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Slovo ředitele školy 

 
Podzim je v plném proudu a s ním ruku v ruce jdou nachlazení a 

špatná nálada, zvlášť když nesvítí sluníčko. Bránit se tomu můžeme různě. 

Proti nachlazení užíváním vitamínu C, proti špatné náladě třeba rozděláním 

ohně v krbu. 

Mnoho lidí nemá tohle období rádo, je prý předzvěstí zimy, sychravého 

počasí a náznakem umírání. Já ale vidím v podzimu obraz něčeho úplně 

jiného. 

Vidím dlouhé procházky v lese při krátících se večerech, cítím vůni plného 

košíku hřibů, který si z procházky neseme domů a vůní smaženice na stole. 

A i když venku fouká lezavý vítr, nebo se spustí déšť, můžeme se sejít doma 

nad šálkem dobrého čaje a domácího štrúdlu a užívat si tepla rodinného 

„krbu“. 

Příroda se chystá na zimu. Vše živé pomalu utichá, hodnotíme celý uplynulý 

rok a sbíráme síly na ten další. Ale nevidím v tom žádný smutek nebo důvod 

ke špatné náladě.  

Podzim nám dává šanci, aby v nás odešlo něco starého a mohlo se zrodit 

něco nového, snad i lepšího. Je obdobím klidu. Na podzim bychom se 

naopak měli vracet k sobě samému a věnovat trochu času také tomu, kdo je 

nám nejbližší, kdo naši blízkost potřebuje. 

Vy jste tento měsíci pomáhali dětem, které to potřebují. V charitativní sbírce 

pro občanské sdružení CHRPA jste vybrali 950 Kč, které poslouží k výcviku 

koní, na kterých jezdí děti s různými nemocemi.  

Touto pomocí jste vykonali záslužnou a smysluplnou činnost. Pomáhat 

nemocným a slabým by mělo být pro každého samozřejmostí a tato pomoc 

by nás měla naplňovat pocitem radosti. 

Tak na závěr. Těšme se z přírody a života i v této roční době. A až 

půjdete ze školy domů, tak se zhluboka nadechněte vůně podzimu. Možná 

najdete cestou v parku pár kaštanů, i když jich letos dozrálo v Tochovicích 

málo, a těšte se z jejich lesklé krásy a třeba přemýšlejte nad tím, že i když se 

za chvíli v teple domova scvrknou, další rok se zrodí nové a stejné krásné. 

A třeba je někdo zase sebere ze země a ponese si je v kapse jako důkaz toho, 

že vše má svou krásu a je důležité ji vidět teď a tady. 

 

      Jiří Sladovník 
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Připravované prosincové akce 

 
2. prosince 8.00 – 11.30 h  - školní projekt „Pekelná škola“ 

7. prosince 16.00 – 18.00 h - tvoření rodičů a dětí dekorací pro vánoční 

 jarmark 

11. prosince 16.00 h - vystoupení žáků při slavnostním rozsvěcování  

obecního stromu a první část školního jarmarku 

19. prosince 16.00 h - vánoční koncert ZUŠ J. J. Ryby  

20. prosince 16.00 h - školní vánoční besídka a druhá část jarmarku 

22. prosince  10.00 h - vánoční nadělování ve škole 

23. 12. 2011 – 2. 1. 2012- vánoční prázdniny (do školy jdeme 3. 1. 2012) 

 

 

 

27. listopadu je první adventní neděle. 
Připomíná, že se blíží Vánoce. Začala 
čtyřtýdenní adventní doba, která skončí 
se západem slunce o Štědrém večeru.  
 

 

Recyklohraní 
 

TŘÍDILKA  

Žili, byli v jedné pohádkové zemi malí skřítkové. 

Jmenovali se Šmoulové. A ty trápil velký 

nepořádek. A tak se rozhodli, že s tím skoncují a 

dali do šmoulí vesnice kontejnery a postavili sběrný 

dvůr. Ale objevil se Gargamel, 

vysypal a rozházel jim odpadky. 

Šmoulové se nebáli a 

z rozházených odpadků udělali 

odpadkovou příšeru a šli 

vystrašit Gargamela. Šli do jeho 

hradu, kde zrovna vařil šmoulí polévku. Dali do okna 

příšeru a Gargamel se lekl a utekl. Už 

se nikdy ve šmoulí vesnici neukázal.

   

Jan Sladovník 3. ročník 
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Projektový den: Podzimní změny v lese 
25. října jsme měli projekt, který se 

jmenoval: Podzimní změny v lese. 

