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Slovo ředitele školy  
Milí žáci,  

nyní na sklonku roku, kdy se dny krátí a noci jsou dlouhé, nastává období, 

kdybychom se měli zastavit a přemýšlet. Je to doba, kdy s odstupem času můžeme 

hodnotit své skutky.  

Naši předkové, kteří si ještě neuměli tolik komplikovat život jako my, se 

právě v tomto čase scházeli v chalupách. Hovořili nejen o tom, co během končícího 

roku prožili, ale předávali si i zkušenosti a příběhy vyslechnuté již dříve. Do 

vyprávění praskal oheň v kamnech, na peci každé slovo poslouchaly děti. Na těch 

bylo, aby se příběhy, které slyší, dostaly i k uším příštích generací.  

Ale tuto dobu odnesl čas. Dnes už se lidé pospolu nescházejí. A když, tak jen ve 

frontách v supermarketech. Chybí nám nejen umění vyprávět, ale i umění 

naslouchat. Je mi to líto. Přál bych si, aby každý z nás našel spřízněnou duši, se 

kterou si rád popovídá a která jej vyslechne.  

Advent je časem, kdy se těšíme na Vánoce. V každé rodině se tyto svátky 

prožívají trochu jinak, ale téměř každý z nás si v tomto období uvědomuje sílu, 

kterou nám dávají naši nejbližší, sílu která nás naplňuje pocity klidu a štěstí. 

Myslíme na druhé a zároveň pociťujeme rychlost času, pomíjivost okamžiku a 

slibujeme si, že k sobě budeme milejší, hodnější a tolerantnější.  

Vánoce jsou zejména pro děti ty nejoblíbenější svátky v roce. Čeká je Štědrý 

den, k jehož symbolům patří rozsvícený stromeček a dárky pod ním. I naše škola se 

na vánoční svátky intenzivně připravovala. Vyzdobili jsme ji zimně, ve vestibulu 

rozsvítili vánoční stromeček. Při jeho slavnostním rozsvěcování jsme si zazpívali 

koledy. Ve výtvarném a keramickém kroužku připravili spoustu vánočních dekorací 

pro jarmark. Na tvorbě výrobků se jako každý rok podíleli i rodiče, kteří se 4. 

prosince ve škole sešli a svými nápady a pěknými výrobky pomohli rozšířit nabídku 

vánočních dekorací. Všem, kdo přišli, nebo dekorace doma vyrobili, moc děkujeme.  

Milé děti, jen jednou v roce je ten den, jen jednou v roce je ta noc, kdy srdce dlouho 

zavřená tiše otevírá píseň dávno zrozená. Jen jednou v roce je ta noc, jen jednou v 

roce je ten den, kdy dobrá vůle není snem, ale pravdou, která patří všem.  

Přeji všem žákům, jejich rodičům a zaměstnancům školy Vánoce plné lásky, 

smíření a spokojenosti a v roce novém hodně zdraví a štěstí.  

Jiří Sladovník  

Připravované lednové akce  

10. ledna 8.00 – 8.45 h - náhradní hodina plaveckého výcviku  

14. ledna 14.00 h - konzultační hodiny o prospěchu žáků za II. čtvrtletí šk. roku  

15. ledna - hudební představení pro žáky „Písničky z pohádek“  

24. – 25. ledna - zápis nových školáků do 1. ročníku šk. roku 2014-2015  

30. ledna - vydávání vysvědčení za I. pololetí šk. roku 2013-2014  

31. ledna - pololetní prázdniny 
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Mikulášská nadílka  

 
Ve čtvrtek 5. prosince u nás ve škole po plavání naděloval Mikuláš. Nejdříve jsme 

zpívali u vánočního stromečku, který nazdobili děti z 1. a 2. ročníku. Po koledách 

jsme se přesunuli do tělocvičny a tam jsme čekali na mikulášskou nadílku, kterou 

každý dostal. Po ní jsme se ještě podívali na pohádky.     

 Milan  Švejnoha 5. ročník  
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Rozsvícení obecního stromu  

V sobotu 7. prosince bylo v naší obci rozsvícení 

vánočního stromu. První měl slovo pan ředitel, paní 

Duspivová a pak pan farář. Po nich vystoupila školka. 

Měla to moc pěkné. No a pak jsme přišli na řadu my. 

Všem se náš program líbil. Rodiče si mohli zakoupit 

vánoční dekorace.        

                                              N. Karasová 5. ročník  

 

V sobotu 7. prosince, zhruba v 16 hod, 

se konalo rozsvícení vánočního stromu v 

Tochovicích. Já jsem zde měl vystupovat s 

ostatními dětmi na valníku. Před tím jsem 

koukal po ostatních klucích, jak se koulují a tak 

jsem šek také k nim. 

Napadl totiž ten den 

první sníh. Buch, bác 

a už za mnou běžela 

parta kluků s koulemi. 

Naštěstí jsem se stihl 

schovat pod stromem. 

