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ZÁŘÍ 2009
1.9. jsme slavnostně zahájili nový školní rok
2009/2010. Společně jsme popřáli úspěšné vykročení do
další etapy života našim prvňáčkům a vycházející žáky
a žákyně jsme povzbudili ke zdárnému zvládnutí povinné
školní docházky i v duchu jejich rozhodování o dalším
profesním zaměření. Zazpívali jsme si s naším školním
pěveckým souborem vedeným p. uč. Květou Machovou.
V budovách ZŠ a MŠ byla provedena běžná prázdninová údržba spojená s úklidem a také s rekonstrukcí podlahové krytiny v chodbě MŠ. V měsíci září je v ZŠ naplánována víkendová výměna oken na celém I. stupni
a v části ŠD.
Do nového školního roku jsme si popřáli hodně úspěchů!!!
Více o nás na školním webu http://www.rapsach.cz/skola/
1.9. vyšlo 1. číslo našeho nejoblíbenějšího školního časopisu Rapšach Planet za školní
rok 2009/2010, jehož řádky byly jako již tradičně věnovány prázdninovému turistickému
táboru.
A víte, co mají společného Alessandro Scotta a bůh Thor?
Oba čtou jedině Rapšach Planet!!! – Toť výzva pro
předplatitele a pro všechny náruživé čtenáře!!!
Více o našem Rapšach Planet a jeho nejen aktuálním obsahu na webu
http://www.rapsach.cz/skola/stahni.htm a http://rapsach.cz/tom/tab_09.htm
V týdnu od 14.9. zahájili v naší škole činnost následující zájmové kroužky:
- pohybové hry (p. uč. Anna Nováková)
- dovedné ruce – dívky (p. uč. Anna Nováková)
- hra na zobcovou flétnu (p. uč. Olga Imrichová)
- pěvecký (p. uč. Květa Machová)
- počítačová animace (p. řed. Karel Snětina)
- taneční (Lukáš Nistor) – zrušen ke konci října 2009
- tvorba školního časopisu (p. řed. Karel Snětina)
- výtvarný I. stupeň (p. uč. Martin Kvapil)
- TOM – Turistický závod (Miroslav Šebesta, od jara 2010 podle domluvy)
- TOM „Práčata“ starší 5. – 9. (p. řed. Karel Snětina, p. uč. Pavlína Křížová)
- TOM „Práčata“ mladší 1. – 4. (p. uč. Ivana Záhorovská, p. uč. Marie Snětinová,
p. uč. Martin Kvapil).
Více na http://www.rapsach.cz/skola/krouzky.htm
Výuka nepovinného předmětu náboženství – v pátek od 12.00 hodin.
14.9. nás navštívily naše bývalé žákyně Míša Holubová a Andrejka Grundzová. Pohovořili jsme o tom, co život přinesl a přinese.
15.9. nás navštívila naše bývalá žákyně Lucka Košumberská a náš bývalý žák Lukáš
Schiendl. Pohovořili jsme o tom, co život přinesl a přinese.
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16.9. nás navštívila naše bývalá žákyně Niki Ferencová. Pohovořili jsme o tom, co život
přinesl a přinese.
17.9. jsme zveřejnili nabídku manželů Chumových k již tradiční v naší škole výtvarně
kreativní aktivitě malování na hedvábné a bavlněné materiály, skleněnou vitráž a hrneček: bavlněná pompadurka, chňapka a taška přes rameno, hedvábný šátek (dva rozměry) a
obrázek (kolečko), skleněná vitráž a porcelánový hrneček.
18.9. nás navštívila naše bývalá žákyně Katka Daňková. Pohovořili jsme o tom, co život přinesl a přinese.

Cyklovýlet za keškami
20.9.2009

TOM 2402
„PRÁČATA“ RAPŠACH
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Ráno nás z Rapšachu vyrazilo jen šest – Anička, Alfonz, Fanda, Radka, Majka a Kája.
Nejdřív jsme se stavili cestou na Umyvadlových skalách, abychom se podívali do míst, kde
v červenci Alessandro Scotta ukryl jednu z ingrediencí do svého Kamene mudrců.

Odtud jsme jeli přes rašeliniště Pelé k bývalé staňkovské celnici, odkud jsme nejprve začali hledat první kešku.

Skrýš loupežníka Habicha
10. května 1908
“Ctěnému ředitelství arcivévodského velkostatku v
Chlumě !
V poslední době jest krajina naše zaplavena rotou
zlodějů, kteří konají noční výpravy do obcí vůkolních a
páchají krádeže neslýchané drzosti a smělosti s takovou
odvahou, že i život lidský již zmařili. Též i v Chlumě byla
četa taková spatřena a jest tudíž odůvodněná obava, že
majetek zdejších občanů jest silně ohrožen. Dovolujeme
si proto požádati, aby se s veřejným osvětlováním v
Chlumě začínalo již o deváté hodině večerní aby tak loupežnická banda nemohla využívati noční tmy k páchání dalších krádeží … “
Tolik citace dopisu, který je současně i jediným dochovaným písemným záznamem o tom, že necelých sto let od popravy proslulého lupiče Grasla se okolí dnešního Chlumu u Třeboně opět stalo rejdištěm obávané zlodějské bandy. Bandy, která
udržovala celé chlumecké panství po několik let v neustálém strachu. Loupežnickou
bandu tvořilo rozvětvené příbuzenstvo potulných brusičů. Členové loupežnické tlupy
měli sice různá příjmení, ale protože jejich vůdcem byl jistý Pepík Hábich, tak se celému tomu společenství začalo mezi lidem říkat jednouše „Hábiši“.
Pokud šlo o jejich loupeživé spády, tak rozhodně nešlo o nějaké chlumecké Jánošíky. Zásada bohatým brát a chudým dávat jim byla naprosto cizí, a na to, aby se
zapsali do paměti obyčejných lidí nějakým tím „dobrým skutkem“ rozhodně nepomýšleli. Hábiši prostě brali všude, všechno a všem. Ostatně jejich řádění bylo i častým
námětem lidových písní. Že skutečně nepohrdli ničím je zjevné i z následujícího popěvku:
Hábich nese pytel peří
ze Staňkova ukradený,
stará hajná čeká v lese
co jí Hábich zas přinese
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O troufalosti, ale i pochybné statečnosti Hábichů svědčí například i to, že bez nejmenších výčitek ukradli poslední slepici chudé výměnkářce, a velmi oblíbeným cílem
jejich loupeživých výprav byly zejména osamělé chalupy na okrajích vsí nebo u lesa.
Tam chodili krást hlavně v době žní. Vesničané potom při návratu z polí nacházeli
prázdné chalupy ze kterých si zlodějská banda odnesla sváteční šaty celé rodiny,
peřiny, nádobí, slepice, husy a dokonce i prasata z chlívku. Ostatně vypasené čuníky
kradla banda zejména na podzim a v zimě. To se při svých nočních výpravách Hábichové odvažovali až do vesnic, a aby čuník, pěkně vykrmený na brzkou zabijačku,
nekvičel, dávali mu k rypáku čichat zapálenou síru. Omámeného pašíka pak tiše vyvlekli z chlívku a zmizeli s ním ve tmě. Jakmile pak někdo ve vsi ucítil sirný zápach,
zburcoval celou vesnici. Sedláci museli své prasečí chlívky střežit. Zejména ti z nich,
kteří měli pušku, pak na okrajích vsí stavěli ozbrojené hlídky. Jenže loupeživá banda
měla své spojence i v některých vesnicích, a tak ani podobná opatření nedokázala
jejich řádění zastavit a Hábiši na chlumecku loupili dál.

Po nějakém čase se situace stávala neúnosnou i pro C. a k. úřady a začalo intenzivní stíhání Hábichů.
Bezpečnostní opatření byla zostřena v květnu roku 1911. Tehdy se v lesích okolo
Chlumu konala velká celodenní „šťára“ četnictva a lesních zaměstnanců arcivévodského panství. Na Třeboňsku byl pak, při noční přestřelce, jeden Hábich zabit a další
dopaden. Úplný zánik bandy však nastal až v době první světové války, kdy většina z
jejích příslušníků musela narukovat na frontu, a pokud se někdo z nich vrátil z evropských bojišť živ a zdráv, tak už ho zřejmě loupežnické řemeslo nelákalo. Ostatně tou
dobou už byly staré časy C.a k. dávno pryč, nedaleko Staňkova vznikla státní hranice
a v Chlumu se usadila Finanční stráž, jejíž starostí se za čas stal lov pašeráku. Ale to
už je na jiné vyprávění.
Po celé bandě tak za čas zůstala jen vzpomínka a několik loupežnických pokladů, zakopaných kdesi v lesích bývalého chlumeckého panství. A věřte tomu, že ty
poklady tam jsou určitě dodnes. Je sice pravda, že ještě kolem poloviny dvacátých let
minulého století se v okolí Chlumu po zdejších lesích a kolem vesnic v pohraničí po-
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tulovaly podezřelé osoby - to asi někdo z bývalé bandy Hábichů hledal ztracené poklady, ale po těch letech už to bylo marné počínání.
Dnes uplynulo téměř sto let od doby, kdy ze zdejších končin zmizel poslední loupeživý Hábich, a tak máte jedinečnou příležitost vydat se do zdejších lesů najít dávno
zapomenuté poklady sami.
Žádný nález loupežnické skrýše v Chlumu ani okolí dosud nikdo neohlásil a tak
se zdá, že objevení dávno ukrytých pokladu čeká právě na vás. Bude vám k tomu
stačit dobrá nálada, spolehlivá navigace, odpovídající oblečení a troška toho příslovečného fištrónu.
A co dodat na závěr? Poklad je celá desetiletí netknutý a jeho hodnota tedy může
být z dnešního pohledu těžko vyčíslitelná. A tak pokud by se vám něco z něho líbilo
tak nezapomeňte, že na rozdíl od Hábichů nejste žádní loupežníci. Když si tedy něco
z pokladu budete chtít odnést, zanechte ve skrýši adekvátní náhradu – to aby se i
hledači po vás mohli těšit ze zajímavého obsahu.
Úspěšný lov přeje Preseka a Team
Kešku našel Fanda, který jediný vylezl na oblý a dost velký balvan, na jehož vrcholu byla
ukryta.
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Pak jsme se zase vrátili ke staňkovské celnici a začali pátrat
po další, tentokrát „mystery“ kešce. Trochu jsme nechápali, trochu se zaplétali v číslech, ale nakonec jsme kešku našli v krásné
roklince pohraničního potoka, kam bychom se určitě jinak nepodívali.

STOP ! STÁTNÍ HRANICE
STAATSGRENZE !!!
Nenáročná mysterka věnovaná těm, kteří v letech
1948 až 1989 zahynuli při takzvaném ilegálním pokusu
o přechod státní hranice z Čech do Rakouska.

Přísně tajné !!!
Datum: 16. 4. 1960.
ROZKAZ VELITELE POHRANIČNÍ BRIGÁDY
Za přísných bezpečnostních podmínek nařizuji, ve střeženém úseku Staňkov VI, vyhledat předmět neznámého obsahu, který zde včera odhodil narušitel
při svém pokusu o nepovolený přechod státní hranice ČSR a Rakouské spolkové republiky. Narušitel byl spatřen hlídkou v 5:41 hodin a to v blízkosti dřevěné lávky pres hraniční potok tekoucí z Rakouska na naše území. Narušitel
byl při svém ilegálním přechodu hranice nedaleko místa svého spatření dopaden, ale už bez výše uvedeného předmětu. Hlídka, která narušitele dopadla, si
je jistá, že hledaný předmět se musí nalézat někde na pravém břehu potoka.
Odměna pro nálezce - Mimořádné povýšení a dovolenka mimo pořadník !!!
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...je nutné dodat, že v uvedeném prostoru
nebyl během této utajené akce hledaný předmět nalezen a neznámého zastřeleného se
tehdy složkám Státní bezpečnosti nikdy nepodařilo identifikovat. Kde skončily jeho tělesné ostatky není známo.
Až v době likvidace zdejší roty PS (tedy
někdy v roce 1990) byl v její knihovně - ve
svazku XIX. Leninových spisů - objeven jakýsi
lístek s podivnou šifrou. Snad by tyto indicie
mohly některého odvážného hledače dovést
až na místo dávné tragédie, a možná i k tomu
ztracenému předmětu. Lístek byl na druhé
straně hustě popsán a podepsán jedním z
přímých účastníků tehdejšího „dopadení" narušitele státní hranice, Jánem B. Jiným písmem je na lístku ještě připsáno "Rudý kokot".
V tomto případě zřejmě půjde o nějaký neznámý druh tajné šifry nebo označení nějakého místa, ale po tolika letech těžko hádat, co to muže znamenat...

LÍSTEK S PODIVNÝMI ÚDAJI VYPADÁ
PO PŘEPISU TAKTO :
Na jedné straně záhadného lístku je
uvedeno:
Schoval som tú vec len pár metrov od
miesta, kde sme našli mŕtvolu toho človeka.
Počítal som kroky od signálnej cesty k tomu
veľkému stromu a bolo ich od nej v pravouhlé
smere asi desať. Lávka je na úseku VI hneď
za hraničným kameňom. O ktorú časť hraničného úseku Stankov VI ide je možné zistiť,
keď sa z čísla vytesaného na najväčšom kameňu čo leží hneď na začiatku hraničného
pásma (je to vedľa cesty pod veľkým stromom
a číslo je na jeho strane obrátenej k Rakúsku)
vezmú jeho posledné dve čísla a podelí sa
-8-
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číslom predposledným. Od tohto čísla je potom ešte potrebné odpočítať číslo prvé.
Strom pod ktorým som schoval tú vec je možno náist výpočtom súradníc takto: Z pohraničného kameňa v hľadanom hraničnom úseku Stankov VI, ktorý leží na ľavom
brehu bližšie k potoku, pripočítajte jeho najnižšie číslo k prvému pôvodnému číslu z
trojčíslia súradníc N určujúcich začiatok hraničného pásma. Od druhého čísla z pôvodného trojčíslia v tejto súradnici odčítajte druhé najmenšie číslo, ktoré sa nachádza
na rovnakom hraničnom kameni a rovnaké číslo ešte dvakrát odčítajte od posledného čísla tohto trojčíslia.
Súradnici E som takisto zašifroval. Zistiť ich možno keď sa k prvému dvojčíslu tej
pôvodnej súradnice určujúcej začiatok hraničného pásma pripočíta najnižšie číslo
uvedené na už spomínanom pohraničnom kameni. Takto vyjde nové druhé číslo prvého dvojčísla tejto súradnice. Nové prvé a druhé číslo druhého trojčíslia súradnice
sa spočte odpočítaním druhého najnižšieho čísla uvedeného na hraničnom kameni
od pôvodných čísel zo súradníc označujúcich začiatok hraničného pásma. Posledné
nové číslo druhého trojčíslia súradnice možno získať tak, že od jeho pôvodnej hodnoty označujúci začiatok hraničného pásma sa odpočíta najvyššia číslice uvedená na
pohraničnom kameni.
Na druhé straně záhadného lístku se pak píše:
„ …zatiaľ čo sa Imre a Stano snažili dotiahnuť tú mŕtvolu prv kedy sa objaví niekto z rakúskej strany, predsa len ten chlapík ležal najmenej takých dvadsať päť metrov na druhej strane čiary, tak ja mal skutočne neuveriteľné šťastie a podarilo sa mi
náhodou zakopnúť o tú vec čo ten človek odhodil ešte predtým ako to od nás kúpil do
chrbta. Išlo vlastne o takú plastikovú krabici veľkú asi tak 20x30x10 cm. Ani som sa
nestihol pozrieť čo je vo vnútri a rýchlo som ju ukryl za kamene pod koreňmi veľkého
stromu len kúsok od cesty smerom do Rakúska. Som si naozaj istý, že ma pri tom
nikto nepozeral a nikomu som o tom dosial nepovedal. Toto je moja pravdivá zpoved
o tom čo sa to tam vtedy udialo. To som zapísal ja, Ján B.

Za úspěšný zásah proti narušiteli byl Ján B. krátce nato povýšen a dokonce i byl
slavnostně vyfotografován před rozvinutou bojovou zástavou. Navíc ještě od svého
velitele obdržel hodinky Poběda s věnováním a povolení k opuštění posádky v délce
5-ti dnů. Ján B. s velikou radostí odcestoval do rodné slovenské vísky, ale zpět k
útvaru se již nevrátil a ani domů tehdy nedojel. Ještě cestou ve vlaku se totiž opil tak,
že když ho chtěla kontrolovat hlídka drážní policie, vyskočil v panice z vlaku tak ne-9-
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šťastně, že ho na druhé koleji srazil rychlík do Bratislavy. Hrdinný obránce hranic
socialistického tábora byl na místě mrtev. Vlastně ho ani celého nenašli. Možná to byl
zásah vyšší moci, možná pouhá náhoda, kdo ví…
Děkujeme všem za návštěvu a přejeme úspěšné pátrání. Preseka & Team
Dovětek autorů: Na rozdíl od řádění bandy Hábichovců je tento příběh pouhou
fikcí, ale ve skutečnosti se na našich hranicích stalo až příliš mnoho jemu podobných...
Kešku našel Kája, a setkali jsme se i s jejím tvůrcem, který ji šel právě zkontrolovat.

