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Slovo ředitele školy 

 
Milí žáci, 

je za námi další školní rok. Všichni jsme starší, zkušenější a bohatší 

o nové zážitky.  

Každý z nás má své sny a představy, za kterými kráčí, které chce 

naplnit a uskutečnit, své cíle, kterých chce dosáhnout. Často na této cestě 

zapomínáme na ty nejdůležitější hodnoty, bez kterých svých cílů dosáhnout 

nemůžeme. Je to láska, přátelství a zdraví. Mysleme na ně a snažme se je 

každý den alespoň malým činem chránit a rozvíjet. 

V průběhu celého školního roku jste postupně zvládali všechny 

učební úkoly. Někomu se to dařilo lépe, jinému s menšími či většími 

problémy. Zapojili jste se do spousty soutěží a v některých jste byli velmi 

úspěšní. V květnovém čísle našeho časopisu jsem o nich psal. Všechny 

dosažené úspěchy nás těší a věřím, že v příštím školním roce budete také tak 

dobří, ne-li ještě lepší. 

  Nesmím zapomenout samozřejmě na vaši aktivitu v celoroční školní 

sběrové soutěži. Její výsledky jsou uvedeny na poslední straně Tochováčku. 

Všichni jste se podle svých možností do ní zapojili, a proto všem patří 

pochvala. Nejlepšími sběrači byli žáci Eliška Krotká. Márinka Vestenická  a 

Tadeáš Petřík. Za celý školní rok se nám podařilo odevzdat 4 483 kg papíru, 

184 kg hliníku, 3 683 kusů baterií a 343 kusů elektrospotřebičů. Tím, že 

takto třídíte odpad, pomáháte životnímu prostředí. 

Za uplynulých 10 měsíců se vám také podařilo rozdávat radost lidem 

ve svém okolí. Vzpomeňte si na všechna vystoupení, na kterých jste 

předváděli svoji šikovnost a své dovednosti, které jste získali při dramatické 

výchově. Besídky o Vánocích, Dni matek, masopustu, lednová a dubnová 

návštěva domova důchodců, tam všude jste rozdávali radost, klid a lásku. 

Své dovednosti k řešení úkolů pracovních, komunikativních, práci v týmech, 

organizaci pracovních činností jste rozvíjeli ve školních projektech. Možná 

si ani nevzpomínáte, kolik jich v průběhu školního roku bylo. Proto je 

připomenu. Podzimní akce: „Tochovičtí rybaříci“, „Jak se chováme 

v ohrožení svého života“, zimní projekty: „Pekelná škola“, „Zdravá výživa“, 

„Slavíme masopust“ a „Kloboukový den“, jarní akce „Život v půdě“, 

„Čarodějná škola“,„Po stopách zatoulaného srnečka z Povydří“a celoroční 

projekty „Recyklohraní“ a „Celá škola ráda čte, recituje a hraje divadlo“. 

Doufám, že všechny činnosti, které jste v nich realizovali, vás těšily a 

pomohly vám dívat se na školu ne jen jako na místo, kde se musíte učit 
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poučkám, ale i na místo, které vám přináší zábavu a radost ze zajímavých 

setkání. 

Závěrem vám všem chci popřát krásné prázdniny plné pohody a 

sluníčka. Myslete při letních radovánkách na své zdraví a bezpečí. Užijte si 

dnů volna plně, prožívejte zajímavé příhody, navštivte krásná místa naší 

vlasti, podívejte se i do zahraničí. Ať počasí přeje všem činnostem, které 

budete podnikat. Odcházejícím žákyním Terezce Sladovníkové, Věrušce 

Konderlové a Elišce Krotké přeji mnoho úspěchů a dobré kamarády 

v nových školách a věřím, že se mezi nás budou vracet. 

Prázdninovou pohodu přeji také všem zaměstnancům školy, kteří se 

o zdárný průběh školního roku nejvíce zasloužili. 

       Jiří Sladovník 

 

Organizace školního roku 2011/2012 
 

I. třída 1. ročník třídní učitelka   Mgr. Zdeňka Zikmundová 

II. třída 2. a 4. ročník třídní učitel   Mgr. Jiří Sladovník 

III. třída 3. a 5. ročník třídní učitelka  Pavla Léblová 

Ostatní vyučující:    Renata Duchoňová,  

Miroslava Šounová,  

Mgr. Jana Vostrovská  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            Natálka Karasová 2. ročník 

 

Škola 

 

Školo, školo, školičko, 

ukaž se mi maličko. 

