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I v letošním roce si žáci při-

pomněli dubnový Den Země. 

Opět si mohli vybrat 

z různých aktiv, které pro 

ně připravili učitelé. 

Někteří si vybrali cyklistic-

kou stezku do Senomat, bě-

hem níž se seznámili 

s rostlinnou skladbou remíz-

ků a jejich významem 

v krajině.  

Velký zážitek pro ně před-

stavoval ledňáček, kterého 

pozorovali na Rakovnickém 

potoce. Jiní si vybrali ekolo-

gickou vycházku spojenou 

s poznáváním stromů, bylin, 

ž i v o č i c h ů  a  k o n í 

v Pustovětech. Určitě zají-

mavé téma pro děti předsta-

vovala návštěva botanické 

zahrady se záplavou jarních 

květů, méně běžných keřů a 

stromů. Tuto exkurzi zakon-

čily vycházkou ke koupališti, 

kolem čističky odpadních 

vod a školního statku. Docela 

„tvrdý boj“ byl o práci 

s fotoaparátem Tato skupi-

na, vedená paní učitelkou 

Vorlovou, zamířila k areálu 

bývalého TOSu  do průmys-

lové zóny až k silážním vě-

žím. Zde fotili různé objek-

ty, jarní přírodu. Ve škole 

pak nejzdařilejší snímky 

upravili v počítačovém pro-

gramu. Mezi vyhledávané 

aktivity patřila i práce za-

měřená na měření hluku. Svá 

měření pak ve škole zpravo-

vali a své výstupy pak nabídli 

k nahlédnutí i 

o s t a t n í m . 

Zajímavé bylo i putování 

k opuštěnému areálu RKZ, 

kdy se děti snažily vymyslet, 

jak ho dále využít, nebo po 

stopách některých rakovnic-

kých památek minulosti i 

současnosti. A tradičně pro 

chlapce bylo nejlákavější 

putování s panem učitelem 

Chytrým po naučné stezce 

Louštín k prameni Merkovka. 

Všemi těmito aktivitami si 

žáci uvědomili, že ničení pří-

rody má obrovský dopad na 

životní prostření i na člověka 

a že jen na člověku závisí, 

jak budou lidé v budoucnosti 

žít. (mf; fotografie: školní 

archiv) 

    ÚSPĚŠNÝ DEN ZEMĚ 

Středočeský kraj pravidelně vypisuje do-
tační tituly, které jsou zaměřeny na rozvoj 
oblasti. V letech 2011 a 2012 si každý rok 
žadatelé rozdělili na projekty a akce část-
ky v celkové výši 749 milionů korun. Po roce 
2013, v němž nebyly granty vypsány , neboť 
bylo nutné stabilizovat hospodaření kraje, 
byla v roce v roce 2014 opět vyčleněna 
částka k čerpání občany a institucemi. 
Jako škola jsme požádali o dotaci na pro-

jekt školního arboreta ze Středočeského 
fondu životního prostředí a zemědělství. 
Naše žádost byla schválena a v současné 
době již začala přípravná fáze samotného 
projektu. Jeho garantkou a současně spolu-
autorkou nápadu je Mgr. Dana Rabová, kte-
rá se na realizaci projektu podílí s dalšími 
kolegyněmi Mgr. Duškovou a Mgr. Marvano-
vou. 
Projekt je rozdělen do několika etap. V 

PROJEKT ŠKOLNÍHO ARBORETA 1. ZŠ RAKOVNÍK 
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OCENĚNÍ 
pro Školní noviny 

Informační čtvrtletník vydáváme od roku 

2011. Dosud tak vyšlo čtrnáct čísel, což 

představuje více než osmdesát stran infor-

mací o životě školy, projektech, úspěších i 

plánech do budoucna. Ve své krátké historii 

získaly noviny již dvakrát ocenění v soutěži 

školního periodického tisku, kterou pořádá 

Asociace středoškolských klubů České re-

publiky, o. s. a Národní informační centrum 

pro mládež. Po třetím místě v kategorii 

grafika je nejnovějším úspěchem novin 

zvláštní cena poroty, která byla novinám ve 

zmíněné soutěži udělena letos v dubnu. 

Dobrat se k podobnému úspěchu není jen 

tak; skrývají se za ním hodiny práce, kte-

rou odvádí především členové redakční ra-

dy, ovšem výčet přispěvatelů je mnohem 

delší.  

