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Slovo ředitele školy 
 

Vstoupili jsme do měsíce června, posledního měsíce letošního školního roku. 
Na jeho konci nás bude čekat hodnocení celoroční učební práce, vydáním 
vysvědčení. Máte proto nyní ještě poslední moţnost zabrat z plných sil a 
pokusit se svoje výsledky co nejvíce vylepšit. Přeji Vám do této práce hodně 
úspěchů. 
Květen nám přinesl opět celou řadu mimoškolních činností. Rozhodně jednou 
z největších bylo naše vystoupení s pohádkou O Šípkové Růţence na oslavě 
Dne maminek. Za svoje výkony si zaslouţíte opravdu velkou pochvalu, 
protoţe jste maminkám udělali ohromnou radost a všem, kteří do kulturního 
domu přišli, jste ukázali, ţe umíte pěkně zpívat, tancovat, mluvit, no prostě 
hrát divadlo. 
Všechny dovednosti, které získáváte a rozvíjíte při přípravě našich pohádek, 
Vám pomáhají se správně a kultivovaně vyjadřovat, pohybovat a vystupovat 
na veřejnosti. To jste dokázali 19. května při účinkování v okrskové recitační 
soutěţi ve Strţi u Dobříše. Vedli jste si tu velmi dobře. Určitě jste poznali, ţe 
všem, kteří zde byli jako porotci nebo diváci či soutěţící, jste se velmi líbili, a 
proto jste slavili zaslouţený úspěch. Nejvíce musím pochválit děvčata Aničku 
Klozarovou, Lucinku Ţáčkovou a Terezku Sladovníkovou, která ještě navíc 
soutěţila v recitaci a kaţdá ve své kategorii získala ocenění. Prohlídka 
dobříšského zámku, kterou jsme absolvovali na závěr celého dne, byla myslím 
pěknou tečkou za krásně proţitým dnem.  

Květen s sebou přinesl ale také pobyt ve škole v přírodě v Janově nad 
Nisou. Nádherné počasí, jeţ nás celý týden provázelo, jen podtrhlo spoustu 
krásných záţitků, které jsme si odsud přivezli. Poznali jsme Jablonecko a 
Liberecko, vystoupili na několik místních rozhleden, Slovanku, Bramberk, 
Královku, majestátný Ještěd, viděli jsme výrobu sklářských výrobků ve sklárně 
v Janově, navštívili Muzeum skla a biţuterie v Jablonci, projeli se na koních na 
farmě v Janově, no prostě spousta záţitků a vzpomínek. 
Do Liberce se někteří z Vás s rodiči podívají ještě jednou a to 21. června, kdy 
se bude konat výlet do zoologické a botanické zahrady a aqvaparku Babylon. 
Tak ať se nám tento výlet vydaří, jako se povedla celá škola v přírodě. 
22. května jsme se ještě podívali do ZOO v Plzni. Zájezd byl odměnou za 
vítězství v soutěţi ve sběru baterií, kterou pořádala společnost ECOBAT. 
Výlet se Vám určitě líbil a mohl by Vás motivovat do další školní práce a 
sběrové činnosti. 
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Vyjmenoval jsem všechny akce, které jsme minulý měsíc podnikli. Mohli jsme 
je uskutečnit díky přípravě všech paní učitelek naší školy. Chci jim za jejich 
práci, které nabylo málo, poděkovat. Poděkování patří ale také sponzorům, 
panu Stulíkovi, Jirkalovi, Sdruţení rodičů při ZŠ Tochovice, kteří nám poskytli 
finanční příspěvky na uskutečnění pobytu ve škole v přírodě a dopravy na 
recitační soutěţ. Kdyţ nyní děkuji za dary, kterých se nám dostalo v minulém 
měsíci, nesmím zapomenout ani na poděkování za darování okenní sítě do 
školní kuchyně, kterou nám prostřednictvím pana Konderly poskytla firma 
Oknoplastik. Splnili jsme tím úkol, který nám dala poslední kontrola 
z hygienické stanice. 
Takţe na závěr lze jen říci, ţe kdyţ se spojí všechny síly, tak se dílo daří a já 
si přeji, aby se nám dařilo co nejlépe a nejdéle. 
      

