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        Obsah: Slovo ředitele školy. Tochováček má narozeniny. 

 Co se do prosincového čísla nevešlo, co se stalo za 5 měsíců  

ve škole, zápis do 1. třídy, vyhodnocení sběru, 

 bludiště a malování. 
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Slovo ředitele školy 

 
Mílí žáci,  

před měsícem jsme přivítali nový rok 

2012.  Jaký bude? Věřím, že pro všechny, 

úspěšný. Budeme v něm naplňovat učební 

cíle, pořádat kulturních i sportovních akce, 

ale hlavně se budeme snažit o to, abychom spolu vycházeli co možná 

nejlépe, měli se rádi, pomáhali si, a aby se nám v naší škole líbilo, cítili 

jsme se v ní příjemně a těšili se do ní.  

Vánoční svátky přinesly spoustu pohody, radosti a rodinného 

štěstí. Pod stromečkem jste určitě našli hodně dárků, které vás potěšily, 

rozveselily, nebo přinesly poučení a zábavu. Snad jste tam nešli i 

knížky a někteří je máte možná už i přečtené. V hodinách čtení, ve 

všech ročnících, si budete o vašich přečtených knihách určitě povídat. 

Číst byste měli co nejvíce. V knihách se dozvídáte zajímavé věci, učíte 

se z nich, obohacujete svoji slovní zásobu, rozvíjíte své vyjadřovací 

dovednosti. Určitě byste měli chodit do veřejných knihoven. Máte tam 

možnost si vybrat z velké nabídky knih takové, které vás zajímají a 

které ve svých vlastních knihovnách nemáte. Přitom roční poplatek 

třeba v naší tochovické knihovně není žádný. Myslím si, že jste někteří 

jen trochu pohodlní do ní zajít.  

Společně s dnešním číslem Tochováčku dostáváte také pololetní 

vysvědčení. Známky, které jsou na něm z jednotlivých předmětů 

uvedeny, odráží úroveň vašich vědomostí a dovedností, svědčí o vašem 

zájmu o jednotlivé předměty. Chtěl bych hodně pochválit naše nejmenší 

školáky, prvňáčky, pro které je toto vysvědčení prvním. Chválím je za 

velký kus školní práce, kterou odvedli. Podařilo se jim poznat písmenka 

už téměř celé abecedy, naučit se pěkně číst, dobře počítat, úhledně psát. 

Máme z nich radost nejen my ve škole, tak i rodiče doma. Jen ať jim 

jejich snaha vydrží dlouho. 

K vysvědčení dostáváte také dárek ve formě jednoho dne prázdnin. 

Odpočiňte si, odreagujte se a do školních úkolů druhého pololetí se 

v pondělí 6. února vrhněte s co největší chutí a elánem. Přeji vám hodně 

úspěchů. 

     Jiří Sladovník 
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Připravované únorové akce 
 

3. února    - pololetní prázdniny 

9. února    - začátek plaveckého výcviku 

24. února     - školní projekt „Slavíme masopust“ 

 

Po dobu plaveckého výcviku bude vyměněn středeční rozvrh za 

čtvrteční. Výměna se týká i kroužku dramatického a zdravotního. 

 

 

 

Tochováček má narozeniny 

 

 

 

 

 
 

Milan Švejnoha 3. r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Eva Brychtová 5. r. 

 

K narozeninám 

 

Tochováčku milý 

zůstaň ještě chvíli. 

Budu do tebe doufám psát 

a obrázky malovat. 

Zůstaň Tochováčku milý, 

zůstaň s námi ještě chvíli. 

Lidí si Tě rádi čtou, 

a přitom se zasmějou. 

Zůstaň ještě chvíli, 

Tochováčku milý. 

 

Šarlota Lakomá 5. r. 

Tochováčku 

 

Tochováčku malý, 

černobílý, krásný, 

pohádkový, básničkový, 

Tochovicím děláš radost, 

také naší školičce, 

Tochováčku krásný. 

 

Renáta Konderlová 3. r. 
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Co se do prosincového čísla nevešlo 

Vánoční besídka 
 

Školní besídka 

byla 20. prosince, byla o 

narození Ježíška a nebyla 

tak dlouhá jako všechny 

besídky. Nacvičovali 

jsme jí s panem učitelem 

a někdy s paní učitelkou 

Duchoňovou. Mamince 

se to moc líbilo. Mně se 

nejvíc líbilo, jak jsme 

zpívali. Já jsem měl roli 

pastýře a také jsem 

tančil.   Vojtěch Kratochvíl 3. Ročník 

 

20. prosince se konala 

besídka o narození Ježíška. 

Nacvičoval s námi pan ředitel 

s paní učitelkou. Texty napsala 

paní učitelka Duchoňová. 

Doufám, že se to rodičům i 

školáčkům líbilo. Přitom byl 

jarmark. Já hrála anděla. Bylo 

tam více koled než textu. 

