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ROKEM 2019/2020 

POSLEDNÍ 

VZKAZY 

 Ač jsou noviny jako vždy 

psány pro všechny čtenáře a 

snaží se podávat informace o 

kompletním dění v naší škole a 

školece, tak toto číslo je 

věnováno především všem 

žákům posledního ročníku a je 

také z velké části složeno z 

jejich příspěvků. Věříme, že si 

však noviny užijí všichni, dozví 

se něco zajímavého a především 

se pobaví. A začneme hned 

tímto úvodníkem.  

 

Milí páťáci, máte větu, kterou 

můžete prostřednictvím těchto 

novin někomu něco vzkázat, co 

to bude? 

 

Ondra: Hola hej, noviny nám 

dej. Kuba: Mějte se krásně a 

skládejte básně.  

Marek: Já se vás bojím a je mi 

to úplně jedno.  

Vojta: Všem páťákům: Užijte 

si to v nové škole.  

Meliska: Všem páťákům: Do 

nových škol si vezměte hodně 

donutů (jsou dobrý).  

Tomáš: Vzkaz pro Kubíka F.: 

Čau, za dva roky. 

 

 

 

 

Druhé pololetí školního roku bylo náročné 
 

V pondělí 3.2. začalo druhé pololetí, 

které bylo velmi specifické. 

Hned v únoru proběhla dvě bruslení 

v Rakovníku, v krušovické knihovně 

jsme oslavili Den knihy a ve škole jsme 

uspořádali Den Mateřského jazyka pro 

žáky i jejich rodiče. Ve školní družině 

proběhl karneval a pak byl týden jarních 

prázdnin. Do školy se žáci vrátili 9.3. a 

den nato jsme se dozvěděli, že vláda od 

11.3. z důvodu prevence proti šíření 

koronavirové epidemie uzavírá základní 

školy. Nikdo netušil, jak dlouho zůstanou 

školní lavice pro žáky prázdné. Důležité 

bylo co nejdříve zahájit výuku na dálka, 

aby žáci zůstali ve spojení se školou a 

neutíkalo jim učivo. Pedagogové, ale také 

rodiče zareagovali velmi rychle a ve 

velké části případů jsme mohli začít 

online vyučovat. Zasílání emailů, roznos 

pracovních listů obětavými paní 

učitelkami až do schránek (své pracovní 

listy dostávali také předškoláci), ale také 

videohovory a nejrůznější další aktivity. 

Tak vypadala výuka na dálku. Ač jsme o 

některé akce, společně s dětmi přišli a 

bohužel se neuskutečnil velikonoční  

jarmark ani spaní ve škole spojené s Nocí 

s Andersenem, tak všichni dělali vše proto, 

aby děti o akce nepřišly tak úplně. 

Velikonoční nadílku roznášeli až ke dveřím 

„zajíčci“ ze školky i školní družiny a Noc 

s Andersenem si užili se speciálním 

vydáním školních novin, mnozí z vás. Také 

kuchařku jsme sestavili a oslavili společně 

Den Země. 

25.5. se pro zájemce opět otevřely dveře 

školy a školky. Ve škole jsme nasadili 

roušky, změnili skupiny dětí a zvýšili 

hygienická opatření. Všem bylo jasné, že 

výuka nebude taková, jako dřív, ale moc 

jsme se těšili, že se uvidíme i jinak než přes 

monitory počítačů a opravování domácích 

prací. Ne všichni se do školy a školky vrátili, 

na ty ostatní se budeme o to víc těšit na září. 

A jak to nyní ve škole vypadá? Nadále se 

učíme, trošku více si hrajeme, snažíme si 

zpříjemnit každý den, ať už učením venku 

nebo prací na nových iPadech a dokonce 

jsme zvládli i společné focení. Čeká nás 

posledních několik dnů, rozloučení 

s páťáky, rozdání vysvědčení a hurá na 

prázdniny, tentokrát na ty opravdové. 
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OBRAZEM 

OD NÁS  
 

 

Učíme se ve třídě i 

venku. Testujeme nové 

moderní technologie 

ve výuce. Hrajeme si a 

jsme rádi, že jsme 

spolu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VZKAZY ŽÁKŮ DO VESMÍRU 
 

Konečně jsme se dočkali a do školy dorazily certifikáty 

pro účastníky projektu,  kterou nám zajistila společnost 

Deloitte. Naši žáci 4. a 5. ročníku k vysvědčení obdrží 

tedy navíc doklad od  Evropské  

kosmické agentury ESA včetně vyznačení, kde se 

kosmická loď nacházela ve chvíli, kdy kosmonauti 

obdrželi od našich týmů zprávy. Díky patří také panu J. 

