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Jsme rádi, že vám můžeme i v tomto čísle rapotického zpravodaje přinést 

aktuální informace o dění ve škole – přesněji řečeno – „vyzvoníme vám je.“  
Volíme k tomu oproti minulým příspěvkům vepsaným dovnitř rapotického 

zpravodaje trochu odlišnou formu. Protože událostí je více a také proto, že vám 
chceme přiblížit pohled do školy nejen prostřednictvím řádků prostého textu, ale také 
pomocí obrazu, rozhodli jsme se tentokráte vytvořit vlastní přílohu, abychom získali 
více prostoru. Věříme, že tato inovace bude zajímavá nejen pro rodiče NAŠICH žáků, 
ale i pro vás všechny, ostatní čtenáře. 

 

UDÁLOSTI 
Příspěvkem v minulém čísle jsme opustili školu s prosincovým datem 

loňského roku a právě zde navážeme na naše povídání o škole. Událo se následující:) 

v 21. ledna - beseda o školní zralosti a režimu žáka ZŠ – obě přednášky resp. besedy vedli 
pracovníci Pedagogicko psychologické poradny z Náměště nad Oslavou, Mgr. Veselý a Bc. 
Kremláčková. Účastníci se dozvěděli, jaká jsou kritéria posuzování školní zralosti a jak s předškoláky 
dále pracovat.. K zakoupení byly školou nabídnuty metodické a pracovní materiály. V druhé části bylo 
hovořeno o důležitosti rodiny při přípravě žáků na vyučování a o rozvrhu činností v rámci dne.  

v 3. února - zápis žáků do prvního ročníku ZŠ – gratulujeme všem zapsaným prvňáčkům k jejich 

výkonu u zápisu. Zapsaní žáci: Budínová Veronika, Pašek Martin, Kolek Jan, Menšíková Klára, 
Miko Jaroslav, Polehla Michal, Suchá Monika 

v bruslení na zimním stadionu v Náměšti 

nad Oslavou probíhalo opakovaně čtyřikrát 
po sobě od měsíce prosince do měsíce 
ledna. Spolu s žáky naší školy jezdili také 
žáci školy vysokopopovické.  
     Krom bruslení samého se hoši (a jedna 
dívka) pravidelně střetávali při hokejových 
utkáních. Pro zbývající zúčastněné zájemce 
byly připraveny hry na ledě v rozmanitých 
disciplínách individuálních i kolektivních – 
štafety, převážení míčku na lžíci, skládání 
obrázků na ledě a další. 
     Některé žáky nižších ročníků doprovázeli 
rodiče.  
 

 
 

 
 
 



vbobování u Sudic bylo další ze sportovních 
aktivit, kterou jsme děkovali paní zimě za 
bohatou sněhovou nabídku. Po umrzlém sněhu  

 
to jen svištělo a radost z pohybu a pobytu na čerstvém 
vzduchu byla neskonalá.  

 

vplavecký výcvik žáků 3. a 4. ročníku v plaveckém bazénu v Třebíči. Probíhá v uvedených 
ročnících jako povinná sportovní aktivita daná učebními osnovami tělesné výchovy každý pátek od 
začátku února v devíti dvouhodinových lekcích. 

v...  připravujeme – návštěvu kina v Náměšti nad Oslavou, výchovný koncert ve škole, tradiční turnaj škol 
v kopané rapo_school open, keramickou dílnu pro zájemce,  účast v pěvecké soutěži v Kralicích, školní výlet ...

PERLY z lavic tak, jak je na papír vepsali. . . . 
d Sámo byl chudý kupec pocházející z jižního Texasu ... 
d Hlavním městem Dánska je Kadaň ...  
d Jeho život visel na vlaku... 

 

POZVÁNKA 
na velikonoce

 
dne 12. 4. od 10 do 17 hodin 

proběhne v budově školy  
 

VELIKONOČNÍ  
PRACOVNÍ  

DÍLNA 
 

s ukázkou a možností sám si 
zkusit a naučit se těmto 

dovednostem: 
 

- pletení žil z proutí 
- zdobení vajec drátkováním

- zdobení vajec malbou 
barevnými vosky 

- pečení velikonočních 
perníčků 

 
     Zároveň tímto žádáme všechny, 
kteří by mohli přispět svými výrobky 
do expozice s velikonoční 
tématikou nebo svými dovednostmi, 
aby nás kontaktovali. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
           
                  LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR PRO ŽÁKY 1. – 9. TŘÍD 

 
Termín:    29.7. – 7. 8. 2004 
Místo:     areál chatového městečka u obce Biskupice  uprostřed lesů  
Ubytování: v chatkách 
Hygiena:    umývárny a sociální zařízení jsou součástí areálu 
Strava:      pravidelná celodenní, nápoje po celý den 
Doprava:   autobusem na místo i zpět 
Lékařská péče:  táborový lékař  
Vedení tábora:  pedagogičtí pracovníci a zkušení vedoucí 
Program:   připraven s ohledem na věk dětí, jejich 

                    zdatnost a zájmy  
 sportovní hry a soutěže  
 bazén v areálu  
 hry v přírodě 
 táboráky 
 výlety do okolí atd. 

 
Cena:   2 650,- Kč (konec přihlášek do 30. dubna společně se zálohou 
1 000 Kč);  lze vystavit fakturu pro případ čerpání z FKSP nebo lze 
řešit formou splátek 
 
informace ve škole nebo na tel. číslech: 568 643 918 
                                                                 602 121 523 

Mgr. Roman Jánský  
ředitel školy 


