
M A R K É TA  M A R K O V Á  

Ke dni válečných vete-
ránů jsme 11. listopadu 
uspořádali vzpomínkovou 
akci. 

Paní učitelka Eva Janotová uspořá-
dala vzpomínkovou akci, při níž si 
žáci připomněli hrdinství našich 
vojáků, kteří bojovali za vlast. 
V  průběhu dne se žáci dozvěděli 
spoustu zajímavých informací. Za-
jímavým zpestřením byla ukázka 
uniforem nejen z období světových 
válek. Nechyběly legionářské uni-
formy, dále uniforma rakousko-
uherská, zdravotní sestry Rakousko-
Uherska, uniforma 5.  americké ar-
mády ženského sboru, českosloven-
ského příslušníka Královského le-
tectva a samozřejmě ta nejmo-
dernější, současná podoba unifor-
my Armády České republiky oděná 
na místním vojákovi. Na akci se 
totiž podílel rakovnický Prapor 
podpory nasaditelných sil.
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Ze školní knihovny

Informační čtvrtletník 1. ZŠ Rakovník                        Abyste nám mohli věřit, musíte o nás více vědět      
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Atletika po třech 
letech
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Předadventní dílny po třech letech
K A R E L  F O L B E R  

Před více než deseti lety 
jsme na škole založili 
tradici řemeslnných 
předadventních dílen 
s cílem získat dostatek 
zajímavých výrobků pro 
akci s názvem Pohoda 
v Brance, kterou pořádá 
v předvánočním období 
Městská knihovna Ra-
kovník. 
Akce Pohoda v Brance se účast-
níme vždy velice rádi a těší nás, 
že jeden ze stánků bude ve čtvr-
tek 15. prosince 2022 opět patřit 
naší škole. 
V neposlední řadě však sledujeme 
také spolupráci mezi žáky napříč 
ročníky, případně rovněž mezi 
školou a rodiči. Žáci mají totiž 
možnost vybrat si z pestré nabíd-
ky různě zaměřených dílen, takže 
se stává, že vedle sebe sedí 
šesťák s  deváťákem. Mohou se 
blíže poznat a vzájemně si po-
moct. Zejména žáky na 1. stupni 
přicházejí podpořit rodiče, ačko-
liv je třeba konstatovat, že právě 
účast rodičů byla oproti jiným 
letům menší. 
Podobně jako řadě jiných aktivit 
i  vánočnímu jarmarku vystavil 
v  posledních dvou letech stopku 

covid, nejinak tomu bylo s našimi 
předadventními dílnami. Poslední 
se konaly v roce 2019. 
Ani letos nechybělo pečení. 
Vždyť máloco patří k Vánocům 
víc než vykrajování rozličných 
tvarů z voňavého těsta, pečení 
a  následné zdobení. Jedna sku-
pina se tak zavřela do školní 
kuchyňky a hnětla, válela, vykra-
jovala, pekla, zdobila cukrovou 
polevou a především ochutná-
vala, protože ke každému správ-
nému pečení a vaření patří také 
ochutnávání. Ani kluci se nene-
chali zahanbit: byť byli v men-
šině, podíleli se na perníčkách 
také. 
Velké oblibě se na stáncích vždy-
cky těší prodejní artikl z kerami-
ky, takže i v naší dílně, která 
prošla v minulosti zásadní pře-
stavbou a je tak velice dobře vy-
bavena, panoval v polovině listo-
padu čilý ruch.  
Na tom, že nabídka našeho 
stánku bude bohatá, mají lví 
podíl rovněž žáci 1. stupně. 
V průběhu celého dopoledne jim 
pod rukama vznikaly zajímavé 
výrobky z nejrůznějších materi-
álů. Zdobili sklenice, vyráběli 
předměty z papíru, korálků a dal-
ších materiálů. Rozhodně není 
bez zajímavosti, že v nejedné 
dílně se autorům podařilo dát 
druhý život materiálům, které už 

