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Slovo ředitele školy 

 
1. září jsme slavnostně zahájili nový školní rok, po několika letech, 

s rekordním počtem ţáků. Do první třídy nastoupilo 12 školáčků, čímţ se celkový 

počet dětí navštěvujících naši školu oproti loňskému roku navýšil o 10 na počet 39. 

Přeji jim všem, aby po celých, nadcházejících 10 měsíců, proţívali ve škole spoustu 

hezkých chvil, aby jim školní práce přinášela pěkné záţitky, měli radost z výletů, 

besídek, exkurzí a školy v přírodě. 

Začátek roku nezahajujeme jen s novými spoluţáky, ale i s novými 

učitelkami Z. Zikmundovou, P. Léblovou a J. Vostrovskou, kterým také přeji, aby se 

jim práce na novém pracovišti líbila a dařila. 

Vysoký počet ţáků si vyţádal navýšení počtu tříd ve škole. Museli jsme proto o 

prázdninách přebudovat oddělení školní druţina na novou třídu pro dopolední výuku 

ţáků 1. ročníku. Určitě jste si v ní hned v prvních dnech všimli, nového vybavení a 

nové tabule. Celá místnost se v červenci a srpnu rekonstruovala, přivedla se sem 

voda a odpad, rozvedla se nově elektřina, opravily se omítky a bílilo se. 

O prázdninách se také bílilo na chodbách, opravovaly se venkovní omítky a 

v současné době probíhá ještě výměna okapů, kterou pro nás zajistil pan starosta, 

jemuţ za ni děkuji. Staré okapové roury a ţlaby byly jiţ prorezlé a vlhkost z častých 

jarních a později letních dešťů značně stoupala do zdí školy. 

Chtěl bych na tomto místě poděkovat i paní Jirkalové, která nám věnovala dar ve 

formě opravy všech přenosných várnic pro převoz obědů ze školní kuchyně do 

výdejny. 

V minulých letech jste se aktivně zapojovali do různých charitativních 

sbírek. Svými peněţními dary jste pomáhali postiţeným nebo nemocným dětem a 

činili tak zásluţnou věc. Také v letošním roce se do podobných aktivit zapojíme. 

Hned začátkem října budeme jiţ tradičně pomáhat rehabilitačnímu centru Chrpa, ve 

kterém se chovají a cvičí koně pro hiporehabilitaci dětí. Chodí se sem léčit malí 

pacienti s nejrůznějšími zdravotními problémy. Tím, ţe si zakoupíte záloţku 

v hodnotě 20 Kč, pomůţete při financování výcviku těchto koní a nákupu krmení 

pro ně. 

Od 5. října zahajují svoji práci všechny zájmové krouţky. Měli jste letos 

z čeho vybírat, protoţe nabídka zájmových útvarů v sobě čítala 10 poloţek. Nově se 

otvírá krouţek dopravní výchovy a přírodovědný. Určitě se Vám práce v nich bude 

líbit. Také letos, vţdy ve středu od 18 hodin, se můţete se svými rodiči scházet na 

večerní keramice, kterou povede paní učitelka Šounová. I pan učitel Tomášek 

pokračuje ve výuce hry na flétnu. 

V loňském školním roce jsme se aktivně zapojili do celorepublikové 

soutěţe, zaměřené na sběr odpadových surovin a na celkové zvyšování vědomostí 

dětí v problematice třídění odpadů, nazvané Recyklohraní. Z celkového počtu 1603 

škol z celé České republiky se nám podařilo dostat mezi 38 nejlepších, které splnily 

kaţdý zadaný úkol. 
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Ţáci 4. a 5. ročníku uţ tento měsíc plnili první úkol, ve kterém hledali 

odpovědi na otázky vztahující se k průběhu této soutěţe v loňském roce. Úkol se 

jmenoval „Test na zahřátí“. Jejich odpovědi jsme uţ odeslali a nyní čekáme na 

vyhodnocení. Celkový počet bodů, který se nám zatím podařilo získat v této soutěţi 

je 4 213. 

Na závěr dnešního slova Vám chci popřát hodně úspěchů ve školní práci a spoustu 

pěkných výsledků ve všech činnostech, které budete v letošním školním roce 

podnikat. 

 

Jiří Sladovník 

 

Připravované říjnové akce 

 

27. října 8.00 – 12.30 h  - školní projekt „Chráníme si svůj ţivot“ 

29. – 30. října 9.00 h   - podzimní prázdniny 

 

 

 

 

 

Nový školní rok 
1. července jsme se přestěhovali do Tochovic. Prázdniny utekly dost rychle a uţ byl 

týden před koncem prázdnin. Začaly přípravy do školy. Moje maminka odjela ve 

čtvrtek na světovou výstavu německých ovčáků. Já s babičkou jsme měli nestarost 

13 zvířat. V neděli přijel můj 

táta a přivezl mi spoustu věcí 

do školy. 

V pondělí jsem měla strach, 

ţe mě děti nepřijmou do 

kolektivu. Do školy jsem 

přišla včas, holky se na mě 

dívaly oknem ze šatny. Třída 

se mi moc líbila, děti jsou 

senzační, doufám, ţe spolu 

budeme dobře vycházet. Ve 

škole je celkem 39 dětí. 

