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První vysvědčení pro prvňáčky

Obsah čísla

Historie od Marie Terezie po dnešek

P

ololetní vysvědčení
rozdali učitelé
žákům naší školy
31. ledna. Z úplně
prvního vysvědčení se
radovalo 69 prvňáčků.
Také Anička Nosková z 1.
A (viz foto), která měla
samé jedničky a nejradši
má matematiku. Celkem
dostalo na Rafce
vysvědčení 587 žáků.
Někdo s ním byl
spokojený, jiný méně, což ukázal i náš průzkum, který jsme pro vás
zpracovali do grafů. Mnohem nespokojenější byli žáci na druhém
stupni, než na prvním. Napravit si to ale mohou ještě na konci
školního roku. To, že se za práci ve škole dostává vysvědčení, se
bere jako samozřejmost, ale víte, kdy se vysvědčení objevilo v
českých školách poprvé? Nebo co a jak se známkovalo? Přinášíme
pár zajímavostí. A jedno překvapení. Oslovili jsme nejmladší a
nejstarší žáky, aby na oplátku oni vystavili vysvědčení naší škole.
Sledujte, jak dopadla.
Víte, že...
- vysvědčení dostávají žáci našich škol už
244 let, zasloužila se o to panovnice Marie
Terezie, která v roce 1774 zavedla povinnou
školní docházku a s ní právě i nutnost
hodnocení žáků
- první vysvědčení ale nevypadalo jako to
dnešní, každá škola si ho nechávala tisknout
jinde a jinak bylo také ozdobeno, třeba
anděly nebo květinami; na jednotný formulář
se známky píší od roku 1882
Pokračování na str. 2
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Kolik je sněhuláků? Kolik srdíček?

Veronika Víšová, 5. B
Daryna Pidmalivská, 6. B

BLUDIŠTĚ

Dominika Bauerová, 5. B
Daryna Pidmalivská, 6. B
Najde
Najde chlapec
kluk své
vysvědčení?
své
vysvědčení?

KŘÍŽOVKA
1. Žánr, ve kterém vystupují hlavně zvířata
2. V zimě je velký...
3. Slouží k rozmělňování potravy
4. Jedle je jehličnatý...

6. Ovoce a ...

5. záchranná složka - 158
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Štěpánka Švadlenková, Veronika Mrňavá, 7. B

Redakční rada:
9. C - Klára Hudecová, Petr Káninský, Jan
Skořepa, Leontýna Veselá, 8. B - Veronika
Jirásková, Bára Novotná, 8. A - Veronika Elišková,
7. B - Bára Bímová, Kateřina Čížková, Lucie
Hájková, Natálie Kurfürstová, Veronika Mrňavá,
Zuzana Prchalová, Eliška Přesličková, Eliška
Řeháková, Markéta Svobodová, Štěpánka
Švadlenková, 6. B - Doan Phan Tu Anh, František
Koníček, Daryna Pidmalivská, Markéta Sojková,
Matěj Valtr, Vu Viet Tinp, Jan Zelenka, 6. A - David
Holan, Lukáš Kos, Jakub Papírník, Jiří Zbejval, 5.
B Dominika Bauerová, Veronika Víšová, Mgr.
Milena Zahrádková, Mgr. Zdeňka Léblová

VTIPY

A trochu s předstihem několik
velikonočních vtipů.
„Jestli okamžitě nepřestanete křičet, něco si ode
mě vykoledujete!” straší žáky učitelka.
„A nevadí, že nemáme pomlázky?”

