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ŠKOLNÍ  NOVINY
ZVEME NA ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD 
Zápis do prvních tříd pro školní rok 2018/2019 se koná 
v celoměstském termínu 5. a 6. dubna 2018 v hlavní bu-
dově školy, náhradním termínem je pondělí 9. dubna. 

K zápisu se dostaví děti, které do 
31. srpna 2018 dovrší věk 6 let 
a dále děti, kterým byl v minulém 
roce udělen odklad začátku povin-
né školní docházky. 
Podmínky přijetí mladších dětí 
jsou následující: Dítě, které dosáhne 
šestého roku věku v době od září do 
konce června příslušného školního roku, 
může být přijato k plnění povinné školní 
docházky již v tomto školním roce, je-li 
přiměřeně tělesně i duševně vyspělé 
a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. 
Podmínkou přijetí dítěte narozeného 
v  období od září do konce prosince je 
také doporučující vyjádření školského 
poradenského zařízení, podmínkou při-

jetí dítěte narozeného od ledna do konce 
června doporučující vyjádření školského 
poradenského zařízení a odborného 
lékaře, která k žádosti přiloží zákonný 
zástupce. 
Děti se dostaví k zápisu v doprovodu  
zákonného zástupce dítěte, který s sebou 
přinese rodný list dítěte a  občanský 
průkaz, v případě cizinců doklad, kterým 
prokážou, že jsou zákonnými zástupci 
dítěte.  
Na webu školy je publikace Mgr. Jany 
Kovářové zabývající se mimo jiné  
dovednostmi, které by měly děti u zápisu 
prokázat. Zápis však není zkouškou, jde 
nám o posouzení školní zralosti dítěte.  

Více o zápisu na straně 3

Výročí, výročí, výročí 
Toto slovo nás bude v roce 
2018 neustále pronásle-
dovat. Ať už se bude jednat 
o výročí kulatá, tj. s os-
mičkou na konci letopočtu, 
nebo o výročí mapující sto 
let existence republiky. 
První a nejdůležitější událostí byl 
určitě vznik Československa 28. 10. 
1918. Dalším mezníkem byl nástup 
komunistů v roce 1948 a  Pražské 
jaro 1968. Významné pro naši stole-
tou republiku bylo také období Pro-
tektorátu Čechy a Morava 1939 – 
1945, normalizace v 70. letech 
a  hlavně Sametová revoluce 1989. 
Další výročí jsme si už připomněli – 
rozdělení republiky v roce 1993 na 
Českou republiku a Slovenskou re-
publiku. Symbolické je i to, že jsme 
v lednu 2018, opět jako před sto lety, 
volili prezidenta republiky. 
Tyto události, ale i další mezníky, 
bychom chtěli žákům připomenout 
trochu jinak. Nejen suchými fakty, 
která získají kdekoli, ale také 
různými činnostmi, na kterých se 
budou sami aktivně podílet – pro-
jekty, soutěžemi, pracovními semi-
náři, exkurzemi, výstavami, výlety. 
Chtěli bychom jim  dobu  od  vzniku  
republiky přiblížit fotografiemi, 
dobovými dokumenty, reáliemi. 
Věříme, že nás, stejně jako při orga-
nizaci oslav 125. výročí naší školy, 
podpoříte a pomůžete nám. Určitě se 
obrátíme s prosbou o pomoc při 
hledání materiálů na Vás – rodiče, 
prarodiče, bývalé žáky i širokou 
veřejnost. 
Každý člověk, a mladá generace 
hlavně, by měl znát své dějiny, své 
hrdiny a vzory. V minulosti máme 
hodně.             (mf) 
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SLOUPEK ŘEDITELE 
ŠKOLY 

