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OSLAVILI JSME 120. VÝROČÍ 

Byla sobota, 3. října 2015. Už od 9 

hodin panoval ve škole čilý ruch. 

Proč? Vždyť v sobotu se do školy 

nechodí. Ale tato sobota byla výjim-

kou. Bývalí i současní učitelé, bývalí i 

současní žáci, rodiče, ti všichni na-

vštívili tento den naši školu, která 

oslavila 120 let od svého založení.   

Návštěvníci si mohli prohlédnout učebny, 

fotografie z různých školních aktivit, vý-

tvarné práce žáků, keramickou dílnu, arbo-

retum. Mohli také zavzpomínat nad učeb-

nou vybavenou historickými lavicemi, učeb-

nicemi, školními pomůckami, které používaly 

děti třeba i před 80 lety, starými fotogra-

fiemi. V přízemí školy si návštěvníci mohli 

zakoupit hrnečky s pamětním otiskem k 

120. výročí, pexeso s fotografiemi z akcí 

školy, pohlednice, zdarma byl nabízen alma-

nach literárních prací žáků naší školy. Pro 

nejmenší návštěvníky byla připravena lout-

ková pohádka Skákavá princezna.  

V 10:30 se pak současní i bývalí učitelé, 

žáci i jejich rodiče, hosté sešli ve velké 

tělocvičně, kde byl pro ně připraven pro-

gram k výročí školy. Celý program zahájili 

rakovničtí trubači, kteří jsou s naší školou 

spjati už 40 let. Následoval projev pana 

ředitele Mgr. Karla Folbra, taneční vystou-

pení žákyň pod vedením Mgr. Mariky Paliv-

cové, vystoupení žákyň V.B a učitelů na 

hudební nástroj Boomwhackers. Součástí 

programu byla také ukázka kroužku karate, 

který trénuje děti v naší tělocvičně. Pro-

gram zakončil pěvecký sbor Magistrae Ra-

conenses. V tělocvičně den však neskončil. 

V poledne začal sportovní turnaj mezi uči-

teli a žáky. Vítězi se stali sice učitelé, ale 

zlatou medaili si zasloužili žáci, protože 

jejich hra byla férová. 

Co napsat závěrem? Den se vydařil. Popřej-

me škole, ať se jí i nadále daří. Co přát ško-

le více než spokojené žáky, učitele i rodiče. 

Do budoucna snad i další rekonstrukce a 

vylepšení školních prostor a okolí.   

Fotografie z oslav na straně 4. 

ed; fotografie: školní archiv 

VÝSTAVA VYSVĚDČENÍ OD MARIE TEREZIE PO SOUČASNOST 

Návštěvníci oslav se mohli seznámit s vývojem vysvědčení od doby 

vydání Všeobecného školního řádu v roce 1774 až po současnost. Na 

výstavě jsme prezentovali nejen vysvědčení z bohatých sbírek Ná-

rodního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského, ale také 

vysvědčení darovaná prostřednictvím soutěže. Nechyběla ani vy-

svědčení z gymnázií, triviálních, hlavních, obecných, měšťanských a 

základních škol a z řady dalších středních škol, ať státních či sou-

kromých. Výstava mapovala jejich podobu na celém území někdejšího 

Československa.   

Nejstaršími vystavenými dokumenty byla dvě vysvědčení učitele 

Václava Peršíka vydaná Normální školou v Praze a Vzornou hlavní 

školou U sv. Jindřicha v Praze dne 28. listopadu 1776.                  kf 
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Přechod z 1. na 2. stupeň je pro žáky 6. 

tříd opravdu náročný. Noví spolužáci, uči-

telé, předměty a vyšší nároky mohou šesťá-

ky potrápit. Snažíme se jim tento přechod 

co nejvíce ulehčit, proto pořádáme adap-

tační kurzy, které mají za cíl stmelit ko-

lektiv, vzájemně se poznat a předejít soci-

álně patologickým jevům. Letos vyrazily 

obě šesté třídy v doprovodu třídních uči-

telek Mgr. Dany Rabové, Mgr. Alice Pazde-

rové a učitele Mgr. Roberta Chytrého od 

14. do 16. září na Račí hrad. 

