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Slovo ředitele školy 

Advent je v plném proudu. Je to čas čekání na 

příchod Ježíška, na dárky, vánoční stromeček, radost a 

klid. To je pravý smysl tohoto času. Každým dnem se 

ke splnění těchto přání přibližujeme. Každou adventní 

neděli rozsvěcujeme další svíčku na adventním věnci a 

těšíme se na dny radosti a pohody.  

Vánoční přípravy, výzdoba, koledy a básničky 

celý měsíc také prostupovaly naší školou. Toto 

předvánoční období je i časem tajemným, kdy se dějí 

prazvláštní věci. Můžeme v něm potkávat na ulicích 

Mikuláše, anděly a čerty, někdo se v něm chce dozvědět i svoji budoucnost. 

Trháme a dáváme si do váz větvičky třešní „Barborky“ a možná si některá z 

děvčat tajně říká: „Jestlipak se do roka vdám?“  

K nám do školy Mikuláš tentokrát nepřišel, ale za to čertice Popleta, i 

když je zapomnětlivá a popletená, opět dorazila a předělala nám školu na 

pekelnou. Nezapomněla samozřejmě na dárky, které si ukryla až na komíně.  

Připravovali jste vystoupení k rozsvícení obecního vánočního stromu, 

které se konalo 8. prosince. A určitě se vyvedlo. Společně s rodiči jste vyrobili 

6. prosince na večerním tvoření krásné výrobky pro jarmark. Chtěl bych 

poděkovat všem, kteří se osobně této tvorby zúčastnili, nebo výrobky vytvořili 

doma. O vánočním jarmarku jsme za ně utržili nemalou finanční částku, která 

pomůže Sdružení rodičů organizovat v příštím roce pěkné akce pro vás.  

I letos jsme se připravili na vánoční besídku. Tradičně na ní hrajeme 

pohádku. Ta letošní se jmenovala Peklo vzhůru nohama. Povedla se a určitě jste 

s ní potěšili všechny vaše rodiče a ostatní diváky.  

Radujme se z času, který nám nyní nastává. Děkuji všem za poctivou a 

svědomitou práci v tomto roce.  

Přeji vám pokojné sváteční dny a šťastný nový rok.  

Jiří Sladovník  
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Připravované lednové akce  
 
9. ledna 14.00 h - konzultační hodiny o prospěchu žáků za II. čtvrtletí šk. roku  

7. a 14. ledna   - náhradní hodiny plaveckého výcviku  

25. a 26. ledna - zápis nových školáků do 1. ročníku šk. roku 2013-2014  

31. ledna         - vydávání vysvědčení za I. pololetí šk. roku 2012-2013  

1. února           - pololetní prázdniny  

 

Výlet do Prahy 
 

29. listopadu jsme jeli do Prahy, do 

hlavního města české republiky. Jeli jsme do 

poslanecké sněmovny, moc se mi tam líbilo, 

a nebyla jsem sama. Cestou tam jsme viděli 

tančící dům, byl moc hezký. Hezký byl i 

celý výlet do Prahy.  

  Denisa Svobodová 3. ročník 

 

Ve čtvrtek jsme jeli autobusem do 

Prahy. Já vůbec nevěděla, jak to tam bude 

vypadat, jenom trošku, protože nám to pan 

učitel pouštěl na projektoru. Když jsme přijeli 

do Prahy, byla jsem strašně napjatá. Rozdělili 

jsme se do dvou skupin. S jednou skupinou šel 

pan učitel, s druhou paní učitelky. 

 

Amálie Stejskalová 3. ročník 

 

Jeli jsme v 7:15 z Tochovic. Vystoupili jsme a šli asi 30 minut ke 

středisku poslanecké sněmovny. Paní 

průvodkyně nám pustila film. Pak jsme šli 

do poslanecké sněmovny. Prošli jsme 

rámem, batohy a bundy jsme dali na 

rentgen, jestli nemáme nějakou zbraň. Šli 

jsme dlouho po schodech, pak jsme vešli do 

sálu poslanecké sněmovny. Autobusem 

jsme jeli zase domů do Tochovic. 

   

Přemysl Hadač 3. ročník 
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Pekelná škola s čerticí Popletou 

 
Dnes tu je pekelná škola. Na první 

pohled to vypadalo, že Popleta nepřijde, ale já 

věděla, že přijde. A přišla! Všichni byli rádi. 

Popleta nechala balíčky v komíně, chudák pan 

řiditel musel pro ně až do komína. Mikuláš 

nepřišel, ale Honza Sladovník přinesl vepříka 

Mikuláše. 

  Martina Vršťalová 4. ročník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nikol Bejčková 5. ročník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O čertech 

Čerti pořád karty hrají, 

jinak se moc nezabaví. 

Špinaví až za ušima, 

mají tam i soudek piva. 

Mají černé oblečení, 

jinak všechno špinavý. 

Přiletěla k nám Popleta, 

a ta skoro všechno ví. 

