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ZŠ Rabasova si žije svůj sen. Tento novinový titulek z 

regionálního tisku nás inspiroval ke krátkému zamyšlení nad 

uplynulým školním rokem, v němž si škola připomněla 30 let od svého 

založení.  

Kulaté jubileum oslavila hned na začátku září celoškolním 

projektem Schola ludus. V rámci oslav proběhlo i finále vědomostní soutěže o historii školy. Po dvou 

covidových letech budova opět ožila. Uskutečnila se řada třídních a školních akcí. Obnovili jsme časem 

prověřené projekty, realizovali jsme také aktivity nové. Věříme, že i ty se brzy stanou tradicí. 

Na začátku adventu jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom a za zvuku koled uspořádali prodejní 

trhy. Příchod jara jsme si připomněli celoškolním projektem Přivítejme jaro a velikonočním jarmarkem. 

Všechny třídy prvního stupně vyjely do školy v přírodě. Pokračovaly práce na úpravách interiéru i 

exteriéru školy.  

Po nucené covidové pauze se naši sportovci opět dostali do formy a ze soutěží přivezli řadu 

ocenění. Mezi ty nejcennější patří 1. místo v krajském finále ve volejbalu v kategorii chlapců 8. a 9. tříd. 

Stříbrné medaile získali fotbalisté v krajském kole v minikopané. Kolektivní duch soutěžících nás dovedl 

k 3. příčce v závodě dračích lodí. Štěstí nám přálo také mimo hřiště a stadiony. 1. místem ocenila porota 

projekt Od vitríny do knihovny, který si klade za cíl propagovat čtenářství. Stejně úspěšný byl i tým žákyň 

ze třídy 9.A v projektu Příběhy našich sousedů. Obdivuhodné znalosti v soutěži Mladý chemik prokázala 

Eliška Filová, žákyně 9.B, která se probojovala do celostátního kola.  

Prázdniny a s nimi i doba zaslouženého odpočinku uběhla velmi rychle. Užili jste si léta, načerpali 

síly a nápady, takže se můžeme s chutí pustit do práce,  

Ať to na Rabasovce žije i v tomto školním roce! 

                         

 

 

 

Vedení školy 
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Třída 1.A 

Vzpomínáme na školu v přírodě v Holanech  

Na školu v přírodě jsme se moc těšili. Nevěděli jsme, co nás čeká. Po příjezdu do areálu jsme 
byli překvapeni, areál byl moc hezký – houpačky, prolézačky, horolezecká stěna, hřiště. Ubytovali jsme 
se a šli jsme na procházku k rybníku.  

 

         

 

         

 

Procházek po okolí jsme si užili, byli jsme v lese, kde jsme si stavěli domečky z přírodnin, navštívili 
jsme také obec Holany. Vzpomínat budeme také na táborák s opékáním vuřtů, na diskotéku v duchu 
pyžamové párty. A samozřejmě také na sportování v areálu. Už teď se těšíme na školu v přírodě ve 
druhém ročníku.  
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Třída 1.B 
 

První rok ve škole je za námi. Zážitků máme celou řadu. A už teď se těšíme na druhou třídu. 
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Třída 2.A 
 

Tento školní rok jsme si s dětmi opět mohli užít spoustu oblíbených akcí. 
Navštívili jsme Zoo koutek v DDM, nocovali jsme ve škole, měli jsme tyto projektové dny: Čertovská 
škola, Tři králové, Masopust, Čarodějnice. Zhlédli jsme pohádku Malá mořská víla v Domě kultury. Díky 
krásnému počasí jsme prožili několik krásných dnů na škole v přírodě v Holanech, užili jsme si MDD. Do 
konce školního roku už sice moc času nezbývá, ale ještě se můžeme těšit na školní výlet do vesničky 
Ostrá a na nepostradatelný školní jarmark. 
 

Letošní příspěvek naší třídy obohatí i hrstka pěkných prací plných dětské fantazie. 
Děti byly inspirovány příběhem Robinson Crusoe. 
 

Leona Poláková, třídní učitelka 
 

 
 

Chytrý ostrov  
Natálie Formanová 
 

Na ostrově žila malá Amálka a najednou začaly mluvit palmy a přiletěly dvě krabice. V jedné bylo 
oblečení a ve druhé byla bomba, která musela vybuchnout, aby z krabice mohl vyletět plyšový medvěd. 
 

