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+420 313 512 397 

+420 725 399 299 
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Pohádková škola 2014 
Poslední lednové úterý jsme na škole přiví-

tali budoucí prvňáčky, kteří se přišli spo-

lečně s rodiči a babičkami podívat do Po-

hádkové školy.  

Děti měly možnost formou zábavy si prově-

řit své schopnosti a připravenost na blížící 

se zápisy do 1. tříd. Při vstupu do školy 

každý obdržel svou první "žákovskou kníž-

ku" a v doprovodu pohádkové bytosti si 

prohlédl přízemí školy.  

Každá z učeben představovala jednu po-

hádku se spoustou pohádkových bytostí, 

kterých se bravurně zhostili starší i mladší 

žáci naší školy. Tohle odpoledne jsme zde 

mohli potkat Jeníčka s Mařenkou, ježibabu 

vedle Popelky, zvířátka, prince a princezny 

a Šmouly - těch bylo nesčetně. Ve třídách 

pak děti plnily různé úkoly, za které dostá-

valy razítka do "žákovských knížek" a ne-

chyběly ani sladké odměny. Akce se líbila 

nejen budoucím školáčkům, ale spousty 

zábavy si užili i učitelé a žáci představující 

pohádkové bytosti. A za to jim všem patří 

velké poděkování. (Mgr. Marika Palivcová; 

fotografie: školní archiv) 

… z obsahu vybíráme 

(str. 2) Máte doma absolvent-

ské foto? 

(str. 3) Výsledky zápisu do 1. 

ročníku 

(str. 4) Školní knihovna - po-

mozte nám být lepšími 

(str. 5) Z emailu čtenářů 

(str. 6) Závěrečná část preven-

tivního programu 

(str. 6) Bakaláři na webu v no-

vém 

 

V říjnu se sešel realizační 

tým projektu Společný 

svět, aby sestavil harmono-

gram aktivit projektu, kte-

rému jsme v té době říkali 

pracovně Cizinci u nás.  

Dospěli jsme k názoru, že 

projekt, aby byl úspěšný 

(tudíž efektivní a pro žáky 

jako hlavní cílovou skupinu 

atraktivní a motivující), mu-

sí splňovat tři základní pa-

rametry.  

Předně je třeba problemati-

ku národnostních menšin 

převést do dětského 

„jazyka“, dále projekt přímo 

„napojit“ na školní vzděláva-

cí program a současně na 

život v dané lokalitě a 

v neposlední řadě (jde o 

moment, který – jak se do-

mníváme, bude především 

žáky vnímán velice pozitiv-

ně) založit existenci projek-

tu na využití moderních 

technologií.  

S projektem jsme uspěli v 

dotačním programu Minis-

terstva školství, mládeže a 

tělovýchovy ČR na podporu 

vzdělávání v jazycích národ-

nostních menšin a multikul-

turní výchovy. 

Zásadním momentem pro-

jektu „Cizinci, klapka, je-

dem“, na němž hodláme 

stejně jako v minulém roce 

v případě velmi úspěšného 

projektu Společný svět spo-

lupracovat s rakovnickými 

mateřskými školami, je 

tvorba krátkých animova-

ných filmů v animačních 

dílnách, které otevíráme v 

září.  

Do té do-

by nebu-

deme za-

h á l e t ; 

nový projektový tým se pus-

tí do přípravy zázemí, škole-

ní a s žáky pak do tvorby 

„storyboardů“, které po-

slouží pro budoucí scénáře. 

To vše, abychom na konci 

roku 2014 promítli náš první 

film.  

Úspěšná realizace projektu 

je podmíněna pokročilou 

znalostí práce s moderními 

technologiemi, jejichž 

masivní zavádění provází 

život naší školy v posledních 

dvou letech. Již nyní může-

me slíbit více tabletů, foto-

aparátů a především velice 

zajímavý grafický software. 

(kf) 

CIZINCI, KLAPKA, JEDEM 
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Vánoční turnaj 

O pohár ředitele školy 
Celkem sedm florbalových 

týmů se sešlo 20. prosince v 

tělocvičně 1. ZŠ Rakovník, 

aby se ve dvou  kategoriích 

utkaly ve florbalovém turna-

ji o pohár ředitele školy. 