Jiří Sladovník 

 

 
 
Akce v měsíci květnu 
Macdonald CUP 
 
7.5. jsme jeli na Macdonald CUP do Příbrami. Špatné bylo, ţe jsme jeli v 
přesném počtu hráčů. Nějaký pán nás odvedl do kabiny, kde jsme se 
převlékali. Byla tam i škola z Březnice, kde mám bratrance. 
Nejprve jsme koukali na jiné zápasy a pak jsme hráli proto Milínu, prohrávali 
jsme. Přišla teta a vyhubovala nám, tak jsme se víc snaţili, poslední zápas prý 
byl dobrý. Byl jsem s Patrikem v obraně a přes nás málo kdo přejde. Prohráli 
jsme 3 : 1, ale ty tři góly se nedaly vychytat, protoţe to byly šibenice a ti 
protihráči byli silní. O to ale přece nejde.  
     David Kluk 4. ročník 
 
Ve středu 7. 5. jsem společně s kluky 3. aţ páté třídy jel na turnaj ve fotbale. 
Hráli jsme se šesti týmy. Bohuţel jsme nedali ţádný gól a tak jsme jen jednou 
remízovali. Odešli jsme smutní.   

Vojta Vestenický 3. ročník 
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Akce v měsíci květnu – Den matek 
 
V neděli 11. 5. byl 
významný den. Víte jaký? 
No přece Den matek. Ten 
den základní, mateřská 
škola a dokonce taneční 
skupina z Milína, předvedly 
svá pásma. Milínské děti 
předvedly několik tanců, 
školka tančila, zpívala a 
přednesla básničky. 
Některé děti z hudebky 
zahráli na flétnu a na 
trubku. Hráli opravdu 
krásně! Nakonec jsme 
vystoupily my s pohádkou o 
Šípkové Růţence, která jak víte, byla určena především všem maminkám a 
babičkám k jejich svátku. Vše proběhlo krásně. Nakonec byla děkovačka 
s písničkou „Valčíček“. Po představení jsme rozdávali kytičky a keramiku. 
Doufám, ţe se představení líbilo. Byla to krásná neděle  

  Adéla Uherková 4. ročník 
 
 

11.5. jsme vystoupili v kulturním 
domě se svou pohádkou o 
Šípkové Růţence. V pohádce 
bylo hodně písniček, tanečků a 
pohádkových bytostí. 
Také děti z Milína nám 
předvedli tanečky a děti 
z mateřské školky z Tochovic 
zpívaly písničky o jaru, zimě a o 
námořnících. Některé děti 
z naší školy zahrály na hudební 
nástroje. Já si myslím, ţe se 
vystoupení kaţdé mamince 
líbilo. 

      Lucka Ţáčková 3. ročník 
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Akce v měsíci květnu 

Strž u Dobříše 
V pondělí 19.5. se celá škola zúčastnila 
recitační soutěţe v památníku Karla Čapka ve 
Strţi u Dobříše. Nejprve jsme představili naše 

divadlo o 
čertech, potom se recitovalo podle 
jednotlivých kategorií. Z naší školy recitovala 
Terezka Sladovníková, Lucka Ţáčková a Já 
Anina Klozarová. Byla tam i porota, hlavní 
porotce byl reţisér Ondřej Kepka. Obsadili 
jsme všechna třetí místa, ale paní učitelka 
říkala, ţe kdybych se víc snaţila, mohla jsem 
být první. 
Po soutěţi jsme jeli do dobříšského zámku. 

Prohlédli jsme si přístupné místnosti. Viděli jsme vzácné obrazy, lustry a také 
kouzelné zrcadlo. Paní průvodkyně říkala, ţe kdyţ si budeme něco přát, do 
roka se to vyplní, ale má to dvě podmínky, nesmíme to nikomu říct a nesmíme 
se rok podívat do zrcadla. Byli 
jsme i v místnosti. Kde se 
natáčela pohádka Princezna 
ze Mlejna. Nakonec jsme 
navštívili Francouzský park. 
Byl tam ještě Anglický, ale ten 
jsme kvůli času nestihli. Byl to 
moc hezký výlet. 
     Anna Klozarová 5. ročník 

Jeli jsme k Dobříši do památníku 
Karla Čapka. Hráli jsme tam 
pohádku o čertech. Také tam byla 
recitační soutěţ. Všichni nás hodně 
obdivovali a pan reţisér Kepka nás i 
odměnil. 
Také jsme jeli do Dobříše na zámek, 
kde se točila pohádka Princezna ze 

mlejna. Paní průvodkyně nám řekla také o Marii Tezii. 
Venku byla Francouzská zahrada a dobré bludiště. Věra Konderlová 2. r. 
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Akce v měsíci květnu  
ZOO – Plzeň 
22. května jsme byli v zoo v Plzni. Viděli 
jsme tam spoustu zvířat, třeba tygry, lvy, 
plameňáky, hady, netopýry a jiné. Také 
jsme byli v dinoparku, viděli jsme tam 
dinosaury. Byli jsme i v kině na příběhu 
o dinosaurech. Bylo to moc zajímavé. 
Výlet se mi líbil.    Vojta Klozar 3. ročník 
 