Můj děda měl traktor. Zetor třicítku. 
Tvrdil, že je dokonalý, ale věděli 
jsme svoje, protože velká louže oleje 
pod motorem k němu patřila úplně 
s te jně jako neochota motoru 
naskočit „na první dobrou“ a typická 
modrá barva. Zase ale ten rozdíl 
proti orání s koňmi musel svým způ-
sobem dokonalost připomínat.  
Dnešní traktory, jak jsem se před pár 
lety dozvěděl od kamaráda Aleše, prý 
orají téměř samy. Takže už si člověk 
pod říkankou „Jede traktor, jede do 
hor, orat brambor“ nepředstavuje 
v  kabině stroje zpoceného rolníka 
v  zaprášených monterkách, ale 
manažera lánu v dobře padnoucím 
obleku, kterak v řídícím centru 
dohlíží na sklizeň. Co dál, Aleši? 
Pilulky a tuba jako v kultovních 
Návštěvnících? :-) 
Před čtyřmi lety jsme se začali s žáky 
věnovat tvorbě klasických filmových 
animací. Byla to taková práce na 
poli, které dlouho leželo ladem. 
První pokusy měly do dokonalosti 
hodně daleko, přesto byly výnosy 
více než slušné. Hnojivem bylo 
nadšení animátorů a zájem učitelů, 
technika byla spíše dřevní. První 
sklizní byly krátké šoty. Nebyly 
dokonalé ani se neblížily žákovským 
a učitelským vzorům - Jájovi 
a  Pájovi, Karlu Zemanovi, Jiřímu 
Trnkovi… 
V druhém roce se podařil vypěstovat 
první delší film o Zikmundu Wintro-
vi a vloni se v animačních dílnách 
urodil pěkný kousek do mezinárodní 
soutěže. Především nám však vyrost-
la první generace samostatných 
tvůrců, na které stačí dohlížet a sem 
tam vytrhnout trochu plevelu.  
Až se mě Aleš na oplátku zeptá, co 
bude dál, nepřiznám se mu, že detai-
ly zatím netušíme, ale budu mluvit 
o šanci pro co nejvíc žáků.     

Karel Folber

Rok 2018, takzvaný osmičkový rok, 
bude znamenat pro Českou republiku 
mnoho příležitostí ke vzpomínkovým 
akcím. Události v letech 1918, 1938, 
1948 nebo 1968 patří k významným 
milníkům naší hisotrie.  
V nabídce nejen muzeí a galerií jsou již 
v těchto dnech zajímavé výstavy, 
besedy, sympózia, konference a jiné 
akce a lze předpokládat, že budou 
přibývat další. 
28. října 2018 si budeme připomínat 
(pokračování v tajence). Nejen této, 
nýbrž i dalším osmičkovým událostem 
se chceme ve škole věnovat a připravu-
jeme celoškolní projekt, o  němž 
budeme průběžně informovat. 
Tajenka z minulého čísla 
ORIENTACE V PŘÍRODĚ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

KŘÍŽOVKA

Čtení pomáhá vždy nabízí několik do-
bročinných projektů, jež je možné pod-
pořit právě čtením, a naši čtenáři se 
dlouho rozhodovali, který z  projektů si 
vyberou. Už od září, kdy jsme se do pro-
jektu přihlásili, však jednoznačně 
prohlásili, že výtěžek půjde určitě na po-
moc dětem. 
Jak vlastně celý projekt funguje? Po tom, 
co přečteme (samostatně nebo společně) 
knihu, vyplníme během čtenářského 
klubu test, který se většinou skládá ze čtyř 
otázek. Na zodpovězení je časový limit, 
zpravidla pět minut. Celkově máme tři 
pokusy a poté se můžeme k  testu vrátit 
zase až po uplynutí sedmi dnů. Otázky se 
zaměřují opravdu na detaily, aby prověři-
ly, zda jsme knihu opravdu přečetli. Po 
zvládnutí testu přistane na náš uživatelský 
účet padesát korun a ty můžeme věnovat 
na jednu z nabízených charit. 
Do prosince jsme toho zvládli přečíst 
opravdu hodně a vyplnili jsme celkem 
osmnáct testů, což tedy odpovídá stejné-
mu počtu přečtených knih.  
Některé z knih nás však trochu potrápily. 
Největším oříškem byl Deník Anny Frank, 
kde jsme si lámali hlavy u jmen některých 
z  postav, což je i v  samotné knize 
složitější. Překvapivě jsme na více pokusů 
museli vyplnit i  test ke knize Malý princ, 
který je u dětí ze čtenářského klubu tolik 
oblíbený. V  tomto případě šlo však spíše 
o  zbrklost a nepozornost, protože šlo 
o první vyplňovanou knihu. 
A protože se blížily Vánoce, rozhodli jsme 
se, že je čas našetřené peníze poslat tam, 