Po nalezení téhle kešky, které nám zabralo dost času, jsme se rozjeli na Staňkov, kde jsme
si dali limonádu a nanuky. A pak jsme jeli do zámeckého parku v Chlumu na kešku:

Zámecký park / Castle Park

Tato traditional cache je monotematicky
zaměřená na výměnu CWG dřevíček a zavede
vás do zámeckého parku v Chlumu u Třeboně,
kde na více jak 20-ti ha naleznete množství
vzácných stromu.
Zámek je v soukromém majetku a je pro
veřejnost uzavřený. Park je, na rozdíl od zámku, volně přístupný po celých 24 hodin, ale nedostanete se do něj hlavní zámeckou branou z hráze rybníka Hejtman. Vstupy jsou
od bývalé sklárny, od sádek Rybářství Třeboň nebo od hlavní silnice Chlum – Majdalena (vedle kulturního domu a Pošty) případně z druhé strany od silnice Chlum – Lu-
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tová (vedle bývalého úřednického domu pod starou zděnou trafostanicí). Další vstup
do zámeckého parku je možný za Obchodním domem u rybníka Hejtman.
Kešku našel Alfonz, byla moc pěkně ukrytá.
Váhali jsme, jestli už nepojedeme domů, ale protože bylo krásně, vydali jsme se ještě
podle GPS cestou necestou po hrázích mezi kopřivami ke kešce:

Okolo Třeboně - oranžoví kapři
Tato keška má za cil představit vám Cyklistickou naučnou stezku okolo Třeboně a zavede vás do oblasti, která návštěvníkům nabízí příležitost k odpočinku, poučení, ale i k
prožití nevšedních zážitků při putování tímto
krajem. Naskytne se vám možnost poznat
typickou jihočeskou krajinu s rybníky, s úzkými polními a lesními cestami vedenými podél
luk, ale i hlubokými lesy, a nasát atmosféru
poklidných a malebných jihočeských vesnic.
Ke keši samotné:
Souřadnice vás zavedou poblíž stanoviště číslo 10, kde se dozvíte informace o
vodních rostlinách a zároveň ve vodě přilehlých dvou rybníků můžete pozorovat
krásné zlaté rybky. Místo je jak dělané pro relaxaci a proto zde doporučujeme na
chvíli sesednout z kola a odpočinout si. Keška je dostupná i autem, to pro ty líné kačery, ale těm, kteří chtějí strávit příjemné odpoledne v přírodě, doporučujeme projet
celou naučnou stezku na kole. Odměnou vám bude nejen krásná příroda, sportovní
zážitek a tato keška, ale cestou můžete odlovit hned několik dalších úlovků. Pokud
pojedete po výše popsané trase, můžete odlovit následující kešky:

Tilia cordata

Akvadukt

Majdalena

Pilař - jez smrti

Lutová vyhlídka

Lutová

Ema Destinová

Aqua Pochutla

Záplavové mosty – Stará Hlína

Sv.Vít

Třeboň, Dům J. K. Tyla
Ty podtržené kešky už máme, ale ostatní by stály určitě za úvahu třeba na jaře...
Kešku u rybníka našla Anička. A Alfonz tvrdil, že viděl oranžového kapra...
Pak už jsme jen jeli a jeli, ale ještě se nám nechtělo přímo domů, takže jsme to vzali
z Kostek k Žabinci, u Fernandoze jsme ho přebrodili, a pak lesem a po louce zezadu
k tábořišti. Lávka naštěstí stále drží, takže jsme se bez problémů dostali na druhý břeh. Chvíli
jsme pobyli na tábořišti, a pak už opravdu domů.
Byla to krásná výprava – díky všem účastníkům!
Jo, a ujeli jsme 36 km, Anička s Fandou a Radkou dokonce 50!!!
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21.9. jsme zahájili v naší škole již tradiční veřejnou sbírku pro CPK – CHRPA formou prodeje „Záložek“. Cena záložky s fotografiemi koníků je 20 Kč (k nahlédnutí a koupi –
v ředitelně). Spolu s výzvou ke koupi záložek jsme zveřejnili prezentaci občanského sdružení
a pravidla výtvarné soutěže „Kůň terapeut 2009/2010“.
Z webu http://cpkchrpa.cz/news.php jsme vybrali:
hiporehabilitace je moderní metoda, při které využíváme koně – jeho osobnosti a pohybu
jeho hřbetu k rehabilitaci pacientů s různými typy nemocí. Slouží ke zlepšení, obnově a stabilizaci duševní a tělesné kondice. Hiporehabilitace má v dnešní době již velmi široké použití a
to nejen v medicíně.
CPK – CHRPA je nestátní, nezávislé a neziskové občanské sdružení, které vzniklo 1. října roku 2003 po mnoha letech zájmu jeho členů a přátel o jezdectví obecně, jezdecký sport,
výchovu mladých koní a posléze o širokou oblast hiporehabilitace především z hlediska postavení koní v ní.
23.9. se uskutečnila 1. společná schůzka rodičů a pedagogů. Pan ředitel školy Karel
Snětina přítomné rodiče a vyučující stručně seznámil mimo jiné s nejbližšími akcemi školy
nebo uskutečněnou a plánovanou údržbou budov MŠ a ZŠ a také prezentoval naše webové
stránky. Poté rodiče konzultovali s třídními vyučujícími stav výchovy a vzdělání svého dítěte.
24.9. navštívili zájemci z řad žáků a žákyň II. stupně a jejich vyučující pod režisérskou
taktovkou p. uč. Pavlíny Křížové dopolední II. veřejnou generálku muzikálu Sugar – Někdo to rád horké v podání souboru Divadla Pod Palmovkou.
Více na http://www.divadlopodpalmovkou.cz/
25.9. jsme zveřejnili nabídku vánočního fotografování ve spolupráci s firmou KODAK
Expres – Vladimír Cibulka. Fotografování (portrét s barevným pozadím dvou rozměrů, černobílé foto, pasové foto – dle výběru) se bude konat koncem října nebo začátkem listopadu.
25.9. vystoupila od 10.45 hodin již tradičně
v naší tělocvičně skupina historického šermu
Pernštejni s novým programem (5. díl) Řím –
gladiátoři, legionáři a Césarové, tedy Cirkus
Maximus.
Více
na
http://www.pernst
ejni.cz/agenturapernstejni.htm
25.9. nás navštívila naše bývalá žákyně Mirka Růžičková a náš bývalý žák Lukáš Ševčík. Pohovořili jsme o tom, co život přinesl
a přinese.
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29.9. se naši žáci a žákyně 3. a 4. třídy vypravili pod vedením p. uč. Radky Círalové a p.
uč. Květy Machové v rámci výchovy k bezpečnému chování do Třeboně na dopravní hřiště,
kde pod odborným vedením zkušených instruktorů Autoškoly ILLE Třeboň a městských
strážníků absolvovali praktické zaměstnání vedoucí k řešení vybraných situací provozu na
pozemních komunikacích.
Více na http://www.autoskola-ille.cz/deti/index.html
29.9. vyšlo 2. číslo/2009-2010 našeho nejoblíbenějšího školního časopisu Rapšach Planet.
Štafetu redakčních rad mnoha generací kreativních předchůdců převzali naši současní
nadšení deváťáci: E.V., Aňule, Sokolda, Alfonz, Ferko (Nanuk), Pesin, Gláďa, Mončičák,
Lucinqua, Mišák, Lux, Míša.
A opět jen stručně:
Smutný příběh
Všude bylo vedro k zalknutí, jen na hřbitově byl chlad. Za vysokou zdí, až v rohu hřbitova byl hrob, jehož náhrobek upoutával pozornost lidí, kteří občas zašli na samý konec hřbitova s touhou najít něco zvláštního. Z náhrobku vyzařovala tvář dívky, která byla v té době,
která náležela této fotografii, velmi šťastná. Její úsměv byl tak krásný. Před hrobem stál chlapec a smutně se díval na náhrobek, jenž měl ve svém záhlaví citát: ,,Kdekoliv budeš, budeš-li
poslouchat, najdeš mě vedle“. Tomu chlapci mohlo být tak 18 let. Stál tam ve stínu lip, v ruce
držel kytici krásných kopretin. Hladil je a na ruce mu chvílemi padaly slzy. Já tam stála v pozadí s trochou zvědavosti a pozorovala jsem ho. Stál tam snad už tři hodiny, ani jednou se
neotočil, ani jednoduše nepodíval jinam, než na tvář té dívky. Přistoupila jsem blíž, abych mu
viděla do tváře. Uviděl mě a ani by mě ani nevnímal, kdybych na něj nepromluvila. Byl hezký
a mně se zdálo, že jsem snad hezčího kluka nikdy neviděla... (dále čti v Planetu)
Více na http://www.rapsach.cz/skola/stahni.htm

ŘÍJEN 2009
1.10. se naši deváťáci vypravili spolu s výchovnou poradkyní p. uč. Ivanou Kvapilovou na již tradiční a tomto roce jubilejní 15. ročník prezentace středních škol a středních odborných učilišť Vzdělání a řemeslo na Výstavišti v Českých Budějovicích.
Z webu http://www.vcb.cz/vystaviste.php?cze/vystavy-2009/vzdelani-a-remeslo/14/ jsme
vybrali: prezentace školství všech úrovní, ukázky odborného výcviku a soutěží, zařízení pro
speciální školy, nadace, fondy, stipendia, učební pomůcky, zařízení, učebnice a programy pro
všechny stupně výuky, potřeby pro děti.
2.10. nás navštívily naše bývalé žákyně Niki Střítecká a Andrejka Grundzová. Pohovořili jsme o tom, co život přinesl a přinese.
2.10. – 4.10. se uskutečnila výměna oken v učebnách I. stupně, v poslední místnosti
ŠD a posléze generální úklid v pondělí.
2.10. – 4.10. uspořádal náš turistický oddíl TOM 2402 „Práčata“ víkend na Dobré
Vodě.
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Protože na Dobré Vodě jsme nějak zapomněli psát kroniku, musím se toho ujmout sám.
Kája

Pátek 2. 10. 2009
Tak jsme tedy v pátek vyrazili přesně
v 16:00 hodin čtyřmi auty, a to i přes to, že
Stáňa do auta kromě postele nakládala celé vybavení ložnice. V Jindřichově Hradci jsme ještě
dokoupili chleba a už před šestou večer jsme
byli na základně.
Leč ouha – nastal zádrhel. Na základně nešla voda, a tak jsme v zimě dvě hodiny čekali,
jestli se závada opraví, nebo jestli pojedeme
domů. Ale naštěstí přišel JIRKA, který za vydatné pomoci Míry čerpadlo rozpohyboval,
takže jsme byli zachráněni.
Stěhovat do chaty jsme se začali až po osmé večer, takže už byla docela tma a zima. A
ještě jsme nenašli žádné dřevo na topení, kromě slabounkých větviček. Přesto se nám podařilo
uvařit čaj a v celkem vymrzlé klubovně odehrát „Mašinky“.
V noci byla docela kosa a ráno na trávě spousta jinovatky.

Sobota 3. 10. 2009
Ráno po snídani přijel ještě jednou JIRKA promazat čerpadlo, a pak jsme vyrazili na
dnešní výpravu. Sluníčko naznačovalo teplý den, ale spletli jsme se...
Jo, ještě před odchodem jsme v potůčku našli raka a někteří se hned po ránu koupali (nedobrovolně).
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Přes louky a přes pole, cestou necestou jsme nejdříve dorazili do Praskoles.
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PRASKOLESY – STALETÁ LÍPA
Maličká vesnička asi kilometr jihozápadně od Mrákotína na Telčsku je známá především
svou prastarou dutou lípou. Už 800 let je tento krásný strom ozdobou místní návsi. Rozměry
této lípy jsou úctyhodné – obvod kmene je 10,5 m a do jejích útrob se vejde 12 lidí. V minulosti byl strom využíván jako zvonice, v nedávné době zde byla znova zvonice instalována.
Na návsi jsou je jsou ještě další památné stromy - lípy srdčité - stáří asi 300 let.
Zajímavé je i rozložení zdejších domů. Celkový dojem vesnice nás zavede do vzpomínek
na staré doby. Vesnice si do dnešní doby zachovala charakter středověké vesnice se samostatně stojícími dvorci.
Na člověka zde dýchne příjemná atmosféra zapadlého kraje, kde se život řídí stále podle
slunce a nikoho netíží stres velkoměst.

V Praskolesích jsme vyřešili jednoduchou multikeš (po spočítání souřadnic ji našel
Pepča), prolezli lípu i okolí a vyrazili dál na cestu. Krásným slunečným (ale chladným) dopolednem jsme po pěti kilometrech došli celkem slušným stoupáním na

Vrch Hradisko
Výška 759,6 m n.m., žulový hřeben, dlouhý přes sto metrů.
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Tady jsme si trochu odpočinuli a našli další kešku. Úspěšným nálezcem byl tentokrát Tedýs.
A protože Stáňa s Evíkem byly k nezastavení, uháněli jsme po chvíli dál.

Vrátili jsme se kousek zpátky (sice z kopce, ale
nohy bolely ještě víc!), a lesními cestami a cestičkami kolem krásné studánky jsme došli na

Skalní útvar Bradlo
Na vrcholu kopce Bradlo (681 m. n. m. západním směrem od obce) se nachází zajímavý skalní
útvar, v jehož stěně je vytlačena čertova stopa z
doby, kdy svět byl ještě mladý a skály teplé a měkké.
Z vrcholu je nádherný výhled na dačicko a slavonicko. Stopy přítomnosti pekelníků nese i nedaleký
vrchol Zvařadla. Na jednom z balvanu je otisk jehly,
nůžek a klubka nití, které tady zanechal čert, vyrušený pytlákem.
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Sešli jsme do obce

Olší
Obec se rozkládá asi 7 km jihozápadně od
Telče. Nejbližší železniční stanice jsou Telč a Dačice. Nadmořská výška činí 611 m. Pošta Telč,
zdravotní a matriční obvod Dačice, římskokatolická farnost Kostelní Myslová, spravovaná z Telče.
Malá obec s českým obyvatelstvem. V r. 1850 měla
134 obyvatel. Katastr obce měl v r. 1900 výměru
361 ha. V současné době má 32 domů a 56 obyvatel.
Poloha
Obec leží v Jihlavských vrších, vklíněná v jejich jihovýchodním výběžku. Na západ od obce se
vypíná vrch Bradlo 681 m n. m. se skalnatým hřebenem, za nímž k východu následuje Hora 664 m
n. m., na jihu se zvedá vrch Zdeňkov 671 m n. m.
Mezi Bradlem a Zdeňkovem se rozkládá plochá
sníženina, jejíž nejnižší část vyplňuje Olešský rybník. Z okolních kopců jsou krásné pohledy na Telčsko, Dačicko, Slavonicko, vrchol Javořici a její
okolí.
Pečeť
Obec byla součástí rychty lhotecké a používala v 18. století její pečeť.
Historický vývoj
Ves se připomíná v písemných pramenech až r. 1580, kdy je uvedena v urbáři telčského
panství. Od té doby bylo Olší součástí telčského panství až do roku 1849. Po r. 1945 postaveno: kaplička (1950), obecní úřad, autobusová čekárna a nástupiště, tenisový kurt, fotbalové
hřiště.
Název obce
Jméno vzniklo z přídavného nebo podstatného jména olší, tedy místo porostlé olšemi, olšinou.
Památky a pamětihodnosti obce
V obci kaplička a 2 kříže, v okolí 2 kříže.
Na katastru obce v blíže neurčené podobě se
připomíná zaniklá ves Nová Královna, uváděná r.
1580 v urbáři, ještě r. 1599 zde byli dva chalupníci. Na polní cestě u lesa pamětní kámen k tragické
události r. 1882.
Ještě jednu zajímavost jsme tu našli, a to cedulku „Střední škola“, umístěnou na rodinném
domku. Zvláštní...
Pak se trochu zamíchala modrá značka (byly
dvě varianty v různých mapách, třetí byla v GPS
navigaci a čtvrtá – úplně jiná – ve skutečnosti).
Jednu cestu jsme si vybrali, a šli kolem spousty
krásných křížků přes louky a les, okolo rybníků, až jsme došli k silnici.
Tady Janča zjistila, že už není dítě, protože pomalu regeneruje.
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Nakonec jsme to takříkajíc „píchli“ rovnou podle navigace – přes strže, potoky, maliním a
jiným potvorstvem. A vylezli jsme (kupodivu( přesně u chaty. Zlatá GPS Garmin eTrex Legend HCX!
Mysleli jsme, že budeme po výpravě odpočívat, ale děti byly toho dne neklidné, a tak Míra
připravil jednoduchý azimutový závod. Děvčata si
ho jen tak prošla, aby se naučila zacházet
s buzolou, protože letos v TZ postupují do vyšší
věkové kategorie a budou to potřebovat. Kluci si
trať proběhli na čas a vyhrál Tedýs.
Přijeli se na nás taky podívat Bětka s Pájou, a
ani jeden nechtěl s rodiči domů.
Jo, kluci taky (hlavně Fanda s Pepčou) připravili a upravili plavební dráhu v potůčku, a uspořádali jsme na ní velký závod lodí – šišek. Vyhrál Fanda, druhý byl Tedýs a třetí Ráďa. No a
byli jsme zase všichni mokří.
Kolem páté odjela Stáňa s Evíkem.
Pak proběhlo pár šiškových bitev a byla večeře – výborná sekaná s brambory a okurkou.
- 19 -
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Po večeři jsme si zahráli „Včera jsem byl v ZOO“, Na upíra, Cinkačku, Pantomimu, ale největší úspěch (nevím
proč ) měla hra Na debily.
Některé věty toho večera se staly slavnými a určitě se dostanou do oddílových úsloví – například: „Ta to nemá, protože
by jí vypadla“.
Protože jsme byli dost utahaní, šli jsme poměrně brzy spát.
Jo, a nejlepší upír byl Tedýs.

Neděle 4. 10. 2009
Ráno po snídani jsme uklidili, zametli, naložili auta, a pak
ještě oslavili Fandovy narozeniny.
A pak už jen cesta domů, kde se vyznamenala Žofka, a kolem poledne jsme byli v Rapšachu.
Byl to krásný víkend, bez hádek, bez nepříjemností, v kamarádském prostředí, a určitě na
něj budeme dlouho vzpomínat.

Díky Vám všem!
A díky Radce, která nás na Dobrou Vodu obětavě odvezla a zase pro nás přijela!

Kája
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Kdo všechno s námi byl?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

CÍRAL Fanda
CÍRALOVÁ Anička
FERENCOVÁ Janča
KREKLOVÁ Eliška
KŘÍŽ Ondra
MAREŠOVÁ Evík
MIKUDIM Pepča
PYTEL Tedýs
PYTLOVÁ Stáňa

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

SCHIENDLOVÁ Justa
SNĚTINA Kája
SNĚTINOVÁ Majka
ŠEBESTA míra
ŠEBESTA Ráďa
ŠEBESTOVÁ Petra
ŠEBESTOVÁ Zuzanka
a pes Žofinka

Převýšení naší trasy:

Vyúčtování rozpočtu:
Příjem:
Poplatky účastníků
Dar Rosti Šípa
CELKEM PŘÍJMY

3.700,- Kč
500,- Kč
4.200,- Kč

Výdaje:
Nákup potravin
Poplatky za ubytování a elektřinu
CELKEM VÝDAJE

2.663,- Kč
1.540,- Kč
4.203,- Kč

Rozdíl:

