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Slovo ředitele školy 

 
Milí žáci,  

 

je tu konec letošního školního roku. Jste starší, zkušenější a bohatší o nové 

zážitky. Hodně jste se toho naučili, zapojili se do řady soutěží a v některých jste byli 

velmi úspěšní. V květnovém čísle Tochováčku jsem psal o úspěchu našich recitátorů. 

Dnes se musím zmínit o Danu Šimůnkovi a Péťovi Sadílkovi, kteří byli úspěšní ve 

výtvarné soutěži Hasičského sboru v Příbrami. Kluci v ní obsadili třetí místo. Za 

odměnu se mohli podívat do areálu HZS v Příbrami.   

Nesmím zapomenout na vaši aktivitu v celoroční školní sběrové soutěži. Její 

výsledky jsou uvedeny na poslední straně Tochováčku. Téměř všichni jste se do ní 

zapojili. Nejlepšími sběrači jsou Honzík Šverma, Natálka Handlová, Radunka 

Šimůnková, Daník Šimůnek a Agátka Suková. Za celý školní rok se vám podařilo 

nasbírat 221 kg hliníku, a proto se naše škola umístila na 4. místě mezi 50 školami, 

které do soutěže „Těžíme hliník z domácností“ byly zapojeny. Škoda jen, že 

nesbírali všichni žáci. Mohli jsme být ještě lepší. Tříděním odpadu pomáháte šetřit 

životní prostředí.  

Za uplynulých 10 měsíců jste také rozdávali radost lidem ve svém okolí. 

Vzpomeňte si na všechna naše vystoupení a besídky o Vánocích, Dni matek, 

masopustu, na říjnovou, lednovou a dubnovou návštěvu domova důchodců v 

Rožmitále pod Třemšínem.  

Chci vám popřát krásné prázdniny plné pohody a sluníčka. Myslete při 

letních radovánkách na své zdraví a bezpečnost. Užijte si dnů volna, prožívejte 

zajímavé příhody, navštivte krásná místa naší vlasti, podívejte se i do zahraničí. Ať 

všem těmto činnostem přeje počasí. Odcházejícím žákům přeji v nových kolektivech 

mnoho úspěchů a dobré kamarády. Věřím, že se mezi nás budou vracet.  

Prázdninovou pohodu přeji také všem zaměstnancům školy, kteří se o zdárný 

průběh školního roku nejvíce zasloužili.  

 

              Jiří Sladovník  

 

Organizace školního roku 2015/2016  
 

I. třída  1. a 3. ročník  třídní učitel   Mgr. Jiří Sladovník  

II. třída 2. a 4. ročník  třídní učitelka   Mgr. Zdeňka Zikmudová  

III. třída 5. ročník  třídní učitelka  Pavla Léblová  

Ostatní vyučující: Miroslava Šounová, Mgr. Jana Vostrovská   
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Besídka pro maminky k svátku 

 

28. května jsme měli ve škole besídku pro maminky ke 

svátku. Já mám svoji maminku rád, tak jsem se do nacvičování 

zapojil. Pohádka, kterou jsme hráli, se jmenovala „Šípková 

Růženka“. Já jsem hrál křoví stejně jako kluci, kteří neměli 

hlavní role. Na konci jsme maminkám zazpívali dvě písničky o 

nich, a pak jim dali sluníčka jako dárek.   Jára. Telecký 3. ročník  

 

Mám rád svoji maminku. Celý rok se o mě stará. 28. května jsme ve škole 

připravili pro maminky besídku. Hráli jsme pohádku „Šípková Růženka“. Začalo to 

ve čtyři hodiny. Já hrál krále. Na konci představení jsme dali babičkám a maminkám 

sluníčka z keramiky. Moc se mi představení líbilo.   

        Marek. Hor 3. ročník  

28. května jsme hráli pro 

maminky divadlo. Dalo naší 

škole zabrat. Celé dva měsíce 

nám trvalo nacvičování. Malé 

děti z 1., 2. a 3. třídy hrály 

pohádku Šípková Růženka a 

velké děti hráli divadlo „O 

princezně, která tancovala s 

čertem“. Já hrála Růženku. Mojí 

mamince se to moc líbilo. Doma, 

ještě před tím, jsem jí dala 

papírové srdce, které létalo.  

     Mája. Hrubá 2. ročník  

 

Ve čtvrtek 28. května jsme měli ve škole besídku 

a hráli jsme pohádku „Šípková Růženka“. Tu hrála Mája 

Hrubá. Já jsem hrála královnu. Pohádka byla o tom, jak 

se narodila princezna a při křtinách do komnaty vtrhla zlá 

víla z močálu a Růženku proklela. Až jí bude 17 let, 

píchne se o trn a usne. Pak si hrála s míčkem a ten se jí 

zakutálel kousek od šípkového keře. Růženka utrhla 

jeden kvítek a usnula. Vysvobodil ji obyčejný kluk, který 

se jmenoval Honzík a hrál ho Vojtík Němeček.  Myslím 

si, že se nám to celé moc povedlo. Po pohádce jsme 

maminkám zazpívali dvě písničky.    

 Radka. Šimůnková 3. ročník  
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Školní výlet do ZOO v Plzni  
 

12. června byla celá škola na výletě v ZOO v 

Plzni. Měli tam moc hezkou výzdobu. Všude byly 

květiny, dokonce je měli i popsané. Pojmenované byly 

i kameny kolem cest. Zvířata byla také moc hezká. 

Nejvíc se mi líbil tygr a ostatní kočkovité šelmy. 

Jednou jsme se trochu ztratili, ale zase hned našli. 

Líbilo se mi tam.     

