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Název akce: ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 
Datum: 3. 9. 2018 
Info: V tělocvičně přivítal žáky a učitelky ředitel školy Milan Hupka.  

1. třída: 15 žáků, třídní učitelka Ivana Ježková 
2. třída a 3. třída: 8 a 6 žáků, tř. učitelka Zdeňka Švejdová 
4. a 5. třída: 6 a 10 žáků, tř. učitelka Lenka Zíková 
6. třída: 6 žáků, tř. učitelka Martina Pavlů 
7. třída: 10 žáků, tř. učitelka Blanka Kabíčková 
8. třída: 6 žáků, tř. učitelka Zdeňka Zenáhlíková 
9. třída: 5 žáků, tř. učitel Radek Klika 
Bez třídnictví Dominika Holakovská 
Družina: Irena Tomanová 
Provozní pracovníci: Marie Kotýnková (vedoucí ŠJ, ekonomka), Miroslav Razima (školník), 
Martina Krejčová, Jitka Veselá (kuchařky), uklízečky postupně Milena Toráková (2 . 11. 
2017 – 31. 10. 2018), Marie Molnárová (2. 1. – 31. 10. 2018), Veronika Řezáčová (1. 4. – 
27. 9. 2019, Marcela Moravcová (DPP říjen 2018 – červen 2019). 
A protože k nám patří i mateřská škola, tak pár informací i k ní: 
Celkem 31 dětí ve dvou odděleních. 
Vedoucí učitelka: Jitka Kaňková (odchod k 31.7.2019), Bc. Karolína Antonyová, od 1. 8. 
2019, 
Učitelky: Karolína Antonyová, Jitka Závůrková (odchod k 31. 8. 2019), Eliška Buchtová DiS, 
od 1. 8. 2019,  
Výdej jídel, úklid: Eva Svobodová, Jitka Krejčí (2. 1. – 31. 10. 2018), Jana Antonyová (DPP 
květen, červen 2019) 

  

Název akce:   PŘIVÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ 
Datum: 3. 9. 2018 
Info: Nový školní rok začal v pondělí 3. září už tradičně přivítáním prvňáčků. Letošních patnáct 

dětí i s jejich rodiči přivítal starosta obce Vladimír Kotýnek, ředitel školy Milan Hupka, 
třídní učitelka I. Ježková a vychovatelka I. Tomanová.  
Pro 71 našich žáků tak začíná období deseti měsíců, kdy budou nejen „číst, psát a počítat, 
ale čeká je i řada dalších zajímavých akcí, výletů, exkurzí či setkání se zajímavými lidmi. 
 

Foto: https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/1._trida%2C_3._9._2018/ 
 

 

https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/1._trida%2C_3._9._2018/
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Název akce: DEVÍTKA S PRVŇÁČKY 
Datum: 4. 9. 2018 
Info: Žáci 9. třídy ukazují školu prvňáčkům 
  
Účastníci: 9. třída, 1. třída 
  
Fotogalerie: https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/S_prvnacky_po_skole%2C_7.9.2018/ 

 
 

 
 

 

https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/S_prvnacky_po_skole%2C_7.9.2018/
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Název akce:  NÁVŠTĚVA DĚTÍ Z MŠ V 1.TŘÍDĚ 
Datum: 25. 9. 2018 
Info: V úterý dne 25. 9. 2018 mezi prvňáčky zavítaly děti z mateřské školky. Přinesly ochutnat mošt, 

který sami za pomoci paní učitelky a pana školníka vyrobily. Žáčci 1. třídy měli během jedné 
vyučovací hodiny možnost se pochlubit tím, co se už za měsíc chození do školy naučili. Nakonec 
si společně pohráli. Myslím, že se nemusíme stydět za  znalosti, u většiny jsou na dobré úrovni. 

 

  
 

Název akce:  JAK SE CHRÁNIT V NEBEZPEČNÝCH SITUACÍCH 
Datum: 27. 9. 2018 
Info: Ve čtvrtek 27. 9. 2018 mezi žáky 1. a 2. třídy zavítala na dvě vyučovací hodiny p. Eliška Donátová 

s workshopem = Etickými dílnami „Jak se chránit v nebezpečných situacích“. Programem děti 
provázel maňásek Ludvík. Nejdříve si všichni společně stanovili pravidla:"Mluví jenom jeden, 
žádný se nikomu nesměje, všechno je dobrovolné". Pak následovaly hry a video: „Co kdyby…“ 
„Řekni to Ludvíkovi“ a výroba plakátu  „Rady pro rodiče“. Ve druhé hodině se žáci poučili 
prostřednictví videa a hry „Jak se máme chovat a co dělat, když se ztratíš. Naučili se znát důležitá 
telefonní čísla 150, 155, 158, 112 a básničku: Jedna, jedna, dvě, volej, když je zle.  

  
Účastníci: Děti z 1. a 2. třídy 
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Název akce:  JAK SE STÁT DOBRÝM KAMARÁDEM? 
Datum: 27.9. 2018 
Info: Ve čtvrtek 27. 9. se žáci 3. – 5. ročníku zúčastnili preventivní akce „Jak se stát dobrým 

kamarádem.“ Žáci se snažili během různých aktivit navazovat, upevňovat a vylepšovat 
kamarádské vztahy. 

  
Účastníci: 3., 4., 5. třída 
 

Název akce:  PROTIDROGOVÁ PREVENCE POLICIE ČR 
Datum: 3.10. 2018 
Info: Žáci 2. stupně byli seznámeni s tím, co je a co není trestný čin v souvislosti s držením 

nelegálních drog. Jak mohou některé situace špatně skončit a jak tomu předcházet.  
  
Účastníci: Žáci 2. stupně  

 
 

Název akce: POLICIE ČR  
Datum: 3.10. 2018 
Info: S preventivním programem pro 1. stupeň přijel zástupce Policie ČR.  
  
Účastníci: Žáci 1. stupně  
 

  
 

Název akce: ZDRAVÁ5 
Datum: 9. 10. 2018 
Info: Naše děti rády vaří. Pozvali jsme tedy lektorku zdravé výživy z týmu Zdravé 5. Program nesl 

název Zdravá party a děti pekly velice jednoduchou pizzu a vařily exotickou čočkovou polévku 
s kokosovým mlékem a koriandrem. Jako dezert připravily rozpečená jablíčka se skořicí a 
krémem z tvarohu. Také jsme si povídali celkově o zdravém životním stylu, jak se hýbat, jak 
cvičit, čeho se vyvarovat. Uvědomili jsme si, že pohyb by nás měl provázet celý den a že je 
dobré odložit svoje mobilní telefony daleko od nás.  

  
Účastníci: Žáci 2. stupně  
  
Fotogalerie: https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Zdrava5%2C_9.10.2018/ 
 

https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Zdrava5%2C_9.10.2018/
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Název akce: EXKURZE PO VÝZNAMNÝCH MÍSTECH HLAVNÍHO MĚSTA 
Datum: 8. 10. 2018 
Info: V pondělí 8. října se žáci druhého stupně naší základní školy zúčastnili exkurze na Pražský hrad a do 

