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Slovo ředitele školy 
 

Uplynul další měsíc a vy otvíráte nové číslo školního časopisu. Únor 

byl vlastně posledním zimním měsícem. Ten další nám už přivede jaro se 

sluníčkem, na které se určitě těšíme. Vždyť zimy jsme si užili dost a dost. 

Únorové třeskuté mrazy, které na mnoha místech naší vlasti lámaly dlouholeté 

teplotní rekordy, se už nevrátí. Dokázaly nám ale pěkně zamrazit rybníky a 

udělat skvělá kluziště. Určitě jste si všichni užili bruslení. A to je dobře. Když 

je zima, tak má být pořádná. 

Věřím, že jste si všimli, jak se prodlužuje den. Sluníčko nezapadá tak 

brzy jako v prosinci a lednu a ráno, když jdete do školy, nechodíte za šera, ale 

už za světla. I ptáčky je ráno slyšet zpívat. Přesto je ale ještě den kratší než 

noc. Na jarní rovnodennost si musíme necelý měsíc počkat. 

Únor byl a je také časem vrcholící zábavy a rozpustilosti před 

začátkem jarních polních prací. Času radování se říká masopust a končí o 

Popeleční středě. I u nás v Tochovicích si budeme tuto tradici připomínat 

masopustním průvodem. Připravujeme pro něj vystoupení plné písniček a 

tanečků a předvedeme ho 3. března. Tak ať se nám vše vydaří a všechny 

přítomné pobavíme. 

Po masopustu nastává doba postní. Budeme se v ní chystat na 

velikonoční svátky. Musíme školu jarně vyzdobit, vyrobit velikonoční 

dekorace pro jarmark, no prostě splnit spoustu úkolů. 

Potěšilo mě, že jste se ve velkém počtu zapojili do charitativní sbírky, 

kterou jsme v únoru pořádali pro občanské sdružení Život dětem, jež pomáhá 

nemocnicím při léčení vašich nemocných vrstevníků. Podařilo se nám v této 

sbírce vybrat celkem 1 195 Kč. Je chvályhodné, že nezapomínáte na pomoc 

bližním. 

Co popřát na závěr? Snad hodně sluníčka na jarní prázdniny, které vás 

v příštím týdnu čekají. 

Jiří Sladovník 

 

Připravované březnové akce 
 

2. března   - projektový den „Slavíme masopust“ 

3. března 10.00 h  - vystoupení dramatického kroužku  

na oslavě obecního masopustu 

5. – 9. března   - jarní prázdniny 

28. března   - tvoření velikonočních dekorací pro jarmark 

30. března 9.00 h  - divadelní představení „Žabák Kvak“ 
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Milé děti, 
omlouvám se, že nejsem dlouhodobě ve škole, 

ale nedovoluje mi to vážné onemocnění. Věřte, že 
kdyby to bylo možné, byla bych moc ráda mezi vámi. 
Stýská se mi a často na vás vzpomínám, jak se vám 
daří, kolik písniček jste se naučili, a jak se 
připravujete na masopustní vystoupení. Mrzí mě, že 
tam nebudu s vámi. Budu vám však držet palce a 
věřím, že vše dobře zvládnete.  
 Až to bude trochu možné, přijedu se na vás 
podívat. Moc se na všechny těším. 
    Renata Duchoňová 

 

Co se stalo za 5 měsíců ve škole    

Už máme za sebou půl školního roku, a když tak 

vzpomínám, opravdu moc se mi líbilo, když jsme měli 

projekt „Pekelná škola“. Všichni jsme se převlékli za 

čerty a měli jsme spoustu hezkých soutěží a testů. Ještě 

se mi moc líbil projekt „V ohrožení života“. Trénovali 

jsme poplachy a pouštěli si video, kde nám říkali, co si 

máme vzít, když bude vyhlášen poplach. To se mi za ten 

půlrok nejvíc líbilo. 

Jan Sladovník 3. ročník 

 

 Už uplynulo půl školního roku. Prožili jsme 

hodně dobrodružství a hlavně jsme se toho hodně 

naučili. Také jsme měli projektové dny, nejlepší byl o 

ohrožení života, to se mi moc líbilo. 

   Gábina Sadílková 3. ročník 

 

 Jsem ve 3. ročníku, půl 

roku uteklo jako voda. Stihli jsme toho hodně a najednou 

je tu vysvědčení. Měli jsme několik projektů a hodně se 

naučili. Mám ráda matematiku. V prosinci jsme si 

povídali o Vánocích a rozdávali si dárečky. 

