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Slovo ředitele  
Milí ţáci, 

  jsem rád, ţe dnes mohu začít chválou. Ano, opravdu si nejméně 

třikrát zaslouţíte pochvalu. 

Nejdříve za Vaše skvělé hraní při předvádění  pohádky ,,O pekle naruby“, kterou jste 

připravili na dramatickém krouţku a hráli  koncem února a v březnu celkem čtyřikrát 

ve školce v Bučovicích, v ZŠ  Milíně, v ZŠ v Příbrami v Jiráskových sadech a 

nakonec na okrskové soutěţi dramatických souborů v Jílovém u Prahy. Všude jste 

ukázali, ţe k vystupování přistupujete s chutí, nadšením a ţe Vás tato činnost baví. 

Měli jsme z Vás velkou radost. Některé moţná překvapilo, ţe jsme nepostoupili 

v Jílovém do krajského kola, ale druhé místo ukazuje, ţe toho umíme také hodně. 

Druhá pochvala Vám patří za snahu, se kterou jste v loňském roce přistupovali ke 

sběru pouţitých baterií. Díky ní se škole podařilo vyhrát krajskou soutěţ vyhlášenou 

společností Ecobat a získat výlet do ZOO v Plzni. Zájezd se uskuteční ve čtvrtek 22. 

května. Tento náš úspěch můţe být výzvou k ještě většímu zapojení do všech činností, 

které ve škole děláme. Trochu mě ale mrzí, ţe jsou mezi námi ţáci, kteří se sběru 

baterií vůbec neúčastní. Soutěţíme totiţ stále dál. Snad, ţe se nad svým přístupen ke 

společným aktivitám zamyslí. 

V březnu jsme oslavovali Velikonoce. Škola na ně byla krásně vyzdobena. 

Jarmark, který se konal 18. a 19. března, ukázal, ţe máte Vy i Vaše maminky šikovné 

ruce a pěkné nápady. Velikonoční dekorace, které se podařilo vytvořit na odpoledním 

tvoření s rodiči 12. března, byly opravdu hezké.  

Kaţdou středu v týdnu pracuje ve škole krouţek keramiky. Vyrábíte na něm 

zajímavé a vkusné výrobky, které zdobí školu. O tom, ţe jsou opravdu pěkné, svědčí 

ohodnocení téměř kaţdé návštěvy, která do školy přijde. Nejen Vy, ale i Vaši rodiče a 

ostatní občané Tochovice, kteří se nechali zlákat kouzlem keramického tvoření a 

dochází  ve středu v podvečer do školy, kde pod vedením paní učitelek Šounové a 

Sladovníkové vyrábí zajímavé keramické práce, si také zaslouţí pochvalu. Tento 

zájem o keramické tvoření mi potvrzuje smysluplnost vybudování keramické dílny na 

naší škole.  

V březnu jsme rozšířili nabídku zájmových útvarů o němčinu. Učíte se tak druhému 

cizímu jazyku a věřím, ţe všichni, kteří jste se sem přihlásili, budete pracovat 

svědomitě. 

V únoru se konal maškarní bál. Všechny převleky, které jste si vymysleli a do kterých 

jste se ustrojili, byly vtipné a zajímavé. Můţeme si tak myslet, ţe se Vám celá akce, 

podle nadšení se kterým jste do plnění připravených úkolů a tancování přistupovali, 

líbila. Mě potěšily slohové práce a básničky, které jste o maškarním rejdění napsali a 

které zveřejňujeme v tomto čísle Tochováčku. 

Nesmím se zapomenout zmínit o školní soutěţi o nejkrásnější velikonoční kraslici a 

postavičku z vajíčka, kterou jsme před Velikonocemi pořádali. Byli jste šikovní. 

Někomu moţná více pomáhaly maminky a babičky, ale výrobky, které jste do školy 
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přinesli, přesvědčovaly, ţe Vás tato soutěţ těšila. Všem, které jste ve volbě vybrali 

jako vítěze, blahopřeji a do další školní práce přeji hodně úspěchů. 

Pochvalou jsem začal a pochvalou také skončím. Ta poslední, třetí, patří 

děvčatům Lucince Maříkové a Adélce Uherkové, jejichţ výtvarné práce z krouţku 

výtvarné výchovy nakreslené na téma pohádky Sněhová královna a zaslané do soutěţe 

Národního divadla v Praze, byly ohodnoceny mezi jedněmi z nejlepších. Díky tomu naše 

škola získala volné vstupenky na premiérové představení této pohádky ve Stavovském 

divadle. Výlet sem se uskuteční 22. dubna od 8.00 hodin, a kdyţ uţ budeme v Praze, tak 

se zajdeme podívat také do Národního muzea. Děvčatům děkuji za skvělé výsledky a 

ostatním připomínám, ţe kaţdý z Vás můţe svým chováním, jednáním, vystupováním a 

snaţením přispívat k dobrému jménu školy. 