Všem, kdo se na tvorbě našich novin podílí, 

patří velké poděkování. (kf)  

SLOUPEK  
ŘEDITELE ŠKOLY 

V únoru jsme všichni fandili. 

Tedy skoro všichni. Mezi menši-

nu, kterou nechává profesionál-

ní sport chladnou, patří také 

můj známý, kterého představa 

fotbalového trávníku, po němž 

běhá dvaadvacet multimilionářů, 

přivádí k nepříčetnosti. 

Drtivá většina Čechů však sport 

sleduje ráda, považuje se za 

znalce čehokoliv a výkony Čechů 

v Soči, zejména pak medailo-

vých adeptů, je eminentně zají-

maly. Těšili se na obhajobu pr-

venství Martiny Sáblíkové, dru-

hé Nagano v podání našich hoke-

jistů a kdo ví co ještě... 

Zatímco česká rychlobruslařka 

zlato skutečně získala, hokejis-

ty čekala brzká cesta domů bez 

vysněné medaile. Naštěstí se 

objevilo „kdo ví co ještě“ v po-

době úžasného představení bi-

atlonové reprezentace. Pět me-

dailí nečekal nikdo; vedoucí jed-

né podkrkonošské hospůdky, 

který plakát Jágra přelepil 

Soukalovou a během závodu 

smíšených štafet točil pivo 

zdarma, ani Český biatlonový 

svaz, kterého vlna zájmu o ten-

to sport zaskočila natolik, že 

musel oznámit nedostatek zbra-

ní. Pro biatlon jistě dobrá zprá-

va. Budu se zájmem sledovat, 

kolik malorážek se nakonec roz-

dá a zda se podaří děti vybavit 

rovněž trpělivostí, pracovitostí 

a výdrží… (Karel Folber) 

Jsme na facebooku 

HLEDEJTE 1. ZŠ RAKOVNÍK 

Výzvou zveřejněnou v předchozím čísle čtvrtletníku (č. 1/2014, Máte doma 

absolventské foto?, str. 2) jsme avizovali blížící se oslavy výročí založení naší 

školy. Od jejího otevření uplyne v roce 2015 již 120 let.  

Rok 2015 tak bude ve znamení řady akcí, které budou zmíněné výročí připomínat. Na 

místě je upřesnění výše zmíněné výzvy. Jestliže jsme zveřejnili informaci, že se 

zajímáme o absolventské fotografie, nebyla to tak úplně pravda. S ohledem na 

chystanou výstavu fotografií nás zajímají nejen třídní kolektivy, nýbrž vítáme i tzv. 

momentky a další záběry všedního i méně všedního školního života. 

Jistě by byla velká škoda neprohlédnout si takové lahůdky, mezi které patří například 

záběry  sboru z houbařského kurzu (fotografii zapůjčila paní Jana Erlebachová).  

V této souvislosti velice 

děkujeme p. Miloni Círovi, p. 

Josefu Fišerovi a p.  Miloši 

Srbeckému, kteří nám poskytli 

větš í množství snímků. 

Především prvně jmenovaný 

zas la l  ve lm i  zaj ímavé 

fotografie budovy školy a 

jejího okolí, které také 

naleznete na FB. (kf; 

fotografie: školní archiv)    

KŘÍŽOVKA 
Vyluštěním tajenky získáte ná-

zev školního programu pořáda-

ného u příležitosti Dne učitelů, 

při němž si mezi sebou vymění 

role učitelé a žáci.  

Program koordinují členové 

školního parlamentu pod vede-

ním Bc. Roberta Chytrého, zú-

častnit se mohou prakticky 

všichni žáci. 

Poslední ročník proběhl ve stře-

du 26. března 2014. 

 

Tajenka z minulého čísla: 

KLAPKA, JEDEM 

1. Nečistota; 2. Vačnatec připomínající medvěda, jeden ze symbolů Austrálie; 3. Prezi-

dent USA; 4. Vodní pták s typickou bílou plochou na hlavě; 5. Turecké město; 6. Nula; 7. 

