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ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE 

ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 

ŠKOLNÍ ROK  2014/2015        číslo:  76 

 
 Obsah: Slovo ředitele školy. Škola v přírodě, cyklistická soutěž, 

Výlet do Březnice, dopravní hřiště, recitační soutěž ve Strži  

u Dobříše, vyhodnocení sběru, křížovka a omalovánky. 

 

Květen 2015 
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Slovo ředitele školy  
 

Milí žáci,    

 prožili jsme jeden z nejkrásnějších měsíců roku, květen. Příroda se v něm 

změnila k nepoznání. Stromy krásně rozkvetly, všechno se zazelenalo, na zahrádkách 

se dokonce už objevily i malé zelené jahůdky a někdo dokonce sklízí ředkvičky.   

Čekáme na léto, které se přihlásí už příští měsíc a s ním přijdou i velmi 

očekávané prázdniny. Ale než nastanou, musíte ještě splnit spoustu školních úkolů a 

povinností. Někteří potřebujete vylepšit hodnocení prospěchu, jiní zase upevnit 

získané vědomosti. Proto se snažte zabrat, jak se říká „z plných sil“, abychom my 

učitelé, při konzultačních hodinách, které se budou konat ve čtvrtek 11. 6., mohli 

vašim rodičům sdělovat jen samé potěšující zprávy.  

V květnu se žáci naší školy zúčastnili dvou okresních soutěží. První se konala 

v Příbrami a šlo o okresní soutěž cyklistů Naše družstvo ve složení D. Šimůnek, J. 

Němeček, A. Stulíková a A. Stejskalová si vedlo úspěšně. V konkurenci 13 škol se jim 

podařilo obsadit pěkné čtvrté místo.   

Velice dobře si vedly také děti v okresní recitační soutěži ve Strži u Dobříše. 

Tam Natálka Handlová svoji kategorii vyhrála a Tadeáš Petřík byl mezi nejstaršími 

dětmi třetí. Anetka Stulíková byla také velmi šikovná, ale všichni vyhrát nemohli.   

V tomto měsíci jsme si připomněli svátek našich maminek. Za všechnu práci a lásku, 

kterou nám dávají, jste jim 28. května na školní besídce udělali všichni určitě velkou 

radost svým vystoupením.   

Na závěr dnešního slova vám chci popřát hodně sil do školní práce v závěrečném 

měsíci školního roku.  

           J. Sladovník  

 

Připravované červnové akce  

 
4. června 8.00 h  - fotografování ke konci školního roku  

11. června 14.00 – 16.30 h - konzultace o prospěchu žáků  

12. června      - školní výlet do ZOO v Plzni  

15. června 16.00 h  - koncert žáků ZUŠ J. J. Ryby  

15. června 10.30 h - divadelní představení „Princezna se zlatou hvězdou“ 

 – Divadlo  A. Dvořáka Příbram  

26. června 8.00 h   - vydávání vysvědčení  

29. a 30. června  - ředitelské volno  
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Škola v přírodě 
Pondělí- Dnes jsme se loučili s maminkami. Moc 

se mi stýská, mámě se také stýská. Jeli jsme na 

zříceninu hradu, bylo to hezké, pak jsme se jeli 

do školy v přírodě ubytovat. První noc se mi 

stýskalo, ostatním také.  

Vojta Němeček 2. ročník  Aneta Stulíková 4. ročník 

 

Úterý- Dnes jsme šli na ochranu fauny v Hrachově. První a druhé družstvo se školkou 

si prohlédla zvířátka, a ostatní měli stopovanou. Pak nám ukázali malou prasničku, 

která se jmenovala Justýnka. Potom jsme si mohli něco nakoupit. 

  Radka Šimůnková 3. ročník  

                                                

Středa- Dnes jsme měli indiánskou stesku, bylo tam hodně 

úkolů, pak jsme opékali buřty a tancovali jsme po družstvech. 

Bylo to moc hezké, pak jsme si hráli, a Ty buřty byly dobré, 

mňam.  Jára Telecký 3. ročník 

 

Čtvrtek- Dnes jsme měli předposlední den na škole v přírodě. 

