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Slovo ředitele školy 
Milí ţáci, 

20. března jsme přivítali jaro. Ano, letos jarní rovnodennost 

nastala v tento den. Dosud jsme byli zvyklí, připisovat začátek jara 21. 

březnu, ale nyní budeme celých sto let jaro vítat  o den dříve. 

I kdyţ astronomické jaro uţ začalo, délka dne a noci se vyrovnala, na to 

pravé jaro, plné sluníčka a kvetoucích rostlin, si budeme ještě muset 

nějaký den počkat. Venku se zatím prohání sněhové vločky, trochu 

mrzne, a kdyţ nesněţí, tak prší, nebo přeprchá. Pěkného počasí se ale 

určitě dočkáme. Třeba je připravené na týden, kdy budeme ve škole 

v přírodě a kde ho zajisté budeme potřebovat. Myslím si, ţe se všichni 

na pobyt ve Skryjích u Rakovníka těšíme. Starší školáci si na toto místo 

pamatují, protoţe jsme zde byli před třemi lety. Celé okolí Skryjí je 

proslavené nálezy zkamenělých trilobitů. Kdyţ budeme mít štěstí, 

podaří se nám moţná nějakého i najít. 

Za několik dnů určitě sluníčko vysuší vodu z kaluţí, proschne zem a 

bude čas na jarní úklid. My ho u nás plánujeme na 17. dubna. V okolí 

školy bude potřebovat vyhrabat staré listí, zamést chodník a cestu, 

posbírat spadané suché větve. Práce bude mít určitě aţ nad hlavu, tak ať 

nám v tento den přeje počasí. 

Pomáhat druhým lidem v nouzi je zásluţná a prospěšná věc. Ţádný 

člověk nikdy neví, kdy bude potřebovat pomoci v nějaké těţké ţivotní 

situaci. Můţe to být váţná nemoc, úraz, rodinné neštěstí. A tehdy se 

pozná, zda jeho přátelé jsou opravdovými přáteli a pomohou mu. Vy 

všichni, kteří jste se tento měsíc a měsíc minulý zapojili do 

charitativních sbírek, které jsme v naší škole pořádali, jste udělali 

prospěšnou věc.  

V únoru jsme pomáhali občanskému sdruţení Ţivot dětem, které 

podporuje dětská oddělení nemocnic a zařízení, která se starají o 

nemocné děti. Na konto tohoto sdruţení jsme odeslali 1750 Kč. Určitě 

budou vyuţity pro dobrou věc. V současné době dokončujeme další 

sbírku, kterou uţ tradičně pořádáme pro fond Sidus, který pomáhá při 

léčbě onkologicky nemocných dětí. I zde jiţ máme vybráno 675 Kč. Za 

tuto pomoc vás lze jen chválit. 
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Celý březnový měsíc jsme věnovali divadlu. Povídali jsme si o něm, 

vysvětlovali si, jak se do divadla oblékáme, jak se zde chováme, čím 

nás divadlo obohacuje. Navštívili jsme velmi pěkné dětské představení 

v Divadle A. Dvořáka v Příbrami nazvané ,,Příběhy včelích medvídků“. 

Bylo plné hezkých písniček a příběhů o malých čmeláčcích Brumdovi a 

Čmelovi. Podle vašich ohlasů na něj usuzuji, ţe se vám líbilo. Ale 

divadlo jste hráli i vy. V plném proudu jsou dokončovací práce na 

pohádce O Růţence, kterou budeme příští měsíc hrát v domovech 

důchodců a i pohádka O kouzelné perle je pilně připravována. V pátek 

27. března v projektovém dni ,,Divadlo sbliţuje“ jste mi ukázali, ţe 

k přípravě obou vystoupení přistupujete svědomitě a to mě těší. 

Na závěr dnešního slova vám chci připomenout, ţe v měsíci dubnu, 

který příští týden začíná, vstupujeme do závěrečného čtvrtletí letošního 

školního roku. Budou se konat třídní schůzky a je také třeba myslet na 

vylepšení některých známek, aby závěrečné červnové vysvědčení 

nebylo pro některé z vás nepříjemným překvapením. 

