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Slovo ředitele školy 

 
Tak uţ je konec měsíce října. Podzim je v plném běhu, stromy dávno 

ztratily svoji zlatou barvu a vítr svál listí na hromady. Mokrá hlína se nám 

lepí na paty a na obloze zbyl z modrého nebe jen malý kousek. Ranní mrazíky 

připomínají blíţící se zimu. Přesto v odpoledních hodinách ještě pěkně zasvítí 

sluníčko a vyzve nás k venkovnímu skotačení. Musíme se ale řádně obléci, 

aby z radování nebylo nakonec marodění. Chřipkové období se blíţí, a kdyţ 

si vy starší vzpomenete na loňský listopad, určitě si připomenete polovinu 

měsíce, kdy do školy přicházela v důsledku chřipek necelá polovina z vás. 

Museli jsme přece z těchto důvodů rušit náš výlet do Prahy. Letos se tam 

s rodiči opět chystáme a to 28. listopadu do Divadla Spejbla a Hurvínka a do 

Národního muzea. Tak ať nám všechno vyjde a nejsme nemocní. 

Co přinesl uplynulý měsíc? Spoustu poctivé školní práce. Všichni 

jste ji zvládali velmi dobře. Našim nejmladším spoluţákům se podařilo 

naučit číst slabiky a první slova a věty. Chválím je. Ale i Vy starší jste se 

snaţili z plných sil plnit své povinnosti. Rodiče budou o vašich výsledcích 

v učení informování na konzultačních hodinách ve středu 10. listopadu. 

 Říjen s sebou přinesl také dva školní projekty. V prvním jste se 

dovídali zajímavosti ze ţivota ryb a ve druhém si připomenuli, jak se chovat 

v situacích, kdy můţe být ohroţen váš ţivot. Vyzkoušeli jste si poskytnutí 

první pomoci, hovořili jste o pravidlech silničního provozu, obnovili si 

vědomosti z oblasti poţární ochrany, vyzkoušeli si cvičnou evakuaci školy a 

naučili se pracovat s mapou okresu. V obou projektech jste si vyzkoušeli 

jaké je to pracovat ve skupinách, kde výsledek celkové práce závisí na 

snaţení kaţdého člena party. 

V uplynulém měsíci zahájily práci zájmové útvary. V letošním 

školním roce jste si vybírali z deseti krouţků. Najdete v nich poučení i 

zábavu. Ve středu večer od 18 hodin se opět začali scházet rodiče na 

podvečerní keramice, kterou vede paní učitelka M. Šounová. Můţete si sem 

v tento čas přijít vyrobit pěkné výrobky, které potěší Vaše blízké. 

V nadcházejícím měsíci budeme ve škole pořádat tradiční charitativní sbírku 

na pomoc občanskému sdruţení CPK-CHRPA, které se zabývá výcvikem 

koní pro léčebny, ve kterých se léčí lidé s nejrůznějšími zdravotními 

problémy jízdou na koních, čemuţ se říká hiporehabilitace. Pokud budete 

chtít podpořit tuto činnost, můţete si ve škole koupit nálepky „tetování“ za 

20 Kč a pomoci tak jmenovanému sdruţení v budování výcvikového areálu. 
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 Koncem měsíce nás čeká předvánoční fotografování. Všechny 

přihlášené děti určitě 22. listopadu přijdou pěkně oblečené a učesané do 

školy, aby na fotografiích, které přijede pořídit pan fotograf, vypadaly 

hezky. 

Na závěr dnešního úvodního slova Vám přeji hodně úspěchů v dalším 

měsíci. 

          

Jiří Sladovník  

 

 

Připravované listopadové školní akce 
 

2. listopadu   8.00 h   - odvoz lesních plodů 

10. listopadu 14.00 – 16.00 h - konzultační hodiny pro rodiče o prospěchu 

      ţáků za I. čtvrtletí školního roku 

22. listopadu 9.45 h   - předvánoční fotografování 

23. listopadu 8.00 h – 15.30 h  - školní výlet do Planetária v Praze  

a zámku v Mníšku pod Brdy 

28. listopadu 8.00 h – 16.00 h - výlet do Prahy pro ţáky a rodiče: 

 Národní muzeum 

  14.00 h Divadlo Spejbla a Hurvínka 

    

 

Naše škola 

 
Naše škola je bezva, máme tu 

hodné paní učitelky a pana 

učitele. Máme tu hezké lavice a 

také tabuli. My se učíme 

s prvňáčky, ti jsou také hodní. 

