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ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE 

ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 

ŠKOLNÍ ROK  2015/2016        číslo:  81 

 
 Obsah: Slovo ředitele školy. Rozsvěcení obecního stromu,  

pekelná škola, divadelní představení, koncert v Milíně,  

vánoční besídka, vyhodnocení sběru, bludiště a omalovánky. 
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Slovo ředitele školy 
 

Už za několik dní budeme prožívat Vánoce. Připomínáme si v nich 

narození Ježíše Krista. 

Přípravy jsou v plném proudu. Pečení, vaření, chystání dárků pro naše nejbližší. 

V každé rodině se Vánoce prožívají trochu jinak. Někdo dodržuje tradiční 

vánoční zvyky, jinde lidé navštěvují všechny své příbuzné a známé, v jiných 

rodinách tráví tyto svátky pouze v rodinném kruhu, ale téměř každý si v tomto 

čase uvědomuje sílu, kterou nám dávají naši nejbližší, sílu, která nás naplňuje 

pocity klidu a štěstí. 

Ve škole jsme se na tyto svátky také hodně připravovali. Celou budovu 

jsme zimně vyzdobili, ve vestibulu, za zpěvu koled, rozsvítili vánoční 

stromeček. To bylo 4. prosince a navštívila nás tehdy naše známá a 

zapomnětlivá čertice Popleta. Přinesla nám nadílku a rozveselila nás. 

Vyvrcholením našich vánočních příprav byla rozhodně besídka, která se 

konala 17. prosince a také vánoční jarmark, který jí předcházel. Připomněli 

jsme si v ní krásnou pohádku O Popelce a zazpívali spoustu koled. Naše 

vystoupení rozhodně potěšilo všechny přítomné a naplnilo je radostí a štěstím. 

Blízko, blizoučko před námi je konec roku. Všichni bilancujeme, jaký 

vlastně byl, a do toho nového si dáváme nová předsevzetí. Přeji Vám, aby 

přinesl hlavně zdraví, klid a mír. K tomu vede jediná cesta – láska člověka k 

člověku a veliká míra tolerance. Přeji všem žákům, rodičům i zaměstnancům 

školy hodně pohody, klidu, štěstí, zdraví a spokojenosti v novém roce 2016. 

 

Jiří Sladovník 

 

Připravované lednové akce 

 
14. ledna 14.00 – 16.30 h - konzultace pro rodiče o prospěchu žáků  

za II. Čtvrtletí školního roku 

20. ledna - Den otevřených dveří“ pro rodiče budoucí prvňáčků 

       8.00 – 9.00 h- ukázka vyučování v 1. ročníku 

    16.00 – 17.00 h- prohlídka školy pro rodiče 

22. ledna - 13.30 – 18.00 h - zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2016/2017 

28. ledna -10.55 – 11.40 h- vydávání vysvědčení za I. pololetí školního 

 roku 2015/2016 (odpadá 5. vyučovací hodina) 

29. ledna - pololetní prázdniny 

 

 



3 

 

Rozsvěcení obecního vánočního stromku. 
 

 

28.11. jsme vystupovali 

v Tochovicích u vánočního stromku. 

Zpívali jsme a tancovali. Já tancoval 

s Majdou. Byla tam celá moje rodina, 

moc se jim to líbilo.   

 

Vojta Němeček 3. ročník 

 

 

 

1. prosince 10.30 h divadelní představení „Vánoční příběh“ 

 
Dne 1. prosince jsme byli ve 

školce. Přijelo tam divadlo „Krab“. 

Ukázali nám dvě vystoupení: jak se 

staví kulisy, a normální divadlo o 

narození Ježíška. Ze začátku jsme si s 

nimi zazpívali. Mně se to moc líbilo a 

potom jsme odměnili herce bouřlivým 

potleskem a odešli jsme na oběd. 

 

Jan Hrubý 5. ročník     

Laurinka Koplíková 1. ročník 

 

 

 

 
 

Eliška Kravarčíková  

1. ročník 
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4. prosince - školní projekt „Pekelná škola“ 
 

V pátek k nám přiletěla čertice 

Popleta. Zpívali jsme s ní různé 

vánoční koledy. Potom jsme šli do 

tělocvičny, a tam jsme dostali nadílku. 

Bylo tam hodně věcí-arašídy, ovoce, 

bonbony. Potom čertice Popleta 

odešla. My jsme hráli ve třídách různé 

hry a šli jsme do tělocvičny. Pak jsme 

šli na oběd, kde jsme dostali další 

nadílku.    

Petr Sadílek 5. ročník  Ondra Šedivý 3. ročník 

 

 

V pátek k nám přiletěla čertice Popleta. 

Spadla komínem a dárky tam zůstaly. Cestou spadla 

do rybníka, a byla celá mokrá. Pan ředitel šel nadílku 

vyndat, ale prý se to tam šprajclo. Nakonec jí vyndal. 

Potom jsme šli zpívat ke stromečku. Pak jsme šli 

s čerticí do tělocvičny, tam jsme udělali kolečko a 

zpívali jsme. Pak jsme dostali nadílku, a čertice 

odletěla. Bylo to moc hezké.  

