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Slovo ředitele školy 

 
Milí ţáci,  

 čas letí jako bláznivý, nezastavíme ho nikdo z nás. Jeho běh nám 

s sebou přináší příjemné okamţiky, na které často vzpomínáme, ale i 

chvíle, které bychom rádi z mysli vymazali, ale ony se stále vrací, i 

kdyţ jsme si stokrát přísahali, ţe na ně myslet nebudeme. Tak rychle 

uběhl i první měsíc druhého školního pololetí. Byl naplněný spoustou 

vaší dobře odvedené práce. Utekl moţná tak rychle proto, ţe jste si 

v něm uţívali týden jarních prázdnin a moţná také proto, ţe díky 

spoustě sněhu, která napadla a zimním radovánkám, ke kterým nastaly 

ideální podmínky, jste nestačili postřehnout jeho pelášení.  

 Měsíc přinesl i radosti masopustní. Přípravy na maškarní bály a 

jiné veselosti spojené s tímto obdobím, vás zaměstnávaly po několik dní 

a moţná, ţe se ještě někteří chystáte vyrazit na zábavy, která se bude 

konat třeba v sousedních vesnicích nebo městech, kde máte příbuzné a 

známé. 

Dlouhé zimní večery, které stále ještě trvají, dávají moţnost sednout si 

ke knihám, které jste našli o Vánocích pod stromečkem, nebo je máte 

uloţeny ve svých knihovničkách a nebo si je půjčujete v knihovnách. 

Ve středu 18. února jsme se podívali do té naší tochovické. Jak jsem 

viděl na vašem zájmu o tam vystavené knihy, určitě vás návštěva 

oslovila natolik, ţe sem zavítáte sami a stanete se jejími novými čtenáři, 

anebo pokud do knihovny uţ chodíte, vypůjčíte si kníţky nové. 

Začátkem měsíce jsme navštívili i příbramskou knihovnu a mohli ji 

porovnat s tou naší vesnickou. Obě mají pro své čtenáře připraveny 

spousty zajímavých kníţek. Chce to jen pravidelně číst. Četba je pro 

vás zdrojem zábavy a poučení. 

 Ani v soutěţi ,,Recyklohraní“, které se účastníme, jsme v únoru 

nezaháleli. Ţáci 4. ročníku plnili úkol, který byl škole zadán pro 

únorové období. Šlo o zjištění, jakým způsobem probíhá v naší škole 

třídění odpadu, kam vytříděný odpad odváţíme, kolik nádob na něj ve 

škole máme, jak a kde se dále zpracovávají námi vytříděné suroviny. 

Nebyl to úkol jednoduchý. Vyţadoval hodně času pro přípravu, 
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vyhledávání informací na internetu. Některým ţákům 4. ročníku se 

podařilo ho splnit velmi dobře. V příštím čísle Tochováčku, budete mít 

moţnost si jejich nejlepší práce přečíst. Za splněné úkoly v předchozím 

období jsme v soutěţi získali uţ 750 bodů. Na internetové adrese 

www.recyklohrani.cz se můţete dozvědět vše o soutěţení i o odměnách, 

které nás za získané body mohou čekat. Do dalšího vašeho snaţení vám 

přeji hodně úspěchů. 

 

Připravované březnové akce 

 

11. března 8.30 h   - představení v Divadle  

A. Dvořáka v Příbrami  

       ,,Příhody včelích medvídků“ 

27. března 8.00 – 12.30 h  - školní projekt 

 ,,Mezinárodní divadelní den“  

 

 

 
        

     
David Kluk 5. ročník 

http://www.recyklohrani.cz/
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Tochováček má narozeniny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milý Tochováčku, 

Přejeme Ti všechno nejlepší, 

hodně zdraví a štěstí. Moc Ti 

přejeme hodně úspěchů a také, 

aby ses proslavil i v širším 

okolí. 

Přejeme ti, abys nám dlouho 

vydrţel. Já si moc přeji, aby Tě 

měli všichni rádi, aby Tě paní 

učitelka dlouho vydávala a aby 

Tě měla moc a moc ráda. 

Tochováčku, přeji Ti hodně let 

a také, aby do Tebe psaly děti 

hezké věci a také, aby do Tebe 

dávaly hodně obrázků a 

básniček. 

 

Tereza Sladovníková 3. ročník Milý Tochováčku, 

Já Ti přeji, aby ses všem lidem líbil, 

aby s Tebou dobře zacházeli. 

Mně se moc líbíš a tak Ti řeknu 

básničku: 

Tochováčku,Tochováčku, 

Tochováčku milý,  

písmena a věty máš v sobě skrytý. 

Kaţdý měsíc vydáváš nám to krásné 

psaní,  

co ukrýváš za dopis krásný. 

