
      VVáážžeenníí  ččtteennáářřii,,  přejeme si, a  vločky událostí školního žití, které vám sypeme, nechladí, ale zahřejí   

……  rraappoo__sscchhooooll  ooppeenn  ……    ppooddzziimmnníí  turnaj v přehazované 

škol byl bezesporu největší sportovní událostí, kterou jsme tradičně, a to již po páté, 
organizovali. Tradičně se účastnily školy březnická, ketkovická, kralická, vysokopopovická  
a rapotická. Letošní ročník se poprvé odehrál na novém povrchu, který se při přehazované  
skutečně osvědčil. Tradičně utkání byla velmi vyrovnaná a průběh byl bouřlivý. Fandění  
neznalo přestávek. Občerstvení i ostatní servis zajiš ovaný našimi žáky proběhl bezchybně. 
No a třešnička na dortu pro nás ???  Zasloužené vítězství a zisk poháru, který po dva roky 
odpočíval na čestném místě ZŠ v Kralicích. Jsme hrdi na naše borce !!! 

   

  
  
  

        

ppřříílloohhaa      ""ZZpprraavvooddaajjee  
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  úúvvooddeemm  ..  ..  ..  
V roce 2005 se našlo mnoho lidí, kteří naší 
škole větší či menší měrou pomohli. Děkuji    
proto touto cestou panu Janu Kolaříkovi a  
paní Andei Manové za besedu pro žáky nad 
obecní kronikou, panu Matýzkovi za pomoc 
při organizování turnaje v kopané, vedoucím 
na letním táboře paní Evě Dimitrovové,  
Miloslavu Havelkovi, Michale Jánské, Luboši 
Pelcovi a Petru Vallovi, panu Vladislavu  
Nedvědovi za pomoc s organizací turnaje  
v přehazované, panu Josefu Polehlovi za  
věcný dar (desky lavic - viz druhá strana), 
panu Zdeňku Vavříkovi za vánoční stromky, 
panu Petrovi Suchému za hokejové puky.  
Poděkování patří všem vám, kteří jste  
v těžkých chvílích podpořili existenci školy 

..  ..  ..  zzááppiiss     
 ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ 

    se uskuteční  v sobotu 28. ledna  
2006 v budově školy. 

Zahájení v 9 hodin 
 

          sebou: rodný list dítěte,  
         vyplněný dotazník (pokud jste
           jej obdrželi v MŠ, ostatní jej 
vyplní při zápisu), přezůvky dítěti 

lleeggiissllaattiivvnníí                
ookkéénnkkoo  ..  ..  .. 

Školský zákon, Plnění povinnosti školní 
docházky, § 36 

 
Povinná školní docházka začíná      

počátkem školního roku, který následuje po 
dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku     
(narozen do 31. 8. 2000), pokud mu není   
povolen odklad; dítě, které dosáhne            
šestého roku věku v době od počátku          
školního roku do konce kalendářního, může 
být přijato k plnění povinné školní docházky 
již v tomto školním roce, je-li tělesně i        
duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to 
jeho zákonný zástupce.  

 Zákonný zástupce je povinen         
přihlásit dítě k zápisu k povinné školní        
docházce, a to v době od 15. ledna do 15.    
února kalendářního roku, v němž má dítě    
zahájit povinnou školní docházku. 

 

 
   a také obecnímu úřadu jako instituci nám nejbližší za pomoc a podporu v dalším rozvoji. 
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Tombola
žákovských  

 prací  v 
Rapoticích 
vynesla   
 1 210 Kč. 

 Dobrovolná    
 sbírka   

 v Sudicích 
 1 012 Kč.  

 500 Kč bylo 
předáno MŠ  

Sudice na 
nákup hraček. 
Zbytek dán  
fondu Přátel 
rapotické  

školy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    ..  ..  ..  šškkoollssttvvíí        
          vv  oobbccii  ..  ..  ..  

