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O r g a n i z a c e  

Školní noviny vydává 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 

Adresa 

1. základní škola, Rakovník, 

Martinovského 153 

Rakovník 

269 01 

 
Email 

skolni.noviny@1zsrako.cz 

reditel@1zsrako.cz 

 
Telefon 

+420 313 512 397 

+420 725 399 299 

 
Web 

http://www.1zsrako.cz 

 
IČ 47016973 

DIČ CZ 47016973 

Ročník: 2012        Číslo: 3          Datum vydání: 3. září 2012                      Cena: zdarma 

VYHLAŠOVALI JSME NEJLEPŠÍ ŽÁKY 
Na konci školního roku 
jsme odměnili při slav-
nostním vyhlašování 
nejaktivnější a nejlepší 
reprezentanty naší 
školy. 
S koncem školního 

roku nás vždy čeká 

vyhodnocování a bilan-

cování. Samozřejmě se 

všichni žáci a rodiče 

nejvíce zajímají o vy-

svědčení. Nesmí se 

však zapomenout na 

výborné výsledky, kte-

rých žáci naší školy 

dosáhli v různých vědomostních a sportovních soutěžích. V roce 2011/2012 vznikly na naší 

škole dvě nové soutěže, ve kterých se odráží celoroční aktivita a píle dětí. V obou soutě-

žích se hodnotí jak samotná reprezentace školy, tak i umístění na stupních vítězů, za což 

dostávají soutěžící body, které jsou pro vyhodnocení určující. 

V pátek 29. června 2012 

jsme se při slavnostním 

ceremoniálu, který se ko-

nal na nově zrekonstruo-

vaném prostranství před 

budovou školy, rozloučili s 

našimi absolventy - žáky 

devátého ročníku.  

Přejeme všem mnoho 

úspěchů v dalších působiš-

tích. 

Pokračování na str. 3 

Do nového školního roku s keramikou 
Příznivci práce s tradičním materiálem, jakým bezesporu kera-

mická hlína je, se mohou od letoška těšit na novou keramickou 

dílnu,  kterou jsme v areálu naší školy zprovoznili. 

Pracovna vznikla adaptací několika nevyužívaných místností v 

objektu samostatně stojících dílen. Kromě vyklizení zmíněných 

prostor a dalších nezbytností bylo zapotřebí provést některé 

stavební práce, opravit podlahové plochy a elektroinstalaci. Na 

konci srpna pak odborná firma dodala a zapojila „srdce“ kera-

mické dílny -  elektrickou pec. 

Prohlídka keramické dílny bude umožněna v rámci dne otevře-

ných dveří a během dalších školních akcí. (kf; fotografie: školní 

archiv) 

Od založení čtvrtletníku 
Školní noviny uplynul rok. V 
září 2011 vyšlo jejich první 
číslo, které v tříměsíčních 
intervalech následovaly 
další. Zvykli jsme si před-
stavovat ve školním zpravo-

daji důležité programy, 
projekty a další aktivity, 
informovat o termínech a 
plánovaných akcích. Od 
březnového čísla se o tvor-
bu zpravodaje starala 
tříčlenná redakční rada, 

která bude ve stejném slo-
žení pracovat také letos. 
Čtenářům jsou Školní noviny 
k dispozici v infokoutku v 
hlavní budově a také na 
webových stránkách v sa-
mostatné rubrice. (kf) 

JEDEN ROK ŠKOLNÍCH NOVIN 
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Přehled zaměstnanců školy a třídnictví 
Ředitel školy: Mgr. Karel Folber 

Zástupkyně ředitele školy, výchovná poradkyně: Mgr. Milena Mouchová 

Netřídní učitelé: Mgr. Věroslava Borská, Martin Borský, Mgr. Danuše Šťáhlavská, Mgr. 

