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Slovo ředitele školy 
 

Únor bílý pole sílí - pranostika v letošním roce obzvlášť pravdivá. 

Takového sněhu, který nám po celý měsíc pokrýval celou přírodu, už dlouho 

nepamatujeme. Také jste si ho pořádně užili. Každou hodinu tělocviku, nebo 

odpolední hodinu ve školní družině, jste na něm trávili. A to je dobře. Když 

je zima, tak má být pořádná. 

Určitě jste si všimli, že se prodlužuje délka dne. Sluníčko nezapadá 

tak brzy jako v prosinci a lednu a také ráno, když jdete do školy, nechodíte 

za ranního šera, ale už za pěkného světla. I ptáčky je ráno slyšet zpívat. 

Přesto je ale ještě den kratší než noc. Delší večery nás stále vybízí k otevření 

knížky a začtení se do ní. 

Čtení není jen pro zábavu. Číst se učíme také proto, abychom se mohli učit 

jiné věci. Třeba dějepis, přírodopis nebo fyziku. Kdo neumí číst, tomu jsou 

všechny učebnice na nic! 

Jenomže učení je někdy mučení. A tak se lidé odjakživa snažili vymyslet 

nějaký recept, jak se stát učeným bez učení. Bohužel se žádný recept na 

učení bez učení v praxi neosvědčil. Leda snad jen v pohádkách, a proto nám 

nezbývá nic jiného, nežli do učení vložit všechny své síly. 

 Únor byl a je také časem vrcholící zábavy a rozpustilosti před 

začátkem jarních polních prací. Času radování se říká masopust a končí o 

Popeleční středě. I my jsme tento svátek oslavili pěkným a veselým 

masopustním příběhem, který jsme předvedli obyvatelům Tochovic v sobotu 

27. února. A myslím si, že jsme všechny přítomné pobavili. 

Po masopustu nastává doba postní. Budeme se v ní chystat na krásné jarní 

svátky Velikonoce. Musíme školu jarně vyzdobit, vyrobit velikonoční 

dekorace pro jarmark, no prostě splnit spoustu úkolů. 

Potěšilo mě, že jste se ve velkém počtu zapojili do charitativní 

sbírky, kterou jsme v únoru pořádali pro občanské sdružení Život dětem, jež 

pomáhá nemocnicím při léčení vašich nemocných vrstevníků. Podařilo se 

nám v této sbírce vybrat celkem 2 800 Kč. Z toho ve školce 1 325 Kč a u nás 

ve škole 1 475 Kč a to je chvályhodné. 

Co Vám popřát na závěr? Snad hodně sluníčka, aby na sebe jaro nedalo 

dlouho čekat. 

 

 

     Jiří Sladovník 
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Připravované březnové akce 

 

1. března - Kubula a Kuba Kubikula – dětské divadelní představení 

24. března - tvoření velikonočních dekorací pro jarmark 

29. – 30. března - velikonoční jarmark 

30. března - školní projekt „Poznáváme Evropu“ 

31. března  - konec plaveckého výcviku 

1. – 2. dubna - velikonoční prázdniny 

    Věra Konderlová  4.ročník 

 

1. ročník – které kroužky mám nejraději 

 
Natálka-  Mám ráda keramiku, vyrábíme tam různé věci. 

Martínka- Při výtvarném kroužku malujeme hezké zimní obrázky. 

Milan-  Mám rád sportovky, cvičíme tam a skáčeme přes kozu.  

Tom-  v angličtině se učíme nová slovíčka. 

Honzík- Líbí se mi, že na sportovkách hodně cvičíme a šplháme na 

tyči. 
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Zájmové kroužky  

na naší škole 
 

     

 

Tereza Sladovníková 4. r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jan Sladovník 1. r. 

     

 

 
 

 

Dramatický kroužek 

Vždy ve čtvrtek v 7 hodin ráno je 

dramatický kroužek. Chodí nás tam hodně 

dětí, nacvičujeme pohádku o neposlušných 

princeznách a také o masopustu. Chci být 

herečkou a spisovatelkou, ale víc herečkou. 

Baví mě, když říkáme různé jazykolamy. 

Někdy relaxujeme, děláme sněhuláka, střelce 

a vajíčko. Učíme se texty. Moc se mi na 

kroužku líbí.      Míša Uherková  3.ročník 

 

Keramický kroužek 

Na keramický kroužek jsem se 

přihlásila, protože mě baví něco tvořit 

z keramické hlíny. Keramický kroužek se 

koná vždy ve středu v jednu hodinu. 

Tvoříme například velikonoční slepice 

nebo o Vánocích jsme tvořili adventní 

věnce. Na kroužku se mi líbí to, že to tam 

máme moc hezké a máme kvalitní hlínu. 

Jediné co se mi nelíbí, že si nemůžeme 

dělat, co chceme a že si své výrobky 

nemůžeme nosit domu, proto pravidelně 

navštěvuji večerní keramiku, kde to 

možné je. Jana Buňatová  5.ročník 

 

Kroužek informatiky 
Informatický kroužek, na 

který chodím, mě velmi baví. 

Učíme se jak pracovat na 

počítači a jak s ním zacházet. 

Když uděláme zadaný úkol, 

můžeme jít na internet. Já 

s mým kamarádem hrajeme 

hry. Někdy je i legrace. 

Učíme se také malovat na 

počítači. Dvakrát jsme 

rozebírali nějaký starý 

počítač. Náš učitel na 

kroužku se jmenuje Jiří 

Duchoň, říkáme mu „Jirko“. 

