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Slovo ředitele školy 
 

Otvíráme zářijové číslo Tochováčku, kterým zahajujeme nový školní 

rok 2011 - 2012. Dva měsíce volných a bezstarostných dnů utekly jako voda 

a nyní nás čeká deset měsíců poctivé školní práce. A vidíte, jeden z nich je 

už vlastně za námi.  

  Chtěl bych se ale vrátit na začátek září a popřát Vám ještě jednou 

spoustu úspěchů a příjemných zážitků ze všeho, co budeme ve škole letos 

podnikat, z výletů, na které se určitě vypravíme a ze spousty dalších 

činností, jež nás čekají. 

Úspěšný rok, hodně uspokojení a radosti z vykonané práce přeji samozřejmě 

i všem zaměstnancům školy. 

Začínající školní rok před nás klade spoustu úkolů. Jde hlavně o úkoly 

učební. Žáci každého ročníku musí především splnit učební povinnosti 

předepsané školním vzdělávacím plánem. Držím Vám palce, abyste je 

zvládli co nejlépe.  

Velký úkol mají před sebou naši prvňáčci, kteří se musí naučit číst, 

psát a počítat, aby mohli svoje dovednosti a schopnosti rozvíjet ve vyšších 

ročnících. Myslím si, že se jim ho podaří splnit velmi dobře, vždyť už nyní, 

na konci září, znají spoustu písmenek, ve psaní zvládají uvolňovací cviky a 

počítají do pěti.  

Do nového roku vstoupila naše škola opět o trochu vylepšena. 

Terasa a schodiště u školního hřiště se během prázdnin opravovaly. Je teď 

bezpečné pro váš pobyt venku při hodinách tělocviku a školní družiny. Ve 

škole se také bílilo a to v šatně, kuchyňce, tělocvičně, sborovně a kotelně. 

Všechny prostory jsou hezky vyzdobené, tak ať se nám v nich pěkně 

pracuje. 

I v letošním roce pro vás chystáme řadu zajímavých činností, 

soutěží, projektů a aktivit. Nadále bude probíhat celoroční soutěž ve sběru 

hliníku, baterií a elektrospotřebičů. Vámi přinesené sběrové komodity se 

přepočítají na body a zaznamenají do bodovací tabulky, uveřejňované vždy 

na poslední straně našeho časopisu. Nebudeme ale letos sbírat papír. Čekají 

nás také úkoly projektu „Recyklohraní“, do kterého jsme již zapojeni 

čtvrtým rokem, a kde se umísťujeme mezi prvními dvaceti školami 

v republice. Určitě i letos budete úspěšní.  

Začátkem měsíce jste měli všichni možnost vybrat si z nabídky zájmových 

útvarů otvíraných v tomto školním roce. Všechny kroužky, kromě 
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dramatického, začínají svoji práci v týdnu od 3. října. I kroužek keramiky 

pro dospělé bude v tomto roce pracovat opět ve středu od 18. hodin. 

Co dodat závěrem: „ S chutí do toho a půl je hotovo“. 

Jiří Sladovník  

Připravované říjnové školní akce 

10. 10.   - divadelní představení „Příhody Ferdy Mravence“ 

25. 10.   - „Podzimní změny v přírodě“ – školní projekt 

26. 10. - 27. 10. - podzimní prázdniny 

- Děti mohou sbírat kaštany a žaludy. Jejich vybírání se uskuteční ve 

škole začátkem listopadu. 

 

Co se prvňáčkům líbí ve škole 

 
Jan Hrubý- Líbí se mi hry na písku a běh. Chci se naučit počítat a psát.  

Fanda Šafář- Ve škole se mi líbí hlavně počítače. 

Míra Žáček- Ve třídě se mi moc líbí tabule se sluníčkem. 

 

Vašek Krahulec- Líbí se mi hry v družině. Hraju si tam nejraději s auty.  

                            Chci se naučit číst, psát a počítat. 

Aneta Stulíková- Nejraději mám ve škole družinu, protože si tam můžu  

                             hrát. 

Cyril Kačur-         V naší třídě se mi líbí koberec, který je barevný a hraju si  

                             na něm s autama. 
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Naše škola 

 

Když jsem po prázdninách přišla do 

školy, byla v ní spousta nových věcí. Hlavně 

nových prvňáčků. V dolní třídě se objevily 

nové notebooky a na antukovém hřišti se 

opravila terasa s lavičkou. Ve třídě je nová 

výzdoba a vybílila se tělocvična a šatna. 

Dostali jsme úplně nové učebnice. 

