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ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE 

ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 

ŠKOLNÍ ROK  2015/2016        číslo:  85 

 
 Obsah: Slovo ředitele školy. Recitační soutěž, Rybářská škola, 

Divadelní představení, beseda v březnické knihovně, 

 vyhodnocení sběru, bludiště a omalovánky. 

 

Duben 2016 
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Milí žáci,  

měsíc duben, první celý jarní měsíc, nám přinesl opravdu aprílové 

počasí. Během uplynulých třiceti dnů se vystřídaly snad všechny jeho druhy. 

Slunečno, větrno, deštivo, ranní mrazíky občasné sněžení no prostě pěkná 

aprílová nadílka.   

Příroda se za uplynulý měsíc pěkně zazelenala. O dubnu se přece říká, 

že je měsícem lesů a přírody. Vždyť si v něm, a to přesně 22. dubna, 

připomínáme „Den Země“. Kolem tohoto data se pořádá řada úklidových akcí, 

při kterých se odstraňují poslední nepořádky, které v našem okolí zanechala 

zima. Všude se vyhrabuje stará tráva, čistí se životní prostředí. I vy jste pomohli 

lesu, když jste 1. dubna při projektu „Rybářská škola“, sbírali chrastí a 

polámané větve v obecním lese v okolí rybníka Džbánek. Škoda jen, že bylo 

trochu chladněji, ale ten kdo sbíral suché větve a pohyboval se, tak určitě zimu 

nepocítil. Pěkným zážitkem toho dopoledne bylo i opékání špekáčků.    

 

V dubnu jsme se věnovali i kulturním aktivitám. Navštívili jsme 

březnickou knihovnu oddělení pro děti a s paní knihovnicí si popovídali o 

knížkách. Podívali jsme se do divadla na představení „Cirkusácká pohádka“ a 

do kina na pěkný film o přírodě. Jmenoval se „Příběh lesa“. Možná, že jste si 

při jeho sledování uvědomili, jak krásná je naše příroda a jak je třeba o ni 

pečovat a chránit ji. Vždyť ochrana přírody, šetření našich lesů, dbaní o čistotu 

vod jsou záležitosti, které děláme pro naše potomky. Je to jakýsi vzkaz, který 

jim předáme. Ale ruku na srdce, moc se nám ten vzkaz nevede dobře vytvářet.  

 

Poslední dubnová noc je noc tajemná. Pálení čarodějnic v tento den 

patřilo a dodnes patří k velmi populárním lidovým zvykům. V celé zemi se 

rozhoří tisíce ohňů a vater, u kterých se lidé sejdou, dnes především kvůli 

zábavě. Jen málokdo tuto noc ještě spojí s magickými rituály, na které věřili 

naši předci. V onu magickou Filipojakubskou nebo Valpružinu noc mají podle 

dochovaných písemností především zlé síly větší moc než jindy. Půlnoc 

znamenala hranici mezi dvěma polovinami roku. V noci se zapalovala dvojice 

ohňů a předěl mezi nimi symbolizoval hranici mezi jasnou a temnou částí roku. 

Věřím, že si té letošní tajemné noci pěkně užijete a budete mít na ni hezké 

vzpomínky.  

A nezapomeňte myslet na životní prostředí i na to ve škole. Podle toho, 

jaké to ve škole budeme mít, tak se nám v ní bude dařit a líbit.  

           

 Jiří Sladovník  
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Připravované květnové akce  
9. května -  projektový den připravovaný ve spolupráci s OF ČR Hrachov 

“Pojďme do přírody“ 11. května -  okrsková soutěž mladých cyklistů  

 

16 – 20. května -  pobyt žáků ve škole v přírodě v Nových Hutích na Šumavě  

26. května  -  výuka na dopravním hřišti v Příbrami   

27. května  -  fotografování tříd a jednotlivců  

 

