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Slovo ředitele školy 
 

Druhý měsíc letošního školního roku uplynul jako voda. Vaše školní práce, po 

všech organizačních přípravách, které s sebou přineslo září, získala opět ten 

správný běh a řád, jak se na pořádný školní rok sluší a patří.  

Přijali jste mezi sebe nové spoluţáky, kteří v září začali poznávat styl pro ně 

dosud neznámé školní práce. Mám na mysli samozřejmě naše prvňáčky, kteří 

za uplynulé dva měsíce odvedli velký kus práce.  

Někteří z Vás starších školáků si řeknou, ţe je to legrace chodit do první třídy, 

ale ať si vzpomenou na své začátky a rozpomenou se, jak to bylo obtíţné 

zvládat tu spoustu úkolů a povinností, která doposud ve školce nebyla. Naučit 

se novým školním povinnostem, přípravě na vyučování, připravování si 

učebních pomůcek, zvládnutí pravidel chování a jednání ve třídě a k tomu 

samozřejmě spousta nových písmenek, čtení slabik a slov, počítání a psaní. 

Tohle všechno uţ mají naši prvňáčci za sebou. Čtou první slova, umí počítat 

do pěti, píší první písmenka a připravují se na velkou událost, kterou bude 

převzetí SLABIKÁŘE.  

Za všechnu odvedenou školní práci si zaslouţí pochvalu. 

Začátek měsíce nám přinesl velkou událost. Bylo jí  vystoupení na obnoveném 

hudebním festivalu ,,Jeníkovy Tochovice“. Příprava programu nás stála 

spoustu úsilí, snahy a píle. Myslím si, ţe to ale stálo za to. V očích všech 

přítomných diváků, Vašich rodičů a známých, bylo vidět, ţe jste je potěšili a 

udělali radost. Mě a všem paním učitelkám také. Musím na tomto místě 

poděkovat panu učiteli Ladislavu Staňkovi, který celých čtrnáct dní 

navštěvoval naši školu a pomáhal nám připravovat závěrečnou píseň z opery 

,,Nabucco“, kterou celý koncert vrcholil. Poděkování patří také paní učitelce 

Duchoňové, která připravila text a dramaturgii celého vystoupení a 

samozřejmě Vám všem, kteří jste se do přípravy zapojili. Víme teď o ţivotě 

našeho slavného rodáka Miloslava Jeníka spoustu zajímavostí a myslím si, ţe 

si pociťujeme hrdost k domovské obci. 

Říjen nám ale také přinesl provozní problémy. Dvě paní učitelky dlouhodobě 

onemocněly a bylo zapotřebí zajistit za ně kvalitní zastupování. Díky 

výpomoci paní učitelky J. Čechurové, která se ujala třídnictví ve II. třídě, se 

nám to podařilo. Chci jí za její práci poděkovat. 

Tradičně jsme v tomto měsíci věnovali jeden den školnímu projektu, 

zaměřenému na zvládání krizových situací ve chvílích ohroţení  ţivota. 

Jednalo se o projekt,, Chráníme si svůj ţivot“ který se konal 31. 10. a 

vyzkoušeli jsme si v něm poskytování první pomoci při úrazech vzniklých 
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v silničním provozu, obnovili jsme si vědomosti o svém chování v situacích 

evakuace školy, naučili jsme se pracovat s mapou obce a okresu, zopakovali si 

pravidla pro bezpečné pohybování se na vozovce. Nezapomněli jsme 

samozřejmě ani na rozvoj pohybových dovedností v řadě vytrvalostních a 

kondičních soutěţí, kterými jsme projekt ve školní tělocvičně ukončili. 

 V říjnu také začaly pracovat školní zájmové útvary. Vybrali jste si 

z nabídky devíti krouţků ty, které splňují Vaše zájmy a záliby. Kvůli nemoci 

paní učitelek dva z útvarů ještě nezačaly pracovat. Ale věřím, ţe jen co se 

uzdraví a přijdou mezi nás, začnou i tyto krouţky fungovat na sto procent. 

Začátkem měsíce listopadu přesně 5. – 7. nás čeká charitativní sbírka v rámci 

projektu ,,Šance“, určeného na pomoc dětem z dětských domovů. Zakoupením 

propisky v hodnotě 20 Kč  

můţete pomoci Vašim vrstevníkům, kteří se ve svém ţivotě ocitli v obtíţné 

situaci a její řešení bez pomoci ,,dobrých lidí“ nemohou zvládnout. Kaţdá 

propiska nese ve svém balení poděkování člověka, který ji pro Vás smontoval a 

který čeká na Vaši pomoc. Věřím, ţe se do veřejné sbírky zapojíte v hojném 

počtu. 

Pro následující měsíc připravuje Výbor SRPŠ a škola pro Vás a Vaše rodiče 

výlet do Prahy. 22. listopadu můţete navštívit Národní muzeum nebo 

Náprstkovo muzeum a v 15.00 hodin se podívat na představení v Divadle 

Minaret pod názvem ,,Kominíkovo štěstí“. Jde o pohádku se zpěvy a tanci. 

Bliţší informace k chystané akci budou uvedeny na přihlášce, kterou obdrţíte 

v následujícím týdnu. 

Na závěr dnešního úvodního slova Vám přeji hodně úspěchů v dalším školním 

měsíci. 