Ačkoliv nás v pondělí na rakovnickém ná-

draží vítala modrá obloha, v Jesenicích na 

nás čekaly mraky a mlha. Nezbývalo, než se 

proti počasí postavit a vydat se do tábora. 

Cestou jsme si prohlédli labutě, slepýše a 

krásné ocúny a tím nám přesun rychleji 

utekl. 

Po ubytování se všichni vrhli na oběd a poté 

jsme se přesunuli na hřiště, kde byl připra-

ven program zaměřený na poznávání, se-

znamování a zábavu. I počasí se nakonec 

umoudřilo. V poznávacích hrách jsme po-

kračovali i po večeři. Kreslili jsme, co nás 

vystihuje a poté hádali, které obrázky ko-

mu patří. Na závěr jsme se pobavili u zá-

bavné hry a s pocitem krásně stráveného 

dne šli spát. 

Druhý den se na nás konečně usmálo slu-

níčko a tak jsme se zase vydali na hřiště a 

pustili se do her posilujících spolupráci a 

komunikaci v týmu. Stali jsme se nosiči 

vody a snažili se vymyslet ten nejrychlejší 

systém na její přesun, dále jsme se naučili 

jeden druhému důvěřovat a padali do ne-

známa a před obědem se ještě protáhli u 

obrácené vybíjené. 

Odpoledne byla na programu procházka k 

Božímu kameni na Sosni. Cestou jsme opět 

pozorovali různá zvířata, ale nejvíce si ně-

kteří z nás zamilovali koťátka, která na nás 

mňoukala ze statku. Když jsme dorazili do 

cíle, vyluštili jsme tajenku a po odpočinku 

vyrazili zpět do tábora. 

Po večeři zvládli žáci sami připravit oheň a 

na oplátku pro ně učitelé zorganizovali 

noční bojovou hru, po které jsme všichni 

plni zážitků brzy usnuli. 

Ve středu už jsme jen sbalili, vydatně se 

nasnídali a vydali se na nádraží a domů. 

Adaptační kurz přinesl plno zábavy a díky 

těmto krásným třem dnům se navzájem 

lépe známe. Věříme, že přechod na 2. stu-

peň se tím žákům usnadnil a stali se z nich 

opravdoví přátelé. (Mgr. Alice Pazderová) 

Garantem „adapťáků“ je již řadu let Mgr. 

Robert Chytrý, který má na starosti také 

celý program.  

Dlouhodobě naše adaptační pobyty podpo-

ruje Město Rakovník a nejinak tomu bylo i 

letos. Děkujeme. (fotografie: školní archiv) 

KŘÍŽOVKA 
Tajenka jako již několikrát v 

minulosti nebude překvapením 

pro pozorné čtenáře novin a 

pravidelné návštěvníky školního 

webu.  

Od l is topadu pořádáme 

(pokračování v tajence). Díky 

němu se žáci seznamují s histo-

rickým vývojem oboru i jeho 

současností, zkouší, jak se dělá 

pixilace, ploška a jak se vypořá-

dat s postprodukcí. 

 

Tajenka z minulého čísla 

CESTA KE KVALITĚ 

1. Nejdelší útvar druhohor; 2. Schránka měkkýšů; 3. Onemocnění pohybového aparátu; 4. 

Ženské jméno (23. 2.); 5. Květina z rodu hvězdnice (Aster); 6. Požadavek na chování člo-

věka; 7. Lidnatý asijský stát (slovensky); 8. Škraboška; 9. Hořké žaludeční léky; 10. Tret-

ka; 11. Výkvět lidí s mimořádnými vlastnostmi 

ŠESŤÁCI MAJÍ ZA SEBOU ADAPTAČNÍ KURZ 
Šesté třídy strávily se svými učiteli tři úžasné dny na Račím hradu 

SLOUPEK  

ŘEDITELE ŠKOLY 

Dobré věci stojí čas a úsilí. Platí 

to třeba v případě kachny se 

zelím a knedlíkem. V případě 

poctivé domácí gulášovky taky. V 

případě podivné směsi ze sáčku 

nikoliv. Ani náhodou. 