 

Léta 1914 - 1918 
 

1914 — Rok žalosti a smutku ! 
Krvavý obrovský zápas v Evropě a snad  
v celém světě upíná mysli všech k sobě.  

Válečné události nezvyklostí svou působí  
strach a úzkost. V této rozčilené době  
počíná se netušeně nový školní rok pod  

dojmem děsivých událostí. 
 

1916 — Od 30. dubna zaveden byl „Letní  
čas“ t. j. o hodinu dříve před slunečním  

časem ukazovaly hodiny a dle nich  
počínaly a počítaly se veškeré práce. 

 
Dne 21. listopadu přepadá ohromný  
zármutek obyvatelstvo říše. Slavný  
panovník náš Jeho Veličenstvo Císař  

a král František Josef I. skonává. 
 

  ze školních kronik  
                s použitím dobové gramatiky 

CCoo  ssee  uuddáálloo  ddáállee  nnaaddáállee  ii  nneennaaddáállee  ..  ..  ..     

  rraappoošš__TTVV  nnaa  ssccéénnáácchh  --  vv  RRaappoottiiccíícchh                                                                                                

ii  SSuuddiiccíícchh  mměělloo  ppřřeeddvváánnooččnníí  vvyyssttoouuppeenníí  žžáákkůů  šškkoollyy  ss  nnaassttuuddoovvaannýýmm                                    
ppřřeeddssttaavveenníímm  ddiivvaaddllaa  ppaarroodduujjííccíímm  tteelleevviizznníí  vvyyssíílláánníí  kkoommeerrččnníícchh  ssttaanniicc                                      
zzaa  ccííll  ppoobbaavviitt,,  uuvvoollnniitt  aa  zzppřřííjjeemmnniitt  ppřřeeddvváánnooččnníí  ččaass..  SSnnaadd  ssee    ppooddaařřiilloo..                                                                                      

    
 

    

šškkoollaa  hhuummoorruu   
 Ve slově slymák   
napíšeme y, protože je 
příbuzné od slova hlemýžď ...  

vv  nnoovvéémm  hháávvuu            
se ocitla jedna z učeben po vcelku 

     zdlouhavé rekonstrukci. Krom nové
     výmalby a opravy starého nábytku
     dostala tato učebna ještě jeden   
     dárek v podobě nových desek         
     žákovských lavic i učitelského        
     stolku. Dárce, pan Polehla, říká, že
     to nestojí za řeč, ale my víme, že   
     jiná firma by si takové dílo ocenila 
     nejméně 10 000 Kč.                       
                                       Děkujeme. 

     

                  BBrruusslleenníí  aa  MMiikkuullááššii  nnaa  bbrruussllíícchh  - konec měsíce listopadu a první polovina 

                prosince byly ve znamení našich bruslařských aktivit na stadionu v Náměšti. Akrobatické
 kousky dívek a tvrdé klučičí bitvy o černé gumové kolečko skákající po ledě doplnila návštěva dvou   
 Mikulášů na bruslích, kteří přišli se svými bruslařskými dovednostními soutěžemi. 

    
 

CChhaalloouuppkkyy    - centrum ekologické výchovy v Kněžicích jsme navštívili 25. října 2005. Umlít mouku a upéci placku, vyrobit z ovčí 

vlny kuličku filcováním, poznávat druhy obilnin, drát peří, česat len a vidět, jak se hospodařilo dříve bylo cílem naší exkurze. 

                
 

 MMaaddaaggaasskkaarr  --  ffiillmmoovvýý 
aanniimmoovvaannýý  hhiitt  ppoosslleeddnníícchh  mměěssííccůů  jjssmmee  sshhllééddllii  
vv  kkiinněě  vv  RRoossiiccíícchh  vv  ppoolloovviinněě  mměěssííccee  lliissttooppaadduu 

 VVáánnooèènníí  bbeessííddkkaa 
Žáci měli svoji vánoční besídku poslední den  
školy před vánočními prázdninami. Trochu se 
zpívalo a trochu soutěžilo. 

                  

 


