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Slovo ředitele školy 
 

Listopad je měsíc, ve kterém se dny krátí a krátí. Tma bývá velmi brzy, 

a když ještě ke všemu zatáhnou oblohu černé mraky, musí se svítit celý den. 

Listopad s sebou přináší mlhy, deště a všelijakou černou čvachtanici. O svatém 

Martinovi se říká, že přijíždí na bílém koni, ale ten letošní nechal koně asi ve 

stáji pěkně odpočívat. Vlastně na něm přijel už koncem října, kdy napadl první 

sníh letošní zimy. 

U nás se sice dny krátí, noci se nám zdají nekonečné a sluníčko 

nevidíme na obloze třeba několik dnů, ale možná si ani neuvědomujeme, že 

někde na druhé straně světa právě teď rozkvétají keře a začíná růst nová tráva, 

začíná tam léto. Starší děti vědí, že tyto věci souvisí se sklonem zemské osy a 

oběhem Země kolem Slunce.  

O tom všem jste se dozvěděli minulý měsíc při naší návštěvě Planetária v Praze. 

Do Prahy jsme se tento měsíc opět podívali. Navštívili jsme místa, do kterých 

se nedá podívat každý den. Místa, ve kterých naši poslanci rozhodují o 

zákonech, kterými se máme řídit. Podívali jsme se do Poslanecké sněmovny 

parlamentu České republiky. Viděli jsme na vlastní oči místa, kde poslanci 

hlasují a kde rozmlouvají o zákonech.  

Na konci listopadu začíná advent. Blíží se nejkrásnější svátky v roce 

Vánoce. Začneme zdobit vánočně školu, připravovat se na besídku a naše 

vystoupení při rozsvícení obecního vánočního stromu. Chystáme také tradiční 

vánoční jarmark, na který budeme 6. prosince společně s rodiči připravovat 

výrobky při tradičním předvánočním tvoření dekorací. Těšíme se na vaši hojnou 

účast. 

Jiří Sladovník 

 

Připravované prosincové akce 

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

jarmark 

6. prosince 8.00 h  - začátek plaveckého výcviku 

7. prosince 8.00 – 12.30 h  - školní projekt „Pekelná škola“ 

8. prosince 16.30 h  - vystoupení žáků při slavnostním rozsvícení  

    obecního stromu 

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

18. prosince   9.00 h  - divadelní představení „Vánoce“  

– divadelní skupina Krab 

19. prosince 16.00 h  - vánoční besídka a jarmark 

21. prosince  10.00 h  - vánoční nadělování ve škole 
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Anketa: Který předmět máš ve škole nejraději? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mirek Žáček:    Já mám rád tělocvik, skákání přes švihadlo a družinu, 

 protože tam hrajeme různé hry. 

Anetka Stulíková:  Nejraději mám tělocvik, protáhnu si záda, dále  

    matematiku a geometrii. 

Daník Šimůnek:  Mám rád tělocvik, protože se při něm vydovádím. 

 

Honzík Funfálek:  Mám rád tělocvik, protože se tam zvedají činky a skáče  

   přes švihadlo. Dramatickou výchovu, líbí se mi  

   nacvičování na besídku a matiku, která mi jde. 

Agátka Suková: Můj oblíbený předmět je matematika, protože mi jde.  

Také mám ráda hudební výchovu, kde zpíváme hezké 

písničky. 

Honzík Hrubý: Líbí se mi psaní do písanky. Také mám rád  

   dramatickou výchovu, protože tam hrajeme a zpíváme. 
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Zájmové kroužky 
Můj nejlepší kroužek 

Jmenuje se informatika, učí nás tam Jirka 

Duchoň. Chodím tam rád. Je každý pátek od 

7 hodin. Učíme se, co je v počítači. Když 

nám zbude čas, můžeme být na počítači a 

hrát hry. U počítače sedím s Filipem, nebo 

s Járou Jarošem, někdy sám. Také chodím 

na sportovní kroužek. Děláme kotouly, 

skáčeme přes kozu, nebo děláme přihrávky 

s míčem. Když nám zbude čas, tak hrajeme 

vybíjenou. Kroužek je v úterý a má nás Jiří 

Sladovník.        Milan Švejnoha 4. ročník 

David Kratochvíl 5. ročník   

 

Líbí se mi keramický kroužek, protože se tam 

vyrábí, barví a potom si výrobek vezmeme domů 

Nejdříve jsme si vyrobili, co jsme chtěli, potom šneka, 

želvu, květináč. Učí nás paní učitelka Zikmundová a 

kroužek je ve středu. 

   Přemysl Hadač 3. ročník 

 

Náboženství 

Náboženství začíná ve čtvrtek odpoledne. Já na náboženství chodím, 

protože se tam učíme o bohu. Děláme tam různé závody a hrajeme hry. Čteme o 

bohu a různých věcech, které se k bohu připojují. Také píšeme testy. Vede nás 

pan Mikeš. Já tam chodím, protože se hodně 

zajímavého naučím o bohu. Jeník (náš učitel) je 

moc příjemný a mám ho ráda. 