Marcela Marvanová 

Vychovatelky školní družiny: Romana Hubková (vedoucí vychovatelka), Irena Hlavsová, 

Blanka Mudrová 

Školnice: Danuta Šímová 

Hospodářka školy: Radka Severinová 

Provozní zaměstnanci: Pavlína Jakubův, Jana Vostrá, Jiřina Kučerová, Dagmar Podolková 

* Om1 = Omáčkovna přízemí (ostatní třídy sídlí v hlavní budově); **PT = přípravná třída 

KŘÍŽOVKA 
Od letošního školního roku slouží žákům a učitelům technické zařízení s označením KE 105 B. O jaké zařízení 

se jedná se dozvíte z tajenky.  

Tajenka křížovky z minulého čísla: PRAŽSKÁ BRÁNA 

 
 1. Mužské jméno (4. 

11); 2. Smalt; 3. 

Radioaktivní prvek; 

4. Souzvuk tónů; 5. 

Námět; 6.  Lidnatý 

asijský stát; 7. Zí-

rat; 8. Geometrické 

těleso; 9. Pokojové 

rostliny (áronovité); 

10. Stavební mate-

riál; 11.  Ženské 

jméno (2. 4.); 12. 

Stříkat vodou 

SLOUPEK  

ŘEDITELE ŠKOLY 
Vážení rodiče, 

je před námi další školní rok. 

Stejně jako ten minulý i 

školní rok 2012/2013 nabíd-

ne řadu změn, které mají 

jedno společné - přinést do 

pedagogické práce novou 

kvalitu.  

Samozřejmě hodláme pokra-

čovat v některých tradič-

ních a úspěšných programech 

a projektech, ovšem novinky, 

které jsme pro blížící se 

měsíce připravili, budou dle 

mého přesvědčení nejen 

smysluplné a efektivní, ale 

také dostatečně atraktivní 

pro žáka. Právě žák jako spo-

kojený a motivovaný jedinec 

vybavený potřebnými kompe-

tencemi uplatnitelnými v 

praktickém životě a hrdý na 

školu, kterou navštěvuje, je 

naším cílem.  

Práci jsme založili na indivi-

duálním přístupu.  Snažíme 

se nabízet maximální možnou 

péči všem žákům, tedy také 

žákům mimořádně nadaným a 

žákům se speciálními vzdělá-

vacími potřebami, se zdra-

votním postižením a znevý-

hodněním. (Karel Folber) 

Informace o škole 
Název školy: 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 

Adresa školy: Martinovského 153, 269 01 Rakovník 

Telefony a emaily 

Kancelář: +420 313 512 397 (i fax); info@1zsrako.cz 

Ředitel školy: +420 725 399 299; reditel@1zsrako.cz 
Zástupkyně ředitele školy, výchovná poradkyně: +420 313 512 397; mouchova@1zsrako.cz 

Sborovna 1. st.: +420 724 257 727; sborovna 2. st.: +420 313 515 520; +420 725 491 069 

Školní družina: +420 313 515 319; +420 724 257 725 

Školní jídelna (Scolarest - M. Slachová): +420 731 438 484 

Ve školním roce 2012/2013 máme 15 tříd včetně jedné přípravné třídy, která společně s jedním 

oddělením školní družiny sídlí v budově tzv. Omáčkovny. Všechny třídy základní školy jsou umístěny v 

hlavní budově v Martinovského ulici čp. 153. Dvě oddělení školní družiny sídlí v budově MŠ V Parku.  

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

         X    

             

             

             

             

Třída Třídní učitel Učebna Třída Třídní učitel Učebna 

PT** Mgr. Michaela Poulová Om1* VI. A Mgr. Marcela Skučková 26 

I. A Mgr. Ivana Hejdová 6 VI. B PaedDr. Květa Emingerová 23 

I. B Mgr. Eliška Dyršmídová 9 VII. Mgr. Martina Vorlová 12 

II. A Mgr. Zuzana Ledvinová 5 VIII. A Mgr. Libuše Dušková 17 

II. B Mgr. Alena Rojíková 7 VIII. B Mgr. Šárka Divišová 29 

III. Mgr. Jitka Pazáková 3 IX. A Bc. Robert Chytrý 24 

IV. Mgr. Jana Erlebachová 13 IX. B Mgr. Milena Fridrichová 21 

V. Mgr. Marika Palivcová 22    
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Pokračování ze str. 1 

Za účast ve vědomostních a dovednostních soutěžích byli oceněni tito žáci: 

