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ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE 
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 Obsah: Slovo ředitele školy. Vystoupení v domově důchodců, 

 soutěž o nejhezčí vajíčko, kouzelnické představení, výuka  

dopravních předpisů, vyhodnocení sběru, křížovka a omalovánky. 
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Slovo ředitele školy  
Milí žáci, 

během třiceti dubnových dnů, které jsou za námi, se příroda změnila 

k nepoznání. Stromy rozkvetly, zahrádky a louky se zbarvily květy jarních rostlin a 

z teplých krajin se k nám vrátili všichni stěhovaví ptáci. Nad střechami chalup krouží 

vlaštovky a jiřičky, čápi se prochází po loukách a skřivánci si krásně vyzpěvují 

v oblacích. Jaro přišlo v celé své kráse. 

Duben přinesl velikonoční svátky. Jsou to nejbarevnější svátky v roce. 

Protože v dubnu je velmi nestálé počasí, byly i letošní Velikonoce, které jsme 

oslavovali na začátku měsíce, více zimní než jarní. Vzpomeňte si na Velikonoční 

pondělí, kdy jste chodili hodovat a měli na rukou rukavice a kolem poletoval sníh. 

No a za týden se počasí úplně změnilo. Sluníčko krásně hřálo a svítilo. Tomu se říká 

aprílové počasí. 

Ve škole jsme pořádali tradiční velikonoční jarmark. Vytvořili jste na něj 

takovou spoustu výrobků, že z nich až oči přecházely. Na tvorbě dekorací pro 

jarmark se sešlo i několik maminek a spolu s vámi vyrobily nádherné výrobky. 

Děkujeme jim za účast. Děkujeme také těm maminkám, které dekorace vyrobily 

doma a do školy je poslaly. Peněžní výtěžek, který z jarmarku vznikl, byl předán do 

pokladny SRPŠ.  

Tento měsíc jsme neslavili jen Velikonoce, ale svůj svátek měla celá planeta 

Země. Bylo to 22. dubna. Zrovna jste v ten čas byli ve škole v přírodě v Hrachově. 

Navštívili jste tam Centrum ochrany přírody a povídali si o přírodě a o důležitosti 

její ochrany. Ve škole v přírodě jste poznávali okolí Hrachova a navštívili i okolní 

kulturní památky a zajímavosti. Podívali jste se do muzea v Sedlčanech a navštívili 

Památník J. Suka v Křečovicích. Věřím, že se vám celý pobyt líbil. 

Koncem měsíce března jsme potěšili babičky a dědečky v domově seniorů 

v Rožmitále p. Třemšínem. Předvedli jsme jim tam naše masopustní vystoupení o 

kominíkově svatbě. Určitě vás těšilo, když se všichni smáli, tleskali nám a děkovali 

za krásné vystoupení. Tady vidíte, že vaše školní práce má velký smysl a že i vy, i 

když jste ještě malí, můžete druhým pomoci. V příštím měsíci se tam určitě znovu 

podíváme. V pořádání našich vystoupení nám pomáhá peněžní dar v hodnotě 15 000 

Kč, který jsme dostali od Nadačního fondu společnosti AVAST, který pomáhá 

seniorům, pohybově znevýhodněným lidem nebo strádajícím dětem. Prostě těm 

lidem, kteří jsou ve společnosti nějakým způsobem znevýhodněni. Peníze, které jsme 

obdrželi, nám pomohou uhradit autobusovou dopravu do domovů seniorů, do 

kterých se chystáme předvádět naše vystoupení. Nadačnímu fondu společnosti 

AVAST za jejich dar děkujeme. 

Na závěr dnešního slova chci poděkovat všem paním učitelkám, které 

zmiňované dubnové akce připravovaly a organizovaly. 

      Jiří Sladovník 
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Připravované květnové akce 
8. května 15.00 h - vystoupení žáků při kladení květin u pomníků padlých 

 občanů obce ve světových válkách 

13. května  - okresní kolo cyklistické soutěže v Příbrami 

15. května  - výlet do Březnice (zámek, kino) 

20. května 16.00 h - školní besídka ke „Dni maminek“ 

21. května  - výuka na dětském dopravním hřišti v Příbrami 

 

Vystoupení v domově důchodců v Rožmitále pod Třemšínem 
 

V pátek jsme jeli do domova důchodců díky firmě Avast, která nám přispěla 

na autobus. Když jsme přijeli, hned k nám přišla jedna babička, která bydlela také 

v Tochovicích. Když jsme vystupovali, někteří dědečkové a babičky s námi zpívali. 