Karibský ostrov; 8. Evropská řeka pramenící ve Švýcarsku; 9. Schránka měkkýše; 10. Od-

borný název pro kůru stromů; 11. Varianta ženského jména Ivona 

1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 11 
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PRYČ S MORENOU, PRYČ SE ZIMOU 

První jarní den oslavily děti ze školní družiny vhozením vlastnoruč-

ně vyrobené Moreny do Rakovnického potoka.  

Počasí bylo vskutku jarní a celé odpoledne si užily pod sluncem 

zalitou oblohou. (Blanka Mudrová, DiS; foto: školní archiv) 

ČTENÍ V ROUBENCE 

Březnové a dubnové středy se nesly 

ve znamení čtení, které v 

Lechnýřovně pro děti ze školní 

družiny 1. ZŠ Rakovník připravila 

Městská knihovna Rakovník. 

Na prvním setkání se děti dozvěděly 

spoustu zajímavostí o historii 

roubenky a také si prohlédly 

vystavené staré loutky. Velmi je 

také zajímalo, jak se takové 

dřevěné loutky ovládají, k čemu 

například slouží ty divné drátky a 

nitky, které jsou navázány na rukou. 

Nejvíce se ale děti bavily, když si 

hrály na ilustrátory. Umí totiž už 

všechna písmenka napsat, a proto si 

každý vybral své oblíbené, které 

nakreslil a společně vymýšlely 

jména, názvy a předměty, které 

jejich písmenkem začínají. Nakonec 

z nakreslených písmen sestavovaly 

slova. Největší radost měly z toho, když žádné písmenko, které si k tomu 

vyrobily, nechybělo. 

Na druhém setkání nepřišel přečíst pohádky nikdo jiný než známý muzikant 

a spisovatel Milan Zimmermann. A nebyly to ledajaké pohádky. Děti se 

dozvěděly, jak zvláštní jména mají vlaky, jak se z rytíře stal ze samé lásky 

rytíř bezhlavý a bílá paní je už asi nikdy nevyděsí. A protože 

Milan Zimmermann nechodí jen tak, ale s kytarou, společně si zazpívali nejednu 

známou, ale vylepšenou písničku.  

Po dosud posledním setkání už dětí vědí, že v podkroví malého domku se 

skrývají roztodivné bytosti, a tak je snad ani nepřekvapilo, že byla řeč o 

strašidlech. Leckteré s nimi má svou vlastní zkušenost, vždyť komu z nás 

nějaký nezbedný skřítek něco někdy neschoval. Děti se dozvěděly recept na to, 

jak se skřítků přestat bát. Nakreslit je! A že si to po krásné a poutavé četbě 

užívaly. To se to najednou na podlaze strašidly jen hemžilo. A jaké překvapení, 

když mohly na okamžik nahlédnout do jejich tajné komůrky - malé půdy plné 

draků, princezen a jiných pohádkových bytostí.  

Za kouzelné chvíle s knihami, historií, strašidly a pastely posíláme velké 

poděkování ředitelce městské knihovny paní Mileně Křikavové a paní Jiřině 

Adamcové. (Blanka Mudrová, DiS.; fotografie: školní archiv) 

UČENÍ TAK NĚJAK OBRÁCENĚ 

Jistý náš významný pedagog proslul 

svým citátem „Škola hrou“. Tím se 

zřejmě nechali inspirovat členové 

par lamentu  naš í  š koly ,  když 

zorganizovali projekt s názvem Škola 

naruby. Tuto akci vtipně uspořádali na  

světový den učitelů, takže to byl 

vlastně takový malý dárek všem 

pedagogickým pracovníkům na naší 

škole. 

Letos se pro svoji oblibu konal již třetí 

ročník této akce. Ve své podstatě jde 

o výměnu rolí mezi žákem a učitelem. 

Žáci se tak mohou alespoň na jednu 

hodinu v roce vžít do kůže svého 

oblíbeného učitele. I když jde na první 

pohled o jednoduchou výměnu, dochází 

během ní k úsměvným situacím, a tak si 

tento den užívají nejen žáci za 

katedrou, ale také ti před ní. Zkuste si 

představit sami sebe před dvaceti 

posluchači, které musíte smysluplně 

zaměstnat na 45 minut a zároveň si 

udržet pracovní kázeň ve třídě.  

„Docela mě překvapilo, jak těžké to je. 

Zaujmout žáky, dobře jim vše vysvětlit 

a zároveň kontrolovat jejich 

odvedenou práci,“ říká o své zkušenosti 

Jana Benešová, žákyně osmé třídy. 

