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ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE 

ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 

ŠKOLNÍ ROK  2015/2016        číslo:  80 

 
 Obsah: Slovo ředitele školy, školní projekty: Podzim v sadě  

a na zahradě, chráníme svůj život, vystoupení v domově  

důchodců, vyhodnocení sběru, bludiště a omalovánky. 
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Slovo ředitele školy 
 

Listopad je měsíc, ve kterém rychle ubývá dne. Brzy se stmívá a příroda se 

chystá na dlouhý spánek, který ji v zimě čeká. I my se na něco chystáme. Není to 

příprava na spaní, ale na krásné vánoční svátky. Všichni je máme určitě rádi. Těšíme 

se na vánoční stromeček, dárky, pohádky a celkovou radost, kterou v těchto dnech 

prožíváme. Čas čekání na Vánoce se jmenuje advent a ten začíná poslední 

listopadovou neděli. U nás Tochovicích rozsvěcujeme obecní stromeček a pořádáme 

jarmark. 

Letos jsme se na této akci sešli 28. listopadu. Vaše vystoupení plné 

vánočního vyprávění a koled se všem líbilo. Chtěl bych poděkovat maminkám, které 

přišly 24. listopadu do školy na tvoření vánočních dekorací, za jejich práci. Děkuji 

také těm, kdo doma vánoční dekorace vytvořil a přinesl nám je do školy. Podařilo se 

připravit spoustu nádherných věcí, které o jarmarku všichni obdivovali. Poděkovat 

musím samozřejmě i paním učitelkám, které jarmark a vystoupení připravovaly. 

V listopadu jsme pořádali charitativní sbírku pro fond Sidus. Ten pomáhá při 

léčení vážně nemocných dětí. Představte si, že jsme jim poslali na účet 1 765 Kč. Je 

to velmi pěkný výsledek a pořadatelé této sbírky budou určitě dobře vědět, kde 

peníze použijí.  

Pomáhat a dělat radost druhým bychom se měli všichni naučit. Kromě 

jmenované sbírky jste v tomto měsíci působili radost také v domově seniorů na 

Dobříši, do kterého jsme 19. listopadu přijeli zahrát naši pohádku O Šípkové 

Růžence. Viděli jste, jak z vás byli babičky a dědečkové nadšeni. Těšilo vás to, měli 

jste radost a určitě jste byli na sebe pyšní. Vaše práce, kterou jste dali do přípravy 

pohádky, přinesla své ovoce. To je dobře. 

Začal advent. Blíží se nejkrásnější svátky v roce - Vánoce. Začínáme zimně 

zdobit naši školu, připravujeme se na besídku, která nás čeká 17. prosince. Věřím, že 

se nám ta spousta úkolů, které nás do vánočních prázdnin čekají, podaří zvládnout a 

že zase uděláme radost našim nejbližším. 

 

Jiří Sladovník 

 

Připravované prosincové akce 
 

4. prosince 8.00 – 12.30 h  - školní projekt „Pekelná škola“ 

9. prosince 10.00 h - výlet do Milína  - návštěva koncertu ZUŠ J. J. Ryby 

14. prosince 16.00 h  - vánoční koncert ZUŠ J. J. Ryby pobočky Tochovice 

17. prosince 16.00 h  - školní vánoční besídka a jarmark 

22. prosince  10.00 h  - vánoční nadělování ve škole 
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Školní projekt „Podzim v sadě a na zahradě“ 
 

Dne 27.10. se ve škole uskutečnil projektový den 

V SADĚ A NA ZAHRADĚ. Tento projektový den se týkal 

ovoce a i zeleniny. Z ovoce jsme dělali ježky. Celkem byli 

tři stanoviště. Já jsem byla kapitánka, a ve družstvu jsem 

byla s Dáňou Šimůnkem, Natálkou Handlovou, Eliškou 

Kravarčíkovou, Kristýnou Šedivou a Kájou Sadílkem. Tento 

projektový den jsme vyhráli. Jako odměnu jsme si mohli 

vybrat z krabice, ve které byly hračky, tužky, pera a ostatní 

věci. Tento den se mi moc líbil. Doufám, že se ještě nějaký 

projektový den bude opakovat.   

