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ŠKOLNÍ  NOVINY
REVOLUTION TRAIN - PROTIDROGOVÝ VLAK 
V pátek 11. května se osmé a deváté třídy zúčastnily netradičního 
projektu, jehož cílem je ukázat následky závislosti na 
drogách a  donutit návštěvníky přemýšlet nad svými bu-
doucími rozhodnutími.

Do Rakovníka zavítal Revolution 
train, tzv. protidrogový vlak, jehož 
autorem je Pavel Tůma. Vlak byl 
přistaven na rakovnickém nádraží 
a zdarma jej mohli navštívit jak 
žáci, tak v odpoledních hodinách 
veřejnost. 
Žáci po malých skupinách procházeli 
jednotlivými vagony vlaku s průvodcem 
a postupně prožívali obyčejný příběh 
založený na základě skutečné události, 
který se kvůli několika špatným rozhod-
nutím změnil na příběh tragický. 
V každém vagonu byla nejdříve projekce 
části příběhu a poté následovalo interak-
tivní zatažení do děje. Žáci si tak mohli 
vyzkoušet, jaké je to sedět v  baru, být 

svědky dopravní nehody, ocitnout se 
v  cele vězení, být podroben výslechu 
i  lékařské prohlídce. Po celou dobu děti 
vypracovávaly dotazník, kde odpovídaly 
na otázky týkající se jednak jejich 
zkušeností s  drogami a jednak situací 
z příběhu. 
Konec celé projekce vyzněl docela opti-
misticky, jedna z  hlavních hrdinek se 
vyléčí a začne žít nový život se synem. Při 
loučení s  autorem projektu jsme se 
ovšem dověděli, že ve skutečnosti je to 
trochu jinak. Hrdinka je nemocná a její 
synek vážně postižený. Bylo vidět, že to 
žáky ohromilo. Celý projekt má sílu 
hlavně v tom, že je to skutečný příběh.  
(Mgr. Pavla Pešková, foto: školní archiv)

Zvídaví navštívili Prahu 
N a z ačá t k u k vě t n a j s m e 
ukončili letošní ročník školní 
geografické soutěže pro zví-
davé, která vyvrcholila tradiční 
exkurzí. 

Kolikrát je nejhlubší jezero světa 
hlubší než nejhlubší jezero Česka? 
Jaké by ly minimální tep loty 
naměřené na Zemi a kde to bylo? 
Tyto a další otázky od loňského října 
postupně odkrývala návštěvníkům 
školního webu garantka školní 
soutěže Mgr. Barbora Polcarová. Pak 
už bylo jen na žácích, zda vyhledají 
správné odpovědi a v požadovaném 
termínu odevzdají řešení všech de-
seti úkolů. 
Úspěšní v plnění úkolů byli Jaroslav 
Učík, Veronika Kašparová, Michaela 
Šmídová, Kateřina Prošková, Adéla 
Burešová, Anna Řežábková, Karolí-
na Brngálová, Justýna Mašková, 
Eliška Kopernická, Jiří Hutněv, Vác-
lav Kašpar, Martin Horn, Dominik 
Mrvík, Martin Šmíd a Simona Šmí-
dová. 
Výše jmenovaní mají již za sebou 
také odměnu v podobě exkurze. Ten-
tokrát se žáci s pedagogickým do-
provodem vypravili do Prahy, kde 
zavítali do zoologické zahrady. Těžko 
říct, co bylo u účastníků hlavním 
tahákem. Jestli hraví mladí tygři, 
úžasní velemloci, potápějící se lední 
medvěd nebo fotogenická gorilí 
rodinka. 
Věříme, že o soutěž pro zvídavé bude 
velký zájem také v příštím ročníku, 
zvláště když odměna pro úspěšné 
řešitele bude v roce 2019 obzvláště 
lákavá - návštěva Poslanecké sně-
movny Parlamentu České republiky. 

