
 

Zápis do 1. ročníku - aneb, jak to všechno bylo … 
Zápis do 1. ročníku se uskutečnil  v sobotu 28. ledna 2006. Věkově a spádovostí příslušela            
povinnost zúčastit se zápisu sedmi dětem z Rapotic, Sudic i Lesního Jakubova. Během zápisu      
přítomní  zatím školáčci plnili úkoly, které jim nařizoval žabák Rampouš zelený svými příkazy. A tak 
 se samostatně oblékalo na čas v šatně, zvládaly se náročné sportovní úkony v tělocvičně, kreslilo  
 a překreslovalo dané tvary v družině. Nakonec každý absolvoval rozhovor ve třech  -  dítě, rodič,     
 učitel.                                                                                                                                                   
     Je pozitivní, že v dnešní době rodiče chápou význam školní zralosti pro úspěšný a bezproblémový 
průběh školní docházky a takto také přistupují k myšlence možného odkladu. Proto by mohl být  
pro někoho výsledek letošního zápisu překvapením, domnívám se však, že překvapením prospěšným.
    Do první třídy tudíž nastoupí tři žáci a ti ostatní se budou ucházet o tento post zase příští rok.
  

    

  
  
  

        

ppřříílloohhaa      ""ZZpprraavvooddaajjee  
      oobbccee  RRaappoottiiccee""  
                       apríl      2006     
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ÚÚvvooddeemm  
            Od minulého vydání přílohy   
neuplynulo tolik času, abychom       
mohli říci, že se toho hodně událo.    
            Únor  i  březen  byly měsíci    
prázdninovými.  Prázdniny pololetní  
i jarní zkrátily časoprostor školního 
dění v tomto období.  
            Bezesporu nejdůležitější      
událostí uplynulého období byl zápis 
žáků do prvního ročníku, ale nebyla  
to událost jediná, o čemž Vás  hod- 
 láme informovat na následujících    
    řádcích. 

Máme rádi     
zvířata (fejeton?) 
zejména proto, že jsou chlupatá 
a že mají hebkou srst.  Zvířátka   
k jaru zkrátka patří  a také toto  
je jeden z důvodů, proč jich v naší
příloze můžete vidět hned několik.
     Je tedy nabíledni, že chápeme,
co zvířata skutečně   potřebují    
a co jim zase naopak někdy         
přebývá.                                        
   A proto děkujeme touto cestou
pejskovi, který s železnou pravi-  
delností zanechává své živočišné 
přebytky přímo před školou -        
v cestě dětí do školy.                    
    Abych nezapomněl, děkujeme   
také jeho pánovi, že mu to            
laskavě umožňuje.  

 Povídám, povídám        
pohádku, jak pejsek udělal        
...  hromádku ... 

  KKOOSSIINNAA TToommáášš PPOOLLEEHHLLOOVVÁÁ MMaarriiee PPEETTRROOVV  HHrriissttoo -- pprrvvňňááccii 22000066//22000077

            VVííttee,,  žžee  ??  
Křída, kterou se píše ve škole, je 
průmyslově vyrobený sádrovec? 



 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Školství v obci – rok  1918  
1918 — Velkopamátný den 28. října. 
Přeslavný velkopamátní dni! Co národ drahý tušil a vyslovit nemohl, co v srdci háralo a utajeno zůstávalo, co v myslích všeho českého lidu se snilo a osnovalo to — vysloveno jest:   
Národ náš od Šumavy a Krkonoš až za Tatry daleko do rovin uherských promluvil a prohlásil svou samostatnost a jsoucnost. My svobodni jsme, svoji chceme býti, my vzkříšení     
jsme a česky chceme žíti.    ze školních kronik  s použitím dobové gramatiky 

    IIggllúú  jjee  kkddyyžž  ……                                                                                      

......  ssee  sseessyyppee  oobbrroovvsskkéé  mmnnoožžssttvvíí  ssnněěhhuu  nnaa  šškkoollnníí  ddvvůůrr  ii  zzaahhrraadduu,,  žžááccii  tteeppllee  oodděěnnii          
aa  vvyybbaavveennii  llooppaattaammii,,  hhrraabbllyy  aa  kklluuzzáákkyy  vvyyrraazzíí  ddoo  tteerréénnuu  aa  hhrroommaaddíí  oobbrroovvsskkáá    
kkvvaannttaa  bbíílléé  cchhllaaddiivvéé  hhmmoottyy  aa  ppllááccaajjííccee  ddoo  nníí    ttvvaarruujjíí  ssttěěnnyy  lleeddoovvééhhoo  ppřřííbbyyttkkuu..  
                                                                                                                                                                                                                                                      

       
 

  SSttrraaššppyyttllííkk    

AAnniimmoovvaannýý    ffiillmm  oo  ppřřeekkoonnáánníí  vvllaassttnníícchh  hhrraanniicc  jjssmmee  ssppoolluu  ss  žžáákkyy    
ZZŠŠ  VVyyssookkéé  PPooppoovviiccee  sshhllééddllii  vv  kkiinněě  vv  RRoossiiccíícchh  vv  mměěssííccii  bbřřeezznnuu..  

 SSttoollnníí  tteenniiss   

Oddíl stolního tenisu začal svoji činnost provozovat v tělocvičně školy.   
 Krom zvyšování výkonnosti členů oddílu se někteří členové   (zejm. pan  
Toczko, pan Suchý a  pan Klement St. ml.) věnují také průpravě této hry
 pro zájemce z řad žáků i nežáků naší školy. 