Organizaci předvánočního 

sportovního dopoledne měl 

na starosti ředitel turnaje 

Robert Chytrý, kterému 

výrazně pomohli žáci 9. roč-

níku Dominik Hůla a Martin 

Novotný v rolích rozhod-

čích. 

Propozice turnaje postavily 

před některé třídy zřejmě 

neřešitelnou úlohu, takže 

místo plánovaných devíti 

týmů jich do lítých bojů 

nastoupilo pouze sedm; po-

vinností byla nominace nej-

méně jedné dívky, která 

musela být vždy na hřišti. 

Nebyla nouze o překvapení. 

Tím největším, které je zá-

roveň velkým příslibem do 

budoucna, byl 

výkon žáků 4. 

ročníku. Jejich 

tažení turnajem 

skončilo až ve 

finále a nej-

mladší účastníci 

tak v kategorii 

4. - 6. ročníku 

získali druhé místo. Vítěz-

ství si pro sebe vybojovali 

reprezentanti 6. B. V kate-

gorii žáků 7. - 9. ročníku 

zápas dvou do té doby nepo-

ražených týmů z 8. třídy a 

9. A skončil  nerozhodně,  o 

vítězství 9. A rozhodly až 

samostatné nájezdy. (kf)  

SLOUPEK  
ŘEDITELE ŠKOLY 

Mám rád přísloví. Každé ráno se 

mi při pohledu na nedokončené 

úkoly v diáři vybaví rčení Co 

můžeš udělat hned, neodkládej 
na zítřek. Když jsem večer 

unavený po celodenní práci, 

řídím se jinou lidovou moudros-

tí, která praví, že ráno je 
moudřejší večera. 

Díky tomuto postoji jsem se na 

výměnu řidičského průkazu 

dostavil na příslušný dopravní 

odbor až v druhé polovině pro-

since, abych zde zjistil, že pří-

slovími se zřejmě neřídím je-

nom já.  

Úředníci naštěstí s českou ná-

turou počítají (vždyť jsou sami 

taky Češi a ti by si jako malý 

národ měli pomáhat) a úřední 

hodiny prodloužili, takže si svo-

je „řidičáky“ stihli včas vymě-

nit zřejmě úplně všichni. I dva 

chlapíci, kteří se na chodbě 

úřadu stačili pohádat, jestli je 

lepší mírná zima, protože se 

ušetří za topení, dlahy a silniční 

sůl nebo pořádná ladovská zima, 

protože ta mírná není žádnou 

zimou a na horách se nedá lyžo-

vat. 

Ani nevím, kdo v diskusi nako-

nec zvítězil, neboť úředníkům 

šla práce pěkně od ruky a dis-

kutující dvojici roztrhli právě v 

momentě, kdy jsem chtěl pro-

nést svoje nejoblíbenější rčení 

Někdo má rád holky a jiný zase 
vdolky. (Karel Folber) 

Nahlédněte do alb... 

MÁTE DOMA ABSOLVENTSKÉ FOTO? 

1. základní škola v Rakovníku oslaví v příštím roce 120. výročí svého trvání. Rok 2015 tak 

pro nás bude ve znamení akcí souvisejících se zmíněným výročím. Bude čas připomenout 

si milníky v životě školy, ukázat současnost organizace i její bohatou minulost. 

Protože školu tvoří vedle kvalitních učitelů především její žáci - a že jich ve více než 

staleté historii nebylo málo - chceme se během oslav věnovat právě jim. Jak těm 

slavným, kteří naši školu navštěvovali a jsou známi doslova celému národu (do této 

skupiny by patřil kupříkladu Zdeněk Štěpánek, herec, režisér, dramatik, člen Národního 

divadla), tak tisícům ostatních, kteří v lavicích „chlapecké“ školy strávili nejkrásnější 

léta svého života. Součástí oslav výročí školy je plánovaná výstava fotografií, přičemž 

se chceme zaměřit také na naše absolventy. 

V této souvislosti se obracíme na bývalé žáky, absolventy, veřejnost i bývalé učitele s 

žádostí o pomoc. Budeme Vám vděčni, pokud v osobních archivech najdete fotografie 

tříd posledního ročníku (osmého nebo devátého) a doručíte je buď do kanceláře školy 

nebo jiným způsobem zajistíte jejich předání. 

Můžete tak učinit v tištěné podobě zasláním na naši adresu (po naskenování originály 

vrátíme na uvedenou adresu). Jinou možností je návštěva školy; po převedení fotografie 

do elektronické podoby předlohu vrátíme. 