Spratkovi SPACE SCIENCE EDUCATOR, který vše 

koordinoval. 

 

 

 

 

 

 

  

POSÍLÁME 

POZDRAVY 

VŠEM 

KAMARÁDŮ

M 
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 Do světa odchází parta  „superpáťáků“ 
TV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Každý z nich je úplně jiný, všichni jsou to silné osobnosti, ale přesto tvořili skvělou třídu a super partu. Když šel člověk do této třídy 

učit, musel si připravit hlasivky, ale zároveň věděl, že nebude nouze o legraci. Loučit se nám bude s nimi těžko, ale už nám vyrostli 

(někteří nás přerostli), a tak nezbývá nic jiného, než je vypustit do neznámých vod škol v Řevničově, Rakovníku a Mutějovicích. 

Budeme jim přát, aby jejich plavby byly přesně takové, jaké si jejich rozličné povahy žádají. Pro někoho klidné a bezpečné, pro jiného 

plné dobrodružství a napětí. V každém případě plné spokojenosti a smíchu. 

 

Teď už ale dost slov učitelky a přečtěte si, co o sobě řekli sami a jak je vidí jejich spolužáci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Vojta 

Když paní učitelka pí 
školním focení řekne 

svým páťákům, že by 

chtěla nějakou hodně 
veselou fotku, úspěch 

je zaručen. Tato 
skupinka prostě 

nezklame. 

&Natálka 

MELISKA 

Popiš se třemi slovy: donuty, škola, zvířata 

Melisky oblíbená kniha: Haryy Potter 

Jaké povolání by spolužáci jednou hádali Melisce? kuchařka, 

ochutnávačka, pekařka 

A jaké jídlo se kamarádům vybaví ve spojitosti s Meli? kopec donutů 

 
 

KUBA 
Kubova oblíbená pohádka: Česílko 

Jaké jídlo se kamarádům vybaví, když se řekne Kuba? buřty, houby a také 

nutella 

Jaké povolání by jednou Kuba mohl vykonávat? hasič, spisovatel a nebo i 
model 

A co by kamarádi Kubíkovi popřáli do nové školy? samé jedničky 

 

 

TOMÁŠ 

Tomova oblíbená pohádka: Čertí brko 

Jak by Toma popsali spolužáci? chytrý, veselý, inteligentní a veselý 

Jaké povolání by bylo pro Toma ideální? vědec, učitel, stavitel 

A jaký dárek by Tomáše nejvíc potěšil? robot nebo mobil 

Co se spolužákům vybaví jako první, když se řekne Tomáš? Google, 

mozek. Chytrolín, kocour, počítač 

ONDRA 

Ondrova oblíbená pohádka? Hurvínek 

Jak by spolužáci popsali Ondru? přemýšlivý, normální, hodný, veselý, 

chytrý 

Jaké povolání bude v dospělosti pro Ondru to pravé? IT technik, 

kuchař 

Co by spolužáci Ondrovi vzkázali do nové školy? Pořádně se snaž! 

NATY 

Jaká barva se všem vybaví, když se řekne Natálka? růžová 

Jaké zvíře se všem ve spojení s Natálkou vybaví? žížala (pozn.také 

Natálčina přezdívka) 

Jaké by mohlo být v budoucnu její povolání? herečka, zpěvačka, 

malířka 
 

 

MAREK 

Popiš se třemi slovy: Míč, koš, boty 

Čím Marek podle spolužáků jednou bude? policistou, sportovcem, 

hercem 

Jaké jídlo se spolužákům vybaví ve spojitosti s Markem? párek, 

knedlík, úplně všechno  

Jaké vlastnosti jsou pro Marka podle kamarádů typické? síla, veselost 

a to, že je úplně normální ;) 
 

VOJTA 

Jaké zvíře mají kamarádi s Vojtou spojené? pes a lev 

Jaký je Vojta podle spolužáků? rychlý, veselý, naštvaný, trošku 

nervák 

A čím jednou Vojta bude? zvěrolékařem, doktorem, youtuberem 
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