Karolina. Z Hořepníku jsme vyráželi brzy ráno, abychom si matičku Prahu užili dosyta. Po příjezdu 
do hlavního města jsme cestovali metrem, což bylo velké dobrodružství, poněvadž nejsme zvyklí 
tento druh dopravního prostředku používat často. Podzemní dráhou jsme dojeli na stanici I. P. 
Pavlova, které se také někdy říká „Slinták“. Žáci měli za úkol zjistit, proč tomu tak je a jakou roli 
v podivném pojmenování hraje sám Ivan Petrovič Pavlov. To už ale před námi s hromovým 
lomozem brzdila tramvaj číslo 22, kterou jsme se svezli na Malostranské náměstí, odkud nás čekal 
výšlap po zámeckých schodech na Hradčanské náměstí, respektive k Pražskému hradu. Schody byly 
do kopce, takže jsme se všichni zapotili, avšak někteří sportovci z našich řad zvládli stoupání 
i vyběhnout. Na Pražském hradě nás čekala prohlídka batohů, načež jsme mohli vstoupit do 
reprezentačních prostor sídla našich králů a prezidentů. Věděli jste, že Pražský hrad založil kolem 
roku 880 kníže Bořivoj a jde o největší souvislý hradní komplex na světě? Zase o důvod více, proč 
být na tu naši českou domovinu hrdý… Hned u vstupu nás uvítal portrét prezidenta ČR a jeho 
manželky, kteří den otevřených dveří na Hradě nechali zorganizovat. V Rothmayerově sále nás 
moudrým okem sledovala socha T. G. Masaryka a mohli jsme se zde zhlédnout vystavená 
vyznamenání a jiná ocenění, jimiž se může pyšnit naše současná hlava státu. Mezi různými 
medailemi a řády se skvěl bohatě zdobený řetěz na krk, který prezidentovi daroval významný šejk. 
Prohlídka pokračovala krátkým zastavením ve Španělském sále, dále jsme mohli vidět, jak se 
prostírá na státní večeři, prošli jsme Rudolfovou galerií, trůnním sálem, Habsburským salonem 
a ještě mnoha dalšími bohatě zdobenými sály. Byl to zajímavý pocit hledět z oken, kterými kdysi 
například shlížela Marie Terezie na Prahu, jež tenkrát byla o hodně menší a měla jinou tvář. Co by 
asi dnes řekla panelákům na obzoru, hučící magistrále uprostřed města nebo všudypřítomným 
turistům s fotoaparáty? Byla by ráda? Je to Praha, o níž tehdy snila? Těžko říci, avšak i ona 
zavedením povinné školní docházky nemálo přispěla k celkovému rozvoji měst a jejich 
obyvatelstva. Prohlídka Hradu končila u prezidentského balkonu, kde jsme měli možnost zakoupit 
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si drobné upomínkové předměty. 
 Do dalšího cíle naší exkurze jsme se museli opět přepravit tramvají, tentokrát na Národní 
třídu, odkud jsme pěšky došli na Ovocný trh, který nám byl již dobře znám, poněvadž jsme 
v minulém roce navštívili zde stojící Stavovské divadlo. To ale nyní nebylo předmětem našeho 
zájmu. Vedle divadla je vystavěna budova, jež už zvenčí upozorňuje na svou historickou hodnotu. 
Jde o národní kulturní památku, symbol Univerzity Karlovy – Karolinum. Během prohlídky Karolina 
nám milá paní průvodkyně vyprávěla o historii budovy, jakož i historii samotné Univerzity Karlovy. 
Mohli jsme vidět i vzácná slavnostní univerzitní žezla, která se používají při promocích a dalších 
významných událostech. Možná jednou i někteří z nás budou přísahat na žezlo, až budou na této 
vysoké škole promovat, kdo ví…  
 Když jsme načerpali nové informace a začaly nás bolet nohy, přesunuli jsme se do 
nákupního centra na náměstí Republiky, kde jsme se občerstvili, dali odpočinout unaveným nohám 
a koupili si něco pro radost. Následoval přesun na Václavské náměstí, kde se ve své původní kráse 
už zase skví Národní muzeum. Při návštěvě pasáže Lucerna jsme se podivovali soše koně, která visí 
ze stropu hlavou dolů, a na ní sedícímu svatému Václavovi. Neúprosně se však blížil čas našeho 
loučení se stověžatým městem, a proto jsme pomalu došli na hlavní nádraží, odkud nás vlak odvezl 
přes Tábor až do Pacova, kde už na nás čekali rodiče. Vyskákali jsme z vagónu a těšili se, až budeme 
doma vyprávět, co jsme všechno viděli a zažili. Výlet nás unavil, ale už se těšíme na další. 

  
Účastníci: žáci 6. – 9. třídy 
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Název akce: NÁVŠTĚVA KNIHOVNY V PELHŘIMOVĚ 
Datum: 18. 10. 2018 
Info: Ve čtvrtek 18. 10. 2018 byli žáci první třídy na návštěvě v knihovně Pelhřimov.  Nejdříve si 

s paní knihovnicí v dětském oddělení povídali o ptáčcích, kteří se v zimě přikrmují na krmítku.  
Po tom se zamýšleli nad tím, co pro koho znamená „největší bohatství na světě“, aby 
následně vyslechli úryvek z knihy E. Petišky „O nejbohatším vrabci na světě“.  Pomocí příběhu 
jejího hlavního hrdiny vrabčáčka Rozcuchánka měli pochopit, že největší bohatstvím na světě 
je férové přátelství.  
V hudebním oddělení žáci poslouchali CD pana J. Svěráka a pohráli si s novými zajímavými 
deskovými hrami.  
Výlet jsme zakončili v městské zahradě u klecí s papoušky, kde dokonce jeden opeřenec 
s námi mluvil. 
 

  
Účastníci: Žáci 1.třídy 
 

  

  
 

Název akce: DEN BEZ ELEKTŘINY 
Datum: 18. 10. 2018 
Info: Dne 18. 10. byla v celém Hořepníku zastavena dodávka elektrické energie a tak jsme tento den 

využili k návštěvě OÚ, kde nás mile přivítal p. starosta Vladimír Kotýnek a p. Alena Buchtová. 
U „kulatého“ stolu v obřadní síni nás oba seznámili s náplní jejich práce, ukázali nám kroniku, 
knihu manželství, knihu narozených a zemřelých a zrestaurovaný prapor živnostníků. 
Po poutavém vyprávění jsme se nasvačili ve školní jídelně a poté jsme šli do sálu nacvičovat na 
školní akademii. 
Zbyl nám ještě čas a tak jsme se vrátili do školy, kde jsme si po skupinkách zkoušeli skládat 
z puzzlí znak Hořepníka, který v létě na letním parketě skládali soutěžící o „Hrách bez hranic.“  
 

  
Účastníci: 4. a 5. ročník 
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Název akce: DALŠÍ DEN BEZ ELEKTŘINY 
Datum: 25. 10. 2018 
Info: Ve čtvrtek dne 25. 10. 2018 prvňáčci prožili ve škole den bez elektřiny s alternativním zdrojem 

světla (čelovky, lampičky, baterky..) Všichni byli velice překvapeni, jak je v běžném životě 
elektrický proud samozřejmostí.  

  
Účastníci: 1.třída 
 

  

  
 

Název akce: PROJEKTOVÝ DEN K 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ REPUBLIKY 
Datum: 26. 10. 2018 
Info: V pátek dne 26. 10. 2018 se žáci 1. – 3. třídy zapojili do projektového dne k 100. výročí založení 

republiky. Hned ráno jim starší spolužáci namalovali na tvář vlajku (jen tomu, kdo si to přál), pak 
z rozhlasu zazněla státní hymna, od pana J. Jelínka se dozvěděli zajímavosti ze starých fotografií 
Hořepnicka, prohlédli si peníze, které platily dříve, vyslechli si příběh o největších záplavách, 
které postihly vesnici. Každá třída si vyrobila třídní strom – lípu, nakresli si skřítka „Lipánka“. 
Připomněli si symboly republiky. Závěr projektového dne jsme zakončili u sázení národního 
stromu lípy, kde jsme si i zazpívali. 

  
Účastníci: 1.-3.třída, celá škola 

 
Foto: https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Vysadba_Stromu_svobody%2C_26._10._2018 

 
 

  

https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Vysadba_Stromu_svobody%2C_26._10._2018
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Název akce: ZÁLOŽKA DO KNIHY SPOJUJE ŠKOLY 
Datum: 30. 10. 2018 
Info: Žáci 1. stupně naší školy se aktivně zapojili do tohoto projektu, organizovaným knihovnou Jiřího 

Mahena v Brně a Slovenskou pedagogickou knižnicou v Bratislave. Projekt spočíval ve výrobě 
záložek do knihy, které si následně žáci naší a slovenské Základní školy Motešice vyměnili. 
Pohádky, bajky, pověsti a příběhy neznají hranice, takové bylo téma, které se žákům zdařile 
podařilo na záložkách ztvárnit. Součástí akce byla také výměna drobných dárků, odznáčků, 
pohlednic a dopisů dětí. Cílem této akce bylo nejen výtvarné tvoření, ale rovněž podpora 
čtenářství a zájmu o knihy. 
V neposlední řadě pak děti získaly informace o partnerské škole, místě a okolí Motešic na 
Slovensku a také nové kamarády, se kterými si v dopisech porozuměli.  

  
Účastníci: Všichni žáci 1. - 5. třídy 
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Fotogalerie:  

 
 

Název akce: DŮM HRŮZY 
Datum: 2. 11. 2018 
Info: Žáci 2. stupně naší školy si připravili akci pro mladší spolužáky s příhodným názvem Dům hrůzy. 

Škola se vpodvečer na Dušičky proměnila ve strašidelný dům, kterým mohl projít opravdu jen 
ten, kdo měl pro strach uděláno. Na cestu temnou školou svítily odvážlivcům svíčky ve 
vydlabaných dýních, v posledním patře držel dozor na chodbě kostlivec z kabinetu přírodopisu, 
který na všechny cenil zuby. V každé třídě byl pro účastníky přichystán zábavný úkol či jiný 
program, průchod Domem hrůzy mohl být považován za úspěšný teprve tehdy, prošla-li 
skupina všechny třídy. 

