
 VVáážžeenníí  ččtteennáářřii,, náš školní zvonek si Vám dovoluje vyzvonit novinky, které se nahromadily na půdě školy i mimo ni, během prázdnin   
a také během prvního měsíce školního roku. Krom tohoto Vám něžně nacinkne, co se bude dít v nejbližší době.     
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MMáámmee  nnoovvoouu  šškkoolluu  

  Lépe by bylo asi říci, že máme školu jako novou. K takovému 
výsledku dospělo dvou a kousek měsíční stavební běsnění 
firmy MBL, která, jakožto vítěz výběrového řízení, měla  
rekonstrukci školy na starosti. Myslím, že běsnění je skutečně  
odpovídající výraz. Práce probíhaly nepravidelně také o víkendech 
a tu a tam i v noci. I přes toto pracovní běsnění bylo zapotřebí 
začátek školního roku ještě o kousíček posunout. Začínalo se 
až 7. září oproti oficiálnímu začátku školního roku, který byl  
stanoven na 4. září. Skluz tedy nevelký, avšak žáky rozhodně vítaný. 

KKoonnttoo  BBAARRIIÉÉRRYY  ......  
Nadace CHARTY 77, resp. její odnož Konto  
Bariéry má největší zásluhu na tom, že bylo 
možno na školu pořídit schodolez, zařízení 
umožňující transport vozíčků pro tělesně 
postižené po schodišti. Jako nejvýznamněj- 
šímu přispěvateli s částkou 100 000 Kč mu 
patří dík největší a pokud Vy vidíte ve svých  
peněženkách možnost přispět druhým,  
uvádím číslo konta této nadace a děkuji 
za případné příspěvky.   
 

 
 

 

Nejde neuvést také dalšího přispěvatele této, 
pro nás, nezbytnosti. Je jím firma Kopuletý 
zemědělská výroba, který přispěl částkou  
4 000 Kč. I této firmě, potažmo majitelům, 
je zapotřebí poděkovat za jejich vstřícnost. 
  

......  aa  sscchhooddoolleezz    pprroo  MMaarruušškkuu 

 
Zapnout bezpečnostní pás a jedeme!!! 

PPoodděěkkoovváánníí  bbrriiggááddnnííkkůůmm    
Děkujeme všem, kteří přišli na pomoc při úklidu 
školy již v době vrcholení stavebních prací či po 
 jejich bezprostředním ukončení a cítíme  
povinnost uvést jejich jména v pořadí, které  
odpovídá množství odpracovaných hodin.   
Jánská Michala, Voborný Augustýn, Křivánková 
Zdena, Škodová Vlasta, Nabytá Marie, Jánská 
Eva, Jánský Bohumil, Budínová Helena, Bechná 
Hana, Bechný Jiří, Polehla Petr,  Polehlová  
Marie, Suchá Ivana, Smekalová Božena,  
Chadimová Stanislava a Kožnarová Libuše.  
Ještě jednou všem děkujeme.

DDeenn  ootteevvřřeennýýcchh  ddvveeřříí  proběhl v neděli 17. září.  
Prohlédnout nové interiéry si přišla zhruba padesátka místních 
a našel se také  jeden dárce, který zanechal ve škole deset  
pokojových rostlin pro zkrášlení.. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

PPooččááttkkyy  šškkoollssttvvíí  vv  oobbccii    

LLééttaa  11992277--11992288 
 

1927 — Dekretem okresního školního výboru z 19.        
srpna 1927 čís. 1683 jmenován učitel Josef Pleva      

z Krasína u Nového Města. 

1928 — V posledním týdnu prázdninovém zařízeno  
bylo ve školní budově elektrické osvětlení 

 západomoravskými elektrárnami a od 1. září se  
počalo svítiti. 

 
V měsíci prosinci konečně byl postaven v reservní  

třídě sporák a zakoupeno nejnutnější nádobí  
pro školní kuchyň. 

 
 

… pokračování příště  (použito dobové gramatiky) 

KKddoožžee  nnáámm  ttoo  nnaassttoouuppiill  ????

 
Do první třídy se hlásili 7. 9. 2006 čtyři noví 

prvňáci: KOSINA Tomáš, PETROV Hristo,  
POLEHLOVÁ Marie a SVOBODA Jiří.. Přibyla  

také jedna žákyně do 4. ročníku žijící ve  
Vysokých Popovicích Jana Anežka ROUSOVÁ. 

Přejeme všem úspěch a zdar.  

PPřřiipprraavvoovvaannéé  aakkccee  nnaa  mměěssíícc  řřííjjeenn::    
AAUUTTAA  --  ffiillmmoovvéé  ppřřeeddssttaavveenníí  vv  kkiinněě  vv  RRoossiiccíícchh    
KKAAMMAARRÁÁDD  --  iinntteerraakkttiivvnníí  cvičení zaměřené na prevenci útoků psů  
na člověka. Děti se v tomto cvičení seznámí se základy bezpečného  
chování k cizím i vlastním psům.  

 BBIISSKKUUPPIICCEE  22000066  ttáábboorr    
jjiižž  ppoo  oossmméé,,  již pětkrát na stejném místě v lokalitě rekreačního areálu firmy Siemens v Biskupicích  
u Hrotovic. Letošní účast lze považovat za poměrně hojnou , počasí za poměrně parné, náladu za  
poměrně bujarou a veselou  a vzpomínky ještě za  poměrně  živé. 

 
VVaařřeenníí  vvee  šškkoollee  
 V rámci rekonstrukce školy bylo zapotřebí provést také  
 zásadní úpravy školní jídelny takovým způsobem, aby její stav 
 vyhovoval požadavkům nových hygienických norem. Došlo tím 
 k přistoupení na alternativu vlastního vaření pro žáky i veřej- 
 nost v případě většího zájmu. Podrobnosti o této možnosti 
 hledejte na stránkách zpravodaje.  

       ŠŠppeettkkaa  hhuummoorruu  zzee  šškkoollnníícchh  llaavviicc 
 Chovatel hlídá nemocné lidi ... 
 Přinesl jsem si do školy různá koření - kmín,  
hřebíček, fenek ...

wwwwww..rraappoo--sscchhooooll..oorrgg             ......  ppřřeejjeemmee  VVŠŠEEMM ŠŠKKOOLLOOUU PPOOVVIINNNNÝÝMM úússppěěššnnýý ssttaarrtt  ddoo  nnoovvééhhoo šškkoollnnííhhoo rrookkuu  ...... 

BBěěžžccii  vv  KKeettkkoovviiccíícchh  9. září se zúčastnili všichni žáci 
školy běžeckých nominačních závodů.  V jednotlivých kategoriích si 
odběhli své všichni přítomní žáci. Naši byli velmi úspěšní a nejlepší 
ze 4. a 5. ročníku se účastní oblastního kola v Oslavanech. O jejich  
případném úspěchu budeme informovat v příštím čísle. 

KKrroouužžkkyy  Od měsíce října začínají na škole  
pracovat následující zájmové útvary: 
hra na flétnu a zpěv - Mgr. Jaroslava Polehlová  
klub všehochu  - Michala Jánská 
kopaná - Milan Laš 
výpočetní technika pro začátečníky - Mgr. Roman Jánský 
klub internet - individuální možnost žáků 2. - 5. roč. pracovat s PC
i na internetu

  

      
 

      

 