Recitační soutěž 

 
Dne 31.3 .proběhla ve škole recitační soutěž. Různé třídy proti sobě 

soutěžili první a druhá, třetí a čtvrtá, pátá samotná. Já jsem se umístila na 

prvním místě, Anetka Stulíková na druhém a na třetím Honza Šverma ze třídy 

páté. V kategorii první a druhá se umístil na prvním místě Míra Štohanzl na 

druhém Tomášek Lukášek a na třetím Víťa Šum. A v kategorii třetí a čtvrtá byla 

na prvním místě Klára Hořčičková na druhém Mája Hrubá a na třetím Kája 

Sadílek. Ty co se umístili na prvním místě tak pojedou do Strže u Dobříše. Já 

jsem měla básničku Škaredý holky od Jiřího Žáčka. Do Strže se moc těším. Je 

mi líto, že tu příští rok už nebudu a nebudu přednášet. Tato recitační soutěž se 

mi moc líbila. 

Agáta Suková 5. ročník 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Školní projekt „Rybářská škola“  
 
1. 4. 2016 se konala Rybářská 

škola, sbírali jsme s panem učitelem 
klacíky. Pak jsme opékali buřty. A ještě 
jsme nahazovali prutem a ještě jsme nosili 

klacíky na hromádky.   

Karel Sadílek 3. ročník 

      Kája Hlaváčková 1. ročník 

1. 4. v pátek se konal projekt rybářská škola, pomáhali jsme tam lesu, 

zkoušeli jsme si nahazovat prutem a opékali jsme buřty. Mě nejvíc bavilo 

nahazování prutem a ještě mě bavilo pomáhání lesu.  

Ondra Šedivý 3. ročník 

 

Dne 1.4 se konal Rybářský 

projekt. Nejprve jsme si povídali o 

zahájení rybářského kroužku, potom 

jsme házely prutem a pak jsme opékali 

buřty. Moc se mi to líbilo. Možná budu 

chodit na rybářský kroužek, protože se 

mi tam líbí. Taky můžeme chytat ryby, 

ale musíme mít rybářské doklady. 

Potom jsme šli do školy na oběd. 

  Jan Funfálek 5. ročník  Vojta Němeček 3. ročník 

 

V pátek jsme byli na džbánku a 5 třída vyšla o 10 minut dřív než ostatní 

protože paní učitelka má něco s nohou a kulhá. Tam jsme dělali různé věci. Byli 

3 skupiny. Sbírali jsme tam klacky, 

opékali buřty a nahazovali prut. 1. 

skupina byla 2a4 třída 2skupina byla 

1a3 a 3 skupina byla 5třída a Lea 

funfálková. A pak jsme všichni sbírali 

klacky a každý se snažil, ale nesměli 

jsme jít až tak daleko. A na začátku 

nám říkal, co a jak máme dělat.  

Můžeme si udělat i průkaz a taky nám 

daly lístek na rybářský kroužek. Pak 

jsme šli do školy na oběd.   

      Ondra Knížek 1. ročník    Cyril kačur 5. ročník 
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Divadelní představení „Cirkusácká pohádka“  
 

Dne 11. dubna jsme jeli do Příbrami do divadla. Herci nám zahráli 

pohádku „ Cirkusácká pohádka“. Byla o tom, jak jedna dívka jezdila po světě a 

koukala na všechny možné cirkusy. Jednou přijela do jednoho cirkusu, kde 

jedna paní prodávala drahé lístky, ta dívka si ho koupila a šla, potom přišel 

principál a začal představovat různé atrakce. Ale byl moc přísný a křičel a tak 

mu všichni utekli a nezbil tam nikdo. Ale ta dívka jim pomohla a zachránila 

celý cirkus. Byla tam opice a medvěd. Pohádka byla legrační a líbila se mi. 

Aneta Stulíková 5. ročník 

Třídní schůzky    
 

Ve čtvrtek 14.4 se konali třídní schůzky. Mluvilo se o škole v přírodě, potom si 

rodiče prohlíželi diktáty a desetiminutovky. Moje mamka byla spokojená.    

 

                                                                                 Petr Sadílek 5. ročník 

Konec plaveckého výcviku  
 

14.4 nám skončil plavecký výcvik. 

