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ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE 

ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 

ŠKOLNÍ ROK  2014/2015        číslo:  69 

 
 Obsah: Slovo ředitele školy. Učitelé očima dětí, informatika, 

Rožmitál pod Třemšínem, vyhodnocení sběru,  

bludiště a omalovánky. 
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Slovo ředitele školy  
Skončil říjen a se změnou letního času na zimní přišly dlouhé listopadové 

večery. Podzim se přehoupl do své druhé poloviny. Je tu čas, kdy máme možnost se 

trochu zastavit v našem shonu a trochu zavzpomínat. Možná na pěkný letní výlet, 

pohodu u řeky, rybníka nebo moře. Na nějaký hezký zážitek, který jsme prožili s 

rodiči nebo kamarády. Sluníčko nám zatím stále dopřává pěkného babího léta, ale 

čas podzimních plískanic a mrazíků na sebe nedá určitě dlouho čekat. Říkáme mu 

dušičkové období. Svátek zesnulých si připomínáme 2. listopadu.  

V ten čas chodíme na hřbitovy, kde rozsvěcujeme světýlka u hrobů a každý z 

nás si nese v sobě vzpomínku na svého bližního. Vyjadřujeme tak úctu těm, kteří 

nám dali život. Dokud ta světýlka budou svítit, dokud je budou lidé opatrovat, znovu 

rozsvěcovat a chránit, tak budeme stále spolu se svými předky. Nezapomeňte proto o 

„Dušičkách“ zapálit svíčku u hrobu svých předků, ale i třeba u pomníčku padlých ve 

válkách.  

Konec měsíce října se nesl ve znamení prvních letošních prázdnin. Říkáme 

jim podzimní a určitě jste se na ně všichni moc těšili. Ale ještě před nimi nás ve 

škole navštívili herci. Připomněli vám ve svém představení, jak byste se měli chovat 

ve společnosti, mezi svými kamarády a blízkými, abyste se nedostali do 

nepříjemných společenských situací. Kromě připomenutí norem společenského 

chování jste si i zatancovali a zazpívali.  

V úvodu jsem se zmínil o čase vzpomínání na naše předky. My jsme ale 

tento měsíc mysleli na staré lidi a nemocné děti. Zavítali jsme do domova seniorů v 

Rožmitále pod Třemšínem a tam zazpívali pěkné lidové písničky a zatancovali na ně 

tanečky. Určitě jste v očích babiček a dědečků viděli radost, kterou jste jim svým 

vystoupením způsobili. Téměř všichni jste se zapojila do charitativní sbírky 

věnované fondu „Sidus“, který pomáhá při léčení dětí nemocných rakovinou. Ve 

sbírce se nám podařilo vybrat 1 550 Kč. Všem dětem, které se zapojily, děkuji a 

děkují jim i organizátoři akce, kteří zaslali naší škole děkovný dopis.  

V nadcházejícím měsíci budeme hodnotit vaše čtvrtletní učební výsledky na 

pedagogické radě a následně o nich informovat vaše rodiče na konzultačních 

hodinách. Přeji vám, aby toto hodnocení bylo pro vás příznivé.  

Jiří Sladovník  

Připravované listopadové akce  
1. listopadu - výlet rodičů a dětí do Techmanie v Plzni  

3. listopadu - vánoční fotografování  

6. listopadu 14.00 – 17.00 h - konzultace o prospěchu žáků za I. Čtvrtletí. 

13. listopadu - vystoupení žáků v domově seniorů v Příbrami a návštěva  

Hornického muzea  
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Informatika 
 

Od pátého ročníku máme nový 

předmět jménem Informatika. Učí nás Paní 

učitelka Duchoňová. Informatiku máme jako 

první hodinu v pátek. V hodině se učíme 

pracovat s počítačem, kopírovat různé věci. 

Naučíme se psát Tochováček na počítači, psát 

různými způsoby písma. Zajímá mě, co se 

všechno dozvíme o počítači.   

Amálie Stejskalová 5. ročník 

 

Od pátého ročníku nám přibyla nová 

hodina, jmenuje se Informatika. Na 

Informatice se učíme zacházet s počítačem 

třeba kopírovat, vyhledávat a psát na počítači 

třeba Tochováček.Bude nám k tomu, 

abychom třeba uměli napsat zprávu, vyhledat 

informace, a nainstalovat program nebo hru. 

Mě zajímá na Informatice všechno. Učíme se 

kopírovat, vyhledávat obrázky. Dnes se 

učíme o minulosti počítače.  

  

Jan Němeček 5. ročník 

 

V 5 třídě nám přibyla nová hodina, jmenuje se informatika, učíme se v ní jak 

vyhledávat informace, kopírovat, vytvářet a psát na počítači. Mne se tato hodina líbí. 

    Filip Šprung 5. ročník 

 

 

Od páté třídy máme 1 nový předmět, je to 

informatika. Máme ho každý pátek 1 hodinu. Učí nás 

Paní učitelka R. Duchoňová, učí nás jak zacházet 

s počítačem: že nesmíme pít a jíst a nesmíme ho 

zničit. Až budeme starší, budeme ho potřebovat buďˇ 

k práci nebo třeba k Tochováčku.  Zajímá mě počítač, 

jak sním zacházet, jak kopírovat a jak uložit.            