Líbí se Ti to? Tak zas za měsíc 

ahoj!!!!! 

Věra Konderlová 3. ročník 
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Školní knihovnička 

 
Dne 26. Ledna v pondělí se zakládala ve druhé třídě, s učitelkou Renatou 

Duchoňovou, školní knihovnička. 

Děti z celé třídy si přinesli různé 

kníţky, které četly. Při hodině čtení 

jsme si o nich povídali. Říkali jsme si, 

kdo kníţku napsal, ilustroval a jaké 

nakladatelství ji vydalo. 

Na druháky se ten den nedostalo, ale to 

nevadilo, své kníţky nám předvedli 

další hodinu a my poslouchali, jak 

hezky čtou. 

    

Tereza Sladovníková 3. Ročník 

 

 

26. ledna byl normální den, aţ na to, ţe jsme měli nevšední úkol. Měli jsme 

přinést nějaké kníţky do naší třídní knihovničky. Kaţdý přinesl několik kníţek 

a na zadní lavici jsme je rozloţili. Kníţek je zatím 16. Kdyţ máme čas, tak si 

čteme úryvky. Je to prostě bezva. Přečteme si kníţky svých kamarádů a 

dozvíme se tak, co mají rádi. 

  Adéla Uherková 5. ročník 
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Vysvědčení 
Ve čtvrtek 29. ledna jsme měli vysvědčení. Na začátku hodiny jsme si rozdali 

Tochováček. Pak jsme si říkali, jak se máme o prázdninách chovat, ţe máme 

dávat pozor, aby se nám nic 

nestalo. Paní učitelka nám 

řekla, co by se nám mohlo 

stát. Pak bylo to nejlepší, 

vysvědčení. Já jsem měla 

samé jedničky, jen z češtiny 

jsem měla dvojku. Byla jsem 

spokojená. Moje kamarádka 

měla samé jedničky. 

Nakonec jsme se fotili a 

úplně nakonec objali paní 

učitelku. Tak jsme ukončili 

pololetí. Velmi se mi to 

líbilo.    

Věra Konderlová 3. Ročník 

 

29. ledna jsme dostávali výpis 

vysvědčení. Nejdřív jsme měli 3 

vyučovací hodiny. Čtvrtou hodinu nám 

paní učitelka výpis rozdávala. Já jsem 

dostala samé jedničky. Já a můj brácha 

Tomáš jsme jeli na výlet do Berouna do 

plavečáku.   

Eva Brychtová 2. ročník 



7 

 

Dětská tvorba 

 

 

 
                  Lucka Maříková 4. 

r. 

 

 

 

 
       Alžběta Chocholová 4. r. 

Moje bruslařské začátky 
Můj první příchod na led se udál, 

kdyţ mi bylo 5 let. Bylo to hrozné. 

Učili mě maminka a tatínek, ale 

spíš maminka. Ze začátku jsem byl 

víc na zemi, neţ abych bruslil. 

Dnes uţ bruslit umím. Zimní 

prázdniny byly vyplněny 

bruslením. I kdyţ jsem byl u 

babičky v Blatné, tak jsme bruslili.  Nejdříve jsem bruslil s dědou a Evičkou, 

mojí sestrou. Pak jsme uţ 

chodili na rybník jenom já a 

strejda. Hráli jsme spolu 

hokej. 

Bruslit můţeme na rybníce a 

zimním stadionu. Na ledě 

hrozí velké nebezpečí! Můţe 

se pod námi prolomit. Mému 

kamarádovi se to uţ stalo.

 Tomáš Brychta 4. r.

    

 

Uherková Adéla 5. r. 

Zima 
Zima je príma, bobování, koulování, a bruslení. Zima 

mě baví. Je nádhera, kdyţ se podívám na stromy a 

lesy a kdyţ ráno mráz ozdobí okna. 

Baví mě také stavět sněhuláky a jezdit na lyţích. 

Přeji všem, ať si zimu také uţijete. 

Věra Konderlová 3.r. 
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Jméno     Únor   Březen     Duben   

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

Jaroš   170                     

Kratochvíl                         

Bejčková   1650 20                   

Hlavínová                         

Klozarová                         

Krotká                         

Brychtová                         

Lakomá   340   2                 

Šimůnková   135                     

Šprumglová                         

Štefanová     13                   

Uherková M. 21   10                   

Vestenická                         

Konderlová 12 510 12                   

Sladovníková 40   6                   

Brychta                         

Kačírek     32                   

Klozar                         

Mládek                         

Vestenický                         

Chocholová       1                 

Jarošová     9                   

Maříková                         

Šedivá                         

Ţáčková                         

Klament                         

Kluk 50,5 900 8 1                 

Štrach                         

Uherková A.                         
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