Ostrov Majako 

Jiří Moczerniuk 
 

Byl jednou jeden ostrov jménem Majako. Vybuchla na něm sopka. Podle pověsti Robinsona ten 
ostrov stále je. A je to pravda? Já nevím, ale věřím tomu. Ztroskotal na něm pilot Daniel a dnes je mu 
tak 50 let. 
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Třída 2.B 

 
   Školní rok opět utekl jako voda a nastal tedy ten pravý čas zavzpomínat na vše hezké, co jsme 
společně prožili. 
   Začátkem školního roku jsme navštívili Zookoutek v DDM, nocovali jsme ve škole, vyučovali se v 
Čertovské škole, těšili jsme se na Vánoční posezení, zamysleli jsme se nad potřebnými během 
Tříkrálové sbírky, v tělocvičně se zúčastnili Školy v pohybu, v kulturním domě jsme navštívili divadelní 
představení Malá mořská víla, velikonočně jsme tvořili, připomněli si významný den Den Země. Oslavili 
jsme Čarodějnice opékáním vuřtů, Den dětí návštěvou parku na Severní Terase. Poprvé jsme si jako 
třídní kolektiv vyzkoušeli několikadenní pobyt ve škole v přírodě v Holanech, kde se nám všem moc líbilo. 
Užili jsme si spoustu zábavy a navštívili krásná místa, která nám okolí nabídlo. Do konce školního roku 
nás ještě čeká výlet do vesničky Ostrá, kde si vyzkoušíme, a seznámíme se, s některými tradičními 
řemesly.  
   Na úplném konci školního roku se tradičně zúčastníme Školního jarmarku, kde si s chutí mezi sebou 
zasoutěžíme, odneseme si dobrou náladu a hezké vzpomínky. 
                                                                       Žáci s paní učitelkou Věrou Václavíkovou 

 
 
Škola v přírodě 
   Přijeli jsme do Holan. Když jsme vystoupili z autobusu, překvapilo nás, jak to tam vypadá. Byly tam 
houpačky, trampolíny, bazén, do něj jsme ale nemohli. No nic, bylo tam i brouzdaliště. A krásná budova. 
Hned jsme se těšili, až se ubytujeme. První den jsme šli na houpačky a průlezky a hned po nich jsme se 
šli připravit na výlet. Po cestě jsme potkali poníky, mravence a pavouka. Nasvačili jsme se a šli jsme 
zpátky. Druhý den nás paní učitelka vzala na trampolíny. Skákali jsme a Denča nám ukázala salto. A my 
to zkusili a šlo nám to. Když jsme se vystřídali, šli jsme na hřiště. Třetí den jsme si mohli kupovat dobroty. 
Koupili jsme. Večer jsme měli pyžamovou párty. Čtvrtý den jsme si zase něco koupili a potom jsme už 
jenom čekali na autobus. Autobusem jsme dojeli až domů. 
                                                                              Kristýna Brožová, Amálie Vaššiková 

 

Holany 
   Na školu v přírodě jsme jeli do Holan. Když jsme přijeli, uviděli jsme hezké hřiště. Uvařili nám dobrý 
oběd. Po obědě jsme šli na procházku a zpátky. Druhý den jsme se nasnídali, potom jsme šli ven a po 
obědě byl polední klid. Po poledním klidu jsme si mohli jít něco koupit do otevřeného krámku. Po večeři 
byla pyžamová párty. Další den jsme šli na trampolíny, odpoledne na pohádkovou stezku. Po večeři byla 
stezka odvahy. A ten poslední den jsme odjížděli domů. 
                                                                                           Tomáš Plšek, Šimon Lippert 
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Třída 3.A 

 
   Letošní školní rok jsme prožili jako kolektiv konečně společně bez online výuky, zažili jsme spoustu 
legrace jak při výuce, tak i při různých akcích, projektech, výletech nebo ve škole v přírodě.  
Super zážitky a dobrá nálada byla snad úplně všude. Na plavání, při projektech ke 30. výročí školy, 
Velikonoce ve škole, Škola naruby, Den Země, Čarodějnice, ve škole v přírodě v Poslově Mlýně nebo 
na Den dětí na hradě Blansko. Ještě se těšíme na výlet do ZOO Děčín a na každoroční Jarmark na 
závěr školního roku. No a samozřejmě na prázdniny.   
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Třída 3.B 
 
 

   Letošní školní rok jsme si pěkně užili. Celý školní rok jsme měli výuku plavání v plavecké hale na Klíši, 
kam nás vozil autobus. Myslím, že všichni na to budeme vzpomínat a bude nám líto, že výuka plavání 
je pouze ve třetí třídě. Plavání se nám všem moc líbilo. Letos jsme také byli na škole v přírodě u Máchova 
jezera. To se nám také moc líbilo, užili jsme si to. Výborně nám vařili, počasí nám přálo, měli jsme se 
hezky, užili jsme si přírodu, nejvíc se nám asi líbilo v lese. Mezinárodní den dětí jsme prožili opět v 
přírodě – na Erbenově vyhlídce v Doběticích. Už se těšíme na školní výlet, pojedeme do Zoo v Děčíně. 
A samozřejmě se také těšíme na prázdniny. Přejeme všem pěkné prožití prázdnin!                                      

 Žáci 3.B 
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Třída 4.A 

 
Postřehy a názory žáků 

Kataryna – Ve škole se mi líbí.   

                                                                                     

David – Mám rád naší paní učitelku, hodně nás toho naučila.   

