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Slovo ředitele školy  
Milí žáci,  

máte za sebou další školní rok. Jste zkušenější a bohatší o nové vědomosti 

a zážitky.  

Postupně jste zvládli všechny učební úkoly. Někomu se to dařilo lépe, jinému s 

menšími, či většími problémy. Zapojili jste se do řady soutěží a v některých jste 

byli velmi úspěšní. V květnovém čísle Tochováčku jsem psal o výborném umístění 

v cyklistické soutěži. Všechny dosažené úspěchy nás těší a věřím, že v příštím 

školním roce budete také tak dobří, ne-li ještě lepší.  

Nesmím ale zapomenout zhodnotit vaše zapojení do celoroční sběrové soutěže. Její 

celkové výsledky jsou uvedeny na poslední straně Tochováčku. Nejlepšími sběrači 

se stali žáci Jan Šverma,  

Jan Sladovník, Radka Šimůnková, Agáta Suková a Tomáš Jaroš. Za celý školní rok 

se vám podařilo odevzdat 252 kg hliníku, 6 243 kusů baterií, 159 kg víček a 388 

kusů elektrospotřebičů. V soutěži „Těžíme hliník z našich domácností“, do které 

jsme byli zapojeni, jsme mezi 66 školami získali  

4. místo a to je velmi pěkný výsledek. Tím, že takto doma třídíte odpad, pomáháte 

životnímu prostředí.  

Za uplynulých 10 měsíců školního roku se vám také dařilo rozdávat radost lidem 

ve svém okolí. Vzpomeňte si na vystoupení o Vánocích nebo masopustu. 

Předváděli jste zde svoji šikovnost své dovednosti a rozdávali jste lidem radost, 

klid a lásku.  

V letošním roce jsme opět uskutečnili několik školních projektů, ve kterých jste 

rozvíjeli svoje dovednosti k řešení úkolů ve skupinách. Možná si už nevzpomínáte, 

které to byly, proto je připomenu. Podzimní akce: „Malí rybaříci“, „Jak se 

chováme v ohrožení svého života“, zimní projekty „Jíme zdravě“, „Slavíme 

masopust“ a jarní akce „Příroda kolem nás“. Celým školním rokem pak 

prostupoval projekt „Recyklohraní“. Doufám, že všechny činnosti, které jste v nich 

realizovali, vás těšily a pomohly vám dívat se na školu ne jen jako na místo, kde se 

musíte učit poučkám, ale i na místo, které vám přináší zábavu a radost ze 

zajímavých setkání.  

Závěrem vám všem chci popřát krásné prázdniny plné pohody a sluníčka. Myslete 

při letních radovánkách na své zdraví a bezpečí. Užijte si dnů volna, navštivte 

krásná místa naší vlasti, podívejte se i do zahraničí. Přeji vám, ať počasí přeje všem 

činnostem, které budete podnikat. Odcházejícím žákům pátého ročníku přeji 

mnoho úspěchů a dobré kamarády v nových školách. Věřím, že se na nás přijdou v 

září podívat.  

Prázdninovou pohodu přeji také všem zaměstnancům školy, kteří se o zdárný 

průběh školního roku nejvíce zasloužili.  

Jiří Sladovník  
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Organizace školního roku 2014/2015  
I. třída 1. ročník třídní učitelka Mgr. Zdeňka Zikmundová  

II. třída 2. a 3. ročník třídní učitel Mgr. Jiří Sladovník  

III. třída 4. a 5. ročník třídní učitelka Pavla Léblová  

Ostatní vyučující: Renata Duchoňová, Miroslava Šounová, Mgr. Jana Vostrovská  

 

Dopraní hřiště  
V pátek 6. června jsme jeli na 

dopravní hřiště. Jezdili jsme tam na 

kolech. Některé děti dostaly řidičák. Pan 

instruktor nám povídal o značkách a 

ostatní děti psaly testy. Když nám na 

hřišti nefungovaly semafory, tak jsme se 

řídili dopravními značkami.   