Učil nás také, jaké jsou 

v počítači věcičky.  

Tomáš Brychta  5.ročník 

 

Sportovní kroužek 

Na sportovním kroužku se mi líbí, že tam hrajeme míčové hry, nebo 

se učíme různé cviky, které se nám pak hodí do tělocviku. Naopak se mi 

nelíbí, že tam jsou některé cviky těžké a vůbec mi nejdou, i když je dlouho 

cvičíme. Na sportovní kroužek chodím rád, i když hlavně díky míčovým 

hrám.      Vojta Vestenický 5. ročník 
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Karneval 
Dne 26.2. jsme já a můj bratr Vojta šli 

do školy. Vlastně to nebyl Vojta, ani já jsem 

nebyla já. Vojta byl měšťan z Troubelíkova a já 

byla duch z hlubin pekelných. Když jsme tam 

přišli, chvilku jsme čekali a přišel klaun, 

vlastně klaunice, měla dvě kapsy, ve kterých 

nosila svoje kamarády, tedy šátky, ze kterých si 

kamarády udělala, a každý jí měl něco připomenout. První jí připomněl, aby 

nás pozdravila, ale to už udělala. Druhý jí připomněl, aby nás rozdělila do 

družstev. Já byla s mým bratrem Vojtou, Luckou Žáčkovou, Marií 

Barcuchovou a Tomášem Buzickým. Tři družstva šla k paní učitelce 

Léblové, tam nám chvíli povídala o masopustu a pak jsme z toho psali test. 

U paní učitelky Zikmundové jsme kreslili. Po nacvičování se 

vyhodnocovalo. Moc se mi to líbilo.  Marie Vestenická  3. ročník 

 

 

Jako každý rok 

máme ve škole opět 

karneval.   Všichni měli 

velmi pěkné masky, i 

paní učitelka byla 

převlečená za klauna a 

moc jí to slušelo. 

Družstva byla také a 

podle mě se vydařila. 

V horní třídě jsme si 

povídali o masopustu a 

pak odpovídali na 

otázky. Museli jsme 

poslouchat, co paní 

učitelka říkala, aby nám to dobře dopadlo. Ve 

třídě prvňáci jsme vymalovávali obrázky 

masek. Nakonec bylo vyhodnocení, všichni se 

na to těšili. Já jsem vyhrála s mým družstvem 

čtvrté místo. Nezapomnělo se ani na 

tancovačku. Celý den se mi moc líbil. 

  Lucie Maříková 5. ročník 
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Obecní masopust 

 
Dne 27. února se 

konal před hospodou 

masopust. Měli jsme se 

sejít v 9hodin 45minut. 

Stáli jsme na rohu a 

klepali se zimou, při tom 

nám hrála kapela. Když 

kapela dohrála, tak na 

pódium vystoupili 

školáčci. Po školce jsme 

šli my školáci. Byla nám 

zima, ale při tanečkách 

jsme se zahřáli. Po 

vystoupení se konalo 

vyhlášení nejlepší masky. Vyhrála naše paní učitelka Duchoňová. Pak byl 

průvod obcí. Myslím, že se to všem líbilo. 

     Tereza Sladovníková 4. ročník 

 
V sobotu27.2. se konal v Tochovicích 

masopust. První vystoupení předvedly děti ze 

školky a potom my žáci ze školy. Já říkala 

závěrečnou báseň. Vystoupení se všem líbilo. 

Mohli jsme si koupit různé dobroty z obecního 

pašíka, korále nebo rodiče víno. Pak se šel 

průvod obcí. Prošli 

jsme celé Tochovice. 

Tři veteráni fotili 

lidí, které jsme 

cestou potkali a 

dávali jim vtipné 

fotografie. 

Od 14 hodin byl ještě maškarní bál. 

   Míša Uherková 3. ročník 
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Sběr papíru, baterií, hliníku a elektrospotřebičů 

 

 

 

Jméno            ÚNOR BŘEZEN DUBEN 

 

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 18 

           
Kratochvíl V. 

            
Průcha 

 

135 12 

         
Sladovník 14 220  3 1 

        
Šafář 

            
Švejnoha 

 

360 

          
Kačurová 

 

80 

          
Karasová 

            
Konderlová R. 22 

           
Sadílková 

            
Vršťalová 94 410 80 3 

        
2. 

            
Jaroš 

 

125 

          
Kratochvíl D. 

            
Barcuchová 

            
Bejčková 

 

70 10 

         
Hlavínová 

 

40 68 

         
Klozarová 

            
Krotká 73,5 2940 46 
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Jméno            ÚNOR BŘEZEN DUBEN 

  PAP AL BA EL 

PA

P AL BA EL PAP AL BA EL 

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

Brychtová 

   

 

        
Lakomá 

   

 

        
Šimůnková 

 
265 

 

 

        
Šprunglová 

   

 

        
Štefanová 

   

 

        
Uherková 

   

 

        
Vestenická 

   

 

        
4. 

   

 

        
Konderlová V. 

   

 

        
Sladovníková 14 290   2  

        
5. 

   

 

        
Brychta 

 

540 

 

 

        
Kačírek 

   

 

        
Klozar 

   

 

        
Mládek 

   

 

        
Vestenický 

   

 

        
Buňatová 

   

 

        
Chocholová 

   

 

        
Jarošová 

   

 

        
Maříková 

   

 

        
Šedivá 

   

 

        
Ţáčková 

 

 40 13  

        

   

 

 

         
 