kde je opravdu potřebují. Po pečlivém 
uvážení se naši čtenáři jednoznačně 
rozhodli pro podporu charity Loutky 
v  nemocnicích. Projekt rozdává radost 
nemocným dětem, a to je zvláště v  ad-
ventním čase opravdu potřeba. Poslali 
jsme celkem devět set korun a v  novém 
roce budeme určitě v podporování projek-
tu pokračovat. 

Mgr. Alice Jendelová 
Fotografie: školní archiv

POMOHLI JSME ČTENÍM PROJEKTU 
LOUTKY V NEMOCNICI 
V rámci čtenářského klubu zaštiťovaného vlastním 
programem Efektivní škola jsme se zapojili do pro-
jektu Čtení pomáhá, který rozdělí každý rok až de-
set milionů korun na dobročinné účely.

Legenda: 1. Český hrdina, Kazin manžel; 2. Provádět mazání; 3. Malý kůň; 4. Součást 
dveří určená k otevírání a zavírání; 5.  Místnost v domě; 6.  Pracovat s páčidlem; 
7.  Ledovcové jezero; 8.  Škraboška; 9.  Židovská rituální lázeň; 10.  Z toho důvodu; 
11. Tropický vítr; 12. Obyvatelka Polska; 13. Obilovina; 14. Rebarbora; 15. Německy malý; 
16. Žena loupežníka Rumcajse; 17. Vyvýšená stavba vzniklá nasypáním materiálu; 
18. Karetní hra; 19. Opak mladého.
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MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT PŘED ZÁPISEM DO PRVNÍCH TŘÍD… 
Duben je důležitým měsícem pro předškoláky a jejich rodiče, kteří zamíří 
k zápisu do prvních tříd. Na školním webu nabízíme rozsáhlý informační servis 
týkající se zápisů, jeho součástí jsou také odpovědi na nejčastější dotazy.

Těšíme se na předškoláky, jejich 
rodiče a případné další hosty ve 
čtvrtek a v pátek, 5., resp. 6. dub-
na 2018 od 14 hodin. 
Náhradním termínem zápisu je 
pondělí 9. dubna 2018 od 14 do 16 
hodin. 
Co dělat, když jsem jako rodič 
v termínu vyhlášeného zápisu 
zaneprázdněn nebo je dítě 
nemocné? 

Dítě samozřejmě nevedete do školy 
nemocné. V případě, že se nemůžete 
zápisu zúčastnit v řádném termínu, 
přijďte v náhradním. Také nás můžete 
kontaktovat a společně domluvíme 
další postup. Řešení, které vám bude 
vyhovovat, jistě dohodneme.  

Je nutné dítě na zápis speciálně 
připravovat? 

V žádném případě, zápis není test ani 
přijímací zkouška, jak se někteří rodiče 
domnívají. Případný horší výkon dítěte 
u zápisu nemá vliv na školní hod-
nocení. 

Co musím vzít na zápis s sebou?  

K zápisu je nutné vzít s sebou občanský 
průkaz a rodný list dítěte. Předem také 
můžete vyplnit osobní list a žádost 
o  přijetí, které naleznete v rubrice Ke 
stažení na našich stránkách. Vyřešení 
potřebných formalit však můžete také 
nechat až na samotný zápis.  

Lze získat o škole nějaké podrob-
nější informace?  

Základním zdrojem informací jsou 
webové stránky, které najdete na 
adrese www.1zsrako.cz. Jsme však 
připraveni zodpovědět vaše dotazy 

telefonicky, emailem, ve škole funguje 
informační koutek. Využít můžete také 
konzultační hodiny, které nabízí každý 
učitel. Den otevřených dveří se koná 
v  pátek 16. března 2018, Pohádková 
škola, tradiční akce pro předškoláky 
a jejich rodiče, v úterý 27. března 2018. 

Jak probíhá zápisový den?  