 

         Jiří 

Sladovník 

Připravované dubnové školní akce 

 

17. 4., 18. 4.  školní projekt,, Den Země“ – návštěva 

 ekologického centra v Chrašticích, školní soutěţe 

a činnosti s tématikou ochrany přírody 

21. 4.   16.00 h  společné třídní schůzky – seznámení s činností  

    školy za uplynulých sedm měsíců školního roku 

 a vyhlídky do konce celého školního roku 

22. 4.   8.00 – 16.00 h výlet do Prahy shlédnutí divadelní hry  

Sněhová královna ve Stavovském divadle,  

návštěva Národního muzea 

23. 4.     školní kolo recitační soutěţe 

24. 4.   10.00 h  divadelní představení v Divadle A. Dvořáka  

    v Příbrami pohádka Dřevený zámeček 

26. 4.  14.00 h  recitační vystoupení ţáků při vítání občánků  

    Tochovice 

30. 4.    celodenní školní projekt ,,Čarodějná škola“ 

 

Kaţdou středu od 18.00 – 19.00 h se koná cvičení ţen v tělocvičně a keramické 

tvoření pro veřejnost v keramické dílně. 
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Kroužky v naší škole 2. část 

 
Keramický kroužek 
Já chodím na keramický krouţek a moc se 

mi tam líbí. Je to tam moc pěkné, protoţe 

je to nové. Chodí nás tam 20 dětí. Máme 

paní učitelku Sladovníkovou. Při otevírání 

dílny byl pan starosta a s panem ředitelem 

přestřihli tuţku. Minulý týden jsme dělali 

sluníčka a byla všechna moc krásná. 

Moc a moc se mi tam líbí.  

 Lucka Maříková 3. ročník 

 

Keramický kroužek 
Líbí se mi, protoţe vyrábíme různé věci, také je 

glazurujeme. Krouţek máme ve středu odpoledne. 

Myslím si, ţe se keramika líbí všem, ale mě určitě 

nejvíc ze všech.   

Kamila Jarošová 3. ročník 

 

 

Sportovní kroužek 
Na sportovní krouţek chodím rád, protoţe kaţdý týden cvičíme něco jiného. Někdy 

skáčeme přes kozu, někdy zase běháme a hrajeme míčové hry. Na konci sportovního 

krouţku hrajeme vybíjenou. Po krouţku jdeme do šatny převléknout  se na vyučování.

  Vojta Klozar 3. ročník 

 

Dramatický kroužek 
Na dramatický krouţek jsem se přihlásila, 

protoţe to byl krásný krouţek. Kaţdý z dětí má 

svojí roli. Hráli jsme pohádku o princezně a 

čertech. Teď nacvičujeme o Růţence, je to moc 

hezké a paní učitelka je hodná. 

 Lucka Ţáčková 3. ročník 

 

Výtvarný kroužek 
Výtvarný krouţek se mi líbí, protoţe ráda maluji a vytvářím. Chodíme tam kaţdý 

čtvrtek od jedné hodiny.  Alţběta Chocholová 3. ročník 
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Akce v měsíci únoru 

 
Návštěva knihovny 
20. února jsme šli 3. hodinu do knihovny. Šli jsme tam i s první třídou. S námi šli pan 

učitel a paní učitelka. Knihovna je u úřadu, je docela hezká. Mají tam víc knih, neţ 

jsem čekal. Mně se tam líbila jedna kniha o rybaření.    

  David Kluk 4. ročník  
 

Divadlo 
Dne 21. února jsme jeli do divadla Antonína Dvořáka v Příbrami na představení 

„Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Kromě nich tam vystupovali také rozmazlený, 

ukňouraný princ, vesnické děvče Manda a zlý černokněţník. 

Do divadla jsme přijeli 

autobusem. Ten den jsme 

se učili jen jednu hodinu. 

Bylo to ţůţo, protoţe 

jsme se ulili z vyučování. 

Pohádka se mi moc líbila

   

Adéla Uherková  4.r. 

 

Divadlo 
21.2. jsme jeli do Divadla. Bylo tam 

hodně dětí, já tam měl i bratra. 

Hlavní postavy byly Dlouhý, Široký 

a samozřejmě Bystrozraký, také tam 

byla Manda, kterou začaroval 

černokněţník a usmrkaný princ, co 

nevěděl, co je flinta a ani si neuměl 

obout botu.  