 

Připravované dubnové akce 

1. dubna 16.00 h - tvoření velikonočních dekorací s rodiči  

    pro jarmark 

1. dubna   - vyhlášení školní soutěţe  

,,Nejhezčí velikonoční vajíčko“ 

7. dubna   - vystoupení v Domově důchodců  

s pohádkou O Růţence 

    - prohlídka březnického zámku 

8. dubna   - první kolo školní recitační soutěţe 

9. – 10. dubna   - velikonoční prázdniny 

6. a 8. dubna   - Velikonoční jarmark 

15. a 17. dubna  - školní projekt ,,Dny Země“ 

15. dubna 16.00 h - třídní schůzky 

22. – 29. dubna  - škola v přírodě ve Skryjích u Rakovníka 

30. dubna   - sběr chrastí v obecním lese  

– dokončení projektu ,,Den Země“ 
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Hrajeme si s pohádkou 
Dne 27.2. jsme měli školní karneval. Ráno 

jsme přišli v maskách a v 8 hodin jsme začali. Šli 

jsme do naší třídy a tam byly změněné lavice. 

Rozdělili jsme se do druţstev, pak jsme si povídali o 

pohádkách, kdo je napsal, plnili jsme různé úkoly, 

také psali test a ten byl docela těţký. Také jsme 

vyhledávali na počítači pana Andersena. 

Paní učitelka byla za lesní vílu. V tělocvičně 

jsme tancovali a byla také pánská volenka. Nakonec 

bylo vyhodnocení druţstev a šli jsme na oběd. 

Patrik Klement 5. ročník 

 

 
Dne 27. února se konal ve 

škole karneval. Hned v 8 

hodin jsme se sešli ve 

druhé třídě paní učitelky 

Renaty Duchoňové. Přišla 

k nám víla, to byla paní 

učitelka, a povolala 

prvňáčky, aby si vytáhli 

kartičku s číslem 

1- 6. Pak si měli vybírat od druhé do páté 

třídy k sobě do druţstev. 

Víla nám rozdala testy a my jsme 

měli odpovídat na otázky. Dále jsme 

vymýšleli pro vílu jméno a nakonec se 

jmenovala Evelínka Květinková. 

Po svačině jsme měli za úkol najít 

na internetu něco o Hansu Kristiánu 

Andersenovi. Také jsme lepili pohádkovou 

postavu, kterou jsme měli na kartičce. 

Nakonec jsme šli do tělocvičny a tam jsme 

měli soutěţe a vyhodnocení druţstev. Bylo 

to hezké. 

Tereza Sladovníková 3. ročník 
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Jak je to u nás ve škole? 

Chodíme do základní školy v Tochovicích. Naší školu 

navštěvuje 29 dětí. Tříděním odpadu se zabýváme 

dlouho. Směsný odpad vyhazujeme do košů. 

Odpadkové koše máme v kaţdé třídě, druţině i 

v jídelně. V celé škole je celkem 9 košů na tento 

odpad. Koše odnáší pravidelně paní uklízečka do 

popelnic, které jednou týdně vyváţí Technické sluţby 

Příbram na skládku v Chrástu. 

Ve škole třídíme papír, plasty, baterie, hliník, 

elektrospotřebiče a tetrapaky.Na plasty jsou ve škole 2 

nádoby, na hliník je šedivá krabice umístěná u sborovny. Do zelené krabice 

vhazujeme baterie. U hlavního vchodu na chodbě stojí červený plastový 

kontejner na drobné elektrospotřebiče. Baterie a elektrospotřebiče si odváţí 

firma  Ecobat. Elektrospotřebiče rozebírá na jednotlivé součástky a pouţívá 

k výrobě nových spotřebičů. Ve škole nechybí ani oranţová nádoba na 

nápojové kartony. Dále sbíráme papír, který školnice ukládá ve školní kolně. 

Na poţádání nám ho odveze firma Relma Dobříš, tam se papír třídí a 

recykluje. 

Bioodpad ze školní jídelny si podle smlouvy bere paní 

Kocourková z Horčápska pro dobytek.  

Kaţdý rok máme soutěţe ve sběru tříděného odpadu, 

kde kaţdý ţák dostává body. Škola se dále účastní 

krajské soutěţe ve sběru baterií. Minulý rok jsme byli 

první ve sběru baterií a za odměnu byla celá škola 

v Dinoparku v Plzni. 

V roce 2008 jsme ve 

škole nasbírali 7049kg 

papíru, 109 kg hliníku, 

903 kg plastu, 82 nápojových obalů, a 1273 

kusů baterií. Sběru se zúčastnily všechny děti. 

Třídit odpad by mělo být pro kaţdého 

samozřejmostí. Šetříme tím surovinami a 

pomáháme chránit přírodu. 