Potřebuješ čas a čas, 

musíš vždycky učit nás. 

Prázdniny se blíží, 

děti radostí víří. 

Děti jsou moc šťastné, 

tím to všechno hasne. 

 

Jan Sladovník 2. r. 
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Škola v přírodě 
Pondělí 

Ráno jsem vstala a nasnídala jsem se. Taťka mi odvezl ke škole 

tašku a já šla s mamkou s kočárkem. 

Po příjezdu na Šumavu jsme se šli 

ubytovat a potom na oběd. Po poledním 

klidu, jsme šli k Hauswaldské kapli, byl 

tam zázračný pramen, který tekl do nádoby 

ve tvaru hrstí. Výlet byl zajímavý. Potom 

jsme šli na večeři, měli jsme palačinky, 

byly dobré. Po večeři jsme si zazpívali 

různé písně s doprovodem kytary. 

 Eva Brychtová 4. ročník    Martina Vršťalová 2. ročník

   

Úterý 
V úterý odpoledne jsme měli 

naplánovanou túru, ale protože pršelo, 

měli jsme se převléknout do pyžam. 

Mysleli jsme, že půjdeme spát, ale paní 

učitelky nám řekli, že bude pyžamový bál. 

Na pyžamovém bále jsme si ještě 

zazpívali. Ten den se mi moc líbil.   

 

Gábina Sadílková 2. ročník   Denisa Šimůnková 4. Ročník 

 

Večer jsme si vyprávěli 

s Honzou strašidelné příběhy, 

líbilo se mi to. Ráno jsme se šli 

najíst, měli jsme chleba 

s pomazánkou. Nemohli jsme jít na 

túru, protože pršelo, ale místo toho 

jsme šli na pyžamovou párty.  Já 

jsem se rozcuchal a na sebe jsem si 

vzal slipy přes pyžamo, pak jsem si 

je dal na hlavu, ale paní učitelka mi 

to zakázala.  

Vojta Kratochvíl 2. Ročník   Jan Sladovník 2. Ročník 
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Středa 1. června 
Dnes máme my děti svátek, a proto nám paní učitelky udělali 

olympiádu. Například hod na terč, navigace a mnoho dalších. Moc mě to 

bavilo. Potom jsme šli na oběd. Jenže zas začalo pršet, tak jsme se učili. Na 

angličtině jsme secvičili pohádku a malé červené Karkulce. Po večeři jsme jí 

předvedli, moc se nám povedla. Málem bych zapomněla na to, že jsme 

s paní učitelkou Vostrovskou hráli na kytaru. No a pak se šlo spát. Den se mi 

moc líbil i přes ten déšť.   Marie Vestenická 4. ročník 

Čtvrtek 
Ve čtvrtek, jelikož už nepršelo, šli jsme na 15km dlouhou túru. Šli 

jsme kolem řeky Vydry k Turnerově chatě, až na Čeňkovu pilu. Byla to 

dlouhá trasa. Potom jsme spěchali na oběd. Na 

odpoledním klidu jsme dodělávali obrázky. 

Když skončil polední klid, spěchali jsme do 

informačního střediska, kde jsme si udělali 

vlastní turistickou známku a kdo chtěl, mohl si 

něco koupit. Večer jsme měli karneval. Já jsem 

byla babka a dědek byla kamarádka Terka. 

Nakonec jsme balili. Byl to hezký den. 

Renáta Konderlová 2. ročník   Věra Konderlová 5. ročník 

Pátek 
V pátek jsme odjížděli. Na cestě jsme 

se zastavili v Sušici a na Rábí. V Sušici se mi 

nejvíce líbil betlém. Také jsem si koupila sadu 

sirek. Na Rábí jsme šli na věž. Domů jsme 

přijeli v půl třetí. Škola v přírodě se mi moc 

líbila.  Tereza Sladovníková 5. ročník

   Natálka Karasová 2. ročník 

 

V pátek jsme byli v Sušici v muzeu sirek. 