                                   

Nikola – Ráda počítám, baví mne vybíjená při těláku.  

 

Mirek – Líbilo se mi v ZOO a v Zubrnicích. Mám rád angličtinu.  

                               

Valča – Líbil se mi program v Zubrnicích.  Ráda mám vlastně všechny předměty. Tento školní rok byl 

opravdu super.  

                                                                           

Eli – Ráda chodím na přírodovědu ven, poznáváme přírodu kolem nás.   

               

Bára – Nejvíc se mi líbilo v tomto školním roce v Zubrnicích. Mám ráda hodiny přírodovědy. Na Den 

dětí jsme se neučili, hráli jsme hry a dostávali sladkosti. 

 

Anička – V tomto školním roce bylo fajn se učit venku. Bavila mne výtvarka. Taky se mi líbil výlet do 
Zubrnic, kde jsme se dozvěděli něco nového o vánočních zvyklostech. 

Dan N. – Baví mne tělocvik a angličtina. 

 

Tadeáš + Přemek – Líbilo se nám v ZOO. Fotili jsme si zvířata a plnili úkoly v Zoo škole. 

 

Míša N. – V Zubrnicích jsme si sami upekli vánoční pečivo. 

 

Míša K. – Chodili jsme hodně ven na tělocvik a přírodovědu, moc mě to bavilo. 

 

Ywettka – Na přírodovědu jsme chodili ven a pracovali ve skupinkách, pozorovali přírodu. 

 

Kája B. – Ráda chodím do školní družiny. Mohu si tam hrát, vyrábět a pomáhat mladším spolužákům. 

Moje nejoblíbenější předměty jsou výtvarka, vlastivěda, hudebka, pracovky.  

Kdybych měla napsat vše, co mne bavilo a o se mi líbilo, byly by to plné čtyři stránky. 

 

Nela – Ráda jsem chodila na přírodovědu ven a plnila úkoly ve skupinách. 

 

Dan H. – V Zubrnicích bylo bezva. Hodně jsme se dozvěděli o Vánocích a plno věcí vyrobili. Také 

ZOO škola byla pěkná, všichni jsme si to užili. 

  



Školní časopis OKO (číslo 30, 2021 / 2022) 

 
13 

Třída 4.B 

 
 

   Grilování bylo super. Buřty a párky byly úžasné. Na to, že paní učitelka grilovala sama poprvé, tak jí to 
šlo a ani nic nepřipálila. Já a Maya jsme jí pomáhaly dávat kečup a hořčici a pak jsme podávaly chleby 
a tácky.  

Anežka Králová 
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Třída 5.A 
 

Loučíme se s prvním stupněm 
 

     První stupeň byl docela fajn. V první třídě mě a ostatní spolužáky chytlo štěstí a jako třídní učitelku jsme 
dostali paní Mgr. Lenku Cvejnovou. Byla hodná a spravedlivá, ale taky někdy přísná. Naučila nás spoustu věcí 
a vždy se snažila dát maximum informací do naší hlavy. V hodinách jsme často hráli hry a procvičovali zábavnou 
formou. I když jsme většinu 4. třídy byli doma v nekonečné distanční výuce. I přesto jsme jeli na výlety např. do 
Mirákula a Terezína. Chtěl bych strašně poděkovat všem učitelkám a asistentkám, které mě a moje spolužáky 
za těch 5 let učily, bez Vás bych nebyl tak chytrý, jako jsem teď. Doufám, že Vás budu nadále potkávat na 
chodbách.            Yavuz Ugurelli 
 

     Na prvním stupni jsme si toho hodně užili. Jezdili jsme na výlety a měli různé akce. Chodili jsme se učit ven 
a bylo to zábavné. Venku jsme uklízeli okolo školy. Přespávali jsme ve škole. Moc se nám líbil výlet do Terezína, 
kde jsme navštívili historickou pevnost.      Josef Jessalijev, Tobiáš Valenta  
 
     Na prvním stupni se nám líbily školní výlety, protože byly atraktivní a vždy jsme se dozvěděli spoustu nových 
zajímavostí. V první třídě jsme se seznámili, stali se z nás kamarádi a bavíme se spolu do teď.  
     Pro zasmání: Víte, jaký je rozdíl mezi testem z matematiky a loupežným přepadením? Žádný. V obou 
případech jste ve stresu, bojíte se a nevíte, co máte dělat.              Lukáš Podaný, Peter Nižnik 
 
     Už od školky jsem se těšila do školy. Někteří mi říkali, že to není úplně super, jak si myslím, ale mě neodradili. 
První den ve škole jsme se všichni skamarádili a byli jsme dobrý kolektiv. Na našich hodinách mě bavilo, že nám 
paní učitelka přirovnala právě probíranou látku k normálnímu životu. První stupeň naprosto naplnil mé očekávání. 
Dal mi toho tolik, že jsem zvládla zkoušky na gymnázium. Sice mám radost, ale moc mě mrzí, že nemohu touto 
školou pokračovat dál.         Nora Dunovská  

               

Limeriky – Co myslíte, povedly se? 
 
