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Budíček                                                             Novinky ze školy 

Třída  Jméno  Ø  Třída  Jméno  Ø 
1  Červinková Karolína  1,00  2  Trůka Radan  1,00 
1  Dvořák Michal  1,00  2  Závěrková Elen  1,00 
1  Haindlová Lucie  1,00  3  Čermák Dominik  1,00 
1  Hálová Julie  1,00  3  Červinková Jaroslava  1,00 
1  Paulová Anna  1,00  3  Fabiánová Kristýna  1,00 
1  Strohová Růžena  1,00  3  Klempová Tereza  1,00 
1  Zahradníková Aneta  1,00  3  Kučírková Adriana  1,00 
1  Ziková Julie  1,00  3  Mehović Nathan  1,00 
2  Bulín Jan  1,00  3  Poláková Tereza  1,00 
2  Doležalová Emma  1,00  3  Vágnerová Lea  1,00 
2  Dvořák  Jáchym  1,00  3  Votava Jakub  1,00 
2  Dvořáková Nicol  1,00  3  Votava Tomáš  1,00 
2  Jašková Alžběta  1,00  3  Vránová Žaneta  1,00 
2  Jírovcová Eliška  1,00  4  Hellmanová Monika  1,00 
2  Jordán Patrik  1,00  4  Jaško Jan  1,00 
2  Kuřítková Eliška  1,00  4  Minařík Lukáš  1,00 
2  Langová  Eva  1,00  4  Minaříková Lucie  1,00 
2  Peřinka Lukáš  1,00  4  Oujezdský Adam  1,00 
2  Podsklanová Karolína  1,00  4  Peřinka Jan  1,00 
2  Strašáková Daniela  1,00  4  Šupková Petra  1,00 
2  Škrabalová Natálie  1,00  5  Podsklan Ondřej  1,00 

Třída  Jméno  Ø  Třída  Jméno  Ø 
6  Auerová Bára  1,00 8  Brindová Marianna  1,00 
6  Ondrůjová Michaela  1,00 8  Hiessová Barbora  1,00 
7  Fabiánová Tereza  1,00 9  Klempa Vojtěch  1,00 
7  Hellman Daniel  1,00 9  Vitanovský Luboš  1,00 
7  Hiess Robin  1,00 9  Vocílka Tomáš  1,00 
7  Tondlová Natálie  1,00 9  Vocilková Věra  1,00 
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Mezinárodní den dětí  

Na Den dětí svítilo slunce a nic nebránilo tomu, oslavit tento den venku. Nikdo se 
neučil a všichni byli zapojeni do šipkované. Třídní učitelé druhého stupně losova-
li lístečky s třídami prvního stupně. 

6.třída – 3.třída (modrá),  7.třída – 1.třída (červená),  8.třída – 4.třída (žlutá)                      
9.třída – 2.třída (bílá),  9.třída – 5.třída (zelená) 

Žáci druhého stupně připravili trasu, různá stanoviště (skok v pytli, řešení rébu-
sů, střelba z airsoftových  pistolí, hádanky…) a schovávali poklad pro první stu-
peň. Za odměnu dostal něco dobrého i druhý stupeň.  Po cestě musely jednotlivé 
třídy vymyslet svůj vlastní pokřik, který musely na školním výběhu přednést. Ce-
lý den se moc povedl a všichni si domů odnesli spousty zážitků. Všem dětem pře-
jeme, aby se měly hezky a byly pořád šťastné.                                                                                

 
Vojtěch Klempa 
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Zlatá čtyřka 

Dne 7. června 2018 se na naší škole Kravsko uskutečnil 8. ročník atletických zá-
vodů ZLATÁ ČTYŘKA. Atletické zá-
vody byly zahájeny symbolickým 
olympijským ohněm, který zapálily 
žákyně naší školy: Šupková a Štul-
hoferová. Soutěžilo se v těchto disci-
plínách: vytrvalost 200 a 400 metrů, 
sprint 50 metrů, skok vysoký a dale-
ký, štafetový běh 4x50 metrů. Jako 
každoročně se zúčastnily školy 
z blízkého regionu: Mramotice, Hlu-
boké Mašůvky, Jevišovice, Šumná a 
domácí Kravsko. Soutěžili žáci a žá-
kyně 1. – 4. třídy. Nejúspěšnější ško-
lou, co do počtu získaných medailí, 

byla ZŠ Kravsko, ale nejvíce jim šlapala na paty ZŠ Jevišovice. 
                                                                                                                                                                 

Pavel Fiala 
                                              Den otevřených dveří 

Sobota 9. června, devět hodin ráno, krásný 
slunečný den, obloha bez mráčků a hlouček 
lidí u vchodu do školy – tak začal náš Den ote-
vřených dveří, který jsme připravili pro naše 
bývalé kolegy, žáky a jejich rodinné příslušní-
ky při příležitosti 50. výročí otevření Základní 
školy v Kravsku. 

