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Slovo ředitele školy 

 
Už za dávných dob při pozorování oblohy 

přišli moudří lidé na to, že se slunce na své dráze 

sklání k obzoru, nebo zase vystupuje zpět. Nazvali to 

letním a zimním slunovratem. Byli zvyklí uctívat 

slunce jako boha života. Letní slunovrat nazvali 

umírání boha slunce, zimní slunovrat slavili jako 

vzkříšení boha slunce. Měli při tom velké slavnosti. V 

lese si vyhlédli velký strom, ozdobili ho a tančili 

kolem něho, jedli a pili i několik dní a nocí. 

My v dnešní době v blízkosti zimního slunovratu 

slavíme Vánoce. Připomínáme si v nich narození 

Ježíše Krista. 

Budeme je prožívat už za několik dní. Přípravy jsou v plném proudu. Pečení, 

vaření, vybírání dárků pro naše nejbližší. Každý z nás je prožívá trochu jinak, 

ale téměř každý si v tomto čase uvědomuje sílu, kterou nám dávají naši 

nejbližší, sílu, která nás naplňuje pocity klidu a štěstí. 

Ve škole jsme se na tyto svátky také hodně připravovali. Budovu 

celou zimně vyzdobili, ve vestibulu, za zpěvu koled, rozsvítili vánoční 

stromeček. To bylo 2. prosince a tehdy nás navštívila naše známá, popletená a 

zapomnětlivá čertice Popleta. Přinesla nám nadílku a nezapomněla nás 

vyzkoušet ze zpěvu. Zapomněla ovšem někde Mikuláše, a tak jí musel 

pomáhat jen její pekelný kamarád. Rozhodně jsme si v tento den užili hodně 

zábavy.  

Ze všech sil jsme také připravovali vystoupení k rozsvícení obecního 

vánočního stromu. Celých čtrnáct dnů se učili přednášet básničky, zpívat 

koledy, které 11. prosince potěšily všechny naše spoluobčany.  

Také vaše maminky nám s vánoční přípravou hodně pomohly. Chci 

poděkovat paní Buzické, Lakomé, Klozarové, Šimůnkové a Sladovníkové za 

to, že 7. prosince přišly do školy vyrábět vánoční dekorace. Dále děkuji 

maminkám, které tvořily výrobky doma. Byly to paní Karasová, Uherková, 

Suková, Košvářová, Sadílková, Průchová, Tesková, Němečková, Hrubá a opět 

paní Buzická. Vytvořily krásné vánoční věnce, svícny a jiné ozdoby, které 

jsme mohli prodávat při vánočním jarmarku. Mrzí nás, že většina rodičů 

zůstala k této akci nevšímavá. Škola přece dětem nabízí spoustu 

mimoškolních aktivit, které jsou jim poskytovány zdarma, nebo téměř zdarma. 

V jiných školských zařízeních se za ně musí platit daleko vyšší částky. A toto 

je možná příležitost, jak vyjádřit, ze strany rodičů, podporu školní práci. 



3 

 

Vždyť peníze, které prodejem těchto výrobků získáme, přece slouží zase 

dětem. Poděkovat chci také panu Brychtovi za dárkové sáčky na mikulášskou 

nadílku.  

Vyvrcholením našich vánočních příprav byla rozhodně besídka, která 

se konala 20. prosince. Připomněli jsme si zde prastarý příběh o narození 

Ježíška. Naše vystoupení plné koled rozhodně potěšilo všechny přítomné a 

naplnilo je radostí a štěstím.   

V novém roce se mezi nás, po dlouhé vážné nemoci, opět vrací paní 

učitelka R. Duchoňová. Chci proto připomenout všem dětem, které jsou 

přihlášené do dramatického kroužku, že v lednu ho mohou začít navštěvovat. 

Na závěr mého úvodního slova přeji všem žákům, rodičům i zaměstnancům 

školy hodně pohody, klidu, štěstí, zdraví a spokojenosti v novém roce 2012. 

 

Připravované lednové akce 
 

11. ledna 14.00 – 16.30 h - konzultace pro rodiče o prospěchu žáků za 

 II. čtvrtletí školního roku 

18. ledna   - Den otevřených dveří pro rodiče budoucí  

    prvňáčků 

      8.00 – 9.00 h - ukázka vyučování v 1. ročníku 

    16.00 – 17.00 h - prohlídka školy pro rodiče 

20. ledna 14.00 – 18.00 h  - zápis žáků do 1. ročníku  

pro školní rok 2012/2013 

31. ledna 10.55 – 11.40 h - vydávání vysvědčení za I. pololetí  

školního roku 2011/2012 

  3. února   - pololetní prázdniny 

 

 

 

 
 Martina Vršťalová 3. r. 
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Čertovská škola 

 
Dne 2.12. 2011 navštívila 

tochovickou školu opět čertice Popleta, a že 

si to děti užily, ukazují jejich práce. 

 

Byla jednou jedna čertice a ta zapomněla na 

Mikuláše i anděla, také zapomněla svačinu a 

učení, proto se jmenovala Popleta 

  David Kratochvíl 4. ročník. 

 

Jednou se to narodilo, podruhé zas vyrostlo. 