V listopadu jsme se do takové 

„kachničky“ pustili. Klasická 

filmová animace není žádná in-

stantní „rychlovka“. Je náročná. 

Krásná. Drahá. V mnoha ohle-

dech výjimečná. A věříme, že 

bude našim žákům chutnat.  

Ve škole má jistě svoje místo. 

Vždyť se v ní snoubí dovednosti 

z nejrůznějších oborů: českého 

jazyka, informatiky, matemati-

ky, praktických činností nebo 

třeba předmětů uměleckého 

zaměření.   

Škola, která nemá schopného a 

nadšeného učitele: a) si musí 

nechat zajít chuť nebo b) může 

na animační stravu docházet. 

Dlouhodobě a nákladně a stejně 

to nakonec nebude ono.  

Díky Martině Vorlové  patříme 

do první skupiny škol. A také 

díky našemu zřizovateli, který 

projekt kurzů animace finančně 

podpořil. Školní rok  2015/2016 

jsme tak vyhlásili rokem anima-

ce.   

Od listopadu již žákům není cizí 

pojem pixilace. Ze seznamu ne-

známých výrazů v prosinci vy-

škrtneme ploškovou animaci a  

budeme pokračovat až do červ-

na. Bude to stát čas a úsilí. 

Karel Folber 

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 
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ANIMACE NA JEDNIČCE, 1. WORKSHOP 

9. listopadu proběhlo na naší škole 

první z pěti setkání věnovaných 

klasické filmové animaci.  

Animace na Jedničce - co všechno se skrývá za tímto názvem, už 

vědí účastníci prvního z pěti workshopů, které na naší škole 

pořádáme pro všechny, kdo se chtějí seznámit se základy této 

techniky a při troše úsilí si i vytvořit vlastní krátký film. 

Třináct účastníků dílny v úvodu přivítalo milou návštěvu - p. Lindu 

Arbanovou, výtvarnici, animátorku a lektorku pražské Aeroškoly.  

Aeroškola se věnuje aktivitám, které organizuje hlavně kino Aero 

pro děti i dospělé a jež spojuje téma filmu a animace. 

Linda nás provedla historií animace, která sahá až do 2. poloviny 

19. století, vysvětlila různé techniky a možnosti animace, viděli 

jsme spoustu zajímavých ukázek od klasické řemeslné animace 

(např. z dílny Jiřího Trnky) až po současnou, mnoha technických 

možností využívající tvorbu (např. PES Animation). 

V praktické části workshopu si každý z účastníků - možná však 

byla i spolupráce v menších skupinkách - připravil malou etudu na 

téma "Pohyb". Metodou pixilace (animování živých lidí 

rozfázováním jejich pohybu) si potom všichni na vlastní kůži 

vyzkoušeli, jak zajímavá a tvůrčí, i když velmi náročná na 

trpělivost, animace je. 

Za Lindiny podpory vzniklo několik krátkých filmových cvičení, 

jejichž závěrečná projekce se setkala s velkým nadšením a 

ohlasem. Vymyslet námět, způsob realizace a hrát hlavní roli ve 

svém vlastním projektu… Je jistě pochopitelné, že v tu chvíli 

nesedělo v učebně třináct žáků, ale třináct nedočkavých tvůrců, 

kteří často sebekritickým zrakem sledovali své dílko a projevy 

uznání hodnotili práci spolužáků. 

Zmíněná cvičení se dočkají ještě ozvučení a titulků.  Po dokončení 

je představíme na web. stránkách školy. 

Za možnost realizovat tento projekt děkujeme Městu Rakovník, 

které naši myšlenku podpořilo finančním příspěvkem. 