 

T. Brychta, A. Chocholová, V. Klozar  

4. ročník ZŠ Tochovice 
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Návštěva divadla 
11.3. jela naše škola do divadla v Příbrami. Představení se jmenovalo „ 

Příběhy včelích medvídků“. V divadle bylo hodně jiných dětí a spousta jiných 

škol a školek. Naše Tochovická školka jela také. Představení bylo velmi 

pěkné. Hráli zde dva včelí medvídci Čmelda a Brunda, jejich maminka, 

beruška, pavouk, který byl velmi ošklivý a měl dvě své děti, chvátající brouk 

Kvapík a velký zlý brouk Pučmeloun. 

Představení se mi moc líbilo a věřím, ţe ostatním dětem také. Po představení 

se jelo do školy.    Lucka Maříková 4. ročník 

 

Divadlo 
Dne 11. března jsme byli 

v Příbramském divadle na 

pohádce“ Příběhy včelích 

medvídků. Den před tím nám pan 

učitel řekl, ţe se máme svátečně 

obléci. Ve svátečním oblečení 

jsme nastoupili do autobusu a jelo 

se. V divadle jsme si dali bundy do 

šatny a pan učitel šel koupit 

vstupenky. Ve dvojicích jsme šli 

do hlediště a pohádka začala. Na začátku tam přišel čmelák a za ním druhý a 

srazili se, kdyţ se otřásli, začali se hádat, naštěstí brzy přestali a letěli domů. 

Maminka jim dala lektvar a šli spát. Druhý den museli jít sbírat pyl. Jeden 

čmelák se zatoulal do černého lesa a tam ho chytil pavouk, ale housenka ho 

zachránila. 

Představení se mi líbilo.    Vojta Vestenický 4. ročník 

 
Do tochovické školy jsem chodila 5 let. Nyní chodím do základní školy 

v Březnici. V Tochovicích jsme měli hodně akcí, kaţdý rok jsme jezdili na 

školu v přírodě, v Březnici jezdí jen 3. A 5. třída. V Tochovicích se znali ve 

škole všichni, v Březnici jen ve třídě, kam chodím, ale zase tam mám více 

kamarádů. 

V Tochovicích je škola hodně vybavená a všude jsou nástěnky, obrázky, 

prostě výzdoba. 

V Březnické škole se mi líbí, ale na školu v Tochovicích mám velmi krásné 

vzpomínky a moc se mi tu líbilo.   Anna Klozarová 6. ročník 
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Dětská tvorba 

 

 

 

 

 

 

 
David Kratochvíl 1. r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Eva Brychtová 2. r. 

 

 

Jaro 

Slunce svítí, 

roste kvítí. 

Zelená se zahrada, 

to je ale paráda. 

Líhnou se i housata, 

rozvíjí se poupata. 

Ptáci plují po obloze, 

kdyţ je vidím, je mi blaze. 

Kachny plavou po řece, 

válíme se na dece. 

A kdyţ je prvního máje, 

kaţdý vstoupí do světa ráje. 

Koukám, jak je včela na květině, 

nehovím si na peřině. 

Zujeme si zimní botičky, 

oblékáme jarní šatičky. 

 

Patrik Klement 5. r. 

 

Jaro 

Jaro přišlo k nám, 

hurá zavýskám. 

Poběţím ven pro květinku, 

budu jí mít pro maminku. 

Mamince jí dám 

a utrhnu vám. 

 

Denisa Šimůnková 2. r. 
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Jméno     Únor   Březen     Duben   

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

Jaroš   170      21    19           

Kratochvíl              14           

Bejčková   1650 20                   

Hlavínová                         

Klozarová            1000             

Krotká          169  3005    2         

Brychtová            130             

Lakomá   340   2                 

Šimůnková   135        8  1225    1         

Šprumglová                         

Štefanová     13                   

Uherková M. 21   10    14  350    9  1         

Vestenická            4  405  39  1         

Konderlová 12 510 12    12  440             

Sladovníková 40   6    23  270  27  4         

Brychta                         

Kačírek     32      270  28           

Klozar            1000             

Mládek                         

Vestenický             4  455  39  1         

Chocholová       1    850             

Jarošová     9       5    50  20           

Maříková                         

Šedivá                         

Ţáčková           45  2000  40           

Klement                         

Kluk 50,5 900 8 1  46  4770  22  3         

Štrach              200           

Uherková A.                         
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