 

 

 

Sněží 

 

Sněţí a sněţí,  

zima dál běţí. 

Vločky na zem padají, 

krásnou zimu přínáší. 

Jedna vločka, druhá, třetí, 

pojďte honem děti! 

Postavíme sněhuláka, 

to nás přece všechny láká. 

 

Lucka Ţáčková 4.r. 

Zimní radovánky 

 

Tuhá zima tuze láká 

postavit si sněhuláka. 

Místo nosu mrkvičku,  

místo hrnce čepičku,  

na krku má šáličku  

a knoflíky z uhlíčků. 

V ruce preclík veliký. 

To jsem já, to kaţdý ví. 

Sněhulák jsem veliký. 

 

Adéla Uherková 5.r. 
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Jméno PROSINEC LEDEN 1. pololetí celkem 

  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   320             16 570 24   

Kratochvíl                     6   

Bejčková 37 2000             40 4450 46 3 

Hlavínová                         

Klozarová 65                       

Krotká 147 230 10 11   3600 32 1 502 6150 60 12 

Brychtová 25               68 50     

Lakomá                 31 2360 18 8 

Šimůnková 11 380       410 17   141 4930 67   

Šprunglové 9               36   24   

Štefanová                         

Uherková M. 16 2500 121 1     61 6 173 3120 279 7 

Vestenická 28 680 11 1   190 12 3 119 2590 58 8 

Konderlová 48 6140 16     400     83,5 7210 24   

Sladovníková       2 10   2 1 145 1910 22 3 

Brychta 18               66       

Kačírek   82 34       23     1162 68   

Klozar 65               116 300     

Ţáčková                       5 

Mládek   370             10 1350     

Vestenický 29 450 11 1   135 12 3 127 2245 58 7 

Chocholová         16     1 210     1 

Jarošová   250       170     13 720 41   

Maříková           170 22   71,5 710 81   

Šedivá 20 1300 27           65 1300 27   

Klement                 164 760 18   

Kluk 62 10000 3 2   410 4 2 372 13870 67 4 

Štrach                 74   443   

A.Uherková                         
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