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Slovo ředitele školy  

 
Únorový měsíc vám přinesl jarní prázdniny. Určitě jste si hodně užili 

volných dnů. Někdo prožil týden na horách, někdo zase navštívil muzeum, 

nebo pěknou výstavu, nebo celý týden prožil u babičky, či doma. Napadl i 

sníh, kterého v letošní zimě nebylo nazbyt, a tak jste si ho mohli o jarních 

prázdninách užívat.   

Určitě jste si všimli, že se prodlužuje délka dne. Sluníčko nezapadá 

tak brzy jako v prosinci a lednu a také ráno, když jdete do školy, nechodíte 

za ranního šera, ale už za světla. I ptáčky je ráno slyšet zpívat. Přesto je ale 

ještě den kratší než noc. Na rovnodennost si musíme počkat celý měsíc.  

Únor byl a je také časem vrcholící zábavy a rozpustilosti před 

začátkem jarních polních prací. Času radování se říká masopust a končí o 

Popeleční středě. U nás v Tochovicích budeme sice letos masopust 

oslavovat až začátkem března, ale určitě si veselosti také užijeme. 

Připravujeme na něj vystoupení o kominíkově svatbě.    

Po masopustu nastává doba postní. Budeme se v ní chystat na 

velikonoční svátky. Musíme školu jarně vyzdobit, vyrobit velikonoční 

dekorace pro jarmark, no prostě splnit spoustu úkolů. To všechno nás čeká v 

březnu.  

V nastávajícím měsíci také chystáme charitativní sbírku pro 

občanské sdružení Život dětem, které pomáhá nemocnicím při léčení vážně 

nemocných dětských pacientů. Věřím, že se do ní všichni zapojíte a 

pomůžete vašim nemocným vrstevníkům.  

Co Vám popřát na závěr? Snad hodně sluníčka, aby na sebe jaro nedalo 

dlouho čekat.  

              Jiří Sladovník  

 

 

Připravované březnové akce  

 
14. března    - žákovské vystoupení na oslavě obecního masopustu  

26. března    - tvoření velikonočních dekorací pro jarmark  

31. března a 1. dubna   - velikonoční jarmark  

30. března    - kouzelnické představení  

 



3 

 

Planetárium Praha 
 

27.1. jsme jeli do 

Prahy do planetária. 

Nejdříve jsme šli do 

promítacího sálu a tam jsme 

viděli program „Vesmír 

kolem nás“. Po programu 

jsme si prohlédli dolejší část. 

Například jsme si zkoušeli, 

kolik každá planetka váží. 

Bylo to moc hezké. 

 Jan Šverma 4. ročník 

 

V úterý 27. ledna jsme jeli do planetária. Když jsme šli do sálu, promítali nám 

představení, které se jmenovalo: „Vesmír kolem nás“. V půlce představení na nás 

padalo slunce, a vedle nás byl divný stroj. Na konci představení nám ukázali 

souhvězdí, a řekli pár řeckých pověstí. 

 Radka Šimůnková 3. ročník 

 

V lednu jsme byli v planetáriu v Praze. Šli jsme do místnosti, ve které nám 

promítali ukázku „Vesmír kolem nás“. První a druhá třída byla na představení 

„Sluníčko a měsíček“. My jsme si zatím prohlíželi různé věci o vesmíru, a pak 

jsme si mohli něco koupit. Celé se mi to líbilo. 

 Tereza Šafářová 5. ročník 
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Chovaní ve škole, přátelství, pomoc spolužákům  

 
Naše škola je škola typu rodinného 

vzdělání. Učíme se tady jak se k sobě chovat. 

Všichni se tady známe, jsme vlastně jako velká 

rodina. Třeba při projektech, spolu spolupracujeme, 

hledáme něco, abychom se dohodli. Nechceme se 

hádat. Při dramatické výchově si říkáme například, 

co se nám na tom druhém nelíbí nebo naopak.  

Záleží nám na tom druhém, i když se to občas 

nezdá.  Když máme nějaký problém tak si 

pomůžeme. Přátelství pro mě hodně znamená. Dřív 

sem ho brala jako samozřejmou věc a k ostatním se 

nechovala moc dobře. Neměla jsem tady moc 

pravých přátel, ale teď, jich mam více.  