  
Účastníci: žáci 6., 7., 8. a 9. třídy, rodiče a mladší spolužáci, kteří plnili úkoly 
  
Fotogalerie: 
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Název akce: FLORBAL,   
Datum: 8. 11. 2018 
Info: 

 
  
  
Fotogalerie: 

 
 

Název akce: EXKURZE DO NÁRODNÍHO MUZEA 
Datum: 10. 11. 2018 
Info: Byla sice sobota, ale to vůbec nevadilo žákům druhého stupně, kteří chtěli navštívit 

rekonstruované Národní muzeum v Praze. Vyrazili jsme ráno vlakem z Pacova. Po příjezdu do 
Prahy jsme se pěšky přesunuli k muzeu, ale už z dálky jsme viděli, že se kolem celé budovy 
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vine fronta jako dlouhatánský had – vstupné je totiž do konce roku všem návštěvníkům 
odpuštěno, a proto se prohlídka opravené historické budovy těší velkému zájmu. Čekali jsme 
ve frontě téměř dvě hodiny, ale když jsme poprvé spatřili interiér pokladnice dějin, museli 
jsme konstatovat, že to rozhodně stálo za to. Mimo jiné jsme mohli vidět originální výtisk 
Mnichovské dohody, Ústavu ČR a další, jinak nepřístupné skvosty. K vidění bylo i několik 
exponátů, které byly tematicky řazeny po skupinách, poněvadž teprve čekají na své místo 
v nových expozicích. Celou prohlídku podtrhnul krátký animovaný film o historii Národního 
muzea. 
Po ukončení prohlídky jsme se občerstvili a přesunuli se metrem na Karlovo náměstí, kde stojí 
Faustův dům. Historický, bohatě zdobený dům v rohu velkého náměstí už z dálky působil 
tajemně. V oknech nevisely záclony, budova vypadala prázdná, nikdo do ní nevcházel, ani 
nevycházel. U domu jsme se zastavili a žákyně z osmé třídy nám přečetla pověst o Faustovi 
a o tajemném otvoru ve střeše, který prý zůstal po čertovi, když odnášel Fausta do pekla. 
Ještě chvíli jsme s podivem dům sledovali, jestli neuvidíme uvnitř nějaký pohyb – nic – pusto, 
prázdno… Na závěr exkurze jsme navštívili obchodní centrum a vlak nás opět zavezl do 
Pacova, kde na nás čekali rodiče. 

  
Účastníci: žáci 7., 8., 9. třídy 
  
 

Fotogalerie: 
 

https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Praha_-_Narodni_muzeum%2C_10._11._2018 

 

  
 

Název akce: FLORBAL, OKRESNÍ KOLO STARŠÍCH ŽÁKŮ 
Datum: 13. 11. 2018 
Info: Florbal je jedna z mála soutěží, kterých se pravidelně zúčastňujeme i přes problémy se sestavením 

kvalitního týmu. Letos kluci nezklamali a jako jediní porazili pozdějšího finalistu GY a OA 
Pelhřimov.  

  
Účastníci: Martin Bejbl, Luboš Procházka, Tomáš Holub, Maxim Kalfeřt, Martin David, Jiří Rejzek, Ladislav 

Plšek, Adam Haltr, doprovod Dominika Holakovská 
  

https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Praha_-_Narodni_muzeum%2C_10._11._2018
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Název akce: ŠKOLNÍ AKADEMIE 
Datum: 26. 11. 2018 
Info: Školní akademie se tentokrát nesla v duchu 100letého výročí naší republiky – koncipována byla 

jako hodina dějepisu, učitelem byl Radek Klika. Během programu předvedly děti svá krátká 
vystoupení, která vždy znázorňovala důležitý úsek našich dějin. Nechyběli tedy Sokolové, ukázali se 
prezidenti T. G. Masaryk, K. Gottwald a zapomenout jsme nemohli samozřejmě Václava Havla. 
Vidět jsme mohli i okupaci Němci, výjevy z války, osvobození ČŠR, budovatelské nadšení a příchod 
komunismu, zazněla Modlitba pro Martu v podání Lenky Zíkové. Celé školní vystoupení bylo 
završeno sametovou revolucí, převlékáním kabátů a rozdělením Československa na Českou 
a Slovenskou republiku. V závěru nastoupila na pódium celá škola včetně učitelů, aby zazněla naše 
státní hymna. Po hymně si ještě přítomní hosté vyzkoušeli, jak vypadá branné cvičení a jak se 
nasazuje plynová maska. 

  
Fotogalerie: https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Skolni_akademie_2018 
 

  
  

 
 

 

https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Skolni_akademie_2018
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Název akce: ČERTI 
Datum: 5. 12. 2018 
Info: Jako každým rokem se i letos v naší škole vyrojili čerti a přišel s nimi i Mikuláš. Role 

nadpřirozených bytostí se ujali deváťáci. Ve školní jídelně si pak počkali na všechny hodné 
i zlobivé děti, které podarovali něčím na zub – to ale až po tom, co jim děti zazpívaly písničku 
nebo přednesly básničku. Nakonec se báli i ti největší hrdinové, mnozí zlobilové slíbili polepšení, 
a tak nezbývá nic jiného, než příští rok pozvat čerty opět na revizi. 

  
Účastníci: celá škola 
Fotogalerie: https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Certi_2018 

 
 

 

 
 

 

https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Certi_2018


ŠKOLNÍ KRONIKA 2018/19 
 

22 
 

Název akce: PĚNKAVŮV DVŮR TAKONÍN 
Datum: 5. 12. 2018 
Info: Ve středu 5. 12. 2018 žáci 1. – 3. třídy se byli podívat v Pěnkavově dvoře ve vsi  Takonín 

(www.penkavuvdvur.cz) na starou hranou českou čertovskou pohádku „Jak voják s peklem 
zápolil“. Herci byli v kostýmech, měli skutečné rekvizity a živá zvířata. Na začátku se předvedl voják 
na koni, potom pohádka pokračovala ve vytopeném rytířském sále. Děti nebyly strašeny! Po 
pohádce si mohli žáci vyzkoušet řemesla jako je draní peří, řezání pilou. Následovala prohlídka 
vánoční výstavy, betlémů a zvyků. 
 

Účastníci: žáci 1.-3. třídy 
  
Fotogalerie: https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Takonin_Penkavuv_dvur_5.12.2018/ 

 
 

 
 

  

  

  

  

http://www.penkavuvdvur.cz/
https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Takonin_Penkavuv_dvur_5.12.2018/
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Název akce: VÁNOČNÍ TRHY 2018 
Datum: 9.12. 2018 
Info: Rok s rokem se sešel a již po několikáté jsme se zúčastnily v neděli 9. 12. 2018 vánočních trhů, 

abychom nabídly veřejnosti drobné dárečky. Za utržené peníze bychom chtěly doplnit zásoby 
spotřebního materiálu pro další výtvarné a pracovní činnosti ve školní družině. Všem děkujeme 
za příspěvky.  

  
Účastníci: I. Ježková a I. Tomanová 
 

 
 

 

Název akce: JEŽÍŠKOVA VNOUČATA 
Datum: 19. 12. 2018 
Info: Letos se někteří naši žáci z druhého a prvního stupně zúčastnili projektu Českého rozhlasu – 

Ježíškova vnoučata. Navázali jsme za tímto účelem spolupráci s Domovem seniorů v Pacově, kam 
jsme se s dětmi vydali, abychom potěšili babičky a dědečky vánočními koledami a předali jim 
přáníčka, která jsme jim vyrobili. Měli ohromnou radost, nejedno oko nezůstalo suché. Přáníček 
jsme měli vyrobeno takové množství, že zbyla i na paní kuchařky, sestřičky a všechny 
administrativní pracovnice domova. Přáníčka od nás dostali i hořepničtí rodáci, kteří v současné 
době v domově žijí. Samotné děti celou akci hodnotily tak, že hezčí dárek k letošním Vánocům, 
než byly rozzářené pohledy tamních obyvatel a jejich vděčná slova, dostat nemohly. 

  
Účastníci: Dobrovolníci z 1. a 2. st. ZŠ 
  
Fotogalerie: https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Jeziskova_vnoucata%2C_19._12._2018 

 
 

https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Jeziskova_vnoucata%2C_19._12._2018
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Název akce: BIATLON, SVĚTOVÝ POHÁR V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ 
Datum: 20. + 21. 12. 2018 
Info: Světový pohár biatlonistů se konal v Novém Městě na Moravě. Využili jsme volných vstupenek na 

čtvrteční sprint mužů a páteční sprint žen. 
  
Účastníci: zájemci z řad našich žáků a rodičů 
  
Fotogalerie: https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Biatlon%2C_20._12._2018 
 

  
  

https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Biatlon%2C_20._12._2018
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Název akce: ZLATÁ VAŘEČKA 
Datum: 21. 12. 2018 
Info: Soutěž o Zlatou vařečku proběhla na naší škole již podruhé. Tentokrát soutěžily třídy od 4. až do 

9. Deváťáci, vzhledem k tomu že přišli v pátek jenom dva, se přidali do ostatních týmů. Týmy byly 
čtyři Sněhuláci – šestka, Vločky – sedmáci, Hvězdičky – osmička a naši Dárečci  - 4. a 5. třída. Děti 
měly za úkol vyrobit dva druhy nepečeného cukroví a nazdobit perníčky. Problémy nastaly už na 
začátku, tu chybělo mléko, tu máslo. Něco zachránily naše paní kuchařky, ale rum, který jeden 
tým zapomněl přinést, ve školní  kuchyni opravdu nemají. Muselo se tedy trochu improvizovat. 
Porota, v které opět usedl pan ředitel, paní Kotýnková, p. uč. Holakovská, Ladislav Plšek ze 7. tř., 
Karolína Vlachová z 5. tř., to neměla jednoduché. Všichni se snažili a tvořili úžasné kreativní 
kousky. Nejlépe se cukroví povedlo týmu Vloček, našim sedmákům. Jejich nazdobené perníčky 
neměly konkurenci a i nepečené cukroví bylo úžasné. Právem si vyvařili 1. místo.  
 