(Mgr. Barbora Polcarová, red) 
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SLOUPEK ŘEDITELE 
ŠKOLY 

Sloupek na toto téma jsem měl 
připravený již delší dobu, ale až do-
sud jsem si jeho zveřejnění vždycky 
rozmyslel. Nechtěl jsem být za 
hnidopicha, zvlášť když sám až příliš 
často používám „prostě“ a „jako“, ale 
čeho je moc… 
Na to, že mi můj syn na znamení 
souhlasu místo slůvka ano (nebo 
aspoň obyčejného jo) odpovídá jj, 
jsem si již zvykl, stejně jako na to, že 
si chce koupit nové botasky v sejlu 
(psáno anglicky sale). Mně se 
tradiční výraz výprodej líbí víc, ale je 
o čtyři písmena delší, takže se zřejmě 
šetří náklady na tisk. 
Minulý rok jsem se zúčastnil 
tradičního dvoudenního semináře, 
který z jedné strany vybaví ředitele 
škol novými znalostmi, ze strany 
druhé prověří jejich trpělivost, vždyť 
se minář p robíhá od brzkých 
dopoledních hodin až do podvečera 
a pokračuje i další den. Naštěstí or-
ganizátoři počítají s  přestávkou na 
svačinu, čaj a kávu. Tedy přesněji 
řečeno s coffeebreakem. 
Že je čeština pod palbou anglicizmů 
jsem si již také zvykl. Mlčky jsem 
přešel slečnu, která mi v supermar-
ketu šlápla na nohu a vyhrkla sorry. 
Ale na lektora, který nám kaž-
doročně během semináře oznamuje, 
že „na programu je nyní coffeebreak, 
takže se sejdeme po coffeebreaku 
znovu ve stejné místnosti“ a rozloučí 
se s námi slovy „příjemný coffee-
break“, si nezvyknu nikdy.  
Vzteky se mi tenkrát zamlžily 
nosovočky a  bylo mi z toho tak, že 
j s e m s i m u s e l v y t á h n o u t 
nosohlenočistoplenu. Nejsem nějaký 
právoved a hraničář čechořečnosti, 
a le s cof feebreakem, v lastně 
kávopřestávkou, nesouhlasím. 
(slovník k výrazům najdete v příštím 
vydání novin)  

Karel Folber

Stejně jako v roce 2017 jsme se i v tom-
to roce zúčastnili jedné z největších 
výstav dětské tvorby v Evropě i ve světě 
- Mezinárodní dětské výtvarné výstavy 
v Lidicích. Mezinárodní organizace 
UNESCO vyhlásila desetiletí 2018 - 
2028 Mezinárodní dekádou vody pro 
trvale udržitelný rozvoj, a proto byla 
jako hlavní téma 46. ročníku soutěže 
zvolena voda.  
V rámci projektu animačních dílen 
vznikly tři animované filmy, které jsme 
přihlásili do soutěžní kategorie filmy/
animace: Rybka Karel, Neobyčejné 
přátelství pod vodou a (název dalšího 
filmu získáte vyluštěním tajenky).  

Tajenka z minulého čísla 
VZNIK ČESKOSLOVENSKA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

KŘÍŽOVKA

Poslední dubnový víkend strávila ky-
tarová skupina Jedničky z Jedničky na 
soustředění na Malé Skále v Českém ráji. 
Hráli jsme poctivě každý den  dopoledne 
a  večer. Připravili jsme k vystoupení 
další čtyři písničky. 
V sobotu jsme navštívili dvě korálkárny 
v Jablonci nad Nisou, kde jsme byli i na 
hrázi tamní přehrady a obešli jsme 
druhou z přehrad. V malebném prostředí 
jsme také natočili podklady pro nový 
klip a doufáme, že se ho podaří brzy se-
stříhat. 
V neděli jsme jeli do Českého ráje. 
Ukázali jsme rodičům místo na Hrubé 
Skále, kde jsme natočili náš první klip 
„Čokoláda“. Zavedli jsme je po Zlaté 
hruboskalské stezce na vyhlídku U Lvíč-
ka a hrad Valdštejn, kde jsme byli už 
před dvěma lety na exkurzi. 
Oběd jsme měli zajištěný ve vesnici Ka-
canovy, kam se jde kolem Kopicova 
statku. Jeho majitel na počátku mi-
nulého století do pískovcových skal 
kolem svého domu vytesal výjevy 
z  českých dějin. Letos vzpomínáme 100 
let vzniku Československé republiky, 
a tak se nám připomenutí historie docela 
hodilo. 
Celé naše putování jsme zakončili ve 
Šťastné Zemi v Radvánovicích. Je to 
obrovský areál Tomového parku 
s atrakcemi. To se nám moc líbilo. Děti 
se ihned rozeběhly na atrakce, rodiče 
měli krásné místo k odpočinku u stánků 
s  občerstvením, kam se děti přišly jen 
ukázat, občerstvit se a zase utíkaly řádit 
na průlezkách, houpačkách, skákadlech 
a všem možném,na co si vzpomenete. 
I když se zavíralo v 18 hodin, nás tam 
nechali ještě po zavírací době. Do 
Rakovníka jsme přijeli spokojení v půl 
desáté večer plni dojmů. Všem se nám to 
moc líbilo a těšíme se, že si příští rok 
zase spolu užijeme.    (Mgr. Zuzana Led-
vinová)