Usmolený hoch     Ryba na kole 
Laura Gollová      Peter Nižnik  
 
Jeden malý usmolený hoch,     Velká ryba na kole frčí,  
vypadal jako hroch.     ocas jí zezadu trčí. 
Bydlel v Paříži,       Jede zpátky do Labe,  
ale pak skončil za mříží.     kde si krásně zaplave. 
Ach ten hoch!      Až tam přijede, tak tam rovnou skočí! 
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Rozlučková 
Barbora Kolářová, Laura Gollová, 
Nora Dunovská 
 
První stupeň byl fakt sranda,  
naše třída dobrá banda.  
Každý z nás má pár těch much,  
přeci nejsme jenom vzduch. 
 
Byla doba covidová,  
my jsme byli pořád doma. 
Tak nám školu zvelebili,  
krásně nám ji upravili. 
 
Pak jsme jeli v pohodě,  
i na školu v přírodě. 
Loučíme se s prvním stupněm,  
bylo to tam vážně super.  
 
I když mám pár výjimek,  
jako psaní písemek.  
My všichni jsme velmi rádi,  
že stali se z nás kamarádi! 

 
 

 

Lehká křížovka na cesty 
 

       1. oblečení na spaní 
       2. skákající zelený živočich 
       3. obilí (vyrábí se z něj také   
            mouka) 
       4. lidově „obývací pokoj“ 
       5. stavba sloužící  
            k modlitbám 
       6. používáme ke stolování 
       7. obuv do deště 
       8. nejtěžší had světa 
       9. obdoba vosy, nebo sršně 
     10. pokrývka hlavy 
     11. kyselý a žlutý plod.  
     12. oděv zejména po koupeli 
     13. bílý brodivý pták 
     14. dohoda, že se nebude  
            válčit, bojovat 
 

Autor křížovky: Jakub Pavlík 
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Třída 5.B 
 

Vzpomínáme na uplynulých pět let: 2017-22: 
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Třída 6.A 
 

Jak jsme přišli na druhý stupeň 

Ahoj všem! 

 

   Hurá, jsme na druhém stupni a téměř na konci šesté třídy, uff. Dalo to sice práci, protože předchozí 2 covidové 

roky za moc nestály. Bylo trošku náročné učit se z domova přes počítač, ale jak jsme někteří zjistili, zvládnout 

se dá asi vše. 

 

   Přechod na druhý stupeň proběhl celkem bez problémů, i když jsme vrávorali v matematice a českém jazyce. 

Nejprve jsme měli všichni smíšené pocity – těšili jsme se a zároveň jsme se i báli. Museli jsme si zvyknout na 

spoustu nových věcí, například mnoho nových učitelů a s nimi spojené různé způsoby učení, přechody do 

odborných učeben, nové skříňky, jiný řád o přestávkách atd. Učení je trochu více než na prvním stupni, ale pořád 

se to dá zvládnout. Na začátku školního roku jsme dostali za třídní novou paní učitelku, ale ta s námi moc dlouho 

nepobyla, takže k nám přišla v pořadí již třetí třídní. Doufáme, že s námi vydrží celý druhý stupeň.  

 

   Už je konečně červen a všichni se těšíme, až vyrazíme na školní výlety, rozdáme si vysvědčení a začnou 

zasloužené prázdniny.  

 

Jan Svatek a spol. 

 

 

 

Báseň 
 

        První stupeň už je pryč,                     Většinou je legrace, 
     odevzdáme od něj klíč.       nechce se mi do práce. 

           Dostaneme ale nový,            Chci ještě chodit do školy, 

    odemkneme stupeň druhý.    a plnit všechny úkoly. 

 
  

        Druhý stupeň, to je dřina,       První stupeň byl 5 let 

     nemůžu být tak moc líná.    druhý uteče nám hned. 

        Chci mít jenom hezké známky,        pak už rychle na střední, 

  nebuď lenoch, zkus to taky!               užívat si dalších dní. 

 
  

     Potom vysoká a práce, 

     na základce potkáme se zase. 

   Chci být totiž učitelka, 

    pro malé děti kamarádka velká. 
  

Barbora Vlachová 
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Třída 6.B 

 
   Třída 6.B se v rámci hodin literatury a výtvarné výchovy pokusila vytvořit komiksovou verzi bajky 

Liška a čáp. S textem bajky se žáci seznámili v hodině literatury. Masky a dialogy tvořili ve dvojicích v 

rámci hodin výtvarné výchovy. V programu Canva jsem fotografie žáků obohatila o další prvky. 

Posuďte sami, jak se nám to povedlo. 