Aneta Stulíková 5. ročník Anička Weisserová 1. ročník 

 

27.10. jsme měli projekt: Podzim v sadě a na zahradě. Kapitáni byli páťáci, 

já jsem byl ve družstvu číslo šest. Jako kapitána jsme měli Anetu Stulíkovou. Byli tři 

stanoviště. První stanoviště bylo u paní učitelky Zikmundové, tam jsme dělali zvířata 

z ovoce a zeleniny. Druhé stanoviště 

bylo u paní učitelky Léblové, tam byl 

test a pak jsme ochutnávali různé 

druhy ovoce a zeleniny. Poslední 

stanoviště bylo u pana ředitele, tam 

jsme poznávali různé dřeviny a dělali 

test. Nakonec jsme šli na pozemek. 

Potom jsme šli na oběd. Naše 

družstvo nakonec skončilo první. 

 

Daniel Šimůnek 5. ročník 

 Kája Hlaváčková 1. ročník 

 

 

 Míra Štohanzl 2. ročník   Mája Hrubá 3. ročník 
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Školní projekt „Chráníme svůj život“  

 
5. 11. jsme měli projektový den „chráníme své zdraví“. Kapitáni byli 

čtvrťáci. Já jsem byl v družstvu s Vilmou Stejskalovou. První stanoviště bylo u pana 

ředitele, druhé u paní učitelky Léblové a třetí u paní učitelky Zikmundové. U pana 

ředitele jsme si povídali, jaká telefonní čísla máme zavolat, když se něco stane. U 

paní učitelky Léblové jsme si povídali jak se zachovat u dopravní nehody. U paní 

učitelky Zikmundové jsme si povídali o světových stranách. Potom jsme šli pomáhat 

odnášet truhlíky. A nakonec jsme šli do tělocvičny. Tam jsme hráli velkou vybíjenou 

.    Petr Sadílek 5. ročník 

Hasiči  

 

Před ohněm uteču bez věcí,  

protože mi hrozí velké nebezpečí.  

Zavolám hasiče, pomůžou mi,  

nejvíce na zdraví záleží mi.  

    L. Lakomá 2. ročník  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Jára Telecký 4. ročník 

 

Záchranné služby 

  

Každý lékař praví,  

„Že zdraví, je to pravý!“  

Hasič oheň uhasí,  

tím nám hodně ulehčí,  

a policie pouta dává,  

od lupičů nám pomáhá.  

 

A. Stulíková 5. ročník   

 

Hasiči 

 

Hasiči jsou všichni silní, 

pomáhají dnem i nocí. 

S ohněm si poradí, 

děti vám zachrání. 

Schovají je do bezpečí, 

rychle a bez řečí. 

 

M. Hrubá 3. ročník 

 

Hasiči slyší na poplach, 

přejedou rychle, žádný strach. 

Už jsou zase na cestě, 

jedou, jedou po cestě. 

 

J. Funfálek, A. Suková, 

K. Horčičková 
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Vystoupení v Domově důchodců v Dobříši 19.11. 2015 
 

     19.11.jsme vystupovali v Dobříši. Hráli 

jsme Růženku. Růženku hrála Mája a Honzík 

jsem byl já Vojta. Ondra hrál Kubu a Kája 

trní. Doopravdy se ta pohádka jmenuje „O 

Šípkové Růžence“. To bylo moje nejlepší 

vystoupení. Potom jsme šli na Zámek 

v Dobříši. Paní průvodkyně nám řekla, že 

každý člověk má 5 smyslů, které byly na 

obrazech.   

Vojta Němeček 3. ročník   Vilma Stejskalová 4. ročník 

 

Radka Šimůnková 4. ročník  Kája Trčková 2. ročník 

 

 

19.11. jsme byli v Domově 

důchodců v Dobříši. Vystupovali 

jsme tam s pohádkou „Šípková 

Růženka“. Moc a moc se jim to 

líbilo. Nakonec jsme si s nimi 

zazpívali. Za odměnu jsme byli na 

prohlídce zámku. 

