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Slovo ředitele školy 
Měsíc listopad utekl, jako když kouzelným proutkem mávne. 

Přinesl s sebou krásné sluneční dny, ale i pořádnou mlhu i déšť a svou 

vládu zakončil bohatou sněhovou nadílkou. Délka dne se po minutách 

zkracovala, ale noci za to přibývalo. Určitě jste si všimli, že když jdete 

ráno do školy, nebo se z ní odpoledne vracíte, že chodíte za šera či 

dokonce za tmy. Takový je listopad a jiný prostě nebude.  

O změnách v přírodě a zajímavostech ve Sluneční soustavě jste 

se dozvěděli více v Planetáriu v Praze, kam jsme se podívali 23. 

listopadu. Pro některé z vás se jednalo o první návštěvu  této zajímavé 

budovy, ale jiní jste zde byli už i víckrát. Škoda jen, že počasí, které 

nás tento den provázelo, nebylo trochu přívětivější. Chlad a podzimní 

plískanice byly opravdu nepříjemné. Cestou zpět jsme se zastavili na 

zámku v Mníšku pod Brdy a tam jsme poznali, že ani na středověkém 

hradě si jeho obyvatelé tepla příliš neužili. Čekala nás ale spousta 

zajímavostí. Naučný program „Královské radosti a starosti“, který 

jsme zde absolvovali, nám přiblížil život ve středověku. 

Začátkem měsíce jsme uspořádali v naší škole charitativní 

sbírku na pomoc výcvikovému středisku koní ve vesnici Rokytno u 

Pardubic, kde připravují koně pro zdravotní ústavy a léčebny v celé 

České republice, ve kterých se léčí nejrůznější zdravotní problémy 

pacientů jízdou na koních a říká se tomu hiporehabilitace. Podařilo se 

nám při ní vybrat 1 000 Kč. Všem, kteří se sbírky zúčastnili, 

děkujeme. 

Konec listopadu byl ve znamení ještě jednoho výletu. Zavítali 

jsme se opět do Prahy, ale tentokrát s námi jeli i rodiče. V neděli 28. 

listopadu jsme si společně prohlédli exponáty v Národním muzeu, ale 

hlavně zhlédli pěkné dětské představení v Divadle Spejbla a 

Hurvínka. 

Nejvíce jste se ale v listopadu věnovali učení, protože to je 

vaším hlavním úkolem. Poznáváním nových věcí, zajímavostí a 

zákonitostí se vám rozsvěcuje ve vašich hlavičkách světlo vědění. 

Překonáváte jím strach z nejistoty a neznáma a tím roste vaše odvaha. 

Proto poznávejte a učte se. 

Jiří Sladovník 
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Připravované prosincové akce  
 

3. prosince   8.00 – 11.40 h   - školní projekt „Pekelná škola“ 

8. prosince 16.00 – 18.00 h   - tvorba rodičů a dětí dekorací  

pro vánoční jarmark  

12. prosince 16.30 h      - vystoupení žáků při slavnostním  

      rozsvěcování obecního stromu 

13. prosince 16.00 h     - vánoční koncert žáků ZUŠ J. J. Ryby 

21. prosince 16.00 h     - školní vánoční besídka a jarmark 

22. prosince  10.00 h     - vánoční nadělování ve škole 

23. 12. 2010 – 2. 1. 2011      - vánoční prázdniny 

 

 

 

Dětská tvorba 
 

 

 

 

Podzim 

 

Pojďte děti, pojďte ven, 

vždyť je krásný slunný den. 

Už je tady listopad, 

nechtějte mě bláznem zvát. 

Je poslední krásný den, 

Naposled je jako sen, 

pak už bude zima,  

zastihne nás rýma. 

U kamen se budem hřát  

a na stráni sáňkovat. 

 

         Marie Vestenická 4. r. 

Náš Áronek 

 

Náš velký Áronek 

snědl malý balónek. 

Museli jsme k lékaři, 

on měl slzy na tváři. 

Když doktor injekci mu dal, 

Áronek se rozplakal. 

A když s námi domů přišel, 

balónek z něj záhy vyšel. 

Zas veselý je, čilý, hravý, 

Už mu zase slouží zdraví. 

 

           Věra Konderlová 5. r. 
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Projektový den26.10.2010 

Jak se chováme v ohrožení svého života 
Dne 26.10 jsme měli projektový den: Jak se chováme v ohrožení 

našeho života. V osm hodin nám zazvonilo. Po zvonění nás pan ředitel 

rozdělil do družstev. Já jsem byla ve třetím s Deniskou, Tomáškem a 

Natálkou. Jako první jsme šli k panu 

ředitelovi, to bylo o ohrožení života. 

Paní učitelce Léblové patřilo 

zdravovědě a dopravní výchově. 

Nakonec jsme šli k paní učitelce 

Zikmundové, kde jsme se věnovali 

topografii. Potom jsme šli opékat 

vuřty. Po svačině jsme šli do 

tělocvičny a soutěžili jsme. 

V soutěžích jsme získali asi 24 bodů. 