Lenka Žemberyová 
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Třída 6.C 

 
   Když jsme přicházeli na druhý stupeň, bylo to docela složité. Mnoho z nás se bálo nových učitelů a 
předmětů.  V září bylo vše lehké a seznámení s učiteli také proběhlo celkem dobře. Z některých 
vyučujících jsme měli respekt, ale v průběhu školního roku jsme si na sebe navzájem zvykli a oblíbili si 
je.  
   Postupně k nám přišlo více žáků, někteří se odstěhovali. Nové spolužáky jsme si brzy oblíbili. 
Kamarádi, kteří od nás odešli, nám hodně chybí. Šestý ročník je už za námi a moc se těšíme, až 
nastoupíme do sedmé třídy. Věříme, že vše bude v pohodě a školu si užijeme. 
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Třída 7.A, 7.B a 7.C 
 

   Také my bychom rádi přispěli do letošního čísla našeho časopisu OKO vzpomínkou na nejvýznamnější 

okamžiky právě uplynulého školního roku a na akce, které se nám podařilo za pomoci našich třídních učitelek a 

asistentek pedagoga společně realizovat. 

   Naše spolupráce začala hned v měsíci září, kdy jsme zahájili sérii třídnických hodin na téma „BUDUJEME 

DOBRÉ VZTAHY.“ Každý měsíc jsme společně prožili jednu hodinu, ve které jsme se snažili pracovat na sobě 

v tom smyslu, abychom se naučili lépe vnímat sami sebe, dokázat se pěkně chovat k ostatním a začlenit se tak 

do kolektivu spolužáků. Plnili jsme jednotlivé úkoly, učili jsme se hodnotit sebe a druhé a vždy se zamyslet nad 

tím, co nám právě prožitá aktivita přinesla a jak získané vědomosti v budoucnu využít.  

   Závěrečná hodina v měsíci červnu probíhala společně venku v prostorách školního altánu. Také tentokrát jsme 

museli spojit naše síly, abychom bez použití řeči bezpečně dovedli své spolužáky do cíle cesty, což dokazuje 

připojená fotodokumentace.  

    

  V úplném závěru jsme od svých třídních učitelek dostali OSVĚDČENÍ o úspěšném absolvování programu 
třídnických hodin. 

 

   Součástí této hodiny bylo též slavnostní předání ocenění nejlepším žákům jednotlivých tříd, jejichž volba byla 
zařazena do programu květnové hodiny. 
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   Další naší společnou akcí bylo uspořádání VELIKONOČNÍHO JARMARKU v měsíci dubnu. Napadlo nás 

navázat na dlouholetou tradici pořádání VÁNOČNÍCH TRHŮ. Několik měsíců dopředu jsme vyráběli výrobky k 

prodeji. Významně nám pomohli vyučující a paní asistentky, poděkovat musíme také našim šikovným rodičům a 

prarodičům. V den prodeje jsme s napětím očekávali, jak to dopadne, jestli někdo přijde a bude mít o naše 

výrobky zájem. Výsledek nás samotné překvapil. Prodali jsme téměř všechno. Tímto byla započata další pěkná 

tradice naší základní školy. V příštím školním roce bychom rádi vše zopakovali již v rámci celé školy. 
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   Koncem května jsme v odpoledních hodinách navštívili Centrum pro opuštěná zvířata v nouzi při ZOO Ústí 

nad Labem na Severní Terase. S sebou jsme přinesli spoustu dobrot a dalších potřebných věcí pro zdejší 

čtyřnohé mazlíčky, které jsme v předstihu nakoupili. Během krátkého výkladu jsme se dozvěděli, jak to v tomto 

zařízení funguje, jak se zachovat v případě podezření, že je nějaké zvíře v nouzi a v neposlední řadě to, za 

jakých podmínek je možné půjčit si některého pejska na venčení. Celá akce proběhla dobře a doufáme, že si ji 

ještě někdy zopakujeme. 

 

                                                          

                

 
   Krátký výčet našich společných akcí svědčí o tom, že se nám tento školní rok podařilo na sobě opravdu 

zapracovat, dokázat se spojit a něco pěkného vytvořit. Už nyní máme plán na rok následující, ve kterém se 

budeme snažit minimálně o totéž. 
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Třída 8.A 
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Básničky a říkadla 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilanční 
Tereza Vlachová 
 
Osmá třída už je pryč, 
někdy cukr, někdy bič. 
Nakonec vše dobré bylo 
pěkně se nám letos žilo. 
Známky dobré, vztahy 
taky 
žádné upršené mraky. 
A teď hurá – léto volá 
od září pak zase škola. 
Už budeme deváťáci 
téměř „středoškoláci“. 
 

Naše krásná školička 
Ondra Novák 
 
Naše krásná školička 
blýská se jak perlička. 
Chodíme sem rádi 
jsme tu všichni kamarádi. 
 
Chodíme sem každý den 
učíme se den co den. 
Učení na písemky dlouhé 
výsledky někdy marné. 
Je to trojka, nebo dvojka        mohla to být jednička - 
ale to nevadí. 
příště se to opraví. 
 