 Amálie Stejskalová 3. ročník  

 

Dramatický kroužek je ve čtvrtek ráno. 

Při kroužku nacvičujeme pohádky, básničky a 

jiné. Učí nás paní učitelka Duchoňová. 

Dramatický kroužek mě baví a paní učitelka je 

moc hodná. Teď nacvičujeme pohádku Peklo 

vzhůru nohama. 

Gabriela Sadílková 4. ročník 

     Michaela Hlavínová 5. ročník 
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Vážení čtenáři, milé děti, asi jste si všimli, že 
toto číslo je již padesáté. Ano, již padesátkrát nám 
vyšel náš TOCHOVÁČEK. Je za tím hodně práce, 
snahy i zábavy, mnoho článků, obrázků i fotografií 
z akcí, které ve škole probíhají.  

Přeji si, aby se nám i nadále dařilo a mohli se 
tak těšit každý měsíc na další náš školní časopis. 

   Renata Duchoňová 
 

Třídíme odpad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V naší škole třídíme odpad. Třídíme třeba hliník, 

elektrospotřebiče, baterie a víčka od pet lahví. Zapojujeme 

se do soutěže. Já toho do školy moc nenosím, ale objeví se 

tu i takoví, kteří nepřinesou vůbec nic a to je špatně. I malá 

pomocná ruka se hodí. Kdyby nikdo nenosil nic, nemohli 

bychom dostat žádné diplomy. Máme tu vystavené už dva. 

Já doufám, že budeme vždycky tak dobří 

   Michaela Hlavínová 5. ročník 

Recyklohraní 

 

Pan Kontejner je hodný pán, 

pořád by si s námi hrál. 

Na třídění, 

to nás baví, 

třídit – hliník, plasty, papíry, 

máme to hned, za chvíli. 

Vytřídíme odpadky, 

nedáme je na skládky. 

Raději je zrecyklujem, 

nové věci z nich ukujem. 

 

Jan Sladovník 4. ročník 

 
 

Třídění 

 

Třídění je dobrá věc, je to 

hračka. Kdo netřídí správně, ničí 

přírodu. Ve škole jsme se umístili 

v soutěži na druhém místě, byl to pro 

nás veliký výkon. Já rád třídím, brzy 

zase něco přinesu. Když vyhrajeme, 

budeme mít hodně bodů a zase si 

něco koupíme. Před dvěma rukama 

jsme koupili motyčky, rýče, lopaty a 

tak podobně. Před rokem jsme 

vybrali rádio na angličtinu. Jsem 

zvědav, co si koupíme příště. 

 David Kratochvíl 5. ročník 
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Hodnocení sběru 
 

Jméno        ZÁŘÍ           ŘÍJEN         LISTOPAD   

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

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

Kačírek           53 340 1 460 172     

Průcha D. 556   1490   338 89 120 1     1042 2 

Telcký 274 343 908   1200   1200 1         

Horčičková                         

Stejskalová 
V.         100 2 240   1000 5     

Šedivá         1526     6 2265 19 2900 3 

Šimůnková       8 286       1500   186   

Švejnohohvá 1000 10   2 856 3 1664   86 6 86 3 

2.                         

Funfálek       1         41   208 1 

Hrubý 330 15 428   128 6 84   174 11     

Kačur 438           202   1014       

Pekárek         986   830           

Sadílek 1640 12 2400   842 7 1770 1 420 5 3156   

Šimůnek 2628   1730   298 5   4 546 9 769 3 

Šverma 1500   320 3 2000 10 700   2000 10 700 1 

Žáček 218 46 2000 2 404     1     878   

Stulíková         3473 26 8731 6         

Suková 3000 93 431   1010 15 1018   580 12 487   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nikol Bejčková 5. ročník  Bořivoj Hadač 5. Ročník 
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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           2500   1444   

Kadlec       30 1100   881   370 97     

Němeček 4400       400   750       1090   

Petřík         580 25 480 2         

Šprungl         418 38 162           

Lakomá 120         19       14   1 

Stejskalová 
A.         100   240   1000 3     

Svobodová 690 25 666           700 50 272   

Šafářová 1300   2000           1550 110 250 1 

4.                         

Buzický                         

Horčička                         

Kratochvíl V.                         

Průcha 3214   984   4502   222 1     2750 1 

Sladovník     172 13 186 26   3   8   9 

Švejnoha 1632 37 370 3 806 3 1600   88 6 78 3 

Kačurová     300   314       884       

Karasová             
 

          

Konderlová                         

Sadílková         4700 70 686 2         

Vršťalová 1606 8 194 13       1     400 14 

5.                         

Hadač B. 432     2                 

Jaroš J. 360   254           275       

Kratochvíl D.                         

Bejčková                         

Hlavínová         420           
 

  

Klozarová 854                   178   
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Vybarvuj, hledej cestu a najdi 10 rozdílů 

 
 

 