Kdo nám z toho vyrostl? No kdo? Přece 

Popleta, kdeco popletla, kdeco zapomněla, 

jako třeba nůši, ve které byly balíčky plné 

dobrot.  Gábina Sadílková 3. ročník 

 

Naše pekelnice se jmenuje Popleta, protože stále na něco zapomíná a 

všechno poplete. Je moc a moc hodná. Přinesla nám nadílku. Zazpíváme jí a 

ona nám dá medaili.   Natálie Karasová 3. Ročník 

 

Jak čertice Popleta byla málem 

poškole 

Začalo to, když čertice Popleta 

tiskla v čertí škole medaile na čertí 

tiskárně, popletla heslo. Medaile měly 

být červené, ale byly proužkované a to 

je špatně, protože v pekle nemůžou být 

veselé barvy. Některé se povedly 

správně a některé ne, tak čertice utekla, 

aby nebyla poškole. Cestou potkala 

Mikuláše s andělem, ale nemohli jít 

s ní, aby neměli problém. Mikuláš dal 

čertici nadílku a tak k nám přišla.

  

Vojta Kratochvíl 3. ročník 

Jan Sladovník 3. ročník 
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                                  Dominik Horčička 3. r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lukáš Průcha 3. r. 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

       

Čertice 

 

Přišla k nám čertice, 

byla pěkná velice. 

Ztratil se jí Mikuláš, 

ten měl bílý plášť. 

Přišla k nám do Tochovic, 

přinesla balíčků víc. 

 

Kristýna Šprunglová 5. r. 

Už jsou tu 

 

Mikuláš a anděl přijdou, 

i tři čerti se tam mihnou. 

Nebojte se hodné děti, 

andílek vám neuletí. 

 

Naše paní učitelka 

převlékla se za čertíka 

přinesla nám nadílku, 

bylo v ní pět čertíků. 

 

Denisa Šimůnková 5. r. Čertice Popleta 

 

Jednou k nám do školy  

přišla ta Popleta. 

Byla hodná jako anděl,  

ale byla červená. 

 

Byla sice poškole,  

ale to jí nevadilo.  

Přinesla nám balíčky,  

zlobivým dětem jenom uhlíčky. 

 

Alžběta Klozarová 4. r. 

Rozsvěcení obecního stromku 
 

V neděli 11. Prosince jsme měli rozsvícení stromu v Tochovicích. 

Vystoupení jsme připravovali přibližně měsíc. Já jsem básničku neříkala, 

ale na valníku jsem zpívala koledy. Lidi nám tleskali, když jsme 

vystoupení skončili, tak se jim snad líbilo. Před námi byla ještě školka, ta 

to měla také hezké. Naše vystoupení trvalo 13 minut, tak jsme dlouho na 

valníku nemrzli. Byl tam také jarmark, prodávali tam andělé z keramiky a 

také z pravé ovčí vlny a malé stromečky. 

Po nás ještě zpívali koledy lidi s hudebními nástroji. Hráli moc pěkně. 

Nakonec byl ohňostroj, to už jsem tam nebyla. Neděle byla hezká 

  Alžběta Klozarová 4. ročník 
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Vyhodnocení sběru 
 

Jméno       ŘÍJEN       LISTOPAD      PROSINEC   

  AL BA EL AL BA VÍČ EL AL BA VÍČ EL 

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

Hrubý 90 10   265 13   9         

Kačur       330               

Krahulec           290     5   4 

Pekárek       430 144             

Sadílek         10     200   500   

Šafář                       

Šimůnek 340     250 22     620   80   

Šverma 4260 50   1500 25 110   1500 14 260   

Žáček 140 7 4 210 28 2750 6       7 

Stulíková     1 2393 34         1396   

Suková 1070 5 4 1013 9 2560   131     1 

Šafářová 
V.       740               

2.                       

Jaroš T. 960     4120       710       

Kadlec   79 2 6114   2331 21 300 109 1280 7 

Němeček 3000                     

Petřík 1790     800           630   

Šprungl                       

Lakomá S. 60 43 2           6     

Stejskalová   9   720 9   2   4     

Svobodová                       

Šafářová T.               1580       

 

Dovolte mi, abych jménem Tochováčku popřála i já dětem, rodičům a všem 

čtenářům hezké a klidné svátky. 
 Do roku 2012 přeji všem hodně zdraví, protože to je 

důležité, abychom mohli být s těmi, které máme rádi. 

Dále vám přeji hodně lásky, kterou 

potřebuje každý z nás, je to ten nejlepší 

dárek, který můžeme druhému dát. 

Těším se, že se v lednu všichni sejdeme při naší společné práci. 

  Renata Duchoňová 
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Jméno     ŘÍJEN     LISTOPAD     PROSINEC   

  AL BA EL AL BA VÍČ EL AL BA VÍČ EL 

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

Buzický             2   11     

Horčička       460 9             

Kratchvíl V.         3           2 

Průcha 200 20 1 3960 14   1     1110   

Sladovník 970 7 87         230 41   72 

Švejnoha 600 20   600 35     1200       

Kačurová       390   290           

Karasová 330                     

Konderlová   24 1                 

Sadílková                       

Vršťalová 2000 3 9         880       

4.                       

Jaroš J. 880     4050               

Kratochvíl D.                     2 

Bejčková                       

Hlavínová       535               

Klozarová 640     910               

5.                       

Brychtová       190     2         

Lakomá Š. 290 46 2   9   5   142     

Šprunglová     1                 

Šimůnková 270   1 390 24     620   80   

Uherková         10   10   26   1 
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Vybarvi a najdi cestu k balíčkům 

 

 