Máme tu i počítače a k nim 

černé ţidle. Ve škole je hodně 

kytek. Nejraději mám ve škole 

dramatickou výchovu.   

 

Míša Hlavínová 3. ročník 
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Naše škola 
 

Moc se mi ve škole líbí, protoţe 

v druţině jsou nové hezké hračky, 

třeba puzzle a jiné. Máme hezkou 

třídu, učí nás pan učitel. Mám tady 

hodně kamarádek. Paní učitelky jsou 

hodné. Pana ředitele máme na 

matematiku a na češtinu, občas nás učí 

paní učitelka Duchoňová. S námi se 

učí prvňáci, někteří jsou moc hodní, 

ale zatím mezi nimi kamarády 

nemám. Dobře tady učí.  

 

Eliška Krotká 3. ročník 
 

Tochovičtí rybaříci – projektový den 

 
V pátek 15. října se 

konal projektový den, 

byl moc hezký. Šli jsme 

se podívat na výlov 

Zákosteleckého rybníka. 

Před vycházkou jsme 

losovali druţstva a plnili 

úkoly. Na výlov jsme šli 

aţ v deset hodin. U 

rybníka jsme byli dvě 

hodiny, pak jsme plnili 

zase úkoly, třeba jsme 

po druţstvech skládali 

rybu z přírodnin. Počasí 

se docela vyvedlo.   

 

Alžběta Klozarová 3. ročník 
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V pátek 15.10. jsme 

měli projektový den „ 

Tochovičtí rybaříci“. 

Ráno jsme se rozdělili 

do 6 druţstev. Já jsem 

byla kapitánka šestého 

druţstva. V druţstvu 

jsem měla Denisu Š., 

Natálku K., Davida K., 

Dominika H. 

Byla dvě stanoviště. U 

paní učitelky Z. 

Zikmundové jsme 

poznávali rybu uvnitř a 

vybarvovali jí. U paní učitelky P. Léblové jsme poznávali ryby dravé, 

lososovité a kaprovité. Pak jsme šli na výlov Zákosteleckého rybníku. Měli 

tam hodně ryb. Výlov mě moc bavil. Cestou zpátky jsme se zastavili na 

louce, dostali jsme otázku a nakonec jsme měli vyrobit rybu z přírodnin. 

Celý den mě moc bavil.   Eva Brychtová 4. ročník 
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Dětská tvorba 

 
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Bětka Klozarová 3.r. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Eliška Krotká 3. r. 

Podzim 

 

Listí padá, barevná je krajina, 

ţe nevíte, děti, jaké období začíná? 

Máte pravdu, je to podzim. 

Češou se jablka a dobývají brambory, 

a chodí se uţ do školy. 

Na poli drakiáda, 

kterou mám tuze ráda. 

Podzim je velmi prima, 

i kdyţ někdy nás zastihne rýma. 

To ale nevadí, 

vţdyť kaţdý z nás se brzy uzdraví. 

 

Marie Vestenická 4. r. 

 

Podzimní čas 

 

Ze stromů padá barevné listí, 

na stráni děti radostně piští. 

Pouštějí si draky, koukni! 

Uţ se vznáší mezi mraky. 

Veverka si snáší potravu, 

našla ořech. 

Tak přece nebude uţ o hladu. 

Ţaludy a kaštany se sbírat mají. 

Sbírejte tedy, děti, 

ať se zvířátka v zimě dobře mají. 

 

 Michaela Uherková 4. r. 
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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.         6 190             

Kratochvíl D.             15           

Bejčková     58   14 4000             

Hlavínová   90                     

Klozarová         18 1050             

Krotká 40 12340 33 8 83 15654             

4.                         

Brychtová   150     9 640             

Lakomá Š.                         

Šimůnková   1270 78     770             

Šprunglová 8       4 320             

Štefanová                         

Uherková         67 850 584           

Vestenická 21 20490     232 1450 66 5         

5.                         

Konderlová V. 14   29   3               

Sladovníková 17 615 5 1 2     2         
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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.         4 300             

Kadlec         12 880             

Němeček                         

Petřík           2000             

Šprungl 8       4 280             

Lakomá S.                         

Stejskalová         16 3000 2           

Svobodová         43               

Šafářová                         

2.                         

Buzický         27 144 22           

Horčička     3 1 30               

Kratochvíl V.                         

Průcha 6 1080 21 2   2148   1         

Sladovník 17 615 4 3 4     1         

Švejnoha           2490 26           

Kačurová   420       1150             

Karasová     14   47 50   3         

Konerlová R. 14   10                   

Sadílková         46   85 3         

Vršťalová 42   
  

6 8 320 27           

 

 


