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Slovo ředitele školy 

 
Nad Betlémem vyšla hvězda. Byla to kometa, hvězda vlasatice, a 

zvěstovala všem lidem, že se právě dole na zemi narodilo ve chlévě děťátko. 

A že to není obyčejný kluk, ale syn Boží, který celý svět změní k lepšímu. 

Lidé se zaradovali a pospíchali za tou hvězdou, mladí i staří, pastýři i 

králové. Malému Ježíškovi se poklonili, u jesliček složili svoje dary a honem 

domů, aby nezmeškali, až ta změna světa nastane. 

Kdy se to stalo? V roce jedna. Celý náš letopočet se přece počítá od 

Ježíškova narození. 

Od té doby si každý rok tuto výjimečnou událost připomínáme oslavou 

Vánoc. 

Vánoce jsou vždy voňavé, spojené s nádhernou vůní jehličí a cukroví, která 

se koncem prosince line z každého bytu. Vánoce nejsou ale jen oslavou 

narození Ježíška, jsou také obdobím, kdy oslavujeme příchod slunce a 

nového roku. Den zimního slunovratu byl přece od pradávna našimi předky 

vždy uctíván. 

Samotným vánočním svátkům předchází čtyřtýdenní období příprav. 

Říkáme mu advent a dějí se v něm čarovné věci. Lidé jsou na sebe hodní, 

ohleduplnější a na ulicích můžeme potkávat anděly, čerty a Mikuláše. 

I k nám do školy Mikuláš přišel a to v doprovodu čertice Poplety a anděla. 

Čertice sice vnesla trochu zmatků do své pekelné školy, kterou si u nás 

v tento den zřídila, ale Mikuláš vše napravil a přinesl radost, pohodu a 

nadílku. Za zpěvu koled jsme v jeho přítomnosti rozsvítili náš školní 

stromeček, který nám nyní krásně školu prosvěcuje a připomíná nám, že čas 

vánoční se nezadržitelně blíží. 

Vánoční čas v nás lidech otvírá něco moc krásného. Jsme na sebe hodnější, 

myslíme jeden na druhého, chceme ostatním pomáhat. I vy jste v tomto čase 

pomohli, vy všichni, kdo jste finančně přispěli nemocnicím v Praze a 

Olomouci na nákup přístrojů, které léčí onkologicky nemocné děti. 

V polovině tohoto měsíce jsme přece pořádali v naší škole charitativní 

sbírku pro fond Sidus, který tuto pomoc organizuje a jemuž jsme na 

bankovní konto odeslali 1500 Kč. Děkuji vám. 

Ale i naše škola byla v průběhu uplynulého roku několikrát obdarována 

sponzorskými dary. Chci poděkovat paní Jirkalové, pánům Chocholovi a 

Brychtovi, panu starostovi Walterovi za finanční nebo věcné dary, které 

pomohly zlepšit vybavenost naší školy, anebo jsme díky nim mohli pro vás 

uspořádat zajímavé akce. 
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V úvodu dnešního slova jsem psal o narození Ježíška a změnách světa 

k lepšímu, které očekávali všichni, kdo Ježíška vítali. Kdy že tyto změny 

nastanou? Až mu s nimi, my lidé, začneme pomáhat dobrotou, poctivostí, 

láskou a ohleduplností. 

Přeji všem žákům, jejich rodičům a zaměstnancům školy Vánoce plné lásky, 

smíření a spokojenosti a v roce novém hodně zdraví a štěstí. 

      Jiří Sladovník 

 

Připravované lednové akce 
11. ledna  14.30 h - konzultační hodiny o prospěchu žáků za II. čtvrtletí šk. roku 

18. ledna  - vystoupení žáků v Domově důchodců v Rožmitále pod Třemšínem 

20. ledna  - začátek plaveckého výcviku 

22. – 23. ledna  - zápis nových školáků do 1. ročníku šk. roku 2010-2011 

28. ledna  - vydávání vysvědčení za I. pololetí šk. roku 2009-2010 

29. ledna  - pololetní prázdniny 
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Školní projekt „Čertovská škola“ 
 

V pátek 4.12 se konal projektový den jménem „čertovská škola“. 

