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Milí žáci,  

letošní školní rok je za vámi. Deset měsíců je pryč a vy jste zkušenější a 

bohatší o nové vědomosti a zážitky. Podařilo se vám zvládnout všechny učební 

úkoly. Zapojili jste se do řady soutěží a v některých jste byli velmi úspěšní.   

V květnovém čísle Tochováčku jsem psal o výborném umístění v cyklistické 

soutěži, v tomto čísle se musím zmínit o našich recitátorech. Agátka Suková, Klárka 

Horčičková a Míra Štohanzl nám udělali velkou radost svými výkony v okresním 

recitační soutěži ve Strži u Nové Hutě. Všem třem se podařilo ve svých kategoriích 

vyhrát.  Ještě jednou jim k dosaženým výkonům blahopřeji. 

Nesmím ale zapomenout zhodnotit vaše zapojení do celoroční sběrové 

soutěže. Její celkové výsledky jsou uvedeny na poslední straně Tochováčku. 

Nejlepšími sběrači se stali žáci Natálka Handlová,  Honzík Šverma, Anička 

Weisserová, Karolínka Hlaváčková a Dan Šimůnek. Za celý školní rok se vám 

podařilo odevzdat 317 kg hliníku, 4 335 kusů baterií, 122 kg víček a 421 kusů 

elektrospotřebičů. V soutěži „Těžíme hliník z našich domácností“, do které jsme byli 

přihlášeni, jsme mezi 45 školami získali skvělé 2. místo a to je velmi pěkný 

výsledek. Tříděním domácího odpadu pomáháte šetřit životní prostředí.  

Za uplynulých 10 měsíců školního roku se vám také dařilo rozdávat radost 

lidem ve svém okolí. Vzpomeňte si na spoustu vystoupení v domovech seniorů, 

která jste předvedli v podzimních měsících, na krásnou vánoční besídku nebo 

závěrečnou školní besídku, která se konala 16. června a na které jste zahráli pohádku 

„O pyšných princeznách“.  Pobavili jste s ní všechny přítomné.  Tato vystoupení se 

mohla konat proto, že jste je pěkně připravili v hodinách dramatické a hudební 

výchovy pod vedením paní učitelky R. Duchoňové.  Děkuji jí za tuto práci.   

V letošním roce jsme pro vás připravili několik školních projektů, ve kterých 

jste rozvíjeli svoje dovednosti k řešení úkolů ve skupinách. Možná si už 

nevzpomínáte, které to byly, proto je připomenu. Podzimní projekty: „Podzim v sadě 

a na zahradě“, „Chráníme si své životy“, zimní projekty „Pekelná škola“, „Slavíme 

masopust“ a jarní akce „Jíme zdravě“, „Pojďme do přírody“, „Rybářská škola“ a 

„Putování za tajemným rysem“. Celým školním rokem pak prostupoval projekt 

„Recyklohraní“.   

Závěrem vám všem chci popřát krásné prázdniny plné pohody a sluníčka. Ať 

počasí přeje všem činnostem, které budete podnikat. Myslete však vždy na své 

zdraví a bezpečí. Užijte si dnů volna, navštivte krásná místa naší vlasti, podívejte se i 

do zahraničí.  Odcházejícím žákům pátého ročníku přeji mnoho úspěchů a dobré 

kamarády v nových školách. Věřím, že se na nás přijdou v září podívat.  

Prázdninovou pohodu přeji také všem zaměstnancům školy, kteří se o zdárný 

průběh školního roku nejvíce zasloužili.  

             Jiří Sladovník  

 



3 

 

Organizace školního roku 2016/2017  
I. třída  1. ročník  třídní učitelka   Mgr. Zdeňka Zikmundová  

II. třída  2. a 4. ročník  třídní učitel   Mgr. Jiří Sladovník  

III. třída 3. a 5. ročník  třídní učitelka  Pavla Léblová  

Ostatní vyučující: Renata Duchoňová, Miroslava Šounová, Mgr. Jana Vostrovská   
 

1. června 10.00 h - sportovní dopoledne ke Dni dětí   
Dne 1.6. se v naší škole uskutečnil den dětí. První dvě hodiny jsme se učili, 

ale po svačině jsme se rozdělili do družstev. Já jsem byla kapitánka družstva číslo 2.  

Družstvo číslo 1,2,3 šli s paní učitelkou Šounovou napřed a připravovala stopovanou 

pro další družstva. Cestou jsme ale i my museli odpovídat na různé otázky. Nakonec 

jsme schovali poklad a schovali jsme se i my. Potom co ostatní družstva našla poklad 

i nás jsme se vrátili do školy. Tento den dětí se mi líbil.   

