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Slovo ředitele školy  
 

Advent je časem, kdy se 

těšíme na Vánoce. Každý z nás 

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

Vánoce jsou vždy voňavé, spojené s nádhernou vůní jehličí a 

cukroví, která se koncem prosince line z každého bytu. Vánoce nejsou ale 

jen oslavou narození Ježíška, jsou také obdobím, kdy oslavujeme příchod 

slunce a nového roku. Den zimního slunovratu byl přece od pradávna 

našimi předky vždy uctíván. 

V adventu lidé dodržují řadu tradic a obyčejů. Můžeme v této době 

potkat třeba anděly, čerty a Mikuláše. K nám do školy zavítala po roce 

čertice Popleta a přinesla s sebou trochu zmatků. Všechno ale napravila 

nadílkou, které byla plná nůše. Za zpěvu koled jsme v její přítomnosti 

rozsvítili náš školní stromeček, který nám nyní krásně školu prosvěcuje a 

připomíná nám, že čas vánoční se nezadržitelně blíží. 

Pěkným zvykem v naší vesnici v tomto adventním čase je 

rozsvícení obecního vánočního stromu. Letos se rozsvítil 6. prosince a vy 

jste u něho zazpívali spoustu koled. Bylo to hezké. 

Tak ať nám stromeček pěkně svítí celé Vánoce a na Nový rok a připomíná 

nám, tu slavnou událost, která se před více než dvěma tisíci lety stala 

v Betlémě. Tam vyšla hvězda, kometa, hvězda vlasatice, a zvěstovala všem 

lidem, že se právě dole na zemi narodilo ve chlévě děťátko. A že to není 

obyčejný kluk, ale syn Boží, který celý svět změní k lepšímu. 

Kdy že ty změny nastanou? Až mu s nimi, my lidé, začneme 

pomáhat dobrotou, poctivostí, láskou a ohleduplností. 

Přeji všem žákům, jejich rodičům a zaměstnancům školy Vánoce 

plné lásky, smíření a spokojenosti a v roce novém hodně zdraví a štěstí. 

 

    Jiří Sladovník 
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Připravované lednové akce 
 

  9. ledna vystoupení žáků v Domově důchodců  

v Rožmitále pod  Třemšínem a v Příbrami 

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

23. ledna - zápis nových školáků do 1. ročníku šk. roku 2015-2016 

27. ledna - návštěva Planetária v Praze 

29. ledna - vydávání vysvědčení za I. pololetí šk. roku 2014-2015 

30. ledna - pololetní prázdniny 
 

 

Školní tvoření 
2.12. bylo školní tvoření. Byl jsem tam 

s maminkou. Vyráběli jsme tam věnce. 

Byli tam i Marek a Klárka. Dělali jsme 

z jehličí a šišek. Bylo tam občerstvení: čaj 

a chlebíčky. Jára Telecký 3. r. 

 

2. prosince se konalo tvoření. Vyráběla 

jsem držátka na svíčky. Vyrábělo se 

z jehličí, usušených pomerančů, korálků, 

skořice a jiných předmětů.  

  Klára Horčičková 3. r.  Amálie Stejskalová 5. ročník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jan Funfálek 4. ročník 

Mikuláš 

 

Mikuláši, mikuláši, 

Proč mě dneska čerti straší? 

Já nezlobím maminku, 

Jenom někdy chvilinku. 

A pak tiše bez rámusu 

Běžím jí dát velkou pusu, 

Nebo si jdu hrát, 

Nebo klidně spát. 

 

Jan Funfálek 4. ročník 
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5. prosince - mikulášské nadělování  
 

Čertice Popleta k nám přilétá vždy 5. 

prosince. Minulý rok to popletla a přiletěla do 

poslanecké sněmovny. Ale letos to nespletla a 

přiletěla k nám do školy v Tochovicích. Zpívala 

s námi u vánočního stromečku, a potom nám dala 

nadílku, ale jen když jí zazpíváme. Celá akce se mi 

moc líbila. Přemysl Hadač 5. ročník 

  

Čertovské škola 

5. prosince k nám do školy přišla jedna 

popletená čertice, která nejdřív zabloudila do 

poslanecké sněmovny, ale nakonec se dostala i 

k nám.  Ondra Šedivý 2. ročník   Aneta Stulíková 4. ročník 

 

K nám do školy přišla čertice, byla popletená, ale byla moc hezká. Nejvíc 

se mi líbilo, jak Honza Funfálek dostal na zadek.  Vojta Němeček 2. ročník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Agáta Suková 4. r.               Ondřej Šedivý 2. r. 

 
5. prosince jsme ve škole na chodbě rozsvěceli strom. Zpívali jsme 

koledy. Najednou jsme uslyšeli rachot. Přišel čert Popleta. Ptali jsme se ho, kde 

má kopyto a ocas. Měl přinést koště, ale že byl popleta, tak měl dřevo. Ptali jsme 

se ho, kde má nadílku. Šli jsme do tělocvičny. Pan ředitel našel koš s nadílkou a 

čert mu za to dal pusu. Ten čert byla paní učitelka Duchoňová. 