První hodinu jsme se sešli v horní 

třídě. Rozdělili jsme se do skupin, já 

byla s Terkou, Denkou, Honzou, 

Davidem a Bětkou. Nejprve jsme šli 

do naší třídy a tam malovali čerty, 

pak jsme šli do horní třídy, kde jsme 

odpovídali na otázky a vyhledávali, 

jak se slaví Mikuláš v Evropě. Když 

jsme zpívali u stromečku, přišel 

andílek a Mikuláš a čertice Popleta 

byla ráda, že je našla. Šli jsme do 

tělocvičny a tancovali, pak byla nadílka. Každý musel splnit úkol, já měla 

udělat 4 dřepy a dostala jsem nadílku. 

Zapomněla jsem na Popletu, ta k nám přišla po roce, abychom jí připravili 

na zápis do školy, protože už je jí 100 let a tak půjde do první třídy. 

Celý den se mi moc líbil. 

     Míša Uherková 3. ročník 

 

Dětské odpovědi 1. ročník 
Dominik Horčička:   Líbilo se mi, jak jsme malovali čerty a plnili úkoly. 

Martina Vršťalová:  Mně se líbila Popleta, a jak jsme dělali čerty s paní 

 učitelkou. 

Gábina Sadílková:    Nejlepší bylo, jak byly učitelky čertice a pak se mi 

 líbila Popleta, andílek a Mikuláš. 

Alţběta Kačurová:  Moc se mi líbila Popleta a malování čertů. 

Jan Sladovník:  Líbila se mi Popleta, jak povídala o počítačích a jak 

 jsme s Mikulášem plnili úkoly. 
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Tvoření rodičů a dětí dekorací pro vánoční jarmark 
 

Dne 9. prosince se konalo tvoření. Já jsem zůstala s Míšou, pomáhaly 

jsme připravovat paní učitelce věci. Když 

začalo tvoření, udělala jsem s Míšou 

Uherkovou strom z malých větviček, který 

jsme pak ozdobily bílými vločkami a 

oranžovými kokosovými vlákny. Také jsme 

udělaly několik svícnů. Zaujalo nás tvoření 

svíček z pláství. Já jsem si to vyzkoušela. 

Myslím, že se toto tvoření vydařilo. 

     Tereza Sladovníková 4. ročník 
 

Výlet žáků do Prahy - exkurze na letišti Ruzyni 
  

10.12. jsme jeli do Prahy na 

letiště. Bylo to moc hezké. Jeli jsme 

autobusem a autobusem jsme projížděli i 

po letišti. Nejdříve nás ale prohlíželi, 

jestli nemáme něco u sebe, co se nesmí 

nosit do letadla. Také jsme byli tam, kde 

čekají lidé na letadla. Nakonec jsme se 

vrátili do školy. 

 Eliška Krotká 2. ročník 

 

Vystoupení žáků při rozsvěcování obecního stromu 
 

Dne 13. prosince se konalo na náměstí rozsvěcování vánočního 

stromku. S celou školou jsme nacvičovali a v neděli odpoledne jsme se sešli 

na náměstí v Tochovicích. Nejdříve vystupovala školka a pak naše škola. 

Zazpívali jsme pár koled a přednesli básně. Spletli jsme jen jednu koledu, 

ale jinak se nám to moc povedlo. 

 Také tam byl jarmark, na který jsme vyráběli ve škole na 

vánočním tvoření, skoro všechno se prodalo. 

Nakonec byl ohňostroj. Moc se nám tam líbilo a hned druhý den nám 

do školy poslal pan starosta balíčky. 

    Denisa Šimůnková a Eva Brychtová 3. r. 
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Kouzelnické představení 
Dne 14.12. k nám do školy přijel pan kouzelník a paní kouzelnice. 

