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                              úúvvooddeemm……  
                                   Rozhodně lze 
                             říci, že  rok 2006

 nebyl  na události  skoupý.   
Uskutečnilo  se  velké množství akcí

 a akciček s letním vrcholem  
v podobě rekonstrukce školy.   

           Mnohé z akcí, které škola  
pořádala nebo se jí jakýmkoli  

způsobem  týkaly, by nebylo možno 
uskutečnit  bez  nezištné  pomoci   
lidí  "mimoškolních"- dobrovolníků,  
kteří  pomohou, když mohou. Všem  
těm,  a  nebudu  jmenovat,  nebo   
jich bylo v loňském roce skutečně  
mnoho, patří náš dík  za službu,  

kterou pro školu vykonali a v mnoha
 případech vykonávají i nadále.  

Děkuji a přeji Vám, ač opožděně,   
vše nejlepší do roku nadcházejícího.

                        ZZááppiiss  ddoo  šškkoollyy  

                           Zápis do  1. ROČNÍKU ZŠ 
se uskuteční  v sobotu 20. ledna  2007  
v budově školy.  Společné zahájení  bude  
v 10 hodin.  Sebou si vemte: rodný list  
dítěte, vyplněný dotazník (pokud jste jej  
obdrželi v MŠ, ostatní  jej vyplní při  
zápisu), přezůvky. 

                      CCoo  ssee  ssttiihhlloo  nnaa  ppooddzziimm  vvyykkoonnaatt,,  nnee  jjiižž  nnaappssaatt......      
          Minulá příloha vycházela příliš záhy po zahájení školního roku. Mnohé události podzimu  
se v ní neobjevily a zůstaly tudíž jako dluh pro toto novoroční číslo. Byl to podzim na události  
bohatý. 

„„KKAAMMAARRÁÁDD  aneb, jak provozovat bezpečný kontakt se psy" nás naučili členové městské  
policie z Brna a jejich pitbulteriérka Thajenka 24. října v tělocvičně školy. 

       
AANNTTHHRROOPPOOSS  - setkání s mamutem či příbuznými, leč o několik generací staršími a mnoho 
mnoho zajímavého k vidění a také slyšení přinesl výlet do Brna  první listopadový den.  

     

                              JJoožžaa  zzaa  kkaatteeddrroouu 

                           Ne, neple te se, Joža není  
pojmenování pro kostlivce ani jinou vycpanou 
či nevycpanou učební pomůcku. Je to člověk  
z masa a kostí, chlap - začínající učitel . 
 

   

Čtyřicet dní zastu- 
   poval na naší škole  
    v roli učitele za  
  nemocnou vyučující.
    A vedl si vskutku  
   zdatně a moderně.  
    Jedná se o Josefa 
   Rouse z V. Popovic. 

......aa  ppooddzziimm  nnaappoosslleeddyy 

- filmové představení  "AUTA" v Rosicích  
- divadelní představení  "O zbloudilé  
kometě" v brněnském divadle Radost 

ZZppíívváánníí  ss  uupprrcchhllííkkyy 

        7.  11. se uskutečnila v Pobytovém  
středisku pro uprchlíky v Zastávce u Brna 
pěvecká soutěž azylantů a žáků okolních  

škol. Naše pěvecká miniskupina pod vedením
 paní Jar. Polehlové si vedla lépe než dobře. 

Nikola Bechná zvítězila a postoupila do  
celostátního kola do Prahy a Monika Suchá

 získala čestné uznání. 



Dobrovolné  
vstupné na  

představeních  
"A  žijí Rápotovi" 

vyneslo  
v Rapoticích  

 1 174 Kč,  
v Sudicích 
 1 051 Kč. 
Z příjmu  

sudického  
vystoupení bylo  

ponecháno 500Kč
 MŠ na nákup  

hraček. Zbytek byl 
uložen do  

školního fondu. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

        ……  šškkoollssttvvíí  vv  oobbccii  ……  
           Rok 1938 

 

                          Napjetí v současné 
situaci se přiostřilo, když dne 12.  
září prohlásil vůdce Německé říše   
Adolf Hitler, že poskytne pomoc  

sudetským Němcům v jejich snaze  
po sebeurčení. V této nebezpečné  
době, kdy se vypuknutí války očeká- 

valo každou chvíli, připravovala se na
 těžké chvíle i škola. Podle plánu  

ŠPO konány často zkoušky rychlého  
vyklizení školní budovy, ve školní  
zahradě vykopali žáci II. tř.  kryt. 

 

  ze školních kronik 

......aa  jjee  ttuu  zziimmaa  ss  bbllááttiivvýýmmii  ssttooppaammii  aa  mmookkrrýýmmii  pprrssttyy......     
MMIIKKUULLÁÁŠŠ    ssee  ddoo  šškkoollyy  ddoossttaavviill  vvee  sspprráávvnnýý  ččaass  aa  vv  aaddeekkvvááttnníímm  aanndděěllsskkoo--ččeerrttoovvsskkéémm  ddoopprroovvoodduu..  AA  bbyyllii  sspprraavveeddlliivvíí!!!!!! 

        
  

BBRRUUSSLLEENNÍÍ    --  tradiční sportovní disciplína, kterou zimu co zimu provozujeme na zimním stadionu v Náměšti nad Oslavou.  
V měsíci prosinci jsme byli třikrát a dokonce jsme zažili slunečné dopoledne, kdy led  měknul pod noži našich bruslí. 

       
  

PPEERRNNÍÍKKOOVVÉÉ  CCHHAALLOOUUPPKKYY                                                    AA              BBEESSÍÍDDKKAA  OO  VVÁÁNNOOCCÍÍCCHH  ,,  nnaa  nníížž  nneecchhyybběělloo    
ppeekkllaa  dděěvvččaattaa  vv  ""KKlluubbuu  vvššeehhoocchhuu "",,  kkrroouužžkkuu  zzaamměěřřeennéémm  nnaa  ppoohhyybboovvéé                                                lliittíí    oolloovvaa,,  kkrráájjeenníí    jjaabbllkkaa,,  ppoouuššttěěnníí  llooddiiččeekk,,  mmllssáánníí  ccuukkrroovvíí,,  
aakkttiivviittyy  sstteejjnněě  ttaakk  jjaakkoo  nnaa  ččiinnnnoossttii  rruukkoodděěllnnéé  aa  vvýýttvvaarrnnéé..                                                                                    hhrryy,,  ttaanneecc,,  zzáábbaavvaa..  ZZkkrrááttkkaa  ttoo,,  ccoo  ppaattřříí  kk  bbeessííddkkoovváánníí..

            
 

MMAALLÉÉ    
DDÁÁRRKKYY      
  PPrroo  sseenniioorryy  oodd  7755  
lleett  vvýýššee  jjssmmee  ppřřeedd  

VVáánnoocceemmii  rrookkuu    
22000066  ppřřiicchhyyssttaallii  
mmaalléé  ddáárrkkyy,,  kktteerréé    

žžááccii  ss  ppaanníí    
vvyycchhoovvaatteellkkoouu  ppřřeedd
VVáánnoocceemmii  rroozznnoossiillii    

aaddrreessááttůůmm....  

RRÁÁPPOOTTOOVVII  DDiivvaaddeellnníí  ppřřeeddssttaavveenníí  ppooddllee  ffiillmmoovvéé  ppřřeeddlloohhyy    jjssmmee  sseeccvviiččiillii  aa  ppoottéé  ooddeehhrráállii  nnaa  ddvvoouu  ppóóddiiíícchh,,  rraappoottiicckkéémm  aa  ssuuddiicckkéémm..       

           
 

         


