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Slovo ředitele školy 

Milí žáci,  

 uběhl první měsíc 

letošního školního roku. O září 

se říká, že v něm jde na léto 

stáří. Ptáci pomalu mizí nad 

hlavou, jablka zlátnou a podzim 

se pomalu plíží krajinou. Voda 

v rybnících chladne a pavoučci 

se tkají hedvábné nitky, aby na 

nich podzimu ulétli. Nastává 

čas babího léta.  

1. září začal nový školní rok. Pro naše prvňáčky začala nová etapa 

jejich života. Nastává čas poznávání života. Škola je matkou moudrosti, která 

dokáže porazit tupost a zlobu a rozdá vám lásku ke kráse a vzdělání.  

Škola nám dává do života tři hlavní dary. Učí nás pojmenovávat věci 

kolem nás, ve druhém daru nám nabízí znalosti a za třetí nás vede k 

poznávání sebe sama a podporuje tvořivost. Čím více si z těchto darů 

vezmeme, tím krásnější se nám bude zdát okolní svět.  

Začátek školního roku ovlivňuje život celé rodiny. Bez pomoci rodičů, 

by někdy bylo velmi obtížné, zejména pro ty nejmenší školáčky, zvládnout 

všechna úskalí vzdělávání. Přál bych vám, děti, aby na cestě vzdělávání, která 

se před vámi otvírá, vás čekalo jen vše dobré, abyste každý dokázal zvládat 

úkoly podle svých možností co možná nejlépe a dělat tak radost sobě i svým 

rodičům. Rodičům bych popřál především hodně shovívavosti a pochopení 

pro potřeby svých dětí. Vždyť ony jsou jako pokladnička. Nenajdeme v ní 

nic, co bychom tam nevložili. A i když nad svými dětmi občas 

povzdechneme, stejně jim v tom okamžiku ihned odpustíme a budeme je mít 

rádi, jako měli rodiče rádi nás a jako ony budou mít jednou rády svoje děti.  

            Jiří Sladovník  



3 

 

Připravované říjnové akce  

 9. října 10.45 h  - pohádkové představení „O třech čertech“  

16. října 10.00 h  - vystoupení žáků v domově seniorů v Rožmitále p. Tř.  

27. října 8.00 – 12.30 h  - školní projekt „Podzim v sadě a na zahradě“    

29. – 30. října    - podzimní prázdniny  

První školní den 
 

1. září byl první školní den. Jak 

je zvykem, tak do školy přišli noví 

prvňáčci. Paní učitelka Zikmundová 

nové děti ošerpovala, pak nás učitelé 

odvedli do tříd. První a třetí ročník vedl 

ředitel školy Mgr. Jiří Sladovník. 

Učitelka Léblová vedla 5. ročník, a 

nakonec učitelka Zikmundová vedla 2. a 

4. ročník. Já doufám, že se prvňáčkům 

bude dařit, přeju jim hodně štěstí. 

   

Dan Kačírek 4. ročník  Vojta Němeček 3. ročník 

 

 

 

Hudebka 
Hudečka, ta úsměv rozdává 

holkám, klukům, malým, či velkým. 

Máme to rádi. 

 Linda Lakomá 2. ročník 

 

 
  Mája Hrubá 3. ročník 
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Naši prvňáčkové – anketa- Co se vám nejvíce líbí ve škole? 

 
Eliška  -     Líbí se mi, jak jsme na zahradě 

Ondra –    Mně se líbí vypravování o prázdninách, a jak se učíme. 

Laurinka- Mně se líbí povídání a malování 

 

Anička - Líbí se mi, když se učíme, a jak se 

   potkáváme v družině. 

Víťa -    Nejlepší je tělocvična a přestávky. 

Karolínka- Mám ráda malování 

 

Matěj – Ve škole mám rád všechno stejně, a rád 

   dělám úkoly. 
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Naše škola a školní družina 

 
Baví mě družina. Škola i družina 

jsou hezké a všechny paní učitelky jsou 

hodné.  Lea Funfálková 2. ročník 

 

Školní družina je super. Chodíme 

ven, nebo do tělocvičny hrát hry. V družině 

máme spoustu her a stavebnic. Chodím tam 

rád. Družina funguje do 16 hodin a také 

ráno.   