Aneta Stulíková 5. ročník 
 

Ve středu 1.6. jsme ve škole měli den dětí. Nejprve si nás kapitáni rozdělili 

do šesti družstev. Byl jsem s Radkou Šimůnkovou, Laurou Koplíkovou, Karolínou 

Trčkovou a Ondřejem Šedivým, první tři šla napřed a dávali úkoly. Byl jsem v druhé 

skupině, takže jsme museli počkat, až nám zmizí z dohledu. Potom jsme vyrazili a 

odpovídali na úkoly- Bylo celkem patnáct otázek, první čtyři byli hodně těžké, ty 

další už byli lehké. Ke konci jsme hledali poklad a děti, které se nám schovali. 

Rozdělili jsme si poklad a šli jsme do školy.     Petr Sadílek 5. ročník 

 

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

V pátek 10. června jsem 

byla s Mírou a Aguškou na recitační 

soutěži ve Strži u Dobříše. První 

kategorie byla pro Míru dost obtížná 

a pro porotu taky. Druhá se zdála 

lehká, ale pro mě ne. Aguška, ve 

třetí kategorii, to měla nejlehčí. Míra 

přednášel básničku „Kulatý svět“, já 

„Sněhuláka“ a Aguška „Škaredý 

holky“. Ukázalo se, že jsme byli 

dobří, neboť Míra, Aguška i já jsme 

byli první. Moc se nám to povedlo. 

Jel tam s námi pan ředitel a paní 

učitelka Duchoňová. Od paní 

učitelky jsme dostali zmrzlinu a od pana ředitele taky. Dopoledne se nám líbilo. 

                                                Klára Horčičková – 4. ročník 
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16. 6. školní besídka 
 

Na školní besídce v pohádce „ O 

neposlušných princeznách“ jsem 

hrála komornou. Nejlépe mi šla 

písnička „Když se načančám“. 

Pohádka měla úspěch, povedla se 

nám.   Lea Funfálková – 2. roč. 
 

V pohádce „O neposlušných 

princeznách“jsem hrál loupežníka. 

Tato role i písničky“My jsme žáci 

z Tochovic a Měla vlasy samou 

loknu“, mě moc bavily. Pohádka se 

nám povedla, všichni tleskali.  

  Tomáš Lukášek – 2. roč. 

 

Na školní besídce jsem hrála kuchtičku. Písničky „My jsme žáci z Tochovic 

a Hlava, ramena, kolena, palce“se mi 

líbily nejvíc. Myslím, že se pohádka 

líbila.             Kája Trčková – 2. roč. 

                                                                                                               

Ve čtvrtek 16.6. jsme měli ve škole 

besídku s pohádkou „O 

neposlušných princeznách“. 

V pohádce jsem hrála komornou. 

Vystoupení se nám povedlo, 

rodičům se líbily písničky. 

  

Kája Hlaváčková 1. ročník   Natálka Handlová – 2. roč. 

 

Role kuchtičky, kterou 

jsem hrála v pohádce „O 

neposlušných princeznách“, tak 

ta mě hodně bavila. Diváci 

tleskali, a tak si myslím, že se 

jim představení líbilo. 

                                                                 

Kamča Kohoutová – 2. roč. 
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17. června- školní výlet do Koněpruských jeskyní 
 

V pátek jsme byli na školním výletě v Koněpruských jeskyních. Ušli jsme 83 

točitých a 520 normálních schodů. Schody nám daly zabrat. Z výletu jsem si přivezla 

mističku, kamínek a dva slony. Výlet se 

vydařil.   

       Radka Šimůnková 4. ročník 
 

Na výletě v Koněpruských jeskyních 

mě nejvíce zaujal velký krápník, který 

připomínal postavu Jana Amose 

Komenského. Po prohlídce jsme se nasvačili a 

šli si něco koupit. Já jsem si koupil křišťál. 

Výlet se mi moc líbil.       

                   Jára Telecký 4. ročník  Eliška Kravarčíková 1. ročník 
 

Na výletě v Koněpruských 

jeskyních nás provázel hodný pan 

průvodce, protože nás nechal 

fotografovat bez jakéhokoliv 

poplatku. Bylo to tam moc hezké. 

Překvapilo mě, že za poškození 

krápníku bychom mohli dostat pokutu 

50 000 Kč. Na výletě jsem si koupila 

pohled, kámen ve tvaru srdíčka, 

trilobita. Na výletě se mi moc líbilo.               

