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Slovo ředitele školy 

 
Otvíráme nové číslo Tochováčku, kterým zahajujeme jeho vydávání v novém školním 

roce 2008/2009. Čas utíká neuvěřitelně rychle a my jsme z jeho deseti měsíců, 

zasvěcených školní docházce, zvládli uţ celý jeden. Byl plný poctivé školní práce. 

Chtěl bych se ale nyní vrátit  na začátek září a popřát Vám ještě jednou spoustu 

úspěchů a příjemných záţitků ze všeho, co budete ve škole letos podnikat, z výletů, na 

které se určitě vypravíme, ze školy v přírodě, kterou absolvujeme v dubnu a ze 

spousty dalších činností, jeţ nás čekají. 

Úspěšný rok, hodně uspokojení a radosti z vykonané práce přeji samozřejmě také 

všem zaměstnancům školy. 

Letošní školní rok před nás všechny klade spoustu úkolů. Jde hlavně o úkoly učební. 

Ţáci kaţdého postupného ročníku musí především splnit učební povinnosti předepsané 

učebním plánem. Drţím Vám palce, abyste je zvládli co nejlépe.  

Velký úkol mají před sebou naši noví spoluţáci, prvňáčci, kteří se musí naučit číst, 

psát a počítat, aby mohli svoje dovednosti a schopnosti rozvíjet ve vyšších ročnících. 

Myslím si, ţe se jim ho podaří splnit velmi dobře. Vţdyť uţ nyní, na konci září, znají 

spoustu písmenek, ve psaní zvládli uvolňovací cviky a počítají do pěti. Při nácviku 

čtení jim letos bude pomáhat nová metoda, které při výcviku této dovednosti 

pouţíváme. Jedná se o ,,splývavé čtení“ a jsem přesvědčen, ţe jim ve vyučovacích 

hodinách přinese spoustu příjemných chvilek a ţe čtení, s ní vyučované, jim bude 

zdrojem radosti a potěšení. 

V září dostala škola velký dárek. Obec Tochovice nám přes prázdniny 

vybudovala za školou antukové hřiště. Tak ať nám slouţí ku prospěchu a uţitku. 

Děkujeme za něj. 

Letos pro Vás chystáme celou řadu zajímavých činností, soutěţí, projektů a 

aktivit. Budeme soutěţit ve sběru odpadových surovin. Přihlásili jsme se do soutěţe 

RECYKLOHRANÍ. Uvnitř  Tochováčku jsou informace k její organizaci. Vámi 

přinesené sběrové komodity se opět přepočítají na body a zaznamenají do celoroční 

bodovací tabulky, zveřejňované vţdy na poslední straně našeho časopisu.  

Vaše úsilí sbírat papír se Vám v loňském roce vyplatilo. Před čtrnácti dny jsem 

obdrţel výsledky soutěţe pořádané firmou Relma Dobříš, ve které jste získali první místo. 

Mám z tohoto úspěchu velkou radost a určitě nás dárek, který za prvenství obdrţíme, 

potěší.  

Začátkem měsíce jste měli všichni moţnost vybrat si z nabídky zájmových útvarů 

otvíraných v tomto školním roce. Všechny krouţky začínají svoji práci v týdnu od 6. 

října. I krouţek keramiky pro dospělé zahájí svou činnost v tomto týdnu středou  v 18. 

hodin. 

Co dodat závěrem. S chutí do školní práce a hodně úspěchů. 

 

      Jiří Sladovník  
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Připravované říjnové školní akce 

 
  4. 10.  18.00 h  Jeníkovy Tochovice - hudební večer věnovaný  

M. Jeníkovi  KD Tochovice 

13. 10.    Výlet 5.ročníku na hvězdárnu v Ďáblicích 

27. 10. - 29. 10.   podzimní prázdniny 

30. 10. – 3. 11.   Podzimní dny – školní projekt 

 

    - probíhá celoroční školní sběrová soutěţ 

    - děti mohou sbírat lesní plody, jejich vybírání ve  

    škole se uskuteční začátkem listopadu 

 

 

Akce v měsíci září  - Zahájení školního roku 
 

V pondělí 1. září jsme šli do školy. 

Šli jsme rovnou do tělocvičny a tam 

měl pan ředitel proslov. Z tělocvičny 

jsme šli do třídy a tam jsme si 

povídali. Já jsem ve třídě 

s druhákama a třeťákama. Je tu 10 

holek a 3 kluci, tak to je pěkná 

přesila, ale já jsem se docela těšil.

