
1 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE 

ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 

ŠKOLNÍ ROK  2015/2016        číslo:  86 

 
 Obsah: Slovo ředitele školy. Dopravní soutěž, škola v přírodě, 

 vyhodnocení sběru, bludiště a omalovánky. 

 

Květen 2016 
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Milí žáci, 

 o měsíci květnu se říká, že je měsícem láska. Snad právě proto si druhou 

květnovou neděli připomínáme svátek maminek.  

Maminka je pro každého z nás nejdůležitější ženou. Dává nám život, vychovává 

nás, pečuje o nás, snaží se nás naučit všemu, co sama umí, nebo co považuje za 

důležité. Maminka je snad jedinou osobou, která umí milovat, odpouštět, 

chránit své děti, aniž by byla andělem. Je jedno, jestli je těch dětí málo nebo 

moc. Všechny se pod její křídla vejdou a všem bez rozdílu poskytne svou 

mateřskou lásku a ochranu stejným dílem. Mějte proto své maminky rádi 

z celého svého srdce, zaslouží si to a každý den jim udělejte malou radost, třeba 

tím, že jim řeknete: „Děkuji ti, mám tě rád“. 

V tomto měsíci jste prožili celý týden na Šumavě v Nových Hutích, kde se 

konala škola v přírodě. Hodně jste se na ni těšili a podle vašeho vyprávění jste 

si pobyt užili. Vydali jste se po stopách tajemného rysa Národním parkem 

Šumava, říkali jste si, jak se máte v takové krajině chovat k přírodě, navštívili 

jste informační centrum Šumavy ve Svinných Ladech a podívali jste se k 

Chalupské slati, což je velmi pěkné rašelinné jezírko. Na zpáteční cestě jste se 

ještě zastavili ve Strakonicích a prohlédli si místní hrad, kde se nachází 

expozice Muzea středního Pootaví. 

Kromě celotýdenního projektu „Putování za tajemným rysem“, který jste 

realizovali ve škole v přírodě, se začátkem měsíce konal v naší škole ještě 

projekt. Jmenoval se „Pojďme do přírody“. Učili jste se v něm o tom, jak je 

příroda důležitá a nezbytná v našem životě. Při plnění připravených úkolů jste si 

určitě uvědomovali, jak je potřebné se o přírodu a životní prostředí starat a 

pečovat. Všichni o něj každý den můžeme dbát. Třeba tím, že budeme řádně 

třídit odpad a neodhazovat odpadky v přírodě. Sběrová soutěž, kterou v naší 

škole celý rok pořádáme, se blíží do finále. Pokud chcete ještě získat nějaké 

body a ovlivnit svoje umístění v ní, máte možnost tak učinit do 20. června, 

protože pak se soutěž uzavře a všechny body sečtou. Jsem zvědavý, kdo 

v tomto školním roce bude nejúspěšnějším sběračem. 

Na závěr dnešního úvodního slova musím pochválit žáky 4. a 5. ročníku za 

skvělý výsledek, kterého dosáhli v okresním kole dopravní soutěže, která se 

konala 11. května. Našemu družstvu ve složení Dan Šimůnek, Honza Funfálek, 

Aneta Stulíková a Klára Horčičková se podařilo získat 2. místo. Je to velmi 

pěkné umístění. Naši žáci soutěžili s žáky velkých škol a zde mohou do 

takových soutěží vybírat děti z velkého počtu žáků. Chválím je a děkuji za 

výbornou reprezentaci školy. 

Jiří Sladovník 
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Připravované červnové akce 
 

1. června 10.00 h - sportovní dopoledne ke Dni dětí   

9. června  - konzultace o prospěchu žáků za IV. čtvrtletí šk. roku 

10. června  - okresní kolo recitační soutěže ve Strži u Nové Huti 

16. června  - školní besídka 

17. června  - školní výlet do Koněpruských jeskyní 

18. června  - výlet s rodiči do zábavného parku Mirakulum 

20. června  - koncert ZUŠ J. J. Ryby pobočky Tochovice 

30. června  - vydávání závěrečného vysvědčení 

 

Dopravní soutěž  
 

11. května jsme se zúčastnili dopravní soutěže v Příbrami. V družstvu 

se mnou soutěžili Honza Funfálek, Aneta 

Stulíková a Klára Horčičková. V naší kategorii 

soutěžilo 12 škol okresu. Nejlépe jsem dopadl 

v jízdě městem, jízda zručnosti a zdravověda 

mi problémy nedělaly.  

Skončili jsme na krásném druhém místě. V 

jednotlivcích jsem byl první. Po soutěži nás 

paní učitelka vzala do cukrárny na dort a 

zmrzlinu.    Daniel Šimůnek 5. ročník  Ondra Šedivý 3. ročník 

 

Dne 11.5. jsme jeli do Příbrami na 

okresní kolo dopravní soutěže. Soutěžili 

jsme ve 4 disciplínách – první pomoc, jízda 

zručnosti, jízda městem a testy. Já jsem se 

bála jízdy městem, ale zbytečně. Testů jsem 

se nebála, ale dopadly nejhůře. Po dobrém 

obědě bylo vyhodnocení.  

Skončili jsme druzí. Měli jsme velikou 

radost. Na soutěži se mi moc líbilo.  

   Mája Hrubá 3. ročník                                     Aneta Stulíková  5. ročník 

  

Já jsem měl v dopravní soutěži největší obavy ze zdravovědy. Vytáhl 

jsem si otázku první pomoc při bezvědomí, dala mi zabrat, ale zvládl jsem to. V 

jednotlivcích jsem skončil překvapivě na 4. místě. Za 2. místo jsme dostali 

flashku a kšiltovku. Jsem rád, že jsme se zúčastnili a překvapivě dobře dopadli.  

