
    Zajisté nebudu 
dalek pravdě tvrzením,že celý  
národ žákovsko - studentský, snad až na nečetné  
výjimky, tak, jako i ten učitelský, prázdniny miluje   
a toužebně je vždy očekává.  
    Těch letošních jsme si užili a  pro všechny z nás 
jsou už pouhou sluncem prohřátou vzpomínkou. 
   Je načase vrátit se k úkolům všedních dnů  
a pořádně se do nich obout! Zdali nás pak bude   
pomyslná bota povinností tlačit, či se v ní budeme  
cítit lehce, záleží především na nás.  
    Přejme si tedy společně, aby pro nás všechny  
školou  povinné včetně rodičů dětí školou povinných

procházka letošním školním rokem nebyla tůrou 
v pohorkách, ale tancem v baletkách ....

              se stalo žáky 1. ročníku naší školy v novém školním roce 2004/2005. 
              Jsou jimi - čteno shora: 
Budínová Veronika, Kolek Jan, Menšíková Klára, Miko Jan,  
Pašek Martin, Polehla Pavel a Suchá Monika 

              telegraficky 
¯ Slavnostní zahájení školního roku 

2004/2005 se uskutečnilo 1. září 
v budově školy; projev k žákům měl 
ředitel školy i starostka obce, následoval 
krátký hudebně dramatický výstup žáků 
starších ročníků 

¯ Školu bude v novém školním roce 
navštěvovat celkem 37 žáků; Rapotice 
19, Sudice 17, Lesní Jakubov 1  

¯ Třídy a ročníky: I. třída – 1. ročník (třídní 
učitel Mgr. Roman Jánský); II. třída – 3. a 
5. ročník (RNDr. Dagmar Jánská); III. 
třída – 2. a 4. ročník (Jaroslava 
Kašparová) 

¯ Do druhého ročníku přibyla nová žákyně Petra Slámová – ať se jí u nás líbí 
¯  Od měsíce října začnou na škole pracovat kroužky organizačně zajišťované školou: jazyka anglického, jazyka německého, výpočetní techniky a 

Klub – výtvarná dílna 
¯ I nadále platí pro všechny zájemce z řad veřejnosti možnost  využití školních počítačů a připojení na internet  

 

                        ppřříílloohhaa           šškkoollnníí 
              rraappoottiicckkééhhoo  zzpprraavvooddaajjee      

                                        
                                               

                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   „Františku, vstávej!“ 
„Opravdu musím ?“ 
„Musíš, začíná ti škola.“ 
„A skutečně tam musím jít ?“ 
„Musíš, jsi přece učitel!“ 



           Nevešlo se … 
         Závěrem předešlého čísla jsem slíbil v následujícím doplnit to, co se událo koncem předešlého 
školního roku a nestihlo se do předprázdninového čísla uvést. Tímto tak činím. 
 

± VÝLET NA KOLECH DO KRALIC 
Uskutečnil se v měsíci červnu. Výlet probíhal na trase Rapotice, Sudice, Lesní Jakubov, Lhotice, 
Kralice a zpět. Slušný výkon pro malé cyklisty i některé dospělé z řad rodičů. V Kralicích jsme 
navštívili místní školu a starší žáci také Památník Bible kralické. 
 

     
 

± ŠKOLNÍ VÝLET: Jaroměřice n. Rok. a mohelenská hadcová step 
 

    ± Letní tábor „BISKUPICE 2004“  
V pořadí 6. ročník desetidenního letního tábora pořádaného školou proběhl na přelomu prázdninových měsíců v rekreačním zařízení v Biskupicích u Hrotovic. 
Z průběhu tábora je zpracováno video na kazetě i DVD a fotografie a písničky na CD. Vše lze zapůjčit i zakoupit ve škole.  
 

        
 

     

Starý papír – kam s ním ?   
   Máte doma haldy starého papíru a nejste sto 
jej sami zlikvidovat? Darujte jej škole. V září a 
říjnu jej můžete ve všední dny dopoledne 
přivézt. Prosím ve svázaných balíčcích, bez 
kovových a plastových částí. 
Rodiče POZOR – toto není součástí celoroční 
sběrové soutěže žáků!!! 

 
 

 
 
 

Počátky školství v obci - pokračování 
 

Roku 1797 postavila vrchnost pro školu v Ketkovicích 
dřevěnou chalupu, do níž chodila mládež rapotická až do zřízení 
školy v Sudicích l. 1802. 

Odlehlost fary čučické přiměla obyvatele Rapotic k tomu, by 
se přičinili o přifaření a přiškolení k Popovicům, což se stalo l. 
1855. 

Farní škola byla brzy přeplněna, docházeloť tehdy z jedné 
rodiny až 6 dětí. Stinné stránky docházení přes pole do školy 
přiměly občanstvo rapotické k tomu, aby pomýšlelo na vlastní 
školu. Stalo se tak léta 1886, kdy byla v březnu započata, v září 
dokončena stavba jednotřídní školy, již provedl zednický mistr 
Vilém Račický z Náměště za 5651 zlatých. 

Dne 1. října začal tu působiti pan Jiljí Svoboda, přišedší ze 
školy jinošovské. Jemu odevzdal 68 žáků rapotických nadučitel 
popovické školy, p. Jos. Lahodný. 

Obec Rapotice čítá toho roku 340 duší křesťanů a 3 židy. 
Školní vyučování počalo 1. října r. 1886 po slavných službách 
božích, jichž mimo dítky školní se súčastnilo téměř veškeré 
obyvatelstvo zdejší z radosti, že mohou míti školu ve své dědině. 
 
… pokračování příště  (použito dobové gramatiky) 