  
Účastníci: 4. – 9. třída 
  
Fotogalerie: https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Zlata_varecka_-_Vanocni_cukrovi%2C_21._12._2018 
 

https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Zlata_varecka_-_Vanocni_cukrovi%2C_21._12._2018
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Název akce: VÁNOCE V LESE 
Datum: 21.12.2018 
Info: V pátek 21. 12. 2018 proběhl v 1. – 3. třídě projektový den: „Vánoce se zvířátky“. První hodinu 

žáci zvířátkům vyrobili ozdoby a řetězy na stromeček z dobrot (mrkve, jablíček, kaštanů…), které 
si donesli z domova, nebo nasbírali ve ŠD.  Při tom si povídali o zvycích a obyčejích Vánoc, 
poslouchali koledy. 
Po svačině jsme se vydali ke školnímu krmelci, který vyrobili žáci ZŠ při pracovní výchově. Čekal 
tam na nás pan M. Razima, aby povyprávěl a poučil: Jak – kdy - čím správně přikrmovat lesní 
zvěř. Seznámil nás s historií myslivosti, tradicemi a zvyky (každoročně na Štědrý den navštěvují 
krmelce) a jak se nejen v zimě chovat ke zvířátkům v lese. Žáci si zkusili poznávat stopy zvířat, 
druhy ptáků, zvěře a stromů. U ohýnku si mohli opéct špekáčky č i jablíčka… Pak jsme se vrátili na 
oběd a převzali dárky od myslivců. 

  
Účastníci: 1.-3. třída 
  
Fotogalerie: https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Vanoce_se_zviratky_u_krmelce/ 
 

https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Vanoce_se_zviratky_u_krmelce/
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Název akce: VÁNOČNÍ KONCERT 
Datum: 16. a 23. 12. 2018 
Info: Každý rok v období adventu naše škola pořádá ve spolupráci s obecním úřadem dva vánoční 

koncerty. Nejinak tomu bylo i letos. Základní i mateřská škola spolu s absolventy ZŠ a dalšími 
dospěláky přispěli ke krásné předvánoční atmosféře. V roce 2018 to bylo již 15 let od prvního 
koncertu pořádaného naší školou v Hořepníku. 

  
Účastníci: žáci MŠ (starší děti), žáci ZŠ (hudební kroužek) + dospělí 
  
Fotogalerie: 

 
  
  
 

 

Název akce: 1.POMOC DO ŠKOL 
Datum: 7. 1. 2019 
Info: Pracovnice ČČK seznámila žáky s činností integrovaného záchranného systému. Žáci se učili 

nahlásit úraz a komunikovat s dispečinkem při poskytování 1. pomoci.  Prakticky si vyzkoušeli 
resuscitaci na resuscitační figuríně. Učili se poskytnout 1. pomoc při různých úrazech, poraněních 
a život ohrožujících situacích. 

  
Účastníci:. Žáci 8. ročníku 
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Název akce: OLYMPIÁDA V DĚJEPISE– OKRESNÍ KOLO 
Datum: 17. 1. 2019 
Info: Ve čtvrtek 17. 1. proběhlo v Pelhřimově okresní kolo dějepisné olympiády, které se zúčastnila 

Markéta Součková. Umístila se na 19. místě a získala 44 bodů. 
 

  

  
 

 

Název akce: ŠKOLNÍ PLES 
Datum: 18. 1. 2019 
Info: V tento den se konal tradiční školní ples, jehož zlatým hřebem je vždy šerpování žáků posledního 

ročníku naší školy. K tanci a poslechu hrála příjemná hudba kapely Hudba pro vás. Všichni přítomní 
hosté se dobře bavili, taneční parket ten večer nebyl prázdný. Celé veselí vyvrcholilo vyhlášením 
tomboly. Rodiče, příbuzní, šerpovaní žáci i přespolní hosté na letošní ples budou jistě dlouho rádi 
vzpomínat. 

  
Účastníci: Žáci 9. třídy, dále pak ještě tanečnice z 6., 7., 8. třídy 
  
Fotogalerie: https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Skolni_ples%2C_18.1.2019 
 

https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Skolni_ples%2C_18.1.2019
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Název akce: VEČERNÍČKY NEDÁME, RÁDI SI JE ZPÍVÁME 
Datum: 18. 1. 2019 
Info: V pátek dne 18. 1. žáci 1. – 3. roč. v rámci hudební výchovy zavítali do místní mateřské školy na 

pořad „Večerníčky nedáme, rádi se je zpíváme.“ 
Děti se seznámily s různými hudebními nástroji (i méně známými) a spolu s dětmi z mateřské školy 
soutěžily v hádání ukázek z večerníčků. Pořad byl velice poutavý. 

  
Účastníci: Žáci 1.-3. ročníku 
  
Fotogalerie: 

 
 

Název akce: E-LIŠKA 
Datum: 22.1.2019 
Info: V úterý 22. ledna 2019 mezi žáky 1. – 3. třídy zavítala s výukovým programem E – liška. Děti si 

mohly ochočenou lišku obecnou pohladit, pochovat a zblízka prohlédnout. Dozvěděly se o jejím 
životě, anatomii, způsobu přijímání potravy, výchově mláďat apod. Určitě to byl neobvyklý zážitek 
pro nás pro všechny. 

  
Účastníci: Žáci 1.-3.třídy 
  
Fotogalerie: https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/E-liska/ 
 

  
 

https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/E-liska/
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Název akce: OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE – OKRESNÍ KOLO 
Datum: 28. 1. 2019 
Info: Okresního kola v olympiádě v českém jazyce v Pelhřimově se letos zúčastnil Adam Buřič, žák 

deváté třídy. Umístil se na 17. – 20. místě. Z testu získal 9 bodů, ze slohu 17 
  
Účastníci: Adam Buřič 
  
Fotogalerie: 

 
 

 
 

Název akce: PASEKY NAD JIZEROU 
Datum: 26.1. – 2.2.2019 
Info: Pěkné počasí se spoustou sněhu nás provázelo celý týden. Skvělé lyžování a prima parta jsou 

zárukou, že příště jedeme zas! 
  
Účastníci: 14 žáků naší školy 
  
Fotogalerie: https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Paseky_nad_Jizerou_2019/ 
 

https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Paseky_nad_Jizerou_2019/
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Název akce: VOLBA POVOLÁNÍ 
Datum: 7. 2. 2019 
Info: Naši osmáci zavítali na Úřad práce v Pelhřimově. Tam jim pracovnice IPS poskytla informace, 

které potřebují při rozhodování týkající se volby povolání. Ochotně zodpovídala jejich dotazy a 
mohli také nahlédnout do kartotéky s informacemi o středních školách. 

  
Účastníci: Žáci 8. třídy 
 

Název akce: PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO PŘEDŠKOLÁKY 
Datum: 7. 2. 2019 
Info: Ve čtvrtek 7. 2. byl zahájen přípravný kurz pro předškoláky. 1. lekce proběhla v mateřské škole, 

kde předškolní děti ukázaly paní učitelce ze základní školy, co umí: vypravování pohádky, 
kreslení – držení tužky, stříhání a pohybové aktivity. Kurz bude pokračovat každý čtvrtek do 
zápisu již v základní škole pod vedením p. uč. Zíkové.  

 
  
Účastníci: Děti z MŠ 
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Datum: 12. 2. 2019 
Info: Přípravný kurz pokračoval 2. hodinou zaměřenou na rozvoj hrubé a jemné motoriky. 

Děti pracovaly po stanovištích – skákací panák, ježci, navlékání korálků, rozpoznávání věcí 
pomocí hmatu, třídění. Vyzkoušely si i některé činnosti ve školních lavicích. 

 

  
  

  
  

 
 

  



ŠKOLNÍ KRONIKA 2018/19 
 

35 
 

  
  
  

  
  

 

 
 



ŠKOLNÍ KRONIKA 2018/19 
 

36 
 

Název akce: VALENTÝNSKÁ PARTY 
Datum: 14.2. 2019 
Info: Členové Klubu anglického jazyka si připravili pro svoje spolužáky a i pro sebe pravou 

Valentýnskou party v americkém stylu. Balónky, hudba, soutěže, exotické ovoce v čokoládě, 
americká limonáda, to vše bylo k ochutnání. Děvčata ale i kluci si zkusili vyrobit barevný sliz, hit 
letošní sezony. No znáte děti, neskutečná blbost je nadchne vždycky nejvíc. Skládala se origami 
záložka do knížky ve tvaru srdce. Soutěžilo se, kdo vyrobí nejdelší řetěz ze srdíček. A hra, kterou 
jsme nazvali „Seber balónků co nejvíc“, byla pěkná bitka. Ta pravá bitva ale měla přijít až na 
úplný konec, Dance Battle opět ve stylu amerických teenagerů. Nastoupila parta „Kraťasáci“ se 
svojí taneční choreografií. Nečekaně se do taneční bitvy přihlásil i tým „The Black Panters“ 
všichni v černém. I když to „Kraťasáky“ nejprve lehce zaskočilo, jejich choreografie, která byla 
náročnější a propracovanější, nakonec vyhrála. „The Black Panters“ tým uspěl alespoň se svojí 
image.  Největší úspěch měly obyčejné balónky. Jak málo stačí dětem k radosti a užili jsme si 
prima odpoledne.  