JEDNIČKY Z JEDNIČKY 
SE SOUSTŘEDILY

Legenda: 1. Náš první kosmonaut. 2. Část těla. 3. Domácky Miroslava. 4.  Název 
pražského obchodního domu; 5.  Část dveří. 6.  Manželka Rumcajse. 7.  Vztek. 
8. Rebarbora; 9. Hlavní město ČR. 10. Ženské jméno (svátek 13. 12.). 11. Ledovcové 
jezero v Tatrách. 12. Suché pukavé plody. 13. Stěží. 14. Opak staré.

V úterý 15. května navštívili žáci 
a  žákyně devátých tříd Památník Lidice. 
Nejdříve děti zhlédly přes sedm desítek 
fotografií, se kterými nadále pracovaly 
s  naší průvodkyní Eliškou. Poté jsme 
procházeli Růžovým sadem a loukou, 
kde dříve stála obec Lidice.  
Ž á c i m ě l i m o žn o s t v i d ě t h r o b 
vyvražděných můžů z Lidic, bronzové 
sochy umučených lidických dětí a sochu 
věnovanou památce lidických žen. 
Z  parku jsme se pak vrátili zpět do 
muzea, kde byla projekce f i lmu 
o  Lidicích. Pak následovala výstava fo-
tografií a předmětů a uzavřené bloky 
s  krátkými filmy. Velmi emotivní byly 
nahlas čtené dopisy lidických dětí, které 
psaly domů den před tím, než byly 
udušeny v autech, a také výpovědi 
skutečných přeživších dětí, které byly 
zachráněny přesunutím na výchovu do 
Německa.  
Celá exkurze byla opravdu velice pěkně 
udělaná a pro žáky poutavá. Někdo 
odešel poučen, jiný to bral jako další 
informativní zaležitost, ale věřím, že 
většinu dětí tento tragický příběh oprav-
du zasáhl, protože nechyběly ani slzy.  
Exkurze byla součástí celoročního škol-
ního projektu 100 let republiky. 

(Mgr. Pavla Pešková, red, fotografie: 
školní archiv)

EXKURZE DO PAMÁT-
NÍKU V LIDICÍCH
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ZNÁME JMÉNA LETOŠNÍCH 
ČTYŘLÍSTKOVÝCH ŽÁKŮ 
Od poloviny května známe jména žáků naší 
školy, kteří byli pedagogy nominováni na 
ocenění Čtyřlístek 2018. Zvolen byl také 
celkový vítěz, jehož jméno bude oznámeno 
25. června během slavnostního ceremoniálu. 