Velikonoční řidič je viditelně ve veselejší náladě a
už ho zastavuje policejní hlídka. K autu přijde
mladá policistka a spustí: „Tak si vystupte, pane
řidiči, co ta pomlázka za volantem?”
„Jé, promiňte, slečno,” usmál se řidič, „já nevěděl,
že chcete taky vyšlehat...”
Koledníci dořeknou koledu a teta přinese z domu
mísu vajíček.
„Chcete nějaké vejce, chlapci?”
„Určitě, teta,” natahují ruce koledníci.
„Výborně, takže to bude šest korun za jedno.”
Pepíček přijde ze školy a ptá se: „Mami, nejsou
dneska náhodou Velikonoce?”
„Ne, ty budou až za dva týdny. Proč se ptáš?”
„No, že jsem si vykoledoval pětku...”
Vtipy vybral Lukáš Kos, 6. A
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Lyžák 2018
V pondělí 5. února
vyjeli žáci
sedmých tříd s
několika osmáky a
pod vedením paní
u č i t e l k y
Brynychové,
Špicarové a pana
u č i t e l e
Miškovského na
lyže do Rokytnice
nad Jizerou. Hned
po obědě vyrazili
na sjezdovku.
Cesta trvala asi deset minut do
strmého zledovatělého kopce. A tak
nebyla nouze o pády. Po několika
jízdách byli žáci podle výkonů
rozděleni do družstev.
Po večeři se hrály hry. Na určité
písmeno přinést z pokoje co nejvíc
věcí. Druhá, zábavnější, byla
„Partička“. Ve skupině čtyř dětí

vystupoval jeden v roli
hostitele a měl za úkol
uhodnout pomocí
zjišťovacích otázek, co
ostatní tři představují. A
mohl to být třeba i bagr.
V úterý se na kopec spíš
klopýtalo. A to většina
lyžařů netušila, co je po
dvou hodinách na
sjezdovkách a po
výborném obědě (vařila
vedoucí jídelny paní
Kateřina Šibravová) čeká.
Odpoledne na běžkách.
Pro některé naprostá

Foto: Aneta Brynychová

http://www.zs-raf.cz/casopis/
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novinka, a tak nebylo divu, že padali
jak zralé hrušky. Ale všechno se
obešlo bez následků. Některým
žákům se zalíbily běžky natolik, že se
pro ně rozhodli i ve středu dopoledne
a vyrazili s panem učitelem
Miškovským na túru.
Odpoledne byl na programu výlet
autobusem do Harrachova. Po
namrzlé cestě pěšky k Mumlavským
vodopádům. Zpátky se klouzalo po
břiše i po zadku za všeobecného

v e s e l í .
Pokračovalo se ke
skokanským
můstkům a na
největší zážitek
dne – bobovou
dráhu.
Ve čtvrtek byl
budíček brzy
ráno, aby se
s t i h l
skibus na
Lysou horu.
Některým ta
vidina naháněla strach, ale nakonec
sjeli úspěšně všichni. Po pozdním
obědě následovalo poslední
„běžkování“. A ne ledajaké. Po
rozdělení do dvou skupin štafetový
závod. Večer byla třešnička na dortu –
místní MUSIC BAR Šnekolend. Při
tanci se zapomnělo i na bolení nohou
po lyžování.
Vzhledem k tomu, že se v pátek všichni
vrátili domů v pořádku, byli spokojeni
žáci i učitelé a hurá na jarní prázdniny.
Katka Čížková, 7. B
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Vysvědčení
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Pokračování str. 1
rovněž i náboženství
- jinak se hodnotilo i chování (tehdy
mravy), kde bylo možné dostat
čtyřku, dokonce i pětku, a jednička
nebyla zdaleka takovou
samozřejmostí, jako je dnes,
běžnější byla dvojka

- v současnosti se děti známkují pěti
stupni od výborné po
nedostatečnou, což je ustanoveno
od konce 2. světové války, ale v
historii docházelo k různým
změnám (například v první polovině
19. století dostávaly děti jen
známky čtyři; na gymnáziích v 19.
století mohly dostat naopak i
osmičku; za 2. světové války v době
okupace zase šestku po německém
vzoru)
- původně se vysvědčení
nevydávalo v pololetí a na konci
školního roku tak, jak jsme zvyklí,
žáci ho dostávali až po ukončení
celé školní docházky, tedy ve 14
letech (během roku ale čtyřikrát

dostali školní zprávu se známkami)