  David Kluk 5.ročník 

 

 

 

První školní den přišli noví prvňáci, 

ale i nová žákyně do 2.třídy. Pan 

učitel seznamoval prvňáky i nás, co 

nás čeká.  

Když jsme koukli z okna za školu, 

viděli jsme nové hřiště, sice ještě 

není dostavěné, ale já si myslím, že 

bude nádherné. V horní třídě 

přivedli vodu. 

Kamila Jarošová 4.ročník 
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První školní den 
 

1. září jsme všechny děti šly do školy, 

některé i do školky, ale o těch si povídat 

nebudeme. My žáci i noví prvňáčci jsme se 

sešli v tělocvičně. Říkali jsme si něco o 

školním roce, že jsme dodělali hřiště a tak 

dál.  

Druhý den se mi nejvíce líbilo, když jsme si 

povídali na koberci o tom, jak jsme se měli 

o prázdninách. Líbilo se mi, když jsme 

obalovali sešity.  

                 Lucka Maříková 4.ročník 

 

Já jsem se do školy těšil na nové hřiště, a 

jak na něm budeme cvičit a hrát si. Těšil 

jsem se docela i na učení, na matematiku a 

trochu na češtinu. Kromě toho se v horní 

třídě zavedla voda.    

 Vojta Klozar 4.ročník 

 
1.září jsme přišli do školy hezky oblečený. Šli jsme do tělocvičny a 

čekali na zvonění. Přišel pan starosta a pan ředitel. Pan ředitel nám všem řekl 

něco o škole. Pan starosta nám popřál hodně štěstí. Pak jsme šli do třídy. 

Máme novou žákyni Kateřinu Štefanovou.  

Tereza Sladovníková 3.ročník 

 

Při zahájení nového školního roku jsme 

přivítali novou spolužačku, jmenuje se 

Kačenka. Máme jinou učitelku Renatu.  

Eva Brychtová 2. ročník 

 

Mně se první školní den ve škole líbil. Mám už 

jinou učitelku, je moc hodná.    

              Kristýna Šprunglová 2. ročník 
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Otevření sportovního hřiště 

 
V pondělí 15. září dostali naši školáci velký dárek, který si jiţ dlouho přáli a 

touţebně očekávali. Splnilo se jim přání, mít své školní hřiště. Obecní 

zastupitelé v čele s panem starostou R. Waltrem jim v tento den předali klíče 

od nově vybudovaného sportovního hřiště.  

 Díky finančním dotacím Ministerstva pro místní rozvoj, 

Středočeského kraje a obce Tochovice se podařilo za dva měsíce školních 

prázdnin vybudovat za budovou základní školy antukové hřiště pro míčové 

hry a doskočiště s běţeckou dráhou pro skok daleký. Celý sportovní areál i 

nově oplotit.  

Svá přání, mít za školou hřiště, 

vyjadřovali ţáci ve svých dotazech 

adresovaných řediteli školy jiţ 

několik let. Sami také vytvářeli 

návrhy na jeho realizaci. Jejich 

představy a přání jsou tedy naplněny 

a oni mohou v hodinách tělesné 

výchovy, sportovních her a 

odpoledne ve školní druţině rozvíjet 

své sportovní dovednosti a 

schopnosti. 

Předávání hřiště 

Byla jsem moc zvědavá, jak bude 

hřiště hezké, bylo moc a moc hezké. 

Nemůţu se dočkat, aţ tam budeme 

cvičit. Zatím jsme tam nebyli, 

protoţe ještě nejsou rohoţky na 

čištění bot.    

Šarlota Lakomá 2.ročník 

 

V pondělí 15. září se konalo předání 

školního hřiště. Byli jsme ve třídě, 

přišla naše paní učitelka, seřadili jsme se a šli do tělocvičny. Přišel pan 

starosta s paní z novin, ta nás fotila. Pan starosta nám předal školní hřiště a my 

jsme jako poděkování zazpívali školní hymnu. Bylo to moc hezké. 

      Věra Konderlová 3.ročník 
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Setkání bývalých prvňáčků školy 
O posledním prázdninovém víkendu v sobotu 30. srpna se uskutečnilo v naší škole 

setkání jejích bývalých ţáků, kteří zde nastupovali do 1. třídy přesně 1. září, ale před 

padesáti lety, v roce 1958. S nápadem uskutečnit tuto sešlost přišla jedna z bývalých 

ţákyň paní Anna Pešková rozená Vaníková. Z osmi tehdy nastupujících prvňáčků se 

setkání zúčastnilo pět děvčat a jeden chlapec. 