Není-li z fotografie zřejmé školní rok jejího vzniku a třída, žádáme majitele o doplnění 

těchto údajů, pakliže jsou mu známy. (kf)    

KŘÍŽOVKA 
Vyluštěním tajenky získáte celý 

název projektu, s nímž jsme se 

úspěšně přihlásili na konci roku 

2013 do programu MŠMT na 

podporu vzdělávání v jazycích 

národnostních menšin a multi-

kulturní výchovy. Volně navazuje 

na předchozí projekt Společný 

svět.   

 

Cizinci, (pokračování v ta-

jence) 

 

Tajenka z minulého čísla: 

JEFF KINNEY 

1. Čeřit vodu; 2. Spojovat lepením; 3. Chemický prvek značky At; 4. Syntetický materiál 

(také umělá hmota); 5. Rychlostní stupeň (slangově); 6. Pěší zóna v historickém centru 

Moskvy; 7. Vydávat jásavý zvuk; 8. Milovník krásy; 9. Číslovka; 10. Anglicky akce, událost; 

11. Příjmení francouzského malíře (iniciály EM) 

1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11 
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KARNEVAL VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 

Dne 10.2.2014 se děti školní družiny zúčastnily karnevalu, který pro 

ně pořádal DDM Rakovník. Společně si zatančily, zasoutěžily a užily 

příjemné odpoledne.  

Spolupráce s rakovnickým Domem dětí představuje nedílnou a pro-

spěšnou součást naší práce. (Blanka Mudrová, DiS; foto: školní archiv) 

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 
se konal 6. a 7. února 2014 

 

Zápis organizovali naši pedagogové z 1. i 2. stupně, ovšem vydatně jim v práci 

pomáhali také žáci 9. ročníku.  

K zápisu se dostavilo pět desítek rodičů, přičemž někteří z nich využili možnosti 

a požádali o odklad začátku povinné školní docházky. Zapsáno tak bylo 44 dětí - v 

září tak otevřeme dvě první třídy. 

Třídními učitelkami budoucích prvňáčků budou Mgr. Eliška Dyršmídová a 

Mgr. Ivana Hejdová. 

Během zápisu jsme zjišťovali zájem rodičů o výuku  čtení genetickou metodou. 

Byl dostatečný a v jedné ze tříd tak budeme realizovat výuku genetickou 

metodou, ve druhé synteticko-analytickou (problematice jsme se věnovali ve 

Školních novinách 3. 12. 2012). 

Všem rodičům, kteří zapsali děti na naši školu, děkujeme za projevenou důvěru. 

Fakt, že je Vás každým rokem víc, nás těší a současně nám naznačuje, že cesta, 

kterou jsme se vydali, je správná. Těšíme se na vzájemnou spolupráci. 

Dosud se nám dařilo naplňovat první třídy „rozumným“ počtem dětí. Výjimkou byl 

letošní školní rok, kdy v dodatečném zápisu přibyl do prvních tříd nečekaně velký 

počet dětí. Pokud by se tato situace opakovala také v letošním roce, jsme 

připraveni otevřít další třídu.  

Děkujeme „deváťákům“ za výraznou pomoc: Gabriele Peroutkové, Kristýně 

Štěpkové, Nikole Horníkové, Filipu Jizbovi, Natálii Krupičkové, Kristýně 

Kudrnové a Martině Levové.  

Zvláštní poděkování patří Sabině Rosičkové, která pro potřeby školy vytvořila 

fotoprezentaci. (kf) 

O PŘÍPRAVŇÁČCÍCH 

Již druhým rokem se můžeme těšit 

z působení přípravné třídy. V tomto 

školním roce je do třídy, která sídlí 

v tzv. Omáčkovně, zařazeno celkem 11 

„přípravňáčků“.  Obsahem vzdělávání je 

rozvoj sociálních a komunikačních 

dovedností, utváření jemné i hrubé 

motoriky propojené s nasloucháním, 

soustředěností a současně i utvářením 

matematických představ, dále orientací 

v prostoru a čase, podpora tělesné, 

hudební, pracovní a výtvarné výchovy. 

Děti si osvojují poznatky učební i 

zábavnou formou pomocí různých 

didaktických her, úkolů a činností. 