- 3, Kč

Více o našich Tomících na http://rapsach.cz/tom/index.htm
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8.10. jsme zveřejnili následující pozvánky ku příležitosti oslav 85 let Základní školy
v Rapšachu:
Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu Vás zve k návštěvě budovy Základní školy
v rámci Dne otevřených dveří v sobotu 14.11. 09 od 10.00 do 16.00 hodin.
Ve 14.00 hodin vystoupí Rapšašský orchestr a
v 15.00 hodin taneční soubor Trnky Brnky.
Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu Vás zve na taneční zábavu v sobotu 14.11.
od 19.00 hodin v restauraci U Pávků – Suchdol nad Lužnicí. K tanci hraje skupina VITRIOL, ve 20.00 hodin a o půlnoci vystoupí náš velmi populární taneční soubor TRNKY BRNKY.
Originální vstupenky jsou od 15.10. v předprodeji za 70,- Kč
v ředitelně ZŠ a v restauraci U Pávků.
9.10. se naši žáci a žákyně I. stupně spolu se svými vyučujícími vypravili do českobudějovického Malého divadla na kabaret Kašpárek v rohlíku 2 – Kašpárek navždy (pokračování uhozeného kabaretu plného veselých písniček, scének, pojančených bláznivin a dobře
praštěných postaviček).
Více o kabaretu na http://www.jihoceskedivadlo.cz/program/?m=5&qsb=5
12.10. jsme v rámci oslav 85 let naší základní školy vyhlásili Historicko naučnou soutěž o historii školy v Rapšachu:
Vážení žáci,
u příležitosti 85. výročí založení naší Základní školy v Rapšachu vás zveme k účasti na
celoroční soutěži o historii ZŠ v Rapšachu.
Soutěž bude probíhat od 14. října 2009 do 9. června 2010. Bude se skládat z osmi kol
po pěti otázkách. Abyste si nemuseli opisovat zadání jednotlivých kol soutěží, můžete si otázky ke každému kolu vyzvednout v ředitelně.
Slavnostní vyhlášení celkového vítěze bude v pátek 11. června 2010. Pro vítěze je
připraven nový a krásný fotoaparát BenQ DC E1020 10Mpix.
13.10. nás navštívily naše bývalé žákyně Veronika Volfová s dcerkou Natálkou a nastávající maminka Romana Školková. Pohovořili jsme o tom, co život přinesl a přinese.
16.10. navštívila výprava našich žáků a žákyň povinně volitelného předmětu Společensko vědní seminář spolu se svou p. uč. Pavlínou Křížovou Státní oblastní archiv v Třeboni.
Děkujeme paní Marii Kalátové, pracovnici archivu, za její odbornou konzultaci a vstřícný
přístup k vědeckému bádání našich mladých historiků.
Více na http://www.ceskearchivy.cz/index.php?doctree=1c
16.10. jsme zaznamenali zahájení Projektu Spolupráce CZ – Kooperation AT – EUROPEAN CO-OPERATION AUSTRIA – CZECH REPUBLIC 2007 – 2013 – Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých: výuka německého jazyka v naší MŠ je vedena
v týdenním čtyřhodinovém cyklu p. uč. Ivanou Kvapilovou pro skupinu 8 – 10 dětí.
V rámci projektu zorganizovalo nakladatelství POLYGLOT seminář pro jazykové lektory
„Spiel mit“ spojený s ukázkou a distribucí metodických materiálů.
Vedoucí projektu je Mgr. Alena Podepřelová a koordinátorkou Mgr. Vlasta Křičková –
Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České
Budějovice.
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16.10. nás navštívil náš bývalý žák Pavel Gábor. Pohovořili jsme o tom, co život přinesl
a přinese.
22.10. zahájili naši sedmáci se svou vyučující
rodného jazyka p. uč. Pavlínou Křížovou literární
projekt 7. třídy s podtitulem „Kniha – přítel
člověka, člověk – přítel knihy“ (spojeno také
např. se soutěží pro všechny knihomoly).
Základní informace o průběhu dlouhodobého
projektu a soutěži jsou vyvěšeny na nástěnce
(chodba II. stupně vzadu).
Zaměření projektu
1.
Obnova knihovny
2.
Nečteme. Proč?
3.
Citáty o knihách
4.
Má oblíbená kniha
5.
Jeden den spisovatelem
6.
Filmy natočené podle literární předlohy
7.
Návštěva Městské knihovny v Třeboni
8.
Návštěva filmového či divadelního představení vytvořeného podle
knižní předlohy
9.
Knižní pohoštění
10.
Noc v knihovně
Žáci a žákyně započali pracovat na obnovou knihovny pod vedením své vyučující – rozdělili se do tří týmů:
1.
tým – vyřazování knížek, balení knížek, třídění podle zaměření a abecedy, srovnávání knížek do skříně
2.
tým – fotodokumentace, tvorba seznamu s komentářem, grafika seznamu, evidenční lístky
3.
tým – úprava skříní, označení oblastí literatury, abecední značení, nadpis Žákovská knihovna
Literární soutěž pro všechny knihomoly
Přečti knížku z beletristické literatury pro děti a mládež a máš 2 možnosti:
- buď ji převyprávěj své učitelce českého jazyka
- nebo ji zpracuj formou podvojného deníku a odevzdej své učitelce českého jazyka
Za každou přečtenou knížku obdržíš knižního
smajlíka:
- za 3 smajlíky – jednička z literatury
- majitel nejvíce smajlíků získá knížku na konci
roku podle svého výběru
22.10. jsme zveřejnili plody překladatelského úsilí našich
žáků a žákyň 9. třídy a jejich vyučující Aj – dopis našeho
adoptivního syna:
Drazí sponzorští rodičové,
jsem váš milující syn Maria Arputha Selvan Sahayraj a
píši vám. Jak se máte?
Já se mám dobře a přeji vám to samé. Všichni členové mé
rodiny se mají též dobře a totéž přejí vám.
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Učím se dobře. Slavili jsme Pongal Festival. Oslavy jsme připravovali v našem domě.
Poděkovali jsme Bohu. Já se modlil za vás a vaši rodinu ve velmi speciálním smyslu. Republikový den byl zaměřený na naši oblast. Pozvali jsme našeho starostu. Po období půstu jsme
smysluplně oslavili Velikonoce.
Udělal jsem souhrnné i závěrečné zkoušky a postoupil jsem do 10. ročníku. Nyní jsem
s novými kamarády v nové třídě. Měli jsme letní tábor. Pozvali jsme mnoho zajímavých lidí,
dobře jsme si s nimi popovídali a bylo to pro nás užitečné.
Potom jsme byli v Thekkady na jednodenním výlet. Viděl jsem hodně nových míst, bylo
to velmi poučné. Následující den jsme měli rodičovskou schůzku. Náš ředitel dal rodičům
dobré rady. Rodiče měli nějaké otázky pro objasnění. Bylo to velmi užitečné pro nás i rodiče.
Moje sestra ukončila úspěšně 12. ročník. Koupili jsme krávu a té se narodilo krásné tele.
Oba jsou v pořádku. Modlím se za vás a přeji si, abyste se i vy modlili za mě.
Děkuji.
S láskou a pozdravy
Maria Arputha Selvam Sahayaraj

26.10. nás navštívili naše bývalé žákyně Linda Šebestová, Míša Holubová, Helena
Abrahámová a Nikola Střítecká a naši bývalí žáci Jirka Bumba, Jirka Kronika, Jirka
Barvínek, Ondra Kaňúr, Radek Arenberger a Lukáš Schiendl. Pohovořili jsme o tom, co
život přinesl a přinese.
26.10. se učili, hráli si, dováděli a skotačili naši třeťáčci nejen VE škole v rámci dopoledního vyučování, ale i PO škole až do půl šesté večera, a to se svou paní učitelkou Radkou Círalovou a také s Machem a Šebestovou. Prostě zažili svůj první velký a dlouhý projektový den
„Třetí třída ve (po) škole“ zaměřený na spolupráci a kamarádství ve třídě.
Co budeme dělat? Aneb představy dětí zveřejněné na vstupních dveřích do učebny:
slovní kopaná, židle soutěžit, disko, vibiku na družstva, pikolu, pekseso,
pucle
hrát na princezny, prince, karneval, psat, hra na mašinku, masky
závod na papírech, počítače, vybarvovat, přehasku, hradby, holčičí hry
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klučičí hry, amerycký fodbal, ribaři jedou, ragby, počítat, spívat
A tak a tedy BRALI NA SEBE mimo jiné
skutečnou PODOBU pilného počtáře a počtářky, pečlivého ilustrátora a ilustrátorky pohádek
a příběhů, rozpustilého Boba a Bobka, akurátního statistika a statističku pohádkových postav, postaviček a tajuplných bytostí, jednohlavého draka, smělého prince, něžné Popelky bez
střevíčku, odvážného strážce a statečné strážkyně hradu, nezdolného obléhatele a obléhatelky pevnosti, neúnavného sportovce a sportovkyni – přihrávače a přihrávačky, vybíjejícího a
vybíjející, vybitého a vybité, kapitána týmu, fotbalisty a fotbalistky, vášnivé interpretky a
interpreta písní a písniček nejen k táboráku, hloubavého čtenáře a čtenářky – bez nářku,
připraveného a připravené vždy nabídnout a pomoci druhému a druhé vlídným a laskavým
slovem, přáním.

26.10. nás navštívily naše bývalé žákyně Lucie Košumberská a Nikola Ferencová. Pohovořili jsme o tom, co život přinesl a přinese.
27.10. se zájemci z řad našich žáků a žákyň I. a II. stupně a Základní školy praktické
– vyznavači kouzel a magie – vypravili spolu se svými vyučujícími do sálu Kulturní centra –
Kina v Suchdole nad Lužnicí na filmové představení Harry Potter a Princ Dvojí krve
(Half-blood Prince).
Z webu http://www.suchdol.cz/index.php?l=cz&p=70&r=503 jsme vybrali:
Kulturní centrum - Kino se nachází v centru města vedle radnice a bylo otevřeno po více
jak 6 milionové rekonstrukci v srpnu 2004.Vybavení je na velmi dobré technické úrovni. Projekce filmů probíhá v systému Dolby Digital, včetně azurové zvukové stopy. Kapacita kina je
153 míst a 2 místa pro občany na invalidním vozíku. Projekce filmů je dvakrát týdně. V současné době je to ve středu a v pátek či sobotu.
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Z webu http://budejovice.cinestar.cz jsme vybrali:
Harryho (Daniel Radcliffe) šestý školní rok na Škole čar a kouzel v Bradavicích je pokažen válkou mezi Voldemortovými přívrženci a stoupenci dobra v níž náš hrdina s jizvou ve
tvaru blesku na čele buď vyhraje, nebo zemře. Profesor Brumbál ho zasvětí do temné minulosti Toma Riddlea (Christian Coulson) a přitom poodhalí příčinu Voldemortovy (Ralph
Fiennes) nesmrtelnosti. Když Harry objeví starou a počmáranou učebnici lektvarů patřící tajemnému Princi Dvojí Krve, spoléhá se na kouzla z ní i přes Hermionino (Emma Watson)
varování stále víc. Válka mezitím zasahuje i do domácnosti Harryho spolužáků v té nejnepředstavitelnější podobě a začátek konce se blíží...
29.10. a 30.10. jsme si užívali zasloužené podzimní prázdniny.

LISTOPAD 2009
2.11. vyšlo 3. číslo našeho, jak jinak a i když neprochází jazykovou úpravou, nejoblíbenějšího školního časopisu Rapšach Planet, který pro nás všechny dychtivé a lačné informací
a zpráviček z naší školičky připravil redakční tým – tentokrát ve složení E.V., Gláďa,
Mon!čquA, Lucinqua, Mišák, Lux, Kája, Martin.
Novinkou pro všechny předplatitele, věrné abonenty, byl výtisk tohoto nejen listopadového periodika v jedinečném barevném, a tedy limitovaném, provedení.
A nyní jen velmi stručně z obsahu: hitparáda pecek a fláků na listopad, hip hop, smsky,
recepty na super koktejl, idoly a celebrity, astroporadna, vtípky, náramky přátelství, auto moto, seriál VC F-1, moto GP, příběh, zajímavosti o pavoucích, zprávička z exkurze, aktualitky
z října. Dne 16.10.2009 navštívili žáci společenskovědního semináře Státní oblastní archiv
v Třeboni, a tady jsou jejich postřehy z této návštěvy:
Krátká ukázka deníku Karla Schwarzenberga, ukázka knih v badatelně, velká knihovna,
mapy Třeboně, dlouhá chodba, slovník jmen, různé papíry a písma, psali jsme na papír co nás
zaujme, když jedem do Třeboně, byla tam velká Bible, ale byla uschovaná v truhle, byly tam
dopisy od Napoleona, byly tam staré matriky, neměli tam moc dobré záchody.
2.11. jsme zahájili prodejem sady samolepek a přívěsků Veřejnou sbírku Fondu
Sidus, o.p.s.
Z webu Fondu Sidus jsme vybrali:
Projekt pro základní, mateřské a střední školy SPONGEBOB V NEMOCNICI!
Vážení, učitelé, milí žáci a studenti,
dovolujeme si Vás i letos požádat o účast na dobročinném projektu, jehož cílem je opět
získání finančních prostředků na pomoc při léčbě vážně nemocných dětí v ČR.
Každý účastník, který se rozhodne pomoci, získá sadu stylových samolepek TV seriálu
SpongeBob nebo jiné upomínkové věcičky Fondu Sidus a zároveň bude zařazen do slosování
o věcné ceny. Výše jednoho příspěvku je 30,- Kč.
Každý zakoupený výrobek je slosovatelný. Registrací na www.fondsidus.cz se každý
účastník projektu automaticky zařadí do slosování.
Jménem partnerských nemocnic, pracovníků Fondu Sidus a všech hereckých přátel Vám
děkujeme za podporu.
4.11. zahájili naši třeťáčci se svou p. uč. Radkou Círalovou literární projekt
Z deníku kocoura Modroočka.
Projekt je zaměřený na práci s textem, na čtení s porozuměním (jedenkrát týdně). Na
četbu jednotlivých kapitol budou navazovat různé aktivity, např. výtvarné zpracování, jednoduché dramatické hry vycházející z přečteného. Úkoly budou pro jednotlivce, dvojice a sku-
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piny. Hodnocení se odvíjí ze strany učitele, od spolužáků a od sebe sama. Pracovní listy budou zakládány do žákovského portfolia.
6.11. se naši žáci a žákyně fotili na předem vybraná barevná pozadí ozdobných motivů
a na průkazkové foto ve spolupráci s firmou KODAK Expres – Vladimír Cibulka.
Fotografování (portrét s barevným pozadím dvou rozměrů, černobílé foto, pasové foto –
dle výběru).
7.11. zorganizoval náš turistický oddíl „Práčata“ již 9. ročník oblíbené drakiády –
velké soutěže v pouštění draků kupovaných i vlastnoručně
vyrobených, papírových, látkových nebo igelitových, jednolankových či řiditelných, barevných i černobílých, a to na
hřišti za ZŠ praktickou a na místním fotbalovém stadionu od
14.00 hodin.
Po počátečních klimaticko povětrnostních rozpacích a
váhání se postupně vzneslo 12 draků – např. pulec, dva netopýři, dva motýli, rybka, dále tvarů šipek a jiných čtyřúhelníků roztodivných barevných kreací a kombinací a
v neposlední řadě s proměnlivým úspěchem také jeden až
dva draci řiditelní (tzv. dvoušpagátníci).
Sešlo se 30 malých a velkých nadšenců a nadšenkyň
výškového dračího létání a vznášení a byli mimo jiné svědky
pulčích výkrutů, pádů, záhadného zmizení a znovuzrození,
dále poklidných ploužáků, smyslného bolera a větrného disca
a také úniku a návratu tří draků-cestovatelů, kterým se asi znechutil vymezený prostor.
Každý účastník obdržel pamětní lístek a sladkou odměnu. Těšíme se zase za rok!!!
9.11. zahájili naši žáci a žákyně převážně 3. – 5. třídy a děti z MŠ spolu se svými vyučujícími svůj tradiční plavecký výcvik v plaveckém bazénu Relax Vajgar v Jindřichově Hradci.
11.11. se od 10.00 do 10.30 hodin uskutečnil v
rámci oslav 85 let naší školy úspěšný pokus o
obejmutí budovy našeho ústavu za přítomnosti a
zároveň účasti našich žáků a žákyň, dětí z MŠ a
všech pedagogů a pracovníků škol a také dvou
maminek a dvojčátek Pavlíčka a Marečka.
Fotogalerie
na
http://www.rapsach.cz/skola/85_1/thumb.html
12.11. besedovali naši osmáci a deváťáci se
zástupcem ředitele SOU a SOŠ Trhové Sviny o
svém dalším profesním růstu a možnostech studia – podmínkách přijetí ke studiu, stipendijních programech, možnostech ubytování a trávení volného času.
Více na http://www.souts.cz/
13.11. jsme v rámci oslav 85 let naší školy uspořádali zábavné dopoledne spojené s
hrami a soutěžemi pro všechny děti z naší školy a ZŠp.
Smíšené týmy žáků a žákyň I. a II. stupně pod kapitánským vedením deváťáků a jeden
tým ze ZŠ praktické pod vedením jejich vyučující soutěžily od 8.00 hodin v tělocvičně, ve
vybraných učebnách a chodebných prostorách v následujících disciplínách: překážková dráha,
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zrcátkovid, děravá deska, řešení tangramu na počítači, skládání puzzle s obrázkem školy na počítači,
hod křídou na terč, hubohod, slepecký slalom,
chůze na polokoulích.
Zvítězil tým pod vedením Evy Marešové – gratulujeme!!!
Všem děkujeme za skvělé výkony!!!
Také se uskutečnila naše tradiční akce „Děti
pro všechny“ – úklid obce a okolí školy. Zaměřili
jsme se zejména: zadní hřiště, prostory zahrady,
chodník před školu, chodníky po obou stranách od
školy k obchodu, prostor návsi a kolem obchodu, park kolem kostela, za kostelem.
Fotogalerie na http://www.rapsach.cz/skola/85_1/thumb.html
14.11. jsme uspořádali v rámci oslav 85 let naší školy
Den otevřených dveří od 10.00 do 16.00 hodin. Návštěvníci
si prohlédli prostory školy a také prezentované práce, díla a
dílka našich žáků, žákyň a jejich pedagogů.
Navštívil nás ředitel naší partnerské rastenfeldské
školy pan Heinz Trappl. Prohlédl si naši školu, pohovořil
mimo jiné o změnách a novinkách ve své škole, vzájemně
jsme se podělili o nápady na další spolupráci a setkání.
Na podporu studií našeho adoptivního syna Marii
Arputhy Selvan Sahayraje jsme uspořádali prodejní výstavku pavoučků pro štěstí, prací našich žáků a žákyň.
Bohatá tombola potěšila všechny výherce a výherkyně
jak ve škole, tak i na zábavě, mnoha zajímavými a hodnotnými cenami – např. poukázkami na odběr zboží nebo služeb, koláči, drobnými sladkostmi, pizzami a dortem
s motivem 85. narozenin, keramikou, porcelánem, kosmetikou, medem, drobnými dekorativními, ozdobnými a kancelářskými předměty.
Všechny přítomné návštěvníky velmi zaujalo originální pojetí písní Čechomoru a Beatles
v rámci vystoupení hudební Rapšašské skupiny
G – 9.
V prostorách půdní vestavby se setkala část
našich sponzorů, kterým náleží velký dík a uznání
za podporu naší školy, volnočasových aktivit našich dětí, tedy za přízeň našemu úsilí.
Součástí výzdoby školy byla série panelů tématicky zaměřených na minulost a současnost
naší školy a turistického oddílu mládeže „Práčata“
a také obce Rapšach – dobové fotografie, seznam
učitelů v historickém průřezu, partnerská spolupráce naší a rastenfeldské školy, z činnosti TOM 2402 „Práčata“, seznam našich sponzorů,
zahraniční zájezdy a pobyty, naše škola ve fotografiích.
Štáb regionální televize RTA Jižní Čechy natáčel po celé odpoledne reportáž, která vytvořila mozaiku našeho dne otevřených dveří – paměť školy (kroniky a fotoalba v papírovém
provedení a na počítačích), vystavená dětská dílka a díla, sešity a pracovní listy, funkční modely a ukázky pokusů, rozhovory s osobnostmi naší školy a obce, s pamětníky, vystoupení
Rapšašského orchestru a místního ženského tanečního souboru Trnky brnky, který v neo-
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pakovatelném nastudování a provedení představil
svou klasiku Slunce, seno a jeptišky a uvedl ve
světové premiéře černošky, které na nás přenesly
exotiku a dálavy slunné Afriky.
Reportáž
na
http://www.rta.cz/index.html?video=10039087
Ve 14.00 hodin vystoupil RAPŠAŠSKÝ ORCHESTR G – 9 a v 15.00 hodin taneční soubor
TRNKY BRNKY.
Fotogalerie
na
http://www.rapsach.cz/skola/85_2/thumb.html
Oslavy narozenin naší školičky vyvrcholily taneční zábavou od 19.00 hodin
v restauraci U Pávků – Suchdol nad Lužnicí. K tanci a poslechu hrála skupina VITRIOL, ve
20.00 hodin a před půlnocí vystoupil náš velmi populární taneční soubor TRNKY BRNKY.
Úvod taneční zábavy patřil uvítání všech přítomných naším panem ředitelem Karlem Snětinou a potom následovalo
vystoupení našich malých a velkých pěveckých nadějí –
Justýnky Schiendlové, Aničky Círalové, Lindy Šebestové
a Aničky Ďuchové.
Potom se postupně zaplnil taneční parket a skupina Vitriol „to rozbalila“ naplno hity v pestré směsici žánrů a stylů.
Před půlnocí Trnky brnky rozproudily emoce všech přítomných baletem Labutí jezero, rozpustilým dováděním děvčátek z naší školky a temperamentním tancem černošek.
Fotogalerie
na
http://www.rapsach.cz/skola/85_3/thumb.html
Děkujeme všem velkým a malým organizátorům a pořadatelům, vystavovatelům, vystupujícím skupinám a děvčatům,
sponzorům a návštěvníkům za zdárný a důstojný průběh
oslav 85. narozenin naší rapšašské školy!!!
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17.11. se naši geokačeři vypravili na odlov poslední letošní keše v Novohradských horách. Sraz v 10.00 na návsi, předpokládaný návrat kolem 16.00 hodin.
Více o rapšašském geokačingu na http://rapsach.cz/tom/geocaching.htm

V úterý v deset jsme se tedy vypravili za poslední letošní keší – vlastně za třemi. Dojeli jsme do Dobré Vody a
po chvilce Kájova zmatkování s parkováním vyrazili za
kostelem rovnou do kopce.