Po příchodu do školy se vás ujmou naši 
pedagogové. Společně půjdete do jedné 
z tříd, ve které si děti fotíme pro potře-
by pamětního listu. Následuje krátký 
rozhovor a plnění rozličných úkolů. 
Ověřujeme tak, má-li předškolák před-
poklady pro školní docházku. Čas 
samozřejmě zbyde také na nezbytné 
administrativní úkony a na případné 
dotazy.  

Jak se dozvím, že bylo dítě přija-
to?  

O přijetí dítěte k základnímu vzdělá-
vání rozhodne ředitel školy ve 
správním řízení. Rozhodnutí oznamu-
jeme zveřejněním seznamu přijatých 
(nepřijatých) dětí ve vestibulu školy 
a  na školním webu. Za tímto účelem 
bude rodičům přiděleno registrační 
číslo.  

Musím k zápisu, i když chci žádat 
o odklad začátku povinné školní 
docházky?  

Zákonný zástupce je povinen přihlásit 
dítě k zápisu k povinné školní 
docházce, a to v době od 1. dubna do 
30. dubna kalendářního roku, v němž 
má dítě zahájit povinnou školní 
docházku. Není-li dítě tělesně nebo 
duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li 
o to písemně zákonný zástupce dítěte 
v  době zápisu dítěte k povinné školní 

docházce, odloží ředitel školy začátek 
povinné školní docházky o jeden školní 
rok, pokud je žádost doložena do-
poručením příslušného školského po-
radenského zařízení a odborného 
lékaře nebo klinického psychologa. 
Začátek povinné školní docházky lze 
odložit nejdéle do zahájení školního 
roku, v němž dítě dovrší osmý rok 
věku.  
Pokud ředitel školy rozhodne o od-
kladu povinné školní docházky, infor-
muje zákonného zástupce o povinnosti 
předškolního vzdě lávání d í tě te 
a možných způsobech jejího plnění.  

Musíme k zápisu, ačkoliv jsme 
v minulém roce dostali odklad 
a dítě od září nastupuje do školy? 

Na rozhodnutí ředitele školy o odkladu 
začátku povinné školní docházky je 
stanoven termín nástupu dítěte do 
školy. Přesto doporučujeme, abyste se 
s dítětem k zápisu znovu dostavili. Ten-
to postup má několik důvodů. Společně 
ověříme, zda odklad školní docházky 
splnil svůj účel a získáte další informa-
ce, naši pedagogové vám dají další do-
poručení ohledně rozvoje dítěte a po-
mohou vám s povinnými formalitami. 

Jak máme postupovat v případě, 
že dítě bylo u zápisu, ale do školy 
nakonec nenastoupí?  

Absolvováním zápisu nebo rozhodnu-
tím o odkladu je stanoven termín 
a místo nástupu do školy. Rozhodnete-
li se (např. z důvodu přestěhování) pro 
jinou školu, budeme rádi, pokud nám 
tuto skutečnost včas oznámíte. 
V opačném případě způsobíte zbytečné 
komplikace.  

(red) 

Rozběhl se plavecký výcvik 
Po roční přestávce zaviněné uzavřením rakovnického 
plaveckého bazénu se od ledna rozběhl plavecký výcvik 
žáků naší školy. Plavat začali žáci třetího ročníku, jejich 
kurzy skončí předposlední březnový čtvrtek a od dubna je 
vystřídají čvtrťáci. 
Hledání nového bazénu nás zavedlo do Postoloprt. Ve 
čtyřtisícovém městě nedaleko Loun udržuje zdejší radnice 
útulný areál, který prošel v roce 2016 nákladnou rekon-
strukcí a slouží nejen zdejším obyvatelům, ale například 
také zájemcům z Loun, kde bazén rovněž zavřeli. 
Dobrou zprávou je, že rodičům nevznikly v souvislosti 
s dopravou do Postoloprt žádné finanční náklady. Doprava 
je plně hrazena z prostředků, které škola získala z rozvo-
jového programu MŠMT s názvem Podpora výuky plavání 
na základních školách v roce 2018.      (red, foto: šk. archiv)
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„Síla lidskosti“ dolehla 
na celý sál 

V sobotu 27. ledna jsme si 
připomněli Den památky obětí 
holocaustu. Naše žáky se nejen 
na toto datum vždy snažíme 
upozorňovat.  