V naší třídě se učíme my páťačky a třeťáci, 

kteří občas zlobí, ale dá se to vydržet. Naší 

třídní učitelkou je paní Léblová. Ve třídě se 

mi moc líbí.   

Denisa Šimůnková 5. ročník 

 

Už asi čtyři roky píšeme do 

Tochováčku. Tak rychle to uteklo a my jsme v páté třídě a máme spoustu 

učení. 

Přes prázdniny, než jsem nastoupila do 5. třídy, tak se toho hodně ve škole 

změnilo. V naší horní třídě jsou přesunuté skříně, v dolní třídě mají nové 

notebooky. Největší změna se stala na pozemku, kde se opravila terasa, je 

tam nové zábradlí a schody, nově navezená hlína, na kterou se naseje tráva a 

budou tam i lavičky. Je toho hodně, tak ahoj a zase příště.  

     Šarlota Lakomá 5. ročník 
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Co mě baví na podzimu?  
 

Podzim začíná 23. září. Mně se na něm nejvíc líbí, že padá 

barevné listí, že můžeme při velkém větru pouštět draka a 

dělat další podzimní příhody. Moc jsem se těšila do školy. 

Klidně bych do ní šla o týden dřív.   

   Martina Vršťalová 3. ročník 

 

Mám rád podzim, protože je krásný a můžu pouštět draka. 

Můžu taky vyrábět panduláky z kaštanů, sklízet jablíčka a 

blumy na zahradě. Mám ho rád, protože je hodně hub a 

krásné listy a spousta oříšků, a protože je ještě venku 

hezky.   Vojta Kratochvíl 3. ročník 

 

Na podzim se u nás v Tochovicích běhají dostihy. Můj děda 

má svátek a na něj přijede spousta žokejů, jeho kámošů. Koně budou závodit 

a snad nějaký náš vyhraje.   Dominik Horčička 3. ročník 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podzim 

 
Podzim je nádherný, 

podzim je krásný. 

podzim je barevný, 

podzim je krásný. 

 

Pouštíme draky, 

chodíme ven, 

i když je trošku 

sychravý den. 

 

Chodíme do školy, 

vítáme podzim. 

Lezeme na stromy, 

chodíme ke koním. 

 

D. Šimůnková, E. Brychtová, Š. 

Lakomá 5. r. 

 

Co přináší podzim? 

Léto visí na vlásku. Podzim klepe 

za dveřmi. Říká, už jsem tu 

s větříkem a s hezkým vánkem. 

Přišel jsem k Vám. Léto se s námi 

rozloučí a odletí. Podzim pak 

vládne do zimy.   

Renata Konderlová 3. ročník 

 

Těším se 

Na podzim se těším, protože můžu 

pouštět draka a listy se vybarvují 

do krásných barev. Těším se taky 

na to, že budu moct stavět 

domečky z listí. Bude to krásné. 

 Jan Sladovník 3. ročník 
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Vyhodnocení sběru 
 

Jméno        ZÁŘÍ         ŘÍJEN       LISTOPAD    PROSINEC 

  AL BA EL AL BA EL AL BA EL AL BA EL 

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

Hrubý                         

Kačur 170                       

Krahulec                         

Pekárek                         

Sadílek 950 28                     

Šafář                         

Šimůnek                         

Šverma 1000                       

Žáček 3215 43 1                   

Stulíková                         

Suková 1115 6                     

Šafářová 
V.                         

2.                         

Jaroš T. 2000 6 10                   

Kadlec 1400                       

Němeček                         

Petřík 530 28                     

Šprungl 100   1                   

Lakomá S.                         

Stejskalová 1460 1                     

Svobodová                         

Šafářová T. 866                       
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Jméno 
          
ZÁŘÍ   

    
ŘÍJEN     LISTOPAD   PROSINEC 

  AL BA EL AL BA EL AL BA EL AL BA EL 

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

Buzický                         

Horčička                         

Kratchvíl V.   6 15                   

Průcha                         

Sladovník 885 6 6                   

Švejnoha 1830                       

Kačurová 280                       

Karasová 870   10                   

Konderlová                         

Sadílková                         

Vršťalová                         

4.                         

Jaroš J. 2000 6 10                   

Kratochvíl D.                         

Bejčková 380   6                   

Hlavínová                         

Klozarová                         

5.                         

Brychtová 180 41                     

Lakomá Š.                         

Šprunglová 100   1                   

Šimůnková                         

Uherková 5880 90                     

 

 

Najdi rozdíly: 
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Vybarvuj, hraj si, lušti 
 

 

 