„Ten čas snad vůbec neutíkal,“ 

komentoval svou práci David Kořínek, 

který si vyzkoušel vést hodinu 

občanské výchovy v 6. A. I když se pár 

zádrhelů v hodinách jistě našlo, 

musíme všechny děti pochválit za 

jejich odvahu a snahu.  

Letošní den naruby u nás proběhl za 

velkého zájmu dětí, zúčastnilo se jich 

na sedm desítek. Největší zájem byl o 

výuku na prvním stupni, ale našli se i 

jedinci, kteří si troufli učit osmáky a 

deváťáky.  

Přínos tohoto dne však není jen pro 

děti samotné, které si tím lépe 

uvědomí samotnou podstatu učení a 

roli učitele a jeho osobnosti v tomto 

procesu, ale i pro samotné pedagogy. 

Musím sám přiznat, že jsem se 

metodami „nových učitelů“ nechal 

inspirovat a využil zajímavé krátké 

animované dokumenty ve svých 

hodinách.  

Projekt se i letos znovu osvědčil a 

ne lze než poděkovat  naš emu 

parlamentu za jeho originální nápad. 

(Bc. Robert Chytrý) 
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Silní jeli na čtyřboj 
Mezi tradiční sportovní akce patří silo-
vý čtyřboj pořádaný každoročně na 
základní škole v Lužné. Letos naši školu  
zastupovala družstva starších žáků a 
žákyň a mladších žáků. Ze silového 
čtyřboje se naše výprava v minulých 
letech vždy vracela s nějakým úspě-
chem v podobě medailového místění a 
nejinak tomu bylo letos, když mladší 
žáci vybojovali ve velké konkurenci stří-
brné medaile. (kf; foto: školní archiv) 

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků 
1.9. slavnostní zahájení školního 
roku. Od 8,30 hod. bude pro děti 
připravena pohádka. Rodiče bě-
hem pohádky získají potřebné 
informace k výuce a organizaci 
školního roku od třídních učite-
lek. 
2.9. a 3.9. vyučování končí 
v 9,40 hod., 4.9. a 5.9. v 10,40 
hod., od 8.9. bude výuka probí-
hat dle rozvrhu. Po skončení 
vyučování budou děti odváděny 
do šatny. Družinové děti si v šatně převezme paní vychovatelka. 
K uvolňování dítěte z vyučování slouží žádost, kterou obdrží rodiče od třídní uči-
telky. Tuto žádost lze také stáhnout z webových stránek školy www.1zsrako.cz.  
 
Seznam pomůcek pro žáky 1. ročníku - ZAKOUPÍ RODIČE: 
přezůvky do třídy, obaly na sešity a učebnice – prosíme čiré ( až v září podle 
učebnic a sešitů), červenomodrou pastelku, ořezávátko s krabičkou, nůžky, desky, 
na písmena, desky na číslice, desky na sešity, tvrdou fólii A4 – 1 ks. 
Na výtvarnou výchovu: 
tempery, štětec č. 6, plochý štětec č. 14, kelímek na vodu s víčkem, hadřík, igelit 
na lavici, staré tričko nebo zástěrka na. 
Na tělesnou výchovu: 
tričko, kraťasy, tepláky, obuv do tělocvičny se světlou podrážkou. Potřeby na TV 
uložte prosím do látkového sáčku. VŠE PODEPSAT! 
 
TŘÍDNÍ UČITELKA zakoupí společně pro děti:  
sešity, čtvrtky, barevné papíry, náčrtník, notýsky, desky na pracovní listy a vý-
kresy, razítko (jmenovku), polštářek na židličku, zásuvku do lavice na sešity, další 
výtvarné potřeby. 
Na tyto uvedené pomůcky se bude vybírat 500,- Kč, které je nutné uhradit třídní 
učitelce do 20.6.2014.  
 
V září děti obdrží od školy balíček s těmito školními potřebami: 
2 pera, 2 tužky, guma, pastelky, lepidlo, vodovky, voskovky, modelína, tvrdá fólie 
A4, A5. (ed; fotografie: školní archiv) 
 

DĚKUJEME VŠEM ŽÁ-

KŮM, KTEŘÍ NÁS V 

PRŮBĚHU ROKU RE-

PREZENTOVALI VE 

SPORTOVNÍCH A VĚDO-

MOSTNÍCH SOUTĚŽÍCH 

A ZÍSKALI ŘADU ÚSPĚ-

CHŮ. 

