
Školní zpravodaj č. 26

A jeje…je to tady! JE TO TU!
    Konec školního roku v dohledu, kalendář skoro v polovině, venku začínají zrát třešně
a vy držíte  v  ruce poslední  číslo  Zpravodaje v tomto školním roce.  Najdete v něm
zprávy, kdy se něco zajímavého v našem školním životě událo, co vaši spolužáci zažili
zajímavého, kam se podívali. Jako jednu ze zajímavých akcí stojí za to připomenout
závody dračích lodí na Berounce, myslím, že jsme založili docela pěknou tradici a už
teď se spolu s vámi těším na další ročník. Přinejmenším stejně vzrušující bylo přijímací
řízení pro všechny „deváťáky“.  Zatímco u dračích lodí jsem fandil z plných plic a bylo
mě opravdu dobře slyšet, tak u „přijímaček“ mě slyšet nebylo, ale moje skandování v
duchu  bylo  snad  ještě  intenzivnější.  Aby  ne,  byla  to  pro  „skoroabsolventy“  první
opravdu velká a důležitá zkouška. Věřím, že dopadla ke spokojenosti všech, ale hlavně
ke spokojenosti budoucích studentů.
   Ale ještě před tím, než nás ti nejstarší spolužáci opustí, nastane ještě jeden svátek,
na  který  se  těšíme,  a  to  je  Mezinárodní  den  dětí.  Věřili  byste,  že  od  myšlenky
připomenout nějakým způsobem práva dětí uplyne příští rok už sto let? Letos připadnul
na sobotu, užijete si jej tedy naplno s kamarády a rodiči, ne ve škole.      Abyste se ve
škole cítili  příjemně i  ve dnech ostatních,  probíhá už od začátku roku rekonstrukce
školy, ukončena by měla být před začátkem nového školního roku. Čekají nás nově
vymalované a vybavené učebny, a dokonce i učebny úplně nové. Některé budou přímo
pod střechou. Když tak o tom přemýšlím, poslední nevyužité místo zbývá za komínem.
Ale to už opravdu hodně předbíhám. Teď jsme těsně před koncem roku starého, řítíme
se  plnou  parou  do  finále,  leckdo  propadá  možná  malomyslnosti…..
Vydržte! Prázdniny za to stojí.
   Přeji vám, aby se vám závěr roku podařil přinejmenším stejně skvěle, jako jednomu 
nejmenovanému třeťáčkovi: Ve  škole  paní učitelka  dětem  povídá: " Děti,  vymyslete 
větu, která obsahuje slovo úplněk"
Za chvíli se přihlásí chlapeček a povídá: "V létě jsou sáňky úplně k ničemu!"
                                                                                                           Tomáš Řezníček

Máme pro žáky smutnou novinu: 

2 MĚSÍCE NEUVIDÍTE ŠKOLU :-(
Letos bohužel ještě o týden déle.

Smutek můžete doma zahánět četbou z
učebnic, studiem osnov následujícího šk. roku nebo

SI PROSTĚ UŽÍT SKVĚLÉ PRÁZDNINY!!!



Úspěšní matematici v soutěži Pythagoriáda
Jaro je období matematických soutěží. Začátkem dubna soutěžili žáci 5.-8. tříd ve školním
kole Pythagoriády. A opět se úspěšně prosadili někteří žáci. Žáci řešili 15 úloh s časovým
limitem 60 minut.

V kategorii 5. tříd skvěle bojovali i 4 žáci ze 4. tříd. Nejlépe se umístili Šimon Trop(4.tř.) a
Matouš Skripnik (5.tř.) s 13 body a dále byli ještě úspěšnými řešiteli Jan Nývlt a František
Chloupek (oba 5. tř.) a Marie Zavadilová a Žofie Stará (obě 4. tř.). Dalšímu čtvrťákovi Matěji
Knopovi utekla tato hranice jen o jediný bod. Všichni podali moc pěkné výkony! 

V kategorii 6. tříd byl pouze jediný úspěšný řešitel Petr Gabriel.

V kategorii 7. tříd jsme měli 3 úspěšné řešitele. Nejlepší byli  Adéla Strejčková a  Václav
Matějka. A na stupíncích vítězů je doplnila Barbora Martinková.

V kategorii 8. tříd řešili žáci nejtěžší úlohy a na limit úspěšného řešitele nedosáhl nikdo.

Uvidíme, koho vyberou do okresního kola 28.5. do Rudné. A budeme jim opět držet palce.

Děkujeme všem, kteří soutěžili a snažili se.

M. Maříková

Uklízeli jsme Řevnice i školní pozemky

I  letos  jsme  se  přidali  k  akci  „Ukliďme  Česko“.  Dne  5.4.  žáci  naší  školy  vyrazili  do
řevnických ulic vybaveni pytli a rukavicemi, kterými hbitě a šikovně sbírali odpadky ležící po
stranách komunikací a z přilehlých trávníků. Nyní, když jdou ráno do školy nebo odpoledne
ze školy po ulicích, může je hřát krásný pocit, že ulice, po kterých kráčejí, jsou pěkně čisté i
jejich zásluhou. 