Den se mi moc líbil. V pondělí bylo 

vyhodnocení, my jsme skončili na druhém místě. Myslím, že jsme se 

umístili velmi dobře.   Tereza Sladovníková 5. ročník 

 

26.10. jsme měli projektový den. Ráno jsme se rozdělili do do šesti 

družstev. Já byla kapitánka prvního družstva, měla jsem Davida K., Bětku 

K., Honzu S., Gábinku S. a Sofku. Byly tři stanoviště. U paní učitelky 

Zikmundové jsme si pověděli něco o obci Tochovice, kolik má obyvatel, její 

významné události, kdy o ní byly první zmínky a tak dále. Na druhém 

stanovišti jsme se učili telefonní čísla záchranné služby, hasičů a policie. 

Dále jsme povídali o záplavách, zemětřesení, bouřích a podobně. Na závěr 

jsme si pustili film. Na třetím stanovišti u paní učitelky Léblové jsme si 

povídali o značkách a zdravovědě. Také jsme se obvazovali. Na každém 

stanovišti jsme psali test. Na závěr 

byl vyhlášený poplach. Pak jsme šli 

na hřiště opékat vuřty. Po svačině 

jsme šli do tělocvičny soutěžit. Celý 

den mě moc bavil, protože v něm 

bylo hodně aktivit. V pondělí jsme 

měli vyhodnocení. Moje družstvo 

bylo první, ale ostatní se také moc 

snažili, a myslím, že se jim to příště 

podaří.      Eva Brychtová 4. ročník 
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Výlet do Planetária v Praze a zámku v Mníšku pod Brdy 

 
Dne 23.11. jsme jeli na výlet. Jeli jsme brzy a cesta trvala dlouho. 

Když jsme přijeli do Prahy, šli jsme všichni do planetária. 

V planetáriu jsme se nejdříve svlékli a byli jsme v takové místnosti, 

kde bylo plno zajímavých věcí, třeba o planetách a jiné. Pak jsme šli 

do promítacího sálu, tam 

nám promítali o slunci, 

hvězdách a planetách, trvalo 

to 45 minut, bylo to moc 

zajímavé a hezké.  

Dále jsme jeli do Mníšku 

pod Brdy, je to zámek, ale 

byl to hrad. Měli jsme 

prohlídku, která trvala 

dlouho. Po prohlídce jsme 

dostali papíry a tam jsme 

plnili věci, o kterých jsme si povídali. Úkoly jsme plnili po 

družstvech, já jsem byla v prvním, kapitánka byla Evka Brychtová. 

Když jsme vše splnili, bylo vyhodnocení. Vyhrálo první družstvo, tam 

jsem byla já, Evka, Sofka, Gabča a Honza. Den se moc vyvedl.  

Bětka Klozarová 3. ročník 
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Nedělní výlet do Prahy 
 

 28. listopadu jsme jeli do Prahy do Divadla Spejbla a 

Hurvínka.  

Vyjížděli jsme od zastávky v 8 hodin. Když jsme přijeli do Prahy, šli 

jsme na Staroměstské náměstí podívat se na vánoční strom. Potom 

jsme šli do Národního muzea, kde 

jsme shlédli výstavu „Staré pověsti 

České“. Po výstavě jsme jeli 

metrem do divadla. Představení 

začínalo ve čtrnáct hodin. Před 

představením jsme si prohlíželi 

divadlo, bylo tam malé 

občerstvení, výstava loutek a 

suvenýry. Konečně začalo 

představení, které se jmenovalo „ 

Hurvínkův popletený víkend“. Po představení pro nás přijel autobus a 

jeli jsme do Tochovic. Povídali jsme si cestou, jak se nám to líbilo. 

  Věra Konderlová a Tereza Sladovníková 5. ročník 
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Hodnocení sběru 

 

 

 

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     5       

Kadlec         12 880             

Němeček                 35       

Petřík           2000       3500     

Šprungl 8       4 280             

Lakomá S.                         

Stejskalová         16 3000 2       1   

Svobodová         43               

Šafářová                   130     

2.                         

Buzický         27 144 22   15       

Horčička     3 1 30               

Kratochvíl V.                         

Průcha 6 1080 21 2   2148   1 72       

Sladovník 17 615 4 3 4     1 27 355     

Švejnoha           2490 26     2980     

Kačurová   420       1150       1120     

Karasová     14   47 50   3         

Konerlová R. 14   10           183   8   

Sadílková         46   85 3         

Vršťalová 42     6 8 320 27   5       
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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     4 500     

Kratochvíl D.             15       12   

Bejčková     58   14 4000             

Hlavínová   90               70     

Klozarová         18 1050             

Krotká 40 12340 33 8 83 15654       5730 47 1 

4.                         

Brychtová   150     9 640             

Lakomá Š.                         

Šimůnková   1270 78     770       850     

Šprunglová 8       4 320             

Štefanová                         

Uherková         67 850 584     930 57 2 

Vestenická 21 20490     232 1450 66 5 92 1480 69 3 

5.                         

Konderlová V. 14   29   3       183       

Sladovníková 17 615 5 1 2     2 27 355 1   

             
 