  PPssiinnyy  zzee  šškkoollnníícchh  llaavviicc                 

                                                              IInnddoovvaa  mmaannžžeellkkaa  jjee  IInnddiiee,,  
JJuuggoosslláávvccoovvaa mmaannžžeellkkaa  jjee  JJuuggoosslláávviiee..                

    PPllaavveecckkýý  vvýýccvviikk                  

žžáákkůů  jjee  ssoouuččáássttíí  oossnnoovv  ttěělleessnnéé  vvýýcchhoovvyy  vvššeecchh  vvzzdděělláávvaaccíícchh
pprrooggrraammůů..  MMáá  ssee  uusskkuutteeččňňoovvaatt  vvee  ddvvoouu  ppoo  ssoobběě  jjddoouuccíícchh    
rrooččnnííccíícchh  pprrvvnnííhhoo  ssttuuppnněě  ZZŠŠ..  DDooppoossuudd  žžááccii  33..  aa  44..  rrooččnnííkkuu
nnaaššíí  šškkoollyy  aabbssoollvvoovvaallii  vvýýccvviikk  vv  TTřřeebbííččii..  PPooččíínnaajjee  lleettoošškkeemm  
mměěnníímmee  ppoosskkyyttoovvaatteellee  ii  rroozzssaahh  vvýýuukkyy..  BBuuddee  uummoožžnněěnnoo    
jjeezzddiitt  ppllaavvaatt  vvššeemm  žžáákkůůmm  šškkoollyy  ddoo  aarreeáálluu  vv  NNoovvéé  VVssii..    
VVýýuukkuu  ppoovveeddoouu  lleekkttoořřii  ppllaavveecckkéé  šškkoollyy  TTJJ  CCéézzaavvaann  BBlluuččiinnaa..   

DDoopprraavvnníí  ssoouuttěěžž  

VVee  ččttvvrrtteekk  3300..  bbřřeezznnaa  ssee  zzúúččaassttnniillii  žžááccii  44..  rrooččnnííkkuu  šškkoolleenníí  
BBEESSIIPPuu,,  kktteerréé  ppoořřááddaall  zzee  zzíísskkaannééhhoo  ggrraannttuu  DDDDMM  NNáámměěšš       
nnaadd  OOssllaavvoouu..  ŽŽááccii  zzíísskkaallii  mmnnoohhoo  ppoozznnaattkkůů  pprraavviiddeell  ssiillnniiččnnííhhoo  
pprroovvoozzuu..  VV  pprrvvnníí  ppoolloovviinněě  dduubbnnaa  pprroobběěhhnnee  nnaa  šškkoollee  mmííssttnníí    
kkoolloo  ddoopprraavvnníí  ssoouuttěěžžee  aa  vvyybbrraanníí  zzáássttuuppccii  bbuuddoouu  zzaassttuuppoovvaatt
  šškkoolluu  vv  oobbllaassttnníí  ssoouuttěěžžii  vv  NNáámměěššttii  nnaadd  OOssllaavvoouu.. 

LLDDTT  

BBIISSKKUUPPIICCEE    
LLeettnníí  dděěttsskkýý  ttáábboorr  ppoořřááddáámmee  jjiižž    
oossmmýýmm  rrookkeemm..  TTeerrmmíínn  lleettooššnníícchh    
ppřřiihhllááššeekk  jjiižž  vvyypprrššeell,,  ppřřeessttoo  jjssmmee  
ss  pprroovvoozzoovvaatteelleemm  aarreeáálluu  ddoohhooddnnuuttii,,  
žžee  mmoožžnnoosstt  ppřřiihhlláássiitt  jjeeššttěě  nněějjaakkoouu    
zzaappoommeennuuttoouu  dduuššii  jjee  ssttáállee..  PPoo  lleetteecchh  
nnaa  úúččaassttnnííkkyy  ttáábboorraa  cchhuuddššíícchh  lleettooššnníí  
rrookk  zzddáá  ssee  bbýýttii  ooppěětt  rrookkeemm  úúččaassttnnííkkyy
  ppooččeettnněějjššíímm..  
ZZaajjíímmaavvoossttii:: 
1998 - 2000  - areál Kratochvílův  
Mlýn u Okříšek 
2001 - 2006 (v roce 2003 se  
nekonal) - areál v Biskupicích 
celkem účastníků:  318 
nejvíce účastníků jednoho ročníku: 57 
zajímavá bydliště účastníků:  Praha,  
letos přihlášených: cca 40       Vídeň                                                   

                                                                                                                                                                                        

   
 

   

  VVaalleennttýýnnsskkáá  ddiisskkoottéékkaa    

SSvvaattýý  VVaalleennttýýnn  ssiiccee  nneeppaattřříí  kk  nnaaššiimm  ttrraaddiiččnníímm  ssvvááttkkůůmm,,  
zzíísskkaall  ssii  vvššaakk  nnaa  ppooppuullaarriittěě  aa  pprroottoo  ssee  kkoonnaallaa  VVDD..                            

……  aa  nnaa  zzáávvěěrr  ppřřáánníí  vveesseellýýcchh  
VVeelliikkoonnoocc  vvššeemm  


