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Slovo ředitele školy 

 
Milí ţáci,   

 školní rok 2008/2009 se blíţí ke svému konci. Čeká nás poslední 

měsíc školní práce, a pak nastanou očekávané dva měsíce prázdnin, ve 

kterých si odpočinete a načerpáte síly do nové školní práce. Neţli tomu ale 

bude, čeká Vás ještě spousta školních úkolů a povinností. Někteří 

potřebujete vylepšit svoje hodnocení prospěchu, jiní zase upevnit získané 

školní vědomosti. Proto se snaţte zabrat, jak se říká ,,z plných sil“, abychom 

my učitelé, při konzultačních hodinách, které se budou konat ve čtvrtek 4. 6., 

mohli Vašim rodičům sdělovat jen samé potěšující zprávy. 

Měsíc květen byl naplněn spoustou mimoškolních činností. Zvládli jsme je 

myslím výborně a udělali jsme s nimi radost řadě lidem. Mám na mysli Vaše 

maminky, pro které jste k jejich svátku sehráli hezkou pohádku ,,O kouzelné 

perle“, ale myslím i na babičky a dědečky z Domova důchodců v Roţmitále 

pod Třemšínem, kterým jste také ukázali, co dovedete. Pohádka ,,O Šípkové 

Růţence“, zde Vámi sehraná, je velmi potěšila a řadě z nich vehnala slzy do 

očí. Musí Vás těšit vědomí, ţe svojí prací a snaţením působíte druhým lidem 

radost. Mohu Vás ujistit, ţe vedení domova důchodců je s našimi 

vystoupeními velmi spokojeno a všichni se uţ teď těší, aţ se sem před 

Vánocemi zase podíváme. 

V tomto měsíci jsme v naší škole uskutečnili další charitativní 

sbírku. Projekt ,,Šance“, který je určený na pomoc dětem, které odešly 

z dětských domovů a které nemohou vţdy a všude najít uplatnění a často se 

dostávají do existenčních problémů, se setkal s Vaším pochopením. Řada 

z Vás si zakoupila propisku, kterou tito dospívající vyrobili, a tím jste jim 

pomohli. V základní škole se podařilo ve sbírce vybrat 520 Kč a v mateřské 

školce 340 Kč.  

8. května, v Den osvobození, jste se někteří zúčastnili kladení květin 

u památníků obětí světových válek. Tímto aktem jste dali najevo svoji úctu 

k ţivotům lidí naší obce, kteří je poloţili za to, abychom my dnes mohli ţít 

v míru a v samostatném státě. Je škoda, ţe se Vás této vzpomínkové akce 

nezúčastnilo více. Moţná, ţe by Vás zamyšlení, které byste zde s Vašimi 

rodiči učinili, vedlo k hlubšímu vnímání krás a hodnot ţivota, k uvědomění 

si naší propojenosti s generacemi předchozími i budoucími. 

Tento měsíci jsme také poznali další zajímavé místo našeho regionu, 

vrch Třemšín. Pro některé z Vás bylo překvapením zjištění, ţe zde stával 
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starobylý hrad, jehoţ zříceniny jsou tu dodnes. Náš kraj je plný historických 

a přírodních zajímavostí, o kterých často nevíme. Je škoda, kdyţ se snaţíme 

poznávat místa od nás vzdálená na stovky nebo tisíce kilometrů a na ta, která 

máme, jak se říká ,,za humny“, zapomínáme. Nepoznáme a nenavštívíme je, 

a tak se ochuzujeme o poznání jejich krásy. Snaţte se co nejvíce poznávat 

svůj kraj, okolí svého bydliště, pokuste se s rodiči tato místa objevovat. 

Zjistíte, kolik zajímavostí a poznání Vám výlety přinesou. 

