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Slovo ředitele školy 
Milí žáci, 

v letošním školním roce jste už úspěšně zvládli celý jeden měsíc. Říká se, že 

nejtěžší bývají začátky, takže vlastně to nejobtížnější máte za sebou a čekají 

Vás jen samé pěkné a příjemné chvilky. 

Mám pocit, jako by to bylo včera, když jsme v tělocvičně zahajovali nový 

školní rok a vítali mezi sebe nové spolužáky, letošní prvňáčky. Je jich 

celkem devět. Přeji jim , aby se jim školní práce dařila a měli z ní radost a 

potěšení. Zatím si ve zvládání svých školních povinností vedou velmi dobře 

a po celé září dokazují, že se chtějí brzy naučit všem úkolům co možná 

nejrychleji. 

Nejenom ti nejmenší, ale i vy starší, zkušení školáci, jste si v prvním měsíci 

vedli znamenitě. Řada z Vás se již zapojila  do naší celoroční soutěže ve 

sběru odpadových surovin. Chci připomenout skvělé výsledky, kterých jste 

v této oblasti v loňském školním roce dosáhli. Jednalo se výborné umístnění 

v celorepublikovém projektu Recyklohraní, 4. místo v regionální soutěži ve 

sběru hliníku. Musím Vás ale také pochválit za výborné 1. místo ve sběru 

papíru v  soutěži, kterou pořádá společnost RELMA Dobříš a které jsme se 

loni také účastnili. Za toto vynikající umístnění jsme získali peněžní odměnu 

10 000 Kč. Použijeme ji na nákup školních pomůcek, které Vám budou 

pomáhat při vyučování. 

1. října zahajují svoji práci všechny zájmové útvary.  Mohli jste si letos 

vybrat z deseti kroužků. Nově v naší škole začíná pracovat kroužek 

náboženství, který povede pan Jan Mikeš. Doufám, že Vám práce 

v zájmových útvarech přinese spoustu poučení. 

 Co popřát na závěr, snad jen hodně sil, pěkné výsledky a chuť do 

všeho, co Vás v letošním roce čeká. 

 

 

      Jiří Sladovník 

 

Připravované říjnové akce 

 

15. října 8.00 – 12.30 h  - školní projekt „Rybářství“ 

22. října 8.00 – 12.30 h  - sportovní dopoledne v Podrejží 

26. října 8.00 – 12.30 h  - školní projekt „Jak se chováme  

     v ohrožení svého života“   

27. – 29. října    - podzimní prázdniny 
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Otázka žákům prvního ročníku: 

Co se vám ve škole líbí? 

 
Filípek:  Líbí se mi tělocvik, a jak chodíme na antuku. 

Amálka:  Mně se ve škole líbí skoro všechno. 

Honzík:  Mně se líbí celá škola, a jak cvičíme. 

 

Sofinka:  Mám ráda tělocvik, a těším se na keramiku. 

Ondra: Líbí se mi výtvarná výchova, hodně se mi líbí malovat klubíčka. 

Deniska:  Líbí se mi tělocvik. 

 

Tadeáš:  Líbí se mi ve škole úplně všechno. Je to lepší než ve školce. 

Tomášek:  Líbí se mi tělocvik, počítání a hra na počítači. 

Terezka:  Mně se líbí tělesná výchova a celá škola. 
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Otázka žákům druhého ročníku: 

Co se vám ve škole líbí? 

 
 

Natálka-   líbí se mi hudečka a školní hřiště 

Dominik –  Mně se líbí tělocvik v hezké tělocvičně, matematika,  

  hudebka a pohádky na DVD 

Vojta-   Já mám rád ve škole matematiku a dramatickou výchovu, 

 také se mi líbí celá škola, hudebka a tělocvik. 

Renátka-  Mám ve škole ráda hudebku, tělocvik a výtvarnou výchovu. 

Honzík -  Líbí se mi naše třída, také nově natřené dveře. Mám rád  

  dramatickou, hudební a tělesnou výchovu 

Gábinka -  Líbí se mi počítání z tabule, čtení, psaní, dramatická a  

  hudební výchova 
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Zahájení školního roku 
 

Naše škola je hezká. Učí nás pan ředitel, má 

nás na matematiku a češtinu. Paní učitelka 

Duchoňová nás učí na dramatickou, 

výtvarnou a hudební výchovu. Jsme spojený 

s prvním ročníkem. Je to tady moc hezké. 

Nejvíc se mi líbí, že už jsem ve 3. ročníku. 

Mám tu hodně kamarádů. 

 Eliška Krotká 3. ročník 

Naše škola 

1. září ráno jsme se oblékli do svátečního a vyrazili do školy. Již v šatně 

jsem poznala, že se něco změnilo, byly tam dlaždice místo lina. Popovídali 

jsme si, co se nám o prázdninách přihodilo. Přišel pan ředitel a pověděl nám, 

že si můžeme jít sednout do tělocvičny. 

Přišla paní učitelka Zikmundová, pan starosta, paní učitelky Léblová a 

Vostrovská a paní školnice teta Šimůnků. Pan ředitel pronesl řeč, pak mluvil 

pan starosta a na závěr se pasovali noví prvňáčci. 

Po chvíli nám řekli, že 4. a 5. ročník bude ve 3. Třídě, 2. ročník bude ve 

druhé a 1.a 3.ročník bude v první třídě. Paní učitelka nám rovnou řekla, kde 

kdo bude sedět a seznámila nás se školním řádem. 

Do školy jsem se těšila.    Míša Uherková 4. Ročník 

 

Hurá do školy 

Každý zná nazpaměť, že 1. září se znovu otevírají školy. Děti se vrací do 

školy a do lavic. Tak to bylo i u nás v Tochovicích. Já jsem se docela těšila. 

Jsem v pátém ročníku, a protože 

jsme jen dvě, já a Terka, jsme 

spojené se čtvrťákama. Čtvrťáků 

je sedm, tak je nás ve třídě 9. 

První a třetí ročník jsou spolu a 

učí je pan ředitel. Nás učí paní 

učitelka Pavla Léblová. Druháků 

je jen dvanáct, tak jsou sami 

s paní učitelkou Zikmundovou. 

Ve škole je nová šatna a dveře. 

Ve škole se mi líbí. 

Věra Konderlová 5. ročník 
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Dětská tvorba 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Jára Jaroš 3.ročník 

 

 

 

 

 
Míša Hlavínová 3.ročník 
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Tereza Sladovníková 

 5.ročník 

 

 

 

 

 

Hodnocení sběru 

 

Jméno ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD 

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

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

Jaroš J.                         

Kratochvíl D.                         

Bejčková     58                   

Hlavínová   90                     

Klozarová                         

Krotká 40 12340 33 8                 

4.                         

Brychtová   150                     

Lakomá Š.                         

Šimůnková   1270 78                   

Šprunglová 8                       

Štefanová                         

Uherková                         

Vestenická 21 20490                     

5.                         

KonderlováV. 14   29                   

Sladovníková 17 615 5 1                 
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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 

Jaroš T.                         

Kadlec                         

Němeček.                         

Šprungl 8                       

Lakomá S.                         

Stejskalová                         

Svobodová                         

Šafářová                         

2.                         

Buzický                         

Horčička     3 1                 

Kratochvíl V.                         

Průcha 6 1080 21 2                 

Sladovník 17 615 4 3                 

Švejnoha                         

Kačurová   420                     

Karasová     14                   

Konerlová R. 14   10                   

Sadílková                         

Vršťalová 42     6                 

  

 

          
 