Za měsíc už škola končí 
opět bude vysvědčení. 
Pak prázdniny – hurá! 
A konec vstávání! 
 

Smutek 
Míša Mikulecká 
 
Tento rok zas rychle utek´ 
budou prázdniny – žádný smutek. 
Po prázdninách devítka 
to už nebudem´ dítka. 
Bez Adama a Davida 
bude u nás trochu„bída“. 
Na učiliště oba půjdou 
neuvidíme se ani jednou. 
Nebude už žádná sranda 
nebudeme celá banda. 
 

Vali z Assisi 
Daniel Vlček, David Černý 
 
Dnes je krásný den 
za asistentku chceme vás jen. 
Venku svítí sluníčko 
vy pijete kafíčko. 
Do školy se těšíme jen 
na asistentku, která je nej. 
Má také krásné brýle 
pomůže zkrátit dlouhé chvíle. 
Vali - to je pomocnice 
pomůže i při matice. 
Když děláme blbosti 
potrestá dle libosti. 
A když sprostě mluvíme 
kliky potom plníme. 
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Třída 8.C 

     Berenika Jančáková 

 

 

Když nám léto skončí 
a začne zas škola, 

všechno se to opakuje, 
pořád dokola. 

Do lavice si zas sedám, 
zjišťuju že to asi nedám. 

Přísný zákaz mobilů ve škole 
máme, 

školní řád moc dobře známe. 
 

A když někdo ho poruší, 
tak hned dostane za uši. 

Nejraději mám však přestávky, 
až na ty sprosté nadávky. 
Ve škole kamarády mám, 

já ty přijímačky příští rok dám. 
 

           Adéla Sloupová 
 

Škola, škola 
čas utíká jako voda. 

Je tu už 30 let, 
sladkých jako včelí med. 

 
                Muhammad Taimbetov 
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1. Učitelka TV 

2. Učitelka 1. stupně bývalé 4.A 

3. Učitel fyziky 

4. Asistentka 9.D 

5. Učitel matematiky, který je proslaven svým humorem 

6. Učitel němčiny, který je bezvlasý 

7. Učitelka HV 

8. Učitel TV a trenér volejbalu 

9. Učitelka PŘP a třídní 9.B 

10. Učitelka VV a ČJ     Jiří Dvořák, Daniel Čvirk, Ondřej Šafařík 

 

 

Vzpomínky Viki a Tery 
 

   Naše nejoblíbenější vzpomínka je z roku 2019. Na PČ jsem s naším bývalým třídním učitelem uklízeli listí. Poté 

pan učitel vymyslel na oddechnutí zábavnou činnost, kdy jsme udělali hromadu z listí a skákali do ní. 

 

   Naše další nejoblíbenější vzpomínka je z roku 2021, kde jsme s naší třídní učitelkou jeli na Miladu. Jezdili 

jsme na paddleboardech, skákali do vody a grilovali jsme. 
          Viktorie Kopalová a Tereza Nechutová 

 



Školní časopis OKO (číslo 30, 2021 / 2022) 

 
30 

Třída 8.D 
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Třída 9.A 

NEŽ SE NAŠE CESTY ROZEJDOU 
  

     Milé paní učitelky a učitelé, spolužáci a přátelé.  

     Je to tady! Konec našeho mnohaletého dobrodružství. Děkujeme kamarádům za krásných devět let plných zážitků. Ne 

vždy to bylo lehké. Každý z nás měl své problémy i špatné dny. Často jsme se hádali a provokovali se, ale přesto jsme 

dokázali držet při sobě.   

     Lidé procházejí našimi životy. Někteří z nich zmizí ve vzpomínkách, ale pár se jich stane naší součástí. Bude těžké 

sledovat, jak odcházejí. Nikdo z nich nebyl dokonalý, ale svým způsobem ovlivnili naše dospívání. Když se ohlédneme 

zpět, nestydíme se říct, že každého máme rádi. Doufáme, že všichni najdou své štěstí a splní si své sny.  

     V neposlední řadě chceme vyjádřit díky učitelům. Děkujeme Vám za trpělivost, pevné nervy a úsilí nás vzdělat a 

motivovat. Jsme vděční, že jste nad námi nikdy nezlomili hůl. Největší poklona patří naší třídní učitelce. Stála při nás za 

jakékoliv situace. Vážíme si podpory a důvěry, kterou jste nám za období pěti let věnovala. Za to, že jste za nás vždy 

bojovala. 

