
          ppřříílloohhaa        
""ZZpprraavvooddaajjee  
   oobbccee    
RRaappoottiiccee""    
      řřííjjeenn    
    22000077    

 

  
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
  

Zas žloutne zem a stromy svlíkaj listí, rána jsou kalný a slunce nezná stín ... 
       Neviňte mne prosím z neznalosti české gramatiky.  Ty "nespisovnosti" z úvodu  
jsou pouze uměleckou licencí textu podzimní písně, který se mi pro tuto přílohu 
náramně hodí.  Abych ale pouze nevykrádal cizí texty - ostatní již pochází toliko z mého  
pera. 
          Podzim a  škola, škola a podzim. Lehce dosadit zneménko rovná se. Někteří   
radostně, jiní méně. Od dob Marie Terezie je to stejné a každý člověk znalý a uznalý ví,   
že vzdělání je veledůležité.  Síla uvědomění si této skutečnosti se projevuje  stále  
zřetelněji. Rodiče chtějí mít ze svých dětí vzdělané jedince, kteří se co nejlépe uplatní  
v budoucím životě.  Stále více a intenzivněji se podílí na přípravě a dalším rozvoji svých  
dětí, aby co nejlépe uspěly v dnešním náročném prostředí ... aby byly kompetentní... 

  EEkkoollooggiicckkýý ddeenn nnaa DDOOLLNNEECCHH        

  AAlleessppooňň  kkrrááttkkoouu  zzmmíínnkkoouu  jjee  ttřřeebbaa  uuvvéésstt  ttoo,,  ccoo  ssee  jjiižž  ddoo  mmiinnuullééhhoo    
vvyyddáánníí  nneeddoossttaalloo..  BByyllaa  ttoo  aakkccee    uussppoořřááddaannáá  zz  iinniicciiaattiivvyy  ppaanníí  ssttaarroossttkkyy    
      aa    jjeejjíímm  ccíílleemm  bbyylloo  sseezznnáámmiitt  žžáákkyy  šškkoollyy  ss  llookkaalliittoouu  DDoollnnaa..  PPřřiizzvváánnii  bbyyllii    
      zznnaallccii  ffaauunnyy  aa  ffllóórryy,,  kktteeřříí  žžáákkůůmm  uukkáázzaallii  mmnnoohhoo  vv  ppřříírroodděě  žžiijjííccíícchh  ddrruuhhůů  
rroossttlliinn  ii  žžiivvooččiicchhůů,,  kktteerréé  bběěžžnněě  nneevvííddáámmee..    ZZcceellaa  mmiimmoořřááddnnýýmm  zzáážžiittkkeemm  
bbyylloo  zzeejjmméénnaa  sslleeddoovvaatt,,  kktteerraakk  ssee  ooddcchhyyttáávvaajjíí  ppttááccii  ddoo  ssííttíí  aa  kkrroouužžkkuujjíí....  

 

ZZáájjmmoovvéé  kkrroouužžkkyy  22000077//88   
Cílem školy je nejen výuka žáků v rámci vyučovacích hodin, ale také to, aby žáci  
mohli smysluplně trávit volný čas. Z tohoto důvodu v letošním školním roce        
pracují pod hlavičkou školy následující zájmové útvary pod vedením: Anglický  
jazyk -Jánská Dagmar, Hra na flétnu - Polehlová Jaroslava a Kosinová Kateřina, 
Kopaná  - Laš Milan,  Klub všehochu   - Jánský Michala,  Malý kutil -  Voborný   
Augustin, Výpočetní technika - Jánský Roman a nepovinný předmět Náboženství
 - pan farář Peřina.  Krom těchto aktivit mohou žáci individuálně navštěvovat    
Klub internet  a nebo chodit hrát stolní tenis. V odpoledních hodinách je o žáky  
postaráno ve školní družině, která je denně do 15. hodin. 

                                          BBrriiggááddaa  nnaa  šškkoollnníímm  ppoozzeemmkkuu…… 
    Děkujeme touto cestou paní  Radomíře Filípkové  a pánům Milanu Kopuletému,
Jiřímu Matouškovi a také druhému Jiřímu Matouškovi, Josefu Polehlovi  a žákům
 Dominiku a Michalu Polehlovým  za pomoc při úklidu a revitalizaci okolí školy. 

                SSllaavvnnoossttnníí zzaahháájjeenníí šškkoollnnííhhoo rrookkuu 
                              PPííššee  ssee  33..  zzáářříí  22000077  aa  nneerrvvoozziittaa  vv  pprroossttoorráácchh  šškkoollyy  vvzzrrůůssttáá..  AAbbyy  nnee,,              
                  ppoo  ddlloouuhhýýcchh  ddvvoouu  mměěssííccíícchh  pprráázzddnniinn  ssee  vvrraaccíímmee  ddoo  llaavviicc,,  aabbyycchhoomm  ssllaavvnnoossttnněě
                    zzaahháájjiillii  nnoovvýý  šškkoollnníí  rrookk    aa  ppřřiivvííttaallii  ddoo  žžiivvoottaa  šškkoollnnííhhoo  nnoovvéé  pprrvvňňááččkkyy..                

