
‚ VVáážžeenníí  ččtteennáářřii,,  náš školní zvonek Vám v tomto školním roce zazvoní naposledy o tom, co se událo na půdě školy (i mimo ni, za přispění        
                            žáků), naposledy ve školním roce 2005/2006 nabízíme pár obrázků ze školních akcí a informací ze školy. Nový školní rok začíná 4. září. 

Kralice. Soutěž  
byla velmi  

vyrovnaná. Proto
 je   druhé místo  

naší žákyně  
Nikoly Bechné  

vynikajícím  
úspěchem,  

ke kterému jí 
ještě jednou 
gratulujeme. 
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‚‚  KKLLÍÍČČ  ŠŠKKOOLLYY    

ssyymmbbooll  ppřříísslluuššnnoossttii......  
  Mít vlastní prapory a znaky zdá se býti dnes trendem. 
SSttaaččíí  pprroolliissttoovvaatt  ddeennnníí  ttiisskk  aa  vvžžddyy  jjee  nnaa  ssttrraanněě  33  nneebboo    
55  nněějjaakkáá  ttaa  zzpprráávviiččkkaa  oo  ssvvěěcceenníí  pprraappoorruu  ttuu  ččii  ttaamm..    
NNěěkkoommuu  ssee  mmůůžžee  tteennttoo  ppooččiinn  zzddááttii  bbýýtt  aannaacchhrroonniissmmeemm  
vvrrhhaajjííccíímm  nnááss  kkuu  ssttřřeeddoovvěěkkuu..  OOppaakk  jjee  pprraavvddoouu,,  vv  ddnneeššnníí    
ddoobběě  kkoommuunniikkaaččnníícchh  tteecchhnnoollooggiiíí,,  kkddyy  ppoouuhhýýmm  kklliikknnuuttíímm        
ppooččííttaaččoovvéé  mmyyššii  mmááttee  nnaa  ddllaannii  cceellýý  ssvvěětt,,  jjee  zzaappoottřřeebbíí        
mmíítt  nněěccoo  jjaakkoo  ffiirreemmnníí  zznnaaččkkuu,,  kktteerráá  ssvvýýmm  vvzzhhlleeddeemm    
aa  oobbssaahheemm  cchhaarraakktteerriizzuujjee  vvllaassttnnííkkaa..  JJee  ttoo  jjaakkééssii  eexxlliibbrriiss  oobbccee  ččii  jjiinnééhhoo  ssuubbjjeekkttuu..  
Ten, kdo se cítí být patriotem a členem skupiny či smečky stejné příslušnosti 
jistě vnímá ten pocit hrdosti z vlastnictví takovéhoto symbolu. Pro nás, jako  
školu je pak stejnou poctou míti svůj vlastní symbol - klíč školy. 

‚‚  KKRRAALLIICCKKÝÝ SSLLAAVVÍÍČČEEKK    
I v letošním roce se skupina našich pěveckých
 talentů zúčastnila soutěže pořádané ZŠ       
   

 

 
 
 
 
 

     

‚ RRAAPPOOTTIICCEE,,  jjaakk jjee nneezznnáámmee  ......     
  ffoottooggrraaffiiee  zz  vvýýssttaavvyy  hhiissttoorriiee  ii  ssoouuččaassnnoossttii  oobbccee  vvee  šškkoollee   

 

‚ DDoopprraavvnníí  ssoouuttěěžž 
Ještě jedné soutěže jsme se zúčastnili.     
Dvě čtyřčlenná družstva soutěžících se po 
teoretické průpravě zúčastnila dopravní     
soutěže škol v Náměšti nad Oslavou.          
Neznalost terénu dopravního hřiště nás     
však, stejně jako ostatní venkovské školy,   
určila  do role přihlížejících vítězství            
náměš kých družstev, která mají  dopravní 
hřiště doslova a písmene za školou. 
 

 

‚  

    MM..  KKooppuulleettýý      
pprrůůřřeezz  ttvvoorrbboouu  

rapotického rodáka byl 
rovněž součástí výstavy 
ve škole. Autor představil  
v tematických celcích svá 
díla, v nichž se věnuje  
krajině, své obci, lidem i      
zvířatům, ale také svým     
niterním představám či     
aktům.   