Znát dějiny své země považujeme za 
velmi důležitou součást výuky. K této 
příležitosti jsme ve středu 24. ledna 
navštívili s celým druhým stupněm 
promítání filmu Síla lidskosti připomí-
nající činy sira Nicholase Wintona. Aby 
žáci nešli na film zcela nepřipraveni, 
věnovali jsme osobnosti pana Wintona 
hodiny českého jazyka a dějepisu. Žáci 
tedy věděli, že právě díky Nicholasi 
Wintonovi přežilo 669 českosloven-
ských dětí díky jeho transportům do 
Velké Británie, kde jim zajistil náhradní 
rodiny.  
Pustili jsme si i záznam rozhovoru 
s přeživšími dětmi. Jednou z nich byla 
také Věra Gissingová, kterou žáci viděli 
i v promítaném filmu Síla lidskosti. 
Samotné promítání filmu mělo velmi 
zvláštní atmosféru. Těch 60 minut 
všichni upřeně sledovali dokument 
a jediný zvuk, který se občas nesl sálem 
rakovnického kina, bylo otevírání 
kapesníků a pofrkávání. Vše to umocnil 
samozřejmě fakt, že jsou sami dětmi 
a snažili si představit takovou situaci, 
kdy odjíždí od rodiny na neznámo 
dlouho dobu. Při slavné scéně ze studia, 
kde se Winton poprvé setká se „svými“ 
dětmi, která obletěla celý svět, bylo 
mezi sledujícími takové ticho, které 
dokonale podtrhlo celou atmosféru. 
„Celkově byl film hodně poučný a do-
jemný, ale je to hrozná představa. Ne-
dokážu si představit, že bych musela 
odjet,“ řekla Justýna Mašková z 8. A po 
zhlédnutí filmu. 
Po promítání došlo na diskuzi s dra-
maturgem Zdeňkem Tulisem, kde se 
žáci chvíli osmělovali, ale pak musela 
být diskuze zastavena, jinak bychom 
z kina jen tak neodešli.  Naštěstí se však 
na mnoho otázek dostalo a díky tomu 
víme, kolik přeživších se vrátilo zpět do 
Čech, co pro dramaturga bylo nejvíce 
emotivním zážitkem, jaký byl sir 
Nicholas z jeho osobních vzpomínek 
a také tragický osud posledního trans-
portu, který už bohužel odjet do 
Británie nestihl. 
…Zdá se být neuvěřitelné, že uběhlo 
pouhých sedm let od té hrůzy, ode dne, 
kdy jsme byli osvobozeni od pekla 
nacistické Evropy. Tamara tvrdí, že se 
od této tragédie nemůžeme osvobodit 
nikdy. Naše děti a děti našich dětí s ní 
musejí být seznámeni. A stejně i ostatní 
děti světa… 
Gerald Green, Holocaust. Praha: X-
EGEM, 1994, s. 9.n   Mgr. A. Jendelová

Známe logo projektu 100 let republiky 
Během února jsme vybírali logo, které nás bude provázet 
celoročním školním projektem 100 let republiky. V anketě 
byl vybrán jeden z návrhů paní učitelky Vorlové.

Po celý rok hodláme žákům připomínat 
události související nejen se stým 
výročím založení republiky, ale také 
události související s tzv. osmičkovým 
rokem.  
Význam výročí podtrhuje fakt, že pro 
účely projektu vzniklo jeho vlastní logo. 
Vítězný návrh byl jedním ze tří, z nichž 
mohli respondenti vybírat. Autorkou 
návrhu je Mgr. Martina Vorlová.         (kf)

