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Slovo ředitele školy  
  

Měsíc listopad utekl, jako když se mávne kouzelným proutkem. Přinesl 

s sebou krásné sluneční dny, pořádnou mlhu i déšť a na svém konci i mrazy a 

první sníh. Dny se zkracovaly a zkracovaly, takže nyní začínáme prožívat nejdelší 

noci v roce. A právě teď nastává ten pravý čas, abychom při tak dlouhých 

večerech sáhli po knize a dali se do čtení. Říká se, že kniha je naším nejlepším 

přítelem, která nám pomůže vyplnit čas, který nemůžeme trávit venku, protože je 

brzy tma. Určitě jste si všimli, že ráno, když jdete do školy, nebo se z ní 

odpoledne vracíte, chodíte za šera nebo dokonce za tmy. Takový listopad je a jiný 

nebude. 

Na svém konci přivádí advent. Čas čekání a příprav na vánoční svátky. Řada 

z nás je považuje za nejkrásnější svátky v roce. V období příprav na ně, které trvá 

celý měsíc, zdobíme a pečlivě uklízíme naše domovy, chystáme se na 

obdarovávání našich nejbližších. 

I u nás ve škole nás čeká spousta práce. Musíme všechno zimě a vánočně 

vyzdobit, připravit se na vystoupení u obecního vánočního stromu a nachystat 

naši besídku. Tak ať to všechno zvládneme. 

V tomto čase myslíme také na nemocné a osamělé nebo opuštěné lidi. V polovině 

uplynulého měsíce jsme v naší škole zorganizovali charitativní sbírku, určenou na 

pomoc výcvikovému středisku koní ve vesnici Rokytno u Pardubic, kde se 

připravují koně pro zdravotní ústavy a léčebny v České republice. Jízdou na nich 

se léčí nejrůznější zdravotní problémy pacientů. Říká se tomu hiporehabilitace. 

Ve sbírce se nám podařilo vybrat 525 Kč. Všem, kteří se jí zúčastnili, děkujeme. 

Nejvíce jste se ale v listopadu věnovali učení, protože to je vaším 

hlavním úkolem. Poznáváním nových věcí, zajímavostí a zákonitostí se vám 

rozsvěcuje ve vašich hlavičkách světlo vědění. S ním překonáváte strach 

z nejistoty a neznáma a tím roste vaše odvaha. Proto poznávejte a učte se. 

        Jiří Sladovník 

Připravované listopadové akce  

 4. prosince 16.00 – 18.00 h - tvorba dekorací pro vánoční jarmark s rodiči a 

  dětmi 

5. prosince 11.30 h  - rozsvícení školního vánočního stromu 

7. prosince 16.00 h  - vystoupení žáků při slavnostním rozsvícení  

  obecního stromu 
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9. prosince 10.45 h  - divadelní představení v MŠ „Vánoce“  

16. prosince 16.00 h  - vánoční koncert žáků ZUŠ J. J. Ryby 

18. prosince 16.00 h  - školní vánoční besídka a jarmark 

20. prosince  10.00 h  - vánoční nadělování ve škole 

23. 12. 2013 – 5. 1. 2014  - vánoční prázdniny 

 

Plavecký výcvik 

 
28. listopadu nám začal plavecký výcvik. Já se nejprve bála, protože jsem byla 

přiřazena do 1. družstva. Máme ale moc hodnou paní učitelku. Celkem jsme 

plavali čtyři bazény, delfíny, kraul a nakonec skákali do vody. Nejdříve jako 

hřebík, a pak tleskali rukama nad hlavou. 

Na konec výcviku jsme si s Amálkou a Sofkou vzaly desku a plavaly na ní. 

Moc se těším na další hodinu. 

      Renáta Konderlová 5. ročník 

 
Ve čtvrtek 28. listopadu začal u nás plavecký výcvik. Já jsem ve čtvrtém 

družstvu. Jsem tam s Terezou, Járou, Mírou, Bořkem, Danielem Kačírkem a 

Honzou Švermou. Naše paní plavčice byla ze začátku přísná, ale potom hodná. 

Moc se mi tam líbilo a už se těším na další hodinu výcviku.  

     Jan Němeček 4. ročník 

 

Projekt „Chráníme si své životy“   

 
 
Ve středu 13. listopadu byl školní 

projekt, který se jmenoval Chráníme si 

své životy. Mně se všechno líbilo. Dost 

jsem se toho naučil a třeba se mi to 

všechno bude hodit v budoucnu. 

Můžeme pomoct třeba zraněným než 

přijede záchranná služba. Naše 

družstvo v projektu vyhrálo. 

    

 Tomáš Buzický 5. ročník 
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Ve středu 13. listopadu se konal projektový den Chráníme si své životy. 

Na jeho začátku jsme se rozdělili do pěti družstev. Já byl ve druhém družstvu. 

Práci jsme začínali ve spodní třídě, kde jsme si povídali o evakuaci. Pak jsme šli 

do naší třídy a tam se seznamovali s dopravními značkami. V horní třídě jsme se 

učili o topografii. Po svačině přijeli záchranáři. Připravili si pět stanovišť. 

Ošetřovali jsme na nich zlomeniny, transportovali zraněného, resuscitovali ho, 

zastavovali krvácení a ošetřovali popáleniny. Bylo to všechno moc pěkné. Nejvíc 

se mi líbila ta resuscitace. 