Hlavním smyslem Čtyřlístku je podporovat u dětí aktivitu, mo-
tivovat je k nejrůznějším činnostem, ale také ukazovat okolí, že 
na „Jedničce“ máme nadané, šikovné a ochotné žáky. 
V rámci školního programu Čtyřlístek má každý pedagog právo 
nominovat jednoho z žáků školy, který se na základě této nomi-
nace stává držitelem titulu Čtyřlístek. Kromě samotného 
prestižního titulu Čtyřlístek získává každý žák pamětní list 
a další dárkové předměty včetně oficiálního trička s logem školy, 
které je běžně neprodejné. V neposlední řadě pak tradiční 
přívěšek na krk ve tvaru čtyřlístku. 
Blahopřejeme těmto oceněným žákům: 
Eliška SAILEROVÁ 1. A Matěj BRABEC 6. A 
Martin BAYER 1. B Štefan RAIS 6. A 
Kateřina ŠTIKAROVÁ 2. A Lucie BLÁHOVÁ 6. B 
Tereza KINDLOVÁ 2. B Kateřina ŠNÍDLOVÁ 6. B 
Veronika SEDLÁKOVÁ 2. C Ema KUNOVÁ 7. A 
Josef ČEČELSKÝ 3. A Linda STAROVÁ 7. A 
David HOAI TO DUC 3. A Kristýna HÁJKOVÁ 7. B 
Karolína ANDRŠOVÁ 3. B Viktorie HNÍDKOVÁ 7. B 
Anna PŠENIČKOVÁ 4. A Anna ŘEŽÁBKOVÁ 8. A 
Adéla ZINKOVÁ 4. A Nikol JANKOVIČOVÁ 8. B 
Marika ŠČUKOVÁ 4. B Kristýna HOLEČKOVÁ 9. A 
Barnabáš BROUM 5. A Jakub KRAUS 9. B 
Vít LOCHOVSKÝ 5. A Denisa PALIVCOVÁ 9. B 
Jan ŠNÍDL 5. A Dominik PLAČEK 9. B 
Max SKŘIVAN 5. B

Osmáci navštívili přednášku 
o zdravém životním stylu 
Ve čtvrtek 10. května navštívili žáci 8. A v rám-
ci předmětu pracovní výchovy velmi zajímavou 
přednášku o zdravém životním stylu, kterou 
pořádala Integrovaná střední škola na Jirkově, 
kde je již mnoho let otevírán obor kuchař-
číšník. 

Ačkoliv si naši osmáčci mysleli, že vědí, co je pro jejich tělo 
zdravé a co nikoliv, byli občas velmi překvapeni. Já jsem 
naopak byla překvapena, kolik z nich vynechává snídani a jí 
až ve škole. Musím však ocenit jejich pravdomluvnost 
a přiznání se ke špatným stravovacím návykům. 
Kromě přednášky byla součástí programu ochutnávka jídel, 
rovněž od ISŠ Rakovník, tentokrát však od studentů, která 
byla pro osmáky velkým lákadlem. Protože jsme navštívili 
DDM v opravdu teplý jarní den, nejvíce šel na odbyt ovocný 
salát. Holky si však pochvalovaly i těstovinový salát a zdravé 
domácí sušenky. 
Dalším bodem programu byla duševní hygiena, protože 
zdravý životní styl není pouze o stravování, ale také o našich 
dalších aktivitách. Žáci si tak mohli vyzkoušet, jak procvičo-
vat své mozkové závity a dostali k  vyluštění několik šifer. 
Největší výzvou však byl hlavolam. První úspěšný řešitel 
mohl získat odměnu v podobě fit tyčinky. Osmáci se do toho 
pustili s velkým odhodláním, ale nakonec nejvíce trpělivosti 
a umu předvedl Martin Fišer, který hlavolam zvládl jako 
první a odnesl si tak sladkou, zdravou odměnu. 

(Mgr. Pavla Pešková, fotografie: školní archiv)

Výsledky zápisu do prvních tříd 
5. a 6. dubna proběhl zápis do prvních tříd pro 
školní rok 2018/2019. 

K zápisu se dostavilo celkem 52 dětí. Zajímavostí je, že již čtvrtým 
rokem po sobě přijímáme větší počet chlapců, letos byl nepoměr mezi 
chlapci a dívkami velmi výrazný. Jedenáct rodičů využilo možnosti 
a požádali o odložení začátku povinné školní docházky o jeden rok. 
Pakliže tak dosud neučinili, připomínáme povinnost doložit žádost 
o  odklad doporučujícím posouzením školského poradenského za-
řízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. 
Tradiční informativní schůzka s rodiči budoucích prvňáčků se konala 
24. května. Organizovaly ji třídní učitelky prvních tříd Mgr. Zuzana 
Ledvinová a Mgr. Barbora Bayerová. 