1. místo -  Kristýna Jelínková, 2. místo – Aleš Zwettler, 3. místo – Jan Gregor 

 

V soutěži nejlepší sportovec roku se za vzornou reprezentaci umístili: 

kategorie žáci 1. - 3. ročník 

1. Jan Lochovský 11 bodů, 2. - 7. Lukáš Moucha, Adam Mikšovic, Jakub Kraus, 

David Miller, Matěj Alexij, Filip Pavluv 2 body 

kategorie žákyně 1. - 3. ročník 

1. Klára Malá 8 bodů, 2. Tereza Valdhansová 3 body, 3. - 4. Simona Zemanová, 

Nikol Jankovičová 2 body 

kategorie žáci 4. - 5. ročník 

1. Patrik Brabec 19 bodů, 2. - 7. Dan Pecháč, Matěj Sladkovský, David Tancoš, 

Lukáš Vyhnánek, Marek Slepička, Tomáš Duong,  4 body 

kategorie žákyně 4. - 5. ročník 

1. - 3. Karolína Šmídová, Markéta Kozáková, Vanesa Bechnerová 2 body 

kategorie mladší žákyně: 

1. Martina Levová 15 bodů, 2. Gabriela Peroutková 14 bodů, 3. Nikola Kubeková 13 

bodů 

kategorie mladší žáci: 

1. Milan Nováček 28 bodů, 2. Petr Ivanov 22 bodů, 3. Dominik Hůla 21 bodů 

kategorie starší žákyně: 

1. Kristýna Kleknerová 58 bodů, 2. Monika Koreňová 16 bodů, 3. Kristýna Jelínko-

vá 12 bodů 

kategorie starší žáci: 

1. Martin Brož 54 bodů, 2. Adam Vrána 48 bodů, 3. Jakub Jankovič 30 bodů 

 

Při slavnostním vyhlašování byli rovněž odměněni vítězové soutěže ČEZ oranžový 

pětiboj Martiny Sáblíkové 

žáci 1. - 4. ročníku: 

1. David Tancoš, 2. Filip Podhorský, 3. Jan Lochovský 

žákyně 1. - 4. ročníku: 

1. Klára Malá, 2. Kristýna Holečková, 3. Mirka Brožová 

žákyně: 

1. Karolína Kozáková, 2. Nikola Kleknerová, 3. Kristýna Kleknerová 

žáci: 

1. Jakub Jankovič, 2. Karel Vítek, 3. Zdeněk Melč 

 

Všem úspěšným žákům gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů (R. Chytrý, 

I. Hejdová; foto: školní archiv) 

Volnočasové aktivity 
Většina kroužků, které organizují naši pedagogové, zahájí činnost od října a dětem 

je budeme nabízet postupně během září. Řadu aktivit však zajišťujeme ve spoluprá-

ci s externími partnery a novou etapu v péči o volnočasové vyžití žáků základních 

škol představuje společných projekt naší školy s 2. a 3. ZŠ Rakovník, který finanč-

ně podpořilo Město Rakovník. V rámci projektu vznikla nabídka celkem sedmi spor-

tovních kroužků, do kterých se mohou zapsat zájemci ze tří zmíněných škol. Po-

drobnosti jsou k dispozici na webových stránkách školy příp. v kanceláři školy. 