V příštím, prosincovém workshopu se budeme věnovat technice 

ploškové animace. (Mgr. Martina Vorlová; fotografie: školní 

archiv) 

Ve stálé rubrice se budeme postupně 

věnovat našim významným partnerům. 

Přední místo již řadu let zaujímá Městská 

knihovna Rakovník. 

Pro každou školu je dobré vědět, jaké má partnery, 

rozeznávat je,  uzavírat nová partnerství, která budou 

prospěšná oběma stranám. Jinak by to ani nešlo. Spoje-

ní mezi školou, rodiči, podnikateli i veřejnými instituce-

mi jsou velmi důležitá. 

 

Městská knihovna Rakovník je veřejná knihovna, zřizo-

vaná Městem Rakovník. Posláním knihovny je získávat, 

zpracovávat, uchovávat a poskytovat informace, litera-

turu a jiné kulturní hodnoty. Poskytuje služby široké 

veřejnosti v přiměřeném rozsahu, kvalitně, rychle 

a efektivně. Zvláštní důraz klade knihovna na dětské 

čtenáře a mládež, věnuje se také službám pro seniory, 

handicapované a sociálně slabé návštěvníky knihovny. 

Knihovna každý rok připravuje pro naše děti řadu akcí. 

Pro prvňáčky je připraveno první setkání s knihovnou, 

kde se děti seznámí s prostředím knihovny, knížkami, 

získají první informace ohledně půjčování knížek. Na 

závěr roku jsou prvňáci pasováni na opravdové čtenáře. 

Nejprve však musí ukázat, že se skutečně naučili číst. 

Z dalších akcí pořádaných knihovnou jsou to např. listo-

vání, seznamování s knížkou, divadelní představení po-

řádaná v Roubence, vánoční jarmark a řada dalších. (ed) 

ŠKOLIČKA ODSTARTOVALA 
Na první školičce tohoto školního roku jsem rodiče 

budoucích prvňáčků požádala o odpověď na několik 

otázek týkajících se školní akce „Školička“.  

Většina rodičů se o konání akce dozvěděla z letáčku ve 

školce, od paní učitelek a z webových stránek školy. Na 

školičku přišli, aby se děti seznámily s prostředím ško-

ly, s budoucími učitelkami a spolužáky. Bylo zde i něko-

lik rodičů, kteří na naší škole mají už starší dítě, ale 

přišli i proto, že někteří navštěvovali naši školu sami. 

Podle slov rodičů se některé děti těší do školy, protože 

se naučí číst a psát. Jsou ale i děti, které se do školy 

netěší, mají ze školní práce obavy. A proto je tu školič-

ka, která seznámí děti se školní prací, s prostředím, s 

kamarády…  V září pak nepůjdou do neznámého pro-

středí.  

V letošním roce je školička zaměřena tematicky a rodi-

če by rádi s dětmi absolvovali všechny školičky. Pro 

děti máme připravenou keramiku, vánoční tvoření, 

sport, ale také cviky na uvolnění ruky, počítání, tanco-

vání nebo zpívání. Současně je připraven i program pro 

rodiče. Připravili jsme pro ně informace o metodách 

čtení, ukázkovou hodinu anglického jazyka a přednášku 

o školní zralosti. Rodiče tyto informace uvítali, nejvíce 

se těší na ukázkovou hodinu angličtiny, na srovnání me-

tod čtení, pro několik rodičů jsou důležité i informace 

ohledně školní zralosti.                                              ed 

ŠKOLIČKA 2015/2016 

Druhé setkání se koná ve středu 2. 

prosince 2015 od 15:30 hodin. Součástí 

doprovodného programu je ukázková 

hodina anglického jazyka nejen pro 

rodiče budoucích prvňáčků.  

Srdečně zveme. 
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Když se nelení, i beton se zelení. Počasí nám věru přálo, tak-

že pod dohledem Mgr. Vorlové dostávala opěrná zeď na 

školním dvoře jinou tvář. Určitě ne naposledy... 

