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       ... léto budiž pochváleno a prázdniny 
        zejména, myslí si všichni žáci. Nezbývá
        než dodat - budiž jim přáno.  Za těch  
         deset pracovních měsíců si dva          
         pohodové zaslouží s přáním, a  si      
         je užijí co nejlépe to půjde.                  
         Vám dospělým - rodičů, prarodičům   
         i nerodičům přejeme totéž na vašich  
        dovolených nebo jen obyčejných dnech
        volna.   

ZZddrraavváá ffllééttnnaa......    kkoonneecc  šškkoollnnííhhoo  rrookkuu  jjee  nneejjvvhhooddnněějjššíímm  ookkaammžžiikkeemm  kk  ppoodděěkkoovváánníí  
vvššeemm,,  kktteeřříí  ssee  ssppoolluuppooddíílleellii  nnaa  vveeddeenníí  zzáájjmmoovvýýcchh  kkrroouužžkkůů  ččii  jjiinnéé  ččiinnnnoossttii  ss  dděěttmmii  ppoodd    
hhllaavviiččkkoouu  nnaaššíí  šškkoollyy..  DDěěkkuujjeemmee  zzaa  vveeddeenníí  kkrroouužžkkuu  hhrryy  nnaa  ffllééttnnuu  ppaanníí  JJaarroossllaavvěě  PPoolleehhlloovvéé  
a paní Kateřině Kosinové za občasnou výpomoc ... 

     

      rraappoo__sscchhooooll ooppeenn  
                                                                                                                                                                  ttuurrnnaajj  šškkooll  vv  kkooppaannéé  pprroobběěhhll  jjiižž    
                                                                                                                                                                  ppooppááttéé..  ZZaa  oorrggaanniizzaaccii  lleettooššnnííhhoo    
rrooččnnííkkuu  sstteejjnněě  jjaakkoo  zzaa  cceelloorrooččnníí  vveeddeenníí  ffoottbbaalloovvééhhoo  ttýýmmuu  šškkoollyy  dděěkkuujjeemmee  ppaannuu  MMiillaannuu  
LLaaššoovvii..    PPoommoocc  ppřřii  ooggrraanniizzoovváánníí  ttuurrnnaajjee::  ppaann  MMaattýýzzkkaa,,  NNeeddvvěědd  LLaaddiissllaavv,,  JJáánnsskkáá    
MMiicchhaallaa,,  VVoobboorrnnýý  AAuugguussttiinn,,  JJáánnsskkáá  KKaammiillaa..,,  ŠŠvviihhlloovváá  LLeennkkaa..    PPOOŘŘAADDÍÍ  ::  11..  ZZŠŠ  KKeettkkoovviiccee,,  22..  ZZŠŠ  KKrraalliiccee,,  33..  ZZŠŠ  RRaappoottiiccee,,  44..  ZZŠŠ  BBřřeezznnííkk....  

  

        

                   KKrraalliicckkýý SSLLAAVVÍÍČČEEKK 
            ... pěvecká soutěž pro malé pěvce z okolních škol,  
kterou už třetím rokem pořádala škola kralická.  
Krom žáků domácích kralických a našich zpívali vybraní  
žáci z Březníka. Díky výběru a přípravě našich zástupců  
v hodinách HV, kroužku hry na flétnu a nejvíce zřejmě  
díky tomu, že si zkrátka s dětmi doma zpíváte, jsme  
slavili úspěchy maximální. V mladší kategorii zvítězila  
Marie Polehlová, ve starší kategorii zvítězila Nikola  
Bechná a druhé místo obsadil Ladislav Rybníček.  
Soutěže se z naší školy účastnily ještě Ester  
Čapková a Monika Suchá.

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

......  ppoodděěkkoovváánníí  ppaattřříí  ttaakkéé  MMiicchhaallee  JJáánnsskkéé    zzaa  vveeddeenníí  kkrroouužžkkuu  kklluubb  vvššeehhoocchhuu       
      a Augustinu Vobornému za občasnou výpomoc v témže. 