ANIMAČNÍ DÍLNY TENTOKRÁT O ZVUKU 
Projekt animačních dílen pokračuje také 
ve druhém pololetí. Ustálenou sestavu 
našich učitelů, kteří se o projekt starají 
již třetím rokem, tentokrát posílil Václav 
Flégl z Centra dokumentárního filmu. 
Jak napovídá plakát k akci autorky Mgr. 
Martiny Vorlové, účastníci se tentokrát 
zaměřili na zvuk, mimo jiné se zabývali 
ozvučením školních soutěžních filmů pro 
Mezinárodní dětskou výtvarnou výstavu 
Lidice 2018, jejíž organizátoři od roku 
2017 vypisují také kategorii filmů a ani-
mací. 
Věděli jste, že prvním československým 
zvukovým hraným filmem byl snímek 
Tonka Šibenice režiséra Karla Antona 
z roku 1930?     (kf) 

Kytarová skupina Jedničky z jedničky, o které jsme psali v minulém vydání novin, byla 
pozvána na zahájení hasičského plesu do Přílep u Rakovníka. V sobotu 3. 2. 2018 
zahrála skupina zkušených kytaristů ve složení Karolína Mačejová, Karolína Černá, Lin-
da Starová, Adéla Čechová a Martin Šmíd doplněná o šikovné žáky z nižších kurzů 
(Martin Janota, Ondřej Sladkovský a Anna Doležalová) oblíbené písně přílepských oby-
vatel od skupiny Kabát: Colorado, Krutý krtek Joy a V pekle sudy válej. Kytaristé sklidili 
velký potlesk a byli pozváni na pouť na konci školního roku. Mají tak před sebou velkou 
výzvu: přijít s novými písničkami v líbivém provedení.        (red, foto: Mgr. Z. Ledvinová)
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ČEKÁ NÁS OD BŘEZNA DO KVĚTNA 
Oblíbenou útěchou rodičů na začátku školního roku bývá 
věta „Neboj, rychle to uteče a budou prázdniny“. V březnu 
pak i největší morousové z řad žáků musí rodičům přiznat, 
že zase měli pravdu: Ten školní rok opravdu utíká. 
Blíží se hektické období, ve kterém naši učitelé připravují 
řadu akcí nejen pro současné žáky, ale také pro budoucí 
prvňáčky, rodiče a další zájemce. 
7. 3. od 15:30 Školička pro budoucí prvňáčky a rodičovská 
kavárna 
16. 3. od 8:00 Den otevřených dveří v základní škole, ve 
školní družině od 14:00 
27. 3. od 13:00 Pohádková škola pro předškoláky a jejich 
rodiče, koná se v hlavní budově školy 
5. a 6. 4. od 14:00 Zápis do 1. ročníku pro školní rok 
2018/2019 
19. 4. od 15:30 Třídní schůzky (na 2. stupni formou konzul-
tací od 16:00) 
30. 4. a 1. 6. Ředitelské volno (učitelé se účastní seminářů 
pořádaných v rámci projektu Efektivní škola) 
21. - 23. 5. Cyklistický kurz pro žáky 8. - 9. tříd 
31. 5. Fotografování tříd 
Do 26. 3. probíhá plavecký výcvik žáků 3. tříd, od 9. 4. za-
hajují výuku plavání čtvrťáci.  

(red)

HURÁ NA BOŽÁK 
Tak mohly křičet děti ze čtvrtých a pátých tříd, které odjížděly 
na lyžařský kurz. Myslela jsem si, že se některého z nich 
zeptám na zážitky, dojmy. Moje volba na doporučení pana 
učitele padla na žáka 5. A Martina Janotu. 
„Martine, můžeš mi říct, kde jste byli?“ „Byli jsme na Božím 
Daru v chatě Slovanka. A celý týden to bylo moc fajn!“ 
„Co jste celý den dělali?“ „Každý den jsme lyžovali, hráli jsme 
různé hry venku i na chatě. Jenom ve středu jsme vyrazili na 
vycházku, koulovali jsme se, klouzali a taky pozorovali 
zamrzlý potok. Na něm byl led, ale pod ledem tekla voda.“  
„A vyzkoušel někdo, zda je dost silný?“ „To ne, to jsme se 
báli.“ 
„Myslíš si, že bys jel třeba znovu?“ „Určitě, moc si mi tam 
líbilo. Měl jsem tam i kamarády ze třídy, o to to bylo lepší. 
A  ještě lepší by bylo, kdybychom na hory jeli i o jarních 
prázdninách s rodiči a se sestrou.“  
„Tak Ti, Martine, přeji, aby se Tvé přání vyplnilo!“ 
Podle reakcí učitelů, kteří byli s dětmi na horách, by prý takto 
odpovídali asi téměř všichni. A i když se některým stýskalo, 
tak to bylo jenom na chvíli, protože nové zážitky byly silnější. 
Na hory, ovšem do Rokytnice, vyrazili také žáci 2. stupně. 
O jejich pobytu v Krkonoších se můžete dočíst na straně 6. 