                  

  Denisa Svobodová 5. ročník 

 

My si při dramatické výchově a také při projektových 

dnech povídáme, jak se máme ve škole i mezi sebou 

chovat. Já sám se moc nezachoval moc dobře a moc 

toho lituji. 

Ve škole se mi líbí mezi přáteli, co tu mám, už tu budu 

jen poslední půl rok. Teď jsme začali jezdit na plavání. 

Ve škole se mi docela líbí.  

    

Tadeáš Petřík 5. ročník 

 
 

O chování ve škole si povídáme při projektech, 

hudební výchově a dramatické výchově. 

Chování je dobré protože je to malá škola a všichni se 

tu známe. Když někdo má problém, může zajít za 

učiteli a oni problém vyřeší. Nebo když se bojí zajít za 

učitelem, a má věrné kamarády, tak se svěří 

kamarádům, a ty mu z problému pomohou.  

                                           

  Filip Šprungl 5. ročník                                                   
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Začátek plaveckého výcviku  

 
5.2. jsme jeli na plavecký výcvik. Jeli jsme v 8 hodin. Bylo nás 16 holek a 10 

kluků. Já jsem byl v pětkách. Máme hodnou paní učitelku. Když jsme se 

osprchovali a oblékli, mohli jsme si něco koupit. Přijeli jsme do školy na svačinu. 

Naštěstí se nikdo neutopil.   Jára Telecký 3. Ročník 

 

 

 

Byli jsme na plaveckém výcviku, bylo nás jen 16, ale příště nás bude více. 

Nejdříve jsem se bála, že jsem zapomněla plavat, tak jsem šla do 5. Družstva, pak 

jsem uplavala metr a paní učitelka mi řekla, ať uplavu celý bazén, tak jsem tedy 

plavala a dali mě do prvního družstva mezi páťáky a čtvrťáky. Nakonec jsme si 

mohli každý skočit jeden skok. Pak jsme si koupili nějaké sladkosti, někdo měl i 

palačinku. Moc se mi tam líbilo.  Klára Horčičková 3. Ročník 
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Sběr                                                     

 Vysvědčení 

 

 

 

Milé děti,  

posílám vám pozdrav 

z léčení v Jeseníkách. Stále 

na vás všechny vzpomínám 

a těším se na setkání.  

 

Renata Duchoňová 

 

     
Jméno ÚNOR     

  AL BA VÍČ EL 

1. g ks g ks 

Drábek         

Petřík M.   8     

Štohanzl         

Bejčková         

Funfálková         

Handlová 3028 587 1000 2 

Kohoutová         

Lakomá 436     1 

Svobodová T.         

Trčková         

2.         

Němeček V.         

Sadílek K.         

Hrubá 321 14 136   

Paroulková         

30. ledna jsme dostali 

vysvědčení. Já jsem dostala 

samé jednotky, a myslím, že 

ostatní dostali také takové 

hezké vysvědčení. Já jsem 

dostala za vysvědčení bonbony 

a také velkou pochvalu.  

 

Vilma Stejskalová 3. ročník 

 

 
30. ledna jsme dostali 

pololetní vysvědčení. Já jsem 

dostala moc hezké vysvědčení a 

byla jsem doma pochválená a 

překvapená. I pan ředitel mě 

pochválil. 

    

Lucie Paroulková 2. ročník 

 

 



7 

 

     
Jméno ÚNOR       

  AL BA VÍČ EL 

3. g     ks 

Hor         

Kačírek         

Průcha  598 21   1 

Telecký         

Horčičková         

Stejskalová V. 150       

Šedivá         

Šimůnková 5000 62 2000   

4.         

Funfálek         

Hrubý 321 14 136 1 

Kačur 354   2000   

Sadílek P. 165 17 1445   

Šimůnek 2806 32   1 

Šverma 3000 30 1400 4 

Stulíková 147 28 124 13 

Suková 186 25 261 5 

5.         

Hadač 350 8 168 5 

Jaroš 664     1 

Němeček J.         

Petřík T.       1 

Šprugl         

Lakomá S. 315       

Stejskalová A. 150       

Svobodová D.         

Šafářová         

 

Vyzraju na zimu 

 

Nasadím si rukavice, 

přijdou velké fujavice. 

Krk zabalím do šály, 

tak tu zimu ošálim. 

 

Mája Hrubá 2. ročník 
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Lušti křížovku, hledej rozdíly a vybarvuj 
1.  

 


