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      úúvvooddeemm……                Ač je již jaro v plném proudu,  

                              přejeme dodatečně všem ččtteennáářřůůmm  kkrráássnnéé  jjaarrnníí    
                                                              ddnnyy  aa  vviittaalliittuu  ddooddaannoouu  sslluunncceemm..    MMyy  vváámm    
                                                        kk  ttoommuu  ppřřiiddáávváámmee    nněěkkoolliikk  uuddáálloossttíí    ččeerrssttvvěě    
                                  vvyyllííhhnnuuttýýcchh  vv nnaaššeemm šškkoollnníímm  hhnníízzdděě.. 

                            RR    ZZááppiiss                             
                            ddoo  šškkoollyy……  

 Zápis do  1. ročníku ZŠ se konal  v sobotu 20. ledna  2007. 
Dostavilo se k němu 8 dětí, které se ucházely o post prvňáka  

 

   
pro příští školní rok na naší škole. Ke kompetencím prvňáka rozhodně 
patří schopnost samostatně se obléci, zvládnout drobnou akrobacii 

na opičí dráze v tělocvičně, jemnou motoriku osvědčit při stavbě 
hradu z kostek. Ještě důležitější je nebát se v cizím prostředí, umět 

 

    
 

komunikovat bez strachu s dospělým a zvládnout vyřešit drobné 
problémové úkoly. Neméně důležité je být dostatečně vzrostlý(á). 

 
 RR  KKoommuunniittnníí  pplláánnoovváánníí  --  kkddyyžž    ttvvoorrbbaa  žžiivvoottnnííhhoo  pprroossttřřeeddíí  

ssee  ssttáávváá  vvěěccíí  vveeřřeejjnnoouu  ddookkoonnccee  ddoo  ttéé  mmíírryy,,  žžee  ssvvůůjj  nnáázzoorr  aa  ppřřeeddssttaavvyy  
oo  bbuuddoouuccíímm  vvzzhhlleedduu  nnáávvssii  vvyyjjaaddřřuujjíí  ii  ttii  nneejjmmllaaddššíí..   

   
Nejdříve obhlídka místa samého a vybuzení představ. Potom invence 

   
a čerpání námětů z internetu a nakonec samotná tvůrčí práce.  
 

CChhyyttrréé  hhllaavvyy  …… 

             Po úspěchu ve školním kole Matematické olympiády  
(4. ročník) a Pythágoriády (5. ročník) byli vysláni čtyři žáci  

splňující náročná okresní kritéria do okresního kola stejných  
soutěží . Žáci 4. ročníku Kristýna Fillová a Ladislav Rybníček  
skončili uprostřed pole soutěžících. Pá áci Bechná Nikola a   

Daniel Menšík slavili úspěch svým umístěním na desátém  
a šestnáctém místě.  

 

 
VV  tteerrmmíínnuu  1144..  --  2244..  ččeerrvveennccee    
pprroobběěhhnnee  99..  rrooččnnííkk  lleettnnííhhoo  ttáábboorraa    
ppoořřááddaannééhhoo  šškkoolloouu..  LLeettooššnníí  ttéémmaa::  

VVyynnáálleezzyy,, kktteerréé zzmměěnniillyy  ssvvěětt    

  

ZZaappssaanníí  --      zleva: Chatrný Adam, 
Kopuletá Anna, Maxová Jitka, Polehla 
Dominik, Šmarda David, Smekal Adam, 
Žvachula Ondřej, Čapek Michael 
 

        
 

CChhttěěllii bbyy jjssttee ŠŠkkoollnníí zzvvoonneekk  bbaarreevvnněě?? ...... mmůůžžeettee hhoo mmíítt zzaa 1100 KKčč ...... iinnddiivviidduuáállnníí pprrooddeejj ...... vvoolleejjttee  660022  112211  552233 



 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  RR  … školství v obci … Protektorát 
1940 — Přípisem ošv. v Třebíči ze dne 18. XII. 1940 uloženo bylo správě školy, aby všechny dosavadní kroniky školní, po případě i jiné pamětní školní knihy byly ihned  
zabaleny , zapečetěny a uloženy do školního archivu, pokud se tak již nestalo. Od začátku školního roku 1940/41 jest založiti školní knihy nové, do nichž mají býti  

  činěny zápisy s plným zřetelem na platné předpisy, pokud případně neodporují změněným státoprávním poměrům.                                                     ze školních kronik  

RRDDOOSSCCHHOODDOOLLEEZZ    jjee,,  ……                                    
........kkddyyžž  jjaakk  ššíílleenníí  cchhooddíí  žžááccii  ddoo  sscchhooddůů  aa  zzaassee  ddoollůů,,  aabbyy    

ssppoolleeččnnýýmmii  ssiillaammii  nnaassttoouuppaallii  66  000000  sscchhooddůů..  TTaakkoovvéé  mmnnoožžssttvvíí  
vvyyssttoouuppáá  kkaažžddýý  žžáákk  šškkoollyy  zzaa  jjeeddeenn  šškkoollnníí  rrookk  vv  nnaaššíí  šškkoollee,,  tteeddyy  
sskkoorroo  kkaažžddýý..  AA  tteenn,,  kkddoo  ttuu  mmoožžnnoosstt  nneemmáá,,  ttoommuu  ss  ttíímm  ppoommoohhoouu    
ddrruuzzíí..    KKaažžddýý  ssii  nněějjaakkýý  tteenn  sscchhoodd  ppřřiiddaall  aa  ttaakk  zzáávvěěrreeččnnýý  ssppoolleeččnnýý  
                                      úúččeett  zznníí    1177  441166  nnaassttoouuppaannýýcchh  sscchhooddůů!!!!!!       

