
1 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE 

ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 

ŠKOLNÍ ROK  2010/2011         číslo:  33 

 

Obsah: Slovo ředitele školy, Tochováček má narozeniny, 

vysvědčení, kloboukový den, plavání, vyhodnocení sběru. 

 

Únor 2011 

 

 
                                                            TTOOCCHHOOVVIICCEE  7766                226622  8811  TTOOCCHHOOVVIICCEE                                IIČČOO::  7711000077220022  

E-mail:zstochovice@atlas.cz            http://zstochovice.cz/ 

 

 



2 

 

Slovo ředitele školy 

 
V tomto čísle Tochováčku si připomínáme jeho třetí narozeniny. 

Ano, jsou to už tři roky, co ho vydáváme. Za ten čas se stal nedílnou 

součástí našeho školního dění. Protože jeho příspěvky tvoříte Vy, 

informujete tak své spolužáky, rodiče a známé o celkovém školním dění, 

výletech, projektech a jiných akcích, setkáváte se na jeho stránkách 

s fotografiemi a obrázky, které tyto aktivity doplňují a dokreslují. Velkou 

zásluhu na tom, že můžeme každý měsíc nové číslo otevřít a číst, má paní 

učitelka R. Duchoňová, která každé vydání připravuje. Děkuji jí za tuto 

práci. Tochováčkovi chci do čtvrtého roku popřát hodně pěkných a vtipných 

příspěvků a pozorné čtenáře. 

V únoru jsme pořádali peněžní sbírku určenou občanskému sdružení 

Život dětem, které financuje projekty, pomáhající v léčbě těžce nemocných 

dětí. Ukázali jste, že Vám není lhostejný osud ostatních lidí a zapojili jste se 

do této akce téměř všichni. Celkově se nám podařilo vybrat 1560 Kč. Z toho 

bylo 650 Kč v MŠ a 910 Kč u nás. Je to chvályhodné. 

V nadcházejícím měsíci chystáme v naší škole uvést v život nový 

informační systém, který by Vám i rodičům měl pomoci v rychlejší a 

pohotovější informovanosti o školním dění. Do projektu, který ověřujeme, je 

zapojeno šest různě velkých škol. Pro jeho realizaci se nám podařilo získat 

dotaci, za kterou byly zakoupeny nové počítače a notebooky do horní třídy. 

Můžeme je nyní využívat také ke školní výuce.  

Tento informační systém funguje jako elektronická žákovská knížka a třídní 

kniha. Vedle tradiční listinné formy těchto dokumentů budete mít Vy i 

rodiče možnost se o známkách, probíraném učivu, absenci a úkolech 

dozvědět také na webových stránkách školy, protože na nich bude umístěn 

odkaz do tohoto systému. Předpokládáme, že od poloviny března, budou 

všem rodičům, kteří mají internetovou adresu, zaslány přístupové údaje pro 

vstup do této elektronické databáze a že ji začnou intenzivně využívat. Do 

20. března bychom rádi svolali mimořádnou třídní schůzku a na ní předali 

rodičům všechny potřebné informace pro používání tohoto systému. 

Na závěr dnešního slova Vám chci popřát hezké počasí pro 

nadcházející jarní prázdniny. Užijte si volných dnů a načerpejte nové síly do 

školní práce. 

 

     Jiří Sladovník 
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Připravované březnové akce 

 
28. 2. – 4. 3.    - jarní prázdniny 

11. března   - školní projekt „Máme karneval“ 

12. března od 10.00 h  - vystoupení dramatického kroužku  

na oslavě obecního masopustu 

21. března od 10.30 h  - divadelní představení  

„Velryba Lízinka“ - příbramské divadlo  

   

 

Vysvědčení 

 
31. ledna se vydávalo vysvědčení. Já jsem se na něj těšila, protože 

jsem tak špatné mít neměla. Byla jsem z něj mile překvapená. Doma pak 

měli všichni radost. Všechno proběhlo dobře. Kdybych měla takové známky 

i na velkém vysvědčení byla bych moc ráda. 

   

V. Konderlová 5. ročník 

 

Moje vysvědčení  
Když jsem ráno přišla do školy, tak jsem se 

moc bála, že na vysvědčení budu mít dvě 

dvojky. Těšila jsem se ale stejně, že si za 

odměnu za něj, budu moct něco koupit. 

Když jsem pak vysvědčení viděla, tak jsem 

byla moc šťastná, protože jsem na něm 

měla samé jedničky. Doma mě mamka 

chválila. Vysvědčení se rodičům líbilo. 

     

 N. Bejčková 3. ročník 
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Tochováček má narozeniny 
 

Tochováček slaví 3. narozeniny, vychází už třetí rok. Líbí se mi moc. 

Nic bych na něm neměnila, ale mohl by vycházet častěji asi tak 

dvakrát měsíčně. Jinak se mi líbí proto, že v něm mívám uveřejněné 

příspěvky, které jsem napsala. Jsem ráda, že Tochováček vychází. 

A. Klozarová 3. ročník 

 

Milý Tochováčku, hodně štěstí a zdraví 

k tvým narozeninám. Moc se mi líbí tvá 

čísla, protože je v nich hodně básniček. Taky 

je fajn, že se v tobě může každý dočíst, kde 

jsme byli na výletě, jak probíhal projektový 

den a mě se pak na to už nemusí ptát. Těším 

se na tvá další čísla. 

  M. Vestenická 4. ročník 

 

Tochováček se mi moc líbí, jsem s ním spokojená. 