- a jak je to v cizině? v Rusku nebo
Maďarsku se sice známkuje pěti
známkami, ale v opačném pořadí
(naše pětka je jejich jednička); v
Polsku a Německu mají děti
známek šest; ve Velké Británii a
USA jsou na vysvědčení písmena
(naše jednička znamená A, nejhorší
je D); ve Francii, Itálii a dalších
zemích se dokonce používá deset
známek, kdy nejlepší je desítka.

- na přelomu 19. a 20. století byly tři
typy vysvědčení (propouštěcí pro
ty, kteří dokončili úspěšně povinnou
školní docházku, na odchodnou pro
ty, kteří moc úspěšní nebyli, ti
dokonce ani nedostali známky, a
frekventační vysvědčení pro ty,
kteří šli na střední školu)
- kromě předmětů se hodnotila
třeba aktivita a píle ve škole
(vytrvalá, náležitá, dostatečná,
nestálá, nepatrná); docházka do
školy (velmi pilná, pilná, řídká) nebo
také úprava písemných prací (velmi
úhledná, úhledná, méně úhledná,
neúhledná, nedbalá), hodnotilo se

Známý vědec Albert Einstein měl
na vysvědčení z matiky šestku.
Ta měla ale hodnotu jedničky,
nepropadl.
Mgr. Zdeňka Léblová

Graf: Jak jste byli spokojeni s pololetním vysvědčením?
1. stupeň

2. stupeň

Celá škola

Pokračování na str. 3
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Vysvědčení
pro ZŠ Letců R.A.F.
Předměty

Hodnocení

Vysvědčení
pro ZŠ Letců R.A.F.
Předměty

Hodnocení

Úcta ve škole

1

Úcta ve škole

3

Barevná škola

1

Barevná škola

4

Úsměvy ve škole

1

Úsměvy ve škole

3

Dobroty v jídelně

1

Dobroty v jídelně

2

Pořádek ve škole
a vybavení

1

Pořádek ve škole
a vybavení

4

Zvonění

1

Zvonění

3

od 1. tříd
LETEM SVĚTEM: Události školy krátce
OLYMPIÁDA v anglickém
jazyce proběhla v lednu,
nejúspěšnější žáci (Jan
Skořepa, 9. C a Veronika
Mrňavá, 7. B) postoupili do
okresního kola v Poděbradech
27. února. Verča skončila pátá,
Honza sedmý. Blahopřejeme.
DEVÁŤÁCI si vybrali témata tzv.
malých obhajob, do 18. května
zpracují seminární práce, které
budou v červnu obhajovat před
školní komisí. Úspěšní žáci
budou oceněni na Městském
úřadu v Nymburce Certifikátem a
nejúspěšnější získají pamětní
medaili.
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M AT E M AT I K A d ě t i b a v í .
Ukazují to ve školním kole
olympiády pro 6. až 9. ročník,
které bude uzavřeno v polovině
března. Školní kolo
Pythagoriády od 5. do 8. tříd se
uskuteční v dubnu.
ŘEDITELSKÉ volno bude mít
ZŠ Letců R.A.F. 7. května.
Oznámil to ředitel školy Mgr. Jiří
Cabrnoch v lednu na
pedagogické radě.