DOBRÁ VODA u Nových Hradů
Letovisko a poutní místo Dobrá Voda leží na severním
úbočí Novohradských hor v nadmořské výšce 695 m.
Dominantou vsi je poutní kostel Nanebevzetí Panny
Marie, hodnotná vrcholně barokní stavba vystavěná na
terásce nad mírně radioaktivním pramenem. Kostel, harmonicky začleněný do okolní krajiny, byl postaven v letech 1708 - 1715 podle plánů neznámého autora (autorství
bývá nejčastěji připisováno K. I. Dienzenhoferovi).
Stavba byla založena na půdorysu okoseného obdélníka, který byl na delších stranách rozšířen apsidami a k němuž byly přistavěny tři hranolové věže s cibulovými báněmi. Ke kostelu přiléhá trojkřídlý
ambit.
V kostele jsou vzácné nástropní malby pocházející z roku 1729, částečně přemalované při
opravě v roce 1888. Vybavení je původní z 18. století.
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Léčivé účinky vody z radioaktivního pramene byly objeveny již v 16. století a ves byla
vyhledávána jako lázeňské místo.

První kešku jsme našli bez problémů, byl
od ní hezký výhled až skoro k Rapšachu. Kešku
našel Ondra.
Od kešky jsme se drali stále nahoru na
Kraví horu. Bylo krásně slunečno, docela horko, a alespoň já funěl jak blázen.

Kraví hora
Zdaleka viditelný vrch klenbovitého tvaru - Kraví hora
(původně Kamenná hora) - patří k nezaměnitelným dominantám Novohradských hor. Na jejím 953 metrů vysokém
vrcholu nalezneme skalní hradby, množství izolovaných
skal a známý bizarní granodioritový útvar "Napoleonovu
hlavu", 10 m vysokou. Dříve dobytkem vypásané (odtud
změna názvu na "Kraví horu", německy "Kühberg") kamenné moře dnes náletem zarůstá.
Železná vojenská hláska z roku 1989 (pravděpodobně
poslední minulého režimu) těsně pod vrcholem, byla v
roce 2001 přestavěna na telekomunikační věž a současně
rozhlednu, přidáním podpěr a točitého schodiště. Po zdolá- 31 -
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ní 129+1 schodu můžeme z plošiny ve výšce 24 metrů spatřit nejen okolní vrcholy (Vysoká,
Kuní hora, rakouský Mandelstein, Tischberg a Aichelberg), nebo jihočeskou pánev na severní
straně, ale za dobrého počasí i šumavské vrcholy Smrčina, Plechý či Knížecí stolec nebo dokonce Alpy na jihu. To se ale poštěstí jen několik málo dní v roce. Celková výška hlásky je 37
metrů.
Tady jsme hledali kešku skoro hodinu, ale po dlouhé době jsme nakonec odtáhli
s nepořízenou. Tak snad příště!
Z Kraví hory jsme pokračovali na Kuní horu k další kešce.

Kuní hora
Zalesněný vrchol v Novohradských horách
se skalními útvary a balvanovými moři, 953
metry nad mořem.
Kešku našel Pepča.

No a pak jsme sešli do Hojné Vody, a odtud lesem k parkovišti na Dobrou Vodu. Při zpáteční cestě jsme se ještě zastavili v restauraci v Horní Stropnici.

Dík všem za krásnou výpravu!
Kája
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Kdo všechno byl?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Anička Círalová
Fanda Círal
Radka Círalová
Honza Kříž
Ondra Kříž
Evička Mikudimová
Pepča Mikudim
Eva Mikudimová
Pepa Mikudim

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Ráďa Polák
Zuzka Šebestová
Ráďa Šebesta
Petra Šebestová
Míra Šebesta
Majka Snětinová
Kája Snětina
a pes Aida

18.11. se v odpoledních hodinách uskutečnila pedagogická rada a následně podvečerní
setkání rodičů našich žáků s pedagogy v rámci třídních schůzek.
Na programu rady bylo mimo jiné aktuální výchovně vzdělávací bilancování, ohlédnutí
za oslavami 85 let naší školičky, plánování tradičního vánočního setkání, vánočních dílen a
zahájení inventarizace.
24.11. jsme zahájili dobročinnou sbírku (prodej magnetek) pro občanské sdružení Život dětem.
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Hodnota magnetky s různými fotkami zvířátek (kotě s myškou, štěňátka, kotě s želvou,
rodinka surikat) je 25,- Kč
Z webu http://www.zivotdetem.cz/ jsme vybrali:
posláním občanského sdružení Život dětem je pomoc nemocným dětem v rámci celé České republiky. Každý z nás se může v životě ocitnout v těžké situaci, kdy potřebuje pomoc a
podporu okolí. V naší organizaci se denně potýkáme s lidským neštěstím, jedná se především
o neštěstí dětí, které jsou odkázány na lékařskou pomoc. Snažíme se těmto dětem pomoci
hlavně formou zkvalitnění zdravotnické a přístrojové techniky na dětských odděleních, kterou
lékaři potřebují k tomu, aby děti mohli řádně a šetrně léčit...
25.11. jsme vyhlásili přípravu již tradiční akce vánoční dílna se zaměřením na výrobu
sad vánočních ozdob do dobročinné aukce, která se uskuteční v rámci vánočního setkání
(18.12.) ve Dvorech nad Lužnicí.
Žáci a žákyně II. stupně se zapojí podle svého zájmu (zápis na listinu dílny do konce listopadu) do práce následujících dílen: „Ozdoby 100+1 vůní“ (p. uč. M. Kvapil), „Indiánské
ozdoby“ (p. řed. Karel Snětina), „Korálkové ozdoby“ (p. uč. I. Kvapilová), „Kašírované ozdoby“ (p. uč. I. Záhorovská), „Papírové ozdoby“ (p. uč. O. Imrichová), „Ozdoby ze sušeného
ovoce“ (p. uč. P. Křížová), „Ozdoby s překvapením“ (p. uč. M. Jirků).
V dílnách budeme tvořit ve čtvrtek 10.12. – podle rozpisu – v prostorách učeben II. stupně místo dopoledního vyučování.
V rámci tvořivě rukodělných aktivit ve výuce vyrobí naši třeťáci se svou p. uč. Radkou
Círalovou sady vánočních ozdůbek z textilie a čtvrťáci se spolu s páťáky pod vedením p. uč.
Květy Machové zaměří na okrasné motivy z vizovického těsta.
Ve školní družině upečou a nazdobí děti se svými p. vychovatelkami Annou Novákovou,
Annou Ticháčkovou a Miroslavou Jáchymovou perníkové ozdoby a vánoční stromky polité sněhově bílou cukrovou polevou.
Dobu odpolední výuky – 10.12., 15.12. a 17.12. – věnujeme na II. stupni přípravám vystoupení žáků a žákyň na vánočním setkání: např. netradiční koleda (p. uč. I. Kvapilová) a
prezentace ke 30 letům Turistického oddílu mládeže „Práčata“ (p. řed. K. Snětina). V době
příprav vystoupení mají nezúčastnění z II. stupně normální výuku.
Na I. stupni se děti se svými vyučujícími připravují na svá vystoupení v rámci výuky a
podle potřeby i mimo ni.
26.11. náš turistický oddíl „Práčata“ zveřejnil plán akcí, které již tradičně zorganizuje
v průběhu posledního kalendářního měsíce a na Nový rok:
17.12. se uskuteční posezení s Tomíky na závěr roku a promítání videa nejen z letního tábora, a to od 17.00 hodin ve škole.
30.12. si spolu s Tomíky protáhneme těla na již 25. ročníku vánočního turnaje v líném tenise, a to od 10.00 hodin v tělocvičně ZŠ.
1.1. vypálíme s Tomíky 20 minut po silvestrovské půlnoci první raketu nového roku na
návsi za kostelem.
1.1. se vypravíme s Tomíky na novoroční vycházku po našich cestách v lukách, polích, lesích a hájích. Sraz v 10.00 hodin na návsi u kostela.
26.11. – 27.11. jsme nabídli výrobky našich žáků a žákyň I. a II. stupně a školní družiny v rámci prodejní vánoční výstavy, kterou uspořádal Český svaz žen v Suchdole nad
Lužnicí v restauraci u Pávků.
Mezi prodejní exponáty jsme zařadili ozdobné dárkové krabičky, zvířátka z papíru, náramky přátelství, korálkové pavoučky pro štěstí a náramky, jutové a sisalové závěsy, ozdobné
květináče a fotografie v rámečcích.
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Výtěžek z prodeje je určen na podporu studií našeho indického adoptivního syna Marii
Arputhy Selvan Sahayraje. Prodali jsme výrobky za 540,- Kč!
Více na http://www.suchdol.cz/index.php?l=cz&p=2&r=13&id=1366
30.11. vyšlo již 4. číslo našeho nejoblíbenějšího školního časopisu Rapšach Planet. A
opět jen velmi stručně z obsahu: ananasovo-banánový koktejl – potřebujeme: 200 g čerstvého
ananasu, 1 banán, čerstvá šťáva ze 3 pomerančů, 300 ml nízkotučného mléka, 2 lžíce medu,
plátky limetky, pár špalíčků ananasu, jak na to: ovoce pokrájíme a vše mimo limetky vložíme
do mixéru a mixujeme na nižším stupni alespoň 2 minuty. Nalijeme do sklenic, zdobíme limetou a kousky ananasu. Přejeme všem barmanům a barmankám dobrou chuť!!!
30.11. uspořádal náš turistický oddíl „Práčata“ pro všechny zájemce soutěž ve skládání puzzlů a tangramů na počítači, a to od 13.45 hodin
do 15.45 hodin v počítačové učebně.
Výkony byly odměněny diplomy za první tři
místa v puzzlích a tangramech zvlášť, plyšáčky za
první tři místa v dvojboji puzzle-tangramy, pamětním listem pro všechny zúčastněné a dalšími hodnotnými drobnostmi.
Zúčastnění soutěžící: Evík, Michal, Aneta,
Tedýs, Alfonz, Kikča, Tom, Anička, Marek, Honza, Fanda, Ráďa, Pepča, Janča, Zuzka, Míša M., Ráďa P., Hanka, Adýs.
Na stupních vítězů
Puzzle: 1. místo Evík, 2. místo Michal, 3. místo Aneta
Tangramy: 1. místo Fanda, 2. místo Ráďa, 3. místo Anička
Dvojboji puzzle-tangramy: 1. místo Michal, 2. místo Kikča, 3. místo Anička
Děkujeme všem soutěžícím za skvělé výkony a vítězům gratulujeme!!!

PROSINEC 2009
1.12. o nás vyšlo v Týdeníku jindřichohradecka:

85 let Základní školy v Rapšachu
Pavlína Křížová
RAPŠACH – V letošním roce oslavila budova Základní školy v Rapšachu již své 85. narozeniny. Její žáci a zaměstnanci na toto půlkulaté
výročí rozhodně nezapomněli a uspořádali v
uplynulých dnech několik zajímavých akcí.
Uprostřed týdne se sice těsně, ale přesto s
úspěchem uskutečnilo objímání školy, byť si několik účastníků odneslo domů obtisk fasády na
čele či tváři. Páteční dopoledne patřilo soutěžím,
hrám a také výzdobě školy, aby bylo vše připraveno na Den otevřených dveří, který se uskutečnil
v sobotu 14. listopadu.
Od 10 do 16 hodin měli návštěvníci možnost
prohlédnout si prostory školy, práce, dílka a díla
zdejších žáků, žákyň i pedagogů, zúčastnit se
prodejní výstavky korálkových pavoučků na pod- 35 -
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poru studií indického chlapce, vyzkoušet štěstí v bohaté tombole či nahlédnout do minulosti i
současnosti školy v kronikách, fotoalbech a na tematicky zaměřených panelech.
Odpoledne všem přítomným zpříjemnilo originální pojetí písní Čechomoru a Beatles v
podání Rapšašského orchestru G - 9 a vystoupení místního ženského tanečního souboru Trnky
brnky. Ten v neopakovatelném nastudování a provedení představil svou klasiku Slunce, seno,
dále Sestry v akci a nakonec uvedl ve „světové premiéře" Rokenrolovou černošku.
Oslavy narozenin školy vyvrcholily večerní zábavou v restauraci u Pávků v Suchdole nad
Lužnicí. Úvod patřil přivítání všech přítomných ředitelem školy Karlem Snětinou a skvělému
pěveckému vystoupení malých i velkých žaček. Potom se postupně zaplnil taneční parket a
hudební skupina Vitriol spustila pestrou směs žánrů a stylů. Před půlnocí soubor Trnky brnky
naplnil nadšením všechny přítomné baletem Labutí jezero, rozpustilým dováděním holek ze
všech našich škol a školek a opět temperamentním tancem černošek.
Na závěr nezbývá než poděkovat všem organizátorům, vystupujícím skupinám a děvčatům, sponzorům i návštěvníkům za zdárný a důstojný průběh těchto oslav a těšit se za pět let
znovu na setkání s již devadesátiletou, ale doufejme, že stále živou, čilou a duševně aktivní
dámou.
3.12. vystoupily naše dětičky z mateřské školičky v rámci své první Mikulášské besídky před svými maminkami a tatínky, babičkami
a dědečky, sestřičkami a brášky, tetičkami a strýčky, kamarádkami a kamarády s mozaikou roztomilých recitánek, zpívánek a tanečků.
Nadšené publikum odměňovalo své ratolesti
potleskem. Děti představovaly své umění říkanek,
básniček a písniček tu společně, tu po skupinkách
– buď předškoláci, anebo ti nejmenší a na závěr si
všichni zatančili v kroužku.
Konec besídky korunovala vitamínově sladká
odměna v mikulášském dárkovém balíčku pro
všechny malé účinkující.
4.12. navštívil již tradičně všechny děti a zaměstnance naší školy, školky a také základní školy
praktické dobrotivý Mikuláš s nadílkou vlídného
slova a sladkostí.
Za doprovodu hodných andělů a chásky rozpustilých čertů, z nichž ten nejhlavnější třímal
luciperskou knihu hříchů, si Mikuláš vyslechl recitánky básniček, zpívánky známých i méně známých songů a také slibování o tom, jak se hříšníci
a hříšnice polepší, jak se budou lépe učit, lépe se
chovat, více poslouchat na slovo, méně nebo vůbec odmlouvat, krasopisně psát domácí úlohy, hodně mamince a tatínkovi pomáhat.
4.12. nás navštívila naše bývalá žákyně Magda Hajná. Pohovořili jsme o tom, co život
přinesl a přinese.
7.12. jsme zveřejnili časový plán již tradičních vánočních koncertů našeho Komorního souboru při ZŠ a MŠ v Rapšachu:
19.12. v 15.00 hodin – kostel Nanebevzetí Panny Marie v Chlumu u Třeboně.
26.12. v 16.00 hodin – kostel sv. Zikmunda v Rapšachu.
- 36 -

Kronika ZŠ v Rapšachu

2009/2010

27.12.v 15.00 hodin – kostel sv. Jiljí v Třeboni.
9.12. nás navštívili naši bývalí žáci Dominik Špimr, Jára Mužík a Lukáš Schiendl.
Pohovořili jsme o tom, co život přinesl a přinese.
10.12. se naši vycházející žáci a žákyně setkali v rámci své profesní přípravy se zástupkyní Středního odborného učiliště Lišov.
Besedovali o studiu – podmínkách přijetí, stipendijních programech, možnostech ubytování a trávení volného času.
Více na www.sou-lisov.cz
10.12. tvořili ve vánočních dílnách žáci a žákyně II. stupně pod vedením svých vyučujících sady vánočních ozdob do dobročinné aukce, která se uskuteční v rámci vánočního
setkání (18.12.) ve Dvorech nad Lužnicí.
Dílny: „Ozdoby 100+1 vůní“ (p. uč. M. Kvapil), „Indiánské ozdoby“ (p. řed. Karel Snětina),
„Korálkové ozdoby“ (p. uč. I. Kvapilová), „Kašírované ozdoby“ (p. uč. I. Záhorovská), „Papírové
ozdoby“ (p. uč. O. Imrichová), „Ozdoby ze sušeného ovoce“ (p. uč. P. Křížová), „Andělské ozdoby“ (p. uč. M. Jirků).
10.12., 15.12. a 17.12. se uskutečnila v rámci
odpoledního vyučování příprava vystoupení žáků a žákyň II. stupně na vánoční setkání (18.12. ve Dvorech nad Lužnicí).
Na I. stupni se děti se svými vyučujícími připravovaly na svá vystoupení v rámci výuky a podle potřeby i mimo ni.
14.12. nás navštívil náš bývalý žák Pavel Voříšek. Pohovořili jsme o tom, co život přinesl a přinese.
16.12. v rámci tříhodinového společného projektu „Vánoce“ tvořili naši prvňáčci a
druháčci pod vedeních svých vyučujících Květy
Machové a Jany Havlové.
Nejdříve namalovali obálku s dopisem Ježíškovi, potom sledovali videofilm „Den, kdy se narodil Ježíš Kristus“, také se připravovali na páteční
vánoční vystoupení a nakonec ve skupinách řešili
početní příklady v pracovním listu na motivy vánočního stromku nebo kapříka.
16.12. byla naše školní kuchyně vybavena
novým zařízením – robotem na hnětení těsta, mletí masa, krouhání zeleniny apod. Usnadní a zároveň zkvalitní přípravu stravy.
17.12. nás navštívila naše bývalá paní učitelka Jana Skřivánková. Pohovořili jsme o
tom, co život přinesl a přinese.
17.12. se uskutečnilo posezení s Tomíky na závěr roku a promítání videa nejen z letního
tábora, a to od 17.00 hodin ve škole.
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18.12. naše škola uspořádala již tradiční vánoční setkání od 17.00 hodin v sálu kulturního
domu ve Dvorech nad Lužnicí.
Samotnému setkání předcházela velmi pečlivá
příprava spojená mimo jiné s velkou páteční dopolední generálkou.
Program vánoční akademie
1. školička zvířátek – taneček našich prvňáčků a druháčků
2. prezentace 30 let turistického oddílu mládeže „Práčata“
3. spolužáci.cz – vizitka našich třeťáčků (multimediální prezentace)
4. pěvecké vystoupení deváťačky Aničky Ďuchové
5. jste to, co jíte – šesťáci trochu netradičně (multimediální prezentace)
6. hip hop (společné vystoupení žáka a žákyň ZŠ praktické a naší školy – 7. třída)
7. vystoupení dětí našeho kroužku hry na zobcovou flétnu
8. módní přehlídka našich osmáků a osmaček
9. dobročinná dražba sad vánočních ozdob
10. závěrečné vystoupení našich deváťáků
(průřez školní docházkou, píseň „Příběh nekončí“)
11. zpíváme koledy s našimi sedmáky
12. cvičíme s angličtinou a se třeťáky
13. zpívánky našeho pěveckého sboru
14. pásmo říkanek a písniček v podání našich
dětí ze školní družiny
15. zpívánky s našimi čtvrťáky a páťáky
Pestrý a bohatý program nabídl všem návštěvníkům a divákům především nejedno originální taneční, hudební, pěvecké, dramatické nebo
syntetické vystoupení našich žáků a žákyň, která si
pilně a zodpovědně připravovali se svými vyučujícími zejména v čase adventním, dále velmi
úspěšnou díky našim štědrým dražitelům dobročinnou aukci sad vánočních ozdob, vyrobených v tvůrčích vánočních dílnách žáky a žákyněmi I. a II. stupně a jejíž výtěžek poslouží
také na studia našeho adoptivního syna Marii Arputhy Selvan Sahayraje, počítačovou prezentaci naší školičky, která oslavila v tomto roce 85 let a v neposlední řadě prodej žákovských
výrobků, ozdob z vizovického těsta, stromků upečených a nazdobených v ŠD, balonků
s logem školy a také kalendářů na rok 2010 „Práce našich žáků“, „Geokačeři“, „Škola“, „Turisti“ a „Trnky brnky“.
Vánočním setkáním nás provázela skvělá moderátorská dvojka Evík Marešová a
Anička Ďuchová.
Děkujeme Obecnímu úřadu Dvory nad Lužnicí za pronájem sálu.
Děkujeme restauraci U Charvátů za pohostinné zázemí.
Děkujeme panu Švarcovi, autobusová doprava, a panu
Šnokhousovi za převoz účinkujících a organizátorů na generálku do Dvorů n. L.
Děkujeme Davidovi Machovi, který nám již tradičně
ozvučuje žákovská vystoupení výkonnou aparaturou.
Děkujeme všem, kteří v dobročinné aukci vydražili sady vánočních ozdob.
Děkujeme všem organizátorům a vystupujícím
za důstojnou prezentaci své školy a zdárný průběh našeho vánočního setkání.
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21.12. si vzhledem k úternímu plaveckému
výcviku uspořádali naši žáci a žákyně I. stupně
spolu se svými vyučujícími třídní besídky spojené s oslavou nadcházejících vánočních svátků a
konce kalendářního roku a také s tradičním zpíváním koled u stromečku a nadělováním dárečků,
konzumací lahodných nealko nápojů, degustací
vánočního cukroví od maminek a babiček, tedy
společným prožíváním pro mnohé nejkrásnějších
svátků roku.
I ve školní družině děti zažily vánoční atmosféru spojenou s nádechem pohody a veselí, nadělováním dárků a vyprávěním si zážitků
z uplynulého svátečního dopoledne.