 Aneta. Stulíková 4. ročník   Anetka Bejčková 1. ročník 

 

V pátek 12. Června jsme jeli na 

školní výlet do plzeňské ZOO. Prošli jsme ji 

skoro celou. Nejvíc se mi líbili tygři, lvi a 

koně s vydrami. Viděli jsme i novorozené 

mládě kozy. U cesty rostli rostliny s 

popisky a sem tam i pojmenované horniny, 

např. pískovec. Viděli jsme i nový pavilon 

jedu, kde byli hadi jedovatí i škrtiči. Na 

konci jejich pavilonu byla hadí vajíčka a za 

nimi malá miminka želviček. Výlet byl moc 

pěkný. V plzni jsem byla poprvé.  

A. Stejskalová 5. ročník  

 

Linda Lakomá 1. ročník 

 

12. června v pátek jsme jeli do ZOO v Plzni. Já jsem se nejvíc těšil na lva, na 

hady a ještě na pavouky. Pro hady tam měli celý pavilon. Byly tam užovky, 

chřestýši, kobra, anakonda a spousta dalších. Líbilo se mi to.  

        Ondra. Šedivý 2. ročník  

 

V pátek 12. Června jsme jeli do ZOO v Plzni. 

Nejdříve jsme si zaplatili vstupné, a potom jsme mohli 

vejít. Vstoupili jsme také do pavilonu Afrika. Tam byla 

všechna africká zvířata, jako třeba žirafy, hroši a 

nosorožci. Také se mi líbil pavilon noční život, protože 

tam byla malá a legrační zvířátka, která se jmenovala 

tarbíci. Líbil se mi také volný pavilon lemurů. Běhali 

tam po cestě. Celý výlet se mi líbil.  

       P. Hadač 5. ročník      Lea Funfálková 1. ročník 
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„Princezna se zlatou hvězdou“ – Divadlo  A. Dvořáka Příbram  
 

15. června jsme jeli do Divadla A. Dvořáka v Příbrami. Hráli tam pohádku 

„Princezna se zlatou hvězdou“. Mně se nejvíc líbila právě ta princezna a ty její 

nádherné šaty. Měla jich pět. První byly venkovní, druhé z ranní rosy a červánků, 

třetí z ranních paprsků slunce, čtvrté jako černá noc a v ní zářící hvězdy, páté pak 

jako měsíc. Celé představení bylo moc pěkné. Nakonec si nás pozvali na jeviště, 

abychom se s nimi zatancovali.       Vilma. Stejskalová 3. ročník  

 

Marek Hor 3. ročník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Princezna se zlatou hvězdou 

 

Princezna se zlatou hvězdou na čele, 

zpívá a tancuje k lidem vesele. 

Kazisvět v čele stojí, 

princeznu za ženu chtěl svoji. 

Nakonec to dobře dopadlo, 

tancovat s nimi nás napadlo. 

 

K. Horčičková 3. ročník 

 

15. 6. jsme byli se školou v 

Příbrami na pohádce „Princezna se 

zlatou hvězdou“. Princezna se 

jmenovala Lada. Celé se mi to moc 

líbilo, hlavně to tancování na konci. 

  

 Kája. Sadílek 2. ročník  
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Sběr 

 

Jméno ČERVEN     2. pololetí celkem   

  AL BA VÍČ EL AL BA VÍČ EL 

3. g ks g ks g ks g ks 

Hor         0 0 0 0 

Kačírek         70 29 642 1 

Průcha  1914 38 232   3938 90 476 4 

Telecký         0 0 0 0 

Horčičková           15 250 2 

Stejskalová V. 150       1050 13     

Šedivá         261 57 2310   

Šimůnková 7000   2250 3 17600 62 4250 3 

4.                 

Funfálek 59 8 82 1 225 49 154 3 

Hrubý 1088 7 97   1581 35 426 1 

Kačur 2974       8681 68 2000   

Sadílek P. 160 9 755 28 1723 141 10481 36 

Šimůnek 1860   476 3 9688 60 2684 5 

Šverma 8000 22 4500 1 18000 93 10400 10 

Stulíková 9809 38 321 9 11755 80 1679 35 

Suková 375 20 322 3 10435 130 5440 16 

5.                 

Hadač 484 6 618   2334 14 786 15 

Jaroš         3864     1 

Němeček J. 2750       2750 14 2200   

Petřík T.               2 

Šprugl 94   134 2 200 29 214 3 

Lakomá S.         315       

Stejskalová A. 150     1 1050 16   1 

Šafářová 1158       4808   220   
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Jméno ČERVEN     2. pololetí celkem   

  AL BA VÍČ EL AL BA VÍČ EL 

1. g ks g ks g   ks ks 

Drábek         0       

Lukášek         0       

Petřík M. 858       4098 15 920 2 

Štohanzl 292   372   292 40 372 4 

Bejčková     188       188   

Funfálková 59 8 82 1 225 49 154 2 

Handlová 870 130 2866 11 8532 1891 6830 147 

Kohoutová             530   

Lakomá         1220     1 

Svobodová T.         0       

Trčková         600   452   

2.                 

Němeček V.           37 740   

Sadílek K.       2 4800 208   10 

Šedivý         4000   800   

Hrubá 1088 6 97   1581 33 426   

 

 

Milé děti, 
Přeji vám všem hezké prázdniny, 
mnoho letních zážitků, a kolem sebe 
nejlepší přátele, kteří vás nikdy 
nezradí. 
O prázdninách naberte novou sílu, 
abyste v září nastoupili do školy 
v dobré náladě a s chutí do nové 
práce.  Renata Duchoňová 
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Vybarvuj a hledej cestu 