byly odsouzeny k vyhození nebo 
zahálely bez užitku, podobně 
i  volně dostupným přírodninám. 
Příkladem za všechny jsou třeba 
ozdoby na vánoční stromek 
z  proutí, vlny, nití, provázků či 
bavlnek. Nejedna babička se jistě 
bude divit, co se dětem podařilo 
vykouzlit ze zbytků. 
Na prodejním pultu budou k  do-
stání také andílci, svícny, vánoč-
ní zápichy, drátované ozdoby, 
postavičky z ponožek, skřítci, 
ozdoby ze skořápek. Každá jed-
notlivá věc nese půvabné stopy 
dětské tvorby, má charakteri-
stické rysy a je originální, vzni-
kala spontánně a bylo zajímavé 
sledovat žáky, po jakém mater-
iálu zrovna sáhnou, jakou zvolí 
barevnou kombinaci nebo tech-
niku. Věříme, že se návštěvní-
kům Pohody v Brance budou 
výrobky našich žáků líbit. A třeba 
si nějaký zakoupí. 
Stánek bude otevřen od ranních 
osmi hodin do čtvrté hodiny 
odpolední. Na jarmark vyrazí po-
stupně se třídami také učitelé, 
takže možnost zakoupit si něco 
pro sebe a svoje blízké budou mít 
i žáci. Snad se dostane na všech-
ny a třeba na akci navážeme 
jarmarkem ve škole - sledujte 
webové stránky… 
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Nejen sprinteři úspěšní Od září měříme 
meteorologické 

údaje 

Na začátku července proběh-
la v prostorách DDM Rakovník 
závěrečná konference MAP 
Rakovnicko. S kolegyněmi 
z MAPu je radost spolupraco-
vat, takže účast na konferen-
ci jsme vnímali jako příjem-
nou povinnost. Navíc okoře-
něnou zajímavou aktivitou. 
Každá zapojená škola si totiž 
mohla vylosovat jednu hod-
notnou cenu, kterou od září 
potěšila žáky a učitele.  
Naším tajným přáním byla 
meteostanice, ovšem vzhle-
dem k počtu přihlášených 
škol jsme ani nedoufali, že by 
to mohlo vyjít. Paní štěstěna 
nám však tentokrát ukázala 
svoji přívětivější tvář a od za-
čátku školního roku tak mů-
žeme na přehledném displeji 
v přízemí školy sledovat úro-
veň srážek, hodnoty tlaku, 
vlhkosti a další údaje.    (red) 

K A R E L  F O L B E R  

Závody ve sprintu a vytr-
valostním běhu každoroč-
ně začínají meziškolní 
sportovní soutěže.  

Ještě v roce 2019 bychom si jen 
stěží představili, že mohou nastat 
okolnosti, které dokážou dlouhole-
tou tradici nabourat. Covid-19 nás 
však přesvědčil o opaku. Rakovnický 
sprint a Rakovnický vytrvalec se 
v  letech 2020 a 2021 nekonaly 
a  letos v říjnu tak šlo o návrat 
k tradicím po tříleté přestávce. 
Běžecký půst a vlídné počasí 
přilákaly do areálu v Čermákových 
sadech stovky návštěvníků. Jak ak-
tivních sportovců ze základních škol 
rakovnického okresu, tak přihlíže-
jících. Fandit přišli rodinní příslušní-
ci, spolužáci i učitelé a dokázali vy-
tvořit přátelskou podporující atmos-
féru. 
Do závodů jsme vyslali také svoje 

zástupce, kteří se v silné konkurenci 
v  žádném případě neztratili. Děti 
samotné samozřejmě nejvíce touží 
vybojovat medaili. Ve sprintu se to 
poštěstilo dvěma žákům, po jednom 
z každého stupně. Anna Černá (II. 
kategorie) a Samuel Semerád (IV. 
kategorie) obsadili shodně 2. místo. 
Hned tři naši reprezentanti jsou od 
druhé říjnové středy majiteli me-
dailí z vytrvalostních závodů. Stříbro 
vybojovaly Anna Procházková (I. ka-
tegorie) a Julie Trejbalová (II. kate-
gorie). Ještě o stupínek lépe dopadl 
Vojtěch Čerňák. Žák III. B nenašel 
ve III. kategorii přemožitele a jasně 
zvítězil. 
V závodech se prosadili i další naši 
zástupci. Byť se jim nepodařilo 
dosáhnout na kýženou medaili, 
skončili v řadě případů v popředí 
výsledkové listiny. 
Přehled výsledků, včetně rozsáhlého 
archivu z let minulých, je k dispozi-
ci na internetových stránkách naší 
školy www.1zsrako.cz.  
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Animační dílny tentokrát v noci 
M A R T I N A  V O R L O V Á ,  R E D  

Animace na Jedničce 29. - vyvolávání fo-
tografií technikou kyanotypie je alchymie 
a kouzlo, při kterém hraje velkou roli 
světlo a zkušenost.

