
Čtyřlístek 2013 – vážíme si, že jsi žákem naší školy 
 

PŘEDÁVÁNÍ CEN ČTYŘLÍSTEK 2013 
 
V pondělí 24. června 2013 proběhlo za přítomnosti starosty města Ing. Zdeňka Nejdla, 
pedagogů, rodičů, žáků a dalších hostů vyhlášení výsledků školního programu Čtyřlístek 
2013. 
 
Ceremoniál jsme pořádali v rakovnické synagoze, která poskytla sice příjemné zázemí, ale jen 
stěží mohla pojmout všechny zájemce, kteří se přišli podívat na předání čtyřlístků za školní 
rok 2012/2013. 
 
Součástí programu bylo také vystoupení sboru flétnistů a zpěváků naší školy. Žáky 2. tříd 
doprovodila na klavír kolegyně Zuzana Ledvinová. 
 
V rámci hodinového programu jsme představili všech devatenáct nominovaných žáků, kteří 
následně nastupovali před zaplněný sál a přebírali tradiční ocenění: pamětní listy, školní 
trička a přívěsky na krk. Po loňských drátkovaných čtyřlístcích šlo v tomto roce o šperky ze 
školní keramické dílny. 
 
Školní program Čtyřlístek 2013 podpořili společnosti CB Computers, v. o. s., Úspěšný web, s. 
r. o. a M & K Knihkupectví Rakovník. Také díky nim obdržel každý "čtyřlístkový" žák poukázku 
na odběr knih v rakovnickém knihkupetcví v hodnotě 300 korun. 
 
V roce 2013 titul Čtyřlístek získali:  
 
Václav Lužný 9. B 
Václav Vích 9. B 
Oskar Burian 9. A 
Nikola Horníková 8. B 
Kristýna Kudrnová 8. B 
Jan Gregor 8.  
Aleš Zwettler 8. A 
Matěj Mikeš 8. A 
Jan Sýkora 8. A 
Tomáš Záveský 7. 
My Vuong Thao 6. A 
Duong Tran Thang 6. A 
Natálie Jankovcová 5. 
David Tancoš 5. 
Tereza Horníková 4. 
Justýna Mašková 3. 
Viktorie Hnídková 2. B 
Linda Starová 2. A 
Anežka Hejdová 1. B 



 
Tři týdny jsme drželi v tajnosti jméno absolutního vítěze, který obdržel plaketu se svým 
jménem. Pro školní rok 2012/2013 se jím stal Václav Lužný z 9. B, který získal nejvíce hlasů 
v tajné volbě konané 3. června. Volit mohli kromě pedagogů členové školního parlamentu. 
 
Jak vyplývá z nominace na Čtyřlístek, Václav se v každé situaci chová jako slušný člověk. Má 
skromnou povahu a učitelé se vždy mohli spolehnout na jeho ochotu a vstřícnost. Školu také 
pravidelně reprezentoval v nejrůznějších sportovních soutěžích. Vzhledem k tomu, že v 
letošním roce vychází, přejeme mu hodně úspěchů v dalším působišti. 
 
Řada z oceněných v průběhu roku naši školu reprezentovala v nejrůznějších soutěžích, za 
což jim náleží poděkování a velké uznání. Všem „čtyřlístkovým“ žákům blahopřejeme. 