Zajímavé bylo, když jsme byli v horní třídě 

a tam byly srsti různých lesních zvířat. 

Byla tam srst od divokého prasete, od 

lasičky a od vlka. 

Na tabuli byly pověšeny plakáty, na 

kterých byla lesní zvířata a hadi. Vedle 

zvířat byla jejich potrava. 

Dále jsme byli u pana ředitele a tam jsme 

poznávali stromy listnaté, jehličnaté a 

jejich šišky. Pak jsme šli k paní učitelce 

Léblové a tam jsme si povídali o houbách. 

Nakonec jsme šli do stromové školy v lese 

u rybníka. 

 Michaela. Hlavínová 4. ročník      Sofie Lakomá 2. ročník 

 

Pro naše zdraví je velmi 

důležitý les. Stromy nám dávají 

kyslík. Kdybychom je vykáceli, 

tak bychom kyslík neměli. Když 

jsou stromy moc malé, musíme o 

ně pečovat. Když je strom starý 

tři roky, svážejí se do lesa. Asi za 

70 let vyrostou veliké stromy. 

 

      Nikol Bejčková 4. ročník 

 Petr Sadílek 1. ročník 
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Projektový den: Učíme se demokracii 

 
V pátek 18. listopadu jsme měli ve škole projektový den: Učíme se 

demokracii. Byl to zajímavý den, protože jsme se dozvěděli něco víc o naší 

minulosti. Podívali jsme se na film o atentátu, a jak nám dříve Němci 

ubližovali. Bylo to zajímavé. Šli jsme také na obecní úřad, tam nám pan 

starosta ukazoval podpis pana prezidenta, řekl nám, jak vznikají volby a od 

kolika let můžeme volit. Také nám pan starosta ukázal jeho pečeť, byla 

těžká a zajímavá, pak nám 

ukázal tochovický znak 

s koněm, který byl také moc 

těžký. Měli jsme jenom čtyři 

hodiny. Když jsme se vrátili 

do školy, tak jsme šli hned 

na oběd. Den byl hezký a 

zajímavý.    

                                  

Alžběta Klozarová 4. ročník 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

V pátek 18. 11. se ve škole uskutečnil projektový den „ UČÍME SE 

DEMOKRACII“. První hodinu jsme si povídali o našich právech a 

povinnostech. Po zhlédnutí ukázky o chování jsme ještě chvíli besedovali o 

tom, jak se máme chovat k sobě, co je šikana, jak se zachovat. 

Ten den se mi líbil.  

Denisa Šimůnková 5. ročník 
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Vyhodnocení sběru 

 

Jméno        ZÁŘÍ         ŘÍJEN       LISTOPAD   

  AL BA EL AL BA EL AL BA VÍČ EL 

1. g   ks g ks ks g ks g ks 

Hrubý       90 10   265 13   9 

Kačur 170           330       

Krahulec                 290   

Pekárek             430 144     

Sadílek 950 28           10     

Šafář                     

Šimůnek       340     250 22     

Šverma 1000     4260 50   1500 25 110   

Žáček 3215 43 1 140 7 4 210 28 2750 6 

Stulíková           1 2393 34     

Suková 1115 6   1070 5 4 1013 9 2560   

Šafářová 
V.             740       

2.                     

Jaroš T. 2000 6 10 960     4120       

Kadlec 1400       79 2 6114   2331 21 

Němeček       3000             

Petřík 530 28   1790     800       

Šprungl 100   1               

Lakomá S.       60 43 2         

Stejskalová 1460 1     9   720 9   2 

Svobodová                     

Šafářová T. 866                   
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Jméno 
          
ZÁŘÍ       ŘÍJEN     LISTOPAD   

  AL BA EL AL BA EL AL BA VÍČ EL 

3. g   ks g ks ks g ks g ks 

Buzický                   2 

Horčička             460 9     

Kratchvíl V.   6 15         3     

Průcha       200 20 1 3960 14   1 

Sladovník 885 6 6 970 7 87         

Švejnoha 1830     600 20   600 35     

Kačurová 280           390   290   

Karasová 870   10 330             

Konderlová         24 1         

Sadílková                     

Vršťalová       2000 3 9         

4.                     

Jaroš J. 2000 6 10 880     4050       

Kratochvíl D.                     

Bejčková 380   6               

Hlavínová             535       

Klozarová       640     910       

5.                     

Brychtová 180 41         190     2 

Lakomá Š.       290 46 2   9   5 

Šprunglová 100   1     1         

Šimůnková       270   1 390 24     

Uherková 5880 90           10   10 
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Vybarvuj a hledej rozdíly 