Moc se jim to líbilo. Slíbili jsme jim, že přijedeme zase v květnu. Už se nemohli 

dočkat. Moc nám tleskali a děkovali. Já jsem z toho měla moc dobrý dojem. Jsme 

škola, která má málo dětí ale to vůbec nevadí, protože se líp všichni poznáme. Je tu 

jen čtyřicet dětí. Paní učitelka Duchoňová nás učí hrát divadlo a říkat básničky a pan 

učitel k tomu hraje na akordeon. Paní učitelka pro nás vymýšlí různé pohádky, 

písničky i básničky. Potom jezdíme do domovů důchodců. Byli jsme už v Příbrami a 

Rožmitále pod Třemšínem.   Amálie Stejskalová 5. ročník 

 

Dnes  27.3. jsme jeli do domova důchodců díky firmě AVAST. Vystoupení 

se nám povedlo. Důchodcům se naše vystoupení moc líbilo, dokonce jsme za 

vystoupení dostali tatranky. AVAST  nám 

zaplatil autobus, kterým jsme jeli. 

 Moje celá rodina AVAST má na mobilech 

nebo na tabletech, je to moc užitečná aplikace 

a já dávám AVASTU  pět hvězdiček, protože 

můj mobil chytil vir a aplikace AVAST  ho 

zneškodnila. Já sám bych se do firmy 

AVAST moc rád podíval.  

AVASTE moc ti děkujeme za tvou pomoc.

 Tomáš Jaroš 5. ročník   Tadeáš Petřík 5. ročník 

 

Milý Avastíku,děkuji Ti, že jsi nám přispěl na autobus do domova důchodců. Byli 

jsme tam hrát divadlo o kominicích a nevěstách. Paní učitelka byla nevěsta a pan 

učitel kominík. Paní učitelka si ho vybrala za muže. Všichni se moc bavili. Díky 

Tobě jsem navštívil i svou prababičku, která měla velikou radost. Rád bych Tě viděl 

i celou firmu.      Jára Telecký 3. ročník 



4 

 

Kouzelnické představení 
31.3. k nám přijeli kouzelníci. Nejdřív nám 

ukázali trik s provazy, pak s šátky a kroužky. Já jsem 

nechápala, jak dostal dva kroužky k sobě, také jsem si to 

zkusila, ale nešlo mi to. Nakonec jsme kouzelníkům 

zatleskali.  Klárka Horčičková 3. ročník 

 

31. března byl u nás kouzelník Marek. Ukázal nám spoustu triků. Nejvíc se mi líbilo, 

jak udělá z černého koně a bílého koně zebru.  Vojta Němeček 2. ročník 

 

V úterý k nám do školy přijeli dva kouzelníci pán a paní, a ukazovali nám různá 

kouzla tak třeba: ta paní nastříhala papíry na obdélníky a 

vyrobila z nich americké dolary. Pak přišel pán, vzal 

noviny, kousek jich utrhnul a zmačkal a zahodil, pak 

otevřel ty noviny a byli celé. Potom vzal stolek, položil 

na něj šátek, dal pod něj ruku a jako by tu ruku měl 

k tomu stolu přilepenou tak tím stolkem všude možně 

mával. Toto představení bylo výborné.    

Jan Němeček 5. ročník 

Vojta Němeček 2. ročník 

 

  Výuka dopravních předpisů zástupcem Autoklubu Příbram 

 

8.4. k nám do školy přijel pán na dopravní 

výchovu. Učil nás značky a křižovatky. V květnu 

k nim pojedeme na dopravní 

hřiště, a tam budou čtvrťáci dělat 

test, a páťáci opravné testy. 

Hlavně k nám pán přijel, protože 

se musíme všechno naučit. 

Líbilo se mi to. 