Rádi bychom také poděkovali všem rodičům, dětem a zaměstnancům školy, kteří se i přes
nepřízeň počasí sešli v sobotu 11. 5. na školní zahradě v Revoluční ulici na jarní brigádě a
společnými silami vypleli plevel, prosvětlili keře a přihrabali kačírek pod nové hrací prvky.
Děti také pomáhaly. Pilně odnášely ořezané větve, hrabaly kačírek a sbíraly šišky borovice
lesní, které umístily do jedné části našeho nově vznikajícího chodníčku pro bosé nohy.

Jelikož jsme se na školní zahradě sešli v rekordním počtu přes čtyřicet účastníků, byli jsme s 
prací brzy hotovi a stihli jsme si ještě před začátkem vydatného deště upéct uzeniny. Bohužel 
nám již počasí nedovolilo uskutečnit hry v rámci Dne rodin. O sladkou odměnu ale děti 
nepřišly.

☺

Ukliďme Česko Jarní brigáda v Revoluční ulici



NÁVŠTĚVA ŠKOLNÍHO INSPEKTORA
    V pátek 29.3. se dostalo třídě 3.A velké cti. Navštívil ji totiž vrchní školní
inspektor pan Bedřich Tučný. 

  Zrovna  jsme  měli  hodinu
přírodovědy.  Tématem  hodiny  byl
zdravý životní  styl.  Pan učitel  zrovna
dětem pokunul, aby zasedly do svých
lavic  a  v  tom  se  ozvalo  hlasité  a
seběvědomé  zabouchání  na  dveře.
„Dále“,  povídá  pan  učitel.  Dveře  letí
dokořán,  „Jsem  Tučný,  vrchní  školní
inspektor  Tučný“,  pronesl  muž stojící
ve dveřích. Byl oblečen v černý pánský
společenský  oblek,  který  doplňovala
černá  buřinka  trůnící  důstojně  panu
inspektorovi na jeho vejčité hlavě. Třída oněmělá údivem zapomněla vstát. Pan
učitel pozval pana inspektora dále a usadil ho za katedru. „Pokračujte dále pane
kolego“,  pronesl  Tučný.  Na  tomto  místě  je  záhodno  připomenout  známou
filmovou scénu z filmu Do hlubin študákovi duše. Jakoby totiž byla vystřižena z
následujících  momentů.  Chyběl  snad  jen  legendární  překlad  věty  „Vlk  nese
domovníkovi  psaní.“  do  latiny  a  to  snad  jen  proto,  že  latina  se  dnes  na
základních školách již nepěstuje. Dostalo se i na diskuzi  o zdravé výživě a pan
inspektor nám prozradil, že nyní drží delší dobu jednu zdravou dietu. Cítí se prý
po ní skvěle.                                                                                                  (P.S)



Recenze o zápisu do 1. ročníku pro šk. rok 2019/2020
Sportovní
  Dne 5. 4. proběhl na stadionu 1. stupni ZŠ Řevnice nábor nových talentů na šk. rok 2019/20.
Hráči přicházející se svými kouči a manažery vesměs nejevili známky nervozity. Dostavilo se
jich celkem 99. Po zapsání u majitele klubu byli zavedeni k rozhodčím, kde měli předvést co
nejlepší výkony. Hráči a hráčky měli ve velké většině dobrý tah na branku a skvělou koncovku.
Všichni hráli fair-play. Někdo měl ze začátku slabší rozjezd (asi slabá rozcvička, či ostych z
nových  spoluhráčů,  trenérů  či  rozhodčích.  Někteří  se  nechtějí  rozloučit  se  svým  klubem  a
zůstanou v něm i příští rok (asi jsou tam lépe placeni) nebo nastoupí do přípravného družstva,
kde se postupně tvrdým tréninkem vypracují na kvalitní hráče 1. ligy. Kdo bude příští rok kopat
za ZŠ Řevnice si budete moci zjistit  na webu školy nebo na nástěnce u vchodu 1.  stupně v
Revoluční ulici. 
Umělecká
  Dne 5. 4. proběhl v divadelním sále 1. stupni ZŠ
Řevnice konkurz nového souboru, který bude na ZŠ
Řevnice působit v roce 2019/2020. Herci se nejdříve
zapsali  u  ředitele  divadla  a  pokračovali  dále  k
jednotlivým režisérům. Zde předvedli svůj talent a
nadání. Většina herců a hereček přišla velmi dobře
připravena.  Projevilo  se  to  například  na  krásné
recitaci. Některé ze začátku potrápila tréma, ale pak
se  uvolnili  a  zvládli  vše  na  cenu  Thálie.  Někteří
herci  se  patrně  rozhodnou,  že  setrvají  ve  svém
stávajícím  divadelním  souboru.  Jiní  se  odhodlají
přestoupit  k nám, ale budou muset  absolvovat  devítiměsíční  přípravný kurz.  Kdo bude příští
sezónu hrát na prknech ZŠ Řevnice si budete moci zjistit na webu školy nebo na nástěnce u
hlavního vchodu 1.  stupně v Revoluční ulici.  Přejeme všem krásný rok plný profesionálního
růstu a krásných divadelních rolí. 
Oficiální
  Dne 5. 4. se konal na 1. stupni ZŠ Řevnice zápis předškoláků do 1. třída šk. roku 2019/2020.
Rodiče s dětmi se nejprve zapsali u pana ředitele a pak je žáci 8. ročníků zavedli do jednotlivých
tříd, kde na ně čekali jejich budoucí paní učitelky a pan učitel.  Děti jim předvedly,  co se ve
školce naučily a šlo jim to věru pěkně. Zápis probíhal v příjemné atmosféře. Dětem se většinou
vedlo dobře a  předvedli  krásné výkony.  Některé se  styděly,  ale  ostych většinou po několika
minutách vyprchal. Některé děti si přišly zápis jen vyzkoušet, jelikož půjdou do školy až za rok.
Jiné se se školkou rozloučí, nenastoupí však do klasické 1. třídy, ale do přípravného ročníku.
Výsledky zápisu si budete moci prohlédnout na webu školy nebo na nástěnce u hlavního vchodu
1. stupně v Revoluční ulici.                                                                                                       P.S.