Ráno jsme balili, večer jsme měli Country bál. Já jsem tancoval s holkou, a dostal 

jsem ocenění za tanečníka: 5. místo  Ondra Šedivý 2. ročník 

        

Pátek-  V pátek jsme jeli domů, ale nejdřív jsme měli dva výlety. První výlet bylo 

muzeum J. Suka, druhý výlet jsme byli u jeho domu. Vojta Němeček 2. ročník 

 

Dne 20.4-24.4 jsme jeli na školu v přírodě do Hrachova u Sedlčan. Jak jsme tam jeli, 

tak jsme se zastavili na zřícenině Kamýk, tam jsme se prošli. Pak jsme jeli na naší 

ubytovnu. Všechny ty byty, které tam byly, byly stejné kromě bytů učitelek, ty měly 

ve svém pokoji televizi a ledničku ale ty televize nefungovaly. Taky měli televizi 

v jídelně, která nevím, jestli fungovala. Vařili tam výborně. Vždy po snídani jsme se 4 

hodiny učili, 2.hodiny jsme se učili, a pak jsme měli svačinu, a pak jsme se učili ty 

zbývající 2.hodiny. Pak jsme měli oběd a po obědě polední klid, který trval 2 hodiny. 

Po poledním klidu jsme se šli projít ven, a vždy to trvalo velmi dlouho, než jsme se 

vrátili. Po chvilce jsme si četli Lovce Mamutů. Potom byla večeře a pak jsme šli ven 

na hřiště si zahrát hry. Pak jsme se vrátili a šli jsme se osprchovat a spát. Druhý den 

jsme se vzbudili a šli jsme snídat, pak jsme se 4 hodiny učili. Pak jsme měli oběd a 

polední klid. Po poledním klidu jsme šli do ochranné stanice Hrachov, tam jsme si 

prohlíželi zraněná zvířata, a šli jsme na naučnou stezku o zvířatech. Třetí a čtvrtý den 

jsme šli na túru. Vrátili jsme se na večeři, pak jsme šli ven. Já jsem byl na pokoji 

s Tadeášem P., Tomášem J. a Markem H.          Jan Němeček 5. ročník 
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Okresní kolo cyklistické soutěže v Příbrami 
 

13. května jsme jeli na 

dopravní hřiště do Příbrami. Byli 

jsme tam čtyři a paní učitelka. 

Nejdříve jsme psali testy, potom 

první pomoc, jízda městem, a 

ještě jsme jeli na 5. ZŠ na jízdu 

zručnosti. Byli jsme i na obědě. 

Mě nejvíc bavila jízda zručnosti. 

Nakonec bylo vyhlášení. Byli 

jsme čtvrtí.   

Daniel Šimůnek 4. Ročník 

Cyril Kačur 4. ročník            Aneta Stulíková 4. ročník 

 

Výlet do Březnice (zámek, kino) 
            

V pátek 15. května jsme jeli na zámek a do kina. Na 

zámku jsem si obešel druhý okruh, ve kterém byla 

zbrojnice, knihovna a hodně obrazů. Nakonec jsme 

si prošli zámeckou zahradu. Prohlídka zámku se mi 

moc líbila, i když už jsem na ní byl. Potom jsme šli 

do kina na animovaný film ,,Pošťák Pat ve filmu“. 

Film se mi docela líbil. Nakonec jsme dojeli do 

školy a naobědvali se a potom jsme šli domů. 

   

Přemysl Hadač 5. ročník 

 

V pátek 15.5 jsme 

byli na výletě 

v Březnici. Byli 

jsme si prohlídnout 

zámek, tam jsme viděli zámecké zbroje a výzbroje, a 

také jsme tam viděli paroží jednoho jelena. Potom 

jsme šli do zámecké zahrady, tam měli hodně 

léčivých rostlin. Nakonec jsme šli do kina, kde jsme 

se šli podívat na pošťáka Peta ve filmu.    