(mf; fotografie: školní archiv)

VIII.B se zapojila do projektu iKid 
Cílem projektu iKid je naučit děti využívat je-
jich jedinečné, inovativní myšlení a inspirovat 
je k tomu, aby věřily, že jejich myšlenka 
může změnit svět. 

Projekt se snaží podpořit kreativitu dětí tím, že jim poskytne 
bezpečné prostředí pro hraní si s jejich vlastními podnikatel-
skými nápady. V průběhu projektu pod vedením učitelů a men-
torů z byznys prostředí vytvářejí žáci svůj vlastní startup. Po 
dobu šesti měsíců budou muset projít stejnou cestu, jako každý 
začínající podnikatel, nebo firma, která chce uspět se svým 
vlastním originálním nápadem.  
Žáci z 8.B natočili v listopadu minulého roku motivační video. 
Na základě tohoto videa byli přijati do soutěže. První letošní 
setkání byl workshop, který se uskutečnil 9. ledna v pražském 
klubu Animika. Na workshop náš tým přijel jako první. Přivíta-
la nás školící skupina, která se skládala z větší části ze sloven-
sky mluvících lektorů, protože soutěž vznikla a již několikátý 
ročník probíhá u našich sousedů na Slovensku. Žáci se museli 
již od počátku soustředit na výklad a vedení lektorů, jelikož 
někteří slyšeli slovenštinu poprvé v životě. K dobré náladě po-
mohlo také výborné občerstvení.  
Našeho prvního workshopu se zúčastnilo celkem pět škol. Po 
rychlé seznamovací soutěži bingo proběhlo několik dalších tý-
mových aktivit, při nichž žáci zjistili, že každý tým by měl mít 
svého vedoucího a každý člen se musí spolehnout nejen sám na 
sebe, ale také na svého kolegu k vytvoření opravdu silného 
a tvůrčího kolektivu.  
Poté přišly na řadu jednotlivé projekty. Musím se přiznat, že 
v  této chvíli jsme měli mírnou výhodu. Zatímco ostatní školy 
jely na workshop teprve vymýšlet, my jsme s inovativním ná-
padem už přijeli. Přesto tým provedl SWOT analýzu svého pro-
duktu, při které se shodli, že nápad na vytvoření vzdělávací 
pomůcky do hodin hudební výchovy není špatný a mohl by si 
najít své místo na trhu. Následovalo vytvoření modelu, přípra-
va prezentace produktu a také se nám podařilo vymyslet zají-
mavý název a logo.  
Model našeho hudebního nástroje, který spojuje několik 
hudebních úderných nástrojů do jedné multifunkční „krabice“, 
se velice povedl i přes omezené možnosti. Konečně se mohlo 
projevit tvůrčí myšlení všech členů. Každý přispěl svým nápa-
dem ať už funkčním, nebo designovým. Poté přišlo na řadu to 
nejtěžší - představit náš výrobek, zaujmout a odpovědět na 
otázky publika. I přes mírnou nervozitu žáci předvedli vynika-
jící představení. Musíme přiznat, že i nápady konkurenčních 
škol nás zaujaly. Společně se těšíme na další setkání v projektu 
iKid. 

        (Mgr. Martin Donát, fotografie: školní archiv)
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ÚSPĚŠNÁ LEDNOVÁ VÝPRAVA ZA KRAKONOŠEM 
Leden se nesl ve znamení lyžařských kurzů. Nejprve vyrazila do Krkonoš výprava žáků 
druhého stupně, dvě party žáků prvního stupně pak zavítaly do Božího Daru. Zájem 
o lyžování právě mezi mladšími žáky rok od roku roste. 