   

Laura Koplíková 1. ročník  Agátka Suková 5. ročník 
 

Po příjezdu do Koněpruských 

jeskyní jsme hned šli na prohlídku. Já a 

Vilma jsme počítali schody, bylo jich 

tam 520. Dozvěděl jsem se o plačícím 

krokodýlovi. Ten, na koho spadne jeho 

slza, tomu vyroste na hlavě paroží. Po 

prohlídce jsme se nasvačili a nakupovali. 

Já jsem si koupil plyšového netopýra, 

míček na provázku a nějaké sladkosti. 

Do Tochovic jsme přijeli v půl druhé. 

Výlet se mi líbil. 

  Honzík Hrubý 5. ročník  Mája Hrubá 3. ročník 
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18. června- výlet s rodiči do zábavného parku Mirakulum 
Já, Silvinka a mamka jsme se v sobotu vypravili autobusem do zábavního 

parku-Mirákula. Pobyt v parku s atrakcemi jsme si náležitě užili!         

                            Míra Štohanzl – 2. ročník 
 

V sobotu 18.6. jsme jeli na výlet do Mirákula. Cesta autobusem trvala 

dlouho, tak jsem hrála s bratrancem slovní kopanou. V Mirákulu jsme dostali 

náramek, na který babička napsala svoje telefonní číslo, kdybychom se ztratili. 

Všichni jsme šli do bludiště. Moc jsem si to užila.      Linda Lakomá – 2. ročník 
 

V sobotu jsem byl na výletě v zábavním parku v Mirákulu. Bylo tam strašně 

moc atrakcí. Byl jsem na úplně super trampolíně, na velké houpačce, v lanovém 

centru, na kolotoči. Tou nejlepší atrakcí pro mě byla projížďka tankodromem. 

Druhou největší atrakcí bylo, že jsem si mohl pohladit kozu a kozla. Moc se mi tam 

líbilo.                        Dan Kačírek – 4. ročník 

Sběr 

         
Jméno ČERVEN     2. pololetí celkem   

  AL BA VÍČ EL AL BA VÍČ EL 

1. g ks g ks g   ks ks 

Knížek 4016 32 354 3 8318 62 2362 9 

Němeček M.         970 0 0 0 

Šum 710 12 388   1364 27 1606 0 

Hlaváčková 1000 150 198 1 14894 757 11898 22 

Koplíková 612       4968 0 360 0 

Kravarčíková 710 71 720   1974 71 1265 0 

Weisserová 12620 50 700   32620 96 2018 0 

2.                 

Drábek         0 0 0 0 

Lukášek         0 0 0 0 

Štohanzl         0 0 0 6 

Funfálková 934   236   934 50 236 24 

Handlová 18326 85 542 15 47092 107 1896 29 

Kohoutová 106   820   2275 15 1381 7 

Lakomá 684   170 16 13340   454 17 

Trčková         0 0 452 0 
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Jméno ČERVEN     2. pololetí celkem   

  AL BA VÍČ EL AL BA VÍČ EL 

3. g ks g ks g ks g ks 

Němeček V.         1300 0 0 0 

Sadílek K. 2500 97 400 6 6500 97 400 10 

Šedivý         0 0 0 1 

Hrubá 298 11 115 2 989 30 213 5 

4.                 

Hor         0 0 0 0 

Kačírek 50 9     304 42 1700 3 

Průcha 2438 29 266 1 7482 100 1230 4 

Telecký 330 40 1800   1196 40 4800 0 

Horčičková   33     0 33 0 0 

Stejskalová 
V. 2786 30   1 6856 92 0 5 

Šedivá         245 0 1525 0 

Šimůnková 3000     2 11000 0 1500 2 

5.                 

Funfálek     236   0 107 236 26 

Hrubý 298 11 115 3 989 30 213 6 

Kačur 1296   584 14 5866 0 5310 14 

Sadílek P. 98 78 240   3328 248 1510 3 

Šimůnek 2104 42 606 2 8364 42 3304 2 

Šverma 500 100 2600   22900 565 10400 23 

Stulíková 300   3268 5 1818 77 4190 17 

Suková 117 10 146 1 683 67 1466 7 

 

Milé děti, 

přeji vám všem hezké prázdniny plné nových kamarádů a zážitků. 

Těším se na setkání s vámi po prázdninách.  

     Renata Duchoňová 



8 

 

Najdi cestu a vybarvuj 


