
Školní zpravodaj č. 23, září – říjen 2018

   Zdravím vás všechny, tentokrát prostřednictvím prvního čísla Zpravodaje v tomto školním roce. 
V čísle najdete pelmel zajímavostí a informací z průběhu prvního měsíce školního roku. O tom, 
jak je rozjezd důležitý pro zdárný průběh celého roku, vás jistě nemusím přesvědčovat.
    U čeho bych se ale rád zastavil, je období od 28. září do 28. října. Možná jste postřehli (protože
jste vnímaví, chytří a bystří), že celé toto období je velkou slavností k oslavě jednoho 
veledůležitého výročí. Období začíná svátkem českého patrona svatého Václava a končí 
narozeninami. A nejsou to narozeniny ledajaké, jsou to narozeniny sté, tedy nejkulatější ze všech 
kulatých. Sté narozeniny českého státu. Jsem na ně náležitě pyšný, protože jsem Čech. Jsem, 
stejně jako vy, jeden z těch, kteří patří k národu vynikajících sportovců, skvělých spisovatelů i 
úžasných úplně obyčejných lidí. Lidí, kteří něco dokázali a v budoucnu toho ještě spoustu dokáží. 
K těm patříte i vy. A úplně nejlepší na tom je, že jste to vy, kdo máte před sebou nepopsaný list 
života, list na kterém jistě přibude mnoho zajímavého, zvláštního, originálního. Jenže to všechno 
nepřijde jen tak zčistajasna, někdy nestačí jen chtít, důležité je si pro dobrou budoucnost připravit 
půdu, a to ve formě znalostí. Znáte to přece – kdo nic neví, musí všemu věřit. Všemu, co mu 
nakukají ti s ostřejšími lokty. Z neznalosti povstal často v minulosti velký průšvih (třeba dvě 
totality), naopak znalosti a vědomosti znamenají moc. Moc a schopnost něco dokázat. Schopnost 
být dobrým prezidentem nebo dobrým truhlářem. A proto jste tady, ve škole. Že jste nevěděli, 
proč sem chodíte? Inu je to tak, staří Římané věděli, že….“věci malé jsou často příčinou věcí 
největších“. Tak ať se vám daří.
                                                                                                                       Tomáš Řezníček

    Svatý Václav – patron české země    T. G. Masaryk – 1. československý prezident



Spolupráce prvňáčků střeťáky

Díky blízkosti umístění tříd 3.A s 1.A a 3. B s 1.B mohla
vzniknout mezi těmito třídami vzájemná spolupráce žáků
i učitelů. Děti ze třetích tříd si vybraly žáčka, kterého mají
za úkol  opečovávat, pomáhat mu s přípravou, oblékáním,
zapisováním do žákovské knížky, zkrátka starat se o něj
skoro jako maminka s tatínkem. 
   Zdálo by se, že jen prvňáci získávají výhodu. Pojďme si
tedy  probrat,  kdo  tím  získá  a  také,  co  tím  získá.
Prvňáčkům spolupráce  pomůže  v  integraci  do  školního
prostředí,  lépe  překonají  případný  ostych,  rychleji  a
hlouběji  se  seznámí  se  staršími  spolužáky a  naváží  tak
přátelství  (třeba  i  na  celý  život).  A samozřejmě  jim to
pomůže  zvládat  praktické  úkony,  o  kterých  jsme  psali
výše.  Třeťáci  se  zase  naučí  mít  někoho  na  starosti,
pečovat o něj,  mít  za něho zodpovědnost (i  když zatím
malou),  být  spolehlivý.  Oběma  ročníkům  by  měla
vzájemná spolupráci  přinést  spokojenost  ze vzájemných
vztahů, pocit uspokojení a radost ze společné práce. Což
se již plní. Děti nám již tyto hezké pocity hlásí.
    Jak dlouho bude spolupráce trvat, zda až do konce šk.
roku, či do pololetí, uvidíme. Záleží na tom, jak dlouho
budou prvňáčci pomoc potřebovat. 

 
Za tým vzájemné spolupráce P.Stolín 

Děti si společné aktivity užívají.

Srdečně vás zveme

na slavnostní setkání

 ku příležitosti

   100. VÝROČÍ

založení 

Československa

Sraz je ve 16 hodin před restaurací U Rysů. Odtud se 

půjde průvodem k pomníku padlých ,kde proběhnou 

vzpomínkové a kulturní části slavnostního aktu.  



Školní olympiáda
 Ve středu 19.  září  proběhla na zahraně hlavní  budovy ve Školní  ulici  olympiáda 1.  stupně.
Zúčastnily se jí 2. až 5. ročníky. Asi si říkáte, jak to, že se olympiáda konala na začátku školního
roku a  ne  na  konci.  Minulý  rok  nám bohužel  nevyšlo  počasí,  takže  jsme  rozhodli,  že  se  o
olympiádu neochudíme a uděláme si ji začátkem září, kdy se ještě opakuje staré učivo a ještě je
pěkné počasí na sportování venku. 
Tentokrát  nám předpověď počasí přála  a bylo skvělé počasí na sport.  Ráno sice ještě trochu
mraky zlobily, ale časem se vyčasilo a sluníčko krásně slunilo. Jako vždy jsme začali slavnostním
ceremoniálem,  který  zahájil  pan  ředitel  povzbudivým proslovem.   Poté  následovalo  zapálení
olympijského ohně a  přinesení  vlajky s olympijskou symbolikou – pěti  barevnými vzájemně
propojeným  kruhy.  Následně  jsme  si  zazpívali  naši  olympijskou  hymnu  a  pronesli  jsme
slavnostní sliby. 
Nic už nebránilo tomu, abychom začali  sportovat.  Po důležitém rozehřátí  se třídy rozešly na
jednotlivá stanoviště. Již tradičně jich bylo pět – hod medicimbalem, běh přes překážky a běh na
50 metrů, hod kritetovým míčkem a skok do dálky. Všechny sportovní výkony se zaznamenávaly
a vzájemně se porovnávaly ve dvou kategoriích. I přes velkou účast žactva – okolo 200 dětí, se
akci  podařilo  velmi  dobře  organizačně  zvládnout,  za  což  patří  velký  dík  všem zúčastněným
pedagogům a speciální dík patří organizátorce celé akce paní učitelce Mgr. Ludmile Chroustové.
Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo v nadšené atmosféře skandujících žáků, kteří tak dávali
najevo svůj obdiv a respekt k zvítězivším spolužákům. Celou olympiádu zakončila závěrečná
hymna. Už nyní se těšíme na červen, kdy následuje další ročník této krásné akce. 
                                                                         Za olympijský organizátorský tým  maskotka 
                                                                                                                    Pipi Dlouhá punčocha