Jan Sladovník 5. ročník 

 
Ve středu 13. 11. byl projektový 

den „Chráníme si své zdraví“. U 

paní učitelky Zikmundové jsme 

se učili o topografii, u paní 

učitelky Léblové o dopravní 

výchově a u pana ředitele o 

požárech a o tom, co bychom 

dělali, kdyby hořelo u nás ve 

škole. Po svačině přijeli studenti 

záchranáři a učili nás dávat první 

pomoc. Celý projekt se mi líbil. 

Naše družstvo vyhrálo. 

 

      Denisa Svobodová 4. ročník 

Záchranáři 

 

Když někam jede sanitka, 

tak má mít s sebou nosítka.   

Zachraňují životy, 

třeba i tobě, když jsi u tety. 

Když zavoláš 155, 

záchranáři jsou tam hned. 

Každý z nás je má rád 

a je jejich kamarád. 

 

Gábina Sadílková 5. ročník 
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Co se stalo v Tochovicích 

 
Na Martina bylo u nás posvícení. 15. listopadu přijely houpačky a střelnice. Já 

jsem se moc ráda houpala na lodičkách se svojí kamarádkou Símou. Také jsme 

jezdily na autodromu. Bavilo mě i střílení ve střelnici na válečky, na kolo štěstí a 

na špejle s růžemi. Moje mamka měla narozeniny, tak jsem jí vystřelila pěknou 

růži. Byla jsem i ve skákacím, nafukovacím hradě. V pondělí a v úterý všechno 

od nás odjelo. 

Amálka Stejskalová 4. ročník 

 
V pátek 15. listopadu se nám narodil malý Šimon. Měří 50 centimetrů. Pětkrát 

denně řve, i když pro něj máme všechno, co potřebuje. Teď je mu 6 dní, 12 hodin 

a 27 minut.    

Jan Němeček 4. ročník 

Na co se těšíme 

 
Už se těším na prosinec, protože jsou v něm Vánoce, kdy dostávám dárky. Ten 

měsíc mám také rád proto, že je v něm hodně velká zima a dají se stavět 

sněhuláci. To je na něm moc dobré. 

     Filip Šprungl 4. ročník 

 
Já se těším na Vánoce, jak budeme péci cukroví. Těším se i na dárky a na 

stromek, jak bude ozdoben a jak přijde Ježíšek a nadělí nám dárky pod něj. 

 

     Alžběta Kačurová 5. ročník 

Čert 

Čert je bytost pohádková,  

záhadná a tajuplná. 

Nečistí si zuby, 

páchne mu pak z huby. 

Je chlupatý, 

chlupy má až na paty. 

Děti se ho bojí, 

pozor, už před vraty stojí. 

Klepa na ně, je s ním i čertice 

a ta proradná je. 

     

Jan Sladovník 5. ročník   Valentýna Blaškovičová 1. ročník 
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Soutěž ve sběru 

Jméno        ZÁŘÍ           ŘÍJEN         LISTOPAD   

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

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

Čížek                     

Němeček V. 500               820    

Pekárek B.                     

Sadílek K.                 2750 175 210  

Šedivý         3314 135 720 1     

Blaškovičová                     

Hrubá 388 21 313 5 118 17 54       

2. 

Hor                     

Kačírek         492 35 2700 1     

Průcha D. 570 29 458   312         114 1 

Telecký         568 85 2000      10 

Horčičková                     

Stejskalová V.           11     1000  600 1 

Šimůnková         9000   2000    50   

Šedivá 2722   2880       1489   987    

Švejnohová 524   2000   610 30 418 3 514  2000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Radka Šimůnková 2. ročník 
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Jméno  ZÁŘÍ         ŘÍJEN       LISTOPAD   

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

3. g  ks g ks g ks g ks g ks g ks 

Funfálek 550             1 82  5  

Hrubý 388 21 313 4 118 17 54       

Kačur 2740           260   192 4 161  

Pekárek O.                     

Sadílek P. 1246 18 1108   294 22 1550   782 14 1390  

Šimůnek 2592 3 1536   178 3 350   258 12 350  

Šverma 6000 150 500 10 1000 50 500 5 2000 100 1500 6 

Žáček 654 41 1439 2         138  780  

Stulíková 42 13 334         7 3157 16 3628 2 

Suková 3700 19 5200 1 3800   800    100   

4.  

Hadač         2400           

Jaroš             8000   3000 38  2 

Němeček J. 500       500         2620  

Petřík               5 3000 29  5 

Šprungl                     

Lakomá         480 15   4 360    

Stejskalová A.           10     1000  600 1 

Svobodová   6            2000  920 4 

Šafářová 1300               850 16 345  

5.  

Buzický                   596  

Horčička                     

Kratochvíl           3   13  10 196  

Průcha L. 304 75 194       1264   388 18   

Sladovník 700 9   17 170   82 6     

Švejnoha 842   2000   2000 30 366 3 488  2000  

Kačurová 1607       910        4 161  

Karasová             3300 86     

Konderlová   12     234   43   352  65  

Sadílková                 2750 175 210  

Vršťalová 3774   3000 13         200  2000  
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Vybarvuj a hledej rozdíly 