Ve vestibulu školy, kde probíhala videoprojek-
ce – prezentace školy, se návštěvníků ujali 
naši žáci a provedli je po škole. Většina hostů 

se chtěla podívat do třídy, ve které strávili část svého života v průběhu školní do-
cházky. Potěšeni byli, když našli sebe a svoji třídu na výstavě fotografií. Zde měli 
také možnost nahlédnout do školní kroniky. V keramické dílně se mohli sezná-
mit s procesem vzniku výrobku z keramické hlíny nebo si i sami něco vyrobit. To 
lákalo především děti. Ve školním klubu se pletlo z pedigu. O tom, že máme sku-
tečně šikovné žáky, kteří dovedou vyrobit krásné dárkové předměty, se mohli 
přesvědčit na našem jarmarku. Tady se prodával i almanach. Snažili jsme se 
v něm popsat historii i současnost naší školy. Zajímavá a poučná byla i retro vý-
stava. 

Ve 13.30 hodin jsme vysadili před školou magnolii jako vzpomínku pro další ge-
nerace žáků na tento den. Pak už se všichni odebrali do tělocvičny, kde po pro-
slovu paní ředitelky Mgr. Simony Jakešové a starosty Obce Kravsko Mgr. Fran-
tiška Moučky začala školní akademie. Na školním hřišti probíhaly po celý den 
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doprovodné akce. Pro nejmenší návštěvníky jsme připravili pohádkové soutěže o 
ceny, skákací hrad, malování na chodník a diskotéku. V parném dni jistě všem 
přišla vhod zmrzlina, točená limonáda, cukrová vata, grilovaná klobása nebo 
párek v rohlíku. O překvapení se o páté postarali Alexandrovci z Plenkovic a paní 
učitelky naší školy, které zavzpomínaly na spartakiádu skladbou Poupata. 

Při přípravě Dne otevřených dveří jsme si nedokázali představit, pro kolik hostů 
všechny aktivity chystáme. Ani ve snu nás nenapadlo, že už před devátou bude u 
školy fronta a že davy návštěvníků budou procházet školou po celý den. Podle 
zápisů v knize návštěv se o výzdobě školy a připravenosti programu všichni vy-
slovili pochvalně. Moc nás to těší. Naše téměř roční práce měla smysl. 

Mgr. Břetislava Melušová 
Školní výlet deváté třídy 

Letošní deváťáci jeli na třídenní výlet do Biskou-
pek. Spali v chatkách, v areálu byl bazén, hřiště na 
fotbal, volejbal, pingpongový stůl, malá hospůdka 
na občerstvení a jídelna propojená s klubovnou, 
kde se dalo promítat na zeď po domluvě s majiteli. 
První den jsme přijeli rovnou na oběd a poté hned 
do bazénu. Další den jsme po domluvě s druhou 
školou hráli fotbal, který jsme bohužel prohráli a 

ještě k tomu jsme měli zraněného hráče. Ten musel zbytek výletu pajdat o ber-
lích.  Za trest jsme museli udělat dohromady 150 kliků. Večer jsme si udělali 
menší táborák, u kterého jsme zpívali různé táborové písně. Z pondělí na úterý 
jsme někteří zůstali vzhůru skoro celou noc. Druhý den ráno jsme se nasnídali, 
šli jsme do bazénu a zbytek dopoledne jsme hráli míčové hry. Odpoledne po 
obědě jsme vyrazili na zříceninu hradu Templštýn, který ležel nad areálem. Tam 
jsme chvíli zůstali a kochali jsme se nádherným výhledem. Po návratu zpět nám 
paní učitelka Brzobohatá a pan učitel Fischer přichystali překvapení v podobě 
hry, a to závody ve dvojici se svázanýma nohama. Hra byla velmi zábavná a vý-
herci za odměnu dostali od paní učitelky nanuk. Poté jsme museli ve dvojici 
ztvárnit nějaký film.  Navečer jsme opět šli do bazénu a potom na večeři. Večer 
jsme si udělali táborák a zpívali jsme táborové písně. Na poslední večer jsme 
měli objednané špekáčky, které jsme si opekli. Třetí den pršelo a bylo mokro, 
proto jsme nemohli jít do bazénu a museli jsme si už bohužel uklízet chatky. 
Někteří se šli dívat na film do klubovny a druzí leželi v chatkách a povídali si 
nebo si šli ven kopat. Po obědě jsme už odjížděli auty zpět domů. Všichni jsme 
si to moc užili a odvezli jsme si mnoho zážitků.                                                                            

Vojtěch Klempa 