        

 

  CCeennyy ddoo  ttuurrnnaajjee  šškkooll    
  ppoosskkyyttllii::  ppaann  SSuucchhýý  PPeettrr
    --  bbllookkyy    aa  lleeppiiddllaa;;  
      ppaann  MMaattoouuššeekk  JJoosseeff  --    
      kkllííččeennkkyy  aa  ttuužžkkyy  
        TTJJ  SSOOKKOOLL  RRaappoottiiccee    
      ((ooddddííll  kkooppaannéé))  --  kkooppaaccíí  
        mmííčč,,  ttrriiččkkaa,,  ttaašškkyy 



 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  … školství v obci … rok 1940 
Výnosem ze dne 30. XII. 1940 nařízeno, aby na o. šk. bylo  ihned začato s vyučováním jaz. něm.  
jako povinnému ve všech třídách, v nichž je žactvo 3. — 8. post.  ročníku a to: žactvo 3. — 5.  
post. ročníku po 3 hodinách týdně, žactvo 6. — 8. post. ročníku po 4 hodinách týdně. Vyučování  
toto zahájeno bylo s okamžitou úpravou od 22. I. 1941.    ze školních kronik 

 

 
 

    eekkoollooggiicckkáá vvýýcchhoovvaa nnaa DDoollnneecchh   ........  nnaa  2222..  ččeerrvvnnaa  bbyyllaa    
zz  iinniicciiaattiivvyy  ppaanníí  ssttaarroossttkkyy  uussppoořřááddáánnaa  aakkccee,,  jjeejjíímmžž  ccíílleemm  bbyylloo  sseezznnáámmiitt  žžáákkyy    
šškkoollyy  ss  llookkaalliittoouu  DDoollnnaa..  PPřřiizzvváánnii  bbyyllii  ooddbboorrnnííccii  nnaa  žžiivvoottnníí    
pprroossttřřeeddíí  ,,  zznnaallccii  ffaauunnyy  aa  ffllóórryy  aa  zzáássttuuppccii  kkrraajjee..    
VVííccee  oo  ttééttoo  aakkccii  sstteejjnněě  jjaakkoo  iinnffoorrmmaaccee  aa  ffoottooggrraaffiiee    
zz  ccyykklliissttiicckkéé  vvýýpprraavvuu  žžáákkůů  aa  rrooddiiččůů  nnaa  jjaakkuubboovvsskkoouu    

ppřřeehhrrááddkkuu KKOOLLOOUUŠŠ ppřřiinneesseemmee vv ppooddzziimmnníí ppřříílloozzee..

ŠŠkkoollnníí  vvýýlleett  nnaa VVeevveeřříí ČČeerrvveenn  jjee  vvee  zznnaammeenníí  šškkoollnníícchh  vvýýlleettůů  ooddjjaakkžžiivvaa..  HHrraadd  VVeevveeřříí  zzaassee  
ccíílleemm  vvýýlleettůů  oobbvvyykkllýýmm  pprroo  nnáášš  rreeggiioonneekk..  MMiimmoo  pprroohhllííddkkyy  hhrraadduu  ssee  žžááccii  zzaappoojjiillii  ddoo  ssttřřeeddoovvěěkkýýcchh    
ččiinnnnoossttíí  ppoořřááddaannýýcchh  ssddrruužžeenníímm  ""KKoommeeddiiaannttii  nnaa  kkáářřee""..  TTooččiillii  kkeerraammiikkuu,,  ttkkaallii  aa  ttééžž  ssvvííccee  ttvvoořřiillii    
ii  vv  bbiittvvěě  llííttéé  mmnnoozzíí  ppaarrttiicciippoovvaallii..  

  

  

JJeezzddíímmee  ss  úússmměěvveemm  žžááccii  44..  aa  55..  rrooččnnííkkuu  zzaassttaavvoovvaallii  ppoodd  ddoozzoorreemm  ččlleennůů  DDII  PPoolliicciiee  TTřřeebbííčč    
řřiiddiiččee  pprroojjíížždděějjííccíí  oobbccíí..  TTii  ppřříílliišš  rryycchhllíí  ddoossttáávvaallii  oobbrráázzeekk  mmrraaččííccííhhoo  ssee  aauuttííččkkaa..  UUkkáázznněěnníí  řřiiddiiččii  aauuttííččkkoo    
ss  úússmměěvveemm..  NNaaššeell  ssee  jjeeddeenn  ppoobbeerrttaa  řřííddííccíí  bbeezz  řřiiddiiččsskkééhhoo  oopprráávvnněěnníí  aa  jjeeddoouuccíí  ppoodd  vvlliivveemm  aallkkoohhoolluu..   