     Marek Horn 3. ročník 

Čertice popleta 

 

čertice popleta, 

každý rok k nám přilétá 

minulý rok, 

na nový rok, 

úplně všechno popletla. 

Místo aby k nám, 

Doletěla úplně někam jinam. 

A přece jí máme rádi. 

Je to naše Popleta! 

 

Amálie Stejskalová 5. r. 
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Vystoupení žáků při slavnostním rozsvěcování obecního 

stromu  
6. 12. 2014 jsme 

vystupovali na návsi u obecního 

stromu, první šel pan farář, který 

tam povídal, pak šla školka, která 

zpívala, a pak my žáci 

z Tochovické školy zpívali jsme 

koledy a pan učitel přitom hrál na 

harmoniku. Předtím tam byl 

jarmark s věncem, perníčkama a 

atd. 

Sofie Lakomá 5. ročník 

  Linda Lakomá 1. ročník 

 

Jarmark 6.prosimce 
 

Na jarmarku se mi líbily ozdoby na větvích a na 

andělíčku. Také se mi tak líbily paní učitelky. 

 Madlenka Hrubá 2. ročník 

  Vojta Němeček 2. r. 

 

Školní vánoční besídka  
Paní učitelka Duchoňová napsala pohádku, která se jmenuje „Kouzelná 

perla“. Já hraji postavu jménem Belínek. Je to nepovedený čert, který dělá 

tovaryšské zkoušky. Poslali ho na zem, aby do pekla přinesl jednu černou duši. 

On se mezi tím spřátelí s dětmi a už na zemi zůstane. Pohádku nacvičujeme od 

listopadu. Kouzelnou perlu zahrajeme ve středu 17. prosince. Už se moc těším. 

     Amálie Stejskalová 5. r. 

My se připravujeme na pohádky. Jsou dvě, jedna se jmenuje 

„Kouzelná Perla“, v té mají hlavní role velké děti. Ve druhé 

pohádce hrají menší děti. Na harmoniku nás doprovází pan 

ředitel a obě pohádky vymyslela paní učitelka Duchoňová. Já 

hraji v „ Perníkové chaloupce“, a mám tam roli ženy. Moje 

sestra hraje ve druhé pohádce. Já se těším, až tam uvidím mojí 

mamku, tetu, babičku a strejdu.  Vilma Stejskalová 3. r. 
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Sběr 

 

             
Jméno     ŘÍJEN       LISTOPAD     PROSINEC   

  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 

Hor                         

Kačírek         47 12 86 1         

Průcha 5630 87   1   10 1018   1374     1 

Telecký                         

Horčičková                         

Stejskalová V. 931   156       500     10     

Šimůnková           162     7000 113 2000   

Šedivá 1000 10 3318                   

4.                         

Funfálek 98   96                   

Hrubý 1700       132 9 85 6 1500 12 45 5 

Kačur 502   416   50       130       

Sadílek P. 845   1358   362 26 512 3         

Šimůnek 224       670 34     588 14 488 2 

Šverma 5100 100 1500 7 4000 160 3000   2000 30 3000 1 

Stulíková         2000 55 3000 6 11   72   

Suková 287   536 1   25 75 5 145   147   

5.                         

Hadač         598   840 3 2483 12     

Jaroš 1900 14             632       

Němeček J.                 2500       

Petřík T.                         

Šprungl 150   516                   

Lakomá S. 364       324               

Stejskalová A. 931   156       500 1   10     

Svobodová D.                         

Šafářová                         

 

Všem přeji krásné a pohodové svátky a klidný rok 2015. 
Renata Duchoňová 
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Jméno       ŘÍJEN         LISTOPAD      PROSINEC   

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

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

Drábek                         

Petřík M. 4000       3000 16   6   12   2 

Štohanzl 2000 12                     

Bejčková   39 630 4                 

Funfálková 98   96                   

Handlová         280 54 168 1 1908     1 

Kohoutová             3000           

Lakomá L.         490               

Svobodová T.                         

Trčková                 976       

2.                         

Němeček V.                     1100   

Sadílek K.         12315 126 1200 7         

Šedivý                         

Hrubá 1700       132 8 85 6 1500 11 45 6 

Paroulková                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Radka Šimůnková 3. ročník 

Vánoce 

 

Vánoce, Vánoce 

Jsou jeden den v roce. 

Zvířátka spí v lesíčku, 

Už Tě čekám Ježíšku. 

Ježíšek už přichází, 

Ke zvonečku přichází. 

Ke stromečku dárky nese. 

S radostí už odchází. 
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Hledej cestu a vybarvuj 
 

1.  

 

 


