
S Váení ètenáøi,  jsme rádi, že Vám opět můžeme na 
naší příloze vyzvonit, co nového se v naší škole událo a co 
se právě chystá a připravuje. Neboť jsme do uzávěrky naší 
předešlé přílohy nestačili zahrnout dění prosincové v plném 
rozsahu, věnujeme tuto přední stranu také prosincovým 
akcím, které jsme opominuli.   
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S ohlédnutí za "MARMELÁDOU" v Rapoticích a
 Sudicích - o divadelním představení Marmeláda, které  

nacvičili žáci školy, bylo již zmíněno  
v minulém čísle zpravodaje. Jenom  
pro doplnění   uvádíme,  že   stejné 
představení   jsme   odehráli    také  
v Sudicích 22. prosince 2004.   
         Před námi odehráli  své malé 
představení  také  žáci  MŠ Sudice 
a  proto jsme  dobrovolné  vstupné, 
které   jsme  zde   vybrali  (727 Kč), 
mimo  jiné   použili  také  na  nákup 
hraček pro mateřskou školu.  

S Jupí èerte ... 
               Jak už bývá začátkem 
prosince obvyklé, po Rapoticích 
poletoval čert a hledal, kde nechal 
tesař díru do školy. Když ji konečně 
našel, začalo hotové peklo. Řinčení 
řetězu, buchot a dusot kopyt, 
práskání ocasu a hlavně 
všudypřítomný pekelný zápach.  
      Přestože čert nakonec nikoho 
neodnesl, v nejednom hříšníčkovi 
byla malá dušička, která volala 
 
pozn. děkujeme čerte  
 
Spapírové ozdoby 

resp. jejich originální zdobení  
vyneslo žákům 3. ročníku 
vítězství v celostátní soutěži 
organizované Sdružením 
výrobců vlnité lepenky. Vítězství 
nad stovkou škol z celé 
republiky je nesmírně cenné a 
přineslo sebou také odměnu 
pro vítěze v podobě výletu do  
Vodního ráje do Jihlavy (viz 
další příspěvek)  

... jdi radši dál !!!  

Ozdoby udìlaly radost     
také  seniorùm, kterým   
 je áci umístili v jejich   

 obydlích.  



 
 
 
 

Poèátky školství    

v obci - pokraèování 
 
Dne 4. června 1886 bylo opět po 

důkladném  desinfikování a 
vyčištění celé školní budovy 

vyučování započíti, což se také 
7. června stalo. Celkem bylo 

v místě 57 případů onemocnění 
na neštovice, z nichž 12 bylo 
případů těžkých. Toliko dvě 

osoby podlehly epidemii této, 
z nichž jeden školák. 

 
Na podanou žádost  rozšířila c.k. 

školní rada zásadně zdejší 
jednotřídní školu výnosem ze 

dne 14. září 1906 č. 17 555 na 
dvojtřídní. Zároveň povolila pro 
školní rok 1906 – 7 polodenní 

vyučování. 
 

… pokračování příště (použito 
dobové gramatiky)

S zápis  do  
1.  roèníku 

proběhl v sobotu 15. 
ledna 2005. V průběhu 
dopoledne budoucí 
prvňáčci plnili úkoly, 
které jim byly ukládány 
v různých částech školní 
budovy. V šatně 
prokázali svoji zručnost 
a hbitost v obouvání a 
oblékání, v tělocvičně 
absolvovali překážkovou 
dráhu se sladkou 
odměnou, v jedné 
z učeben zpívali a 
recitovali. Poslední 
úkoly souvisely 
s grafomotorikou, 
komunikačními 
schopnostmi a řešením 
drobných problémových 
úkolů. 
Zapsáni byli tito budoucí 
prvňáčci, na které se 
těšíme: Čapková Ester 
(Lesní Jakubov), Hort 
Michal (Sudice), 
Košařová Nikola 
(Rapotice), Matoušek 
Jiří (Rapotice), Vojta 
Radek (Sudice)     

S do Vodního ráje za  
vítězství ve výtvarné soutěži jsme 
se vydali 25. února.   

S bruslení       
v Námìšti se  

uskutečnilo celkem 5x. Tři 
bruslení se uskutečnila 
v prosinci, další dvě v lednu. 
Spolu s námi jezdili do 
Náměště bruslit také žáci škol 
Popovické a Příbramské.

         školní tábor        
 

o termín konání:  29. 7. - 7. 8. 2005 
o místo konání: chatové městečko u obce Biskupice uprostřed lesů 
o strava 4x denně; umývárny a sociální zařízení v areálu; doprava autobusem na místo 

i zpět; lékařská péče; bazén a sportoviště v areálu tábora; program: hry, soutěže, 
táboráky, výlety 

o táborníci: 1. -  9.ročník (cena 2 650 Kč)  
o praktikanti: 15 - 18 let (cena 2 400 Kč); pobyt lze hradit z prostředků FKSP 

zaměstnavatele rodičů, platbu lze také provést formou dohodnutých splátek. 

KONEC PŘIHLÁŠEK - 30. dubna 2005 

S úspìšní šachysté -  ještě  jednoho  významného úspěchu 
dosáhli žáci naší školy velmi dobrými výsledky v regionální šachové 
soutěži pořádané DDM v Náměšti nad Osl. V poli 32 účastníků 
z celého regionu, z nichž někteří se úspěšně účastní na mistrovstvích 
Moravy, si naši žáci vybojovali cenné trofeje. Kolařík Aleš 3. místo, 
Beer Erik 5. místo a Bátrla Michael 7. místo. 