Sofie Lakomá5. ročník 
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Rožmitál pod Třemšínem 

 

15.10. jsme jeli do domova důchodců. Jezdíme tam hrát divadlo a vystoupení 

každý rok. Když jsme vystoupení předvedli, babičky a dědečkové nám tleskali. Šli 

jsme se převléct, přišla tam za námi jedna paní a vyprávěla nám o tom, jak ona chodila 

také do naší školy v Tochovicích. 

 Moc se mi tam líbilo. Když jsme odcházeli, ukázali nám jejich koně, které mají na 

zahradě.  Denisa Svobodová 5. ročník 

 

15. října jsme byli na výstavě v Podbrdském muzeu v Rožmitále pod 

Třemšínem. Výstava se týkala života s hendikepem. Mohli jsme si zkusit nakrájet 

mrkev jen jednou rukou, hrát dámu po slepu, jezdit na zvedacím vozíku, psát na 

psacím stroji braillovým písmem, jezdit na vozíku přes překážky a chodit s holemi. 

Potom jsme se nasvačili, šli na hřiště a jeli do školy.     

Přemysl Hadač 5. ročník 
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Učitelé očima dětí 
 

Pan ředitel je hodný pán, učí nás počítat, psát a číst. 

Když máme matematiku, tak když jdeme na počítač, máme 

těžké příklady a pak se zase učíme. Někdy 

máme nového žáka plyšáka Ljůka, ten se 

s námi učí, když nás má učitelka 

Duchoňová. 

             Vojta Němeček 2. ročník 

 

Paní učitelku Zikmundovou máme na prvouku a výtvarnou 

výchovu. Vybrala jsem si jí proto, že je hodná a mám jí ráda 

 Lucie Paroulková 2. roční 

 

 

Paní učitelka je hezká, protože nás učí různé věci, nejvíc se 

mi líbí, když nás učí na suplování. Jmenuje se paní 

Duchoňová. Ondřej Šedivý 2. ročník 

 

Na paní učitelce se mi líbí, že je 

hodná a zpívá s námi. Také nám vymyslela 

písničku. Jmenuje se učitelka Duchoňová.

    

 Magdalenka Hrubá 2. ročník 

 

Já mám nejraději pana ředitele a paní učitelku Zdenu 

Zikmundovou. Paní učitelka je moc hodná a moc milá. Pan učitel je 

moc milý a má nás tři roky. Jmenuje se Jiří Sladovník. 

 Vilma Stejskalová 3. ročník 

 

Nejraději mám paní učitelku Léblovou, učí nás na Čj, 

M, přírodovědu a vlastivědu. Máme jí i na družinu, chodíme 

s ní ven i do tělocvičny.  Dan Šimůnek 4. ročník 

 

Paní učitelka Léblová je moc hodná. Když něco 

nechápeme, tak nám to vysvětlí. Má i družinu půlku 3., 4. a 

5.ročník. Umí moc pěkně vyprávět její příhody z mládí a jiné 

příběhy. Jsem moc rád, že je naše paní učitelka. 

 Tadeáš Petřík 5. ročník 



6 

 

Paní učitelka Šounová je hodná, když jí nikdo 

nezlobí. Má nás na Pč a Tv. Také nás má v družině. O 

pracovních činnostech nás učí navlékání různých přírodnin. 

Také chodíme na pozemky a tak. Na tělocvik nás učí 

obratnost a výdrž.  

Jan Fumfálek 4. ročník 

 

 

Paní učitelka Duchoňová nás učí na informatiku, 

hudební výchovu a dramatickou výchovu. Chodím k paní 

učitelce i na dramatický kroužek v pátek v 7 hodin ráno. Paní 

učitelka Duchoňová s námi byla i na škole v přírodě. Mám jí 

ráda, protože je hodná, milá a je s ní legrace. 

Mám tu ráda všechny učitele.   

 

Radka Šimůnková 3. r.     Amálie Stejskalová 5, ročník 

 

Sběr 

         
Jméno        ZÁŘÍ           ŘÍJEN     

  AL BA VÍČ EL AL BA VÍČ EL 

1. g ks g ks g ks   ks 

Drábek                 

Petřík M.     3000   4000       

Štohanzl         2000 12     

Bejčková 1000         39 630 4 

Funfálková         98   96   

Kohoutová                 

Lakomá L.   10             

Svobodová T.                 

Trčková                 

2.                 

Němeček V.                 

Sadílek K.                 

Šedivý                 

Hrubá 1000 15 245 2 1700       

Paroulková                 
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Jméno 
          
ZÁŘÍ         ŘÍJEN   

  

  AL BA VÍČ EL AL BA VÍČ EL 

3. g   g ks g ks g ks 

Hor                 

Kačírek 108 18 298           

Průcha 220   550   5630 87   1 

Telecký                 

Horčičková                 

Stejskalová V. 150       931   156   

Šimůnková 7000   3000           

Šedivá         1000 10 3318   

4.                 

Funfálek         98   96   

Hrubý 1000 15 245 2 1700       

Kačur 1648       502   416   

Sadílek P. 540 25 572   845   1358   

Šimůnek 4998 10 5230   224       

Šverma 7000 80 1500 8 5100 100 1500 7 

Stulíková                 

Suková 5400 9 2100 1 287   536 1 

5.                 

Hadač                 

Jaroš         1900 14     

Němeček J.   27             

Petřík T.                 

Šprungl         150   516   

Lakomá S. 364       364       

Stejskalová A. 150       931   156   

Svobodová D.                 

Šafářová 1450   274           
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Najdi cestu, zakroužkuj rozdíly a vybarvuj 

 