Byl to den, ve kdy jsme si hrály a závodily. 

Mně se nejvíc líbilo hraní, protože jsme měli 

celý bazén pro sebe. Byl to nejlepší den v 

bazéně.   

Vojta Němeček 3. ročník 

     Kája Sadílek 3. ročník 

     

Plavecký výcvik jsme zakončili závodem.  

Jako první šla 1. Třída, jako druhá šla 2. třída, jako třetí šla třída 3., jako čtvrtý 

šli čtvrťáci a nakonec jsme šli my 5. třída. Já byl na pátém místě ze šesti, a moje 

sestra Magda byla na druhém místě. Potom jsme si hráli v bazénu s hračkami, 

které jsme si přinesli z domova nebo s kterými byli v bazéně. Mně se to moc 

líbilo, potom jsme si něco koupili a jeli jsme do školy.  

 Jan Hrubý 5. ročník 

 

 Každý čtvrtek jsme jezdili na plavání do Příbrami. Bazén byl 

rozdělen do 5 družstev. Skákali jsme šipku.  Plavali jsme kraula ,znak, prsa a na 

konci každé hodiny jsme šli skákat nebo jsme šli do vířivky i do páry. Na tento 

výcvik chodím už od školky, Vždy jsem se na každou hodinu těšil. A po každé 

hodině jsme si mohli koupit v obchůdku nějakou dobrou věc. Moc mě to baví.  

     Jan Šverma 5. ročník 
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Beseda v březnické knihovně a návštěva Galerie L. Kuby  
 

15.4. jsme byly v knihovně v Březnické škole. Tam nám jedna 

knihovnice říkala různé věci o knížkách např., jak jsou seřazeny podle autorů. 

Také páťáci dělali testy, které nikdo neudělal, protože na poslední otázce bylo, 

že to nemáme psát a ostatní třídy dělali křížovky. Potom 

jsme šli ještě do kina také v Březnici, tam jsme zhlédli 2 

hodinový film, který se nazýval o lese. Vrátily jsme se na 

oběd.  Dan Šimůnek 5. ročník 

 

15. 4. jsme byli v knihovně v Březnici. Knihovna 

v Březnici je ve škole. Prý se tam dělají různé soutěže, 

třeba malování na chodník. Dostali jsme na ukázku 

přihlášky, ale starý.     Mája Hrubá 3. ročník 

Sběr 

         
Jméno BŘEZEN     DUBEN     

  AL BA VÍČ EL AL BA VÍČ EL 

1. g   ks ks g ks g ks 

Knížek 848   1550 2 2880 30 206 2 

Němeček M.             970   

Šum 104 27 826   180   144   

Hlaváčková 11500 172 6000 15 2000 58 1700 6 

Koplíková 1260       1512   104   

Kravarčíková 680   545   584       

Weisserová 5000 38 470   13000 8 188   

2.                 

Drábek                 

Lukášek                 

Štohanzl                 

Funfálková   50   22       2 

Handlová 5190       3280       

Kohoutová 55   185   1362   376   

Lakomá 428       222   284   

Trčková                 
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Jméno BŘEZEN     DUBEN     

  AL BA VÍČ EL AL BA VÍČ EL 

3. g ks   ks g ks g ks 

Němeček V.         640       

Sadílek K.         4000     4 

Šedivý                 

Hrubá       2 691 19 98 1 

4.                 

Hor                 

Kačírek 152 33 1700 3         

Průcha 1232   138   242       

Telecký                 

Horčičková                 

Stejskalová 
V. 424       2768 60     

Šedivá         245   1525   

Šimůnková         5000   1500   

5.                 

Funfálek   50   16         

Hrubý       2 691 19 98 1 

Kačur 456   1406   1350   1500   

Sadílek P. 1500 153 890 3 890 4 380   

Šimůnek 2172   2698   460       

Šverma 2000 20   3 18500 225 2800 16 

Stulíková       3         

Suková   20 402 2         
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