 

Připravované červnové akce 

 

4. června 14.00 – 16.00 h - konzultace o prospěchu ţáků 

    - druhé kolo školní recitační soutěţe 

8. června 9.00 h  - okrsková recitační soutěţ ve Stţi u Dobříše  

   (vybraní ţáci) 

8. června 16.00 h  - koncert ţáků ZUŠ 

11. června 9.00 h  - soutěţ ,,Poznej ekosystémy  

středních Čech“ (vybraní ţáci) 

13. června - výlet rodičů a ţáků do Jihlavy a Chýnovských jeskyní 

17. června   - školní výlet na horu Říp a Vyšehrad 

25. června 16.00 h  - školní,, Zahradní slavnost“ 

30. června 8.00 h  - vydání závěrečného vysvědčení 

 

 

Kladení květin u památníků padlých občanů obce 

ve světových válkách. 
V pátek 8. května jsme já, Patrik, Vojta K. a Míša U. recitovali u 

pomníku. Sešli jsme se v 15:00 hodin a vydali se společně s dalšími občany 

obce Tochovice uctívat památku padlým ve světových válkách. Naše první 

zastávka byla u pomníku padlých v 1. světové válce. Na památku těmto 

padlým zde byla poloţena kytice karafiátů. Dále jsme pokračovali 

k obecnímu úřadu, kde je poblíţ pomník padlých za 2. Světové války. U 

tohoto pomníku vystoupil s projevem pan starosta a vzpomněl na občany, 

kteří padli za 2. světové války. Byla zde poloţena kytice a děti ze školy a 

školky recitovaly básničky „ Cestička k domovu“ nebo „ Kde je 

nejkrásněji“. Na závěr slavnostního odpoledne se všichni sešli v kulturním 

domě, kde se promítal film“Zbraně pro Prahu“, který byl natočen v okolí 

Tochovic. 

   Tereza Sladovníková 3. ročník 
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Divadelní představení – Svátek matek 
 

10. května měly maminky svátek. Hodně 

maminek dostalo dárek, nejčastěji kytičku. Moje 

maminka dostala růţe. My děti jsme měli malé 

překvapení, naší pohádku“Kouzelná perla“, ve 

které vystupoval malý čertík, princezna Rujana, 

kouzelník a další pohádkové postavy. Představení 

se mi moc líbilo a nakonec jsme měli něco pro 

maminky a babičky. Moje babička mi řekla, ţe se 

jí to moc líbilo a mě to velice potěšilo. 
  Lucie Ţáčková 4. ročník 

 

10.5.byl Den matek. Všem maminkám, 

babičkám i prababičkám se dávaly květiny a 

výrobky z keramiky. Ten nejlepší dárek, co 

jsme jim měli dát, byla pohádka o kouzelné 

perle. Opět ji napsala naše paní učitelka 

Renata Duchoňová. Hráli tam: kouzelník 

Felčáry, princezny Amíra a Rujana, čert 

Belínek, sluţka Lenka, čeledín Jiřík a děti. 

Doufám, ţe se to všem opravdu líbilo 

  Lucie Maříková 4. ročník 

 

Dopravní hřiště 
21. května2009 jsme jeli se školou na dopravní hřiště v Příbrami. Přišli jsme 

tam a jedna paní nám říkala předpisy a rozdala nám čísla, tedy nejprve 

čtvrťákům a páťákům, kteří šli jezdit. Nám prvňákům, druhákům a třeťákům 

napřed vysvětlila značky a kde se má jezdit. O křiţovatkách nám řekla 

jenom trochu, protoţe je to těţké. Chvíli 

jsme jezdili a pak se pan ředitel a paní 

učitelka dohodli s tou paní, ţe půjdeme na 

vedlejší hřiště. To uţ se blíţilo k závěru. 

Skoro všichni test udělali a jediný čtvrťák to 

měl bez chyby a to byla Kamila Jarošová. 

Do Tochovic jsme jeli zase vlakem. 

 Marie Vestenická 2. ročník 
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Výlet na Třemšín a vystoupení v domově 

důchodců v Rožmitále pod Třemšínem. 
 

22.5. jsme jeli do Roţmitála pod Třemšínem. Měli jsme tam v 9 hodin hrát 

v domově důchodců pohádku „ Šípková Růţenka“. Já měla velkou trému, 

protoţe jsem vystupovala jako první, ale zvládla jsem to. Po představení 

jsme dostali pochvalu a odměnu. Kdyţ jsme se převlékli, jeli jsme do Hutí 

pod Třemšínem. Pak uţ jsme jen šlapali, šlapali a šlapali, a kdyţ jsme byli 

nahoře, dali jsme si svačinu. Na rozhledně byla památná kniha, pan ředitel 

mi řekl, ať tam něco napíšu a také se podepíšu. Nakonec jsme šli do vsi na 

autobus a jeli domů. Byl to moc pěkný den. 

