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Slovo ředitele školy 
 
Milí žáci, 

 už celý měsíc uběhl od 1. září, kdy jsme 

slavnostně zahájili nový školní rok. Za tu dobu jste 

si již zvykli na školní práci a podařilo se vám 

dosáhnout pěkných výsledků. Do naší školy letos 

přišlo 11 nových žáků. Tím se celkový počet školáků zvýšil na 47. Přeji jim 

všem, aby po celých, nadcházejících 10 měsíců, prožívali ve škole spoustu 

hezkých chvil, aby jim školní práce přinášela pěkné zážitky, měli radost 

z výletů, besídek, exkurzí a školy v přírodě, která se bude letos konat ve 

Skryjích u Rakovníka ve dnech 7. – 14. června. 

Tak jako v minulých letech, tak i letos se o prázdninách ve škole 

pracovalo na tom, aby vás 1. září přivítala zase o něco lépe vybavená. Vybílily 

se všechny třídy, vyměnily se hlavní vchodové dveře. Do I. třída jsme 

nainstalovali další interaktivní data projektor. Podařilo se nám ho zakoupit 

z peněz, které naše škole získal na realizaci projektu „Inovace školy“, který 

realizujeme už druhým rokem. Na instalaci přístroje se podílel pan Kadlec, 

kterému bych chtěl za jeho práci poděkovat. Poděkovat musím také paní 

Jirkalové, která nám zdarma zajistila lakování úchytu na něj a na promítací 

plátno. 

Pro každého letošního prvňáčka věnovali zastupitelé obce Tochovice dárek 

v hodnotě 1000 Kč na nákup školních pomůcek. Díky němu nemuseli rodiče 

téměř žádné pomůcky dokupovat.  

 V minulých letech jste se aktivně zapojovali do různých charitativních 

sbírek. Svými peněžními dary jste pomáhali postiženým nebo nemocným dětem 

a činili tak záslužnou věc. Také v letošním roce se do podobných aktivit 

zapojíme. Hned začátkem října budeme tradičně pomáhat fondu Sidus, který 

poskytuje pomoc dětem, které se léčí s onkologickými nemocemi. Budete mít 

možnost si ve škole zakoupit drobné upomínkové předměty a peníze, které takto 

získáme, zašleme na bankovní účet zmiňovaného fondu.  

Od 1. října zahajují svoji práci všechny zájmové kroužky. Měli jste letos 

možnost vybírat z nabídky 10 zájmových útvarů. Určitě jste si z ní vybrali 

takové kroužky, ve kterých se vám bude práce líbit. Nadále probíhá výuky hry 

na flétnu, kterou vede pan učitel A. Tomášek a pan M. Bubeník pořádá 

v pondělí a ve čtvrtek cvičení kickboxu. 

Na závěr dnešního slova Vám chci popřát hodně úspěchů ve školní práci a 

spoustu pěkných výsledků ve všech činnostech, které budete v letošním školním 

roce podnikat. 

       Jiří Sladovník 
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Připravované říjnové akce 
 

11. října 7.30 h  - výlet do Prahy – návštěva Planetária  

a Národního technického muzea 

19. října 10.45 h  - pohádkové představení 

Pohádkové tancování s Popelkou“ 

24. října 8.00 – 12.30 h - školní projekt „Podzim v sadě a na zahradě“

   

25. – 26.října   - podzimní prázdniny 
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Zahájení školního roku 2012/2013 
 

Začátek školního roku 
Už jsem se těšil do školy na hudečku a 

také na paní učitelku Duchoňovou a zpívání. 

Také jsem se těšil na kamarády, hlavně na Járu 

Jaroše. Jsem rád, že jsem v páté třídě. 

 David Kratochvíl 5. ročník   Dan Šimůnek 2. ročník 

 
Školní rok začal tak, že jsme se sešli 

v tělocvičně. Uvítal nás pan ředitel a také pan 

starosta Radek Walter. Pan ředitel uvítal nové 

prvňáčky a také nové žáky: Bořivoje Hadače, 

Jana Funfála a Přemysla Hadače. Horní třída 

byla krásně žlutá. My jsme dole, jsme 

samostatná třída. Povídali jsme si a hráli jsme 

si. Já jsem čekal, než pro mě přijela maminka 

a jeli jsme domů. 