     Ne každý den byl procházka růžovou zahradou, ale společně jsme došli do cíle. Všichni můžeme říct, že jsme to 

dokázali a úspěšně ukončili povinnou školní docházku. Naše cesty se brzy rozdělí a už se nikdy nemusíme setkat, proto 

doufáme, že na nás budete vzpomínat s radostí a úsměvem na tváři. 
 Adéla Pokorná, Veronika Francová 
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Třída 9.B 

Tady to tehdy začalo… 

 

 

…a po dlouhé době pokračovalo… 
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…aby to takto končilo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Končí nám další školní rok, letní prázdniny se kvapem blíží a pro nás, žáky devátého ročníku, nastávají 

poslední okamžiky strávené na této škole. Ačkoli se devět let zpočátku zdálo jako velmi dlouhá doba, roky uběhly 

jako voda. A už je to tady. Poslední zvonění, poslední rozloučení a odchod na střední školy. Bylo to opravdu 

krásných devět let strávených se skvělými spolužáky a báječnými učiteli. 

   Jako třída jsme tvořili výborný kolektiv. Vzájemně jsme si pomáhali, drželi jsme pospolu a v těžkých chvílích 

jsme si byli oporou. Zažili jsme spoustu humorných situací, podnikli několik společných výletů a navštívili různé 

akce. Vše jsme si naplno užili. 

   Každému z učitelů patří obrovské poděkování a obdiv, zvláště našemu třídnímu učiteli Petrovi Skalskému, za 

neskutečnou trpělivost a snahu. Mnohdy to s námi nebylo jednoduché, přesto nás toho spoustu naučili a vždy 

byli ochotní pomoci. I během mnoha náročných měsíců distanční výuky, které nás bohužel potkaly kvůli 

koronavirové pandemii. Mimo důležité vědomosti nám předali i spoustu užitečných rad do života.  

Nyní se všichni vydáme svou vlastní cestou, od září budeme navštěvovat svou vysněnou střední školu. 

   Zkrátka jedna životní etapa končí a druhá začíná. Základní škola je ale nezapomenutelné období života, proto 

na něj budeme všichni rádi a s úsměvem vzpomínat. Snad se všichni ještě někdy společně setkáme. A na závěr 

ještě jednou děkujeme.          Eliška Filová 
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Třída 9.C 

 

 

  

Závin 

Elektrikář – silnoproud 

 

„Kdybyste si měli vybrat 

mezi učením a seriály, 

který seriál byste zhlédli 

jako první?" 

 

Luky 

Truhlář 
 

„Učte se. Učíte se 

pro sebe, ne   pro 

své rodiče, ani pro 

učitele." 

 

Honza                        

Elektrotechnika 

 

„Nepijte alkohol, 

nekuřte cigarety a 

nehrajte si na 

někoho, kdo nejste." 

Verča 

Kuchař – číšník 
 

„Milí deváťáci, 

nemusíte mít 

strach, všechno 

zvládnete! Přeji 

vám hodně štěstí." 

  

 

Lucka 

Kuchař – číšník 

 

„Hodně štěstí u přijímaček.  

Ať vás vezmou na vaši 

vysněnou školu.” 

 

Jirka 

Automechanik 

 

„Budoucí deváťáci, 9. ročník 

není žádná sranda. Dávejte 

si pozor na matematiku!" 

 

Ota 

Elektromechanik 

 

„Škola vypadá někdy jako peklo, co na to říct, moji další část vzkazu 

najdete na tomto odkazu. Pápa: youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ"     
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Viky 

SPŠ stavebnictví 
 

  „Věř, že to, co 

chceš, se jednou 

splní. Jdi si za 

svým snem a 

přesvědč ostatní, 

že na to máš!" 

 

 

Petriciacus 

Automechanik 

 

„Drazí žáci, neměli byste 

na školu kašlat, akorát se 

vám to vymstí a budete si 

vyčítat, že jste do toho   

nedali více. Přeji vám 

hodně štěstí a zdraví, 

dělejte to co vás baví." 

 

Anetka 

Hotelnictví a cestovní ruch 

 
       „Nenechávejte vše na 
poslední chvíli. Užijte si devítku, 
je to poslední rok!" 

 

Kuba 

Mechanik elektrotechnik pro 

stroje a zařízení 

 

„Vše, co jsem se ve škole naučil, 

je tohle:                                     "                  
Leo 

Infotechnika 

 

" My jsme u konce.                                                          

Všechno co jsme se 

naučili,                                          

tak využijete na své 

vysněné škole." 

 

Sněža 

Gymnázium Jateční 

 

„Užijte si ten poslední 

rok, protože devítka 

utíká          nejrychleji. A 

hodně štěstí u 

přijímaček:-)." 
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Napsali o nás ... 
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Žákovský parlament 
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Soutěž ve sběru papíru 