21.12. spoluorganizovala naše škola s Agenturou Prago Live vánoční koncert od 10.00
hodin v tělocvičně ZŠ.
Na programu byl český i zahraniční pop, rock
a na závěr romské rytmy a zpěv. Zazněly známé
hity Voda živá, Mašinka, Non stop, Holky z naší
školky, Mumuland a mnohé další.
Za mikrofon se po vzoru superstar postavili a
zazpívali nejen děti z naší MŠ a naši žáci a žákyně
I. stupně a 9. třídy, ale také i vyučující. Závěr koncertu jsme si užili ve víru vlnění těl ve stylu disco.
22.12. nás navštívila naše bývalá žákyně
Linda Šebestová a naši bývalí žáci Martin Šroub a Adam Čiko Soukup. Pohovořili jsme o
tom, co život přinesl a přinese.
22.12. si uspořádali naši žáci a žákyně II. stupně spolu se svými vyučujícími třídní besídky spojené s oslavou nadcházejících vánočních svátků a konce kalendářního roku a
také s tradičním nadělováním dárečků pod nazdobených stromkem, konzumací lahodných
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nealko nápojů, degustací vánočního cukroví od
maminek a babiček, tedy společným prožíváním
pro mnohé nejkrásnějších svátků roku.
Naši vycházející deváťáci zorganizovali pro
všechny děti tradiční vánoční diskotéku. Disco
jsme rozdělili na dvě části – dopolední si užívali
všichni žáci a žákyně II. stupně a odpolední, kdy si
zatančili a zadováděli dětičky z I. stupně.
Do nového roku si popřejme hodně štěstí,
zdraví, úspěchů ve škole!!!
30.12. jsme si spolu s Tomíky protáhli těla na již 25.
ročníku vánočního turnaje v líném tenise, a to od 10.00
hodin v tělocvičně ZŠ.
Součástí oslav výročí turnaje byla především kontrola
tuhosti ve skrutu, sweetspotu a hybridního výpletu a posléze
mimo drtivých podání, liftovacích úderů, riternů, smečí,
stopbalů, stopvolejů, forhendů, bekhendů, halfvolejů, horních
faleší,
kraťásků
a
lobů
(viz
více
na
http://www.europult.cz/slovnicek-tenisovych-pojmu/) také
občerstvení – opečený buřtík s chlebíkem a lahodný proteinový nápoj. Hrálo 16 dvojic, celkem (včetně diváků) se turnaje zúčastnilo neuvěřitelných 38 lidiček!
Vítězi se po roční odmlce opět stali Čiko s Martinem G.
Gratulujeme!!!
Jo, k obídku jsme si dali pečené buřty, které nám ve
školní kuchyni obětavě připravily Mirka Barvínková, Olina Davidová a Majka Snětinová.
A protože to byl ročník jubilejní, zaslouží si zápis do kroniky všichni účastníci.
Kdo tedy hrál:
Péťa Machač + Fanda Círal, Štěpán + Ondra Šikrovi,
Tedýs Pytel + Fanda Krekl, Ferko Ferenc + Matýs Šroub +
Alfonz Pytel, Homi Homolka + Kája + Majka Snětinovi,
Anička Círalová + Justa Schiendlová, Irča + Břéťa Šimralovi, Renata Justa Schiendlová + Iva Záhorovská, Čiko Soukup
+ Martin Gráf, Míra + Zuzka Šebestovi, Alfonz Pytel + Honza Šroub + Věra Sokolíková, Míra Sokolík + Lukáš Krupička, Nikča Střítecká + Petr Justa Schiendl, Ráďa Polák + Jirka
Kronika, Eliška + Helča Kreklovy, Vašek Soukup + Žanda.
Někteří jsou napsáni dvakrát, protože po obědě musel
sem tam někdo odejít, a družstva se trochu prostřídala.
Diváci:
Radka Círalová, Anička Záhorovská, manželé Machačovi s babičkou.

LEDEN 2010
1.1. jsme s Tomíky 20 minut po silvestrovské půlnoci vypálili první raketu nového roku na návsi za kostelem. Sešlo se nás postupně asi dvacet, a v povídání až do půl druhé jsme
na raketu málem zapomněli. Ještě, že ji mladší členové oddílu připomněli! Takže: Bum! Ššš!
Prásk! Jéé! Je tu nový rok 2010!
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1.1. jsme se vypravili s Tomíky na novoroční
vycházku po našich cestách v lukách, polích, lesích a hájích. Sraz byl tradičně v 10.00 hodin na
návsi u kostela. Šli jsme na malou pískovnu, kde
jsme si sice trochu s obtížemi, ale přece rozdělali
oheň a opekli buřty. Kluci hodili pár petard a pejsek Žofka utekla. Hledali jsme ji poměrně dlouho,
dvoučlenná záchranná výprava objížděla od jedenácti celé okolí autem, ale Žofka se našla až dlouho po skončení pochodu.
Od pískovny jsme to vzali přes New York zase
domů, a do Rapšachu jsme dorazili asi v půl druhé. Bylo celkem sluníčko, a když se i Žofka
našla, byl to úspěšný začátek nového roku. Bylo nás 22 a dva psi.
Kdo byl? Anička, Fanda a Radka Círalovi, Lidka Homolková, Eliška, Helča a Fanda Kreklovi, Jirka Kronika, Martin a Péťa Machačovi, Petra, Zuzka, Ráďa a Míra Šebestovi, Daník,
Ondrášek, Janča, Vlaďka a Ondra Šikrovi, Irča a Břéťa Šimralovi, Majka a Kája Snětinovi a
pejsci Bertík a Žofka.
4.1. vyšlo 5. číslo našeho nejoblíbenějšího školního časopisu Rapšach Planet.
Více na http://rapsach.cz/skola/stahni.htm
6.1. jsme zveřejnili první dílčí výsledky historicko-naučné soutěže (nejen) o historii
školy v Rapšachu: po dvou kolech získali 10 bodů Zuzanka Šebestová a Ráďa Šebesta, jen o
půl bodu méně dosáhl Lukáš Havel a čtveřici nadšenců doplňuje Evička Marešová se 4 body.
7.1. náš pan ředitel Karel Snětina zorganizoval pro hochy z I. stupně v prostorách jejich
WC fyzikálně-environmentální exkurzi spojenou s výkladem a zejména praktickým instruktážně-metodickým cvičením zaměřeným na správné používání vypínačů osvětlení a ventilátoru za účelem přerušení toku elektrického proudu z důvodu osobního podílu každého účastníka
na úsporách elektrické energie v naší škole a šíření této osvěty mezi spolužáky a spolužačky i
v časech nastávajících.
7.1. se v pizzerii Panský šenk v Tušti konala ve večerních hodinách sešlost zaměstnanců
mateřského a základního školství z Rapšachu.
8.1. se naši žáci a žákyně I. a II. stupně se spolužáky ze ZŠ praktické a se svými vyučujícími vypravili na projekci filmů Mikulášovy patálie (převážně I. stupeň) a Vyfič! (převážně II. stupeň) do českobudějovického multikina CineStar.
Z webu http://budejovice.cinestar.cz/ jsme převzali:
Mikulášovy patálie – Mikuláš, Vendelín, Celestýn, Kryšpín, Albín, Viktorín a další hrdinové senzačních příběhů dětských knížek o Mikulášovi se v hrané verzi konečně dostávají na
filmová plátna. Za 50 let od vydání první knihy si Mikuláše a jeho zběsilé spolužáky oblíbily
generace dětí po celém světě i u nás.
Vyfič! Bliss má ráda rock a její život v americkém maloměstě kdesi v Texasu stojí za dvě
věci. Matka jí nutí do příšerných soutěží krásy, na nichž si načančané slečinky nepřejí nic než
světový mír, uhihňaný spolužačky jsou na pěst a brigáda servírky taky není nic moc. Jednou
však s kámoškou narazí v sousedním městě na drsný závody na kolečkových bruslích a její
život se rozjede na plný obrátky...Film o holce, která na lokální soutěž krásy neváhá přijít
s modrým přelivem, natočila slavná Drew Barrymore (Charlieho andílci) a ve filmu si i zahrála jednu ze závodnic. Hlavní postavu Bliss hraje talentovaná nastupující hvězda Ellen Page.
Ta se objevila například v trojce X-Men, ale proslavila se především svou rolí ve skvě- 41 -
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lé komedii Juno, za níž byla dokonce nominovaná na Oscara. Ellen ohromuje filmový svět
nejen nepopiratelným hereckým talentem, ale i zvláštní neokázalou krásou, která ji předurčuje
k rolím silných sympatických hrdinů.
12.1. naši školičku, vísku a celou republiku sevřela Paní Zima mrazíkem, jehož hodnotu
rtuť našeho digitálního teploměru v ředitelně stanovila na minus 14,1°C v 07 hodin 10 minut
00 sekund SEČ (neboli Central European Time – CET).
14.1. se vyznavači a vyznavačky zimních
sportů a radovánek z řad žáků a žákyň I. stupně (2.
– 5. třída) a II. stupně (6. – 9. třída) vypravili do
terénu v rámci již tradičního závodu na běžkách
Bílou stopou kolem rapšašské školy.
Hoši, i ti nejmenší, zdolávali dvě kola a dívky
jedno kolo tratě s nelehkými úseky v prostoru
start-cíl poblíž bočního vchodu a iglú – hlavní
vchod do budovy školy – výšlap na školní sad –
zadní hřiště – 1 500 mm až 1 700 mm převýšení
před ohrádkou s chovem drobného domácího hrabavého ptactva – zatáčka kolem školního pozemku – podél kolostavu smě cíl.
Kritickým bodem pro mnohé běžkaře a běžkařky bylo již zmiňované převýšení: pro některé se
stalo doslova nepřekonatelnou překážkou – ale
nevzdali to!!! Zdatní jej zvládali s nadhledem, a
tak systematicky zdolávali jak úseky rovné
v nekonečných sněhových pláních školního sadu a
zadního hřiště, tak i kopcovité a rovněž i rychlejší
v prostoru start-cíl.
Výsledky závodů se započítávali do oddílového bodování dětských členů a členek TOM „Práčata“ Rapšach „velcí“.
Každý zájemce si může zakoupit DVD z tohoto závodu – platí to o všech významných
školních a turistických akcích, což mnozí hojně využíváme
a děkujeme našemu panu řediteli K. Snětinovi za jejich tvorbu!!!
Výsledky závodu na běžkách Bílou stopou kolem rapšašské školy 2010
Kategorie dívky 3. – 5. třída
1. místo Justýnka Schiendlová (čas
05:18,0)
2. místo Anička Círalová
3. místo Míša Machová
4. místo Hanička Kováčová
5. místo Zuzanka Uhrínová
6. místo Eliška Kreklová
7. místo Zuzanka Zahradníková
8. místo Nikolka Křížová
9. místo Sárinka Herzogová
Kategorie hoši 2. – 5. třída
1. místo Ráďa Šebesta (čas 08:35,0)
2. místo Adámek Havel
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3. místo Pavlík Jindra
4. místo Kubík Gorol
5. místo Miloušek Mužík
6. místo Vašík Pšenička
7. místo Kubík Střítecký
8. místo Matěj Demeter
9. místo Pája Mikl
10. místo Martínek Král
Kategorie dívky 6. – 7. třída
1. místo Liduška Homolková (čas 04:36,0)
2. místo Míša Kanděrová
3. místo Anetka Arenbergerová
4. místo Kristýnka Šímová
5. místo Verča Herzogová
6. místo Janička Ferencová
Kategorie hoši 6. – 7. třída
1. místo Tedýs Pytel (06:26,0)
2. místo Sebík Hlava
3. místo Fanda Círal
4. místo Tom Horník
5. místo Pepča Mikudim
6. místo Adámek Janeček
Kategorie dívky 8. – 9. třída
1. místo Anička Ďuchová (čas 03:42,0)
2. místo Evík Marešová
3. místo Lucka Michalíková
4. místo Anetka Demeterová
5. místo Karolínka Mašková
Kategorie hoši 8. – 9. třída
1. místo Míra Sokolík (čas 05:30,0)
2. místo Honzík Pytel
3. místo Zdenda Bárta
4. místo Míša Kliment
5. místo Kuba Šrámek
6. místo Dominik Jiroutek
7. místo Pavel Doležal
8. místo Honza Kocanda
9. místo Pepa Kaňúr
10. místo Péťa Gladics
11. místo Míša Špimr
12. místo Honza Ferenc
13. místo Lukáš Havel
14. místo Ondra Macho
Děkujeme všem závodníkům a závodnicím za skvělé výkony
na náročné trati a v extrémních povětrnostních podmínkách
a vítězům a vítězkám gratulujeme!!!
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18.1. jsme si připomněli z kroničky školního roku 2002/2003:
29.4. byla nadšenci výpočetní techniky vyhlášena - pod vedením pana ředitele - soutěž
Hůůůůůůishůůůůůůůůůů??? aneb WHO IS WHO?
čili Poznáš své spolužáky?
Tvůrci všem soutěžícím nabídli 12 nádherně
znetvořených ksichtíků – ve mnohém autoksichtíků.
Na anketní lístek stačí zaznamenat ke každému
obrázku jméno a příjmení svého vytypovaného
spolužáka a odevzdat do 16.5. v ředitelně. (viz
http://rapsach.cz/skola/02033.htm)

