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Deset měsíců mezi zářím a červnem značí jeden školní rok. Ten s letopočty 2003 a 2004 je definitivně 

 za námi a zaplať ... ! 
Víte, co mám na mysli. To „zaplať“ neplatí pro nás dospělé školou povinné, ale zejména pro děti,  

žáky, kteří potřebují ten vytoužený prázdninový ORAZ. Tak jim ho přejme. 
 Konec čehokoliv, školní rok nevyjímaje, si žádá rekapitulaci - a ta přichází. Shlédněme v ní společně 
to, co se událo v posledním čtvrtletí - a není toho málo ... 

 

UDÁLOSTI - definice je prostá: událo se, stalo se, přihodilo se:) 

  duben – Pythágoriáda a matematická soutěž Klokan – obou těchto matematických soutěží se   
                                zúčastnili žáci 4. a 5. ročníku. Matematickou Olympiádu každoročně vyhlašuje třebíčská  
                                ZŠ TGM. Naši žáci se plnili pouze zadání místního kola, konaného v Rapoticích.  
                                KLOKAN je soutěž mezinárodní. Účastní se jí žáci a studenti mnoha zemí a cílem je  
                                při hledání talentů. 

 11. dubna – Velikonoční dílna – k účasti a pomoc při organizování této akce jsme  
                                                  vyzývali v minulé příloze a jsme rádi, že byla vyslyšena.  
                                                       Akce se zúčastnila více než padesátka lidí, kteří mohli  
                                                           shlédnout expozici s velikonoční tématikou,  
                                                              vyzkoušet si tradiční velikonoční dovednosti –  
                                                                 pletení pomlázek i proutěných dekorací,  
                                                                  zdobení vajec voskem, drátkováním,  
                                                                  háčkováním bavlnkami a zdobení perníčků.  
                                                                  Mohli si také odnést velikonoční recepty oboru  
                                                                  kuchařského i cukrářského. 
                                                                 Také touto cestou chceme poděkovat všem  
                                                              mimoškolním, kteří se na přípravě a pořádání akce  
                                                             spoluúčastnili – paní Křivánková Zdena, pánové  
                                                     Kolařík Jan a Kopuletý Milan a také všem, kteří   
                                                     poskytli  exponáty pro zmíněnou expozici.  

 15. dubna – Kralický slavíček – po pěveckém castingu provedeném mezi  našimi talenty byla  
                                                                    vybrána pětice žáků reprezentujících nás na pěvecké soutěži  
                                                                    pořádané kralickou školou. Vedli si velmi dobře a žákyně 5. ročníku  

                                                                           Stanislava Šmardová přivezla cenu hlavní   
                                                                                                                                      KRALICKÉHO SLAVÍČKA 

Loučení  
bývá těžké, obzvláš , když opouštíš podelší době prostředí, 
které jsi bral za svůj druhý domov, kde jsi cítil pocit bezpečí.

 Leč, běh času nezastavíš a nezastaví jej ani  ti, kteří  
odchází po pěti letech s námi prožitých. My jim přejeme  

mnoho štěstí  na jejich další cestě ..... 

 
Doubková D.        Hanáková M        Liška P.              Matoušková  M.      Pelcová  H. 

  
Řezanina M. Šmardová S. Vavříková V.



PERLY z lavic tak, 
jak je na papír vepsali. . . . 
 

 Přijímání podobojí je, že se 
přijímalo ve dvou ... 

 Mistr Jan Hus byl mistr a proto 
dával odpustky zadarmo ... 

 Jsem velký ojevitel. 

 17. dubna – brigáda – na úpravu pokládkou kanalizace a vodovodu poničeného okolí  
                                                školy byla vyhlášena dobrovolná brigáda pro rodiče a přátele  
                                                školy. I přes malou účast byl vykonán velký kus práce a proto se  
                                                hodí ještě jednou všem zúčastněným poděkovat. 
                                                Bátrla Michal, Bátrla Michael, Bechná Hana, Bechný Jiří,  
                                            Kolařík Jan, Outratová Aneta, Outratová Magda 
 

 21. dubna – Mr. Vojkůvka – brněnský operní pěvec Mistr Vojkůvka navštěvuje již pět let   
                                                   každoročně naši školu s vystoupeními hudebně výchovného  
                                                   charakteru. Jeho program je tradičně zaměřen nejenom na  
                                                   instrumentální a pěvecké ukázky mnoha hudebních žánrů, ale  
                                                   seznamuje  své posluchače také s prvky hudební teorie. Letošní  
                                                   vystoupení se neuskutečnilo v naší škole, ale za kulturou jsme  
                                                   vyrazili pěšky do Ketkovic, kde se vystoupení uskutečnilo.  
 24. května – Pavel Novák – aby nebylo té kultury málo, navštívili jsme ještě jedno  

               hudební vystoupení – koncert populárního zpěváka Pavla Nováka konaný v Kralicích.  
               Jeho písničky jsou mezi dětmi populární a zpěvák sám na koncertech dokáže děti  
               nejen rozezpívat, ale i rozcvičit a roztančit. Což se stalo i tentokrát. 

 28. května – rapo_school open – oblastní turnaj malých škol pořádaný na podzim  
                                                                                              v přehazované a v květnu v kopané.   
                                                                                              Letos se zúčastnila družstva ZŠ  
                                                                                              Březník, ZŠ Ketkovice, ZŠ Kralice  
                                                                                              nad Oslavou a ZŠ Rapotice. Neboť   
                                                                                              turnaj již potřetí za sebou vyhráli hráči  
                                                                                              ZŠ Ketkovice, zůstala tato cenná  
                                                                                              trofej v Ketkovicích napořád. A náš  
                                                                                              úspěch? Nejlepší brankář turnaje  
                                                                                              Tomáš Pavlíček. 

 8. června – ekologické soutěžení s firmou SITA – na školním hřišti soutěžily děti z MŠ Sudice a ZŠ  
                                                                                      Rapotice v netradičních disciplinách s ekologickou  
                                                                                      náplní – vození popelnic po štafetové dráze,  
                                                                                      házení kroužků na petláhve, petláhvové kuželky,  
                                                                                      skákání v pytlích a další. Nejlepší byli odměněni  
                                                                                      věcnými cenami firmou SITA a všichni byli  
                                                                                      občerstveni minerálkami darovanými obecním  
                                                                                      úřadem.  
 
 …příště o výletu na kolech, o školním vlastivědném putování, o výsledcích školních sběrových soutěží, o anketě na pojmenování ulice a nohem více …  

 

Počátky školství v obci 
 

Před válkou třicetiletou bylo v Rapoticích 14 selských 
usedlostí, z nichž byla polovice přifařena do Čučic, polovice 
do Popovic, kde byl též bratrský kazatel a jistě i škola, již 
navštěvovaly i dítky rapotické, neboť čeští bratří byli o 
vzdělání velmi pečlivi. 

Válka zničila velkou část kvetoucí obce. Již l. 1621, kdy 
se tudy vraceli polští kozáci z bitvy bělohorské, vypálili 
„kacířské hnízdo“, z většiny obyvatelů se stali psanci. Brzy po 
tom odešel kněz popovický i čučický, čímž zašly i obě školy. 
Léta 1675 byla obnovena katolická duchovní správa 
v Čučicích, kamž byla přikázána celá obec. Brzy po tom byla 
tam zřízena krumlovskou vrchností i škola, o níž však máme 
bezpečné zprávy až k r. 1712. Tam měla nyní docházeti i 
mládež rapotická. 

… pokračování příště 

Mgr. Roman Jánský ředitel školy 