  
Účastníci: 6. -9. třída 
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Název akce: PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO PŘEDŠKOLÁKY 
Datum: 21. 2. 2019 
Info: Ve čtvrtek dne 21. 2. 2019 proběhlo třetí setkání předškoláků. Kurz byl zaměřen na 

grafomotorické dovednosti. Cílem bylo připomenout si správné držení tužky, neztratit se 
v bludišti, nakreslit symetrické předměty podle vzoru, dokreslování tvarů. 
Práce probíhala v lavicích a u interaktivní tabule.  

  
Účastníci: Děti z MŠ 
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Název akce: ŠKOLNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE 
Datum: 21. 2. 2019 
Info: Ve čtvrtek proběhlo školní kolo recitační soutěže. Zástupci jednotlivých tříd, kteří zvítězili ve 

školních kolech, přednesli básně dle svého výběru. Publiku, žákům 1. třídy, se básničky moc líbily. 
Všichni soutěžící se velmi snažili a své básně přednesli co nejlépe. 

  
Účastníci: Žáci 2. a 3. třídy 
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Název akce: ZDRAVÉ ZOUBKY 
Datum: 20. 2. a 27. 2. 2019 
Info: Ve středu 20. 2. 2019 se ve škole žáci zapojili do projektu Zdravé zoubky. Seznámili se, jak 

zoubky fungují, k čemu je máme, jak rostou a mění se, co je zubní kaz, zásady správné péče, jak 
čistit zoubky, proč navštěvovat zubního lékaře. Vyplnili si pracovní list, hlédli film Jak se dostat 
Hurvínkovi na zoubek a dostati od DM preventivní balíčky.  
Následně ve středu 27. 2. 2019 se žáci 1. třídy v MŠ zúčastnili besedy s dentální hygieničkou, 
aby se dozvěděli, jak správně pečovat o zoubky a vše si pak prakticky se svým doneseným 
kartáčkem vyzkoušeli.  
 

  
Účastníci: 1.třída 
 

  
                           

  
  
 

 

 



ŠKOLNÍ KRONIKA 2018/19 
 

40 
 

Název akce: RECITAČNÍ SOUTĚŽ V PACOVĚ 
Datum: 27. 2. 2019 
Info: Ve středu v zámeckém sále v Pacově proběhla recitační soutěž. Kromě naší školy se účastnili žáci ze 

ZŠ Košetice, Pacova a Lukavce. Tonda ve své kategorii obsadil krásné 3. místo. 
  
Účastníci: Antonín Souček 
  
 

 

 

 

Název akce: PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO PŘEDŠKOLÁKY 
Datum: 28. 2. 2019 
Info: 28. 2. 2019 již po třetí zavítaly děti z mateřské školy do ZŠ. Dnes jsme se zaměřili na rozvoj 

zrakového vnímání a pravolevá orientace. Pracovali nejprve na IT, kde podle pokynů přesunuli 
obrázky postav či zvířátek na správné místo do domečku nebo na pravou či levou stranu 
stromku. Hledali, co se na obrázku změnilo a kam se posunulo. 
Dále pak řadili dřevěné obrázky podle dějové/časové posloupnosti. Další setkání bude za 14 dní, 
po jarních prázdninách opět ve čtvrtek. 
 

 

Název akce: MDŽ BOŘETICE 
Datum: 9. 3. 2019 
Info: Každý rok jezdíme potěšit maminky a babičky do vedlejší obce Bořetice, abychom  přispěli 

k příjemnému posezení v rámci oslav MDŽ. Děti z kroužku zobcových fléten a pěveckého sboru si 
pro ně připravily vystoupení za které dostaly odměnu, pohoštění a balíček plný dobrot. 

  
Účastníci: A. Hánová, A. Zíková, S. Krejčí, A. Davidová, A. Frydrýšková, V. a M. Dalíkovi, 

 J. Hošek, J. Zelenka 
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Název akce: PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO PŘEDŠKOLÁKY 
Datum: 14. 3. 2019 
Info: Ve čtvrtek 14. 3. 2019 došlo k dalšímu setkání předškoláků s jejich budoucí paní učitelkou. 

Tentokrát jsme trénovali sluchové vnímání, protože sluch je důležitý pro rozvoj řeči. Nejdříve děti 
pozorně poslouchaly pohádku, aby mohly dobře odpovídat na zvídavé otázky. Dále jsme se 
soustředili na různé zvuky pouštěné z CD, abychom je dokázali rozpoznat. U obrázků jsme určovali 
počet slabik pomocí hudebních nástrojů z Orffova instrumentáře a přiřazovali začínající slabiku. Na 
samý závěr naše sluchové vnímání prověřila interaktivní tabule v programu Čtení jako hraní. 
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Název akce: VÝLET DO LONDÝNA A OXFORDU 
Datum: 2.-7. 3. 2019 
Info: Žáci 7. -9. třídy jeli na poznávací výlet do Anglie. Navštívili jsme Londýn a jeho památky, 

Windsor, Eton a Oxford. Největším zážitkem byla návštěva WarnerBros studií, kde byly 
k vidění rekvizity ze známé ságy o HarryPotterovi. Děti byly ubytovány v anglických 
rodinách, kde si mohly procvičit svoji angličtinu a ochutnat typickou anglickou kuchyni. 
Celý výlet se vydařil a doufáme, že příští rok opět vyrazíme za hranice naší republiky.  

  
Účastníci: Žáci 7. -9. třídy 
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Fotogalerie: https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Anglie%2C_2._-_7._3._2019 

 
 

Název akce: PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO PŘEDŠKOLÁKY 
Datum: 21. 3. 2019 
Info: Ve čtvrtek 21. 3. 2019 jsme se již po šesté, tedy naposledy sešli v první třídě s předškoláky. 

Dnešní lekce byla zaměřena na myšlení a řeč.  Řeč je nástrojem myšlení a formou 
dorozumívání. Děti řešily jazykolamy, hledaly slova a protikladné obrázky. Zahrály si domino. 
Na závěr předškoláci získali „ Diplom“ o absolvování přípravného kurzu pro budoucí prvňáčky a 
dáreček. 
 

 

  
  

https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Anglie%2C_2._-_7._3._2019
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Název akce: PLAVECKÝ VÝCVIK V SRNÍ 
Datum: 25. – 29. 2019 
Info: V pondělí 25. 3. jsme opět vyrazili se žáky třetí a čtvrté třídy na plavecký výcvik směr Šumava do 

našeho oblíbeného Srní. Strávili jsme tu příjemný, ale aktivitami nabytý týden. Hlavní náplní bylo 
samozřejmě plavání, avšak věnovali jsme se také turistice. Navštívili jsme známou chaloupku 
z filmu Pod jezevčí skálou, vodní nádrž Sedlo, v úterý jsme stoupali k vlčímu výběhu, ve středu 
jsme prošli Mravenčí stezku. Jen pro zajímavost jsme celkem ušli 43 303 kroků – což je přibližně 
29 km.Počasí nás překvapilo, bylo velmi proměnlivé – chvíli svítilo slunko, chvíli pršelo a dost 
sněžilo, …   
Abychom jen nesportovali, věnovali jsme se také vzdělávání a ve čtvrtek pro nás byla připravena 
beseda s ochránci CHKO Šumava.  Zopakovali jsme si živočichy a rostliny, které se v této oblasti 
vyskytují.  
V pátek jsme se s plavčíky rozloučili a s mokrým vysvědčením jsme vyrazili zpátky domů. I když to 
byl velmi mile strávený čas plný smíchu a zážitků, doma je prostě nejlépe.  

  
Účastníci: Žáci 3. a 4. ročníku 
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Fotogalerie 

 

  
 https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Plaveme_v_Srni_25.-29.3.2019 

 

Název akce: NOC S ANDERSENEM 
Datum: 29. – 30. 3. 2019 
Info: Letošní ročník na naší škole se nesl v duchu vyprávění Nekonečného příběhu od Michaela 

Endeho. Kromě samotného čtení byl program akce obohacen ještě o výrobu lapače snů (to aby 
nás nenavštěvovaly noční můry) a bubnovali jsme v kruhu s Lukášem Vídenským. 
 Během programu nás ale trochu překvapil hlas, který se najednou rozezněl školními 
chodbami. Úpěnlivě prosil, abychom se za ním vydali po světýlkách. Neotáleli jsme ani chvilku a 
ihned vyrazili, měli jsme dorazit k ohýnku a tam čekat absolutně potichu, bez vydání jediného 
hlásku. Plamínky z ohniště nás hezky zahřívaly a my čekali, co se bude dít dál. Z nedaleké řeky se 
jako hustá smetana linula mlha, bylo ticho, nikde nikdo. Rozhlíželi jsme se, jestli někoho 
neuvidíme a vtom se před námi zjevil strom, který osvětlovala skoro až magická záře. Pomalu 
jsme se přiblížili a uslyšeli jsme hudbu. Zpoza stromu vyšla téměř éterická postava, nehýbala 
pusou, ale přece jsme slyšeli, jak k nám promlouvá, jakoby z dálky. Pohádkové zjevení se nám 
představilo a ihned jsme pochopili, že nejde o nikoho jiného než o císařovnu říše Fantazie. 
Poděkovala nám, že se čtením staráme o ochranu její říše a pomáháme tak bojovat se zlou 
Nicotou, která pohlcuje Fantazii. Jako vyjádření díků každý dostal rytířský dekret, kde byl 
jmenován rytířem či rytířkou říše Fantazie, a ještě magický kamínek pro štěstí. Po překvapení 
jsme opekli první letošní buřty a vydali se zpět do školy. Tam jsme se pomalu uložili do spacáků a 
než se nám zavřela víčka, sledovali jsme filmové zpracování Nekonečného příběhu. 