 Dovolujeme si Vás pozvat na
slavnostní vysazení našeho 

„Stromu republiky“, lípy
velkolisté (latinsky Tilia

platyphyllos), věnované 
prezidentu Václavu Havlovi. 

Akce se koná k 100. výročí vzniku
republiky. 

Zároveň uložíme pod kořeny
stromu schránku s poselstvím 

pro další generace. 

Dne 26. 10. 2018 v 10 hodin před
budovou ZŠ ve Školní ulici.

Dne 25.9. se konala podzimní výprava třídy 3. C do Řevnic a okolí. Šli jsme po stopách řevnické 
historie. Děti vyznačovaly trasu putování do aktuální mapy Řevnic. Trasa vedla k historické 
budově nádraží, dále kolem bývalého hostince U Kučinů, kde pobýval T.G.Masaryk, přes 
Palackého náměstí na Stránku a odtud ulicí Ignáta Herrmanna na Pražskou ulici, dále přes 
Moklinský a Nezabudický potok na rozcestí značených cest v lese nad hřištěm na házenou. Po 
žluté jsme se vydali pod Pišťák a dále až k památnému letnímu dubu na Závěrce. Žáci 3. C 
naměřili obvod kmene 402 cm. U retenční nádrže pod Pišťákem děti zaujala hlídka řevnické 
městské policie vykonávající službu. Při cestě zpět jsme věnovali zastaveníčko u Sochorovy vily 
a tenisových kurtů, kde začínala slavná Martina Navrátilová.                         M.Mourečková          



Festival vědy 2018
   Začátkem  školního
roku  se  žáci  8.  tříd
vydali  do  Prahy  na
motivační  výlet  na
Festival vědy. Tato akce
se koná vždy začátkem
školního  roku  v
prostoru  Vítězného
náměstí  poblíž
technických  vysokých
škol  ČVUT a  VŠCHT.
Žáci  a  studenti  si  zde
mohou  prohlédnout
obrovské  množství
stánků  s  zajímavými
pokusy  a  ukázkami  z
oborů  fyzika,  chemie,
přírodopis,  ekologie,
astronomie. 

Dále  si  tu  můžete  prohlédnout  i  vybavení  sanitních  vozů  a  vyzkoušet  resuscitaci  anebo  se
dozvědět něco zajímavého z práce policie. Zajímavých věcí bylo spousta, lidí bohužel také hodně.
Ale stálo to za to!                                                                                        
                                                                                                                           M. Maříková
                                                                                                                                                   



Návštěva v Rádiu Junior
Byli jste někdy v opravdovém rádiu? My, děti z 3.A  již ano a bylo to super.
Navštívili jsme ho v úterý 11. 9. Rádio Junior je dětské rádio, které sídlí v budově
Českého rozhlasu v Praze. Našli byste ho celkem snadno, protože je to velikánský
dům  stojící  kousek  od  Národního  muzea.  Vchod  pro  exkurze  nevede  hlavním
vchodem, ale vchodem ze zadní části budovy. Tam nás v 9 hodin ráno vyzvedla
naše průvodkyně, paní Denisa Kynclová. Za recepcí jsme shlédli malou výstavku
starých  rádií  a  podivně  vypadajících  krabiček  sloužících  před  desítkami  let
reportérům. Používali je k pořizování svých reportáží. Dnes si reportér vystačí s
kapesním nahrávacím přístrojem, který vypadá jako mobil, ale dříve s sebou museli
nosit  docela  velké  krabice  +  mikrofon.  O  rádiích  ani  nemluvě.  Některá  měla
rozměry „ledničky“ (v uvozovkách).  Pak jsme vystoupili do 2. patra, kde jsme se
rozdělili na dvě skupinky, abychom se vešli do nahrávacích studií. Jedno sloužilo k
online přenosům a druhé k nahrávání (např. pohádek, rozhovorů atd.)
Seznámili  jsme se s technikou, vyzkoušeli jsme si mluvit a dokonce zpívat na spec.
nahrávací mikrofony, viděli práci pana redaktora v živém vysílání. Dokonce jsme si
odvezli  naši  vlastní  nahrávku  (zde  odkaz:  https://www.youtube.com/watch?
v=si7jfg2cBus ). Bylo to prostě super a doufáme, že se tam ještě jednou, např. v
páté třídě, podíváme.                                                                           P.Stolín

https://www.youtube.com/watch?v=si7jfg2cBus
https://www.youtube.com/watch?v=si7jfg2cBus