22.5. jsme jeli autobusem do 
zoo v Plzni. Dostali jsme se 
tam díky tomu, ţe naše škola 
je nejlepší ve sběru baterií 
v celém středočeském kraji. 
Myslím, ţe je to dobře, 
protoţe pomáháme přírodě. 
Výlet se mi moc líbil a všem 

ostatním určitě také. 
  
Adéla Šedivá 3. ročník 

 
Dne 22. května jsme 
jeli do Plzně. Od 
školy se odjíţdělo 
v půl osmé. Jela 
s námi ještě jedna 
školka. Nejdříve 
jsme šli do 
dinoparku, tak jsme 
počkali na kino o 
dinosaurech a mohli 
si pohrát na 
hřišťátku. Fotili jsme 
se u dinosaurů. Kdyţ 
jsme se nasvačili, mohli jsme si hrát na písku s kostrou dinosaura. 
     Tereza Sladovníková 2. ročník 
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Akce v měsíci květnu  
 škola v přírodě 
 
V pondělí 26.5. jsme jeli na školu v přírodě. 
Odjíţděli jsme v 7 hodin od školy. Jeli jsme do 
Janova nad Nisou. Kdyţ jsme tam přijeli, vyndala se zavazadla a čekali jsme, 

aţ se připraví pokoje. V pokoji 
jsme si vybalili věci a šli jsme na 
oběd. Po obědě jsme měli polední 
klid. 
Paní učitelka nás rozdělila do 
druţstev a plnili jsme různé úkoly. 
Také jsme chodili na procházky a 
na rozhledny. Byli jsme i v Liberci 
na Ještědu. V pátek jsme jeli do 
Jablonce do muzea biţutérie a 
skla. 
Tereza Sladovníková 2. ročník 

 
26. května jsme jeli na školu v přírodě a 
vraceli se 31. května. Nejvíce se mi líbilo, jak 
jsme chodili na procházky a přitom jsme 
sbírali kamínky a oni byly hezky barevné. 
Našla jsem si skleněné knoflíky. Také jsme 
hráli venku hry. 

Alţběta Chocholová 3. ročník 
 
 
Na škole v přírodě se mi líbily procházky. 
Nejlepší bylo, kdyţ jsme šli do lesa, byl tam 
čerstvý vzduch a mohli jsme tam vidět 
spoustu ţivočichů. Šli jsme také na 
vyhlídkovou skálu, která byla také v lese. 
Chodili jsme na rozhledny, první byla 
Bramberk, druhá Slovanka a třetí Královka. 
Také jsme šli na Ještěd. Z něho jsme viděli 
na celý Liberec. V Liberci se mi líbila fontána, 
ve které byla voda. Ještě jsme byli 
v Jablonci, tam se mi líbilo muzeum 
s biţutérií. 
  Tomáš Brychta 3. ročník 
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Jméno BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN 

  PAP AL BA PAP AL BA PAP AL BA 
   

 
kg g ks kg g ks kg g ks 

   
Brychtová           155   

      
Lakomá 

 
      52   480  80 

 
620 

    
Šimůnková   18  100   2   10   763   4 11,5 360 21 

   
Šprunglové   10    18   21      6 

     
Uherková M.  111         365   5 

  
17 

   
Vestenická     30    70   540  17 59 500  7 

   
Kučera D.             

      
Konderlová             

      
Sladovníková   37  600   1  10   970   9  8 

     
Brychta             

      

Kačírek     83 
  
43   52    100   8 98 

     
Klozar         18  3500  27 

      
Ţáčková        103     82  14 

      
Mládek             38 275  8 

   
Vestenický         69   410  19 58 500  5 

   
Chocholová        27     80 

     
Jarošová   11  180    10     11 250 

    

Maříková 
  
31,5      14  6500   9 

      
Šedivá   25   90   9       

      
Klement        128    46   7 149 3000 

    
Kluk    140     10  4770   4 

 
 100 

    
Štrach            46 

      
Uherková A.  111           5 

  
 9 

   
Jonák              1   1 

      
Klozarová         37  3500   5 

      

 