Doufám, ţe to bude velmi 

příjemný rok. 

  

 Jana Buňatová 5. Ročník 
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Zahájení školního roku 

 
Můj první den ve škole 

Moc jsem se těšila na kamarády a na 

předměty ve škole, také na pana ředitele a 

učitelky. Máme novou druţinu a hodně věcí se ve 

škole změnilo. 

Míša Hlavínová 2. ročník 

 

 

 

Prvního září 

Škola se mi líbí a těšila jsem se na učení. V té 

škole se mi nejvíce líbila druţina a pak naše 

třída. V horní třídě jsem ještě nebyla. Méně 

jsem se těšila na učení. 

 

 Eliška Krotká 2. ročník 

Poprvé ve škole 
1. září jsme šli do školy. Ráno jsem se 

vzbudila a šla jsem. Bylo to fajn, protoţe jsem se 

těšila na Kačku, Šarďu, Márinku a pani 

Duchoňovou. 

Přibyly nám nové učitelky: Zikmundová, 

Ostrovská a Léblová. Netěšila jsem se jen na 

češtinu. 

Kristýna Šprunglová 3. ročník 

První školní den 
Kdyţ jsme přijeli do školy, sedli jsme si do šatny a povídali si, co bylo o 

prázdninách. Za chvíli jsme šli do tělocvičny. Pan ředitel a pan starosta měli 

proslov. Nových prvňáčků je dvanáct. Pan ředitel nové prvňáčky pasoval mečem a 

rozdával jim šerpy.  

Ve třídě jsme si s panem učitelem 

povídali o prázdninách a pak jsme šli domů. 

Ve škole je pár novinek. Máme 

v šatně novou lavičku, v druţině je pěkná třída 

pro prvňáčky a skřínka na tašky, aby se tam 

neválely. Také máme dvě nové ţákyně. 

Uţ se těším na první jedničku. 

 

 Míša Uherková 3. ročník 
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Dětské odpovědi - Co se vám líbí ve škole? 

 

 

 

 

 

 
1. ročník 

Vojta Kratochvíl  - Mně se líbí učení a počítače 

Honza Sladovník - Mně se líbí naše třída 

Martina Vršťálová - Líbí se mi učení a přestávky, kdyţ jdeme na svačinu. 

Natálka Karasová - Líbí se mi tabule 

Tomáš Buzický  - Líbí se mi, ţe si o přestávce můţeme hrát. 

Dominik Horčička - Mně se líbí, ţe chodíme na oběd a počítače. 

Bětka Kačurová  - Líbí se mi, ţe ve škole sedíme v lavicích. 

Lukáš Průcha  - Nejlepší je vyučování a počítače. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ročník 

Bětka Klozarová - Líbí se mi šatna, tělocvik a nové učitelky 

Maruška Barcuchová - Mně se nejvíc líbí hudební výchova 

Míša Hlavínová  - Líbí se mi antukové hřiště a učení s panem učitelem. 

Eliška Krotká  - Mně se líbí naše třída a paní učitelka Duchoňová. 

Jára Jaroš  - Líbí se mi tělocvik, přestávky, obědy a svačiny. 

Nikola Bejčková  - Nejlepší je druţina, antukové hřiště a hudebka 

David Kratochvíl - Mně se líbí tabule, počítače a nové lavice. 
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Dětská tvorba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Škola 

 

Do školy chodí kaţdý rád, 

škola je náš kamarád. 

Do školy se chodí s chutí, 

nemusíme tam jít smutní. 

Prázdniny jsou sice lepší, ale 

jsou mnohem kratší. 

 

Marie Vestenická 3.r. 

 

 

Podzim 

 
Podzim mě baví, 

je prostě prima. 

Pouštíme draky, 

i kdyţ je zima. 

 

Denisa Šimůnková 

3.r. 
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Sběr papíru, baterií, hliníku a elektrospotřebičů 
 

 

 

Jméno ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD 

 

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

1. kg g 

 

ks kg g ks ks kg g ks ks 

Buzický 

            
Hořčička 

            
Kratochvíl V. 

            
Průcha 

            
Sladovník 

            
Šafář 

            
Švejnoha 

            
Kačurová 

            
Karasová 

            
Konderlová R. 50 450 3 

         
Sadílková 

            
Vršťalová 53 

  

10 

        
2. 

            
Jaroš 

            
Kratochvíl D. 

            
Barcuchová 

            
Bejčková 

            
Hlavínová 

            
Klozarová 

            
Krotká 17 3500 30 
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Jméno ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD 

  PAP AL BA PAP AL BA EL PAP AL BA EL 

3. kg g ks kg g ks ks kg g ks ks 

Brychtová                       

Lakomá                       

Šimůnková   1190                   

Šprunglová 20                     

Štefanová                       

Uherková                       

Vestenická 17,5 1317 67 2               

4.                       

Konderlová V. 50 450                   

Sladovníková                       

5.                       

Brychta                       

Kačírek                       

Klozar                       

Mládek                       

Vestenický 17,5 1317 67 2               

Buňatová                       

Chocholová     1 2               

Jarošová 7                     

Maříková                       

Šedivá                       

Ţáčková                       

             

 
 