Tiché nedělní dopoledne, vylidněné 
náměstí v  Rakovníku, teploty nepříliš 
typické pro lednový měsíc, přivítaly při 
nástupu do autobusu letošní účastníky 
lyžařského kurzu. Ještě poslední pře-
počítání a můžeme zamávat rodičům… 
Tentokrát vyrážíme do nejvyšších hor 
naší republiky, do Krkonoš. Ve 
stoupání u Kořenova se začíná ukazo-
vat první sníh a s  ním roste i nálada 
v  autobuse.   „Tak snad budeme letos 
lyžovat“, zaznělo kdesi v autobuse. 
Obavy se úplně rozplynuly při průjezdu 
Rokytnicí, kde už bylo možno spatřit 

první lyžaře. My se však smýkáme ještě 
výš do části Františkov, kde nám bude 
týden k dispozici penzion s historickým 
názvem Družba. 
 Od pondělí se již s nadšením věnujeme 
nácviku snowboardingu a sjezdového 
lyžování. Vyjednali jsme si sjezdovku, 
která je hned u chaty. Odpadá nám 
tedy únavné nošení lyží, které jsme 
museli praktikovat v Bedřichově. Díky 
skvělým instruktorům a dětem se brzy 
dostavují kýžené výsledky.  
Doprovodný program se daří také 
naplňovat. Naše droboť si nejen 

v y s l e c h l a p o u t a v é p ř e d n á š k y 
o  lyžování, snowboardingu, první po-
moci a bezpečnosti na horách, ale 
účastnila se i piškotéky, turnaje ve 
stolním tenise a sjezdových závodů. 
Nezbývá než poděkovat pánu hor. 
„Děkujeme, pane Krakonoš i , za 
ochranu, tedy kurz bez vážnějšího po-
ranění a nemocí, a za sníh, který jsi 
nám ve středu v noci seslal.  
Když vše dobře dopadne, za rok tě rádi 
zase navštívíme.“  

(Mgr. Robert Chytrý,  
fotografie: školní archiv)

BRUSLENÍ JE V NAŠÍ ŠKOLNÍ DRUŽINĚ STÁLE OBLÍBENÉ 
Stejně jako v předchozích letech i letos mohou děti navštěvovat s družinou bruslení na 
rakovnickém zimním stadionu. Zájem dětí je opravdu velký, a proto se každou středu setkává 
na ledě mnoho dětí nejen z prvního stupně. Často se dokonce přidají i někteří z rodičů 
a o zábavu je tedy opravdu postaráno. 

Vychovatelky školní družiny vždy 
připraví dětem pestrý program. Po 
rozbruslení se vychovatelky věnují těm, 
kteří s bruslením teprve začínají.  Děti 
jsou v  tomto ohledu velmi šikovné 
a dělají ohromné pokroky. Je to přede-
vším tím, že na rozdíl od dospělých 
k  novým věcem př i s tupuj í bez 
zbytečného strachu. Bez otálení se tedy 
chytnou hrazdiček a každým týdnem 
vylepšují techniku, tempo a jsou si 
každou další hodinou strávenou na 
ledě jistější. Nejoblíbenější aktivitou 
začínajících bruslařů jsou tzv. buřtíky. 
A ti zdatnější se buď zdokonalují 
společně s  ostatními, nebo se věnují 
oblíbenému hokeji. 

Vychovatelky se dále věnují aktivitám 
podporující rovnováhu a koordinaci 
pohybu, tady zase mezi nejoblíbenější 
disciplíny patří slalom, kterého se často 
zúčastní i dospělí. Vychovatelky 
i  rodiče jsou pak od dětí náležitě pod-
porováni. Dů lež itou součástí je 
samozřejmě i naučit děti bezpečnému 
bruslení a ohleduplnosti k ostatním na 
ledě. 
Jsme velmi rádi, že žijeme ve městě, 
kde máme možnost s dětmi navštěvo-
vat zimní stadion a věnovat se 
sportovním aktivitám, jejichž rozvíjení 
považujeme za opravdu důležité. 

Mgr. Alice Jendelová 
fotografie: školní archiv