A nyní po letech na tuto soutěž navázali naši
šesťáci a šesťačky v oboru informatika – opět
pod vedením pana ředitele. I tentokrát jsme měli
hádat, kdo z nich patří k nádherně znetvořenému
sebou samým ksichtíku.
Hůůů is Hůůů – Kdo je kdo??? 2010
Šesťáci se nám trochu změnili. Poznáte, pod
kterým číslem se kdo z nich skrývá? Na odpovědním lístku napište ke každému jménu příslušné
číslo, nezapomeňte se podepsat, a pak lístek do
vysvědčení odevzdejte v ředitelně.
Z těch, kteří správně odpovědí, bude 28. ledna 2010 vylosován výherce, který obdrží zajímavou cenu.
18.1. ukončili naši šesťáci a šesťačky I. etapu činností nad svými (mini)projekty v oboru
environmentální výchova pod vedením p. uč.
Martina Kvapila.
V závěrečné prezentaci (stejně tak v dílčí listopadové) postupně představili dosavadní výsledky
své práce a zároveň i její směřování do II. pololetí
tohoto školního roku.
Žáci a žákyně naší 6. třídy projevují velký zájem o přírodu, originálně vypracovávají své výtvarně grafické nápady ve 2D nebo 3D provedení.
Práci si sami dokáží naplánovat, potřebný materiál si opatří, vzájemně spolupracují, a tudíž
jednotlivé kroky vedou k velmi kvalitním výsledkům. Při plnění samostatně vytčených kroků
a postupů jsou nápadití, tvořiví, zruční, využívají také vlastní pomůcky a polotovary, umíš
stručně a výstižně prezentovat výsledky své práce před spolužáky a spolužačkami. Dokáží
přijímat rady a pokyny od vyučujícího. Zhodnotí
různé zdroje informací – publikace o přírodě,
vlastní poznatky, a to včetně internetu, který je
přístupný v učebně.
Plán (mini)projektů
Tadeáš Pytel – přehrada s „propustí“ pro ryby,
funkční turbína, okolní krajina s jejími prvky
(model).
Radim Folta – větrný mlýn s okolním prostředím, krajinou a jejími prvky (model).
Lída Homolková, Simča Kubatová – příro- 44 -
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da/zvířata s povídáním o vybraných druzích (kalendář), po skončení – pexeso zvířat.
Aneta Trojáková a Kristýna Šímová – zvířata/les s povídáním o vybraných druzích (kalendář), po skončení – ze života koní (studium knih, tvorba plakátů a dalších výjevů ze života
koní, chovu, dostihy, tažná práce – převážně domácí příprava), po skončení přírodní fotokoláž.
Aneta
Arenbergerová
–
zvířata/les
s povídáním o vybraných druzích (kalendář), po
skončení přírodní fotokoláž.
Adam Janeček – spojení větrného a vodního
mlýna s okolním prostředím, krajinou a jejími prvky (model).
Pepa Mikudim – větrná elektrárna a ochranné
zařízení/oplocení pro zvířata/podél silnice (model),
po skončení s Fandou Círalem – vojenská základna s prvky ochrany přírody, zvířat (model).
Fanda Círal – pojízdná separačně-recyklační
továrna na ekologický pohon (funkční model), po skončení s Pepou Mikudimem – vojenská
základna s prvky ochrany přírody, zvířat (model).
Roman Gorol´ a Honza Adam – zvířata s povídáním o vybraných druzích (kalendář), po
skončení – lesní katalog a myslivost.
Tom Horník – vydra, stavba těla, funkce (vydří balíček), po skončení – miniencyklopedie s povídáním o lesních zvířatech.
Míša Kanděrová – povídání o přírodě, lesu, o jejich ochraně, po skončení – přírodní rezervace (model).
20.1. zasedala pedagogická rada mimo jiné a zejména nad výsledky výchovně vzdělávacího procesu v naší škole za uplynulé I. pololetí školního roku 2009/2010, přípravou zápisu
do 1. třídy v naší škole a autoevaluačními mechanismy v tomto období.
21.1. jsme zaznamenali dílčí výsledky literární soutěže pro všechny knihomoly:
1. místo Maruška Gáborová (7. třída) a Kristýnka Šímová (6. třída)
2. místo Fanda Círal (6. třída)
3. místo Míša Kanděrová (6. třída).
A zároveň jsme si připomněli její pravidla –
přečti knížku z beletristické literatury pro děti a
mládež a máš dvě možnosti:
o buď ji převyprávěj své učitelce
českého jazyka nebo ji zpracuj
formou podvojného deníku a odevzdej své učitelce českého jazyka
o za každou přečtenou knížku obdržíš knižního smajlíka, za 3 smajlíky – jedničku z literatury
o majitel nejvíce smajlíků získá knížku na konci roku podle svého výběru.
Na nástěnce (na konci chodby II. stupně) jsou vystaveny podvojné deníky všech soutěžících spolu s průběžnými výsledky, fotografiemi a dalšími materiály literárního projektu 7.
třídy s podtitulem „Kniha – přítel člověka, člověk – přítel knihy“, jehož prostřednictvím je
soutěž organizována.
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21.1. zorganizoval v rámci polední přestávky v učebně
jazyků náš pan ředitel Karel Snětina promítání závodu Bílou stopou kolem rapšašské školy nejen pro zúčastněné
závodníky a závodnice, ale i všechny zájemce.
25.1. se od 14.00 hodin do 17.00 hodin konal pohádkový zápis do 1. třídy naší školy v prostorách ředitelny školy a
zejména učebny spojené 2. a 5. třídy.
K zápisu se dostavili rodiče se svou ratolestí, také s rodným listem dítěte, svým platným občanským průkazem a
vyplněným zápisovým listem a také si rozmysleli, zda budoucí školáček bude navštěvovat školní družinu a chodit na
obědy do školní stravovny. Rodiče a budoucí prvňáček také
obdrželi řád školy a školní družiny, informace o našem turistickém oddílu a pamětní lístek na zápis.
Vedení zápisu se ujala p. uč. Jana Havlová se sehraným týmem svých žáků a žákyň, který naše budoucí spolužáky a spolužačky doprovázel po celou dobu svého prvního
oficiálního vstupu na půdu základního školství.
Barevné ťapky na podlaze nás dovedly od hlavního
vchodu do ředitelny, kde jsme u roztomilé Ferdovy kámošky
Berušky Aničky malovali postavu mamky, taťky či sebe,
tedy „co chce Tvoje ruka“. A potom jsme po ťapkách pokračovali do pohádkové učebny, kde nás přivítala milá bílá paní
Míša a navzájem jsme se představili. Žabák Adam z mělkých
rybničních vod, který nechodil do školy, se učil od malého
poutníka rozlišovat barevné kapříky. Veselý kašpárek Eliška
si řekl o básničku nebo písničku. Sličná princeznička Zuzanka si nechala spočítat poztrácené korálky. Medově naladěná
ježibaba Jaga Majda a její ježidědek Justa zase zkoušeli ze
základních tvarů barevných obrazců.
A nakonec si stačilo u Pipi Dlouhé punčochy Haničky vybrat dárky, vytvořené budoucími
staršími spolužáky ze ŠD, I. a II. stupně, jako upomínku na zápis: panenku nebo panáčka na
ozdobu či ke hraní, panenku nebo panáčka s možností proměny outfitu, sloníka pro štěstí nebo
rytíře.
Pohádkovou částí zápisu doprovázela děti také p. uč. Růžena Šnokhousová z naší mateřské školy.
Firma Rama zaslala pro budoucí školáčky pytlík na přezůvky, box na svačinku s Ramíkem a Ramínou, kouzelné
brčko ochuzující mléko, záložku s rozvrhem hodin a pravítkem, informační pomůcky o správné a vyvážené výživě a
povídání O statečném rytíři Očkovi z Ordinace a strašidlu
Žluťákovi.
Seznam dětí, které se dostavily k zápisu: Vojtíšek Adam,
Kubík Adensam, Míša a Nikolas Balážovi, Nikolka Ginzelová, Lukášek Herzog, Adámek Holub, Daník Karl, Péťa
Kollmann, Honzík Macho, Alex Móži, Lukášek Móži, Monička Nistotová, Vikinka Růžičková, Markétka Střítecká,
Milánek Vaňátko.
Více na http://www.rapsach.cz/skola/zapis.htm
Naši nejmladší spolužáci a spolužačky, těšíme se 1. září na vás!!!
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26.1. potvrdila svou nadvládu Paní Zima, neboť nám připadlo minimálně 7 – 8 cm sněhové peřinky. A tak i nadále romantiku bílých plání nebo rozpustilé sáňkování a bobování
doplňuje rachot hrablí a všemožně rozmanité techniky při odklízení vločkových darů nebes
z našich chodníků a cestiček, silnic a silniček, střech a stříšek, aut a autíček,...
27.1. jsme osadili v tomto čase zasněženém a
mrazivém, tedy zimně nehostinném na krmi hutnou pro naše divoké drobné opeřence a opeřenkyně, krmítka pro ptáčky v blízkosti budovy naší
školy nebo na jejích méně frekventovaných parapetech.
A tak se nám již brzy na jaře dozajista naši
malí i větší pernatí kamarádi a kamarádky odmění
hlasitým zpěvem a zlatohrdlým cvrlikáním za trochu stříšky nad zobáčkem a hlavně za oves nahý,
slunečnicová semínka a jiné obilovinopochutiny.
Tak dobrou chuť, plná bříška a brzy zjara ať jsou plná hnízdečka ptačího potomstva!
28.1. jsme obdrželi pololetní vysvědčení. Naši prvňáčci tento rituál zažili poprvé v životě
a naši deváťáci v rámci své povinné školní docházky – naposledy. A spolu s nimi jsme se
zamysleli nad výsledky naší společné práce od září roku 2009 – a zároveň i nad tím, kde co
zlepšit, v čem přidat, co udržet a kde nepovolit.
Pátek poté byl zasvěcen jednodenním pololetním prázdninám.
28.1. nás navštívily naše bývalé žákyně Niki Střítecká, Andrejka Grundzová a Šárka
Imrichová. Pohovořili jsme o tom, co život přinesl a přinese.
28.1. se uskutečnil v tomto čase nekonečně Ladovsky zimním štafetový závod trojic na
běžkách po zasněžených a zamrzlých pláních našeho školního sadu.
Soutěž mezi vločkami sněhu byla určena pro
všechny žáky a žákyně naší školy napříč I. a II.
stupněm. Závodníci a závodnice byli rozděleni do
dvou kategorií – dívky a hoši.
A tak jsme si plni dojmů z pololetního vysvědčení protáhli svá tělíčka a posílili v nich kolující krev kyslíkem ze zdravého čerstvého venkovského vzduchu na trase od kolostavu (start-cíl)
přes přední hřiště kolem lezecké stěny, dále brankou podél školního pozemku a plotu domácího hrabavého ptactva směr zadní hřiště a zpět do
prostoru cílové pásky.
Výsledky štafetového závodu trojic Rapšach 2010
Č

1. člen

2. člen

3. člen

1

Círalová

Herzogová

Schiendlová

D1

00:00,0 12:17,0 12:17,0

1.

6

Beníšková

Křížová

Zahradníková

D1

27:00,0 43:03,0 16:03,0

2.

Šebestová

Klimentová

D1

00:00,0 16:10,0 16:10,0

3.

10 Žahourová
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4

Uhrínová

Stumbauerová

Svobodová

D1

17:00,0 33:38,0 16:38,0

4.

3

Šímová

Arenbergerová

Herzogová

D2

07:00,0 19:00,0 12:00,0

1.

9

Havel A.

Pšenička

Jindra

H1

37:00,0 51:48,0 14:48,0

1.

11

Kica

Machač

Ivanov

H1

42:00,0 57:37,0 15:37,0

2.

7

Střítecký

Růžička

Gorol

H1

31:00,0 51:30,0 20:30,0

3.

13

Vlk

Mužík

Král

H1

04:00,0 28:40,0 24:40,0

4.

8

Bárta

Pytel J.

Sokolík

H2

36:00,0 43:15,0 07:15,0

1.

12

Círal

Pytel T.

Šebesta

H2

10:00,0 18:18,0 08:18,0

2.

5

Gladics

Havel

Kocanda

H2

23:00,0 32:39,0 09:39,0

3.

2

Šroub

Gorol

Ferenc

H2

10:00,0 24:18,0 14:18,0

4.

Děkujeme všem závodníkům a závodnicím za skvělé výkony
v bělosněžně a drsně mrazivé stopě
a vítězům a vítězkám gratulujeme!!!

ÚNOR 2010
1.2. v soutěži našich šesťáků a šesťaček Hůůů is Hůůů – Kdo je kdo??? 2010 zvítězil
Honza Pytel!!!
2.2. ukončili naši žáci a žákyně I. stupně spolu s dětmi z MŠ předplaveckou a základní
plaveckou výuku.
Za své výkony v různých plaveckých stylech (znak, volný styl, prsa, kraul) a uplavaných
vzdálenostech obdrželi mokrá vysvědčení – želvička („V moři želva odpočívá, z plavců těžkou hlavu mívá.“), mořský koník za 10 metrů („Ve vodě se koník mihne, ale mne už nedostihne.“), rybka za 25 metrů („V rybníku mi v uších zvoní, když mě malá rybka honí.“), hejno
rybiček za 50 metrů („Padesátku hejno zvládne, v rychlosti však nemá na mne.“), kosatka za
100 metrů („Na sto metrů kosatku, porazím i pozpátku.“), delfín za 200 metrů („Po moři si
pěkně plavu, delfín se mnou hraje babu.“).
Velmi pěkná a originální mokrá vysvědčení vytvořily děti ze ZUŠ v Jindřichově Hradci
(Tonička Pokorná, Bára Kubičková a Fany Romanovská, Julie Gyselová, Vítek Marušák,
Martin Kuchťák, Dominika Hojná).
7.2. uspořádal turistický oddíl „Práčata“ spolu
s naší školou dětský maškarní karneval v sálu
pizzerie Panský šenk v Tušti (14.00 – 17.00 hodin).
Opět jsme si zatančili v rytmu známých a
osvědčených pecek i nových hitů, zadováděli jsme
si při hrách a soutěžích a zažili štěstí i štěstíčko
v tombole. A na song „Jede, jede mašinka“ jsme
procestovali celý taneční sál a přísálí několikrát!
Pro lepší výkony při tanci a hrách jsme se posilňovali mlsáním bonbonků za odměnu
v soutěžích vybojovaných a zejména sladkých perníčků známých i roztodivných tvarů, barev
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a hlavně chutí: rybky, veverky, džbánky, panenky, kytičky, vázičky, pantoflíčky, botky samochodky, srdíčka, ptáčci, muchomůrky, auta,
jablíčka, hrušky, loďky, košíčky, kočičky, pejsci,
sluníčka.
A jaké masky jsme potkávali na tanečním parketu a v přilehlých prostorách? Vřískot, Berušku,
andílka, princezny, víly, ledního medvídka, piráty,
babu Jagu, čarodějnice, jahůdku, dýničku, indiány
a indiánky, žoldáka, smrťáka, cowboye a cowgirls,
Pipi Dlouhé punčochy, ohnivou paní, žabičku,
českého Honzu, mušketýra, Barbie, vraha, emogirl, Sněhurku, děda Vševěda, tygříka, myšku,...
tedy více než úctyhodných padesát.
A kterých her a soutěží jsme se zúčastnili?
Nakrm nenasytu aneb hoď míčkem do huby, doprav kuličku do cíle aneb dej pozor nad děravými
propastmi, tanči s ostatními na prvního aneb nešlápni vedle, zatanči si ve dvojici na vítězství aneb
udrž míček mezi hlavou svou a svého tancpartnera
či tancpartnerky, miř a tref aneb hoď kroužek na
kolík, postupuj rychle po dlažkách aneb házej
kostkou jen šestku.
A co jsme vyhrávali v tombole? Sladkosti,
plyšáčky, hračky, psací a kreslicí potřeby, knížky,
omalovánky, pexesa, nástěnné obrázky, CD a DVD, samolepky, skleničky, dekorativní a ozdobné předměty. Měli jsme také možnost zakoupit si balonky s logem školy nasazené na umělohmotnou tyčku.
Všechny masky při závěrečném defilé obdržely za odměnu pamětní lístek a tradiční sladké velkosrdcaté perníkové mámení taktéž vytvořené
v cukrářskoperníkářské dílně naší školní družiny.
K tanci a poslechu hrál jako vždy náš oblíbený
DJ Davy David Macho!
Děkujeme Pizzerii Panský šenk za pohostinné
zázemí.
Děkujeme našemu DJ Davymu Davidovi Machovi za skvělou hudbu.
Děkujeme našemu cukrářskopekařskému týmu
za medové perníky a perníčky.
Děkujeme všem maskám za pestrý taneční rej.
Děkujeme všem organizátorům za zdárný průběh karnevalu.
8.2. jsme následujícím dopisem oslovili rodiče našich žáků a žákyň 1. – 5. třídy:
Vážení rodiče,
naše škola se od března zapojí do projektu „Ovoce do škol“, financovaného
z prostředků státu a EU. Na čerstvé ovoce a zeleninu, popřípadě balené čerstvé
ovoce a zeleninu (např. nakrájené ovoce), či balené ovocné a zeleninové šťávy
(max. 25% celkového počtu dodaných produktů), mají nárok zcela ZDARMA všichni žáci 1.
až 5. ročníků základních škol v ČR.
Od Vás potřebujeme pouze závazně potvrdit, zda Vaše dítě bude ovoce a zeleninu odebírat, protože nevíme, zda netrpí zdravotními problémy (např. alergiemi na ovoce a zeleninu).
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Prosíme o navrácení vyplněné a podepsané spodní části této informace nejpozději do pátku 12.2.2010.
Mgr. Karel Snětina, ředitel školy
8.2. jsme všechny ajťáky a ajťačky – a nejen ty – upozornili na náš školní webový odkaz
http://rapsach.cz/skola/prezentace.htm, kde mohou jako novinku zhlédnout animované filmečky našich žáků a žákyň z kroužku počítačové animace vedeného panem ředitelem K.
Snětinou.
11.2. připadlo na sněhobílou peřinku dalších 100 mm vločkových srážek – Paní Zima
vládne i nadále našim zemím i příhraničí.
12.2. nás navštívila naše bývalá žákyně Petra Ševčíková. Pohovořili jsme o tom, co život přinesl a přinese.
19.2. se uskutečnila velkolepá show našich
velkých zlatohrdelních nadějí z řad žáků a žákyň
I. stupně v rámci již tradiční pěvecké soutěže.
Na úvod všem zahrála na kytaru Hanička Kováčová. A potom zazněly písničky a písně různých
žánrů – lidovky i k táboráku, populární a moderní,
od různých autorů, z různých zpěvníků, publikací a
jiných zdrojů v originálním podání jedinečných
holčičích interpretek a výlučných klučičích interpretů.
Dětské a dospělácké publikum odměňovalo
výkony nejen svých favoritů a favoritek zaslouženými ovacemi a bdělá porota spravedlivě
dospěla k níže uvedenému pořadí zúčastněných vystupujících na medailových pozicích.
Výsledky pěvecké soutěže 2010
Kategorie 1. třída
1. místo Vojtík Nistor („Já jsem z Kutné Hory“)
2. místo Fanda Ouška („Na tý louce zelený“)
3. místo Jiřík Beníšek („Cib, cib, cibulenka“)
Kategorie 2. třída
1. místo Karolínka Houhová („Kdybys měla
má panenko“), Lucinka Klimentová („Cib,
cib, cibulenka“)
2. místo Zuzanka Šebestová („Pod naším
okýnkem“), Kryštůfek Růžička („Já jsem
z Kutné Hory“)
3. místo Terezka Žahourová („Černé oči“)
Kategorie 3. třída
1. místo Anička Záhorovská („Láska na sto let“)
2. místo Sárinka Svobodová („Okoř“), Zuzanka Uhrínová („Okoř“)
3. místo Pája Mikl („Když se zamiluje kůň“), Natálka Móžiová („Ach, synku“)
Kategorie 4. třída
1. místo Anička Círalová („Spomál´“), Justýnka Schiendlová („Život je jen náhoda“)
2. místo Sárinka Herzogová („Tři kříže“)
3. místo Nikola Kicová („Tulácký ráno“)
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Kategorie 5. třída
1. místo Míša Machová („Zítra ráno v pět“)
Děkujeme všem zúčastněným za hodnotný
umělecký zážitek
a vítězům a vítězkám gratulujeme!!!
20.2. – 27.2. výprava našich 21 žáků a žákyň z
I. a II. stupně pod vedením p. řed. Karla Snětiny
absolvovala výcvik na horských velikánech v rámci lyžařského zájezdu – chata Květa Deštné
v Orlických horách.

SLALOM 2010
Deštné v Orlických horách - 25.2.2010
3
5
4
1
2
6
14
12
9
7
11
13
8
15
10
18
17
16
20
21
19
22
23

Kategorie D1
ŠEBESTOVÁ Zuzana
FERENCOVÁ Jana
PUDILOVÁ Nela
JINDROVÁ Adéla
KANDĚROVÁ Michaela
Kategorie H1
PYTEL Jan
ŠEBESTA Radek
PYTEL Tadeáš
PROKEŠ David
KOŘÍNEK Jan
KLIMENT Michal
KOCANDA Jan
DOLEŽAL Pavel
MACHAČ Petr
MIKUDIM Josef
Kategorie H2
CÍRAL František
HLAVA Sebastián
RICHTER Marek
KŘÍŽ Jan
BÁRTA Ondřej
POLÁK Radek
Kategorie D2
Bětka
Mirečka

1. kolo
00:33,58
00:45,39
00:52,43
01:01,50
01:04,03
1. kolo
00:29,07
00:29,71
00:29,92
00:31,27
00:37,44
00:38,40
00:30,81
00:32,89
01:07,81
00:37,29
1. kolo
00:43,12
00:36,70
00:59,98
00:36,74
00:42,63
02:00,34
1. kolo
01:14,61
00:00,00

2. kolo
00:32,91
00:46,39
00:58,25
01:11,25
01:12,83
2. kolo
00:29,07
00:30,08
00:30,45
00:30,82
00:35,42
00:35,63
01:02,85
01:06,17
00:35,76
01:22,09
2. kolo
00:54,17
01:13,93
00:56,86
01:22,79
02:27,25
01:13,89
2. kolo
01:06,82
04:39,38

CELKEM
01:06,49
01:31,78
01:50,68
02:12,75
02:16,86
CELKEM
00:58,14
00:59,79
01:00,37
01:02,09
01:12,86
01:14,03
01:33,66
01:39,06
01:43,57
01:59,38
CELKEM
01:37,29
01:50,63
01:56,84
01:59,53
03:09,88
03:14,23
CELKEM
02:21,43
04:39,38

POŘ.
1.
2.
3.
4.
5.
POŘ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
POŘ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
POŘ.
1.
2.

25.2. stoupla okolo 13.00 hodin rtuť našeho digitálního teploměru umístěného v ředitelně
na plus 20,5 °C. Sníh překotně taje, voda stéká ze střech, plní se strouhy... Paní Zima postupně předává otěže své vlády nadcházejícímu jaru.
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26.2. nás navštívila naše bývalá žákyně Linda Šebestová. Pohovořili jsme o tom, co život přinesl a přinese.

BŘEZEN 2010
2.3. opět a jak jinak vyšlo další – již sedmé v tomto školním období – číslo našeho nejoblíbenějšího školního časopisu Rapšach Planet.
A co nás zaujalo?