Nejdříve nám ukazoval pan průvodce betlém, který 

se hýbal. Potom jsme šli do vedlejší místnosti, tam 

byly vázy. Nahoře byly knihy. Na zahradě byla díla 

dětí z 1.,2.,4. a 5.tříd.Pak jsme jeli na Rábí, tam 

jsme prošli celý hrad. Paní průvodkyně nám vysvětlila, proč jsou dole malá 

okna a nahoře velká. Protože když přijde nepřítel, aby se netrefil. Pak jsme 

šli ke studni, která byla 60metrů hluboká. Nakonec jsme šli na největší věž, 

měla 25 metrů a 88 schodů.    Lukáš Průcha 2. ročník 
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Dopravní hřiště 
Dne 10. června jela celá škola na dopravní hřiště. 4. ročník se 

připravoval na testy. Dlouho jsme jezdili, prvňáci a druháci se zatím učili, 

pak jsme se vyměnili a následovaly testy. Testy byly docela lehké, nakonec 

jsme je udělaly všechny a mohly se tak vracet domů s pocitem, který všichni 

známe, radost.     Michaela Uherková 4. ročník 

  

 

 

Vojtěch Kratochvíl 2. ročník    Jan Sladovník 2. ročník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   

        Bětka Kačurová 2. ročník 

Popletená škola 

 

Děti, hola, hola,  

popletená škola,  

tak pojďte všichni sem, 

dneska máme popletený den. 

Celý den se učíme, 

pak učitele zkoušíme. 

Oni nic neumí, 

holky jim špatně napoví. 

Na konci dostanou samé kulaté pětičky. 

Až domů přijdou, dostanou od babičky. 

Co dostanou? Koláčky. 

Vždyť jsou to hodné dětičky. 

A to je konec školičky. 

Tak se těšte na další školní rok,  

vždyť jich bude ještě moc a moc. 

 
D. Šimůnková, E. Brychtová, M. Uherková 
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Vyhodnocení sběru 

 

Jméno   KVĚTEN     ČERVEN   2. pololetí celkem 

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

1. kg g ks ks kg g ks ks kg g ks ks 

Jaroš T.           270     6 760 15   

Kadlec         37       74 2150 20 66 

Němeček   1700     20       80 1700     

Petřík 329       52       392 1600 11 1 

Šprungl         13 180 10   18 180 25 1 

Lakomá S.         31       38       

Stejskalová         10       21 597 9 1 

Svobodová 38               109   21   

Šafářová 7 320           2 7 660   2 

2.                         

Buzický           415       415 41   

Horčička                 16       

Kratochvíl V.     1     30 7 6   30 8 6 

Průcha 63 1030 10   20       95 2582 52   

Sladovník 2 305     2 75     27 1215 17   

Švejnoha   1620       910       4350 27   

Kačurová   420       150       920     

Karasová                 16 930     

Konerlová R. 8       5       13   11   

Sadílková 58   20   40 1000     143 1000 20   

Vršťalová 39 200   14 33 6600 26 9 99 7630 63 30 

             
 
1. místo:  Eliška Krotká 3. r. 

2. místo:  Marie Vestenická 4. r. 

3. místo:  Tadeáš Petřík 1. r. 

4. místo: Michaela Uherková 4. r. 

5. místo: Martina Vršťalová 2. r. 
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Jméno   KVĚTEN     ČERVEN   2. pololetí celkem   

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

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

Jaroš J.           200     12 420     

Kratochvíl D.     8       15       32   

Bejčková         26       44 3000     

Hlavínová         26       30 50 64   

Klozarová                 43 2160 12 1 

Krotká   440     169 23385 39 6 287 24445 148 22 

4.                         

Brychtová   160             17 360     

Lakomá Š.                 36 380     

Šimůnková     8           62 8220 30   

Šprunglová                 18 180 25 1 

Štefanová     4               4   

Uherková   460             48 3550 366 30 

Vestenická 14 6070 94           262 13860 148 18 

5.                         

Konderlová 
V. 22               33     1 

Sladovníková 2 310 3           33 1220 52 4 

              

 

 

 

 

 

 

 

 
Tochováček přeje všem hezké prázdniny a šťastný návrat.  