 

Nikol Bejčková 5. ročník 

V pátek 7.rosince se konala ve škole 

„Pekelná škola. Byla to celkem zábava. Nejdříve 

jsme nacvičovali na besídku a na rozsvěcení 

stromku, to mě bavilo, já tam hraju na flétnu 

„Jak jsi krásné neviňátko“, to mi jde. Pak přišla 

Popleta, to byli všichni rádi. My 3., 4. a 5. 

ročník jsme plnili úkoly a psali do Tochováčku. 

Celý den se mi moc líbil. 

   

Alžběta Klozarová 5. ročník 
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Milí čtenáři, také Tochováček vám všem přeje 

krásné Vánoce plné pohody, zdraví a lásky, která k těmto 
svátkům určitě patří. Užijte si dny plné pohádek, her, 
klidu a času na své nejbližší, dny, kdy máme čas říkat 
krásná slova a věnovat se lidem, které milujeme.  

Do příštího roku přeji všem hlavně zdraví a těším 
se na další spolupráci.  Renata Duchoňová 

 

Vystoupení žáků při slavnostním rozsvícení obecního stromu 
 

V sobotu 8. 12. 2012 bylo rozsvícení našeho 

tochovického vánočního stromku. Jako každý rok 

mluvil nejprve pan ředitel a pak pan farář, který strom 

rozsvítil. Potom přednášeli a zpívali předškoláci, po 

školce jsme zpívali my. Já tam byla také. Honza a 

Míša nejprve promluvili, pak byly tři koledy, 

následovala flétna, zase tři koledy a nakonec Honza 

s Míšou mluvili. Po nás vystupovala nějaká kapela a 

nakonec byl ohňostroj. Moc se mi to líbilo. 

  Martina Vršťalová 4. ročník 

 

8. prosince se konalo rozsvěcení vánočního 

stromku, já jsem tam měla s Honzou Sladovníkem řeč. 

Také jsem zpívala, moc se mi to líbilo, i když mě zábly 

nohy a ruce. Myslím, že se to všem povedlo, dokonce 

jsem některé lidi zaslechla, jak říkají, že to bylo moc 

pěkné. Byl tam také vánoční jarmark, paní učitelky měly 

na sobě vánoční čapky. Počkala jsem na ohňostroj a pak 

šla domů. Moc se mi to líbilo a také mě to bavilo. 

  Michaela Hlavínová 5. ročník 

 

Příprava na vánoční besídku. 

Připravujeme vánoční besídku pro rodiče. Připravujeme jí 

s panem ředitelem a paní učitelkou Duchoňovou. Hrajeme 

pohádku „Peklo vzhůru nohama. Já hraju čertici. Jsou tam 

čerti a andělé, nakonec zpíváme koledy. 

   Alžběta Kačurová 4. ročník 
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Sběr 

 

Jméno     LISTOPAD      PROSINEC   

  AL BA VÍČ EL AL BA VÍČ EL 

1. g ks g ks g ks g ks 

Kačírek 460 172             

Průcha D.     1042 2     438   

Telecký                 

Horčičková                 

Stejskalová V. 1000 5         250   

Šedivá 2265 19 2900 3 652     2 

Šimůnková 1500   186       428   

Švejnohová 86 6 86 3 338 5 178   

2.                 

Funfálek 41   208 1 38 14 54   

Hrubý 174 11     184 8 146 1 

Kačur 1014       590       

Pekárek                 

Sadílek 420 5 3156   202 20 1508 1 

Šimůnek 546 9 769 3 222 5 452 3 

Šverma 2000 10 700 1 3000 20 500 17 

Žáček     878   452 16   1 

Stulíková         240 29 270 6 

Suková 580 12 487           

 
Vánoční výzdoba školy 

 

Na výzdobu vánoční školy děláme andílky, hvězdy, 

zasněžené obrázky, malujeme ryby, papírové řetězy a 

vánoční svícny. Také už jsme ozdobili vánoční stromeček.

  Vojtěch Kratochvíl 4. r. 

 

Vyzdobili jsme školu tak, že jsme 

vyráběli papírové andělíčky, malovali 

jsme domy a kostely, skládali jsme 

papírové hvězdy na okna.    Milan Švejnoha 4. r. 
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Jméno   LISTOPAD     PROSINEC   

  EL AL BA VÍČ EL AL BA VÍČ EL 

3. ks g ks g ks g ks g ks 

Hadač P.                   

Jaroš T.   2500   1444           

Kadlec   370 97             

Němeček       1090   1100       

Petřík 2         160   600 3 

Šprungl                   

Lakomá     14   1         

Stejskalová A.   1000 3         250   

Svobodová   700 50 272           

Šafářová   1550 110 250 1         

4.                   

Buzický                   

Horčička                   

Kratochvíl V.                   

Průcha 1     2750 1 406 20 130   

Sladovník 3   8   9 422 70   5 

Švejnoha   88 6 78 3 234 4 182   

Kačurová   884       288       

Karasová                   

Konderlová                   

Sadílková 2                 

Vršťalová 1     400 14 200   450   

5.                   

Hadač B.                 1 

Jaroš J.   275               

Kratochvíl D.                   

Bejčková                   

Hlavínová       
 

  156 45     

Klozarová       178           
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Najdi cestu k okénku a vybarvuj 

Najdi 10 rozdílů 
 

 

 

 

 

 

 