Velkému zájmu se těšila Od Marie Terezie po dnešek - Vy-

svědčení v proměnách času, která mapovala vývoj vysvědče-

ní od roku 1774 po současnost.  

Výročí neměla jenom naše škola, ale také trubači 1. ZŠ Ra-

kovník. Začátek jejich činnosti se datuje do roku 1975, tak-

že letos slaví 40. výročí.  

Zahajovat slavnostní program není jednoduché. Tréma doká-

že udělat své. Taneční skupina děvčat z naší školy pod vede-

ním Mgr. Palivcové všechno zvládla na jedničku. 

Hit celého programu, který sklidil největší aplaus. Tak by se 

dalo označit vystoupení žáků a učitelů, kteří zahráli na 

ozvučné trubky, tzv. Boomwhackers. Kdo si myslí, že jde o 

jednoduchou věc, může přijít do školy a vyzkoušet si... 

Především dříve narození návštěvníci trávili nejvíce času ve 

staré třídě. Podařilo se nám sehnat několik historických 

lavic, ale především řadu původních školních potřeb, slabiká-

řů, kronik a dalších dokumentů. (fotografie: školní archiv 
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BENEFIČNÍ KONCERT PROŠLÉ LHŮTY 
24. října se hrálo pro školní družinu naší školy. 

Děkujeme kapele Prošlá lhůta za výraznou 

podporu, které se naší škole dostalo pro-

střednictvím výtěžku z benefičního kon-

certu. Reakce dětí, když se dozvěděly, že 

letošní vánoční nadílka ve školní družině 

bude o mnoho bohatší, budiž nejlepší zprávou o tom, že 

peníze zase jednou pomohly na správném místě. (kf)  

NOVÝ ROČNÍK SOUTĚŽE PRO ZVÍDAVÉ STARTUJE 

VÝBĚR NOVÝCH 

KNIH 

O projektu Cesta ke kvali-
tě, kterým jsme se přihlá-
sili do Výzvy č. 56 zaměře-
né na rozvoj čtenářské 
gramotnosti a podporu 
jazykového, přírodovědné-
ho a technického vzdělává-
ní včetně matematiky., 
jsme přinesli informaci v 
předchozím čísle novin. 
Některé klíčové aktivity 
máme již za sebou, jiné 
nás ještě čekají. Naši uči-
telé absolvovali zahraniční 
jazykový kurz, který nao-
pak teprve čeká na skupinu 
dvaceti žáků.  
Velmi časově náročný však 
byl především proces vý-
běru nových knih pro čte-
nářské dílny. 
Od začátku jsme měli jas-
no v tom, že by se na výbě-
ru mělo podílet co nejvíce 
lidí. Naopak jsme se chtěli 
vyhnout tlaku prodejců, 
kteří záhy vycítili příleži-

tost k obchodu, který se 
nemusí opakovat. 
 
KROK 1 - UČITELÉ 
Hlavní slovo samozřejmě 
měli učitelé českého jazy-
ka, ale i dalších předmětů. 
Od září diskutovali v před-
mětových komisích a se-
stavovali seznamy, které 
posloužily jako základ poz-
dější objednávky. 
 
KROK 2 - VEDOUCÍ ŠK 
S učiteli spolupracovala 
vedoucí školní knihovny, 
která  dlouhodobě eviduje 
požadavky žáků navštěvují-
cích ŠK a samozřejmě má 
přehled o nejčtenějších 
titulech. 
 
KROK 3 - ŽÁCI 
Žákům jsme samozřejmě 
dali prostor také. Mohli se 
vyjádřit hned několika 
zavedenými způsoby; vho-
dit vzkaz do schránky, 
napsat email, přispět v 
diskusním fóru našeho we-
bu, svěřit se na chatu, na 

facebooku. Někteří prostě 
jen přišli a svěřili se učite-
li.  
 