ZKRÁCENÁ verze tohoto čísla
vychází kvůli Dni španělské
kuchyně. V příštím čísle opět
najdete pravidelné rubriky Okénko ředitele a Rozhovor. A
PŘIHLÁŠKY na střední školy samozřejmě fotoreportáž z
odeslalo 54 deváťáků. Držme jim n á v š t ě v y š p a n ě l s k é h o
velvyslance v naší škole.
palce.

od 9. tříd
JARNÍ den - pravidelný projekt
prvního stupně se uskuteční v
úterý 27. března.
POKRAČOVÁNÍ projektových
dnů ZRCADLO o národnostních
menšinách u nás a o jejich
zvycích proběhne ve všech
třídách 11. dubna, tentokrát na
téma Pestrý svět kolem nás Židé.
NEJLÉPE zvládli školní kolo
olympiády v českém jazyce žáci
Adéla Antošová z 9. A, Anička
Hoangová a Jan Skořepa z 9. C.
DVAADVACET páťáků se
pokusí v dubnu uspět u
přijímacího řízení na osmileté
gymnázium, podali si přihlášky.
TERMÍNY přijímacího řízení na
střední školy jsou 12. a 16. 4., na
víceletá gymnázia 13. a 17. 4.
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Fandili jsme olympiádě a našim sportovcům
I na Rafce všichni žáci a také
učitelé fandili největší sportovní
události zimy - XXIII. zimní
olympiádě v Pchjongčchangu. A
naši sportovci nás nezklamali.
Získali sedm medailí. Asi
největší překvapení způsobila
Ester Ledecká, která přivezla
dvě zlaté medaile, a to ze
superobřího slalomu na lyžích a
na snowboardu z paralelního
slalomu. Stříbro potěšilo od
rychlobruslařky Martiny
Sáblíkové na 5 km a biatlonisty
Michala Krčmáře ve sprintu a
sympatický bronz si vyjely Eva
Samková ve snowboardcrossu,
biatlonistka Veronika Vítková ve
sprintu a také rychlobruslařka
Karolína Erbanová na 500 m.
Naši hokejisté, i když jsme jim
moc fandili, bohužel dosáhli jen
na čtvrté místo, ale my věříme,
že příště se to už povede. Všem
sportovcům děkujeme. redakce

Anketa: Zlatá Ester
Ledecká bodovala
u žáků nejvíce
1. Sledoval/la jsi olympiádu?
2. Jaký byl tvůj nejoblíbenější
sport z olympiády?
3. Který sportovec je tvůj
nejoblíbenější, máš ho
nejraději?

Ester Ledecká

Karolína Erbanová
Eva Samková

Veronika Vítková
7. A
Valérie Jeřábková
1. Ano
2. Biatlon
3. Ester Ledecká

9. C
Karolína Matuchová
1. Ano
2. Hokej
3. Ester Ledecká
6. A
Eliška Dědourková
1. Ano
2. Biatlon
3. Eva Puskarčíková

6. B
Patrik Kothera
1. Ano
2. Biatlon
3. Ester Ledecká

Michal Krčmář

Martina Sáblíková

6. C
David Janoš a David Lochman
1. Ano
2. Hokej
3. Pavel Francouz
9. B
Jakub Červinka
1. Ano
2. Biatlon
3. Ester Ledecká
8. A
Martin Petrásek
1. Ano
2. Hokej
3. Pavel Francouz

8. B
Tomáš Horálek
Anketu připravily Veronika
1. Ano
2. Alpské lyžování a hokej Elišková, 8. A a Leontýna
Veselá, 9. C
3. Tomáš Kundrátek
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Za poznáním a za uměním
do Hradce Králové
Ve čtvrtek 25. ledna se vydala třída 4. B vlakem na
exkurzi do planetária v Hradci Králové. Ve velkém
astronomickém sále jsme pozorovali různá
souhvězdí zimní oblohy, sluneční soustavu,
vesmírnou stanici a zhlédli jsme film o vzniku
Země. V kopuli pod otvírací střechou hvězdárny
jsme pozorovali ohromným dalekohledem pohyb
Slunce. Všechno se nám líbilo, určitě se tam
vydáme zas.
Líza Filikarová a Ondřej Janouch, 4. B
To ale nebyl jediný náš cíl. Navštívili jsme i Galerii
moderního umění. Viděli jsme tam velkou barevnou
vzduchotechniku. Zkoušeli jsme si být kurátory,
restaurátory a byli jsme i sochaři. V galerii byly
vystaveny obrazy Josefa Čapka, Bohumila Kubišty
a dalších umělců. Je tam přes 177 obrazů a soch.
Nejstarší obrazy jsou přibližně z roku 1800. Obrazy
se malovaly na plátno, lepenku a kreslilo se olejem
a temperovou barvou. Sochy mohou být ze sádry,
ze železa nebo z bronzu. V galerii jsme museli být
opatrní, abychom nerozbili sochu nebo nezničili
obraz. Mohlo by to stát přes 100 000,- Kč. Na tento
den 4. B nezapomene.
Tereza Karbanová, Nicol Landyšová, 4. B
Foto: PaedDr. Eva Říhová