Anketky z naší školičky
Ptali jsme se našich nejmenších, co je to:
H2O:
- Film
- Časopis
- Auto
- Nejvtipnější odpověď nám řekl Vojtík Nistor, která zní: To je přece to, že kdo řekne
pravdu, vyhrává 
- Jediný „maličký“ žák věděl na co se ptáme, tak odpověděl VODA. Gratuluji Vášovi Sokolíkovi… 
Dále jsme se ptali, kdo je jejich největší idol na škole. Odpovědi jsou…:
Kluci
Víťa Pipek
Honza Ferenc
Miroslav Sokolík
Holky
Zuzanka Uhrínová
Zuzanka Šebestová
KyKy Šímová
Anička Záhorovská
Aktuálně
9. třída si udělala 25. 2. 2010 „naučnou“ procházku kolem krásných pastvin…krásné přírody… a užívali jsme si Krásný slunečný čtvrteční den. Z čehož vyplývá: „Procházky nikdy
nikomu neuškodí“.
5.3. jsme zaznamenali, že se Paní Zima ještě nevzdává: krajinu blízkou i vzdálenou pokryla tenká sněhobílá dečka a teplota v 06.00 hodin klesla na – 5,0 °C.
8.3. - 12.3. jsme si užívali jarní prázdniny. Byl proveden úklid školy a instalace nových
rolet v učebnách I. stupně.
8.3. jsme opět zaznamenali, že se Paní Zima stále ještě nevzdává: krajinu blízkou i
vzdálenou pokryla tenká sněhobílá dečka a teplota v 07.38 hodin klesla na – 7,6 °C.
9.3. teplota v 07.38 hodin klesla na – 10,8 °C.
15.3. navštívili naši malí astronomičtí badatelé a badatelky, tedy žáci a žákyně I. stupně,
spolu se svými vyučujícími Hvězdárnu a planetárium České Budějovice.
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Program „Rok v přírodě“ pro 1. – 3. třídu: seznámení s tvarem Země, Slunce a Měsíce,
vysvětlení základních pohybů Země (rotace Země – střídání dne a noci, oběh Země – střídání
ročních dob), seznámení s hvězdnou oblohou v planetáriu.
Program „Náš vesmírný domov“ pro 4. a 5. třídu: podrobnější pohled na sluneční soustavu – zajímavosti o Slunci, putování po jednotlivých planetách, jejich měsících a dalších
tělesech sluneční soustavy (komety, planetky, transneptunická tělesa – objekty v naší sluneční
soustavě, které se pohybují za drahou planety Neptun), obrázky z Hubblova kosmického dalekohledu, z kosmických sond, seznámení s hvězdnou oblohou v planetáriu.
Z webu http://www.hvezdarnacb.cz/?stranka=historie&menu_id=21&uroven=2 jsme vybrali: již na přelomu 19. a 20. století působilo v Českých Budějovicích více příznivců astronomie. Připomenutí si zaslouží např. Johann Zink, část jeho odkazu - pozorovací deníky s
kresbami planet a astronomické přístroje - je na hvězdárně uložena dodnes - jeden z dalekohledů, výrobek firmy Reinfelder & Hertel Muenchen o průměru 80 mm je vystaven nad schodištěm. V roce 1928 se mnozí z nich sdružili a založili tzv. Jihočeskou astronomickou společnost (J.A.S.). Jedním z jejich hlavních cílů bylo postavení Lidové hvězdárny pro šíření a popularizování znalostí z astronomie. Stavbu hradili z členských příspěvků, výnosů akcí pořádaných J.A.S., sbírek, darů jednotlivců, spolků i podniků, nakonec přispělo město i stát, ale nepříliš. Prvním předsedou J.A.S. byl Dr. Karel Vodička. Hvězdárna byla slavnostně otevřena v
roce 1937. J.A.S. zde pořádala pozorování, přednášky, promítání aj. pro veřejnost. Členové
sami se zabývali též astrofotografií, pozorováním planet, meteorů atd. Hvězdárna fungovala
až do padesátých let na spolkovém, amatérském základě, tzn. bez placených zaměstnanců.
Kopule: průměr 5 metrů, zrcadlový dalekohled typu Cassegrain, průměr primárního zrcadla 31 cm, čočkový dalekohled o průměru objektivu 15 cm, nyní s heliookulárem a polarizačním filtrem pro přímé pozorování sluneční fotosféry, čočkový dalekohled o průměru objektivu 11 cm, fotografická komora Trioplan, hledáček AT-1.
Planetárium: projekční přístroj ZKP-1 Zeiss Kleiner Planetarium, vyrobeno v šedesátých
letech, v provozu od roku 1971, projekce cca 5.000 hvězd, Slunce, Měsíce, planet od Merkuru
po Saturn, Mléčné dráhy, základních čar souřadnicových systémů, autorem panoramatu Českých Budějovic je akademický malíř Jiří Tichý, průměr sálu 8,5 metrů.
16.3. zavítaly mezi naše děti z I. stupně vitamínky v rámci projektu „Ovoce do škol“,
který je finančně podporován Evropským společenstvím.
V naší škole má veškeré kompetence spojené s projektem „Ovoce do škol“ paní Miroslava Jáchymová.
Z webu http://www.ovocedoskol.eu/node/15 jsme vybrali: LAKTEA, obecně prospěšná
společnost, připravuje dodávky v rámci projektu „Ovoce do škol“ pro základní školy v celé
České republice. Nárok na dotované ovoce a zeleninu mají zcela zdarma všichni žáci 1. – 5.
tříd. Cílem projektu "Ovoce do škol" je mj. zvýšit oblibu produktů z ovoce, zeleniny a banánů, přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyk ve výživě
dětí, zlepšit zdravotního stav mladé populace, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit
klesající spotřebu ovoce a zeleniny. Projekt "Ovoce do škol" spadá do kompetence Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu. Na přípravě se podílelo i
MŠMT, Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí. Prostředky na tento projekt poskytne Evropská unie 73% a Česká republika 27%. Podpora je poskytována na čerstvé ovoce
a zeleninu, balené čerstvé ovoce a zeleninu (např. upravené krájením nebo strouháním), pokud neobsahují přidaný cukr, sůl, tuky a sladidla, balené ovocné a zeleninové šťávy
pokud neobsahují přidaný cukr, sůl, tuky, sladidla a konzervanty, avšak jejich podíl může
činit nejvýše 25% celkového počtu dodaných produktů. Výběr ovoce a zeleniny by měl být co
nejpestřejší, přičemž by měly být upřednostňovány druhy ovoce a zeleniny našeho klimatického pásma, nejlépe místní produkce. Exotické ovoce lze dodávat pro zpestření a rozšíření
znalostí. S přihlédnutím k výživovému doporučení Ministerstva zdravotnictví pro obyvatele
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ČR, se upřednostňují: jablka, hrušky, švestky, kedlubny, karotka, okurky salátové, ředkvičky,
hrachové lusky a listové saláty.
17.3. zahájil od 13.30 hodin přípravnou misi k účasti na turistickém závodu pod vedením pana Míry Šebesty tým zájemců a zájemkyň z řad našich žáků a žákyň.
Budou postupně zvyšovat svou fyzickou kondici a zejména zdokonalovat své vědomosti a
dovednosti v následujících disciplínách a odbornostech turistického závodu: azimutové úseky,
lanová lávka, odhad vzdálenosti, uzlování, překážková dráha (plížení, hod míčku), topografické a turistické značky, kulturně poznávací činnost, dřeviny.
17.3. se všichni příznivci a příznivkyně kumštu komediálního z řad našich žáků a žákyň,
jejich rodičů, pedagogů, příbuzných a známých a taktéž přátel a příznivců naší školy a dobré
kultury a zároveň i ti, co vyznávají světla reflektorů a slávu prken, jež znamenají svět, vypravili pod režisérskou taktovkou p. uč. Pavlíny Křížové na představení veselohry Splašené
nůžky v podání činohry pražského Divadla Kalich.
Více na http://kalich.cz/splasene-nuzky a zejména také na informační nástěnce u schodiště na chodbě II. stupně.
18.3. jsme zahájili společnou přípravu na
velikonoční jarmark tradiční tvorbou v následujících velikonočních dílnách: ozdobné artefakty
z drátků (vedoucí dílny p. uč. Ivana Kvapilová,
učebna přírodopisu), pletení košíčků a slepiček
z papíru (vedoucí dílny p. uč. Marie Jirků a p. uč.
Ivana Záhorovská, učebna zeměpisu), zdobení
perníčků (vedoucí dílny p. uč. Anna Nováková a p.
uč. Anna Ticháčková, prostory školní družiny),
zvířátka, skřítci a jiné výrobky ze slámy (vedoucí
dílny p. Marie Kepková, kreslírna), velikonoční
drobnosti – přáníčka se zaručenými recepty, čapky
s velikonočně jarními motivy, zaječí kornoutky na
vajíčka (vedoucí dílny p. řed. Karel Snětina a p.
uč. Olga Imrichová, přízemí-1), sušené ovoce,
ozdobné věnce, jarní dekorativní aplikace (vedoucí
dílny p. uč. Pavlína Křížová, půdní vestavba).
V dílnách jsme tvořili po celý den místo dopoledního a odpoledního vyučování. Žáci a žákyně
II. stupně se předem zapsali podle své volby. Děti
z I. stupně se do příprav zapojily spolu se svými
vyučujícími v rámci běžné výuky.
19.3. jsme zaznamenali průběžné výsledky historicko naučné soutěže (nejen) o historii
školy v Rapšachu: první příčku po pěti kolech (z deseti) s 24,5 bodem obsadili Zuzanka a
Ráďa Šebestovi spolu s Lukášem Havlem.
22.3. jsme za ranního rozbřesku okolo 6.00 hodin středoevropského času zaznamenali
vzestup teploty na + 8,8°C. Jaro převzalo od Paní Zimy nadvládu také v našich příhraničních oblastech i v jejich malebných zákoutích.
22.3. uspořádal náš TOM „Práčata“ již tradiční a oblíbenou soutěž šifrujeme s turisty
(kategorie „velcí“).
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MISTR ŠIFER 2010 - VELCÍ
22.3.2010
Šifry
Poř.

Jméno Bodů

Čas

1.

Alfonz

35

22:35,0

2.

Eliška

34

36:00,0

3.

Michal

30

40:00,0

4.-5.

Evička

25

40:00,0

4.-5.

Anička

25

40:00,0

6.

Pepča

7.-8.

Kikča

24

40:00,0

7.-8.

Janča

24

40:00,0

9.

Ráďa Š.

20

40:00,0

10.

Fanda

18

40:00,0

11.

Justa

16

40:00,0

12.

Hanka

15

40:00,0

13.-14. Míša M.

10

40:00,0

13.-14. Sebi

10

40:00,0

8

40:00,0

16.-17. Adýs

6

40:00,0

16.-17. Tedýs

6

40:00,0

15.

Anetka

Zúčastněným soutěžícím děkujeme za skvělé výkony
a všem na stupních vítězů gratulujeme!!!

24,5 40:00,0
23.3. se naši osmáci zapojili do plnění úkolů
KEA – testování klíčových kompetencí on-line.
Součástí testování KK II (připravené společností
scio.cz) byl také dotazník žáka a dotazník pro rodiče.
23.3. nás navštívili bývalí žáci Honza Smolík a
Lukáš Schiendl. Pohovořili jsme o tom, co život
přinesl, přináší a přinese.
24. 3. jsme rekapitulovali průběžné výsledky
literární soutěže pro všechny knihomoly: 1. místo
Kristýnka Šímová (14 smajlíků)
2. místo Míša Kanděrová (12 smajlíků) a Adélka
Jindrová (12 smajlíků)

3. místo Maruška Gáborová (8 smajlíků).
Zároveň jsme si připomněli její pravidla:
přečti knížku z beletristické literatury pro děti a mládež a máš 2 možnosti:
- buď ji převyprávěj své učitelce českého jazyka
- nebo ji zpracuj formou podvojného deníku a odevzdej své učitelce českého jazyka.
Za každou přečtenou knížku obdržíš knižního smajlíka:
- za 3 smajlíky – jednička z literatury
- majitel nejvíce smajlíků získá knížku na konci roku podle svého výběru.
Soutěž byla vyhlášena v rámci literárního projektu 7. třídy s podtitulem „Kniha –
přítel člověka, člověk – přítel knihy“ a dění okolo ní i projektu sledujeme na nástěnce umístěné na chodbě II. stupně.
24.3. pokračoval od 13.30 hodin do 15.00 hodin ve své přípravné misi k účasti na turistickém závodu tým zájemců a zájemkyň z řad našich žáků a žákyň pod vedením pana Míry
Šebesty. Zaměřili se mimo jiné na postupné zvyšování fyzické kondice – běh v terénu a na
zdokonalování dovedností v hodu míčku na cíl.
24.3. zorganizoval náš TOM „Práčata“ již tradiční a oblíbenou soutěž šifrujeme s turisty
(kategorie „malí“).
Výsledky

1. místo Váša Pšenička
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2. místo Péťa Machač
3. místo Anička Záhorovská
Spolu s nimi soutěžili: Denísek Ferenc, Beník Ferenc, Kríša Růžička, Miloušek Mužík.
Zúčastněným soutěžícím děkujeme za skvělé výkony a
všem na stupních vítězů gratulujeme!!!
26.3. zahájili naši třeťáci pod vedením své vyučující Radky Círalové čtyřdenní projekt
Velikonoce, který pokračoval po víkendu a zakončili jej ve středu před velikonočními prázdninami.
Vybrali jsme z aktivit, tvoření a kutění:
- písemný záznam asociací na slovo "Velikonoce" a nápovědné-vodicí slovo "jaro"
- tvoříme kalendář – Pašijový týden
o týden těsně před Velikonocemi se
nazývá Pašijový týden. V tomto
týdnu mají dny svá pojmenování a
zvyklosti:
Modré pondělí.
Žluté (tučné) úterý.
Škaredá středa – celý den se usmívejte
(abyste nebyli celý rok zamračení),
cinkejte penízky a také před Velikonocemi pořádně ukliďte.
Zelený čtvrtek – jezte hodně zeleniny a
ovoce.
Velký pátek – v noci se vypravte hledat poklad.
Bílá sobota – napečte (hlavně beránka) a ukončete půst.
Boží hod velikonoční – chlapci pletou pomlázku a děvčata barví vajíčka.
Velikonoční pondělí – chlapci šlehají děvčata a dostávají koledu.
- vyrábíme velikonoční vajíčkové dekorace, zajíčkovské čelenky, proutěnou velikonoční dekoraci se slepičkou, zvířátka a květinky z vyfouknutého vajíčka
- společné luštíme křížovku s tajenkou „květná“ neděle (na tabuli)
- tvoříme listy do velikonoční knížky
- opakujeme si vyjmenovaná slova po kruhu s kolujícím vajíčkem
- koulíme vajíčko
o samotný zvyk velikonočního koulení vajec pochází z lidové magie a
je rozšířen téměř po celém světě.
Vejce se chápe jako symbol znovuzrození i magický instrument,
který zajišťuje bohatou úrodu a
plodnost dobytka. Vejcokoulení se
koná každoročně v Německu,
Egyptě, Holandsku, Anglii, USA a
mnoha dalších zemích. Vaječná
magie se ale v různých formách
praktikovala i u nás. Většinou ovšem formou her a jarních radovánek.
- počítáme – velikonoční násobilka s vajíčky
o doplňujeme čísla a číslice do políčka – vejce na nožkách
- velikonoční básničkové a říkankové čtení
o Hurá, už budou Velikonoce (vrba si udělala uzel na kořeni, aby nezapomněla)
o píšeme správně Velikonoce
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o společně si povídáme o tom, kdo a proč si dělá uzel na kapesníku
malujeme a vybarvujeme – velikonoční
vymalovány a vybarvovánky
o zaječí Červená Karkulka, žonglující zajíček
o zaječí rodinka na výletě v balónu
aj.
dotváříme velikonoční říkadlo
o domýšlíme, doplňujeme a dopisujeme slova do říkadla ve dvojici
o ilustrujeme a čteme
plníme úkoly v pracovním listu – jednotlivci, dvojice, skupina
o velikonoční křížovka
o vybarvování slov s Velikonocemi souvisejícími
hrajeme si – živé pexeso
o jeden hráč (hadač) jde za dveře
o ostatní do dvojic a domluví si pohyb
o hadač se vrátí – říká jména hráčů, postupně odhaluje dvojice
o jiný hadač za dveře, změna dvojic – domlouvají si postupně
 zvuky
 slova motivovaná Velikonoci
 věty motivované Velikonoci
 volné téma
závěrečná reflexe
o co se nám líbilo a co nás nudilo
o těšíme se na další projekt.

29.3. uspořádal ve školní tělocvičně náš TOM „Práčata“ již tradiční a oblíbenou soutěž
uzlujeme s turisty (kategorie „velcí“).
Výsledky
MISTR UZLŮ 2010 - VELCÍ
29.3.2010
Uzel nebo smyčka - čas v sekundách
Poř.

Jméno

Ambulanční Rybářský Lodní Dračí Škotový Zkracovací Celkem

1. Anička

5,25

7,28 1,34 1,97

3,16

4,94

23,94

2. Fanda

3,59

7,82 3,03 1,75

2,91

6,09

25,19

3. Eliška

4,22

5,84 2,50 2,03

5,22

6,10

25,91

4. Hanka

4,50

8,95 1,91 2,18

4,61

7,16

29,31

5. Kikča

6,00

9,09 2,91 2,75

3,84

6,25

30,84

6. Justa

5,91

9,35 2,78 2,47

4,12

7,97

32,60

7. Ráďa

7,94

11,12 1,35 2,13

4,68

6,22

33,44

8. Míša M.

4,50

11,28 1,90 2,50

6,03

8,34

34,55

5,96

6,97 3,69 5,16

5,16

8,35

35,29

5,63

12,97 3,06 2,12

5,00

6,56

35,34

MS Kája
9. Janča
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10. Adýs

4,65

11,82 2,53 2,69

6,66

7,53

35,88

11. Aneta

6,85

10,34 4,70 2,06

4,01

10,00

37,96

12. Evík

5,69

13,66 2,78 1,75

6,75

7,69

38,32

13. Alfonz

4,72

12,18 2,44 2,91

9,22

6,93

38,40

14. Tedýs

6,32

10,50 5,12 2,12

5,84

10,75

40,65

15. Lidka

7,25

13,40 5,59 3,43

4,74

8,87

43,28

16. Pepča

6,78

11,13 3,50 1,75

7,62

13,97

44,75

MISTR UZLŮ A ŠIFER 2010
POŘADÍ JMÉNO ŠIFRY UZLE CELKEM
1.

Eliška

2,0

3,0

5,0

2.

Anička

4,5

1,0

5,5

3.

Fanda

10,0

2,0

12,0

4.

Kikča

7,5

5,0

12,5

5.

Alfonz

1,0

14,0

15,0

6.-7.

Hanka

12,0

4,0

6.-7.

Ráďa

9,0

7,0

8.

Justa

11,0

6,0

9.-10.

Janča

7,5

10,0

9.-10.

Evík

4,5

13,0

13,5

8,0

11.

Míša M.

12.

Pepča

6,0

17,0

13.

Aneta

15,0

12,0

14.

Adýs

16,5

11,0

15.

Tedýs

16,5

15,0

16.

Michal

3,0

50,0

17.