Nabídka kroužků 

Volejbal hochů 5. - 7. ročníku, každé pondělí od 15:30 do16:30 v tělocvičně 2.ZŠ, 

Basketbal dívek 5. - 9. ročníku, každé úterý od 15:30 do 16:30 v tělocvičně 2. ZŠ, 

Volejbal dívek 4. - 6. ročníku, každou středu od 14:30 do 15:30 v tělocvičně 3.ZŠ, 

Basketbal hochů 4. - 6. ročníku, každou středu od 14:30 do 15:30 v tělocvičně 1.ZŠ, 

Gymnastika dívek a hochů 1. - 3. ročníku, každý čtvrtek od 15:15 do 16:15 v tělo-

cvičně 2.ZŠ, 

Futsal hochů 6. - 9. ročníku, každý pátek od 14:30 do 15:30 ve sportovní hale, 

Florbal dívek 6. - 9. ročníku, každý pátek od 14:30 do 15:30 v tělocvičně 1.ZŠ (kf) 

Ojedinělý úspěch zaznamenali naši 
reprezentanti na Mistrovství České 
ČR v Beachsocceru, které se konalo v 
Sokolově.  
Na zdejší pláži si výběr kluků z naší 
školy v konkurenci týmů z dvanácti 
škol z celé republiky vybojoval druhé 
místo a stal se tak vícemistry ČR.  
Nejlepším hráčem turnaje, kterému 
přihlížel také reprezentační trenér 
českého národního teamu v beachso-
cceru, se stal absolvent naší školy 
Adam Vrána. Perfektní výkon však 
předvedli všichni hráči. (M. Borský; 
kf) 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 

Období školního vyučování ve školním 

roce 2012/2013 začne v pondělí 3. září 

2012. Vyučování bude v prvním pololetí  

ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2013. 

Období školního vyučování ve druhém 

pololetí bude ukončeno  v pátek 28. 

června 2013. 

Podzimní prázdniny připadnou na čtvr-

tek 25. října a pátek 26. října 2012. 

Vánoční prázdniny budou zahájeny v 

sobotu 22. prosince 2012 a skončí ve 

středu 2. ledna 2013. Vyučování začne 

ve čtvrtek 3. ledna 2013. 

Jednodenní pololetní prázdniny připad-

nou na pátek 1. února 2013. 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne 

jsou v termínu od 25. února 2013 do 3. 

března 2013. 

Velikonoční prázdniny připadnou na 

čtvrtek 28. března a pátek 29. břez-

na 2013. 

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 

29. června 2013 do neděle 1. září 

2013. 

Období školního vyučování ve školním 

roce 2013/2014 začne v pondělí 2. září 

2013.  

 

Třídní schůzky 

20. 11. 2012  

10. 12. 2012 (pro rodiče vycházejících 

žáků) 

25. 4. 2013 

Den otevřených dveří 

25. 1. 2013 

Pohádková škola 

29. 1. 2013 (kf) 

VYHLAŠOVALI JSME NEJLEPŠÍ ŽÁKY 

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU 

7. 2. 2013 OD 14 DO 18 HODIN 

8. 2. 2013 OD 14 DO 17 HODIN  
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Vyhlášení nejlepších žáků školy 

ČTYŘLÍSTEK - vážíme si, že jsi žákem naší školy 

V úterý 26. června 2012 jsme pořádali školní slavnost, bě-

hem níž jsme ocenili nejlepší žáky školy, kteří získali titul 

Čtyřlístek udělovaný letos premiérově žákům nominovaným 

jednotlivými učiteli. Myšlenkou školního programu Čtyřlístek 

dáváme najevo, že si vážíme žáků, kteří v průběhu školního roku proje-

vovali obětavost,  ochotu, výraznou píli, kreativitu, svědomitost a cíle-

vědomost, nezištnost, schopnost řešit samostatně úkoly apod.  

Na základě nominace 

získal každý žák po-

chvalný list, místo v 

galerii nejlepších žá-

ků, věcné ceny a oce-

nění, které bylo mož-

né získat jedině tím-

t o  z p ů s o b e m —

originální tričko s 

logem 1. ZŠ Rakovník. 