  A. Švejnohová 2. ročník   K. Šedivá 2. ročník 

 

6. června jsme jeli na dopravní hřiště v Příbrami. Jeli jsme tam vláčkem, a 

pak šli až na místo pěšky. Potkali jsme se tam s panem instruktorem, který byl u 

nás ve škole. Vysvětloval nám pečlivě, co 

znamenají jednotlivé dopravní značky.  

Naše třetí třída a první a druhá jezdily 

nejdříve na kolech po hřišti. Žáci čtvrté 

třída někteří i z páté psali testy. Měli 

získat řidičák pro malé cyklisty. Na hřišti 

se mi líbil železniční přejezd. Samozřejmě 

jsme se tam i nasvačili. Na hříště bych 

chtěl jet zase, protože se mi tam moc 

líbilo.   J. Funfálek 3. ročník  

R. Šimůnková 2. ročník 
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Školní výlet do Hrachova  
19. června jsme jeli do ekocentra v Hrachově. Rozdělili jsme se tam do 

dvou skupin. První šla nejdříve na prohlídku zvířat. V té jsem byla i já. Jako první 

jsme viděli holuby a další domácí ptáky. V další voliéře byla straka, která se vůbec 

nebála lidí a která vzala Vojtovi dvoukorunu, protože jí strkal do klece. Viděli jsme 

tam i orla královského, který po nás stále koukal. Byl tam i čáp černý, ke kterému 

jsem se přiblížila, a hned mě chtěl klovnout. Pak se naše skupiny vyměnily a další 

paní učitelka nám ukázala, jak se krmí malá ptáčátka. Viděli jsme i hady v teráriu.  

Na konci celého výletu jsme si mohli koupit suvenýry a zmrzlinu v obchůdku. Já 

jsem koupila mamce svíčku, ze které měla velikou radost.  

Výlet se mi moc líbil.     G. Sadílková 5. ročník  

 

19. června 

jsme jeli se školou 

na výlet do 

Hrachova. Když 

jsme tam dorazili, 

tak nás přivítali 

paní průvodkyně. 

Nasvačili jsme se a 

jedna paní učitelka 

nás provedla. 

Ukázala nám 

nejdříve ryby. Byl 

tam sumec a další 

krásné druhy ryb. 

Pak jsme si šli prohlédnout dravce, ptáky a savce. Byli tam puštíci, káňata, kachny, 

husy, srnka, liška, kuna, čápi, volavky a orel královský. Spoustu zvířátek nám 

nemohli ukázat, protože by si zvykla na lidi a nechtěla by se vrátit do přírody.  

Na konec prohlídka jsme šli do jedné místnosti s rybami, sedli si do kroužku a 

povídali si o zvířátkách. Soutěžili jsme tam také. Vytvořili jsme dvě družstva. 

Jedno vedla Denka a druhé Dominik. Já byla s Dominikem a podařilo se nám 

dvakrát vyhrát. Denčino družstvo vyhrálo jednou. Na konec našeho sezení nám 

paní instruktorka ukázala dva malé zajíčky. Byli rozkošní. Celý výlet byl moc 

pěkný!       A. Stejskalová 4. ročník  

 

Která zvířátka se mi nejvíc líbila v Hrachově?  

Nejvíc se mi líbil orel, liška, volavka a čáp.   O. Šedivý 1. ročník  

Nejvíc se mi v Hrachově líbili vrabčáci.   V. Němeček 1. ročník  
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Vzpomínky na školu našich páťáků  
Do naší školy chodím od roku 2009 tedy 5 let. Zažila jsem tu různá 

dobrodružství, projekty, výlety, školy v přírodě. Moc se těším do příští školy, ale 

myslím, že budu vzpomínat. V první třídě mě překvapilo, že jsme se museli naučit 

být zticha a stoupnout si před začátkem hodiny. Bylo nám tu velmi dobře.  