 První animační dílny tohoto školního roku se konaly 
během podzimních prázdnin. Na zájemce čekal 
opravdu zajímavý program, který začínal 25. října 
v podvečer a pokračoval do nočních hodin. 
Technikou, do které se snažili proniknout žáci vedení 
Martinou Vorlovou, Jitkou Brabcovou a Ondřejem 
Matyskou, byla mimo jiné také kyanotypie. Technika 
je to krásná, má v sobě nádech starobylosti. 
Vymýšlení a animování strašidel pro videomapping 
bylo také kouzlo - hlavně když se po půlnoci obrovská 
stvoření proháněla na dvorku po zdi naší školy. K to-
mu byla spousta dobrého jídla (děkujeme Adélce 
a Matějovi), zábavy, později i únavy, a snad hlavně 
radosti z práce. 
Několik strašidel, která se zrodila při animační dílně, 
jsme představili při akci Halloween na Jedničce 
Kyanotypie (nazývaná také modrotisk nebo železitý 
tisk) je historická fotografická technika, která využí-
vá fotocitlivosti železitých solí. Poskytuje výrazně 
modré obrazy. Vynalezl ji sir John Herschel v roce 

1842. 
Citlivá vrstva se vytváří krátce před expozicí ze směsi 
(1:1) 25% roztoku citranu železito-amonného zele-
ného a 10% roztoku kyanoželezitanu draselného (po-
dle jiných zdrojů 20% a 8%). Směs, která je po 
smíšení fotocitlivá, se nanese na fotografickou desku 
nebo papír. Nanášet lze při obyčejné žárovce, zářivky 
nejsou vhodné pro obsah UV záření ve spektru. Nane-
sená vrstva se nechá zaschnout (lze použít fén). 
Poté následuje expozice. Ideální je UV záření (horské 
slunce, modrá UV žárovka). Vzor se položí na usuše-
nou vrstvu a osvítí se dle potřeby (lze použít negativ, 
diapozitiv nebo neprůsvitný vzor). Během osvitu lze 
pozorovat změnu barvy u osvíceného a zastíněného 
prostoru. Podle intenzity zabarvení se osvit ukončí. 
Vyvolání se provádí buď jen čistou vodou (která smy-
je nevyužité železné soli) asi 30 minut, nebo slabým 
(do 1%) roztokem kyseliny chlorovodíkové. Lze použít 
rovněž kyselinu octovou (ocet je její 8% roztok). Silně 
exponovaná místa se mohou vybarvit až po delší době 
oxidací ještě ve vodě nebo později na vzduchu. 
(zdroj: wikipedia). 
Filmovým animacím se na škole věnujeme od roku 
2013. Účast na tvorbě filmů v podstatě není nijak 
omezena, tekže se animačních setkání účastní 
tradičně žáci obou stupňů. Projekt animačních dílen 
podporuje Město Rakovník, kterému tímto děkujeme.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/John_Herschel
https://cs.wikipedia.org/wiki/1842
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Citran_%C5%BEelezito-amonn%C3%BD&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kyano%C5%BEelezitan_draseln%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fotografick%C3%A1_deska
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_chlorovod%C3%ADkov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/John_Herschel
https://cs.wikipedia.org/wiki/1842
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Citran_%C5%BEelezito-amonn%C3%BD&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kyano%C5%BEelezitan_draseln%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fotografick%C3%A1_deska
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_chlorovod%C3%ADkov%C3%A1
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Beseda s pamětníky 