Absolutním vítězem, 

který vzešel z tajného hlasování pedagogických pracovníků a členů 

školního parlamentu, se stala Kristýna Jelínková z 8. B, které jsme za 

přítomnosti starosty města Ing. Zdeňka Nejdla, vedoucí odboru škol-

ství MěÚ Rakovník Ing. Marie Polcarové, tiskové mluvčí Bc. Alidy Štu-

lajterové, pedagogů, rodičů a žáků předali originální plaketu.  

Kulturní program obstarali žáci dramatického kroužku, kteří vystoupili 

se svojí verzí klasické pohádky Popelka a sklidili za svůj výkon bouřlivý 

potlesk. (kf) 

 

Ocenění převzali:  
Linda STAROVÁ 1. A, Viktorie HNÍDKOVÁ 1. B, Jan LOCHOV-
SKÝ 2., Tereza HORNÍKOVÁ 3., David TANCOŠ 4., Tomáš DU-
ONG 5. A, Aleš ZWETTLER 7. A, Jan GREGOR 7. A, Kristýna 
ŠTĚPKOVÁ 7. B, Nikola HORNÍKOVÁ 7. B, Gabriela PEROUTKO-
VÁ 7. B, Kristýna JELÍNKOVÁ 8. B, Adam VRÁNA 9. A, Kristýna 
KLEKNEROVÁ 9. A, Martin BROŽ 9. A, Jaroslav BORSKÝ 9. A, 
Veronika BAYEROVÁ 9. A 

ŠKOLNÍ DRUŽINA 
V loňském roce proběhly ve školní 
družině různorodé akce. Zaměřili 
jsme se mimo jiné na budování vzta-
hů k lidem, přírodě a okolí, úctě ke 
starším lidem, vzájemné pomoci, 
obecně pak na ty činnosti, které 
děti zaujmou a přinesou jim nové 
poznatky a obohacení pro jejich 
další budoucí život. 
 

Od školního roku 2012/2013 chce-

me umožnit docházku do školní dru-

žiny všech žáků 1. stupně, tedy i 

žáků 4. a 5. ročníku. Díky navýšení 

kapacity školní družiny jsme mohli v 

prostorách Omáčkovny otevřít další 

oddělení, které zajišťuje také ranní 

provoz. Další dvě oddělení sídlí v MŠ 

V Parku. 

O přijímání dětí do školní družiny 

rozhoduje ředitel školy. Rodiče jsou 

povinni vyplnit zápisní lístek, jehož 

prostřednictvím oznamují mimo jiné 

také způsob docházky dítěte a za-

jištění odchodu z družiny. Zápisní 

lístky rozdají na začátku roku všem 

dětem vychovatelky, k dispozici 

jsou také v infokoutku v budově 

školy a na webových stránkách. 
 

Provoz školní družiny: 6:40—7:40; 

11:35 - 17:00 

Vychovatelky: Romana Hubková 

(vedoucí vychovatelka), Irena Hlav-

sová, Blanka Mudrová, DiS. 

(Romana Hubková; kf; fotografie: 

školní archiv) 

Adaptační kurz pro žáky 6. a 7. tříd 

Po pozitivních zkušenostech z minulých let se v letošním září opět 

uskuteční příjemný vstup šesťáků a sedmáků do nového školního roku 

v Březové u Třebíče.  

Tento kurz je zaměřen na posilování vzájemných vztahů, je účinnou 

prevencí agresivity a poznávání se v nových situacích. 

Uskuteční se 18. – 21. 9. 2012 pro 30 žáků s pedagogickým dozorem 

našich učitelů, kteří se seznámí s novými žáky v jiném prostření, než 

je škola. Doporučujeme ho hlavně nově příchozím žákům, kteří se ne-

násilně seznámí se svými novými  spolužáky.  