Ondřej Šedivý 3. ročník  Eliška Kravarčíková 1. ročník 

 

Naše škola je menší. V naší třídě jsou počítače. 

Ve druhé třídě mají také počítače. Jsou tady tři třídy, jsou 

moc hezké, zajímavé a veselé. Dvě třídy mají interaktivní 

tabule, a jedna má televizi. Ve škole je 35 dětí, chodí sem od 

prvního do pátého ročníku. Máme jídelnu, tělocvičnu a 

venku hřiště, na kterém hrajeme přehazovanou a vybíjenou. 

Je tam i zahrádka, pískoviště a skákání do dálky. 

  Vilma Stejskalová 4. ročník 

 

Naše škola má tři třídy a jednu ředitelnu. Ve dvou 

třídách máme počítače a interaktivní tabuli. Ve škole je 

spousta kroužků, třeba výtvarný, dopravní, keramický, 

přírodovědný a sportovkyň. Máme tři učitelky a jednoho 

ředitele. Já mám rád keramiku.   

Cyril Kačur 5. ročník     Marek Hor 4. ročník 

 

V naší škole děláme spoustu 

zajímavých věcí. Přibyl nám nový předmět, 

jmenuje se informatika. Ve třídě máme 8 

počítačů. Máme tu hodně zajímavých kroužků, 

které mě baví. Škola se zapojuje do třídění 

odpadu, vždy se umístíme na dobrém místě. 

Ve škole mě baví nejvíce hudečka, 

přírodověda a dramatická výchova.  

   

Agáta Suková 5. ročník   David Průcha 4. ročník 
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Kniha je náš kamarád 
 

Já ráda doma čtu o koních. 

Kniha je nádherná. Je dlouhá, ale je 

v ní hodně poučení. 

Kristýna Šedivá 4. ročník 

 

 

 

 

Strašně se mi líbí knížka o kocourkovi 

Modroočkovi. Čteme jí ve třetí třídě. Mě zaujalo, jak 

Modroočko nosil do svého pelíšku kost z ryby, a 

potom byl nemocný. 

Myslel, že umře, ale 

dvojnožec mu nosil prášek. 

Modroočko si myslel, že to 

je žlutý hrášek, začal to 

kousat, ale bylo to hořké, 

tak to vyplivl. Podruhé už 

to spolkl, a tak se pomalu 

uzdravil.  

Mája Hrubá 3. ročník 

 

Modroočko je malý kocourek, a je o něm knížka. 

Rádi jí čteme, protože je tam spousta dobrodružství. 

   Kája Sadílek 3. ročník  Vojta Němeček 3. ročník 

 
Napiš nám také, jakou čteš knížku. 
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Sběr 
 

Jméno        ZÁŘÍ     

   AL BA VÍČ EL 

1. g ks g ks 

Knížek 240   994  2 

Němeček M.     2200   

Šum         

Hlaváčková 2000   12000   

Koplíková         

Kravarčíková 684       

Weisserová         

2.         

Drábek         

Lukášek         

Štohanzl         

Funfálková 214 13   8 

Handlová 617 20 426 24 

Kohoutová 2573   740   

Lakomá         

Trčková         

 
  

 

Vzpomínka na prázdniny 

 
 

 

 

 

 

 
Kája Sadílek 3. ročník    Ondra Šedivý 3. ročník 

Jméno           ZÁŘÍ     

  AL BA VÍČ EL 

3. g   g ks 

Něneček V. 5300       

Sadílek K.   38   2 

Šedivý         

Hrubá 1600       

4.         

Hor         

Kačírek 184     6 

Průcha 696 12 328   

Telecký         

Horčičková       1 

Stejskalová  1000 12 700   

Šedivá         

Šimůnková 4000 28 980   

5.         

Funfálek 790 13   8 

Hrubý 1600       

Kačur 1348   580   

Sadílek P. 600 8 4000   

Šimůnek 6342 7     

Šverma 11000 100 3000 7 

Suková 5800 87 1600 3 

Stulíková         
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Najdi cestu a vybarvuj 

 

Najdi 7 rozdílů 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hodně štěstí ve školním roce 
2015/16 přeje učitelka a 
vydavatelka Tochováčku  
Renata Duchoňová 