Natálie Karasová 3. ročník 
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Plavání 
Na plavání už jsme byli dvakrát. Před plaváním se osprchujeme a 

jdeme plavat. Učíme se kraula, prsa, znak atd. Jsou čtyři družstva, já jsem ve 

druhém družstvu. Nejlepší je chodit do vířivky, skákat a plavat na desce. Po 

skončení hodiny plavání se zase osprchujeme a usušíme si mokré vlasy. Na 

konec si můžeme něco koupit v malém bufetu. Pak jedeme autobusem celí 

vyčerpaní a hladoví zpátky do školy. 

Denisa Šimůnková 5. ročník 

 

 

Dne 9. února jsme začali jezdit na plavání. Já jsem družstvo číslo 2, 

společně se mnou jsou:  Denka Šimůnková, David Kratochvíl, Tadeáš Petřík, 

Vojta Kratochvíl, Renata Konderlová a Honza Sladovník. Máme hodnou 

plavčici, která nás toho hodně naučí. Už se těším, až tam zase pojedeme.                   
 

Kristýna Šprunglová 5. ročník 

 

Od druhého pololetí chodíme na plavání. V autobuse sedím při cestě 

vzadu. Když nás rozdělovali do družstev, tak jsem byla přidělená do 

posledního a nakonec jsem skončila ve druhém nejlepším. Je to pro mě 

obrovský úspěch. Nejsem sice nejlepší, ale přejít za jeden rok z pátého do 

druhého družstva je docela úspěch. 

     Renata. Konderlová 3. ročník 
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Chodím už tři roky na plavecký výcvik, protože mě to baví a chci se 

naučit dobře plavat. Už umím prsa, kraula. Paní učitelka je hodná, ale když ji 

naštveme, tak se zlobí. Někdy plaveme s podložkami. Když doplaveme 

bazény, jdeme do vířivky. Na konci hodiny jsme od paní učitelky pochváleni, 

že hezky plaveme. Než odjedeme z bazénu, tak si můžeme koupit něco 

dobrého v obchůdku. 

     Vojtěch. Kratochvíl 3. ročník 

 

 

 

 

 

 

 
 

Natálka Karasová 3. ročník   Jan Sladovník 3. ročník 

 

Příprava na masopust 
Na začátku února jsme se začali připravovat na březnovou masopustní 

slavnost. Paní učitelka Duchoňová je nemocná, takže tam s námi proto 

nebude. Tak jsme začali masopustní vystoupení nacvičovat s panem ředitelem. 

Protože je nás ve škole moc, tak se vybrali jenom někteří žáci, kteří pro 

rodiče, příbuzné atd. připraví naše vystoupení. Budeme zpívat, tancovat a hrát 

na flétnu. Mladší žáci budou za kominíky a Elišky a my starší budeme mít jiné 

oblečení. Moc se těším a doufám, že se vám naše vystoupení bude líbit. 

                                         Eva Brychtová 5. ročník   

  

 

 

 

 

 

 

 
Amálka Stejskalová 2. ročník 
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Vyhodnocení sběru 

 

 

Jméno ÚNOR       BŘEZEN   DUBEN     

  AL BA VÍČ EL AL BA EL AL BA VÍČ EL 

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

Hrubý 420                     

Kačur 690 36   1               

Krahulec                       

Pekárek                       

Sadílek 174   1228                 

Šafář                       

Šimůnek 205   370                 

Šverma 2000 16                   

Žáček 330 123 330 4               

Stulíková 286 9 486                 

Suková 867 5 168                 

Šafářová V.                       

2.                       

Jaroš T. 2000                     

Kadlec 2130                     

Němeček                       

Petřík 1310                     

Šprungl 170 20                   

Lakomá S.                       

Stejskalová   4                   

Svobodová 3000   980                 

Šafářová T.                       
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Jméno ÚNOR       BŘEZEN     DUBEN   

  AL BA VÍČ EL AL BA VÍČ EL AL BA VÍČ 

3. g     ks g ks   ks g ks g 

Buzický   7                   

Horčička                       

Kratchvíl V.                       

Průcha 255 59 940                 

Sladovník 310   215 4               

Švejnoha 1620 16 280                 

Kačurová 1500     2               

Karasová                       

Konderlová 620                     

Sadílková                       

Vršťalová 3350     1               

4.                       

Jaroš J. 2300                     

Kratochvíl D.                       

Bejčková 1410                     

Hlavínová 170                     

Klozarová 450     2               

5.                       

Brychtová                       

Lakomá Š.                       

Šprunglová 170 20 180                 

Šimůnková 205   370                 

Uherková 1400 22   4               

 

 
Vybarvi obrázek a napiš,  

kolik je hodin. 
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Vylušti křížovku a najdi správnou cestu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