V rámci projektu Měsíc filmu 
na školách ve spolupráci s or-
ganizací Jeden svět na školách 
proběhla v pátek 25. listopadu 
v prostorách školy beseda 
s pamětníky. Našimi hosty byla 
naše bývalá kolegyně Milena 
Fridrichová a pan Jiří Svoboda, 
kteří se s našimi žáky devátých 
tříd podělili o vlastní zkuše-
nosti a zážitky z doby normali-
zace. Dokonce přinesli i dobo-
vé předměty - vlajky, odznaky, 
pionýrský šátek a jiné, které si 
mohli žáci opravdu zblízka 
prohlédnout či vyzkoušet. 
V případě obou hostů jde o ně-
kolikátou spolupráci za po-
slední dobu. V živé paměti 
máme především akci pořá-
danou u příležitosti Dne váleč-
ných veteránů (píšeme o ní na 
první straně) nebo rozsáhlý 
projekt, kterým jsme si na ja-
ře připomněli hrdinství našich 
výsadkářů za 2. světové války. 

R E D  

S návratem škol k normál-
nímu režimu se rozběhly 
soutěže vědomostního 
i sportovního charakteru. 
Naši žáci si zapsali pěknou 
řádku úspěchů. 
Mezi nejčerstvější úspěchy školy 
na poli sportovním patří tři me-
dailové příčky našich florbalistů. 
Bronz žáků 1. stupně doplnily stej-
ným umístěním mladší dívky. Jen 
těsně uniklo vítězství mladším 
chlapcům, kteří prohráli až ve fi-
nále a skončili tak celkově druzí. 
Další velký úspěch získali už 
v průběhu září běžci, a to jak na 
tratích vytrvalostních, tak ve 
sprintu. Více se o atletice dočtete 
na straně 3, takže jen pro pořá-
dek: na prvních třech místech 
skončili ve svých kategoriích Anna 
Černá, Anna Procházková, Julie 
Trejbalová, Vojtěch Čermák a  Sa-
muel Semerád. 
Okresní kolo Pythagoriády pro 6. - 
9. ročník se konalo v druhé polovi-
ně listopadu. Naši zástupci se 

v něm zdaleka neztratili, a to jak 
ti současní, tak absolventi, kteří 
nastoupili do víceletého gymnázia. 
Ze současných žáků největšího 
úspěchu dosáhl David Dvořák ze 
VII. C, který svoji kategorii vyhrál. 
Jan Čech (VII. C) obsadil třetí mís-
to. Šestá skončila v kategorii de-
vátých tříd Adéla Zinková. 
Mezi akce s dlouhou tradicí, kte-
rých se s velkými úspěchy pravi-
delně účastníme, patří botanické 
soutěže. Podzimní část se konala 
jako vždy pod záštitou rakovnic-
kého DDM. Tentokrát byla soutěž 
zaměřena na užitkové i exotické 
rostliny a nejvýraznějšího úspěchu 
při ní dosáhla Martina Hadrbol-
cová. Svoji kategorii s  přehledem 
ovládla a zvítězila. Ještě předtím 
žákyně V. B výrazně zabodovala 
v  logické olympiádě, které se 
z  vlastní iniciativy zúčastnila. 
V  rámci své kategorie a Stře-
dočeského kraje obsadila dělené 
92. - 98. místo mezi 2344 vrstev-
níky. Znamená to tedy, že skončila 
lépe než 96 % ostatních účastníků. 
V botanické soutěži dále zabo-

dovali ještě Jan Čech a Adéla Zin-
ková. Prvně jmenovaný žák VII. C 
získal třetí místo, stejně tak 
dopadla žákyně IX. A. 
Ne každý může samozřejmě vy-
hrát. Naopak někdy musí člověk se 
vší pokorou přijmout, že nemůže 
vyhrát.  
Umět uznat sílu soupeře a závodit 
v duchu fair-play je svého druhu 
vítězstvím. A velkým… 
Smyslem školních soutěží, a neje-
nom těch, je samozřejmě zvítězit. 
Jejich nedílnou součástí však musí 
být také smysl pro spravedlnost. 
Věříme, že naši reprezentanti bu-
dou i v dalším období férovým vy-
stupováním dělat čest sobě, svým 
rodičům a v neposlední řadě také 
škole. Příležitostí bude bezesporu 
dostatek. Vždyť máme před sebou 
soutěže v míčových sportech, 
velké akce typu olympiády či Po-
háru rozhlasu, ale i soutěže vě-
domostního charakteru. 
Všem našim zástupcům děkujeme 
za reprezentaci a držíme palce do 
dalších akcí.

