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Slovo ředitele školy  
 

Milí žáci, 

 otvíráte nové číslo školního časopisu, které je už 

jarní. I když ještě občas mrzne a venku se objeví nějaká 

sněhová vločka, jaro už je tu. Voda pod ledem ožila, 

rozkvetly první sněženky, ptáci po ránu zpívají a za chvíli 

bude příroda plná barev. Březnové sluníčko má však 

„krátké ruce“. Znamená to, že ještě tolik nehřeje, ale pouze 

svítí, a proto bychom si neměli zapomenout obléci svetr a bundu, abychom 

nenachladli a neonemocněli. 

Všichni se těšíme na velikonoční svátky, které příchod jara zvěstují. Řada z nás 

je považuje za nejbarevnější svátky v roce. Všechno v přírodě se postupně 

zabaluje do pestrých barev. I ta slepičí vajíčka, kterým říkáme kraslice. My 

jsme se ve škole také chystali na tyto svátky a na velikonoční jarmark, který 

každý rok pořádáme. Na tradičním školním tvoření velikonočních dekorací 

jsme se sešli první jarní den 21. března a během odpoledne se vám i rodičům 

podařilo vytvořit spoustu krásných výrobků. Všem rodičům, kteří se tvorby 

osobně zúčastnili, nebo nám poslali výrobky, které doma zhotovili, děkujeme. 

V únorovém čísle Tochováčku jsem psal o důležitosti četby a kráse poznávání 

nových světů prostřednictvím knih. Měsíc březen je nazýván dokonce měsícem 

knihy, a proto bychom se v něm neměli zapomenout začíst do nějaké pěkné 

knížky a určitě navštívit knihovnu. My jsme se do ní podívali 22. března, když 

jsme podnikli výlet do Rožmitálu pod Třemšínem. V tamní Knihovně manželů 

Tomanových jsme se od paní knihovnice dozvěděli zajímavé a užitečné 

informace o knížkách. Možná, že některé z vás tato beseda podnítí navštívit i 

naší tochovickou knihovnu. 

V Rožmitále jsme ale nejen besedovali nad knihami, ale také hráli divadlo 

v domově seniorů. Naším masopustním žertovním příběhem o babce a dědkovi 

jsme zde potěšili babičky a dědečky. Také vás těšilo, když se smáli, tleskali 

nám a děkovali za krásné vystoupení. Tady vidíte, že vaše školní práce má 

velký smysl a že i vy, i když jste ještě malí, můžete druhým hodně pomoci.  

Na závěr vám chci popřát krásné velikonoční svátky. 

       Jiří Sladovník 

Připravované dubnové akce 

17. dubna 16.00 h  - třídní schůzky 

24. dubna   - školní projekt „Příroda kolem nás“ 

26. dubna  - divadelní představení „Netopýr ušák“ 

30. dubna   - školní projekt „Čarodějná škola“ 
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Obecní masopust 
 

V sobotu 23. února jsme vystupovali na masopustu. Nemohli jsme být 

venku, protože chumelilo, tak byl celý program v kulturáku. 

Vystupovali jsme po mateřské škole. Byl tam také kejklíř a škola z Březnice. 

My jsme hráli o babce a dědkovi, tancovali jsme, zpívali a povídali básničky. 

Myslím, že se nám to povedlo, protože jsme to nacvičovali měsíc, ale myslím 

si, že se nám to hlavně povedlo, že jsme se všichni snažili. 

Moje mamka a babička z toho měly velkou radost a já dobrý pocit. 

Amálie Stejskalová 3. ročník 

 

Já jsem na obecním 

masopustu nevystupoval, ale 

i když jsem nevystupoval, 

líbilo se mi to moc a moc. 

Líbilo se mi to, protože tam 

byl dědek, a přitom to byl 

pan ředitel a babka byla paní 

učitelka Duchoňová. 

                                                                  

Ondřej Kadlec 3. ročník 

 

Divadelní představení „Paní Nuda“  
 

Dne 6. března se konalo ve škole divadlo s názvem „Paní Nuda“. Bylo 

to o tom, že Honzíka nic 

nebavilo a nic mu nepomáhalo. 

Tak jsme se s Jájou a Ivetkou 

pokusili písničkou Honzíka 

rozesmát, ale nešlo to. Zkusili 

jsme to pohádkou „Perníková 

chaloupka“. Já jsem byla 

Mařenka a Honza Jeníček. 

Pohádka vrátila Honzíkovi i 

paní Nudě dobrou náladu. 

Nakonec jsme si zatancovali a 

všechno dobře dopadlo.  