PĚKNÉ PRÁZDNINY 
ÚSPĚŠNÁ VÝPRAVA ATLETŮ 1. STUPNĚ 

S deseti medailovými umístěními se vrátili naši žáci z atletické soutěže jednotlivců, 

která se uskutečnila 21. května na atletickém oválu 3. ZŠ. 

Všichni reprezentanti podali v parném počasí výborné výkony a podařilo se jim 

uspět ve všech soutěžních disciplínách: běhu na 50 m, běhu na 1 500 m, skoku dale-

kém a hodu míčkem. Nejvíce se dařilo Kláře Malé, Danielu Soukupovi a Markétě 

Pittnerové, kteří získali po dvou medailích.  

PŘEHLED MEDAILOVÝCH VÝSLEDKŮ 
Matěj Alexij, 3. B   běh 1 500 m  1.  6:21,00   

Jan Lochovský, 4.  skok daleký 1. 374 cm 

Markéta Pittnerová, 2. A  hod míčkem  2.  13,90 m  

Daniel Soukup, 1. A  skok daleký 2. 297 cm 

Klára Malá, 5.   běh 50 m 2. 8,0 s 

Klára Malá, 5.   skok daleký 2. 372 cm 

Markéta Pittnerová, 2. A skok daleký 3. 270 cm  

Jaromír Sikola, 4.   hod míčkem  3.  31,70 m  

Daniel Soukup, 1. A  běh 50 m 3. 9,3 s 

Natálie Semerádová, 1. A běh 50 m 3. 9,5 s 
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K SEZNAMU  

ŽÁKŮ 
Odpověď k problematice 
zveřejňování seznamu žáků 
začneme konstatováním, že 
seznamy zveřejňujeme zce-
la výjimečně, v podstatě 
pouze ve dvou případech; 
jedná se o zářijové zahajo-
vací seznamy prvňáčků a  
žáků šestého ročníku.  
V prvním případě jde jistě o 
velmi důležitou informaci 
pro rodiče prvňáčků; činíme 
tak, přestože například se-
znamy žáků přijatých k pl-
nění povinné školní docházky 
zveřejňujeme anonymně, 
pod přiděleným registrač-
ním číslem, na vývěsních 
místech v budově školy a na 
školním webu. 
V případě druhém jde o 
užitečnou informaci zejmé-
na tehdy, když dojde na 
konci školního roku k rozdě-
lení páté třídy na dvě šesté, 
do nichž navíc mnohdy pře-
stupují žáci z okolních ven-
kovských škol.  

V ostatních případech nám 
smysl zveřejňování jmen na 
internetu uniká, stejně jako 
dalších  údajů o žácích, ne-
mluvě o legislativních ome-
zeních. 
Řadu jmen žáků však na 
našem webu www.1zsrako.cz 
přesto najdete. Jako každá 
škola se rádi pochlubíme 
úspěchy žáků, ovšem v na-
prosté většině případů ne-
dochází  ke zveřejňování 
dat v kombinacích, např.  
jméno, příjmení a fotogra-
fie. Jsme přesvědčeni, že 
informace v podobě „Jan 
Novák ze 4. B zvítězil ve 
skoku dalekém, k čemuž mu 
blahopřejeme“ nepředsta-
vuje žádné nebezpečí.  
I tak všichni rodiče mají 
možnost nahlížet do osob-
ních údajů, které ke každé-
mu žákovi evidujeme, tyto 
kontrolovat, vznášet připo-
mínky nebo nás upozorňovat 
na chybná či neúplná data. 
Děje se tak ovšem v chráně-
ném prostředí, konkrétně 
ve webovém rozhraní školní-