(kf, ilustrační fotografie z loňského zápisu: školní archiv)

ZVEME NOMINOVANÉ ŽÁKY, JEJICH RODIČE 
A BLÍZKÉ, UČITELE A DALŠÍ HOSTY NA 

 SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ 
CEN ČTYŘLÍSTEK 2018 
PONDĚLÍ 25. ČERVNA OD 15 HODIN 

DŮM OSVĚTY RAKOVNÍK
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CYKLISTICKÝ KURZ 
Tak jako loni i letos vyrazili 
nadšenci kol z druhého 
stupně na cyklistický kurz 
na Vojtův mlýn. Počasí bylo 
objednané, celé tři dny bylo 
prostě nádherně. 

První den čekala děti cesta na kole na 
Vojtův mlýn. Po rozdělení do chatek, 
se všichni naobědvali a vyrazili na 
menší cyklovýlet, aby se seznámili 
s okolím. Během celého dne se mladí 
cyklisté dovídali informace, jak se 
pohybovat v terénu, jak správně 
sedět na kole, který způsob řazení je 
nejlepší, jak se správně předjíždí 
a spoustu dalších věcí. 
Druhý den všechny čekal celodenní 
výlet. Cíl byl pro všechny stejný - 
Krakovec. Děti byly rozděleny do 
dvou skupin. První skupina sjížděla 
celou Javornici až ke Zvíkovci, druhá 
skupina přes Machův mlýn přímo 
namířila ke Krakovci. Večer pak 
čekal děti táborák a buřty. 
Poslední den už nás jenom čekala 
cesta domů. A aby i druhá skupina 
pokořila hranici 100km, udělala celá 
parta takovou malou zajížďku přes 
svatého Huberta.  
Výsledek: 1. skupina 101 km, 
2.skupina 125 km. Super. Nikomu se 
nic nestalo, defekt byl jen jeden, 
takže vše proběhlo na jedničku. 
Velký dík především instruktorům 
Martině Vorlové a Robertu Chytré-
mu. Přístí rok naviděnou. :) 
(Mgr. Pavla Pešková, fotografie: 
školní archiv)

Rozkvetlé arboretum díky projektu Krokus 
Naše škola se v listopadu 2017 v rámci 
výuky dějepisu a občanské a rodinné 
výchovy zapojila do mezinárodního pro-
jektu Krokus. 
Cílem projektu je připomenout lidem 
jeden a půl milionu židovských dětí, 
které zahynuly během holokaustu, 
a  tisíce dalších dětí, jež se staly oběťmi 
nacistické brutality. 
Žluté krokusy symbolizují židovskou 
Davidovu hvězdu, kterou Židé museli 
nosit během 2. světové války. Společně se 
žáky sedmých a devátách tříd jsme na 
podzim vysázeli ve školním arboretu 
cibulky krokusů a na jaře jsme se tak 
mohli těšit z prvních žlutých kvítků. 

(Mgr. Pavla Pešková, foto: archiv školy)

PÁŤÁCI VYRAZILI DO MUZEA T. G. M. V LÁNECH 
Žáci z 5. A vyrazili k příležitosti 100. výročí založení České re-
publiky do Muzea T. G. M v Lánech a zhlédli výstavu automo-
bilů a navštívili také výběh lam.

Po vysednutí z autobusu v Lánech směřo-
valy kroky páťáků do muzea. Při 
poutavém vyprávění naší průvodkyně 
jsme se dozvěděli spoustu podrobností ze 
života našeho prvního prezidenta Tomáše 
Garriqua Masaryka. Do výkladu se zapo-
jili i někteří žáci tím, že předčítali ostat-
ním připravené kapitoly ze života nejen 
samotného Masaryka, ale i jeho celkem 
početné rodiny.  
Masaryk byl člověk, kterého známe jako 
úspěšného politika, jenž se zasloužil 
o  vznik samostatného československého 
státu. Byl to ale také syn rodičů, kteří 
neměli ani základní vzdělání. Sám 
v mládí vystřídal několik zaměstnání, než 
se po studiích ve Vídni vrátil do Prahy 
jako profesor filozofie.  