Tady jsme doma
Od první třídy se děti z 3.B seznamují s prostředím domova a okolí v rámci projektu Tady jsme
doma – regionální folklor do škol. Vyprávěli jsme si o tom, jak si hráli prarodiče i rodiče, když
byli malí, jak chodili do školy. Uskutečnili jsme „černou hodinku“ s vyprávěním. Zkoumali jsme,
jaký nejstarší předmět můžeme doma nalézt a hádali, k čemu sloužil. Také jsme si povídali o
jménech, proč jsme je dostali a učili se písničky z Poberouní. Vyprávěli jsme si o svátcích a
lidových zvycích během roku. Pekli jsme tradiční vánoční vrkoče na školní trhy, povídali si s
pamětníkem, či hledali pověsti z okolí a zajímavosti o našem městě.

Do stejného projektu vstoupili kamarádi z Mělníka a přijeli k nám na konci května na návštěvu.
Po Vánocích jsme si poslali dopisy, a tak každý věděl, jak se jmenuje jeho kamarád, jestli má
sourozence a jaké má koníčky. V dopisu jsme dostali také kreslené hádanky.

Naplánovali jsme si povídání o starých řemeslech a hry na zahradě. Počasí nám sice nepřálo, ale i
tak jsme si návštěvu krásně užili. Nemohli jsme se dočkat a i v dešti jsme chodili stále vyhlížet
přes branku, jestli se už kamarádi blíží. Děti ve skupinách připravily pro hosty pohoštění. Třída
voněla  pomazánkami  i  buchtou.  Nejprve  jsme  si  vyprávěli  o  našich  městech.  Mělničtí  nám
přivezli fotografii zámku a cukrovou homoli. Zazpívali nám písničku o vínu.

My  jsme  zase  vyprávěli  o  Řevnicích.  Navázali  jsme  o  našich  řekách  Berounce  i  Labi  a
mlynářském řemesle.  Naučili  jsme hosty rytmické říkanky s  tleskáním:  Co si  povídají  cepy.
Potom jsme ve dvojicích třeťák s prvňáčkem hledali v jiné místnosti schované dvojice slov a
obrázků. Propojovali jsme stará řemesla a charakteristické pomůcky nebo řemeslné výrobky. To
všechny moc bavilo.  Také jsme hádali  řemesla podle pantomimy.  Na závěr jsme si zazpívali
několik řemeslnických písniček. Děti si taky chvíli společně pohrály a vyprávěly. Návštěva byla
krátká, ale zažili jste toho hodně. Na konci všichni litovali, že netrvala déle. Bylo to moc milé
setkání.

Máme radost,  že podle posledních zpráv z Mělníka, prý každý den začínají  našimi říkadly o
cepech. Třeba nám příště bude přát i sluníčko.

Ludmila Chroustová



Ornita – Ptáci na obzoru

   Dne 15.5. se žáci 1. stupně zúčastnili besedy společnosti Ornida Ptáci na obzoru. Povídání bylo
velmi poutavé. 

   Součástí  programu  bylo  představení
změn  v  přístupu  lidí  k  ochraně  volně
žijících  ptáků  a  zajímavé  poznatky  o
soužití člověka s těmito druhy v kulturní
krajině  střední  Evropy.  V  programu  se
žáci  seznámili  se  životem  vybraných
druhů ptáků, ale i  s důvody,  proč v naší
krajině  ubývali,  nebo  jak  člověk  jejich
výskyt  ovlivnil  budováním  měst,
komunikací, rozsáhlých energetických sítí
či změnami v zemědělském hospodaření. 

   Žáci si mohli prohlédnout živé ptáky a
dokonci si je mohli i pohladit. Snad všem
se  program  moc  líbil.  Ve  spolupráci  s
Ornitou budeme určitě rádi pokračovat. Více o jejich aktivitách naleznete na www.ornita.cz. P.S.
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