   Adéla Uherková 5. ročník 
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Odpadový strom 
 

15. dubna jsme si na naší škole připomínali ,,Den Země“. Muselo to 

být uţ takhle brzy, protoţe jsme 22. dubna, kdy se pravý den slaví, jeli do 

školy v přírodě.  

Povídali jsme si o stromech, proč jsou pro člověka důleţité a tak. Věnovali 

jsme se také jejich tvoření z odpadových materiálů. 

Třídit odpad je pro nás ve škole samozřejmostí. Víme, proč je tahle činnost 

důleţitá pro ţivotní prostředí.  

Úkoly o stromech jsme plnili ve druţstvech, do kterých jsme se ráno 

rozdělili. Vymýšleli jsme si pro něj jméno, kde roste, čím je zvláštní a 

nakonec jsme ho vyráběli z odpadků. 

 Náš strom se jmenoval  Odpaďáček. Vymysleli jsme o něm básničku 

a přání pro něj. Byl to bezva den. 

 

   Adéla Šedivá ţákyně 4. ročníku ZŠ a MŠ Tochovice 

 

Básnička: 

   Strom snů – Odpaďáček   

    

   Strome, strome, stromečku, 

   ty nádherný kvítečku. 

   Máš nádherné větvičky, 

   ty stromečku maličký. 

 

   Jen ty budeš nejkrásnější, 

   v celé zemi naší zdejší. 

   Všichni tě teď budou znát, 

   a velmi obdivovat. 

 

Přání stromu: 

  Ty náš milý stromečku, 

přejeme ti hodně vláhy, tepla, ţivin, světla, 

velmi čisté ovzduší a příjemný růst.  

 

A. Šedivá, V. Vestenický, M. Uherková,  

D. Šimůnková, E. Krotká  

(členové druţstva č. 5) 
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Dětská tvorba 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulipán 

 

Ke Dni matek dává se tulipán. 

Tulipáne, tulipáne, rozkveť nám! 

Záříš, rosteš, poupě, poupě, pěkné jsi. 

Tak nám rozkveť, tulipáne, do krásy. 

 

Věra Konderlová 3. ročník 

 

 

 

 

Černé štěně 

 

Máme doma malého 

psího kamaráda. 

Spí, jí, skáče, utíká 

a drbe si záda. 

Je to černý jezevčík, 

říkáme mu šmudlík. 

Je s ním spousta zábavy, 

rád se vrhá do trávy 

pro hozený klacík. 

Ten náš milý mazlík. 

 

Tomáš Štrach 5. ročník 

Křeček v bytě 

 

Já jsem malý křeček, 

jmenuji se drobek. 

I můj brácha Bobek 

se chová jako krtek. 

Vrtáme se v pilinách, 

je to dřina achich ach. 

Běháme téţ v kolečku, 

máme také mističku, 

na vodu a na jídlo. 

Dali jsme si do nosu,  

teď si schrupnem v kokosu. 

 

Adéla Uherková 5. ročník 
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Jméno   Duben       Květen     Červen   

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

Jaroš   400       110             

Kratochvíl                         

Bejčková   800                     

Hlavínová             13           

Klozarová                         

Krotká   1800     27 740 10           

Brychtová 4 110                     

Lakomá   210       560 13 4         

Šimůnková   140       1080 5           

Šprumglová                         

Štefanová                         

Uherková M.             16           

Vestenická         19               

Konderlová 16 5240     55               

Sladovníková 5 420   4 19 160   1         

Brychta 4                       

Kačírek 41 365                     

Klozar         9 180             

Mládek   410   5                 

Vestenický         19               

Chocholová                         

Jarošová   400                     

Maříková   990 17                   

Šedivá   800 60                   

Ţáčková   140                     

Klement           950             

Kluk 100 16390 6 19       10         

Štrach         3               

Uherková A.                         
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