  
Účastníci: Žáci 2. stupně 
  
 

https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Plaveme_v_Srni_25.-29.3.2019
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https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Noc_s_Andersenem%2C_29.-30.3.2019 
 

     
  

 

Název akce: ZÁCHRANÁŘI 
Datum: 1. 4. 2019 
Info: Dnes přijely do školy složky integrovaného záchranného systému. Nejprve zdravotníci učili žáky, 

jak si počínat dříve, než přijede záchranná služba – které informace je třeba sdělit při volání 
záchranné služby, jak poskytnout umělé dýchání i masáž srdce…Potom jim člen Hasičského 
záchranného sboru ČR ukázal výstroj pro hasiče a při besedě se žáci dozvěděli spoustu zajímavých i 
užitečných informací.  

  
Účastníci: Žáci 8. třídy 
 

 

Název akce: ZÁPIS DO 1. TŘÍDY 
Datum: 5. 4. 2019 
Info: V pátek dne 5. 4. 2019 se konal v místní ZŠ zápis dětí do 1. třídy. Budoucí předškoláci zavítali do 

jim už známého prostředí, jelikož v průběhu měsíce února a března navštěvovali přípravný kurz. 
K zápisu se svými rodiči přišlo 6 dětí. Čekala je první životní zkouška a zvládli ji na jedničku. 

  
Účastníci: předškoláci 
  
Fotogalerie: https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Zapis_do_1._tridy%2C_5.4.2019/ 
 

https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Noc_s_Andersenem%2C_29.-30.3.2019
https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Zapis_do_1._tridy%2C_5.4.2019/
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Název akce: ČISTÁ VYSOČINA 
Datum: 17. 4. 2019 
Info: Po roce jsme se opět vydali z Hořepníka po silnicích do všech směrů, abychom uklidili nepořádek, 

který si někteří naši spoluobčané schovali do příkopů, ale už si jej zapomněli vyzvednout, aby ho 
odnesli tam, kam patří. V příkopech jsme letos nacházeli různé „poklady“ – skleněné a plastové 
láhve, plechovky, dráty, kusy polystyrenu, koberců, boty, zkrátka všechno, co už nebylo k užitku a 
mělo skončit v kontejneru či popelnici. Pečlivě jsme vše vysbírali a vytřídili na plast a směsný 
odpad. Plné pytle jsme pak zavázali a nechali u silnice, aby je mohli posbírat silničáři, kteří je 
odvezou do sběru či na skládku. Smutný pohled na místa v bezprostředním okolí silnice a plné 
pytle vystřídal pocit z dobře odvedené práce, která byla vidět – „škarpy“ byly prázdné a zase 
nějakou dobu mohou sloužit svému původnímu účelu – odvádět vodu od silnice, nikoli suplovat 
skládku. 

  
Účastníci: Žáci 6.-9. třídy 
Fotogalerie:  https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Cista_Vysocina_2019 

 
 

https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Cista_Vysocina_2019
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Název akce: DEN ZEMĚ 
Datum: 25. 4. 2019 
Info: Žáci naší školy se již tradičně zúčastňují Dne Země v Pelhřimově, který pořádá SEV Mravenec. 

K vidění zde bylo mnoho zajímavého – od cizokrajných živočichů po naše dravce a sovy. Stanovišť 
s environmentální tématikou zde bylo 29, žákům se tentokráte nejvíce líbilo pečení placek. 

  
Účastníci: Žáci 6. třídy 

 
 

Název akce: SÁZENÍ STROMKŮ 
Datum: 26. 4. 2019 
Info: Žáci z 2. stupně pomohli obci Hořepník s výsadbou stromů v Zadním žlabu. 
  

Foto:  
https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Sazeni_stromku%2C_26._4._2019/ 
 

 

 
 

https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Sazeni_stromku%2C_26._4._2019/
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Název akce: DNY PREVENCE 
Datum: 29. 4. 2019 
Info: Žáci si na několika stanovištích procvičovali a prohlubovali své znalosti poskytnutí první pomoci. 

Pod vedením zkušených zdravotníků  si vyzkoušeli stabilizovanou polohu, či tzv."opilecké brýle".  
  
Účastníci: Žáci 3. ročníku 
 

  
  
 

Název akce: VŠEZNÁLEK 
Datum: 30. 4. 2019 
Info: Čtyři žáci z 5. ročníku se účastnili vědomostní soutěže Všeználek v Pelhřimově. Z 12 družstev se 

umístili na krásném 2. místě. 
  
Účastníci: Žáci 5. ročníku – Leoš Cirhan, Tomáš Havlíček, Antonín Souček a Karolína Vlachová 
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Název akce: ČARODĚJNICE  
Datum: 30. 4. 2019 
Info: V úterý 30.4.2019 v 19,45 hodin jsme se opět po roce shromáždili před školou, abychom se 

v lampionovém průvodu, v čele s krásnou čarodějnicí, přemístili na hřiště, kde na nás čekala 
vatra. Svá gumová těla nám ukázali ve vystoupení Pacovští parkuristé. Poté si malé čarodějnice, 
vlastně všechny děti, zasoutěžili ve slalomu na koštěti, prolézáním pavoučí sítě a přetahováním 
lanem. Vždy byli všichni odměněni sladkostí. Děvčata z druhého stupně předvedla své taneční 
umění. Celý program byl doprovázen diskotékovou hudbou pana Kalfeřta. Program provázel pan 
učitel Klika. Každý se mohl dosyta občerstvit.  Zlatým hřebem večera byl nádherný ohňostroj.  
 

Foto: https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Carodejnice_2019 
 

https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Carodejnice_2019
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Název akce: TEREZÍN A BOTANICKÁ ZAHRADA PRAHA 
Datum: 6. – 7. 5. 2019 
Info: V pondělí 6. června se žáci 8. a 9. třídy vypravili na exkurzi do Terezína. Tam jim byl podán výklad 

a mohli na vlastní kůži zažít i atmosféru bývalého koncentračního tábora. Kromě Malé pevnosti si 
žáci prohlédli i Velkou pevnost, následně se přesunuli do Prahy, kde proběhla komentovaná 
procházka po méně známých zákoutích hlavního města. Poté společně povečeřeli v indické 
restauraci, což byl pro většinu zcela nový zážitek. Účastníci exkurze přespali v tělocvičně ZŠ 
Sdružení na Pankráci. Ráno se k nim připojili ještě spolužáci 6. a 7. třídy, kteří dorazili autobusem. 
Společně pak všichni zhlédli výstavu živých motýlů v Botanické zahradě v Troji, následně se 
přesunuli do tamější zoologické zahrady, kde si každý podle libosti vybral, jaké zvíře chce vidět. 
V pozdních odpoledních hodinách nás vlak odvezl do Pacova, kde na nás čekali rodiče. 
 

Účastníci: Žáci 2. stupně ZŠ 
Fotogalerie: https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Terezin_a_Botanicka_zahrada_Praha_6._-_7._5._2019 
 

 

 

 

Název akce: DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ 
Datum: 10. 5. 2019 
Info: V pátek jsme vyrazili směr Pelhřimov na dopravní hřiště. Po zopakování dopravních pravidel, 

jsme úspěšně zvládli test i jízdu na kole na světelných křižovatkách. Všichni získali průkaz cyklisty. 
  
Účastníci: Žáci 4. ročníku 
 

Název akce: PROGRAM PREVENCE DĚTSKÝCH ÚRAZŮ 
Datum: 14. 5. 2019 
Info: Dne 14. 5. proběhla pro žáky 2. a 3. třídy beseda na téma prevence dětských úrazů pod vedením 

vyškolené zdravotnice v této oblasti. Program se uskutečnil formou aktivního zapojení žáků ve 
skupinách. Děti se zabývaly rozpoznáváním nebezpečných situací pro vznik úrazů a jejich 
řešením. Prostor byl také věnován nebezpečí plynoucímu z používání sociálních sítí na internetu 
a šikaně. 