Zároveň se posiluje mezilidské cítění, 

děti se učí spolupracovat, tolerovat a 

chápat jeden druhého. 

Výuka probíhá v rámci individuálního 

přístupu pedagoga k žákovi spojeného 

s kolektivní činností. 

Docházka do přípravné třídy se 

nezapočítává do povinné školní 

docházky a je bezplatná. V únoru 

jsme zahájili přijímání dětí do 

přípravné třídy pro příští školní 

rok. Přijetí je možné na základě 

žádosti zákonného zástupce a 

doporučujícího stanoviska školského 

poradenského zařízení. V případě zájmu 

o umístění dítěte do přípravné třídy 

jsme připraveni poskytnout více 

informací telefonicky na č. 313 512 397 

nebo při osobní schůzce, můžete nás 

přijít také navštívit a prohlédnout si 

třídu případně ji vidět při výuce. (Mgr. 

Michala Poulová; foto: školní archiv).  
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Výstava výtvarných prací 

Výstava výtvarných prací žáků naší školy a partner-

ských mateřských škol, která se konala ve dnech 8. 

- 19. ledna 2014 ve výstavní síni Rabasovy galerie na 

rakovnické radnici vyvrcholil celoroční projekt Spo-

lečný svět.  

Vernisáže se zúčastnila řada hostů včetně starosty 

města Ing. Zdeňka Nejdla a ak. malíře Václava 

Zoubka, který přednesl úvodní řeč a výstavu zahájil. 

Všem přítomným se představily garantky výtvarné 

části projektu  Mgr. Eliška Dyršmídová a Mgr. Mar-

tina Vorlová, která přiblížila myšlenku výtvarné sou-

těže.  

O hudební stránku vernisáže se postaral soubor 

dětí z Mateřské školy Klicperova pod vedením Aleny 

Folberové a flétnisté Mgr. Zuzany Ledvinové. (kf; 

fotografie: školní archiv) 

Podaří-li se člověku zrealizovat dlouho plánovaný záměr, má z úspě-

chu radost. Ta se násobí v případě, že se výsledek podařil nad oče-

kávání a setkal se s velkým ohlasem.  

Ohlas, který vzbudilo u našich žáků otevření školní knihovny, by se 

dal nejlépe charakterizovat slovem boom, vždyť vedoucí ŠK nesta-

čila přijímat přihlášky a vydávat čtenářské průkazy. 

Hlavní myšlenka existence školní knihovny zůstává nadále neměnná; 

ŠK nemůže konkurovat městské knihovně, ovšem její úloha je zřej-

má. Ať již se jedná o podíl na budování pozitivního sociálního klima-

tu ve škole, místo pro vzájemné setkávání žáků a učitelů či z našeho 

pohledu pravděpodobně nejdůležitější „rozměr“ knihovny, kterým je 

schopnost uspokojit jednu ze základních lidských potřeb - právo 

přístupu k informacím a schopnost těmto informacím porozumět. 

Už kvůli zvyšujícímu se zájmu dětí o četbu nechceme v rozvoji ŠK 

ustrnout. Naopak, toužíme po nových a kvalitních titulech, chceme 

předplatné zajímavých časopisů, hodláme půjčovat také stolní des-

kové hry. Být v tomto směru lepší pro nás znamená zejména získávat 

prostředky a investovat je do rozvoje školní knihovny jako takové. 

 

Sice se říká, že nejlepší věci jsou zadarmo, ale věřte nám, že v 

případě literatury tohle úsloví rozhodně neplatí.  

 

Vděčni tak budeme každému, kdo bude ochoten pomoci s dalším roz-

vojem knihovny. Ať již finančním darem, koupí knihy či jejím daro-

váním. Všem, kteří tak v minulosti již učinili, srdečně děkujeme. 

Dárcům budoucím pak vzkazujeme - podporou čtenářství přispějete 

k větší kvalitě ve vzdělávání.  

Školní knihovna má otevřeno čtyři dny v týdnu, tedy ve všední dny 

kromě pátku. Pokaždé od 9:35 do 10:00 hodin, v úterý a ve čtvrtek 

pak také od 14:50 do 15:30 hodin. (kf) 

Veselé zoubky 
Žáci prvního 

ročníku a děti 

z přípravné 

třídy absolvo-

vali preventiv-

ní program 

„Veselé zoub-

ky“ .  