ho evidenčního software 
Bakaláři (vstup do Bakalářů 
je možný z titulní stránky 
webu).  
Každý rodič od třídní uči-
telky svého dítěte obdrží 
jedinečné přihlašovací úda-
je (jméno a heslo), svoje 
obdrží rovněž každý žák.  
Po přihlášení se uživatel 
dostane nejen  ke svým 
osobním údajům, nýbrž k 
dalším praktickým informa-
cím. K těm patří  mimo jiné 
přehledy výuky, absence, 
klasifikace, rozvrhy hodin, 
suplování, podrobné plány 
školních akcí, průzkumy 
názorů formou anket, od 
dubna letošního roku také 
domácí úkoly. 
Rodiče našich žáků nám 
dávají s používáním osob-
ních údajů, fotografií a pra-
cí žáků svolení. Mají-li do-
jem, že praktiky školy pře-
kračují určitou mez, není 
nic jednoduššího, než do-
mluvit požadovanou změnu. 
(kf) 

první dojde k odstranění nevhodných rostlin a částečnému 
prořezu stávajících. Následně dojde k doplnění pokryvných a 
zakrslých variet jehličnanů, vřesů a vřesovců. 
Proběhnou nezbytné terénní úpravy, na kterých se budou 
výrazně podílet žáci školy. Půjde v především o zrytí pozem-
ku, doplnění zeminy, modelaci terénu a dosypání mulčovací 
kůry. 
V další fázi projektu rostliny opatříme informativními štítky, 
bude nainstalována tabule s vyobrazeními a názvy rostlin, v 
plánu máme také rozmístění některých dekoračních prvků, 
pítek pro ptactvo apod. 
Během realizace projektu hodláme zachovat v maximální 
míře současné trvalky, přičemž v části prostoru počítáme s 
vytvořením malé bylinkové zahrádky. Tu bude představovat 
stávající opěrnou zdí oddělený prostor, kde vznikne z cihel 
vytvořená spirála osazená bylinkami. Podobně jako při reali-
zaci arboreta bude doplněna zemina, navíc pak vytvořeny 
hranice mezi zahrádkou a okolním pozemkem. 
Celkové předpokládané náklady projektu přesahují částku 

šedesáti tisíc, z toho osmdesát procent představuje nein-
vestiční dotace Středočeského kraje a dvacet procent 
vlastní neinvestiční zdroje.  
Největší investici představuje pořízení vhodné a kvalitní 
sadby, zeminy, mulčovací kůry a zařizovacích prvků.  S ohle-
dem na rozsah realizace a očekávaný výsledek nejde o sumu 
přemrštěnou.  
Nízká cena byla umožněna mimo jiné  díky plánovanému podí-
lu zaměstnanecké a žákovské činnosti. Právě žáci se budou 
zásadním způsobem v rámci několika vyučovacích předmětů 
na vzniku arboreta podílet. Teoretické znalosti nabyté v 
hodinách matematiky, pracovní výchovy nebo chemie. V praxi 
si tak žáci vyzkouší rozměření plochy, která bude určena k 
pokládce textilie a mulčovací kůry, nebo třeba měření pH 
substrátů.  
Termíny realizace projektu školního arboreta 
Přípravná fáze projektu: květen 2014 
Zahájení realizace projektu: červen 2014 
Ukončení realizace projektu: listopad 2014 (kf) 

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) 
 

Z diskusního fóra na we-
b u  š k o l y 
www.1zsrako.cz/diskuse 
Pisatel je anonym. Netušili jsme, 
že Anonym je v ČR tak častým 
jménem...  
Dobrý den, chtěl bych se ze-
ptat, kde mam najít na tomto 
w e b u  ( š k o l n í m  w e b u 
www.1zsrako.cz - pozn. redakce) 
kompletní seznam všech žáků na 
této škole. Předem děkuji za 
odpověď. 

ale otázkou je, co na to svatý Petr. S ohledem na počasí konce 

května nezbývá než doufat, že když napršelo, tak i uschne…  

Každopádně výcvik na raftech pořádaný pro žáky 2. stupně je 

naplánován na středu 4. června 2014, odjezd autobusem do výcho-

zího bodu v 8 hodin. V plánu je sjet úsek Berounky ze Skryjí do 

Roztok. 