Celkové výsledky sběrové soutěže 

pořadí třída celkem říjen květen 

1. 7.A 2513,0 1212,0 1301,0 

2. 5.B 2037,0 937,0 1100,0 

3.  4.B 1570,5 567,5 1003,0 

4.  2.A 1438,0 475,0 963,0 

5. 5.A 1330,0 317,0 1013,0 

6.  3.A 1314,5 664,5 650,0 

7.  2.B 901,0 282,0 619,0 

8. 7.C 824,0 338,0 486,0 

9. 8.A 785,5 424,5 361,0 

10. 4.A 782,0 556,0 226,0 

11. 7.B 726,5 247,5 479,0 

12. 8.B 684,0 451,0 233,0 

13. 8.C 672,5 185,5 487,0 

14. 6.C 667,5 333,5 334,0 

15.  6.A 642,0 408,0 234,0 

16. 8.D 601,0 474,0 127,0 

17. 9.B 580,5 426,0 154,5 

18.  1.B 558,0 231,0 327,0 

19. 9.C 499,0 331,0 168,0 

20.  1.A 475,0 93,0 382,0 

21. 6.B 397,0 253,0 144,0 

22. 9.A 354,0 344,0 10,0 

23.  3.B 193,5 124,5 69,0 

 

Celkem jsme nasbírali téměř 12,5 t papíru                    
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Z letošních akcí školy ... 

 Schola ludus (6.9. 2021) 
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Finále soutěže 30 STUPŇŮ KE ZLATÉ (10. 9. 2021) 
 

   
 

        
 

Sportovní kurz - Cyklobanda Valdek (13.9. - 17.9. 2021) 
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Rozsvícení vánočního stromečku (26.11. 2021) 

 

     
 

       
 

NOČNÍK aneb noční zdobení školy (26.11. - 27.11. 2021) 
 

     
 

Čertovské vyučování (6.12. 2021) 
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ŠKOLNÍ PRODEJNÍ TRHY (16.12. 2021) 
 

      
 

VÁNOČNÍ LAŤKA - 2. stupeň (22.12. 2021) 
  

           
 

    
 

Lyžařský kurz (Chata Na Souši, Jizerské hory, 9.1. - 16.1. 2022) 
 

   



Školní časopis OKO (číslo 30, 2021 / 2022) 

 
50 

 

    
 

    
 
 

Velikonoce ve škole (4.4. 2022) 
 

Žáci z Rabasovky vítali jaro 

I když počasí prvních dubnových dnů bylo spíše aprílové a konec zimy moc nepřipomínalo, na Rabasovce vládla 

jarní nálada již delší dobu. Na školním pozemku se tři stromky obsypaly pestrobarevnými vajíčky, macešky v květináčích 

prozrazovaly, že jaro už klepe na dveře. 

Na pondělí 4. dubna byl pro všechny žáky připraven projekt Přivítejme jaro. Od rána ve škole panovala velikonoční 

atmosféra. Během dopoledního programu se žáci seznámili s tradičními zvyky svátků, v tvořivých dílnách si vyzkoušeli 

svoji zručnost. Naučili se plést pomlázku a vyrobit si píšťalku z vrbového proutí. Pekli piškotového beránka, nejrůznějšími 

technikami zdobili vajíčka a zhotovili řadu dalších výrobků. V dílnách i před budovou školy se to postupně začalo hemžit 

dřevěnými zajíci. Školní knihovna nabídla zájemcům poznávací i tvůrčí aktivity. Po skončení činností zdobily celý interiér 

budovy vkusné dekorace, které nikoho nenechaly na pochybách, že si tuto akci skutečně všichni užili.  

Odpoledne uspořádali žáci 7. tříd se svými třídními učitelkami a asistentkami Velikonoční jarmark, kde prodávali 

nejen svoje výrobky. Aktivně se totiž zapojili také někteří rodiče. Nejmenším návštěvníkům trhů nabídli členové školního 

parlamentu možnost vyrobit si jednoduchou ozdobu z papíru, nikdo proto neodcházel s prázdnou.  

Byli bychom potěšeni, kdyby se tento projekt zařadil mezi nové školní tradice.  

Mgr. Jaroslava Zámostná 
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Papoušci ve školní družině (6.5. 2022) 
 

                   
 

Škola v přírodě - 1. stupeň (9.-12.5. 2022) 
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SPORTOVNÍ KURZ Holany (29.5. - 3.6. 2022) 

    

 
 

     
 

Dobětický víceboj (2. ročník, 24.6. 2022) 
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Školní jarmark - 1. stupeň (28.6. 2022) 

 

       
 
Grilování deváťáků (23.6. 2022) a poslední zvonění (30.6. 2022) 
 

   
 

 
 
 
 

 
 

Fotografie z dalších akcí:  
 

• Školní akce 2021-2022: https://eu.zonerama.com/ZSRabasova1/1037582  

• 1.stupeň 2021-2022: https://eu.zonerama.com/ZSRabasova1/1053180  

• Školní družina 2021-2022: https://eu.zonerama.com/ZSRabasova1/1075305  

• 2.stupeň 2021-2022: https://eu.zonerama.com/ZSRabasova1/1053181  

 

https://eu.zonerama.com/ZSRabasova1/1037582
https://eu.zonerama.com/ZSRabasova1/1053180
https://eu.zonerama.com/ZSRabasova1/1075305
https://eu.zonerama.com/ZSRabasova1/1053181
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