Jiří Sladovník  

 

Připravované listopadové školní akce 

 

3. listopadu 12.30 h   - školní Drakiáda 

5. listopadu   8.00 h   - odvoz lesních plodů 

19. listopadu 14.00 – 16.00 h  - konzultační hodiny pro rodiče o  

   prospěchu ţáků za čtvrtletí školního roku 

22. listopadu 8.00 h – 19.00 h - výlet do Prahy pro ţáky a rodiče:  

    Národní muzeum, Náprstkovo muzeum 

15.00 h Divadlo Minaret: pohádka Kominíkovo štěstí
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Naše škola 

 
Do naší školy chodí hodně dětí. 

Máme pana ředitele, tři pani 

učitelky a jednu pani školnici. 

V naší škole se mi líbí, mám tam 

hodně kamarádů a ty nejlepší 

učitele.     

Lucie Maříková 4.ročnék 

 

 

V naší škole je celkem 29 ţáků, čtyři 

učitelé a školnice. Škola bude brzy 

slavit 200 let. Máme tady spoustu 

počítačů s internetem. 

Naše škola je v Tochovicích v okrese 

Příbram. 

Adéla Šedivá 4. ročník 

 

Tochovická škola 

Naše škola má hodně úspěchů, recitační soutěţ, vystoupení na přehlídce 

v Jílovém u Prahy a také třeba vystoupení Jeníkovy tochovice. Naše škola je 

moc hezká a ráda do ní chodím.   

Lucie Ţáčková 4. ročník 

 

Podzim 
 

Na podzim mě baví pouštět draka, protoţe 

fouká vítr. Brouzdání v listí je také zábava. 

V prvním měsíci podzimu se jde do školy. 

Na podzim můţeme dělat pěkné výrobky 

z listí. Na podzim také hodně prší a je 

sychravo, brzy ráno jsou mrazíky. 

 Vojtěch Vestenický 4.ročník 
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Akce v uplynulém měsíci  

Jeníkovy Tochovice 
 

Vystoupení začalo 4. října v 18 hodin. Já jsem měl velkou trému. Ještě jsme to 

nacvičovali a někteří rodiče uţ tam byli. My kluci jsme měli bílé košile a 

černé kalhoty. Těšili jsme se, protoţe jsme to chtěli mít za sebou. Zvládli jsme 

to dobře, mamce se to hodně líbilo. Bylo to dobré, ale poslední písnička byla 

nejhlasitější, protoţe zpívali všichni účinkující a ti to uměli. Jak jsme skončili, 

mohli jsme jít za rodičema.  David Kluk 5. ročník 

 

Akce se konala 4. října. Já jsem se moc těšila, ale měla jsem trému. Hráli 

s námi Belčice a Čimelice. Mně se to moc líbili. 

Besídku jsme nacvičovali dvakrát v týdnu, paní učitelka nás učila správně 

tancovat.    Míša Uherková 2. Ročník 
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Výlet 5. ročníku do Prahy 

 
V pondělí 13. října jsme byly 

na hvězdárně. Bylo to tam 

nádherné. Viděli jsme dva 

dalekohledy, čočkový a 

zrcadlový, ale škoda, ţe byla 

mlha a my se nemohli 

podívat. S  milínskou školou 

jsme zhlédli přednášku o 

pohybech země.  

   

Adéla Uherková 5. ročník 
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Chráníme si svůj život a zdraví 
 

Ve čtvrtek 30.10. 2008 se v naší škole konal projektový den: Chráníme si svůj 

ţivot a zdraví. Pracovali jsme ve čtyřech druţstvech. Plnili jsme úkoly 

z dopravní výchovy, zdravovědy, pracovali jsme s mapou a kompasem. Na 

poplach jsme rychle utíkali ven ze školy, stihli jsme to za jednu minutu a pět 

sekund. Opekli jsme si buřty. Nakonec jsme soutěţili ve sportu. Celý den jsme 

si uţili a poučili se.   

Věra Konderlová a Tereza Sladovníková 3. ročník 

 

30.10. jsme měli výukový den s názvem: chráníme své zdraví a ţivot. Učili 

jsme se orientovat na mapě a pak jsme psali test. Na internetu jsme koukali na 

naší obec Tochovice. V horní třídě jsme se učili, jak se chovat na silnici, jak se 

přechází po přechodu. Ještě toho bylo dost, pekli jsme nad ohněm špekáčky a 

v tělocvičně hráli sportovní hry. Také jsme zkoušeli evakuaci, kdyby vypukl 

poţár. Druhý den v pátek se hodnotili druţstva. My jsme byli první.  

   Tomáš Brychta 4. ročník 
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Jméno ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC 

  PAP AL BA PAP AL BA PAP AL BA PAP AL BA 

 
kg g ks kg g ks kg g ks kg g ks 

Jaroš     24 16   
 

            

Kratochvíl     6                   

Bejčková                         

Hlavínová                         

Klozarová        12   520               

Krotká 92 1200    46   800  17             

Brychtová 10      33                 

Lakomá 14 360 18  17  2000               

Šimůnková 120 3370    10   380  40             

Šprunglové 15       4    24             

Štefanová                         

Uherková M. 100 620 24      38             

Vestenická 17 120 7  42  1600  28             

Konderlová 7 80 4  28,5  590   4             

Sladovníková 90 720 10  31  950               

Brychta 15      33                 

Kačírek     11    700               

Klozar 24 300    13                 

Ţáčková                         

Mládek 10 200      780               

Vestenický 12 60 7  38,5  1600  28             

Chocholová        44                 

Jarošová   220    13                 

Maříková 45      26,5  420  50             

Šedivá        45                 

Klement          760  18             

Kluk 157 380 16  141  1080               

Štrach     67  68    186             

A. Uherková                         
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