Rodiče se mohou obrátit co nejdříve na třídní učitele nebo přímo na 

paní učitelku Mgr. Martinu Vorlovou.  (mf) 
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VYBÍRÁME Z NAŠICH AKTIVIT 

 Slavnostní zahájení školního roku 3. září 2012 s divadel-

ním představením pro prvňáčky 

 Adaptační kurz pro žáky 6. a 7. ročníku a zájemce z řad 

žáků 2. stupně organizovaný ve spolupráci se sdružením 

ISTAN v Březové u Třebíče 

 Den jazyků - celoškolní projekt organizujeme u příleži-

tosti Evropského dne jazyků 

 Školní parlament; chceme, aby se naši žáci mohli podílet 

na řešení důležitých záležitostí ve škole, dokázali praco-

vat v  partnerském duchu, měli prostor k vyjádření vlast-

ních názorů a postojů 

 Ekokrok - druhý ročník celoročního projektu zaměřeného 

na ochranu životního prostředí, recyklaci surovin, šetrné 

nakládání s materiály 

 Kamarádím s knihou - dlouhodobý školní program oriento-

vaný na rozvoj čtenářské gramotnosti a vztah k literatu-

ře 

 Plavecký výcvik pro žáky 2. a 3. ročníku pořádaný v měst-

ské plavecké hale 

 Čtyřlístek 2013 - druhý ročník vlastního školního progra-

mu, v němž oceňujeme nejúspěšnější žáky 

 Ve spolupráci se základními školami v Rakovníku v rámci 

společného projektu nabízíme sedm sportovních kroužků 

spolufinancovaných Městem Rakovník 

 Tradiční cykloturistický pobyt - desítky žáků se s našimi 

pedagogy každý rok účastní několikadenního pobytu v pří-

rodě, během kterého podnikají cykloturistické výpravy a 

poznávají Rakovnicko 

 Školička pro budoucí prvňáčky, kteří blíže poznají pro-

středí školy a budoucí pedagogy 

 Lyžařský a snowboardový kurz 

 Pohádková škola pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče 

 Hrajeme pro školky - mateřským školám nabízíme vystou-

pení členů dramatického kroužku, kteří nastudovali po-

hádku O Popelce 

 Druhý ročník soutěže o nejlepšího sportovce školy 

 Den dětí - organizují žáci 2. stupně pro kamarády z 1. - 5. 

ročníku 

 Školní noviny - vydáváme od školního roku 2011/2012 jako 

čtvrtletník 

 Školní časopis Jednička - tvoří členové redakční rady a 

žáci volitelného předmětu 

 Společné aktivity dětí přípravné třídy s žáky a učiteli 

základní školy 

 Keramické dílny - žáci budou využívat zázemí nové pra-

covny, která vznikla v přístavbě dílen 

 Programy pro třídní kolektivy pořádané ve spolupráci out-

doorovou agenturou zaměřené na prevenci rizikového 

chování a propagaci zdravého způsobu života 
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Plavání a dopravní výchova loni i letos 

V každém školním roce se děti z 1. stupně zúčastňují výuky na doprav-

ním hřišti v Rakovníku. Výuka probíhá na podzim a podruhé ke konci 

školního roku. A tak jsme se v posledním školním týdnu vypravily 

s dětmi na dopravní hřiště. Děti si zopakovaly pravidla silničního provo-

zu a hned si je vyzkoušely v praxi jako cyklisté a chodci. 

Podzimní dopravní hřiště bylo trochu ovlivněno deštivým počasím, ale 

poslední týden školního roku se skutečně vydařil a dětem přálo krásné 

počasí. A tak doufám, že tomu bude také na začátku nového školního 

roku 2012/2013, kdy na děti čeká dopravní hřiště na počátku listopadu.  

Do výuky školního roku 2011/2012 patřil také plavecký výcvik pro děti 

2.a 3.třídy. Druháci zahájili plavání hned v září a do pololetí splnili všech 20 hodin povinného plavání. Na ně na-

vázali třeťáci se stejným počtem hodin. Začátky plavání byly pro některé děti poměrně náročné. Ne všechny 

děti uměly plavat, některé se bály vody. Přesto musím říci, že všechny děti zvládly plavání výborně, strach 

z vody byl překonán a odměnou bylo mokré vysvědčení, které si všechny děti odnesly poslední hodinu domů.  

