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Slovo ředitele školy  
 

 

Už celý měsíc píšeme nový rok, rok 2013. Na jeho začátku jsme si přáli 

mnoho štěstí a zdraví, možná jsme si dávali i předsevzetí, jak zlepšit svoje 

jednání, nebo jak se zbavit svých zlozvyků. Někdo si třeba předsevzal zlepšení 

prospěchu ve škole. Jestli toto předsevzetí naplnil, se ukáže při rozdávání 

vysvědčení. Bez ohledu na to, zda se některým z vás podaří vysvědčení 

vylepšit, či ne, bych vám přál, aby byl tento rok úspěšný ve všech směrech. 

Rozhodně bych vám přál mít dobrého přítele. Říká se, že je to největší 

dar, když ho máme. Často ale špatně chápeme význam slova přátelství. 

Myslíme si, že přítel je ten, s kým se zrovna nehádáme, nebo ten, kdo je nám 

právě užitečný. Ale to nemá s přátelstvím vůbec nic společného!  

Opravdovým přítelem pro nás může být i člověk, se kterým se pohádáme, nebo 

mu tisíckrát pomáháme a řešíme za něj jeho problémy. Ale přesto jsme rádi, že 

ho máme. Cítíme se s ním příjemně a bezpečně.  

Na světě by určitě bylo dobře a hezky, kdyby si lidé vzájemně 

pomáhali, měli se rádi a neubližovali si. Vy jste v tomto měsíci také pomáhali. 

Ne všichni, ale hodně z vás. Pořádali jme přece charitativní sbírku pro občanské 

sdružení „Život dětem“, které pomáhá dětem, které už ve svém životě poznaly, 

že ne všechno je jen krásné a bezproblémové. Vybrali jsme v této sbírce 1135 

Kč. A to je velmi pěkný výsledek. 

V lednu se nám podařilo opět vylepšit vybavení školy novými 

výukovými pomůckami. Určitě jste si všimli nové televize v oddělení školní 

družiny. Není to televize obyčejná. Je připojena do školní počítačové sítě, takže 

na ní budou žáci 4. ročníku moci při vyučování používat všechny výukové 

programy, tak jako děti v ostatních třídách. S nákupem a instalací televize nám 

pomohl pan Kadlec, kterému chci poděkovat za jeho ochotu. 

Čas nezadržitelně a neuvěřitelně rychle běží. Celých pět měsíců 

školního roku je za námi. Právě dnešní číslo Tochováčku dostáváte zároveň 

s pololetním vysvědčením, na kterém je známkami zhodnocen celý Váš přístup 

ke školním povinnostem. Tam, kde přece jen všechno není nejlepší, se naskýtá 

v novém pololetí příležitost vylepšovat a opravovat. Nejdůležitější je však 

vylepšovat vzájemné vztahy. 

Na závěr vám chci do nového pololetí školního roku popřát hodně úspěchů.  

 

          

Jiří Sladovník 
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Připravované únorové akce 

 
1. února - pololetní prázdniny 

8. února - školní projekt „Jíme zdravě“ 

14. února - beseda s režisérem Ondřejem Kepkou 

22. února - školní projekt „Slavíme masopust“ 

23. února - vystoupení žáků školy na obecních oslavách masopustu 

 

 

Recyklohraní – černá skládka 

 
Jednoho dne jsme se v přírodovědném kroužku 

vydali na místo, na kterém jsme minulý rok objevili černou 

skládku. O tomto místě jsme informovali starostu obce. 

Podle úkolů z recyklohraní jsme se tento rok na stejné místo 

vydali, a na místě černé skládky už nic nebylo. Je vidět, že 

pan starosta se na toto místo zaměřil. Náš les je zase čistý a 

nehyzdí ho špinavé odpadky.  

Renata Konderlová 4. ročník 

 

27. listopadu jsme navštívili černou skládku. Byla za 

železničním přejezdem. Vyfotili jsme se tam a něco si řekli 

o černé skládce. Před rokem tam nebylo čisto, ale teď ano. 

Ta černá skládka obsahovala takové chemikálie, že by to 

mohlo zabít zvířata. Byly tam lahve od piva, rum, nejvíc 

plastů a papír.   Jan Němeček 3. Ročník 

 

 

 

Výtvarná soutěž 
 

V této soutěži jsem vyhrála diplom a čelenku 

s odznáčkem. Vyhrála jsem za obrázek veliké stínované 

rakety. Se mnou vyhráli ještě Honzík Sladovník a Milan 

Švejnoha. Soutěž se mi moc líbila a také mě bavila. Obrázky 

se posílaly do Prahy do planetária.   

  Michaela Hlavínová 5. ročník 
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Vánoční besídka 

 
19. prosince se konalo vystoupení „Peklo vzhůru 

nohama. Nejdříve k nám do školy přišla školka, zahráli 

jsme pohádku a zazpívali koledy, školka nám také 

zazpívala písničku. 