        Honza Funfálek 5. ročník 
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Projektový den  „Pojďme do přírody“  
 

9.5. jsme měli projektový den „Pojďme 

do přírody“. Přijela k nám pracovnice z ochrany 

zvířat a přivezla mládě kuny. Plnili jsme různé 

úkoly, malovali ohrožená zvířátka. Projekt se mi 

líbil.  

                              Cyril Kačur – 5. ročník 

   Vojta Němeček 3. ročník 

 

Při projektovém dnu jsme se rozdělili do dvou 

skupin – jedna šla do přírody a druhá zůstala ve 

třídě a malovala chráněná zvířátka. Já jsem maloval 

ještěrku a slunéčko sedmitečné. Všem se obrázky 

povedly. Venku jsme si povídali o přírodě a 

obdivovali malou kunu. Projekt se mi moc líbil.  

     Mája Hrubá 3. ročník                           Petr Sadílek 5. ročník 

 

Škola v přírodě – Nové Hutě – 16. – 20. 5. 2016  
 

Ve škole v přírodě se mi nejvíce líbil 

první den – pondělí, protože jsme se šli 

odpoledne podívat na lyžařský můstek na 

Zadově. Ohromila mě jeho výška. Na škole v 

přírodě se mi líbily všechny dny, ale tenhle 

nejvíc.  

                         Daniel Kačírek 4. Ročník 

       Ondra Šedivý 3. ročník 

 

V úterý jsme se vypravili na Kvildu. Cesta byla velmi náročná, vedla z 

kopce do kopce. Čekali jsme na školku, která se asi ztratila. Nakonec jsme se 

našli a odjeli autobusem zpět do hotelu. Bavilo mě to.   

Lea Funfálková  2. ročník 

 

Středeční odpoledne bylo věnováno 

největšímu rašelinnému jezírku v ČR. Pan 

průvodce nám povídal o rostlinkách a 

zvířátkách žijících v této oblasti a provedl nás 

celou Chalupskou slatí. Koupila jsem si tři 

pohledy. Bylo to zajímavé.  

        Kája Sadílek 3. ročník                             Mája Hrubá 3. ročník 
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Ve čtvrtek dopoledne jsme se 

opět učili a odpoledne jsme šli 

na mokrou rysí stezku, při 

které jsme plnili různé úkoly. 

Potom jsme si opékali 

špekáčky a večer měli zvířecí 

karneval. Já jsem byla za 

králíčka a moc jsem si to užila!  

                        

Klára Horčičková 4. ročník 

 

 

Poslední den školy v přírodě jsme jeli do Strakonic na hrad. Vylezli 

jsme na věž a dívali se po okolí. Z výletu jsem přivezla mamince prstýnek a 

Anežce náhrdelník. 

 Eliška Kravarčíková 1. ročník. 

  

Já jsem na školu v přírodě 

nejela. Chodili jsme do 

školy a čtyři hodiny se 

učili. Bylo nás tu od čtyř 

do dvou dětí. Na oběd 

jsme chodili do školky. Ve 

středu byly palačinky. 

Moc jsem si to užila. 

 

Vilma Stejskalová 4. ročník

    

 

 

Dopravní hřiště 

 

Dopoledne 26.5. jsme strávili na dopravním hřišti v Příbrami. Čtvrťáci a páťáci 

psali dopravní testy. My čtvrťáci jsme všichni dostali řidičák a páťákům ty 

jejich nesebrali.  

Dostali jsme čísla a snažili se jezdit podle pravidel. Za každý přestupek jsme 

museli udělat 10 dřepů. Ještě teď nás bolejí nožičky. Počasí se vydařilo a moc 

se nám na hřišti líbilo.                  

 Radka Šimůnková a Klára Horčičková 4. ročník  
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Naše maminky 

 

Karolína Hlaváčková1.ročník   Laura Koplíková1.ročník 

 

Sběr 

         
Jméno DUBEN     KVĚTEN     

  AL BA VÍČ EL AL BA VÍČ EL 

1. g ks g ks g ks g ks 

Knížek 2880 30 206 2         

Němeček M.     970           

Šum 180   144           

Hlaváčková 2000 58 1700 6 394   4000   

Koplíková 1512   104   1028   170   

Kravarčíková 584               

Weisserová 13000 8 188   2000   660   

2.                 

Drábek                 

Lukášek                 

Štohanzl               6 

Funfálková       2         

Handlová 3280       5854   418 6 

Kohoutová 1362   376   752 15   7 

Lakomá 222   284           

Trčková                 
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Jméno DUBEN     KVĚTEN     

  AL BA VÍČ EL AL BA VÍČ EL 

3. g ks g ks g ks g ks 

Němeček V. 640       660       

Sadílek K. 4000     4         

Šedivý               1 

Hrubá 691 19 98 1         

4.                 

Hor                 

Kačírek         102       

Průcha 242       3018 25 762 3 

Telecký                 

Horčičková                 

Stejskalová V. 2768 60       2   4 

Šedivá 245   1525           

Šimůnková 5000   1500   3000       

5.                 

Funfálek                 

Hrubý 691 19 98 1         

Kačur 1350   1500   980   850   

Sadílek P. 890 4 380   840 13     

Šimůnek 460       762       

Šverma 18500 225 2800 16 11000 100 2000   

Stulíková         536 14 370 5 

Suková         566 37 918 4 

 

Výtvarná soutěž 
 

Celá naše škola se zapojila do výtvarné soutěže „Fabián brdských lesů 

pán“. Nejlepší práce budou poslány a vystaveny v Podbrdském muzeu v 

Rožmitále pod Třemšínem.     Agáta Suková 5. ročník 
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Najdi cestu, a vybarvuj. 
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