  
Účastníci: Žáci 3. a 4. ročníku 

https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Terezin_a_Botanicka_zahrada_Praha_6._-_7._5._2019
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Název akce: DVOUDENNÍ POBYT V KRÁTKÉ (ŽĎÁRSKÉ VRCHY) 
Datum: 22. 5. - 23. 5. 2019 
Info: V úterý dne 22. května jsme za velice deštivého počasí vyrazili 100 kilometrů od domova na 

dvoudenní výlet do Žďárských vrchů. Počasí nás neodradilo. V malebné vesničce Krátká jsme 
prožili dva dny plné přírodovědných aktivit a her. Museli jsme si sami zatopit ve starodávných 
kamnech a co jsme si navařili, to jsme si také snědli. Venku jsme chodili podle plánků. První den s 
buzolou po obci a druhý den jsme se odvážili s GPS k památnému kameni světoznámého 
horolezce Radka Jaroše. Prozkoumali jsme Drátenickou skálu, učili jsme se rozpoznat některé 
rostoucí byliny, v rybníčku jsme lovili drobné živočichy, v lese pod kameny a v kůře také a pak 
jsme je zkoumali pod lupou. Pomocí hmatu jsme poznávali stromy. Nenudili jsme se a přitom 
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jsme se učili a to byl účel.  
 Tento pobyt byl zrealizován s pomocí Fondu Vysočiny, projekt Ekologická výchova ZŠ Hořepník 

2018 

 
Účastníci: Žáci 4. a 5. ročníku 
  
Fotogalerie: https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Chaloupky_Zdarske_vrchy%2C_22._-_23._5._2019/ 
 

 
 

Název akce: PACOVSKÝ TALENT 
Datum: 24. 5. 2019 
Info: V pátek 24. 5. proběhla v Pacově pěvecká soutěž Pacovský talent. Dvě děvčata z naší školy se 

také zúčastnila. Soutěžící zazpívali jednu píseň s kytarovým nebo klavírním doprovodem a jednu 
bez doprovodu. Jejich vystoupení byla perfektní, ale bohužel konkurence v jednotlivých 
kategoriích veliká.   

  
Účastníci: Denisa Svobodová – 1. ročník, Karolína Vlachová – 5. ročník 
  
 

https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Chaloupky_Zdarske_vrchy%2C_22._-_23._5._2019/
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Název akce: PŘÍRODOVĚDNÁ NAUČNÁ STEZKA 
Datum: 25. 5. 2019 
Info: Žáci 6. třídy při hodině Člověk a příroda rozmístili naučné cedule.  
 Tato stezka vznikla s pomocí Fondu Vysočiny v projektu Ekologická výchova ZŠ Hořepník 2018. 

Na výrobě informačních tabulí se podíleli žáci 8. a 9. třídy o praktických činnostech, předlohy 
vytvořila Ing. Eva Ježková. 

 
Foto:  https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Naucna_stezka_Horepnik/ 

 
 

 

 
 

 

https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Naucna_stezka_Horepnik/
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Název akce: LIPNICE NAD SÁZAVOU  PRINC BAJAJA 
Datum: 27. 5. 2019 
Info: V pondělí 27. 5. 2019 se žáci 1. – 3. třídy jeli podívat na hrad Lipnice nad Sázavou, na pohádku Princ 

Bajaja”. Učili se lámat len, osahali si zbraně, pozorovali koně, drtili obilí na mouku. Viděli sklepení, které 
ukrývá vězení, zásobník dešťové vody vylámaný ve skále i středověkou toaletu. 
Z hradu se rozhlédli po krásné okolní krajině! Počasí nám přálo, proto můžeme výlet ohodnotit jako velmi 
zdařilý. 

  
Účastníci: 1.-3. třída 
  
Fotogalerie: https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/LIPNICE_NAD_SAZAVOU_27.5.2019/ 
 

  

  

  
 

 

https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/LIPNICE_NAD_SAZAVOU_27.5.2019/
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Název akce: TŘEBOŇSKEM NA KOLE 
Datum: 27. – 30. 5. 2019 
Info: Třináct dětí a 8 dospělých absolvovalo 4-denní poznávání okolí Třeboně. Mezi rybníky se na 

kole jezdí skvěle, což už jsme poznali před několika lety, kdy jsme s dětmi poprvé Třeboňsko 
poznávali. Kemp Kosky nám poskytl zázemí pro naše cesty do rakouského Gmündu za relaxací 
v Sole Felsen Bad, krásné Třeboně se Schwarzenberskou hrobkou či muzeem Třeboňska. Viděli 
jsme Rožmberk, objeli jsme Svět, připomněli jsme si známou operní zpěvačku Emu Destinovou 
a viděli jsme nespočet krásných rybníků. 
I když nám počasí ne vždy přálo, myslím, že si to všichni užívali. 
Musím zde zmínit i pana J. Kalfeřta, který nám pomohl s dopravou dětí tam i zpět, za což mu 
moc děkujeme. 

  
  
Fotogalerie:    https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Trebonskem_na_kole%2C_27.-30.5.2019 

 
 

 
 

 
 

https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Trebonskem_na_kole%2C_27.-30.5.2019
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Název akce: PŘÍRODOVĚDNÁ NAUČNÁ STEZKA 
Datum: 31. 5. 2019 
Info: V pátek 31. 5. 2019 se žáci 1. – 3. třídy zúčastnili přírodovědné procházky „Naučná stezka 

kolem Hořepníka“. Po druhé vyučovací hodině jsme se vydali na trasu dlouhou 1,3 km. Z 9 
tabulí načerpali nové informace, ale i zajímavosti o fauně i flóře naší vesnice. Cestou se snažili 
plnit zadané úkoly týkající se nově nabytých znalostí. Na konci si všichni s radostí zahráli hru 
Lovci orchidejí a po návratu do ŠD dokončili pracovní listy a shlédli dokument „Za zvěří našich 
lesů“. 

 Tato stezka vznikla s pomocí Fondu Vysočiny v projektu Ekologická výchova ZŠ Hořepník 2018. 
Na výrobě informačních tabulí se podíleli žáci 8. a 9. třídy o praktických činnostech, předlohy 
vytvořila Ing. Eva Ježková. 

 
Účastníci: Žáci 1. - 3. ročníku 
  
Fotogalerie: https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Prirodovedna_naucna_stezka_1.-3.trida 
 

 

https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Prirodovedna_naucna_stezka_1.-3.trida
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Název akce: TONDA OBAL 
Datum: 11. 6. 2019 
Info: Žáci 1. – 3. třídy se v úterý 11. června 2019 zúčastnili hodinového programu „Třídění a recyklace 

obalových odpadů“ s názvem „Tonda Obal na cestách“. Slečna Alena za pomocí prezentace 
připomněla dětem „Co kam patří?“. Všichni viděli cestu obalu, jak putuje se zakoupeným zbožím 
ke spotřebiteli, pak do kontejneru či popelnice až k recyklaci a novému výrobku. Pomocí hry se 
pokusili žáci vytřídit odpad do malých barevných „kontejnerků“ a pak správnost společně 
zkontrolovali. Mnozí se divili, co vlastně všechno vzniká z recyklovaného papíru, plastu či skla. 
Každý dostal záložku do knihy s tímto tématem a stránkami www.tonda-obal.cz, kde si mohou 
zahrát hry. 
Ekologická beseda s programem Tonda Obal na cestách pokračovala v dalších hodinách i pro žáky 
6.-9. ročníku. Program byl upravený pro starší žáky – žáci se formou hry učili třídit odpad, viděli 
video o recyklačním koloběhu materiálů… Překvapilo je, co vše lze z plastů, pneumatik a PET 
lahví vyrobit. 

  
Účastníci: Žáci 1. - 3. ročníku 
 

     
  
  

Název akce: SAZKA OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ – VÝHRA 10 000 KČ 
Datum: 12. 6. 2019 
Info: Ve středu 12.6. 2019 jsme se dozvěděli, že naší školu vylosoval Sazka olympijský víceboj, a tudíž 

jsme vyhráli šek v hodnotě 10 000 Kč. Pan ředitel musel vybrat 4 žáky naší školy, a to: Adama 
Haltra, Jiřího Rejzka, Pavlínu Rejzkovou a Karolínu Kottovou. 
Dne 13.6. jsme se po první vyučovací hodině vydali do Prahy Čestlice do Hop arény, kde se to 
všechno událo. Když jsme dorazili na místo, tak jsme měli možnost si vyzkoušet různé druhy 
trampolín. V 11 hodin začal program. Do tohoto programu byly zařazeny dvě vystoupení na 
trampolínách neboli Jumping. Své kousky nám také předvedli mistři republiky za žákovskou 
kategorii. Po jejich vystoupení následovalo předávání šeků v různých finančních hodnotách a 
dárků vybraným školám. Rozdávali to taktéž známí sportovci například Petr Pilát, který dělá 
skoky na motorce, atletka Šárka Kašpárková, špičkový skokan do vody Michal Navrátil a další. Po 
skončení programu následovala autogramiáda a malé občerstvení. Svou hudbou celý program 
doprovázel Dj Aleš Matoušek, který hrál i na mistrovství světa v hokeji. Ve zbytku času jsem měli 
zase možnost se vyblbnout na trampolínách. 
Celý den jsme si moc užili a byli jsme rádi, že jsme měli tu možnost se podívat do Hop 
arény. 

http://www.tonda-obal.cz/
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 Nutno podotknout, že jsme obdrželi pozvánku pro dva učitele a dva žáky, ale nakonec jsme radši 
umožnili absolvovat tento zážitek čtyřem žákům. 