 
 
 
 
 
 
 
 
 

‚‚  PPooččááttkkyy  šškkoollssttvvíí  vv  oobbccii    

LLééttaa  11991199--11992266 
 

1919 — V obci zřízen byl odbor D. T. J.,  jenž vzal si   za
 úkol cvičiti děti a členy v tělocviku. Na jejich žádost  
přenechána byla školou dolní reservní třída ku cvičení.

 Jednota použila i cvičiště školního. 
1926 — Školní rok byl zahájen způsobem slavnostním 
 u příležitosti přiškolení obce Jakubova k Rapoticům. 

Jednání o tom mělo dosti rušný průběh. 
 
 

… pokračování příště  (použito dobové gramatiky) 

‚ NNeevvíímmee,, ccoo zz nnááss bbuuddee,, aallee vvíímmee,,  ccoo  bbyy   
zz  nnááss  mmoohhlloo  bbýýtt  ....  motto pá áckého tabla naznačuje, že
možnosti uplatnění v dnešní době jsou neomezené. Přejeme jim, 
   aby se jim dařilo v dalším cyklu školní docházky i v budoucnu. 
 

  
       Kristýna              Irena             Darina              Miroslav 
       BRŮŽOVÁ         EGEROVÁ     TOCZKOVÁ           BUDÍN 

‚‚  PPllaavveecckkýý vvýýccvviikk žžáákkůů vv NNoovvéé VVssii  
pprroobběěhhll  vv  ddeesseettii  lleekkccíícchh  oodd  kkoonnccee  dduubbnnaa  ddoo  kkoonnccee  ččeerrvvnnaa..
ÚÚččaassttnniillii  ssee  jjeejj  vvššiicchhnnii  žžááccii  šškkoollyy..  PPllaavveecckkýýcchh  ppookkrrookkůů          
bbyylloo    ddoossaažžeennoo      zzeejjmméénnaa      uu    ttěěcchh    nneejjmmeennššíícchh..    BBoojjááccnníí  
zzttrraattiillii  ssttrraacchh  zz  vvooddyy,,  zz  nneeppllaavvccůů  ssee  ssttaallii    ppllaavvccii..  VVýýuukkaa  
bbyyllaa  zzaakkoonnččeennaa  ppřřeeddáánníímm  mmookkrrýýcchh  vvyyssvvěěddččeenníí..  
  

   
 
 
 

   
 

‚ SSbběěrroovváá ssoouuttěěžž - Celoroční 
sběrová soutěž  žáků sestávající ze sběrů šípků,  
pomerančové a citronové kůry, starého papíru a  
léčivých bylin probíhala i v letošním školním roce, 
avšak podle nových pravidel. Výplatu odměny za  
sběry dostali pouze odcházející pá áci, ostatním 
se spořící konto převádí do dalších let a po ukon-
čení pátého ročníku jim bude založena knížka   
nebo  účet, dle dohody s rodiči.  

‚‚  KKOOLLOOUUŠŠ  22000066 
Tradiční cyklovýpravu na kolech 
jsme letos naplánovali na Ketkovák..  
S organizační pomocí některých  
rodičů jsme vyrazili za děsného 
vedra kýženým směrem za určeným 
cílem. Absence GPS a nadmíra  
nejrůznějších odboček lesních cest 
však mělo za následek, že pro některé z účastníků se stala  
výprava skutečnou prověrkou fyzických sil !!! 
 
 

   
 
 
  

‚‚  ...... šškkoollaa ""NNAA DDIIVVOOKKOO""  
19. 6. započaly stavební úpravy ve škole; nebo  za  
provozu na rekonstrukci školy nelze dále učit,  
bylo ve dnech 26. - 30. 6. vyhlášeno  
ředitelské  volno -   žáci dostali  
vysvědčení již 23. června. 

‚ DDIINNOOPPAARRKK VVyyšškkoovv Na školní výlet společně se  
školou vysokopopovickou jsme se vydali do nově otevřeného parku    
s modely pravěkých zvířat ve Vyškově. Součástí prohlídky byla také 
návštěva 3D kina a malé zoologické zahrady. 
 

   
 
 

‚ ......  ppřřeejjeemmee  VVŠŠEEMM  ppřřííjjeemmnnýý  ooddppooččiinneekk  nnaa  zzaasslloouužžeennéé  lleettnníí  ddoovvoolleennéé  ...... 