Odpoledne do školy přišli rodiče. Besídku jsme dlouho 

nacvičovali, dali jsme si s tím hodně práce. Bětka byla 

vypravěčka 1 a já vypravěčka 2, Míša čertova bába, 

Honza malý čertík, Gabča byla Kačenka a Marťa 

princezna. Lidé nám hodně tleskali, když zbývaly jen tři 

koledy, paní učitelka k nám do sboru pozvala bývalé žačky: Kamilu J., Lucku 

Ž., Terku S., Šarďu a Míšu U. Když to skončilo, tělocvičnou zazněl velký 

potlesk. Lidem se to určitě líbilo. 

Nikol Bejčková 5. ročník  
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  Plavecký výcvik  

 
Ve čtvrtek 31. ledna je 

poslední plavání, už se těším. Nejvíce se těším na 

závody a hraní. Doufám, že budu konečně na 1. 

místě, vždycky byla na 1. místě Bětka Klozarů . 

Plavecký výcvik mě baví, můžu se zlepšit v plavání a 

na konci hodiny můžeme jit do vířivky nebo do páry 

a nikdy zase ne . Jaroslav Jaroš 5. ročník 

   
 

Já už od 1. třídy jezdím na plavání. Baví mě to. 

Letos chodím do 1. skupiny, kde plavou ti nejlepší. 

Třeba tam zkoušíme znak, kde se plave na zádech. Pak 

třeba kraula, prsa, pod vodou a někdy na deskách. 

Nejvíce mě baví poslední plavání, nebaví mě proto, že 

je poslední a už nebudeme jezdit, ale baví mě proto, že 

nejdříve plaveme závody a pak si hrajeme. Můžeme si přinést i nějakou malou 

hračku, třeba vodní brýle, vodní pistoli, kruh, nebo něco 

takového. Také i předposlední hodiny zkoušíme, jak kdo 

plave, aby se na mokré vysvědčení napsalo, jak kdo plave. 

Mokré vysvědčení nám dávají poslední hodinu, dají ho 

učitelkám a ty nám ho pak rozdají ve škole.  Plavání se mi 

moc líbí, a také mě moc baví. 

                               Alžběta klozarová 5. ročník 

 
Vážení čtenáři, začal nám nový rok, ještě 

nevíme, co nám přinese, ale i my můžeme hodně 
ovlivnit. Jsou věci, které sami nezměníme, ale 
něco přece. Říkáme si ve škole, jak se k sobě 
chovat, jak si pomáhat. Na každém z nás záleží, 
na každém slově, činech. Neubližujte nikomu. 
Chovejte se k sobě vždycky tak, abyste svých činů 
nemuseli litovat, tím uděláte život hezčí. 

Renata Duchoňová 
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Vyhodnocení sběru 

         
Jméno     LEDEN     1. pololetí celkem   

  AL BA VÍČ EL AL BA VÍČ EL 

1. g ks g ks g   ks ks 

Kačírek 136 38 498   596 263 838   

Průcha D.   7 208   894 96 3298 3 

Telecký         1474 343 2108 1 

Horčičková   18       18     

Stejskalová V.   4     1100 11 490   

Šedivá 1167   860   5610 19 3760 11 

Šimůnková 3000 139 496   4786 139 682 8 

Švejnohová 882   356 1 3162 24 2284 6 

2.                 

Funfálek 246 103   2 325 117 262 4 

Hrubý 210 17 78   1026 57 736 1 

Kačur 1818       3860   202   

Pekárek         986   830   

Sadílek 206 9 1030   3310 53 9864 2 

Šimůnek 944 6 840 2 4638 25 3791 12 

Šverma 1000 25 1000   9500 65 3220 21 

Žáček 554     2 1074 62 2878 6 

Stulíková         3713 55 9001 12 

Suková 245 10 536 1 4835 130 2472 1 
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Jméno     LEDEN     1. pololetí celkem   

  AL BA VÍČ EL AL BA VÍČ EL 

3. g ks g ks g ks g ks 

Hadač P. 280 6 145 3 712 6 145 5 

Jaroš T.         2860   1698   

Kadlec         1470 97 881 30 

Němeček         5900   1840   

Petřík 1440       2180 25 1080 5 

Šprungl 288 54 136   706 92 298   

Lakomá 498     1 618 33   2 

Stejskalová A.   8     1100 11 490   

Svobodová     204   1390 75 1142   

Šafářová         2850 110 2250 1 

4.                 

Buzický   21       21     

Horčička                 

Kratochvíl V.                 

Průcha 226 21 100   8348 41 4186 2 

Sladovník 148 4   3 608 108 172 33 

Švejnoha 930   384 1 3690 50 2614 7 

Kačurová 2000       3486   300   

Karasová 1530 55 2670 5 1530 55 2670 5 

Konderlová                 

Sadílková         4700 70 686 2 

Vršťalová 168 49 1750 2 1974 57 2794 30 

5.                 

Hadač B. 291 5 145 3 723 5 145 6 

Jaroš J.         635   254   

Kratochvíl D.                 

Bejčková                 

Hlavínová         576 45     

Klozarová 466       1320   178   
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Najdi cestu. 