KROK 4 - OSTATNÍ 
Bylo nám jasné, že zajíma-
vé tipy a náměty mohou 
dát třeba rodiče. Proto 
jsme založili ve fóru na 
školním webu zvláštní dis-
kusi. 
 
KROK 5 - NEVYMÝŠLELI 
JSME JIŽ VYMYŠLENÉ… 
Samozřejmě jsme se inspi-
rovali doporučeními, která 
dávají  ostatní: městské 
knihovny, neziskové orga-
nizace, známé osobnosti. 
 
Realizaci projektu Cesta 
ke kvalitě ukončíme v pro-
sinci. Do té doby proběhne 
předepsaný počet čtenář-
ských dílen, kterými pro-
jdou kromě prvňáčků 
všichni žáci školy.  
Nápady na nové knihy tak 
můžete posílat nejpozději 
do poloviny   prosince  na  
reditel@1zsrako.cz.       kf 

V pondělí 12. října odstartoval nový 

ročník soutěže Pro zvídavé. 

Letošní ročník bude trochu 

netradiční. Úkolem bude s pomocí 

malé  nápovědy  poznat ze 

satelitního snímku, o jaké místo se 

jedná, a určit stát, ve kterém se 

nachází. Vždy se jedná o místa 

významná a světově známá. Otázka 

bude vyvěšena přibližně každých 

čtrnáct dní na stránkách školy a 

v učebně č. 16.  

Odpovědi je možné posílat na 

barbora.sailerova@1zsrako.cz nebo 

předávat osobně paní učitelce 

Sailerové.    Mgr. Barbora Sailerová 

Z emailu čtenářů  
Příspěvky můžete posílat poš-
tou, doručit osobně do kance-
láře školy nebo emailem na  
skolni.noviny@1zsrako.cz. 
 

Dotaz z diskuzního fóra 
1. ZŠ Rakovník. 
Diskuzi provozujeme na 
webu školy (adresa  
http://1zsrako.cz/diskuse) 
 
Dobrý den, neznám všechny kni-
hy z vaší knihovny, takže možná 
něco máte, jen mě napadla mož-
nost gamebooků.  
Znám jen sérii Lone Wolf, ale 
určitě jich bude víc. Myslím, že 
kluky by takové knihy mohly 
bavit.  

BYLA JSEM PYŠNÁ, KDYŽ SI HOSTÉ 

MOHLI PROHLÉDNOUT MOJI PRÁCI 

Oslav výročí se zúčastnili také současní 

žáci. Pomáhali s organizací, vystavovali 

svoje práce, diskutovali s hosty nebo se 

jen tak procházeli. 

O dojmy z oslav se podělily Lucie Bláhová, 

Anežka Hejdová a Kateřina Šnídlová ze IV. B. 

 Na oslavách výročí školy se mi nejvíce líbili 

bývalí studenti školy, kteří vzpomínali na 

svá školní léta. Hodně se mi líbila výstava 

fotografií učitelů a žáků. 

 Bylo zajímavé a někdy legrační vidět, jak 

vypadali naši učitelé dříve. 

 Poučná a zajímavá mi také přišla ukázka 

vysvědčení od Marie Terezie až po to naše. 

 V neposlední řadě jsem byla pyšná, že si 

všichni návštěvníci oslav mohli prohlédnout 

moji práci - komiks. 

 Líbila se mi ještě spousta dalších věcí, celé 

oslavy byly moc vydařené.  

 Líbilo se mi provádět lidi. 

 Líbila se mi stará třída. 

 Líbily se mi dárky od pana ředitele - hrnek, 

kalendář, pohlednice a hlavně školní 

pexeso. 
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Oslavy výročí školy byly i možností k setkání s bývalými žáky. 

Mezi prvními, kteří do školy zavítali, byli i „tři mušketýři“ 

Matěj, Aleš a Honza  ( čtvrtý – Honza – nemohl). 

Stali se proto vítanými osobami pro rozhovor.  

