
 VVáážžeenníí  ččtteennáářřii,,  s podzimním větrem k Vám vaneme lístečky informací o tom, co se v naší škole událo, dějě a dít bude. 

 ……  šškkoollaa  zzaaččaallaa  ……      
 
pro někoho HURÁÁÁ´, pro někoho zase UF.  Ale takhle to  
chodí už od Marie Terezie a datum zkrátka rozhodlo.  
V očekávání, kolik žáků se dostaví, jsme zahájili i my 1. září 
slavnostním aktem, kterého se zúčastnili 34 naši žáci,  
pracovníci školy , zástupci rodičů a zástupci obce. Do školy   
byli uvítáni noví prvňáčci (Čapková Ester, Hort Michal,  
Košařová Nikola, Matoušek Jiří a Vojta Radek) a obdrželi od 
školy i od obce malé dárečky, které jim budou užitečné v jejich
 školním konání. 
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    LLaannaařřiitt  
 

neboli "hodit lano" - termín patřící v  
minulosti toliko do slovníku fotbalových   
 bosů ucházejících se o nové talenty pro   
své mužstvo, které zvýhodněním  
podmínek získá pro svůj klub. Nevím, zda  
tento příměr nebude trochu pokulhávat,  
užijeme - li jej ve vztahu ke školství, leč  
paralela je tu více než zřejmá.  
      Avšak pozor! Jeden rozdíl tu je. A to   
propastný. Narozdíl od fotbalových hráčů 
žáci zpravidla nechodí do lepších a pro ně  
výhodnějších podmínek, ale spíše naopak.  
Dojíždění, džungle velkých škol, kde Petr  
nezná Pavla, neosobní vztahy žáků  
mezi sebou samými, ani mezi žáky a  
učiteli a další nástrahy některých měst,  
o nichž asi nikdo nepochybuje. O kvalitě  
výchovy a vzdělávání na těchto zařízeních
mohou vypovídat jen a pouze výsledky  
vzdělávání, další uplatnitelnost žáků a  
hodnocení inspekcí a ne to, co "jedna paní  
povídala". A pokud je žák zlanařen na  
základě "pohádek o království všeználků"  
v průběhu docházky do jiného prostředí,  
pak je to pro něj pouze nesmyslná  
ZASTÁVKA na cestě jeho školním životem 
díky jedné sebeprospěšné RADĚ.

 NNoovvéé  ppooččííttaaččee    
        Úplně nové sice nejsou, ale poměr ceny a 
výkonu hovořil v tomto případě ve prospěch  
                     starších počítačů. Jsou tři a  
                       nahradí  jiné tři školní počítače, 
                      které již skutečně dosloužily a    
                 skončí  svoji pou  zaslouženou  
                ekologickou likvidací .  
                     A naši tři nováčci? Poslouží k  
    výuce      žáků i k jejich samostatné tvůrčí  
    práci. Našim cílem je techniku účelně užívat 
   a naučit s ní pracovat generace, které se  
    bez ní v dnešním světě neobejdou.  
    Naším cílem není techniku pouze vlastnit,  
     abychom mohli hrdě říci: 
                            "Počítače - ty máme!"  

 MMaalloovváánníí  vvee  šškkoollee    
Paleta vyměněna za kbelík s barvou, plátno za 
stěny a malování může začít. Rekonstrukce  
jedné z tříd probíhá pod tahy paní Hortové  
a dola ování ještě nějaký čas potrvá. Tradiční  
stěnovou bělobu nahradila blankytná modř a  
v plánu jsou ještě kresby přírodních motivů.  
Malý pokus na tuto variaci jsme již vyzkoušeli  
na stěnách vstupní chodby nové části školy.  
Jestliže tedy půjdete z jakéhokoliv důvodu do  
školy, nelekněte se, nejste v lese. Žába, stromy,
ptáci, vše jsou pouze  
malby jedné neznámé 
autorky, která si tímto 
způsobem prodlužuje 
vlastní prázdniny. 



 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  PPooččááttkkyy  šškkoollssttvvíí  vv  oobbccii    
 

Čestný název školy 
                                    Na základě nejvyššího zmocnění         
                                    povolilo c. k. ministerstvo kultu a       
                                    vyučování výnosem ze dne  8.             
                                    prosince 1908 čís. 49000, by na      
                                    pamě  šedesátiletého panování         
                                   Jeho c. a k. Apoštolského veličenstva 
                                    směla míti název: 
                                    „Jubilejní národní škola císaře a krále
                                              Františka Josefa I.“ 
… pokračování příště                   (text z historického dokumentu) 

CCoo  ssee  nneevvyyddaalloo  ddoo  lleettnnííhhoo  ččííssllaa    
- například to, že jsme se zúčastnili výchovného koncertu v Ketkovicích, filmového představení v Rosicích 
a některé další jsou v malých reportážích níže ...  

 ssppoořřeenníí  MMAAKKOOVVIICCEE 
Celoroční sběrová soutěž  žáků sestávající z dílčích sběrů 
(šípky, pomerančová a citronová kůra, starý papír, byliny)  
dostává nový kabát. Žáci si i dále budou spořit za jednotlivé 
sběry. Částka jim bude převáděna do dalších let, aby jim po  
konci 5. ročníku  mohl být založen účet s celou částkou. 

 BBIISSKKUUPPIICCEE  22000055  ––  lleettnníí  ttáábboorr    - na přelomu měsíců července a srpna proběhl desetidenní letní tábor "Výpravy se Zikmundem a Hanzelkou"  

ISKUPICEB
        

  ZZáájjmmoovvéé  kkrroouužžkkyy  oodd  řřííjjnnaa  
V průběhu měsíce října začínají na škole pracovat zájmové  
kroužky  jazyka anglického, výpočetní techniky a taneční. 
Nebo  bychom rádi využili prostorové kapacity školy a zároveň  
nabídli další možnosti žákům, vyzýváme zájemce z řad veřejnosti,  
kteří by se rádi realizovali tímto směrem a troufli si zájmově  
pracovat s dětmi, a  neváhají a kontaktují nás se svými návrhy. 
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PPoosseezzeenníí  nnaadd  kkrroonniikkoouu  oobbccee 
pro zpestření výuky vlastivědy a prohloubení poznatků
 vztahujících se z historického hlediska k naší obci,  
navštívili nás v měsíci červnu pan Kolařík jakožto  
exkronikář a paní Manová jako kronikářka současná. 
 

  

TTuurrnnaajj  šškkooll  vv  kkooppaannéé  „„rraappoo__sscchhooooll  ooppeenn““ 
za účasti škol březnické, ketkovické, kralické,  
rapotické a vysokopopovické již na novém povrchu  
hřiště. Vítězem poháru se stala škola kralická.  
Poděkování patří také panu Matýzkovi, který všechna 
utkání řídil. 

  

KKOOLLOOUUŠŠ  22000055  ––  vvýýlleett  nnaa  kkoolleecchh    
na trase Rapotice - Sudice - Ketkovice - Lukovany -  
Vysoké Popovice (návštěva školy)- Rapotice; účastnili
 se také někteří rodiče, kteří vypomohli s dohledem 
 

 

VVýýssttaavvaa  pprraaccíí  žžáákkůů  šškkoollyy  aa  ZZUUŠŠ  NNáámměěššťť  nn..  OO..  
uskutečnila se v tělocvičně školy v měsíci červnu.  
Vstupné na výstavu bylo dobrovolné - vybráno bylo  
669 Kč, které budou použity na nákup výtvarných  
potřeb. 

 