V  školním roce 2012/2013 se opět plaveckého výcviku zúčastní druháci a třeťáci. (ed)    

Školní noviny 

3/2012 Informační čtvrtletník 1. základní školy, Rakovník, Martinovského 153. Vydává 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 

153, IČ 47016973. Vychází v září, prosinci, březnu, červnu, vždy v první pracovní den v měsíci. Zdarma. Školní noviny jsou za-

psány v evidenci periodického tisku Ministerstva kultury pod evidenčním číslem MK ČR E 20454.  

Redakční rada 

Redakční rada Školních novin pracuje ve složení: Mgr. Karel Folber (kf), Mgr. Milena Fridrichová (mf), Mgr. Eliška Dyršmídová 

(ed). Kontakty na redakční radu: mobilní telefon: 725 399 299, email: skolni.noviny@1zsrako.cz. Školní noviny naleznete také v 

samostatné rubrice na www.1zsrako.cz/skolni-noviny. 

Úspěšná sběrová sezona 

V loňském školním roce se žáci naší 
školy poprvé zapojili do sběru dru-
hotných surovin. Zaměřili se na shro-
mažďování starého papíru, baterií, 
drobného elektro materiálu a sušené 
pomerančové kůry. Podařilo se jim 
nasbírat 12 965 kg papíru, 62 371 
kusů baterií, 1 440 kusů drobných 
elektrických spotřebičů a 118 kg ků-
ry. 
Mezi nejlepší třídy se zařadily třídy 
8.B, 7. B a 6. třída.  
Po zkušenostech bude pokračovat 
sběr papíru, baterií a elektro spotře-
bičů. Nově přibude  sběr víček od 
PET lahví. Nová sezona sběru začne 
v říjnu 2012. (mf; ilustrace: recyklo-
hrani.cz) 

POŘÁDÁME PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY 

Péče o prvňáčky pro nás začíná již několik měsíců před jejich samot-

ným nástupem do školy. Chceme, aby adaptace na prostředí „velké“ 

školy proběhla bezproblémově a v zájmu toho organizujeme také v 

tomto školním roce řadu programů a akcí. 

Tradiční a zřejmě nejúspěšnější aktivitou je Školička. Předškoláky 

zveme jednou měsíčně do školy, kde se svou budoucí paní učitelkou 

zábavnou formou plní zajímavé úkoly a zvykají si tak na odlišný způsob 

školní práce, poznávají budoucí prostředí a také nové kamarády. 

Velké pozornosti se v loňském roce těšila Pohádková škola. Také letos 

pozveme předškoláky a jejich rodiče do prostor 1. stupně, aby plnili na 

jednotlivých stanovištích pohádkové úkoly, za které budou dostávat 

razítka do pohádkového pasu a po splnění všech úkolů také dárek. Role 

průvodců se opět ujmou žáci převlečení za pohádkové postavy. Akce se 

koná v úterý 29. ledna 2013 od 13 do 17 hodin. 

Pohádkové škole bude předcházet den otevřených dveří v pátek 25. 

ledna 2013. Zájemce zveme nejen na prohlídku školy, nýbrž také do 

vyučovacích hodin. Školní družina zve návštěvníky od 14 hodin. Nadále 

však platí, že po předchozí domluvě rádi přivítáme rodiče i mimo ofici-

ální den dveří. 

Velký úspěch sklidili žáci dramatického kroužku, K. Emingerové a M. 

Vorlové, kteří nastudovali pohádku O Popelce a zahráli ji mladším ka-

marádům a v červnu pak při slavnostním vyhlašování nejlepších žáků 

školy v rámci programu Čtyřlístek.  

Jsme přesvědčeni, že se představení bude líbit také dětem z mateř-

ských škol, které v průběhu prosince a ledna na představení pozveme. 

(kf) 