N. Karasová  

Za pět let v tochovické škole jsme dělali mnoho školních projektů, nebo 

jsme byli na spoustě akcí. Ten čas utekl jako voda. První den, když jsem do této 

školy přišel, nás přivítal pan starosta a pan ředitel. Pamatuji si na to. Dostali jsme 

spoustu pomůcek na výtvarnou výchovu, malovali jsme ježky a líbilo se mi to. Ve 

škole mě překvapilo, když jsem se dozvěděl, že existuje více jazyků, že jsou vyšší 

příklady a existuje spousta knížek.     V. Kratochvíl  

V roce 2009 jsem přešel ze školky do školy. Nejvíc mě zde zaskočily 

domácí úkoly. Ve 2. třídě bylo učení těžší, ale ve třetí ještě víc. Ve čtvrté třídě jsem 

dostal i čtyřku a pětku. Letos ještě žádnou nemám. Do šesté třídy se moc netěším.  

D. Horčička  

Mě se v naší škole líbily všechny kroužky, na které jsem chodil.  

T. Buzický  

Já přišla do naší školy v první třídě celá vykulena ze všeho. Bavily mě tu 

kroužky a z předmětů nejvíc tělocvik a hudební výchova.  A. Kačurová  

 

Když jsem přišel do naší školy, překvapily služby v jídelně a domácí 

úkoly. V první a druhé třídě bylo učivo lehké. Ale v dalších třídách bylo těžší a 

těžší a taky se objevily nové předměty. Třeba z prvouky se stala přírodověda a 

vlastivěda. Teď už končí pátá třída a já se těším na prázdniny. L. Průcha  

 

Do naší školy jsem začala chodit v roce 2009. Našla jsem si tu dvě nejlepší 

kamarádky. Bude těžké se s nimi rozloučit. Měly jsme a máme spolu hodně 

společného. Všechny máme rády výtvarnou a dramatickou výchovu, vlastivědu a 

přírodovědu. Do nové školy se těším, ale budu tam nerozkoukaná, jako když jsem 

přišla sem do první třídy. V Tochovicích se mi moc líbilo.  M. Vršťalová  

 

Konec školního roku se blíží a já, jako páťák, půjdu do školy jiné. Když 

jsem přišel do první třídy, tak mě překvapily domácí úkoly a také mě zaskočilo to, 

že jsem se musel na každý den pečlivě připravovat. Škola za pět let prošla mnoha 

změnami. Jsem rád, že jsem mohl do ní chodit a vždy zůstane uchována v mojí 

paměti. Budu na ni často vzpomínat.     J. Sladovník  

Když jsme nastoupili do naší školy, tak jsme byli ze spousty věcí dost 

překvapeni. Nejvíc mě bavil tělocvik, hudební a dramatická výchova a pracovní 

činnosti. Líbilo se mi tu.      G. Sadílková  
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Vyhodnocení soutěže ve sběru - školní rok 2013/2014 

       
  Hliník  Baterie Víčka El. Body  Pořadí 

Jméno g ks g ks celkem   

Čížek 406 91 956 0 308,4 39 

Němeček V. 2980 0 650 0 959,0 28 

Pekárek B. 4594 47 1542 0 1579,4 22 

Sadílek K. 4600 562 578 0 1999,8 19 

Šedivý 12314 135 1355 1 3974,7 7 

Blaškovičová  0 8 546 0 62,6 42 

Hrubá 3441 85 1097 12 1347,0 23 

Hor 0 0 0 0 0,0 44 

Kačírek 1186 153 1671 11 785,9 34 

Průcha D. 2336 54 1447 1 909,5 30 

Telecký 4068 169 5000 10 1989,4 20 

Horčičková 0 0 200 0 20,0 43 

Stejskalová V. 2022 46 1571 1 819,7 31 

Šimůnková 20300 601 5410 11 7342,0 3 

Šedivá 7125 51 7589 0 2947,4 12 

Švejnohová 5024 69 7934 3 2399,6 16 

Funfálek 1182 14 758 21 654,4 35 

Hrubý 3441 87 919 10 1311,2 24 

Kačur 9650 24 945 1 3023,5 11 

Pekárek O. 0 0 0 0 0,0 44 

Sadílek P. 4780 208 15613 7 3273,3 10 

Šimůnek 9194 61 9469 4 3705,1 8 

Šverma 21000 740 17200 52 9280,0 1 

Žáček 6540 133 4993 4 2634,3 15 

Stulíková 6925 92 4508 18 2800,3 13 

Suková 12571 1089 19214 5 6831,7 4 

Hadač 3822 16 362 7 1268,8 25 

Jaroš 16486 47 10000 3 6022,8 5 
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Němeček J. 1720 19 4340 0 535,0 38 