Vyhledávám v něm různé akce. Někdy se dívám, 

jestli tam nejsem vyfocená i já. Jsou tam fotky a 

obrázky od dětí. Je tam dětská tvorba a také 

básničky. Na začátku Tochováčku má vždy slovo 

pan ředitel. Já si Tochováček vždy přečtu a někdy 

i vybarvím. Moc mě to těší. Vychází nám už třetím 

rokem a teď má své narozeniny. Jsme moc rádi, že 

nám vychází. 

      M. Hlavínová 3. ročník 

 

Tochováčkovy narozeniny 

Milý Tochováčku, chtěla bych ti popřát vše nejlepší do nového roku 

tvého vycházení. Ať nám dlouho vydržíš. Nejvíce se mi na tobě líbí 

příběhy a básničky. 

Jsem ráda, že tě mám! 

      Š. Lakomá 4. ročník 
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3. února se konal Kloboukový den ve škole. 

Byli jsme rozděleni do pěti družstev podle 

ročníků. Vyráběli jsme při něm klobouky 

 a vymýšleli básničky. Moc se mi celý den líbil. 

   

K. Šprunglová 4. ročník 

 

Kloboukový den 
3. února jsme měli projektový den, 

který se jmenoval Kloboukový. Líbil se mi 

moc, protože jsme v něm pracovali každý za 

sebe, ale po ročnících jsme vyráběli papírový 

klobouk. My jsme dělali žabičku, prvňáci 

kytičku, čtvrťačky myslivce, druháci 

zoologickou zahradu a holky z páté třídy 

kopretinu. Na projekt si každý přinesl vlastní klobouk, povídali jsme si o 

něm, jak jsme k němu přišli a kam si ho můžeme vzít. Den se moc povedl. 
      A. Klozarová 3. ročník 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

                       

                                        Jan Sladovník 2. ročník          

 

 

 

      T. Sladovníková 5. ročník 

Klobouk 

Klobouk měla každá dáma, 

určitě i s pentličkami. 

Na klobouk je i kytka, 

třeba zrovna konvalinka. 

V klobouku je skrytá krása, 

v klobouku jen každý jásá.             

 

D. Šimůnková 4. ročník 

 
Klobouček 

Klobouček je malý, velký, 

nosí ho i velké holky. 

Je tak krásný na pohled, 

že vám bude sedět hned. 

Můžete si s ním i hrát, 

protože je velmi rád. 

 

T. Sladovníková 5. ročník 
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Plavání 

Začátek plavání 

Začali jsme chodit na plavání. Líbí se mi tam a hlavně se zde naučím plavat. 

Chodím na něj ráda, protože ráda plavu. Když na bazén přijdeme, tak se 

nejdříve svlečeme a jdeme se umýt pod sprchy a teprve pak do bazénu, kde 

čekáme na plavčíci, která nás učí plavat. Děti z našeho družstva už 

přeplavou bazén. Moc mě to baví. 

      E. Krotká 3. ročník 

 

Od 3. února jezdíme 

každý čtvrtek plavat do aquaparku 

v Příbrami. Jezdí skoro všechny 

děti ze školy. Vždycky, když tam 

přijedeme, tak se rozdělíme do 

dvou skupin na kluky a holky. Do 

sprchy jde s námi paní učitelka 

Zikmundová a s klukama paní 

učitelka Šounová. Bazén je 

rozdělen do pěti pruhů. V každém 

plave jedno družstvo. V našem 

druhém družstvu děláme skoro všechno. Skáčeme do bazénu, plaveme prsa, 

kraul nebo se potápíme. Nakonec jdeme do vířivky nebo do páry. Moc se mi 

tam líbí.     M. Uherková 4. ročník 

 

Plavecký výcvik 

3. února jsme se sešli ve škole už v 7 hodin a jeli na první plavání. Tam jsme 

se vysprchovali a šli si sednout na schůdky u bazénu. Pak si nás přebraly 

plavčice a rozdělily do skupin. Já plavu v jedničkách a spolu se mnou je tam 

i Věrka, Evka, Márinka, Bětka, Natálka a Míša. Plavání mě moc baví. 

      D. Šimůnková 4. ročník 

 

3. února jsme poprvé v tomto roce jeli na plavání. Na začátku nám nejprve 

řekli, co smíme a co nesmíme dělat. Pak si nás plavčice rozdělily do 

družstev. Zkoušely nás, jak umíme plavat. Pak jsme se potápěli, plavali 

různé cviky a nakonec šli do vířivky. Já plavu v prvním družstvu. 

      E. Brychtová 4. Ročník 
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Hodnocení sběru 

 
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 

Jaroš T.   150                     

Kadlec 20 1500 20                   

Němeček                         

Petřík   1600   1                 

Šprungl     15 1                 

Lakomá S. 7                       

Stejskalová 11 185 1                   

Svobodová 46   21                   

Šafářová                         

2.                         

Buzický                         

Horčička 16                       

Kratochvíl V.                         

Průcha 10 652 11                   

Sladovník 16   2                   

Švejnoha   1110                     

Kačurová   140                     

Karasová                         

Konderlová R.                         

Sadílková                         

Vršťalová 4 600                     

 

 

 

 

 

 

 

 
    Tadeáš Petřík 1. r. 
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Jméno   ÚNOR     BŘEZEN     DUBEN   

  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.   220                     

Kratochvíl D.     9                   

Bejčková                         

Hlavínová                         

Klozarová                         

Krotká 49 280 73 14                 

4.                         

Brychtová   200                     

Lakomá Š. 7 380                     

Šimůnková 30 710                     

Šprunglová     15 1                 

Štefanová                         

Uherková   780   29                 

Vestenická     16 5                 

5.                         

Konderlová V.                         

Sladovníková 16   44 1                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gábina Sadílková 2. r. 