Dále jsme vyslechli o Masarykově poli-
tické kariéře hlavně v zahraničí a jeho 
p r v n í m z v o l e n í p r e z i d e n t e m 
Československé republiky.  
Jeden z nejdůležitějších politiků české 
historie je pohřben na lánském hřbitově, 
který jsme také navštívili.  
Z muzea T.G.M. se naše výprava 
přemístila do dalšího muzea. Tentokrát to 
bylo Muzeum sportovních vozů. V muzeu 
jsme zhlédli závodní vozy nejen z dnešní 
doby, ale také z období první republiky. 
Muzejní výpravu jsme zakončili u výběhu 
lam, kde jinde než v zámecké oboře 
oblíbeného letního sídla Tomáše Garri-
qua Masaryka.         

(Mgr. Martin Donát)

V úterý 15. května se konaly atletické závody žáků prvního stupně. Sportovci soutěžili 
ve sprintu na 50 m, skoku dalekém, hodu kriketovým míčkem a vytrvalém běhu na 
1 000 nebo 1 500 m. Naši žáci vybojovali celkem 14 medailí.   (fotografie: školní archiv)
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ČTENÁŘSKÝ KLUB ODHALOVAL 
TRADICI VELIKONOC 

Čtenářský klub je kroužek, kde se nejenom čte 
a  učí dětí porozumět textu, ale také učí žáky 
hledat souvislosti mezi divadelní, filmovou 
a hudební formou. 

Témata hodin čtenářského klubu bývají různá. Na konci 
března však bylo předem jasno. VELIKONOCE.  
Proč se vlastně slaví Velikonoce? Je to pohanský zvyk, 
nebo křesťanská tradice? Nejdříve jsme začali pátrat v kni-
hách, pak příšel na řadu internet a nakonec jsme s pracov-
ními listy vyrazili ke kostelu svatého Bartoloměje 
v  Rakovníku. Tam jsme si prakticky ukázali, jak takové 
Velikonoce probíhají.  
Děti se dozvědely spoustu informací. Víte například, co je 
to paškál, pašije, kdo je to Jidáš, Pilát, proč v minulosti lidé 
mazali dveře krví z beránka a proč se zapalují v sobotu 
večer ohně? Věříme, že určitě víte. :) A naši kluboví čtenáři 
už taky.  

(Mgr. Pavla Pešková, fotografie: školní archiv)

ÚSPĚCHY V OLYMPIÁDÁCH 
Velkých úspěchů dosáhli naši žáci 
v letošním roce jak ve sportovních soutěžích, 
tak ve vědomostních olympiádách. Přibudou 
v červnu další?  

O nejvýraznější z nich se v únoru postarali Ondřej Petráček ze 
7. B a Dominik Plaček z 9. B. Prvně jmenovaný zvítězil 
v  okresním kole olympiády v zeměpise, druhý nenašel pře-
možitele rovněž  v okresním kole konverzace v anglickém 
jazyce. Oba reprezentanti se neztratili ani v kraji… 
Z tradiční Velikonoční laťky se vrátili naši reprezentanti 
s  třemi třetími místy (Jakub Císař z 3. B, Samuel Semerád 
z 3. A a Eliška Krupičková z 8. A) a jedním prvním místem, 
které si po vynikajícím výkonu vybojovala Linda Starová ze 
7. A. 
Sbírání úspěchů pokračovalo také v dubnu. Nejprve získala 
Anna Řežábková z 8. A druhé místo v okresním kole 
biologické olympiády, o pár dnů později se se stejným 
úspěchem vrátila rovněž z okresního kola Kristýna Hájková 
ze 7. B, v jejím případě se jednalo o matematickou 
olympiádu. 
Zdařilý duben z pohledu úspěchů v soutěžích uzavřelo první 
místo Kristýny Holečkové z 9. A a Josefa Žižky ze 7. B. Jejich 
práce se líbily porotě výtvarné soutěže Namaluj svoje město. 
Po zimním spánku se rozběhly také venkovní sportovní 
soutěže. Neztratili se v nich ani nejmladší žáci, kteří se 
podíleli na úspěchu smíšené štafety. Krásným výkonem si 
naše družstvo zajistilo postup do krajského kola, které se 
uskutečnilo 16. května v Berouně. 
V květnu se velmi činili zejména naši páťáci. Nejprve vyhráli 
okresní kolo zdravotnické soutěže, přičemž další naše 
družstvo obsadilo ve stejné soutěži druhé místo, nejvyšší 
příčku obsadilo družstvo složené převážně z žáků 5. B také 
v okresním kole dopravní soutěže a prvním a druhým místem 
v závodu s názvem Dny orientace v přírodě holky a kluci 
z páté třídy korunovali báječný květen.  
Vzhledem k tomu, že do začátku prázdnin zbývá ještě jeden 
měsíc, který bývá tradičně ve znamení sportu, věříme, že 
další úspěchy k těm dosavadním ještě přibudou. Přejeme 
hodně zdaru.  