V rámci vyu-

čování pro-

běhla eduka-

tivní hodina, kdy si účastníci osvojili techniku správného čiš-

tění chrupu a také zásady správné péče o chrup.  

Součástí projektu, který proběhl 18. února na škole, bylo také 

DVD s metodickým programem pro interaktivní tabule, do 

kterého se děti mohly aktivně zapojit a nenásilnou a atraktiv-

ní formou tak byly vtaženy do diskuse. 

Program se uskutečnil díky spolupráci naší školy s Dm droge-

riemarkt a nešlo o první akci tohoto druhu. 

Na webových stránkách zmíněné společnosti mohou zájemci z 

řad dětí i rodičů nalézt užitečné odkazy a zábavné hry.  

 
VĚDĚLI JSTE, ŽE ZUBNÍ KAZ JE NEJČASTĚJŠÍM IN-
FEKČNÍM ONEMOCNĚNÍM? (kf) 

Zimní olympiáda v Soči ukončena 
V neděli 23. února 2014 byly slavnostním ceremoniálem  

ukončeny zimní olympijské hry, které se konaly v Soči. 

Před jejich začátkem jsme se prostřednictvím ankety na 

školním webu pokusili zjistit, nakolik respondenti věří na-

šim sportovcům a jakou medailovou „úrodu“ českým repre-

zentantům předpovídají. 

Se dvěma zlatými, čtyřmi stříbrnými a dvěma bronzovými 

medailemi zřejmě počítali jen ti největší optimisté, neboť 

nejvíce hlasů v anketě získala varianta „žádná medaile“ 

následovaná možností „5 - 6 medailí“. (kf) 

ŠKOLNÍ KNIHOVNA - POMOZTE NÁM BÝT LEPŠÍMI 

Lyžařský kurz - Bedřichov 15. - 22. 2. 2014 
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Obrazem ze zápisu 

K ARCHIVU  

ABSOLVENTŮ 
Úvodem odpovědi na email  
našeho absolventa je zapo-
třebí uvést jednu zásadní 
skutečnost. Naše škola ne-
provozuje a v minulosti ani 
neprovozovala webové 
stránky, odkazy, případně 
zvláštní rubriky věnované 
svým absolventům. Z toho 
je zřejmé, že nemohlo do-
jít ke zrušení třídy v jis-
tém seznamu, o němž se 
pisatel zmiňuje. 
Pomineme-li v současnosti 
stále populárnější facebo-
ok, měl pisatel na mysli 
zřejmě nejznámější inter-
netový komunitní server s 
příznačným názvem Spolu-
žáci provozovaný společ-
ností Seznam.cz, který 
sdružuje současné a bývalé 
spolužáky ze škol v rámci 
celého Česka, a to od škol 
základních až po vysoké. 
Služba umožňuje nepřetr-
žitou výměnu informací 

mezi spolužáky, přičemž 
školy jsou tříděny podle 
měst a jejich částí, kde se 
nachází. Uživatel může svo-
ji školu případně třídu najít 
a následně se do ní přihlá-
sit nebo se pokusit třídu 
založit a stát se jejím 
správcem.  
Není v silách naší školy za-
kládat všem absolventům na 
zmíněném portálu třídy a 
tyto následně administro-
vat.  Tuto nelehkou roli si 
na sebe většinou berou 
obětaví absolventi sami a z 
vlastní iniciativy stránky 
třídy aktualizují, organizují 
třídní srazy, oznamují no-
vinky apod. 
Z vlákna existujícího pod 1. 
ZŠ Rakovník však vyplývá, 
že k 10. 2. 2014 není zalo-
žena žádná třída s rokem 
ukončení 1954. 
Výše uvedené však nezna-
mená, že bychom si našich 
absolventů nevážili. Nao-
pak!  Jsme rádi, že se řada 
našich bývalých žáků v mi-

nulosti prosadila, stala se 
špičkou ve svém oboru a 
šířila tak dobré jméno měs-
ta i školy. 
Nejen pro bývalé žáky při-
pravujeme na našem webu 
zcela zásadní rubriku, kte-
rá souvisí také s oslavami 
výročí založení naší školy v 
roce 1895.  
Před časem nás přivedlo 
několik dotazů týkajících 
se třídních fotografií na 
myšlenku provozovat na 
š k o l n í m  w e b u 
www.1zsrako.cz samostat-
nou sekci věnovanou absol-
ventům. Jejím těžištěm 
bude fotogalerie třídních 
kolektivů a již nyní jsme 
napnuti, nakolik se nám 
podaří rubriku naplnit pře-
devším historickými snímky. 
V této souvislosti jsme se 
rozhodli obrátit se na naše 
absolventy, současné i bý-
valé žáky a veřejnost s 
žádostí o pomoc (více na 
straně 2). (kf) 