Úspěchy našich žáků v soutěžích
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Testování tělesné zdatnosti žáků
K A R E L  F O L B E R  

V  měsících říjnu a  listopadu 2022 provedla Česká 
školní inspekce testování tělesné zdatnosti žáků 
3. a 7. ročníků základních škol, kterého se zúčastnila 
také naše škola. Testování bylo realizováno prostřed-
nictvím sady motorických testů, které pro Ministerst-
vo školství, mládeže a  tělovýchovy připravilo VICTO-
RIA Vysokoškolské sportovní centrum ve spolupráci 
s  Fakultou tělesné výchovy a  sportu Univerzity 
Karlovy, Fakultou tělesné kultury Univerzity Palack-
ého v  Olomouci, Fakultou sportovních studií 
Masarykovy univerzity v  Brně a  řadou dalších 
vysokoškolských pracovišť.  
Šlo o první testování tohoto druhu po zhruba třiceti 
letech. Jde o součást specifického tematického 
šetření České školní inspekce zaměřeného na podporu 
pohybových aktivit a  rozvoj pohybových dovedností 
žáků. 
Cílem realizace tohoto šetření bylo zmapovat pod-
mínky pro pohybové aktivity žáků na základních 
a středních školách, vyhodnotit podporu, kterou školy 
žákům v oblasti aktivního pohybu a rozvoje pohy-
bových dovedností poskytují nejen v hodinách, ale 
také ve volném čase či o přestávkách. Záměrem 
nebylo školy hodnotit, ale získat data a informace pro 
následnou podporu tělovýchovného vzdělávání v ČR. 
Tělesná zdatnost byla měřena prostřednictvím sady 
motorických testů. V případě našich žáků šlo o skok 
daleký z místa, leh-sed, běh na 4 x 10 metrů a vytr-
valostní člunkový běh. Pro zajímavost: žáci středních 

škol absolvovali namísto běhu na 4 x 10 metrů shyby 
(chlapci) a výdrž ve shybu (dívky). 

Paní učitelka Eva Janotová nás v druhé polovině září 
reprezentovala na slavnostním večeru v Praze na 
Grébovce, během kterého byla 1. ZŠ Rakovník ofi-
ciálně přijata do Sítě škol Paměti národa, s níž již 
druhým rokem spolupracujeme a společně vytváříme 
řadu zajímavých projektů. Jedná se např. o vzděláva-
cí projekt Příběhy našich sousedů či Den válečných 
veteránů. 
Velice si této spolupráce vážíme a  společně se žáky 
se těšíme na další zajímavá historická témata. (mm)

TÝDEN EVROPSKÝCH JAZYKŮ 

V posledním zářijovém týdnu proběhl v naší škole 
projekt Týden evropských jazyků. Zapojily se do 
něj všechny ročníky a každá třída zpracovala 
téma po svém. 
Nejmladší žáci se seznamovali s  vlajkami jed-
notlivých států, vyhledávali země na mapě a při-
řazovali k státům hlavní města. Žáci 4. a 5. tříd se 
učili pozdravy v  různých jazycích, dozvěděli se 
zajímavosti z oblasti kultury, jídla i historie a ob-
divovali významné evropské památky. 
Vyšší ročníky si zopakovaly Morseovu abecedu, 
dozvěděly se o systému školství v různých zemích, 
porovnávaly chorvatštinu, slovenštinu a češtinu, 
zaměřily se na dialekty v  regionech a zpívaly 
evropské písně.  
Některé třídy četly ukázky z literárních děl v ori-
ginále, jiné srovnávaly idiomy a přísloví v různých 
jazycích a zabývaly se překlady s  využitím 
různých druhů slovníků. 
Během celého týdne vystřídali žáci celou řadu čin-
ností. Zábavnou formou jsme se všichni dozvěděli 
více informací o životě nás, Evropanů, a uvě-
domili si, jak je důležité umět cizí jazyk. 