Nejvíce se mi líbilo, že jsem si zahrála Mařenku. 

     Renata Konderlová 4. ročník 
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Velikonoce 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            

   Aneta Stulíková 2. ročník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  Jaroslav Jaroš 5. ročník 

Připravujeme se na Velikonoce.  

Výzdobu máme u horní třídy.  

Dnes odpoledne se koná tvoření.  

Také máme ve škole soutěž o nejlepší  

výtvor. 

 Petr Sadílek 2. ročník 

 

Ve škole je hezká výzdoba. Kdo 

chce, může přijít na tvoření. 

Bude to tu moc hezké.  

 

Ondřej Pekárek 2. ročník 

 

Ve škole soutěžíme o nejlepší kraslice.  

Tvoříme kuřátka a věnečky na jarmark.  

Na výzdobu děláme kraslice. 

 

 Daniel Šimůnek 2. ročník 

 

Jaro 

Na jaře včelky bzučí, 

voda v potoce hučí. 

Všechno rozkvétá, 

půjdeme do světa. 

 

R. Konderlová, G. Sadílková 

4. ročník 

 

Jaro a Velikonoce 

 

Jaro přišlo k nám, 

já vám něco dám. 

Dám vám malovaná vajíčka, 

co snesla naše slepička. 

Ta slepička je kouzelná, 

Velikonoce nám přinesla. 

Já se bojím pomlázky,  

že brzy mě chytí za vlásky. 

Kluci mi našlehaj,  

ale jen maličko  

a potom brzičko  

dám já jim vajíčko. 

 

Michaela Hlavínová 5. ročník 
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Vystoupení žáků v domově seniorů a beseda v Knihovně v 

Rožmitále p. Tř.  

 

V pátek 22.3. jsme jeli do Rožmitálu do domova důchodců zahrát pohádku o 

zatoulaných jablíčkách. Nejprve jsme se převlékli a potom jsme zahráli 

představení. Naše vystoupení babičky a dědečky moc potěšilo. Po představení 

jsme si dali svačinu.  

Potom jsme šli do knihovny. V knihovně jsme byli rozděleni do skupin podle 

řad, ve kterých jsme seděli. Paní knihovnice nám ukázala na internetu největší 

knihu na světě. Podle pověsti ji měl autor napsat za jednu noc, jinak ho zazdí, 

údajně se autor knihy spojil s ďáblem. Potom jsme se šli podívat na knížky. 

Celý den se mi moc líbil. 

Jan Sladovník 4. ročník 
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Vyhodnocení sběru 
 

Jméno ÚNOR 
   

BŘEZEN 
  

  AL BA VÍČ EL AL BA VÍČ EL 

1. g ks g ks g   ks ks 

Kačírek                 

Průcha D. 202 12 2070 1 2000   214   

Telecký 806 38 1700 7         

Horčičková       1         

Stejskalová V.         220 4 500   

Šedivá 270   2500           

Šimůnková         2000   2000   

Švejnohová 660   320           

Fumfálek 144 12   10       1 

Hrubý 260   124   164 9 352   

Kačur 534 20     252       

Pekárek 1500 30 552   592     2 

Sadílek 445 9 1370   325 28 328   

Šimůnek 126 28 462   1110   924   

Šverma 2000 10 750   1500 20 694 6 

Žáček   40   1 252 34   1 

Stulíková 1900 17 129 1 1108 12 386   

Suková 368 111 1467   467   651   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilmička Stejskalová 1. r.   Radunka Šimůnková 1. r.    Jára Telecký 1. r. 
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Jméno ÚNOR 

   
BŘEZEN     

  AL BA VÍČ EL AL BA VÍČ EL 

3. g     ks g ks   ks 

Hadač P.                 

Jaroš T. 620   840           

Kadlec         3705 86 1175 18 

Němeček 400               

Petřík   22   12 2500     1 

Šprungl       2 334 33 120 8 

Lakomá 220       94       

Stejskalová A.         220 3 500   

Svobodová 310               

Šafářová                 

Buzický         310       

Horčička       2         

Kratochvíl V.                 

Průcha L. 144   2500 1   30     

Sladovník  168 14   10 360     7 

Švejnoha 600   320           

Kačurová 578   368   280       

Karasová       1         

Konderlová                 

Sadílková 5500 11 845 5       5 

Vršťalová 950               

Hadač B.                 

Jaroš J.                 

Kratochvíl D.                 

Bejčková                 

Hlavínová         360 9     

Klozarová 168               
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  Vylušti křížovku, najdi cestu a vybarvuj 
 