A pak po té bitvě jsem 

měl vystupovat. 

Myslím, že celé naše 

vystoupení dopadlo 

dobře, protože jsem pásmo odříkal na jedničku. 

Nakonec mě oslnil ohňostroj.    

J. Sladovník 5. ročník  

Vánoční divadelní představení  

V pondělí 9. prosince bylo ve škole vánoční 

představení. Bylo o tom, že se dříve Vánoce neslavily a 

jak vzniklo jejich slavení. Celé představení hrály dvě 

paní a ještě jim v tom pomáhaly jejich loutky. Jedna paní 

herečka hrála na kytaru a druhá na harmoniku. 

Představení se nám líbilo.  

                               R. Konderlová 5. ročník  
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Vánoce 
 

 

 

 

 

 

                 Vilma Stejskalová 2. ročník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoční svátky  

V dávných dobách se o Vánocích nedávaly vždycky dárky. 

Lidé nebyli tak bohatí jako dnes. Nebylo to před padesáti lety 

ani před pětiset lety, ale před více než dvěma tisíci, kdy se 

Ježíšek narodil. Andělé v ten den všude hlásili, že se narodil 

spasitel. Jeho matka se jmenovala Marie a pěstoun Josef. 

Ježíškovi přišli přát pastýři a tři králové.    

V. Kratochvíl 5. ročník  

 

 

 

 

 

 

Radka Šimůnková 2. r. 

Vánoce  

Vánoční strom krásně svítí. 
Už neroste žádné kvítí 

a jenom padá sníh. 
Vánoce jsou krásné svátky, 

už se těším na pohádky. 
Až zazvoní zvoneček, 

snad dostanu dáreček. 
 

G. Sadílková 5. ročník 

 

Vánoční stromeček 

 

Zdobím, zdobím stromeček. 

Nazdobím ho krásně, 

Až zazvoní zvoneček, 

Rozsvítí se jasně. 

 

Martina Vršťalová 5. ročník 

 

Vánoční přípravy  

Za čtrnáct dní jsou Vánoce. Jsou to 

svátky narození Ježíška. Ten nám dává 

dárky a my pečeme cukroví a uklízíme. 

Moc se těším na řízek a bramborový 

salát.  

  T. Petřík 4. ročník  

 

Vánoce 
Na Vánoce to je mela, 

všichni spěchají a každý něco dělá. 
Peče se cukroví 
i myje nádobí 

a staví se sněhulák, 
když padá sníh! 

Je to tak. 
 

Jan Sladovník 5. 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 

Čížek         356   336   

Němeček V. 820               

Pekárek B.         3098   1542   

Sadílek K. 2750 175 210           

Šedivý                 

Blaškovičová                 

Hrubá         67 5 140 2 

2.                 

Hor                 

Kačírek                 

Průcha D.     114 1 160       

Telecký       10         

Horčičková                 

Stejskalová V. 1000   600 1   10     

Šimůnková   50       149     

Šedivá 987               

Švejnohová 514   2000   388   2000   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vločky 

Padá vločka z kopečka, 

padá, padá k nám. 

Hele, já ji znám! 

Ty jsi vločka nejkrásnější 

škoda jen, že nejsi zdejší. 

 

N. Karasová, M. Vršťalová 5. ročník 

 

Zima 

V zimě padá lehký sníh 

a my jedem na saních. 

Válíme se ve sněhu 

a čekáme koledu. 

V zimě padají vločky 

a my se těšíme na vánočky. 

Také pečem cukroví, 

A pak zvonek zazvoní. 

 

R. Konderlová a  

G. Sadílková 5. ročník 

 



7 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
Jméno   LISTOPAD     PROSINEC   

  AL BA VÍČ EL AL BA VÍČ EL 

3. g ks g ks g ks g ks 

Funfálek 82   5   40 14 362 7 

Hrubý         67 5 140 2 

Kačur 192 4 161   1330 20 272   

Pekárek O.                 

Sadílek P. 782 14 1390   778 17 1150 2 

Šimůnek 258 13 350   722 18 532   

Šverma 2000 100 1500 6 2000 100 4000 10 

Žáček 138   780           

Stulíková 3157 16 3628 2   19 40 1 

Suková   100     2440 200 1952   

4.                 

Hadač           9     

Jaroš 3000 38   2 3000       

Němeček J.     2620       620   

Petřík 3000 29   5       1 

Šprungl         248 27 486 1 

Lakomá 360               

Stejskalová A. 1000   600 1   10     

Svobodová 2000   920 4         

Šafářová 850 16 345           

5.                 

Buzický     596   383       

Horčička                 

Kratochvíl   10 196           

Průcha L. 388 18         286 1 

Sladovník         4000 9   4 

Švejnoha 488   2000   626   2000   

Kačurová   4 161   698 15 170   

Karasová                 

Konderlová 352   65           

Sadílková 2750 175 210           

Vršťalová 200   2000   2160 13 400   
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Veselé Vánoce  
    a šťastný rok  

2014 