Ukázková hodina AJ 

Již tradičně proběhla na naší škole 8. ledna 

ukázková hodina angličtiny. Účastnily se jí děti z 

2. třídy, kde výuka probíhá metodou Super- Na-

ture. Hodina byla určena veřejnosti, hlavně pak 

rodičům budoucích prvňáčků, a samozřejmě 

jsme také přivítali rodiče dětí, které se na hodi-

ně podílely.  

Naším cílem bylo ukázat, jak to u nás při hodi-

nách angličtiny v nižších třídách chodí, takže 

náplní nebylo nějaké předem secvičené pásmo, 

ale spontánní projev dětí během aktivit, na kte-

ré jsou zvyklé.  

Co bylo tedy vlastně k vidění? K jedněm 

z nejlákavějš ích aktivit patří práce 

s interaktivní tabulí, různé hry a soutěže, během 

kterých pracujeme s obrázky i reálnými předmě-

ty, písničky a jiné pohybové aktivity. Bylo vidět, 

že děti se neztratí ani během jednoduché kon-

verzace a rozumějí všem pokynům, neboť celá 

hodina probíhala v angličtině. 

Doufáme, že jsme naplnili očekávání našich divá-

ků a děkujeme za jejich podporu, díky které 

jsme překonali počáteční ostych a nesmělost. 

Můj velký dík patří každopádně dětem, které 

svůj čas věnovaly škole ještě odpoledne a roz-

hodně své vystoupení neodbyly. Mimochodem, 

když jsem je chválila za to, že se přišly znovu 

učit, odpověděly, že to přece není žádné učení 

ale zábava. Tak to, myslím, mluví za všechno. 

(Mgr. Šárka Divišová; foto: školní archiv) 

Z emailu čtenářů (příspěvky 
můžete posílat poštou, doručit 
osobně do kanceláře školy nebo 
e m a i l e m  n a  s k o l -
ni.noviny@1zsrako.cz) 
 

Jsem bývalý absolvent 
vaší školy  (školní rok 
1953 - 1954) a snažil 
jsem se najít na internetu spolu-
žáky. Zajímalo by mě, proč již 
na seznamu tříd není náš ročník 
uveden. 
Vždy jsem se snažil zdůrazňovat 
svůj původ  z Rakovníka, na kte-
rý jsem patřičně hrdý.  
Uvítal bych Vaši odpověď, pro-
tože bych se se spolužáky rád 
ještě jednou sešel (jméno autora 
je redakci známo).   

Tradiční setkání s rodiči budoucích prvňáčků pořádáme ve čtvrtek 29. května 2014 od  15:30 hodin. Třídní učitelky 
předají rodičům řadu užitečných informací především k organizaci zahájení školního roku, kompletní již budou také seznamy 
tříd. Novinkou bude předání fotoalb spolužáků.  
Do konce června se budou konat ještě tři Školičky. V této souvislosti upozorňujeme, že březnová  Školička se koná z důvo-
du jarních prázdnin až ve středu 12. března v tradičním čase od 15:30, dubnová a červnová  2. 4. resp. 4. 6.   
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ZÁVĚREČNÁ ČÁST PREVENTIVNÍHO PROGRAMU 
 

Poslední část preventivního programu byla zaměřena  - po šestých ročnících 

z podzimu – na sedmé ročníky. 

Dne 22. 1. 2014 se žáci 7.A a 7.B zapojili do celodenního programu zaměře-

ného na prevenci rizikového chování a zlepšení vzájemných vztahů ve třídě. 

Naplánované aktivity probíhaly v tělocvičně a obou kmenových učebnách. 

Program byl zahájen seznamovací aktivitou, při které se žáci seznamovali 

s pozdravy v různých světových jazycích. Při další činnosti se museli žáci 

spolehnout na své spolužáky a vzájemně spolupracovat vytvořením řetězu. 

