
 VVáážžeenníí  ččtteennáářřii,,  opět Vám přinášíme školní novinky, tentokráte z poměrně krátkého období. Jsou to události, které se přihodily v období 
od března do poloviny května. Mohlo by se zdát, že v tak krátkém časovém úseku se ani nic přihodit nemohlo. Opak je pravdou …   
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  EExxiisstteennccee šškkoollyy --   
žžhhaavvéé  ttéémmaa  ......   
Měsíc březen mimořádně vzrušil všechny, kteří mají co 
dočinění s naší školou- informace o tom, že od příštího 
školního roku bude nutno přejít na dvojtřídní výuku ze  
současné trojtřídky, vyvolala obavy mnoha rodičů nejen 
z toho, jak bude škola schopna plnit své úkoly do budoucna, 
ale také, zda má škola perspektivu další existence vůbec. 
Po několika uskutečněných setkáních rodičů, zástupců 
obce i školy bylo dohodnuto, že bude vypracován dotazník  
pro rodiče současných i budoucích žáků, v němž budou moci 
anonymně vyjádřit svůj názor. 
Výsledek dotazníku (ankety) lze hodnotit jako mírně optimistický. 
Většina dotázaných se rozhodla své děti ve škole nechat 
i nadále a nás pochopitelně jejich důvěra těší a děkujeme za ni. 

  KKrraalliicckkýý ssllaavvííččeekk    
Pěvecká soutěž pořádaná Základní  školou 
Kralice pro školy kralickou, březnickou  
a rapotickou nám po roce opět přinesla  
úspěch. Tentokráte se jednalo o úspěch  
bronzový vyzpívaný žákyní 4. ročníku 

DDAARRIINNOOUU  TTOOCCZZKKOOVVOOUU..  
Porotu soutěže přesvědčila svým výkonem 
při zpěvu písně  
"Tisíc mil". 

  
 
Poděkování  za úspěšnou reprezentaci školy  
patří jí i celé naší pěvecké skupině, která se na 
soutěž připravovala a účastnila se jí. 
Jsou to: Budínová Veronika, Suchá Monika,  

Bechná Nikola, Outratová Kateřina,  
Pavlíčková Simona, Řezáčová Klára,  

Dvořáková Kateřina a paní Chatrná Eva,  

  MMaatteemmaattiicckkýý  oollyymmppiioonniikk  
Na výborném 2. místě v okresní kole mate ma - 
tické olympiády konané v Třebíči se umístil, v té 
době ještě žák naší školy, Michael Bátrla. 

  ...... vvýýsslleeddkkyy aannkkeettyy ŠŠKKOOLLAA 22000055//22000066    
z 37 rozeslaných dotazníků vráceno zpět 35 
- 26 x vyznačena možnost - dítě bude pokračovat bez výhrad 
- 2 x bude pokračovat bez výhrad, ale požadavek výuky AJ namísto NJ v 5. roč. 
- 1 x požadována  podmínka výuky AJ namísto NJ v 5. ročníku 
- 1 x požadována podmínka – na ředitele bude vypsán nový konkurs  

a personální  změny budou řešeny jinak 
- 1 x nejsme rozhodnuti, zároveň podmínka pokračování výuky NJ v 5. roč. 
- 1 x nebude dítě pokračovat, pokud bude spojen 3., 4. a 5. ročník 
- 3 x vyznačena možnost – dítě nebude pokračovat 

 Škola přibližně před 90 lety 



 
 
 
 
 
 
 
 

  PPooččááttkkyy  šškkoollssttvvíí  vv  oobbccii    
NNoovváá  šškkoollnníí  bbuuddoovvaa 

 
1907 – Místní školní rada věnovala 40 000 K  

pro zbudování nové školní budovy 
Dne 8. srpna konána byla komissionální přehlídka pozemků pro 

školní budovu a plánů … 
Usnesením domácích činitelů rozhodnuto bylo stavbu dle 

schválených plánů zadati veřejnou soutěží… 
 

1908 - Dne 21. září položen byl základní kámen ku stavbě nové 
školní budovy … 

 
1909 - Dne  29. září odbývalo se kolaudační řízení zdejší nové 
budovy školní. Komise po prohlídce budovy sepsala protokol a 

předseda pan c. k. okr. hejtman udělil prozatimní schválení 
k používání budovy. 