Nejdříve předváděla paní kouzelnice, vykouzlila nám zebru z koně, nebo 

vyndala kruh z kruhu a tak dál. Potom vystoupil pan kouzelník, ten ukazoval 

čtyři šátky a vyhodil je do vzduchu a oni se spojili, třeba sáhl do pytlíku, nic 

tam nebylo, když tam sáhl znovu, bylo tam vajíčko a jiná kouzla. Nakonec 

vykouzlila kouzelnice hůlku z šátku. Moc se mi to líbilo. 

     Eva Brychtová 3. ročník 

Vánoční besídka a jarmark 
17. prosince jsme měli ve 

škole besídku. Této besídky se 

zúčastnila celá škola. Hráli jsme 

pohádku o dvanácti měsíčkách. 

Dobře jsme se na ni připravovali. 

Hlavní role byly Maruška, Holena, 

Halina a macecha. Nesmíme 

zapomenout na dvanáct měsíčků. 

 Pohádka se nám velmi 

vyvedla a byla tam i legrace, když 

Maruška řekla, že jahody rostou na jablůňce, ale to nevadí, protože celkově 

byla pohádka moc hezká.  Alžběta Chocholová 5. ročník 

 

17.12. jsme od 16 hodin 

měli vánoční besídku „O dvanácti 

měsíčkách“. Nacvičovali jsme od 

začátku listopadu, ale nejdřív nám 

paní učitelka Duchoňová 

rozdávala role měsíčků, mě 

nedala a já se málem rozbrečela, 

ale paní učitelka mi dala papír 

s textem Holeny a já byla šťastná. 

Nosili jsme si obleky, nádobí a 

jiné. Dlouho jsme nacvičovali, až 

to bylo perfektní. Ve čtvrtek byla generálka před dětmi z mateřské školy. Šlo 

to dobře, až na to, že mi Terka nestačila nazout boty a já šla s každou botou 

jinou. Odpoledne už jsme hráli pro rodiče a já měla trému, ale všem se to 

líbilo. Doufám, že budu hrát i v další pohádce, ale to nechám na paní 

učitelce. Při besídce byl i jarmark. Michaela Uherková 3. ročník 



7 

 

Sběr papíru, baterií, hliníku a elektrospotřebičů 
 

 

 

Jméno PROSINEC LEDEN CELKEM 1:pol. 

 

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 19 

           
Hořčička 

            
Kratochvíl V. 

  

18 

         
Průcha 19 445 87 

         
Sladovník 8 

  

3 

        
Šafář 

            
Švejnoha 

 

450 

          
Kačurová 

 

770 

          
Karasová 

 

570 

 

6 

        
Konderlová R. 

  

6 

         
Sadílková 

            
Vršťalová 

 

190 8 1 

        
2. 

            
Jaroš 

 

160 

          
Kratochvíl D. 

  

18 

         
Barcuchová 

            
Bejčková 

 

75 40 1 

        
Hlavínová 

            
Klozarová 

            
Krotká 79 
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Jméno PROSINEC LEDEN CELKEM 1:pol. 

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

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

Brychtová 11 

  

 

        
Lakomá 

   

 

        
Šimůnková 

 

1530 342  

        
Šprunglová 5 

  

 

        
Štefanová 

   

 

        
Uherková 33 

 

471  

        
Vestenická 

   

 

        
4. 

   

 

        
Konderlová V. 

   

 

        
Sladovníková   7 140 

 

 

        
5. 

   

 

        
Brychta 11 

  

 

        
Kačírek 

   

 

        
Klozar 11 

  

 

        
Mládek 71 

  

 

        
Vestenický 

   

 

        
Buňatová 

   

 

        
Chocholová 

   

1 

        
Jarošová 

   

 

        
Maříková 

  

20  

        
Šedivá 

   

 

        
Ţáčková 

   

 

        

  

 

 

 

        
 
 