Ve třídě si každý žák zvolil 

kartičku s obrázkem, kte-

rý vyjadřoval, jak se cítí 

ve třídě a vysvětloval dů-

vody svého výběru. Dále 

vytvářely dvojice žáků 

sochy na zadané téma a 

zahráli si hru, jak se lépe 

poznat, odpovídali na otáz-

ky a snažili se vcítit do 

odpovědí většiny ve třídě. 

V tělocvičně si s chutí žáci zahráli pohybovou hru živé „Člověče, nezlob se“. 

Na závěr se žáci zamýšleli nad jimi vytvořenými třídními pravidly a snažili se 

je upravit pozitivní formulací. 

Na závěr všech částí preventivního programu můžeme konstatovat, že tato 

aktivita je pozitivně přijímána žáky a že má pro jejich soužití v třídním ko-

lektivu velký význam. (mf) 
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O školní družině 

Ve školním roce 2013/2014 jsme opět navý-

šili kapacitu ŠD z 90 na 120 míst. Zájem o 

umístění žáků do ŠD je rok od roku větší, 

takže i letos byla kapacita naplněna ze sta 

procent. 

Pro děti byly opět připraveny zajímavé akce, 

a to jak sportovní, tak zábavné či naučné, 

přičemž řadu z nich jsme organizovali ve 

spolupráci s DDM Rakovník; šlo zejména o 

sportovní a přírodovědné soutěže, dětský 

karneval nebo velmi úspěšnou výrobu a vy-

pouštění Morany. 

Velkému zájmu jak dětí, tak i rodičů se těší 

pravidelné bruslení na zimním stadionu v 

Rakovníku. 

V jarním a letním období školní družina plá-

nuje oblíbené celodenní a půldenní výlety a v 

samotném závěru školního roku pak budou 

žáci 5. ročníků oceněny pamětním listem a 

knihou. (Romana Hubková, vedoucí vychova-

telka ŠD; fotografie: školní archiv) 

Recyklační sběrová soutěž  
Stejně jako v loňském roce, tak i letos po-
kračuje na naší škole soutěž ve sběru papíru, 
baterií a drobných elektrospotřebičů. 
Každé pondělí od 7.30 hodin je sběrový ma-
teriál odevzdáván a evidován. Na základě 
toho můžeme konstatovat, že ve školním 
roce 2013/2014 bylo dosud shromážděno 
3497 kg papíru (z toho první stupeň 2468 
kg), 10388 kusů baterií (8647 kusů) a 123 
kusů elektrospotřebičů (86 kusů). Žáci sou-
těží nejen o vítěze třídy v jednotlivcích, ale 
i o nejlepší třídu školy. Odměny, které po 
skončení soutěže dostávají, jsou velkou mo-
tivací pro všechny. (mf) 

1. pololetí školního roku 2013/2014 v číslech 
Ve čtvrtek 30. ledna jsme vydali vysvědčení za 1. pololetí; obdrželo jej také 

57 žáků prvního ročníku, pro které to bylo první vysvědčení vůbec. 

S vyznamenáním prospělo: 164 žáků (50% z celkového počtu žáků na škole) 

Prospělo: 151 žáků (46%) 

Neprospělo: 12 žáků (3,6%) 

Nehodnoceno: 3 žáci (0,4%) 

Vždy a všude je co zlepšovat. Platí to tudíž i pro nejlepší jedince, z nichž 

mnozí patří mezi „tahouny“ třídy i školy jako takové již delší dobu. Nechť si 

uvědomí, že kvalita je nekončící cesta. Především však přejeme žákům, kte-

rým se práce ve škole nedařila zcela podle jejich představ, aby v sobě našli 

dostatek vůle ke zlepšení.   (kf) 

                                                                       na webu v novém 
Vstup do elektronického evidenčního software Bakaláři umožňujeme rodičům 

a žákům již čtvrtým rokem, ovšem nově od prosince jsme zveřejňované údaje 

rozšířili. Kromě klasifikace mají žáci i jejich rodiče k dispozici přehledy výu-

ky, které mohou filtrovat a třídit podle řady kritérií, dále domácí úkoly, roz-

vrhy hodin včetně aktuálních změn. Praktické jsou plány akcí a možnost 

správy anket, které nám umožňují provádět bleskový průzkum názorů přihlá-

šených respondentů.  

Vstup do Bakalářů zůstává beze změn - nejjednodušeji ze školního webu. (kf) 