    

RR  PPllaavváánníí  vv  NNoovvéé  VVssii  
  OO  ttoomm,,  žžee  uumměěnníí  ppllaavvaatt  jjee    žžiivvoottnněě  ddůůlleežžiittéé,,  nneenníí  
ppoocchhyybb..  TToo  jjee  ddůůvvoodd  úúččaassttii  nnaa  pprraavviiddeellnnéémm  ppllaavveecckkéémm  
vvýýccvviikkuu  vv  bbaazzéénněě  vv  NNoovvéé  VVssii..  PPllaavvee  nneebboo  uuččíí  ssee  ppllaavvaatt    
vv  ddeesseettii  ddvvoouuhhooddiinnoovvýýcchh  lleekkccíícchh  aa  vvýýccvviikkuu  ssee  úúččaassttnníí  

ttéémměěřř  vvššiicchhnnii  žžááccii  šškkoollyy..  

   

    

RR  KKooppaannáá  vvHHrroottoovviiccíícchh  
MMaajjíí  ssvvééhhoo  ttrreennéérraa  aa  kkaažžddéé  úútteerrýý
aa  ččttvvrrtteekk  pprroohháánníí  ssvváá  ttěěllaa  vv  ttěělloo--

ccvviiččnněě  nneebboo  nnaa  hhřřiiššttii..  PPrroottoožžee    
ttrréénniinnkk  bbyy  mměěll  bbýýtt  zzúúrrooččeenn    

vvýýsslleeddkkyy,,  ppřřiihhlláássiill  ppaann  MM..  LLaašš  ssvvéé  
ssvvěěřřeennccee  ddoo  ttuurrnnaajjee  ppřříípprraavveekk  
vv  mmaalléé  kkooppaannéé  vv  HHrroottoovviiccíícchh..  

ZZaa  úúččaassttii  ddaallššíícchh  ppaattnnááccttii  ttýýmmůů  
zz  vveellkkýýcchh  mměěsstt  aa  šškkooll  zzřřeejjmměě    
zzaattíímm  nneemměěllii  nnaaššii  bboorrccii  ppřříílliišš    
ššaannccíí,,  aallee  rroozzhhooddnněě  ssee  nneebboojjíí  
ppřřííššttíí  rrookk  ssee  ppřřiihhlláássiitt  zznnoovvuu..  

ZZaa  ppoommoocc  ss  ddoopprraavvoouu  žžáákkůů  jjee    
zzaappoottřřeebbíí  ppoodděěkkoovvaatt  ttaakkéé  
ppáánnůůmm  HHáájjkkoovvii,,  RRyybbnnííččkkoovvii  

aa  ŠŠaabbaattkkoovvii..  

 
 

 

RR  OO  vvýývvoojjii  hhuuddeebbyy 
OO  ttoomm,,  žžee  ččlloovvěěkk  jjee  ttvvoorr  mmúúzziicckkýý  aa  mmuuzziikkáállnníí  
aa  bbyyll  jjíímm  jjiižž  vv  pprraavvěěkkuu,,  kkddyyžž  ttlloouukkll  kkllaacckkeemm    

oo  sskkáálluu  nneebboo  hhllaavvuu  ssvvééhhoo  ssoouukkmmeennoovvccee,,  nnááss    
ppřřiijjeell  ppoouuččiitt  aa  ttaakkéé  ttrroocchhuu  zzaammuuzziiccíírroovvaatt    
hhiissttoorriikk  aa  cceessttoovvaatteell  zz  BBrrnnaa,,  ppaann  MMaacckkůů..  

 

  
 

  

  

RR  VVeelliikkoonnooccee  vv  KKLLUUBBUU    
vvššeehhoocchhuu   nneebboollii  kkrroouužžkkuu  zzaabbýývvaajjííccíímm  ssee    

rruuččnníímmii  pprraacceemmii  ii  ssppoorrtteemm  se téma  
Velikonoc promítlo do výrobků. Pletly se  

žíly z vrbového proutí (pak, že už to skoro
 nikdo neumí, když u nás to svedou malé 

děti) a barvila se vajíčka voskováním. 

  
 

RR  PPlláánnuujjeemmee  mm..jj..  
--  AAuuttííččkkoo  ssee  ssmměějjee  XX  aauuttííččkkoo  ssee  mmrraaččíí  --  vvee    
ssppoolluupprrááccii  ss  PPoolliicciiíí  ČČRR  bbuuddeemmee  nnaappoommíínnaatt    

RRaappoottiicceemmii  rryycchhllee  pprroojjíížždděějjííccíí  řřiiddiiččee    
--  KKOOLLOOUUŠŠ  22000077  --  vvýýlleett  nnaa  kkoolleecchh  ssppoojjeennýý    
ss  ddoopprraavvnníí  vvýýcchhoovvoouu  nnaa  ddoopprraavvnníímm  hhřřiiššttii  
- Sběry starého papíru a léčivých bylin  
v rámci výchovy k nakládání s odpady 

Pokud máte doma starý papír  
a potřebujete se jej zbavit,  
můžete ho darovat škole. 

 

volejte: 568 643 918; 602 121 523 
  

 
  