(Květa Emingerová)

Jednička přijata do Sítě 
škol Paměti národa
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HALLOWEEN NA JEDNIČCE 
PO TŘECH LETECH 

V pondělí 31. října jsme po tříleté pauze 
navázali na tradici a uspořádali akci Halloween 
na Jedničce. Naši učitelé se snažili, aby se pro-
gram ve škole líbil přinejmenším tak, jak tomu 
bylo v minulosti. Sami si totiž dali laťku dost 
vysoko především v letech 2018 a 2019. Tehdy 
proběhl Halloween ve stylu Harryho Pottera, 
resp. Addamsovy rodiny. 
Také poslední říjnové odpoledne tohoto roku 
však proudily do školy davy návštěvníků: v pře-
vlecích i bez nich, dospělých i dětí, odvážných 
i těch, které se držely u maminek a po setmělé 
škole se pohybovaly s bázní. Pomyslné počitadlo 
návštěvnosti se nakonec zastavilo na čísle 300, 
čímž jsme výrazně posunuli náš vlastní návštěv-
nický rekord. 
Věříme, že se akce líbila a děkujeme všem ná-
vštěvníkům za to, že si k nám našli cestu a rov-
něž za trpělivost, kterou museli při čekání na 
některé časově náročnější atrakce prokázat. 
Halloween je původně keltský lidový svátek, 
který se slaví 31. října, tedy den před křesťan-
ským svátkem Všech svatých. Svátek se zacho-
val především v anglosaských zemích, převáž-
ně v USA, Kanadě, Velké Británii, Irsku a Aus-
trálii. Název svaátku vznikl zkrácením anglick-
ého „All Hallows' Eve“, tedy „Předvečer Všech 
svatých“.

Ze školní knihovny 
M A R K É TA  M A R K O V Á  

Před podzimními prázdninami skončila literárně-dýňová 
soutěž. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích – prvňáčci, 
1. stupeň, 2. stupeň a dospěláci. 
Všech 9 prvňáčků, kteří v daném termínu přinesli svého 
literárního dýňového hrdinu, jsme ocenili diplomem 
a drobným dárkem. 
V  kategorii 1. stupeň ze všech 8 soutěžících nejvíce 
hlasů obdržely hned tři šikovné slečny - Sofi Marková 
(Králík je taky jenom člověk), Emička Pelcová (Mimoň) 
a Nikolka Polcarová (Bugs Bunny). 
Za 2. stupeň soutěžilo celkem 16 žáků. Nejvyšší počet 
hlasů získala Adélka Janotová (kočár s myškami a Popel-
kou), Ivetka Linhartová (kočka Šklíba) a Dan Fuksík 
(Frankenstein). 
Vítězové 1. a 2. stupně dostali diplom, knížku, sladkou 
odměnu a originální „placku“, kterou vytvořila paní 
učitelka Martina Vorlová - moc děkujeme! 
Zvláštní ocenění za krásnou vzpomínku na Hagrida ob-
držel Maty Loder. 
Ačkoliv hlasování v dospělácké kategorii bylo velmi těs-
né, cenu získala naše milá paní asistentka Markéta 
Vecková za dýňového Malého prince. 
Jelikož si vážíme každé dýně, kterou děti do naší 
soutěže přinesly, dostali i ostatní zúčastnění diplom 
a něco sladkého na zub. 
Děkujeme všem šikovným dětem a velký dík posíláme 
i jejich rodičům.

https://cs.wikipedia.org/wiki/31._%C5%99%C3%ADjen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slavnost_V%C5%A1ech_svat%C3%BDch
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A1tek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kanada
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Irsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Austr%C3%A1lie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Austr%C3%A1lie
https://cs.wikipedia.org/wiki/31._%C5%99%C3%ADjen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slavnost_V%C5%A1ech_svat%C3%BDch
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A1tek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kanada
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Irsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Austr%C3%A1lie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Austr%C3%A1lie
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

LEGENDA 
1. Sekat. 2. Poštovné. 3. Půvab. 4. Krabice. 5. Český lidový tanec. 6. Roští. 7. 
Zápalka. 8. Šlépěj. 9. Přímý. 10. Hlodavec. 11. Vadný. 12. Spoj kostí. 13. Pentle. 
14. Připravovat nástroj ke hře. 15. Kontakty.