 Jan Šverma 5. ročník 

 

 

 

Kája Sadílek 3. ročník 

 

V pátek 4.12. k nám přiletěla čertice 

Popleta. Nejprve jsme zpívali koledy a potom 

čertice Popleta přiletěla komínem. Když jsme 

dozpívali a čertice nechala čertovskou nadílku 

v komíně, tak jsme všichni poprosili pana 

ředitele, jestli by nedošel pro nadílku. Po 

chvilce přišel s nadílkou, pak nám čertice 

Popleta nadílky dala, a rozloučili jsme se s ní. 

Potom jsme šli nahoru do třídy.       

    

  Jan Funfálek  5. ročník   Mája Hrubá 3. ročník 



5 

 

Výlet do Milína  - návštěva koncertu ZUŠ J. J. Ryby 

 

Dne 9.12. jsme jeli do Milína na 

hudební vystoupení. Vystupoval tam 

hudební sbor Milín. Z naší školy tam 

vystupovala Magda Hrubá, Honza  

Funfálek a Radka Šimůnková. 

Představení bylo o ZIMĚ. Hrálo se tam 

na flétny na harmoniky, děti tancovaly a 

hrály na klavír. Představení se mi moc 

líbilo. Do školy jsme se vrátili o trochu 

dříve, a tak jsme se ještě učili.  

Aneta Stulíková 5. ročník  Vojta Němeček 3. ročník 

 

Dne 9.12. jsme jeli do Milína, vystupovali tam děti z naší školy a ze 

Základní školy Milín. Nějaké děti tancovaly, hrály na klavír a na flétnu. Ze 

začátku nám dávaly děti otázky. Z naší školy tam vystupovali: Honza Funfálek, 

Mája Hrubá a Ráďa  Šimůnková. Honza hrál na flétnu, Mája hrála také na 

flétnu. Představení bylo moc hezké.      Agáta Suková 5. ročník 

 

17. prosince 16.00 h - školní vánoční besídka a jarmark 

 
Dne 17.12. jsme vystupovali před školkou. Byla to divadelní hra 

„Popelka“. Já jsem byl převlečen za princeznu Báru. Král byl Jan Hrubý, jeho 

sluha byl Jan Funfálek, Popelka byla Vilma Stejskalová, macecha byla Agáta 

Suková. Princ hledal svojí vyvolenou. Byla to popelka, jenomže jeho vyvolená 

utekla, tak se vydali jí společně hledat, a našli. Nakonec to dobře dopadlo. Na 

závěr jsme si všichni zazpívali. Bylo to moc hezké.    Jan Šverma 5. ročník 

 

Dne  17.12  jsme předváděli před školkou naší 

novou pohádku POPELKA. Tuto pohádku jsme hráli 

poprvé. Já hraji  Dorenu, zlou sestru popelky, macechu 

hrála Agáta Suková, druhou sestru popelky hraje Klára 

Horčičková. Pohádka se mi moc líbí, a myslím, že se 

líbila i školce. Odpoledne jsme hráli ještě pro rodiče. 

Doufám, že se nám to povedlo. Tuto pohádku s námi 

nacvičovala paní učitelka Renata Duchoňová. Moc se 

těším, až s pohádkou pojedeme do domova důchodců. 

   Aneta Stulíková 5. ročník 
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Sběr 
 

 
 
 

       
Jméno     LISTOPAD      PROSINEC   

  AL BA VÍČ EL AL BA VÍČ EL 

1. g ks g ks g ks g ks 

Knížek 322     2 246 17   1 

Němeček M.   74             

Šum 213   112 1 114   80 3 

Hlaváčková 514   586   4360   1750 10 

Koplíková       1 192     8 

Kravarčíková                 

Weisserová         2800   310   

2.                 

Drábek                 

Lukášek                 

Štohanzl                 

Funfálková         59       

Handlová 3594 54 2000 1 3540 12 786 5 

Kohoutová 285       892 5 648 23 

Lakomá 2288       854       

Trčková                 

 
 
 
 
 
 
 

Vojta Němeček 3. ročník 
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Jméno   LISTOPAD     PROSINEC 

  AL BA VÍČ EL AL BA VÍČ 

3. g ks g ks g ks g 

Něneček V.         480     

Sadílek K. 1300 200 1200 6       

Šedivý               

Hrubá 1000   156         

4.               

Hor               

Kačírek 332 38 704         

Průcha 890 32 210 1 94   114 

Telecký             652 

Horčičková       3       

Stejskalová    15     620   1100 

Šedivá               

Šimůnková 5000     3       

5.               

Funfálek         59   121 

Hrubý 1000   156 1       

Kačur 622       174     

Sadílek P.   18 860         

Šimůnek 402 5 334 9 580     

Šverma 7500 100 1500 6 4000 20 3000 

Suková 330 22 712   330 22 712 

Stulíková               

 
Milé děti, 
přeji vám hodně zdraví, abychom se mohli 
všichni setkávat, a dělat tak radost lidem kolem 
sebe. 
Přeji vám lásku, která nám pomáhá v těžkých 
chvílích, dává nám jistotu, že nás má někdo rád. 
Přátelství, které je upřímné a trvalé. 
Přeji vám pohodu, která patří k Vánocům. 

Hezké svátky a pěkný rok 2016 
 Renata Duchoňová 
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Najdi cestu, vylušti křížovku a vybarvuj 
 

 
 
 
 