 

Petr Sadílek 4. ročník   Tereza Šafářová 5. ročník 
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21. května- výuka na dětském dopravním hřišti v Příbrami 
 

Dne 21. 5. 2015 jsme jeli na dopravní hřiště v Příbrami. Vyrazili jsme v 9:00 

hodin. Když jsme dorazili, učili jsme se o tom, jak  se chovat na silnici jako cyklista. 

4. a 5. ročník si vzali vesty s čísly. Po teorii si každý vybral svoje kolo, a šli jsme 

jezdit. Pak jsme dělali testy, já jsem si průkaz cyklisty udělal. Všechno se mi líbilo. 

Potom jsme jeli nazpátek do školy.                   Jan Funfálek 4. ročník 

                                                                                              

Dne 21. 5. 2015. jsme jeli na 

dopravní hřiště do Příbrami. Odjížděli jsme 

v 9:00 hodin. Když jsme dorazili, tak jsme 

se šli učit o tom, jak se máme chovat na 

silnici jako cyklista. Zatím co jsme se učili, 

si 1. a 2. ročník jezdili, pak jsme se 

nasvačili, a potom jsme se vystřídali, oni se 

šli učit a my jezdit. Pak jsme šli psát testy. 

Až jsme ty testy dopsali tak jsme šli jezdit 

s nimi. Pak pán vymyslel takovou hru, která 

se hraje tak, že kdo udělá přestupek, jde si 

sednout. Pak jsme odjeli zpátky do školy.

 Jan Němeček 5. ročník   Cyril Kačur 4. ročník 

 

Okresní recitační soutěž  

ve Strži u Dobříše 
 

Vítězové školní recitační soutěže: Natálka 

Handlová, Anetka Stulíková a Tadeáš Petřík se 

zúčastnili 25. května 2015 okresní recitační soutěže 

ve Strži u Dobříše. 

Natálka se umístila ve své kategorii na 1. místě a 

Tadeáš na místě třetím. Všichni tři naší školu dobře 

reprezentovali. 

Renata Duchoňová 
 

25.5.jely tři děti na okresní kolo recitační 

soutěže. Jeli jsme od školy v 8:00 do Strže. Nejdříve 

všichni vystoupili a pak jsme se šli  nasvačit. Pak 

jsme šli na vyhodnocení, bylo to velmi napínavé. Já 

skončil na třetím místě. Pak jsme jeli do školy na 

oběd.        Tadeáš Petřík 5. ročník 
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Sběr 

         
Jméno DUBEN     KVĚTEN     

  AL BA VÍČ EL AL BA VÍČ EL 

1. g ks g ks g ks g ks 

Drábek                 

Lukášek                 

Petřík M. 530       1588 7 920 2 

Štohanzl   7   1   20   1 

Bejčková                 

Funfálková                 

Handlová 2588 40 170   244 15 1454 53 

Kohoutová     530           

Lakomá 250       534       

Svobodová T.                 

Trčková             452   

2.                 

Němeček V.   37         740   

Sadílek K.         4800 208   8 

Šedivý         4000   800   

Hrubá 172 13 193           

Paroulková                 
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Jméno DUBEN     KVĚTEN     

  AL BA VÍČ EL AL BA VÍČ EL 

3. g ks g ks g ks g ks 

Hor                 

Kačírek 70 29 642           

Průcha  258 13   3         

Telecký                 

Horčičková   15 250 2         

Stejskalová V.         850       

Šedivá                 

Šimůnková         5600       

4.                 

Funfálek                 

Hrubý 172 14 193           

Kačur 1274       1709       

Sadílek P. 454 81 5056 1 790 20 165   

Šimůnek 1418 6 1500   592   708   

Šverma 2000 20 1500   4000 11 2000 5 

Stulíková 1799 14 1234 13         

Suková         8885 69 3700 7 

5.                 

Hadač 1500           560 10 

Jaroš         3200       

Němeček J.           14     

Petřík T.               1 

Šprungl                 

Lakomá S.                 

Stejskalová A.         850 6   1 

Šafářová 2000               
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Najdi rozdíly, vybarvuj a hledej správnou cestu. 

 

 

 

 