(red)

100 let Československa rok po roce 
Jak jsme si připomněli v minulém článku, slavíme letos 28. 
října sto let od vzniku naší republiky. Je to málo, nebo 
dost? Pro dějiny státu asi málo, ale přesto Češi a Slováci dosáhli 
významných úspěchů na poli mezinárodním i domácím.My si 
teď připomeneme československé dějiny rok po roce. Takže – 
vzhůru do historie! 

1918 - vznik republiky (28. 10.) 
1919 - založení Československého červeného kříže (6. 2.), připo-
jení Podkarpatské Rusi k ČSR (5. 5.) 
1920 - Československo bylo jedním ze zakládajících členů 
Společnosti národů (10. 1.), první řádná ústava ČSR ( 29. 2.) 
1921 - poprvé použito slovo ROBOT ve hře Karla Čapka 
1922 - Malý školský zákon ze 13. 7. stanovil povinné školní 
předměty 
1923 - první rozhlasové vysílání (18. 5.), vznik ČSA – 
Československé státní aerolinie (6. 10.) 
1924 - vydána nová mince – pětihaléř, první zlatá medaile 
z olympijských her pro ČSR – B. Šupčík ve šplhu po laně 
1925 - objevena soška Věstonické Venuše týmem K. Absolona 
(13. 7.) 
1926 - poprvé na jevišti vystoupili Spejbl a Hurvínek (2. 5.), 
otevřen Strahovský stadion při příležitosti VIII. všesokolského 
sletu 
1927 - zavedení pásové výroby Tomášem Baťou při výrobě bot 
1928 - přelet fyzika F. Běhounka vzducholodí Italia přes severní 
pól s výpravou U. Nobileho 
1929 - dokončena stavba katedrály sv. Víta v Praze (28. 9.) 
1930 - sčítání lidu (1. 12.), počet obyvatel Československa stou-
pl na 14 730 000 
1931 - první umělé kluziště v Praze na Štvanici (17. 1.), zahájení 
výstavby pražské zoologické zahrady (28. 9.) 
1932 - zavedeny poznávací značky pro automobily (30. 6.) 
1933 - založena Sudetoněmecká strana, která později 
požadovala větší míru samosprávy pro Němce v ČSR 
1934 - objeveny kamenné řady u Kounova na Rakovnicku 
1935 - Krabička poslední záchrany poprvé popsána J. Foglarem 
odstoupení Tomáše Garrigue Masaryka ze zdravotních důvodů 
z funkce prezidenta republiky (14. 12.) 
novým prezidentem zvolen Edvard Beneš (18. 12.) 
1936 - architekt Josef Gočár dokončil budovu Okresního a  fi-
nančního úřadu v Hradci Králové 
1937 - otevřeno letiště Praha Ruzyně 
1938 - částečná mobilizace jako odpověď na Hitlerovy územní 
požadavky vůči ČSR (květen), všeobecná mobilizace jako reakce 
na požadavky Německa (23. 9.) 
Mnichovská dohoda o odstoupení území Sudet (oblast 
s převážně německým obyvatelstvem) Německu (29.-30.9.) 
Období prvních dvaceti let samostatného Československa je 
označováno také jako tzv. 1. republika. Tento přehled událostí 
zachycuje pouze některé z mnoha, které se podílely na 
vytváření a upevňování naší republiky.  
O dalších událostech budeme psát v pokračování vydaném 
v příštím čísle našich novin.                                                         (mf) 



www.1zsrako.cz Školní noviny | 2/2018

.6

Školní noviny vydává 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 se sídlem Rakovník, Martinovského 153, IČO 47016973. Evidenční číslo: MK ČR 
E 20454. Redakční rada: Mgr. Karel Folber, Mgr. Milena Fridrichová, Mgr. Eliška Dyršmídová, tel.: 725 399 299, skolni.noviny@1zsrako.cz. Vydání je 

neprodejné, vychází čtvrtletně, první pracovní den v březnu, červnu, září a prosinci. Webová prezentace: www.1zsrako.cz/skola/skolni-noviny. 