 V oblečení, které tehdy patřilo 

k předepsanému stejnokroji nosícímu se při 

slavnostních událostech, tedy v bílých košilích, 

plisovaných  sukénkách a pionýrských šátcích, 

se školními aktovkami na zádech a sáčky 

s přezůvkami, očekávali ,,prvňáčci“ příjezd své 

třídní paní učitelky Jany Zachové tehdy 

Severínové, která v roce 1958 zahajovala na 

zdejší škole v této třídě svoji pedagogickou 

dráhu. 

Přivítání všech bylo velmi milé, 

přátelské a plné emocí. Po prohlídce 

zařízení školy se bývalí prvňáčci 

posadili do školních lavic ve třídě, kde 

začínali před padesáti lety svoji cestu 

za vzděláváním a vzpomínali nad 

fotografiemi na školní příhody a své 

spoluţáky. Na řadu přišlo i přednášení 

básniček, které jim tehdy pomáhaly 

poznávat jednotlivá písmenka abecedy.  

Všechny zúčastněné toto setkání 

naplnilo spoustou příjemných proţitků 

a dojmů. Nechyběly ani slzy dojetí.  

 

Přihlásili jsme se do soutěže 
Naše škola se přihlásila do nové soutěţe, která se jmenuje  „ 

RECYKLOHRANÍ“. Více informací o soutěţi najdete na 

www.recyklohrani.cz.Cílem je zpětný odběr baterií a elektrozařízení . 

Prosíme všechny děti, rodiče i občany obce, aby se zapojily s námi a sbírali 

baterie a drobné elektrospotřebiče. 

 Škola se tak stala sběrným místem tohoto odpadu. Ţádáme Vás, pokud máte 

doma staré baterie nebo doslouţilé drobné elektrospotřebiče, které Vám jen 

http://www.recyklohrani.cz/
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překáţejí, doneste je do školy. Sběrná nádoba bude umístěna v přízemí 

budovy Základní školy.  

 

Co sbíráme?????  ANO 
Baterie z domácností 

–např. baterie ze svítilen, hraček, elektroniky, dálkových ovladačů, hodin, 

budíků, zvonků, mp3 přehrávačů, mobilních telefonů 

( tuţkové a mikrotuţkové baterie, monočlánky, 9V ploché i hranaté ) 

všechny dobíjecí baterie lehčí neţ 1 kg 

 

NE – rezavé, rozbité nebo tekoucí/lepkavé 

- autobaterie – s tekutým elektrolytem 

- baterie nebo akumulátory z průmyslových podniků 

- plně nabité baterie 

- baterie teţší neţ 1 kg 

ELETROZAŘÍZENÍ - elektrošrot 

ANO 

Drobná elektrozařízení,   která projdou vhazovacím otvorem 
rádia, mp3 přehrávače, diskmany, walkmany, kalkulačky, telefony, drobné 

počítačové vybavení, elektrické hračky (autodráhy, elektrické vláčky, autíčka 

na ovládání, elektrické deskové hry,…) a hudební nástroje (mikrofony, 

sluchátka), digitální fotoaparát, kamera, kapesní digitální hry, výrobky pro 

akvaristiku – kompresory,..) 

NE  -    elektrozařízení, která se nevejdou do sběrné nádoby  

- televizory a počítačové monitory 

- zářivky a úsporné ţárovky 

- baterie a akumulátory 

-  

SBĚR   BODY 

PAPÍR 1 kilogram 10 bodů 

HLINÍK 10 dkg 30 bodů 

BATERIE 1 kus 1 bod 

ELEKTROSPOTŘEBIČE 1 kus  20 bodů 
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Jméno ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC 

  PAP AL BA PAP AL BA PAP AL BA PAP AL BA 

 
kg g ks kg g ks kg g ks kg g ks 

Jaroš     24                   

Kratochvíl     6                   

Bejčková                         

Hlavínová                         

Klozarová                         

Krotká 92 1200                     

Brychtová 10                       

Lakomá 14 360 18                   

Šimůnková 120 3370                     

Šprunglové 15                       

Štefanová                         

Uherková M. 100 620 24                   

Vestenická 17 120 7                   

Konderlová 7 80 4                   

Sladovníková 90 720 10                   

Brychta 15                       

Kačírek     11                   

Klozar 24 300                     

Ţáčková                         

Mládek 10 200                     

Vestenický 12 60 7                   

Chocholová                         

Jarošová   220                     

Maříková 45                       

Šedivá                         

Klement                         

Kluk 157 380 16                   

Štrach     67                   

A.Uherková                         
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