Petřík 7044 65 3400 22 2738,2 14 

Šprungl 307 38 722 1 212,3 40 

Lakomá 3544 117 0 4 1220,2 26 

Stejskalová A. 2022 45 1571 1 818,7 32 

Svobodová 2784 6 920 8 1013,2 27 

Šafářová 2790 16 613 0 914,3 29 

Buzický 630 0 4347 0 623,7 36 

Horčička 0 0 0 0 0,0 44 

Krtochvíl 0 13 196 13 162,6 41 

Průcha L. 1416 135 1744 6 794,2 33 

Sladovník 22727 272 1584 101 8258,5 2 

Švejnoha 8052 69 7906 3 3305,2 9 

Kačurová 7710 19 331 0 2365,1 17 

Karasová 5000 155 819 2 1756,9 21 

Konderlová 1596 33 391 1 560,9 37 

Sadílková 4600 562 578 1 2009,8 18 

Vršťalová 13428 97 8033 43 5358,7 6 

Celkem 251357 6243 159022 388     

Výlet na Šumavu  
Hrozně rád jezdím do přírody na výlety. A na jeden takový jsme jeli v 

sobotu 21. června. Vyrazili jsme na Šumavu. Autobus byl plný rodičů a dětí z naší 

školy. Dojeli jsme do Prášil a tam se zastavili v osadě starých Keltů. Pan průvodce 

nám vyprávěl, jak žili, jaké si stavěli obydlí, jak bojovali, jak tavili železnou rudu. 

To mě zajímalo. Mohl jsem si vyzkoušet i bojování s mečem a ochranným štítem.  

Pak jsme se vypravili na turistický výšlap. Ti nejzdatnější vystoupili až na vrchol 

Polední hory do výšky 1315 m n. m. a vylezli na rozhlednu Poledník, ze které byl 

nádherný rozhled do kraje. Viděli jsme i nejvyšší vrchol Šumavy Velký Javor. V 

rozhledně byla výstava o tom, jak to vypadalo na Šumavě, když ji hlídali vojáci. 

Na nejvyšším místě rozhledny se mojí sestře dělalo špatně, protože pod našima 

nohama byly jen mříže a my jsme viděli do hloubky 37 metrů.  

Pak jsme se vydali ještě k Prášilskému jezeru. Bylo nádherné, tiché a hluboké. 

Vytvořil ho ledovec. Plavaly tam kachny. Můj bratranec do něj málem spadnul.  

Zpáteční cestu k autobusu jsme museli zvládnout zrychleným pochodem, abychom 

dorazili včas.     J. Sladovník 5. ročník  
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Najdi cestu, hledej rozdíly a vybarvuj. 

Milé děti, 

i když jsem byla dlouhou dobu nemocná, stále na vás 

vzpomínám a těším se, že se zase setkáme a společně si 

zazpíváme. Nyní vás čekají prázdniny a tak vám, přeji hodně 

sluníčka, her a pohody, abyste nabraly nové síly do příštího 

školního toku. Buďte na sebe opatrní, hlídejte si své zdraví, je to 

opravdu to nejcennější, co člověk má. 

 Bohužel se mi nepodařilo rozloučit se s žáky pátého 

ročníku, ale věřím, že se budeme dále setkávat na různých 

akcích. V nové škole začněte dobře, ať se vám vše daří a mají vás 

kolem rádi. 

Krásné léto přeji také všem rodičům a učitelům.  

     Renata Duchoňová 