ŠESŤÁCI SE V KVĚTNU VYDALI ZA HISTORIÍ DO PRAHY 
V úvodu se žáci seznámili s prostředím Pražské informační služby, kde se dozvěděli 
některá fakta z českých dějin a události. Celodenní program byl však mnohem bohatší. 

V  Pražské informační službě žáci 
dostali také dárkové tašky s  mapou 
Prahy, průvodce po jednotlivých 
aktivitách, které s  touto akcí souvisejí, 
tužky, bezpečnostní náramky a zuby, 
které v sobě ukrývají dentální nit. 
Druhá část exkurze byla spíše odde-
chová. Pěšky se přesunuli ke známé 
Lennonově zdi, kde si prohlédli 
obrázky, nápisy, a  sami se pokusili se 
také zvěčnit. Odtud pak jejich kroky 
vedly na Hrad. Byli překvapeni přísnou 
osobní kontrolou při vstupu do areálu. 
Pak už jenom obdivovali krásy chrámu 
sv. Víta zvenku i zevnitř, podívali se na 

sochu sv. Jiří a balkon, odkud pro- 
mlouvají naši prezidenti.      
Pak už je čekala poslední - třetí - 
pracovní část. Navštívili  výstavu 
Doteky české státnosti,   která mapuje 
jednotlivá období naší republiky od 
jejího vzniku až po současnost. Měli tak 
možnost na vlastní oči si prohlédnout 
nevyšší státní vyznamenání - Řád 
Bílého lva, Řád T. G. Masaryka i další. 
Velkým zážitkem pro ně byly i dobové 
uniformy, zbraně a munice naší 
armády, tretry E. Zátopka, dresy našich 
olympioniků z Nagana, vládní limuzína 
z  60. let, různé reálie z  Protektorátu, 

jídelní servisy prezidentů Masaryka, 
Beneše, Zápotockého, Husáka a Havla, 
a v  neposlední řadě pak i podvozek 
husitské houfnice (lafety), na němž 
byly převáženy rakve s  ostatky   T. G. 
Masaryka a V. Havla. 
Po této výstavě se už plni dojmů 
a  zážitků vraceli domů. Tím jejich 
práce nekončí, ale naopak začíná. 
Vytvoří totiž dvojjazyčnou brožuru pro 
cizince, v  níž použijí to, s  čím se 
seznámili. Na závěr jim přejeme hodně 
zdaru a inspirace. 
(Mgr. Milena Fridrichová, Rebecca 
Cusack, fotografie: školní archiv)

NÁVŠTĚVA VÝTVARNÉHO KROUŽKU RAKOVNICKÉHO GYMNÁZIA 
V rámci projektu Animace na Jedničce proběhla tři milá dubnová setkání se studenty 
gymnázia Zikmunda Wintra. 

Členové výtvarného kroužku pod vedením Dalibora Blaž-
ka vytvářeli kratičké animace na téma „Masakr!“ Každá ze 
tří skupinek měla k dispozici reprodukce obrázků 
a obrazů, z nichž mohli stříhat, dokreslovat, domalovávat, 
skládat a slepovat tak, aby postupně vznikala animace 
podle jejich záměru. Během prvního setkání vznikly tři 
zajímavé scénáře a  romýšlelo se, jak obrázky rozpohybo-
vat. 
Během druhé návštěvy se doladily detaily a začalo se fotit. 
Téma umožňovalo dostatečně popustit uzdu fantazii - 
nejčastěji používanou barvou byla rozhodně červená. 
Na konci třetího setkání se vyklubal film - či spíše 
filmeček - příběh lehce hororový, čemuž odpovídala 
i  hudba a další zvuky. Právě těm byl věnován čas 
vyhrazený této schůzce.  
Stejně jako naši žáci, i jejich o něco starší kolegové si 
vyzkoušeli a ověřili, jaké úsilí je potřeba k oživení nápadu 
a  jeho dotažení až do konce. Animace je zkrátka školou 
trpělivosti.         (Mgr. Martina Vorlová, foto: školní archiv)