Agáta Suková 4. ročník 

 

Dne.8.4 Nás navštívil pan z dopravního hřiště 

v Příbrami. Připravoval 4třídu na řidičský průkaz. První 2 

hodiny měl 1.2.3. ročník.  4.a 5.ročník měl 3 a 4. Hodinu. Říkal 

nám, od kolika můžeme na kolo sami a pak značky, křižovatky 

a ještě další předpisy. Moc se nám to líbilo. Bylo to zajímavé a 

zábavné  Sofie Lakomá 5. ročník   Aneta Stulíková 4. r. 

Kouzelník 
 

Kouzelníčku malíčku 

Ukážeš nám špejličku? 

A také trošičku 

kouzelných tričičků. 
 

Mája Hrubá 2. ročník 
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Soutěž o nejhezčí velikonoční vajíčko 

 
Soutěž se konala 1. dubna. Hodnotili jsme výrobky dětí, bylo to hodně 

hezké. Byl jsem na 1 místě. Na 2 místě byl Honza Němeček a na 3 místě byla Radka 

Šimůnků. Já jsem dostal bonbony, tetovačky a prdící polštářek.   

Jan Hrubý 4. ročník 

 

Soutěž se konala ve středu 1. dubna. Podle 

sebe jsme hodnotili výrobky, které vytvořily děti. 

Mně se líbily všechny, ale nejvíc projekt Vojty a 

Honzy Němečků. Nakonec s nejvíce hlasy vyhrál 

z čtvrté třídy Honzík Hrubý. Soutěž se mi moc líbila, 

i když jsem nesoutěžil. 

 Hadač Přemysl 5. ročník  Klára Horčičková 3. r. 

 

Dne2.4. u nás proběhla soutěž o nejhezčí vajíčko na škole. Mohli jsme 

hlasovat nejvíce tři hlasy. V první třídě vyhrála Linda Lakomá, Natálka Handlová, 

Lea Funfálková. V druhém ročníku vyhráli Magdalena Hrubá, Vojta Němeček. Ve 

třetí třídě vyhrály Klára Horčičková, Radka Šimůnková. Ve čtvrtém ročníku vyhráli 

Honza Hrubý, Honza Šverma, Cyril Kačur. V páté třídě vyhrál Honza Němeček. 

Vyhodnocení se mi moc líbilo.    Jan Funfálek 4. ročník 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mája Hrubá 2. ročník   Tomáš Jaroš 5. ročník 
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Sběr 

         
Jméno BŘEZEN 

  

DUBEN 

  
  AL BA VÍČ EL AL BA VÍČ EL 

1. g   ks ks g ks g ks 

Drábek                 

Petřík M. 1122       530       

Štohanzl   13   2   7   1 

Bejčková                 

Funfálková 166 41 72 1         

Handlová 1802 1119 1340 81 2588 40 170   

Kohoutová             530   

Lakomá         250       

Svobodová T.                 

Trčková                 

2.                 

Němeček V.   37       37     

Sadílek K.                 

Hrubá         172 13 193   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Radka Šimůnková 3. ročník  Vilma Stejskalová 3. ročník 
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Jméno BŘEZEN     DUBEN     

  AL BA VÍČ EL AL BA VÍČ EL 

3. g ks   ks g ks g ks 

Hor                 

Kačírek       1 70 29 642   

Průcha  1168 8 80   258 13   3 

Telecký                 

Horčičková           15 250 2 

Stejskalová V.   13             

Šedivá 261 57 2310           

Šimůnková                 

4.                 

Funfálek                 

Hrubý         172 14 193   

Kačur 86       1274       

Sadílek P. 154 14 3060 7 454 81 5056 1 

Šimůnek 3012 22   1 1418 6 1500   

Šverma 4000 10 1000   2000 20 1500   

Stulíková         1799 14 1234 13 

Suková 989 16 1157 1         

5.                 

Hadač         1500       

Jaroš                 

Němeček J.                 

Petřík T.                 

Šprungl                 

Lakomá S.                 

Stejskalová A.   10             

Šafářová 1650   220   2000       
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Dokresli vajíčko, najdi cestu a vybarvuj 

1.  
 

 