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

… školství v obci … rok 1941 
Výnosem z 15. I. 1941 půjčování knih ze
 žákovské a učitelské (profesorských) 
knihoven na všech českých školách se 
až   na   další    zastavuje.    Správce 
dotyčných   knihoven  učiní  příslušná 
opatření.                                              

ze školních kronik

   KKEETTKKOOVVIICCKKÉÉ úúpprrkkyy  
      PPooččááttkkeemm  zzáářříí  bbyyllii  nnaaššii  žžááccii  ppoozzvváánnii  kk  bběěžžeecckkéémmuu  mměěřřeenníí  ssiill  ss  žžáákkyy  kkeettkkoovviicckkýýmmii..  BBěěhhaalloo    
      ssee  vv  kkaatteeggoorriiíícchh  ddllee  vvěěkkuu  aa  nnaaššii  bběěžžccii  ssii  vvyybběěhhaallii  uummííssttěěnníí  ddllee  kkaatteeggoorriiíí::  11..  SSmmeekkaall      AA..,,    
      22..  CChhaattrrnnýý  AA..,,  33..  ŽŽvvaacchhuullaa  OO..;;  11..  VVoojjttaa  RR..,,  22..  MMaattoouuššeekk  JJ..;;  11..  RRoouussoovváá  JJ..;;    33..  KKoolleekk  JJ..  

     
  

    
 

    
 

      
  

AAddooppccee  zzvvíířřeettee    
  PPřřiipprraavvuujjeemmee  ppookkrraaččoovváánníí  aaddooppccíí  zzvvíířřeettee  vv  ZZOOOO  BBrrnnoo..  ((22000011  --lleevv,,  22000022--  mmaannddrriill))   

 

ZZPPÍÍVVAAJJÍÍCCÍÍ bbuurráákkyy 
……((BBUURRÁÁCCII))  --  jjeessttlliižžee  mmááttee  rrááddii  ffoollkkoovvéé  zzppíívváánníí  ppřřii  kkyyttaařřee  aa  hhoouussllíícchh,,  zzvveemmee  vvááss

  nnaa  vvyyssttoouuppeenníí  bbrraattřříí  BBuurriiaannůů  ((zz  NNáámměěššttěě  nn..OO..))  kkoonncceemm  mměěssííccee  řřííjjnnaa  ddoo  šškkoollyy..  TTeerrmmíínn    
uuppřřeessnníímmee  nnaa  ppllaakkáátteecchh  vv  oobbccii  ......  

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

BBAAŽŽAANNTTII  jjddoouu ddoo bboojjee  …… aanneebb ppaannooppttiikkuumm šškkoollyy rraappoottiicckkéé  
            NNaaššii  nneejjmmllaaddššíí  --  pprrvvňňááččccii..  OOzznnaaččeenníí  bbaažžaannttii  zzddee  nneenníí  nnaa  mmííssttěě..  OOddvvaahhaa    jjiimm  rroozzhhooddnněě  nneesscchháázzíí..  JJssoouu  ssmměěllíí  ((nněěkkddyy                                    aažž  ppřříílliišš)),,  
jjssoouu  ppoohhoottoovvíí  ((nněěkkddyy  aažž  nnaadd  hhllaavvuu)),,  jjssoouu  ssddííllnníí  ((nněěkkddyy  aažž  uuššii  bbrrnníí))!!    AA   jjssoouu    tteeddyy  vvaaššee  šškkoolláácckkáá  llééttaa  ppřřeevváážžnněě  ppookkoojjnnáá  aa                        úússppěěššnnáá..  
KKrroomm  ttééttoo  ssiillnnéé  oossmmyy  ppoossíílliillaa  nnaaššee  ssttaavvyy  žžáákkyynněě  44..  rrooččnnííkkuu  HHaannaa  SSttrraaššáákkoovváá,,  kktteerréé  rroovvnněěžž  ppřřeejjeemmee,,  aabbyy  ssee  jjíí  uu  nnááss  llííbbiilloo..    

         
MMiicchhaaeell  ČČaappeekk            AAddaamm  CChhaattrrnnýý        AAnnnnaa  KKooppuulleettáá      JJiittkkaa  MMaaxxoovváá          DDoommiinniikk  PPoolleehhllaa        AAddaamm  SSmmeekkaall          DDaavviidd  ŠŠmmaarrddaa          OOnnddřřeejj  ŽŽvvaacchhuullaa  
  
  
  

HHUUMMOORR zzee šškkoollnníícchh llaavviicc 
             Ve slově veliký napíšeme po l tvrdé y, protože je příbuzné od slova vysoký ... 
  

KKoouuzzeellnnííkk  vvee  šškkoollee  
ddookkáázzaall  vvyyččaarroovvaatt  kkrráállííkkaa  ii  hhoolluubbiiccii  aa  ppřřiittoomm  rroozzddáávvaall  ssmmíícchh..  SS  kkoouuzzlleenníímm  mmuu  ppoommááhhaallii  
žžááccii  šškkoollyy  ii  šškkoollááččccii  zzee  šškkoollkkyy  aa  ttrroocchhuu  ssee  ttíímm  vvyyuuččiillii  vv  řřeemmeessllee  ččaarroodděějjnniicckkéémm..  

  

99.. rrookk  lleettnnííhhoo ttáábboorraa 
pprroobběěhhll  zzaa  úúččaassttii  4433  ppřřííttoommnnýýcchh,,  
slunečného počasí a dobré nálady  
v areálu chatového tábora 
v Biskupicích u Hrotovic ...