 

Jaký jste měli pocit, když jste se podívali po dvou letech 

na půdu 1. ZŠ? 

M: Byl to dobrý pocit vrátit se někam, kam jsem chodil 9 let. 

A: Byl jsem rád, že jsem se tu potkal se svými bývalými  kan-

tory. Se vstupem do školy jsem si vybavil spoustu zážitků, co 

jsem na této škole za devět let zažil. 

H: Zavzpomínal jsem si. 

 

Změnilo se něco od doby, kdy jste opustili školu? 

M: Dost se toho změnilo od té doby, co už sem nechodíme, 

například nově udělané šatny nebo předělaná školní zahrada. 

A: Samozřejmě se toho změnilo spousta.  Ale žádné velké 

potíže jsem s přechodem na GZWR neměl. 

H: Kovové „klece“ v prostoru šaten nahradily nové skříňky. 

 

Líbí se vám  změny ve škole?  

M: Ano, jsou ku prospěchu. 

A: Ano, od doby co jsem tu nebyl, tu vidím spoustu pozitiv-

ních věcí. Nejvíc se mi líbí proměna šaten spolu s volnočaso-

vými aktivitami jako je pingpongový stůl. 

H: Ano. 

 

Líbil se vám program, který byl pro návštěvníky připra-

ven? 

M: Upřímně ani moc ne, byl dosti dlouhý a pro mne moc nezá-

živný. 

A: Byl jsem s ním spokojený a splnil to, co jsem od něho oče-

kával. 

H: Ano, líbil. 

 

Co vás z programu nejvíce zaujalo? 

M: Jak jsem říkal v předchozí otázce, program se mi moc 

nelíbil. 

A: Ani mi tolik nešlo o program, jako o to se podívat, co se tu 

od mého odchodu změnilo. A chtěl jsem se znovu vidět s kan-

tory. 

H: Vystoupení karatistů 

 

Jak na vás působily reakce bývalých učitelů? 

M: Reakce byly super, málem jsme nestihli ani program, pro-

tože jsme se všude zakecali. 

A: Byl jsem rád, že jsem je znovu potkal a jsem jim vděčný 

za to, co mě naučili. 

H: Působili přátelsky. Bylo příjemné si s nimi popovídat. 

 

Představte si, že máte doma předškoláka, dali byste jej 

na 1. ZŠ? 

M: Asi ano, mám teď bratra v 1.třídě. 

A: Určitě bych uvažoval o první základní škole, ale šel bych 

se podívat i na ostatní školy v Rakovníku, abych měl s čím 

porovnávat. 

H: Pokud by dítě chtělo, tak ano. 

 

Přijdete se za deset let podívat na další výročí? 

M: Určitě ano, pokud bude čas.  

A: Určitě za deset let na další výročí přijdu a budu se těšit a 

doufat, že se tu zase potkám s bývalými pedagogy! 

H: Určitě ano. 

mf 

LISTOPAD A PROSINEC PŘEJÍ CESTOVÁNÍ 

Výzva 56 „napumpovala“ do českých škol nevídaně vel-

ké finanční prostředky na realizaci zahraničních jazy-

kových kurzů. Naše škola nebyla výjimkou. 

V sobotu 28. listopadu se vrátili naši učitelé z jazykového poby-

tu v Londýně. Zuzana Ledvinová, Marika Palivcová a Robert 

Chytrý strávili čtrnáctidenní studijní pobyt přímo v Londýně. 

Vzhledem k uzávěrce čtvrtletníku otiskneme reportáž z jejich 

pobytu v příštím vydání. 

Za týden, v sobotu 6. prosince, odjíždí dvacetičlenná skupina 

našich žáků pod vedením Květy Emingerové a Šárky Divišové na 

týdenní jazykově-vzdělávací pobyt rovněž do hlavního města 

Velké Británie. Všem účastníkům přejeme šťastnou cestu a pří-

jemný pobyt. Těšíme se na Vaše dojmy. (kf; foto: Z. Ledvinová) 