Účastníci: ředitel M. Hupka, žáci viz víše 
  
Foto: https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Olympijsky_viceboj%2C_Hop_Arena_Cestlice%2C_14.6.2019 

 
 

 
 

 
 

Název akce: CINDERELLA  - POHÁDKA V ANGLICKÉM JAZYCE PRO NEJMENŠÍ 
Datum: 14. 6. 2019 
Info: Členové Klubu anglického jazyka si pro nejmenší děti naší školy připravili klasickou pohádku 

Cinderella  - Popelka. Pohádka byla zpracována v modernějším pojetí. Popelka odjížděla na bál na 
skateboardu (koně a kočár by se nám do třídy nevešli) a tanec s princem byl za doprovodu 
letošního hitu od Lady Gaga Shallow. Na závěr si děti vybarvily omalovánky s Popelkou a dalšími 

https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Olympijsky_viceboj%2C_Hop_Arena_Cestlice%2C_14.6.2019
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postavami. Naučily se, že macecha je step-mother, která má dvě step-sisters, a kouzelná víla se 
anglicky řekne Fairy Godmother.  

Účastníci: Žáci 1. - 5. ročníku plus členové Klubu anglického jazyka 6. -7. třída 
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Název akce: FARMAPARK SOBĚHRDY 
Datum: 21. 6. 2019 
Info: Pátek 21. 6.2019 se žáci 1. – 5. třídy vydali na výlet do Farmaparku Soběhrdy. Sponzorem byla 

tentokrát společnost myslivců Hořepnicka, kterým tímto musíme poděkovat obzvláště panu R. 
Chrastilovi st. za ochotu a trpělivost. Děti si prohlédly zvířátka a mohly krmit kozy, ovečky a 
pštrosy. V areálu si zaskotačily na trampolínách. Před obědem vyzkoušely vnitřní hernu se 
skluzavkami, lanovým centrem a s tobogány.  Řízek s bramborovou kaší všem chutnal. Po té jsme 
se odměnili zmrzlinou a odjížděli spokojeni a unaveni k domovům. 
 

Účastníci: Žáci 1. - 5. ročníku 
  
Fotogalerie:  https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Sobehrdy_21.6.2019   
 

https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Sobehrdy_21.6.2019


ŠKOLNÍ KRONIKA 2018/19 
 

64 
 

  

  

  
    

  Název akce: NÁVŠTĚVA METEOSTANICE KOŠETICE 
Datum: 24. 6. 2019 
Info: Po 1. vyučovací hodině jsme se vydali na kolech přes Buřenice do Kramolína na Observatoř 

Košetice, která se zabývá kromě meteorologie i monitoringem složek životního prostředí. Vyslechli 
jsme zde spoustu zajímavostí z meteorologie, prohlédli si meteorologické přístroje i zařízení na 
monitorování znečištění plynů a dešťových srážek. Nejvíce nás zajímal stožár vysoký 250 m, kde 
jsou umístěna čidla pro měření koncentrace skleníkových plynů a ozónu. Dozvěděli jsme se také, 
že tato observatoř je součástí Radiační monitorovací sítě pro monitorování radiační situace ČR 
a nikdy zde nebyly naměřeny hodnoty ohrožující lidské zdraví.  

  
Účastníci: Badatelský klub 
  
Fotogalerie: https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Observator_u_Kosetic_s_badatelskym_tymem%2C_24.6.2019 

 
 

https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Observator_u_Kosetic_s_badatelskym_tymem%2C_24.6.2019
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Název akce: DEN ZEMĚDĚLSKÉ AKADEMIE HUMPOLEC 
Datum: 25. 6. 2019 
Info: Využili jsme pozvánky ČZA a Školního statku Humpolec a zúčastnili jsme se této zajímavé akce. 

Ráno pro nás přijel autobus a odvezl nás na Školní statek Humpolec, kde jsme hned přesedli na 
valníky malých traktorů a vydali se na prohlídku areálu statku. Pak jsme s našimi průvodci 
procházeli areálem, kde nás čekala spousta zajímavých ukázek – výcvik psů a koní, zemědělské 
techniky, prohlédli jsme si moderní kravín a prasečák. Naše vědomosti o zemědělství prověřili 
studenti ČZA v soutěžích, které si pro nás připravili. Nakonec jsme si vyzkoušeli naše řidičské 
umění na řidičském trenažéru osobního automobilu. 

  
Účastníci: Žáci 6. - 8. třídy 
 

Název akce: PARAZOO VLAŠIM, DŮM PŘÍRODY BLANÍK 
Datum: 25.6.2019 
Info: V úterý 25. 6. 2019 se žáci 1. – 3. třídy zúčastnili dalšího projektového výletu, tentokrát do 

Vlašimi. Navštívili jsme paraZoo, kde jsme si mohli prohlédnout všechna hendikepovaná 
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zvířátka a vyslechnout jejich pohnuté osudy. Po té se z nás stali zvířecí detektivové, kteří 
museli ve výukovém programu řešit pomocí stop, zvuků …. zapeklité situace. V místním 
obchůdky jsme si mohli zakoupit drobnost na památku či zmrzlinu. Po té jsme se vydali 
k  Domu přírody u Blaníku, abychom si prohlédli maketu okolí Vlašimi a zajímavou expozici. 
 

 projekt: Ekologická výchova ZŠ Hořepník 2018 
 

 
Účastníci: Žáci 1. -3. třídy 
  
Fotogalerie: https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/ParaZoo_Vlasim%2C_Dum_prirody_Blanik 

     
 

  
 

Název akce: LISTOVÁNÍ S LUKÁŠEM HEJLÍKEM 
Datum: 26. 6. 2019 
Info: V místním kině proběhl program pro naše žáky, nejprve pro 1. stupeň, pak pro 2. 

Pan Lukáš Hejlík, známý herec úžasným, poutavý stylem plným energie, prezentoval čtení knížek. 
  
Účastníci: Žáci naší školy  
  
Fotogalerie: https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Listovani_1.stupen    

 
 

https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/ParaZoo_Vlasim%2C_Dum_prirody_Blanik
https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Listovani_1.stupen
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Název akce: DEN S TŘÍDNÍM UČITELEM – PEVNOST BOYARD 
Datum: 27. 6. 2019 
Info: Ve čtvrtek 27. 6. 2019 prožily třídy 4., 5., 6. a 7. se svými třídními učitelkami den na „Pevnosti 

Boyard“.  Žáci na 6 stanovištích, které byly rozmístěny na hřišti, sbírali cenné klíče pro odemknutí 
pevnosti.  Navíc museli získat 5 indicií, které jim sdělil otec Fouras v hádankách, aby odhalili  
přístupové heslo k pokladu.  

  
Účastníci: Žáci 4. -7. ročníku 
  
Fotogalerie: https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Pevnost_Boyard_27._6._2019/ 

 
 

https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Pevnost_Boyard_27._6._2019/
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Název akce: PŘEDŠKOLÁCI NA OÚ 
Datum: 27. 6. 2019 
Info: Rozloučení s předškoláky na OÚ Hořepník. 
Fotogalerie: https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Predskolaci_na_OU%2C_27.6.2019 

 
 

 
 

Název akce: SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018/19 
Datum: 28. 6. 2019 
Info: Slavnostní tečka na závěr školního roku začala už tradičně v tělocvičně. Na návrh třídních 

učitelů byli odměněni tito žáci: v soutěži Šikulky prvňák Matěj Zadražil, druhačka Tereza 
Havlíčková a třeťák Jaroslav Svoboda, za 2. místo v okresní soutěži Všeználek čtvrťáci a páťáci 
Karolína Vlachová, Leoš Cirhan, Tomáš Havlíček a Antonín Souček. Ocenění dostali i další žáci 
4. a 5. třídy v cyklistické soutěži: Štěpán Saslík, Štěpán Haltr, Michal Hoffman, Lenka Vaňková 
a Alena Zíková. Z těch starších si drobné ceny odnesla Nela Kottová za 9. místo v olympiádě 
z AJ, Markéta Součková za účast v okresních olympiádách a za práci ve školním parlamentu 
Karolína Kottová a Pavlína Rejzková. 
V cyklosoutěži Jezdec roku jsme odměnili Jiřího Rejzka, Pavlínu Rejzkovou a Maxima Kalfeřta. 
Po předání drobných odměn těmto žákům jsme se rozloučili se studenty 9. třídy.  
Další program čekal na naše absolventy na OÚ, kde se s nimi rozloučil i pan starosta Vladimír 
Kotýnek a závěrečné vysvědčení jim předal jejich třídní učitel Radek Klika. 

  
Fotogalerie:    https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Zakonceni_skolniho_roku_2018_19%2C_28.6.2019/ 

 
 

 

https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Predskolaci_na_OU%2C_27.6.2019
https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Zakonceni_skolniho_roku_2018_19%2C_28.6.2019/
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