Výnosem c.k. okresní školní rady ddto 27. XII. Č. 3530 oznámeno 
bylo vyškolení nádraží ze školního obvodu obce Sudické a přidělení 
této samoty školnímu obvodu Rapotickému. 

 
 

 Náklady na výstavbu školy činily   
38 000 K. 

Dne 10. 10. 1909 byla slavnostně otevřena a byla v ní zahájena 
výuka. 

 NNiicc nneettrrvváá vvěěččnněě  a tak i pobyt žáků nejstaršího  
ročníku v naší škole se počítá na dny, hodiny a minuty. Pět let   
jejich přítomnosti zanechalo spoustu stop  ve vzpomínkách  
všech, kteří měli možnost zde s nimi být. 

 

Takhle vypadali coby žáci druhého ročníku... 

                      
      BEER            DVOŘÁKOVÁ       KOLAŘÍK          KOLKOVÁ 
         Erik                Kateřina             Aleš               Kateřina 

 
... a tohle jsou ONI dnes!!! 

Přejme jim aby následující  léta žákovská, studentská i všechna 
další byla vždy na jedničku.

  PPllaavveecckkýý vvýýccvviikk žžáákkůů    
                                                    33..  aa  44..  rrooččnnííkkuu  

 
 

 
 

 
 
 

 

 SSbběěrroovváá ssoouuttěěžž - Celoroční sběrová 
soutěž  žáků sestávající z dílčích sběrů  (šípky, po-
merančová kůra, starý papír, léčivé byliny) vrcholí.  
Žáci si tímto způsobem šetří na školní výlet ba i  
něco navíc.

  PPřřiipprraavvuujjeemmee nnaa kkoonneecc    

šškkoollnnííhhoo  rrookkuu  ......            

- účast přihlášených zájemců na Olympiádě regionů  
   v Náměšti nad Oslavou 
- návštěvu výchovného koncertu v Ketkovicích 
- turnaj škol v malé kopané „RAPO_SCHOOL  OPEN“ 
- výlet na kolech pro žáky a rodiče do Vysokých Popovic 
- školní výlet do keramické  dílny do Koněšína 

  ŠŠkkoollnníí hhřřiiššttěě -- úúpprraavvyy uukkoonnččeennyy  

   
 

Finální úpravy nástřikem lajn byly provedeny v měsíci dubnu.  
Na ploše  jsou vyznačena hřiště pro košíkovou, volejbal a nohejbal. 
Jsou zde umístěny mobilní koše pro košíkovou a branky pro malou 
kopanou.  
Pro zájemce z řad veřejnosti: možnost provozování pravidelných  
sportovních aktivit lze projednat s ředitelem školy a dohodnout  
pravidla provozu; pro příležitostné sportovní vyžití lze zapůjčit klíč
u pana Jiřího Chytky.  
Na hřiště vstupovat pouze v teniskách (ne kopačky), na hřišti ani 
v okolí nekouřit a neodhazovat odpadky; s vybavením zacházet  
šetrně.

Plavecký výcvik je  
součástí osnov 

tělesné výchovy na 
prvním stupni základní 
školy. Odehrává se  ve 
 dvou po sobě jdoucích  
ročnících 3. a 4. vždy 

v devíti dvouhodinových 
lekcích. 

O výuku plavání se 
starají  odborně školení 

učitelé plavání. 
Většina žáků zde ztratí 
strach z vody a zlepší 

své plavecké dovednosti. 
Někteří se naučí velmi 

dobře plavat. 

 RRááddii bbyycchhoomm - na přelomu května a  
června uspořádali veřejnou výstavu žákovských prací a  
prací žáků výtvarného oboru ZUŠ z Náměště nad Oslavou. 
Jestli vše dopadne podle předpokladů a akce se uskuteční, 

rádi bychom Vás na ni vvššeecchhnnyy ssrrddeeččnněě  ppoozzvvaallii..