VVýýsslleeddkkyy ssbběěrrůů --  vvee  šškkoollnníímm  rrooccee  22000066//0077  bbyylloo  nnaassbbíírráánnoo  žžáákkyy  šškkoollyy  33  006600  kkgg    
ssttaarrééhhoo  ppaappíírruu,,  aassii  1155  kkgg  llééččiivvýýcchh  bbyylliinn,,  4488  kkgg  ppoommeerraannččoovvéé  kkůůrryy  aa  22,,55  kkgg  cciittrroonnoovvéé  kkůůrryy..    

We are thinking  environmental ... myslíme ekologicky ... používáme recyklovaný papír!

AAddiiee    KKaažžddýý  ppřřííbběěhh    
jjeeddnnoouu  kkoonnččíí    aa  tteenn  ssvvůůjj    
ppřřííbběěhh  žžiittíí  nnaa  nnaaššíí  šškkoollee    
ddooppssaallii  ii  lleettooššnníí  ppáá ááccii..    
      LLoouuččiitt  ssee  jjee    ttěěžžkkéé..    
      PPrroožžiittkkůů  aa  vvzzppoommíínneekk    
    zzaa  ttěěcchh  ppěětt  lleett  jjee  ttoolliikk  ......  
  BByyllii  jjssttee  ddoobbrráá  ttřřííddaa    
aa  bbuuddeemmee  nnaa  VVááss  
NNiikkoolloo  BBeecchhnnáá,,  AAlleeššii    
CChhaattrrnnýý,,  HHeelleennoo    
CChhmmeellííččkkoovváá,,  VVeenndduulloo    
CChhmmeellííččkkoovváá,,  MMiicchhaaeelloo    
JJoonnááššoovváá,,  DDaavviiddee  MMaannee,,    
DDaanniieellii  MMeennššííkkuu,,    
      KKaatteeřřiinnoo  OOuuttrraattoovváá,,    
            MMiicchhaallee  RRyybbnnííččkkuu  
            aa  KKaatteeřřiinnoo  VVaavvřřííkkoovváá  
   vždycky rádi vzpomínat.  
Přejeme, a  se vám daří 
na  vašich budoucích  
působištích .... 

...... kkaažžddýý jjiinnaamm      
SSppoolleeččnněě  ssiiccee  ooppoouuššttíí  nnaaššii  šškkoolluu,,  aallee  jjeejjiicchh  cceessttyy  ssee  rroozzcchháázzíí..  ŠŠeesstt  zz  nniicchh  ssee  
ppookkuussiilloo  vv  ppřřííjjiimmaaccíímm  řříízzeenníí  nnaa  vvíícceelleettéé  ggyymmnnáázziiuumm  uussppěětt  aa  uussppěělloo..  OOdd  zzáářříí  
zz  nniicchh  bbuuddoouu  žžááccii  GGyymmnnáázziiaa  TT..  GG..  MMaassaarryykkaa  vv  ZZaassttáávvccee..  JJeeddeenn  žžáákk  mmáá    
  nnaammíířřeennoo  nnaa  ZZŠŠ  ddoo  ZZaassttáávvkkyy..  ZZbbýývvaajjííccíí  ttrroojjiiccee  ppoossttuuppuujjee  nnaa  ddrruuhhýý  ssttuuppeeňň    
      ssppááddoovvéé  šškkoollyy  ddoo  KKeettkkoovviicc  

  

KKOOBBLLÍÍŽŽEEKK  CCyykklliissttiicckkoouu  ddoopprraavvnníí  vvýýcchhoovvuu  pprroo  žžáákkyy  nnáámm  ppoommoohhlloo  ppřřiipprraavviitt  oodddděělleenníí  pprreevveennccee    
bbrrnněěnnsskkéé  mměěssttsskkéé  ppoolliicciiee..  SSoouuččáássttnníí    vvýýcchhoovvyy  bbyyllaa  jjíízzddaa  zzrruuččnnoossttii  uusskkuutteeččnněěnnáá  ss  oohhlleeddeemm  nnaa  ddeeššttiivvéé  
ppooččaassíí  vv  mmííssttnníí  ssookkoolloovvnněě..  

        