Milá návštěva přiletěla do 3. B až z Číny

Foto: Mgr. Věra Havelková

Mezi žáky 3. B zavítala před Vánocemi jejich spolužačka, která je s
rodiči na pracovním pobytu v Číně, kde chodí do školy. Děti si pro ni
připravily milé přivítání.

Bára sedí dole druhá zleva

Naše Baru, jsi tu zas,
prohlédni si to u nás...
Vítáme tě tady po roce,
kdy začínají Vánoce.
Jakmile jsme věděli, že přiletíš,
do hlavy myšlenku nasadíš...
Jak ses měla, co jsi dělala
a jestlipak sis na nás vzpomněla?
Budeme ti zpívat a hrát,
taky dárky darovat...
Vánoce jsou tu zas,
přej si, Báro, něco zas.
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Hlavnítéma
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DEN ŠPANĚLSKÉ KUCHYNĚ V ČESKÝCH ŠKOLNÍCH JÍDELNÁCH
Vážení strávníci i letos se můžete
těšit na již třetí ročník
kulinářského zážitku v naší
jídelně. I tento rok jsme byli
vybráni ASJCR mezi 25 školních
jídelen z celé republiky. Po
thajské a norské kuchyni nás v
březnu čeká podívaná do země
zalité sluncem a vůní koření.
Vybranou zemí, která nás nechá
nakouknout pod pokličku, je
Španělsko. Tříchodové menu pro
nás sestavil španělský kuchař
Enrique García Tejada.
Den španělské kuchyně v českých školních jídelnách se uskuteční 22. března 2018.
A na co se můžete těšit?
Chod 1. Andaluské gazpacho
Polévka připravená ze zcela syrových a čerstvých surovin,
chuť gazpachu dodá čerstvá zelenina (papriky, rajčata) a
olivový olej. Polévka by se měla podávat za studena.
Chod 2. Valencijská paella
Paella je tradiční a jednoduché jídlo. Podobá se našemu
rizotu. Obyvatelé Valencie ji považují za jeden ze svých
symbolů. Dá se připravit na mnoho způsobů. Nejčastěji se v
paelle objevují plody moře, zelenina a koření. Připravuje se
na speciální nízké pánvi s uchy, které se říká paellera. U
nás ji budeme servírovat s kuřecím masem.
Chod 3. Pomeranč s olivovým olejem
Typický andaluský zákusek z loupaných pomerančů,
medu a olivového oleje.
V žádném ze tří chodů
nebude chybět olivový
olej. Je základem
španělské kuchyně.
Tato země patří k
největším světovým producentům a vývozcům jak olivového oleje,
tak i oliv, které představují zdravou chuťovku.
A jedno malé tajemství na závěr, můžete se těšit, že i tentokrát do
naší školy zavítá velvyslanec, samozřejmě Španělska, J. E. CalvoSotelo Ibaňez-Martin.
Kolektiv kuchyně Vám předem přeje příjemný zážitek a dobrou
chuť.
Autor a foto: Kateřina Šibravová, vedoucí školní jídelny