DOPLŇOVAČKA 
Lyžařské kurzy pro první 
stupeň se v tomto školním 
roce uskuteční v Rokytnici 
nad Jizerou a ve Špindle-
rově Mlýně.  
První kurz se bude konat na 
chatě (POKRAČOVÁNÍ V TA-
JENCE) nad Špindlerovým 
Mlýnem od 23. ledna.  Tento 
termín je určen primárně 
pro žáky 2. a 3. tříd (v pří-
padě volné kapacity i pro 
1. třídy). Druhý kurz pro žá-
ky 4. - 5. tříd proběhne od 
6. února. 
Tajenka z minulého čísla 
NIKOTINOVÉ SÁČKY 

R E D  

Školička pro předškoláky s akcemi pro rodiče se 
rozběhla už v listopadu. Za sebou máme první 
setkání, kterého se účastnily více než čtyři desítky 
dětí, s nimi dorazil také velký počet rodičů. Pro ně 
přichystala Zuzana Ledvinová přednášku na téma 
školní zralost. Další setkání se koná první prosincovou 
středu opět v tradičním čase, tedy od 15.30. Rodiče 
mohou tentokrát navštívit ukázkovou hodinu anglic-
kého jazyka s Barborou Bayerovou. Školička a do-
provodné akce se konají vždy v hlavní budově školy 
v Martinovského ulici 153. 
Další termíny Školičky a doprovodných akcí pro ro-
diče:  
4. ledna - rodiče: beseda na téma rozvoj řečových 
dovedností s Pavlínou Jirkovskou 
1. února, rodiče: výuka počátečního čtení s Marikou 
Palivcovou 
1. března (rodičovská kavárna) 

Sportovní akce 
Florbalový turnaj o pohár ředitele školy letos 
proběhne ve dvou termínech. Žáci 3. - 5. tříd svedou 
souboje 19. prosince, stejná akce pro 2.  stupeň se 
uskuteční 21. prosince. 
Premiérový turnaj v piškvorkách pro žáky 2. stupně 
se koná 22. prosince 
Pokračuje plavecký výcvik pátých tříd. Na páťáky 
navážou žáci 4. tříd, kteří začínají plavat 9. února. 
Plavecký výcvik se koná v rakovnickém aquaparku. 

Lyžařské kurzy 
„Lyžáky“ patří mezi tradiční sportovní pobytové akce 
začátku roku, které pořádají naši učitelé ve spo-
lupráci s externisty. Pobyt v českých horách již něko-

lik let zajišťujeme i pro žáky 1. stupně a zájem o ly-
žování či jízdu na snowboardu postupně narůstá. Le-
tos jsme tak zájemci z řad žáků naplnili hned několik 
kurzů, které se uskuteční v následujících termínech. 
Lyžařský kurz pro 1. - 3. ročník od 23. do 27. ledna 
pro pokročilé od 4. do 11. února 
pro 4. - 5. ročník od 6. do 10. února 
pro začátečníky od 4. do 11. března 

Kulturní akce, výstavy a vystoupení 
Návštěva muzea 2. prosince (2. ročník) 
Mikulášská nadílka 5. prosince 
Animační dílna 13. prosince 
Vystoupení I. A v Rabasově galerii 15. prosince 
Hudební divadlo Karlín 15. prosince (V. B) 
Film Šoumen krokodýl - zhlédnou žáci 1. stupně v ra-
kovnickém kině 21. prosince 

Nejbližší prázdniny 
Vánoční prázdniny od 23. prosince 2022 do 2. ledna 
2023 
Pololetní prázdniny 3. února 2023 
jarní prázdniny od 13. února do 19. února 2023 

Další termíny přineseme v příštím vydání novin na 
začátku března. Věnovat se v nich budeme více také 
zápisu do prvních tříd. 
Zápis do prvních tříd se v tomto školním roce týká 
dětí, které do 31. 8. 2023 dovrší věk 6 let a dále dětí, 
kterým byl v minulém školním roce udělen odklad 
začátku povinné školní docházky. Zápis se uskuteční 
v  celoměstském termínu, a to ve čtvrtek 13. dubna 
od 14 do 18 hodin a v pátek 14. dubna od 14 do 17 
hodin, případný náhradní termín včas zveřejníme na 
webových stránkách školy. 

Termíny vybraných školních akcí