   

 Kája Sadílek 3. ročník 

 

 

Aneta Stulíková 5. ročník 
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Sběr 

             
Jméno           ZÁŘÍ         ŘÍJEN       LISTOPAD   

  AL BA VÍČ EL AL BA VÍČ EL AL BA VÍČ EL 

3. g   g ks g ks g ks g ks g ks 

Něneček V. 5300                       

Sadílek K.   38   2         1300 200 1200 6 

Šedivý                         

Hrubá 1600               1000   156   

4.                         

Hor                         

Kačírek 184     6 34   40   332 38 704   

Průcha 696 12 328   180   170   890 32 210 1 

Telecký                         

Horčičková       1               3 

Stejskalová  1000 12 700     6       15     

Šedivá         259 32 1840           

Šimůnková 4000 28 980           5000     3 

5.                         

Funfálek 790 13   8                 

Hrubý 1600               1000   156 1 

Kačur 1348   580   526   670   622       

Sadílek P. 600 8 4000   374 10 2000     18 860   

Šimůnek 6342 7     4272 31 2910   402 5 334 9 

Šverma 11000 100 3000 7 4000       7500 100 1500 6 

Suková 5800 87 1600 3 1100 10 137 8 330 22 712   

Stulíková         545 26 226 3         

 

Kája Sadílek 3.ročník          Ondra Knížek 1.ročník 
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Jméno        ZÁŘÍ           ŘÍJEN         LISTOPAD   

  AL BA VÍČ EL AL BA VÍČ EL AL BA VÍČ EL 

1. g ks g ks g ks   ks g ks g ks 

Knížek 240   994 2 516 61 1096           

Němeček M.     2200             74     

Šum         86   310 6 213   112 1 

Hlaváčková 2000   12000   2100   880   514   586   

Koplíková                       1 

Kravarčíková 684         32             

Weisserová                         

2.                         

Drábek                         

Lukášek                         

Štohanzl                         

Funfálková 214 13   8                 

Handlová 617 20 426 24 5260   980 2         

Kohoutová 2573   740           285       

Lakomá         714   270   2288       

Trčková                         

 

Milé děti, 

 když se podíváte na první stránku našeho Tochováčku, zjistíte, že je již číslo 80. 

Ano 80 měsíců vydáváme náš časopis, to je rovných 8let. Tenkrát seděli v lavicích 

vaši starší sourozenci a kamarádi, kteří jsou již dnes na středních školách. Ve třetím 

ročníku byly třeba Adéla Šedivá a Lucie Maříková, v prvním ročníku Šarlotka 

Lakomá a Deniska Šimůnková, do druhého chodila Terezka Sladovníková, do 

pátého Anička Klozarová a další. Tyto děti začínaly psát první novinky ze školy a 

malovat obrázky.  
Kdyby se dalo vrátit v čase, viděli bychom, jak se škola měnila. Tenkrát před 

8 lety byly jen dvě třídy a družina. V hořejší třídě nebylo umyvadlo, což si asi dnes 

nedokážete představit, budovala se keramická dílna, nebyly interaktivní tabule. Tak 

by se dalo jmenovat mnoho a mnoho dalšího. O všem jsme si mohli přečíst v našem 

časopise. Také o tom, kolik pohádek jsme se za ta léta naučili, kolik vystoupení jsme 

zvládli, a kolika lidem udělali radost. 
Někdo z vás si všechny časopisy ukládá, a to je dobře. Jednou se k nim 

určitě vrátíte a přečtete si, co jste ve škole zažívali pěkného, zavzpomínáte na své 

kamarády a učitele. Vždyť škola není jen učení, ale spousta zajímavých a krásných 

zážitků. A tak Tochováčku přeji ještě hodně dalších čísel, mnoho nových článků a 

spousty krásných obrázků. Vám všem, i naší škole, přeji jen vše pěkné, abychom 

měli na co vzpomínat.   Renata Duchoňová 



8 

 

Dokresli obrázky, najdi cestu a vybarvuj.  
 

 