Kdyţ to skončilo, tak jsme jeli zase 

autobusem do školy a ve škole se 

mluvilo skoro pořád o pohádce. 

 David Kluk 4. ročník 

 

Divadlo 
21. 2. jsme byli v divadle na pohádce „ Dlouhý, Široký a Bystrozraký“. Těšili jsme se 

moc. Jeli jsme autobusem. Divadlo bylo moc hezké. Byla tam i princezna Manda a 

černokněţník. Byl tam také princ, který se jmenoval Truhlík. Víte, proč se jmenoval 

truhlík? Protoţe byl hloupý.   Tereza Sladovníková  2.ročník 
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Akce v měsíci únoru - karneval 
 

Karneval  
Ve čtvrtek14.února se konal školní karneval. Přenesli jsme si z domova masky a po 

svačině v 10 hodin jsme se sešli v tělocvičně. Tam jsme udělali promenádu a 

představili jsme se. Zatančili jsme si několik tanečků a pak přišel pravý karneval. 

Soutěţili jsme a 

tancovali. Ze soutěţí 

jsme měli něco jako 

škatulka hýbejte se, pak 

jsme nafukovali 

balonky.někomu balonek 

praskl, byly to rány. 

Kdyţ někomu praskl, 

vţdycky jsme se lekli, 

byla to legrace. Za 

kaţdou soutěţ dostávali 

vítězové bonbony. Moc 

jsme se bavili a moc 

jsme si to uţili.   

Anna Klozarová  5.r. 

 

 

Ve čtvrtek 14. února byl ve škole karneval. 

Já byla za vílu. Paní učitelka byla za 

princeznu a jedna holka za červenou 

Karkulku. Tancovali jsme tanečky, co nás 

paní učitelka naučila. Panu učiteli se to moc 

líbilo. Pak jsme hráli různé hry. Moc se mi 

to líbilo.    

        Věra Konderlová 2. ročník 

 

Ve čtvrtek 14.2. se v naší škole konal karneval. Zúčastnili se všichni, kromě několika 

nemocných. Strašně se mi líbily všechny masky. A víte, kolik jich tam bylo? Zkusím 

je vyjmenovat: 4piráti, 5 čarodějnic, 2 broučci, 1 mobil, 1 turista, 1 červená karkulka a 

dokonce i nádherná princezna jménem Šípková Růţenka. Měli jsme soutěţe jako 

házení papírových koulí, tančení s nafouklým míčem a jiné. Při tanci byla dámská i 

pánská volenka. Odměna byla sladká. Dostali jsme lízátka ve tvaru srdce, čokoládové 

penízky a karamelky. Všem se karneval moc líbil.    

    Adéla Uherková 4. ročník 
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Žákovská literární tvorba 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bál 

 
Tak uţ jste to slyšeli? 

Bude tady bál. 

Všechny masky budou tam, 

Přijde i pan král. 

Já bych chtěla také jít, 

Masku ještě musím šít. 

 

Adéla Šedivá 3. ročník 

 

Masky 

 
Kdyţ se u nás masky sejdou, 

Do školy se sotva vejdou. 

Já se na ně ráda dívám, 

Velké oči z toho mívám. 

 

Alţběta Chocholová 3. r. 
 

Maškarní 

 
Vezmu šaty a korunku na hlavu 

A půjdu na maškarní zábavu. 

Budem tančit a dovádět, 

Masky lidem předvádět 

 

Kamila Jarošová 3. r. 

 

Karneval 

 
Karneval je dětský bál. 

Kdo ho zná, ten přijde sám. 

Přichystáme si převleky, 

Kdo nemá, zabalí se do deky. 

Tancujeme, veselme se aţ do noci, 

Druhý den jsme z toho nemocní. 

 

Adéla Uherková 4. r. 
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Jméno LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN 

  PAP AL BA PAP AL BA PAP AL BA PAP AL BA 

 
kg g ks kg g ks kg g ks kg g ks 

Brychtová           6                 

Lakomá         40  400   
 

          

Šimůnková                         

Šprunglové                         

Uherková M.                         

Vestenická   150     43,5   70               

Kučera D.            56             

Konderlová                         

Sladovníková 25        6  645   6             

Brychta          6                 

Kačírek                         

Klozar          8                 

Ţáčková                         

Mládek          600  10             

Vestenický   150     38   70               

Chocholová         76                 

Jarošová                         

Maříková                         

Šedivá                         

Klement                         

Kluk          130               

Štrach                         

Uherková A.                         

Jonák                         

Klozarová   100      6                 

 