  Vojta Kratochvíl 4. ročník 

Filip Šprungl 3. ročník 

 
3. září byl první školní den. Všichni jsme se sešli v tělocvičně. Přišli 

k nám noví prvňáčci a bylo jich devět. Byla tam i ségra. Pan ředitel jim popřál, 

aby měli jedničky a dal jim kufřík s věcmi na učení. Já už jsem ve 4.rořníku a 

po dvou měsících jsem zase viděl kámoše.     Dominik Horčička 4. ročník 

 

 Do školy jsem se docela těšila, hlavně na holky a na paní učitelku 

Zikmundovou, protože jí máme za třídní. Jsem ráda, že se naše paní učitelka 

Duchoňová uzdravila a že s námi může zase 

nacvičovat pohádku „ O vznešené ježibabě“. 

Já tam hraju hastrmanku. Na začátku školního 

roku jsme vítali prvňáčky, kde jsou zatím 

šikovné a celkem hodné děti. Snad se jim ve 

škole líbí. Také k nám do školy přišli noví 

žáci, jeden druhák, třeťák a můj spolužák 

Bořek Hadač, který chodí s námi do 5. ročníku 

a je fajn. Alžběta Klozarová 5. ročník

      Tadeáš Petřík 3. ročník  
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Rožmitál pod Třemšínem 

 
Ve středu se konal výlet do Rožmitálu pod 

Třemšínem. Když jsme tam dojeli, rozdělili jsme 

se do dvou skupin. První skupina, v té jsem byl já, 

šla do domova důchodců zahrát pohádku. A druhá 

skupina šla do muzea.  

V domově důchodců jsme hráli pohádku  

„O vznešené ježibabě“. Já jsem hrál roli vodníka.  

Pohádka se nám povedla a babičky a dědečky 

z domova důchodců to velmi potěšilo.  

Potom nás autobus odvezl do Podbrdského 

muzea, kde jsme se podívali na výstavu „ Stromy jako domy“. Na výstavě měli 

vycpaná zvířátka a počítače, na kterých jsme 

mohli kliknout na zvíře a přehrát jeho zvuky. 

Měli tam také poznávací kvízy nebo 

mikroskop, na kterém jsme mohli sledovat 

různé brouky, motýlí křídla a podobně. Moc se 

mi ta výstava líbila a celý den byl plný nových 

a krásných zážitků.  

Jan Sladovník 4. ročník 
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Vyhodnocení sběru 
 

Jméno        ZÁŘÍ     
      
ŘÍJEN       LISTOPAD   

  AL BA VÍČ EL AL BA EL AL BA VÍČ EL 

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

Kačírek                       

Průcha D. 556   1490                 

Telcký 274 343 908                 

Horčičková                       

Stejskalová V.                       

Šedivá                       

Šimůnková       8               

Švejnohová 1000 10   2               

2.                       

Funfálek       1               

Hrubý 330 15 428                 

Kačur 438                     

Pekárek                       

Sadílek 1640 12 2400                 

Šimůnek 2628   1730                 

Šverma 1500   320 3               

Žáček 218 46 2000 2               

Stulíková                       

Suková 3000 93 431                 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

Agáta Suková 2. ročník 

 

Nová škola 

 

Do nové školy jsem se moc 

těšil, byl jsem zvědavý, jaké to tam 

bude, kolik budu mít spolužáků, jaké 

kroužky. 

Teď už do školy chodím a jsem 

spokojený. Škoda, že sem budu chodit 

jen jeden rok. 

  Bořivoj Hadač 5. ročník 



7 

 

 

             

Jméno 
          
ZÁŘÍ     

    
ŘÍJEN       LISTOPAD   

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

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

Hadač P. 432     2                 

Jaroš T. 360   254                   

Kadlec       30                 

Němeček 4400                       

Petřík                         

Šprungl                         

Lakomá 120                       

Stejskalová A.                         

Svobodová 690 25 666                   

Šafářová 1300   2000                   

4.                         

Buzický                         

Horčička                         

Kratochvíl V.                         

Průcha 3214   984                   

Sladovník     172 13                 

Švejnoha 1632 37 370 3                 

Kačurová     300                   

Karasová                         

Konderlová                         

Sadílková                         

Vršťalová 1606 8 194 13                 

5.                         

Hadač B. 432     2                 

Jaroš J. 360   254                   

Kratochvíl D.                         

Bejčková                         

Hlavínová                         

Klozarová 854                       
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Najdi cestu do ZOO           Spoj zvířátko a jeho potravu 

 

Najdi rozdíly a vybarvi 

 