 

Tereza Šafářová 2. ročník   Martina Vršťalová 3. ročník 

 

Školní nadělování 
Před Vánocemi jsme si udělali ještě 

jedny Vánoce a to ve škole. Nadělovali jsme 

dárečky svým kamarádům, také jsme si udělali 

pár vánočních zvyků, například pouštění 

lodiček, házení pantoflí, zpívání koled a 

rozkrajování jablka, které jsme si pak snědli. Já 

a ještě nějaké holky jsme se převlékly za anděly.

   Eva Brychtová 5. ročník  
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Co se stalo za 5 měsíců ve škole    

Čas plyne jako voda, a pět měsíců už je skoro za námi. Měli 

jsme hodně projektových dnů i Vánoce jsme tu prožili, mně se nejvíce 

líbily právě ty Vánoce. Jak to probíhalo? Ráno jsme se dvě hodiny 

učily, pak jsme šli na svačinu a hned potom jsme si zkoušely pouštět 

lodičky a rozkrajovat jablíčka. Potom jsme každá třída zpívali koledy, 

třeba my páťačky jsme zpívaly „Chtíc aby spal“. A taky jsme si 

povídali kdo, kde nosí dárky, potom jsme rozdávali dárky. Myslím si, 

že každý něco dostal a byl z toho šťasten, 

hned potom jme šli na oběd.        
Kristýna Šprunglová 5. ročník 

 

Za celý půlrok se tu stalo hodně věcí. 

Ty nejlepší vám napíšu: s klukama z 3. třídy je 

docela legrace, ale skoro všechno zkazí a 

s holkama z pětky jsme se dost nasmáli, 

myslím, že jsme si to užili.  Nejvíce se vždy 

těším na hodinu anglické výchovy. Ájina je 

sice těžká, ale máme moc hodnou učitelku, 

která nám angličtinu pečlivě vysvětlí. Budeme 

hrát pohádky z dramatické výchovy. Celý 

půlrok byl hustý.   Šarlota Lakomá 5. Ročník 

 

Už je to 5 měsíců od letních prázdnin a chodíme do školy, za těch 5 

měsíců se ve škole se tu přihodilo mnoho projektů a legračních příhod. 

Nejlepší to bylo o vánocích, když jsme si rozdávali dárečky. Tak rychle to 

uteklo a většina z nás se těší na vysvědčení. Já se těším, ale i ne, protože 

nevím, co mě čeká.   Denisa Šimůnková 5. Ročník 

Zápis do první třídy 
Dne 20. ledna 2012 se konal zápis do prvních třídy. Celá škola se 

připravovala už pár dní dopředu, žáci z třetích tříd udělali kornoutky, které 

vypadaly jako myšky. My dívky z páté třídy jsme zabalovaly dárky a  vyráběl\ 

masky, sobíky a školy z keramiky. Jeden den přišli předškoláci ze školky, 

kteří zazpívali písničky a zarecitovali básničky. Prvnáčci jim ukázali, jak se 

počítá a čte. 18. ledna se rodiče dětí přišli podívat do školy. Zápis proběhl 

dobře. Už se těšíme na další prvnáčky. A do prvního školního roku jim 

přejeme mnoho hezkých chvil a dobrých známek.      

 Michaela Uherková 5. ročník 
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Vyhodnocení sběru 

 

Jméno     LISTOPAD      PROSINEC     LEDEN     

  AL BA VÍČ EL AL BA VÍČ EL AL BA VÍČ EL 

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

Hrubý 265 13   9         834 4 840 1 

Kačur 330               500     1 

Krahulec     290     5   4         

Pekárek 430 144             326 52 568   

Sadílek   10     200   500     46 1920   

Šafář                         

Šimůnek 250 22     620   80   320 5 113   

Šverma 1500 25 110   1500 14 260   1500   214   

Žáček 210 28 2750 6       7 430 4   11 

Stulíková 2393 34         1396   20 11     

Suková 1013 9 2560   131     1 1350 84 757 1 

Šafářová 
V.                         

2.                         

Jaroš T. 4120       710               

Kadlec 6114   2331 21 300 109 1280 7   60 180 5 

Němeček                         

Petřík 800           630           

Šprungl                         

Lakomá S.           6             

Stejskalová 720 9   2   4     910 3   1 

Svobodová                         

Šafářová T. 740       1580               

              

 

 

 
Denisa Šimůnková 5. r. 
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Jméno   LISTOPAD     PROSINEC       LEDEN     

  AL BA VÍČ EL AL BA VÍČ EL AL BA VÍČ EL 

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

Buzický       2   11             

Horčička 460 9                     

Kratchvíl V.   3           2         

Průcha 3960 14   1     1110   100 13 376   

Sladovník         230 41   72 360 22   2 

Švejnoha 600 35     1200       2770 13 386 2 

Kačurová 390   290           880       

Karasová                         

Konderlová                   15   1 

Sadílková                 450 105     

Vršťalová         880               

4.                         

Jaroš J. 4050                       

Kratochvíl D.               2         

Bejčková                         

Hlavínová 535               400       

Klozarová 910               1010       

5.                         

Brychtová 190     2         640       

Lakomá Š.   9   5   142             

Šprunglová                         

Šimůnková 390 24     620   80   320 11 113   

Uherková   10   10   26   1 4000       
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Vylušti křížovku a najdi správnou cestu 