VĚDĚLI JSTE, ŽE JEDEME NA RAFTY? 
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ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO 
Od začátku školního roku 2013/2014 jsme realizovali projekt s motivační m 

názvem Řemeslo má zlaté dno. Naším záměrem bylo pomoci žákům objevit 

cestu k tradičním dovednostem a rozvíjet úctu k řemeslu. V rámci projektu, 

který podpořilo Město Rakovník, vznikly tři kroužky, jejichž hlavním příno-

sem byla kromě výše uvedeného také možnost smysluplného využití volného 

času a vytvoření kladného vztahu k práci. Nabídka volnočasových aktivit se 

tak rozšířila o ekologickou dílnu, kovo- a dřevodílnu a v poslední době zřejmě 

nejpopulárnější keramickou dílnu.  Projekt měl také environmentální rozměr; 

byl mimo jiné zaměřen na schopnost využití a zpracování ekologických a běž-

ně dostupných materiálů. Kroužky byly provozovány po skončení vyučování. 

Chtěli jsme projektové aktivity zpřístupnit co nejširšímu spektru žáků bez 

ohledu na ekonomickou situaci jejich rodičů; v neposlední řadě jsme chtěli 

rozvíjet individualitu žáka a vybavit jej kompetencemi, které mohou být v 

důsledku přínosem pro jeho osobní rozvoj a uplatnění. (kf) 

Ohlédnutí za ekologickou a keramickou dílnou 

Kroužek se scházel každých čtrnáct dnů, vždy ve středu od 13 do 15 hodin 

v počtu 11 dětí ve věku 8-12 let. Pracovali jsme s keramickou hlínou, využívali 

jsme přírodní materiál, např. při dekorování povrchu výrobků, popř. vhodný 

odpadový či obalový materiál k experimentům s různými strukturami po-

vrchu. Vytvářeli jsme také drobnou užitkovou keramiku pro prezentaci školy 

na Vánočním jarmarku V Brance, keramické kachle, květníky, experimentova-

li jsme rovněž s papírem, textilem a licí hmotou. 

Děvčata podnikla první krůčky v práci s točicím kruhem, překvapením byl 

vždy také výsledek glazování, během roku se dozvěděla i podrobnosti 

k technologii vypalování výrobků. 

Některé experimenty, hlavně s licí hmotou, nevyšly úplně podle našich očeká-

vání, ale i takový neúspěch k práci patří a pomáhá pochopit technologická 

pravidla. 

Děvčata si některé své výrobky odnesla domů, některé zdobí prostory školy. 

Práce nám přinášela radost a v dílně jsme strávili příjemné chvíle. (ed) 

Školní noviny 
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Vybíráme z červnových akcí 

3. 6.  Exkurze Techmania Plzeň 8. tř., 9. A a 9. B, odjezd v 
8:00, předpokládaný návrat v 16:00 

 Exkurze Koněpruské jeskyně a Beroun, 4., 5. tř., od-
jezd v 8:00, předpokládaný návrat ve 14:30 

4. 6. Školička pro předškoláky, začátek v 15:30  
 Výcvik na raftech určený pro žáky 2. stupně, kteří 

během jednodenní akce sjedou úsek Berounky mezi 
obcemi Skryje a Roztoky, odjezd od školy v 8:00, 
předpokládaný návrat v 16:00 

5. 6. Mexiko - záhada starých Mayů, naučný pořad pro 
žáky 2. stupně v Kulturním centru Rakovník, začátek 
v 10:00 

6. 6. Soutěž v atletické všestrannosti žáků 1. stupně 
9. 6. Exkurze do historické Prahy pro úspěšné žáky ze 

soutěže pro zvídavé a členy školního parlamentu 
10. 6. Exkurze do svíčkárny v Šestajovicích, 1. A, 2. A, od-

jezd v 8:00, předpokládaný návrat v 16:00 

11. 6. Sportovní olympiáda - atletika 
12. 6. Sportovní olympiáda - hry 
17. 6. Hrníčková kouzla - divadelní představení žáků 2. B 

pro rodiče, začátek v 15:30 v  malé tělocvičně 
19. 6. Výlet školní družiny - Orlická přehrada 
24. 6. Vyhlašování výsledků školního programu ČTYŘLÍSTEK 

2014, začátek 15:00, místo konání DDM Rakovník, 
určeno pro oceněné žáky, jejich rodiče, zaměstnance 
školy a pozvané hosty 

26. 6.  Rozloučení s žáky 9. ročníku ve velké tělocvičně, za-
čátek v 10:00 

27. 6. Vydávání vysvědčení 

 

PŘEJEME SLUNEČNÉ A POHODOVÉ 
PRÁZDNINY 

 
Školní rok 2014/2015 začíná v pondělí 1. září 2014 