Sebi

13,5

50,0

16,0 Zúčastněným soutěžícím děkujeme za skvě16,0 lé výkony a všem na stupních vítězů gratulujeme!!!
17,0
17,5

31.3. naši žáci a žákyně 1. – 5. třídy
17,5 spolu se svými vyučujícími Květou Ma21,5 chovou, Janou Havlovou, Annou Ticháčkovou a Radkou Círalovou zažili Veliko23,0 noce na I. stupni, tedy projektové dopo27,0 ledne plné sdílení velikonočních tradic,
27,5 vítání jara – období zrodu, pokračování
života a probouzení přírody ze zimního
31,5 spánku, tvořivé práce v rukodělných díl53,0 ničkách, sledování pořadu o velikonočních
63,5 obyčejích, hrátek a dovádění. Třeťáci svůj
čtyřdenní projekt v tento den zakončili.
66,0

18.
Lidka
50,0 16,0
Vybrali jsme z aktivit, tvorby a kutění:
- velikonoční zvyky a obyčeje – původ a tradice Velikonoc (prezentace žáků a žákyň 4.
a 5. třídy, společné povídání, Pašijový týden po jednotlivých dnech)
- vyrábíme a kutíme
o veselá velikonoční pohlednice s textem a pohyblivým kuřátkem
o velikonoční přáníčko
o velikonoční dekorativní košíček
o zajíčkovský zápich do květináče
o velikonoční dekorace na okno
o velikonoční slepička a jiná zvířátka
o proutěná velikonoční dekorace se slepičkou
- malujeme a vybarvujeme
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o zajíček s vajíčkem
o zajíček ve vajíčku
o kuřátka skotačí kolem vajíček
o slepička s vajíčky
luštíme a řešíme
o spojování pojmů
o průchod zajíčkovským labyrintem
o velikonoční bludiště
o kraslice – spojování bodů a vymalovánky
o vymalovánka vajíčka podle legendy barev
hrajeme si a skotačíme
o pohybová hra slepice v kurníku
 slepice sedí ve vymezeném prostoru
 kuny se snaží ukrást slepici co nejvíce vajíček
 slepice se dotkne kuny – ta vypadává
 časový limit
o živé pexeso
 jeden hráč (hadač) jde za dveře
 ostatní do dvojic a domluví si pohyb
 hadač se vrátí – říká jména hráčů, postupně odhaluje dvojice
 jiný hadač za dveře, změna dvojic – domlouvají si postupně
 zvuky
 slova motivovaná Velikonoci
 věty motivované Velikonoci
 volné téma
sledujeme videofilm o Velikonocích
plníme úkoly v pracovním listu – jednotlivci, dvojice, skupina
o velikonoční křížovka
o vybarvování slov s Velikonocemi souvisejícími.

31.3. pokračoval od 13.30 hodin do 15.00 hodin ve své přípravné misi k účasti na turistickém závodu tým zájemců a zájemkyň z řad našich žáků a žákyň pod vedením pana Míry
Šebesty. Zaměřili se především na zdokonalování dovedností v uzlování – ambulanční uzel,
dračí smyčka, zkracovačka, lodní smyčka, rybářský uzel, škoťák.
31.3. uspořádal ve školní tělocvičně náš TOM
„Práčata“ již tradiční a oblíbenou soutěž uzlujeme
s turisty (kategorie „malí“).
Výsledky

1. místo Anička
2. místo Zuzanka
3. místo Váša
Spolu s nimi soutěžili: Daník, Kubík, Beník, Péťa,
Denísek.
Výsledky dvojboje – šifry + uzle

1. místo Anička
2. místo Váša
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3. místo Péťa
Spolu s nimi soutěžili: Beník, Denísek Zuzanka, Daník Kubík, Kríša, Míla.
Zúčastněným soutěžícím děkujeme za skvělé výkony a
všem na stupních vítězů gratulujeme!!!

DUBEN 2010
1.4. – 2.4. jsme si užívali velikonoční prázdniny.
3.4. uspořádala Základní škola a Mateřská
škola v Rapšachu a náš zřizovatel, Obecní úřad
v Rapšachu, již tradiční velikonoční jarmark od
10.00 do 14.00 hodin na návsi, a to s níže uvedeným programem a doprovodnými akcemi.
Soutěž o nejchutnější vaječný pokrm aneb
„Vraž do toho tucet vajec…“ – nemusíte plýtvat
vejci jako Magdalena Dobromila Rettigová, úplně
postačí, použijete-li alespoň jedno a připravíte pokrm slaný, sladký, teplý, studený, pečený, vařený,
dušený i smažený (kronika opět dodává – a také
mražený). Tři výherci a výherkyně získají hodnotný doplněk do své kuchyně (keramická forma na pečení beránka, teflonová forma na hřbet,
nerezový kráječ jablek). A tak jsme ochutnávali a
hodnotili jednohubky s játrovou pomazánkou, povidlové koláčky ke kafíčku, drobné kousky pro
bleskovou večeři či
občerstvení,
dortík
s marcipánovou pomlázkou, plněná vejce, vaječný
aspik, žloutkové košíčky, vaječnou pomazánku,
nugátové řezy, koláč ve tvaru vejce s nádivkou,...
Zábava – šlehačko dortové či namočenou
houbou strefování, ateliérové i momentkové focení, orientální věštkyně, sličná harmonikářka, krmení zajíčků (hod do huby).
Prodejní stánky – košíkářské výrobky, výrobky pletené z loubku, keramika, rostlinky a bylinky
pro dům i zahradu, exotické bonsaje, pravý včelí
med, medovina, perníčky, beránci, mazance a jiné
velikonoční dobroty a dobrůtky, velikonoční a
jarní dekorativní aplikace a košíčky, svíčky a svícínky, pomlázky, cukrovinky, kouzelné bonbonky
lásky, moudrosti, antistresové, sexuální přitažlivosti, plodnosti, krásy, štědrosti, taktéž pochoutky,
jejichž jen ochutnání pozvedne ženám poprsí o 10
cm a mužům o 10% plat, a také žákovské výrobky
z našich tvůrčích velikonočních dílen na II. stupni, dětí I. stupně a ŠD: košíčky a slepičky
pletené z papíru, zvířátka, skřítci a jiné artefakty vyráběné ze slámy, věnce a jiné jarně laděné
aplikace ze sušeného ovoce, motýlci a jiné produkty z drátků, zvířátkové zápichy do květináče
z vizovického těsta, lahodná perníčková vajíčka, slepičky, zajíčci, motýlci, velikonoční dekorace a přáníčka se zaručenými recepty, kolednické čapky s velikonočně jarními motivy, zaječí
kornoutky na vajíčka a jiné drobnosti.
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Občerstvení – klobásky, bramboráčky, párky
v rohlíku, zelňačka s pikantní klobáskou, pivo,
limo, sladkosti.
Bohatá tombola – hodnotné kousky i ptákovinky, kancelářské potřeby, hračky, dekorace pro
dům i zahradu, sladkosti, mlsky i pamlsky, lahodný mok v setech, koláče, mazance, kosmetika těla i
ducha, oblečení, utěrky aj.
Vynášení Morany – ve 14.00 hodin, společně
jsme zakončili jarmark a přivítali jaro.
Výtěžek z velikonočního jarmarku napomůže
financovat obnovení žákovské knihovny, školné pro indického chlapce v projektu Adopce na
dálku a další aktivity našich dětí.
Jarmarku tedy předcházela velkolepá příprava – výroba velikonočních artefaktů k prodeji
– práce žáků I. a II. stupně a školní družiny, dojednávání sponzorských darů do tomboly nebo
k prodeji, příprava stánkového sortimentu a dalšího materiálního zázemí a prostor, a to včetně
personálního obsazení.
Celý přípravný a realizační tým žáků a pedagogů pracoval pod vedením hlavních organizátorek – p. uč. Ivany Kvapilové p. uč. Pavlíny Křížové.
Poděkování náleží všem
sponzorům, prodejcům, vystavovatelům,
tvůrcům, vystupujícím, návštěvníkům,
našim žáků a žákyním
a hlavním organizátorkám
a jejich realizačnímu týmu
za zdárný průběh jarmarku!!!
7.4. pokračoval od 13.30 hodin do 15.00 hodin ve své přípravné misi k účasti na turistickém závodu tým zájemců a zájemkyň z řad našich žáků a žákyň pod vedením pana Míry
Šebesty.
Zaměřili se především na zdokonalování dovedností ve zdolávání nástrah lanové lávky,
plížení, hodu na cíl a určování azimutů.
9.4. se od 9.00 hodin uskutečnilo již tradiční, a
tak i zároveň dlouho očekávané místní kolo turistického závodu Mistrovství III. stupně – „Pohár
Vitorazska“, opět s možností postupu – tentokrát
do Vodňan na Mistrovství Jihočeského kraje II.
stupeň (sobota 17. dubna).
Samotnému závodu předcházela poctivá a
svědomitá příprava jak v rámci vhodných témat ve
výuce (např. tělesné výchovy, prvouky, přírodovědy, vlastivědy) tak i v činnosti turistického oddílu
„mladší“ a „starší“ nebo v týmu pod vedením pana
Míry Šebesty. Rádce závodníka pomohl při samostudiu či týmové přípravě.
Do bojů o postup opět zasáhli také žáci a žákyně z okolních základních škol – Suchdol
nad Lužnicí, Lomnice nad Lužnicí, České Velenice a také z TOM Delfíni Borotín.
Soutěžící byli před závodem rozděleni do kategorií podle věku a pohlaví – soutěžili pouze
jednotlivci.
V našich podmínkách jsme závodili od startu (školní dvůr) směr školní sad, školní hřiště
(vzadu), pole a les za školou a zpět od Spáleniště do cíle (školní dvůr).
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Trasy byly vytyčeny dvě – „červená“ (dorostenecké a
dospělé kategorie) a „bílá“ (žákovské kategorie).
Stanoviště a kontroly turistického závodu včetně zadání
úkolů byly podmíněny závodnickou kategorií:
Start (popadni startovní průkaz, neztrať jej a makej!!!)
Kontrola „L“ – lanová lávka (vyhoupni se svižně na lano a nespadni!!!)
Kontrola „PD“ – překážková dráha (při plížení pozor na
Kájovo pravidlo „tři P“ a trefuj se míčkem s rozvahou!!!)
Kontrola „V“ – odhad vzdálenosti (zaměř správně cíl a
nemůžeš minout!!!)
Kontrola „O“ – orientace a azimutové úseky (seřiď si
buzolu, orientuj mapku, netoulej se na azimutech!!!)
Kontrola „TT“ – topografické a turistické značky (nikdo
ti tu nepomůže, soustřeď se a při vyplňování dvakrát měř!!!)
Kontrola „KPČ“ – kulturně poznávací činnost (jsi na to sám, nepopleť to a označ pouze
jednou odpověď a s rozmyslem!!!)
Kontrola „D“ – dřeviny (to musíš opět zvládnout sám, tak se pořádně rozhlédni a nepřepisuj odpovědi!!!)
Kontrola „U“ – uzlování (pozor, ať se nezamotáš!!!)
Cíl (odevzdej startovní průkaz a relaxuj!!!)
A s jakými výsledky byl závod ukončen?
A kdo tedy postoupí do dalších bojů ve Vodňanech?
Nejmladší žákyně
1. místo Anička Círalová
2. místo Magdalenka Oušková
3. místo Justýnka Schiendlová
4. místo Zuzanka Šebestová
5. místo Anička Záhorovská
Nejmladší žáci
1. místo Kubík Helcl – Delfíni Borotín
2. místo Míša Kica
3. místo Dan Ivanov
4. místo Zbynďa Schicker
5. místo Péťa Machač
Mladší žákyně
1. místo Verunka Oušková
2. místo Eliška Kreklová
3. místo Nikolka Filipiová – ZŠ České Velenice
4. místo Hanička Kováčová
5. místo Kristýnka Šímová
Mladší žáci
1. místo Ráďa Šebesta
2. místo Fanda Círal
3. místo Adam Janeček
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4. místo Pepa Mikudim
5. místo Tedýs Pytel
Starší žákyně
1. místo Lída Homolková
2. místo Ivanka Dvořáková
3. místo Verča Herzogová
4. místo Janča Ferencová
5. místo Nikolka Stráská – ZŠ České Velenice
Starší žáci
1. místo Péťa Voříšek
2. místo Honzík Kříž
3. místo Ráďa Polák
4. místo Pavel Krejník – ZŠ Lomnice nad Lužnicí
5. místo Pavel Horák – ZŠ Lomnice nad Lužnicí
Mladší dorostenky
1. místo Anička Ďuchová
2. místo Karolína Janků – ZŠ Suchdol nad
Lužnicí
3. místo Martina Přibylová – ZŠ České Velenice
4. místo Kristýna Janečková
5. místo Evík Marešová
Mladší dorostenci
1. místo Aleš Arenberger – ZŠ Suchdol nad Lužnicí
2. místo Míša Kliment
3. místo Zdenda Bárta
4. místo František Maxa – ZŠ Suchdol nad Lužnicí
5. místo Honza Pytel
6. místo Míra Sokolík
Ženy A
1. místo Linda Rechtoriková – Delfíni Borotín
Muži B
1. místo Miloš Němeček
Děkujeme všem závodníkům a závodnicím za skvělé výkony
a za příkladnou reprezentaci školy a oddílu
Postupujícím přejeme hodně úspěchů ve Vodňanech!!!
Poděkování náleží všem
organizátorům,
stavitelům trati,
rozhodčím,
pedagogickému dozoru a
vedoucím výprav soutěžních týmů
za zdárný průběh závodu!!!
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13.4. navštívili naši osmáci pod vedením výchovné poradkyně p. uč. Ivany Kvapilové
v rámci přípravy na budoucí povolání a následného uplatnění na pracovním trhu Úřad
práce v Jindřichově Hradci.
13.4. byla pro zkvalitnění relaxačně sportovního vyžití našich dětí ze školní družiny nainstalována odbornou firmou J. Nedvěd – NEPO Kyjov (www.nepo.cz) šplhací stěna Vojtík
a houpací most.
17.4. jsme zasáhli na Mistrovství Jihočeského kraje (II. stupeň) ve Vodňanech do bojů o
další postup na Český pohár v Českém Brodu
(8.5.).
Počasí nám přálo, trať byla náročná a všichni
jsme se snažili!!!A organizace závodu skvělá –
děkujeme pořadatelům!!!
Turistický závod – naši postupující
na 1. závod Českého poháru v Českém Brodu
a 3. závod Českého poháru v Týnci nad Sázavou
Nejmladší žákyně – Magdalenka Oušková, Justýnka Schiendlová.
Mladší žákyně – Verunka Oušková, Eliška Kreklová.
Mladší žáci – Ráďa Šebesta, Fanda Círal,
Adýs Janeček.
Starší žákyně – Verča Herzogová, Lída Homolková, Nikča Stráská (ZŠ České Velenice).
Starší žáci – Honza Kříž.
Mladší dorostenky – Anička Ďuchová, Krista
Janečková, Martina Přibylová (ZŠ České Velenice).
Mladší dorostenci – Míša Kliment, Fanda Maxa (ZŠ Suchdol nad Lužnicí).
Starší dorostenky – Simča Prokešová.
Děkujeme všem závodníkům a závodnicím za skvělé výkony
a za příkladnou reprezentaci školy a oddílu
a postupujícím přejeme hodně úspěchů v soupeření o Český pohár
v Českém Brodu a v Týnci nad Sázavou!!!
19.4. se v ředitelně školy uskutečnil od 14.00 do 16.00 hodin zápis dětí do naší mateřské
školky.
Seznam dětí: Eliška Mrázová, Lucinka Machačová, Nelinka Kykrychová, Péťa Svoboda,
Jaroušek Nistor, Štěpánka Vaňátková, Samantka Dudiová, Natálka Hanková, Dominiček Kocina, Eliška Konečná, Ondrášek Pšenička, Kája Žahour, Dominiček Dvořák, Honzík Krejčí,
Kubík Zvěřina.
20.4. se výprava našich žáků a žákyň 7. – 9. třídy a jejich vyučujících zúčastnila projekce filmu „Nicholas Winton – Síla lidskosti“ v českovelenickém kině. Po shlédnutí filmu
následovala velmi zajímavá beseda spojená s dotazy tématicky zaměřenými na film a osudy
„Wintonových dětí“.
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Z webu www.wintonfilm.com jsme převzali:
projekce hraného dokumentu „Nicholas Winton - Síla lidskosti“, který jako první český
film získal prestižní ocenění americké filmové a televizní akademie EMMY AWARD. Film
představuje příběh o iniciativě jednoho mladého člověka, který v roce 1939 zachránil před
jistou smrtí 669 českých a slovenských dětí. Beseda o filmu a "Wintonových dětech" s dramaturgem nebo přizvaným hostem. Informace o vzdělávacím projektu "Loterie života".
Roku 1939 v době, kdy němečtí nacisté okupovali Československo, zachránil Nicholas
Winton osobně a z vlastní iniciativy život 669 českým a slovenským, převážně židovským
dětem, které vyvezl přes hitlerovské Německo do své rodné Velké Británie. Téměř 50 let mlčel o tom, jak děti zachránil a dnes je velmi často nazýván "britským Schindlerem." Na rozdíl
od Oskara Schindlera a Wallenberga je Winton ve svých 98 letech stále živ a zdráv a stále
velmi skromně vysvětluje, proč si tak dlouho uchovával své tajemství. Je nesmírně přesvědčivým symbolem toho, jak zaujetí a pomoc jednoho člověka může zásadně ovlivnit chod věcí a
skutečně prokázat "Sílu lidskosti".
Ještě v dnešní době žije přes 600 „Wintonových dětí“ a z tohoto počtu pouze 240 z nich
ví, kdo je zachránil. Ostatní žijí po celém světě a samozřejmě i na území Čech a Moravy a
dosud nevědí, komu vděčí za svůj život.
Winton vypráví svůj příběh
Do krásné Prahy jsem přijel v roce 1938, což bylo před více než šedesáti lety. Ale tehdy v zimě 1938 jsme samozřejmě
měli všichni strach. Nacisté okupovali Sudety a můj přítel Martin Blake, který pomáhal uprchlíkům, mě požádal, abych přijel
za ním a pomohl mu. Zdálo se nám, že hitlerovské Německo
bude okupovat také zbytek Čech. Setkávali jsme se s uprchlíky,
kteří byli v ohrožení života, pokud by Hitler udělal další krok
do okleštěného Československa. Když jsme však tu informaci
poslali do Londýna celkem důležitým lidem, řekli nám: „Jste příliš blízko a nemůžete dobře
vidět. Pro stromy nevidíte les.“ Jenže se bohužel ukázalo, že pravdu jsme měli my. Dne 15.
března 1939 zabralo hitlerovské Německo celé Čechy a Moravu.
Navštívil jsem několik uprchlických táborů. V táborech bylo plno dětí a nikdo nevěděl, co
s nimi bude. Ptal jsem se: „Co se stane se všemi dětmi uprchlíků?” Některé z nich neměly ani
rodiče. Nikdo se o ně nestaral. A tak mě napadlo, že se pokusím ty děti zachránit sám. Každý
v Praze mi říkal: „Podívej se, neexistuje žádná organizace na pomoc dětem. My na to nemáme
ani čas ani peníze. A stejně samotné děti nikdo nikam nepustí. Ale když chceš, tak to zkus!“
Podle mě neexistuje věc, která by se nedala uskutečnit, když je opravdu rozumná.
Když jsem se vrátil do Anglie, zkoušel jsem najít pro ty děti pěstounské domovy. Neměl
jsem kancelář, zaměstnance a neměl jsem jméno. Vytiskl jsem jednouše hlavičkový papír
„Britský úřad pro uprchlíky, Československo, dětská sekce.“ Jmenoval jsem se za čestného
předsedu. A tak jsem se stal celkem neoficiálně oficiálním čestným tajemníkem této neoficiální organizace. Když říkám úřad v Londýně, tak to jsem byl vlastně jen já, sekretářka a pár
dobrovolníků. Pracovali jsme u mne doma. Naším úkolem bylo v první řadě najít lidi, kteří by
adoptovali české děti. Dělali jsme to jako jistý druh obchodní činnosti. Například v Glasgowě
našli někoho, kdo řekl, že by chtěl desetiletou holku. Jak jinak mu chcete dodat desetiletou
holku, než že mu pošlete spoustu fotografií a řeknete: „Vyberte si!“ Myslím, že zpětně to zní
hrozně, ale bylo to rychlé a fungovalo to.
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Domnívám se, že děti, které byly na našich seznamech, ale nikdo si je nevybral, zemřely.
Byla to tak trochu sázka do loterie, kdo přijel. Děti jsme mohli dostat jenom do Anglie. Obracel jsem se na vlády mnoha zemí. Prosil jsem je, jestli by nevzaly nějaké děti. Všechny našly
různé důvody, proč to neudělat.
Jsme zpátky na nádraží, kde se před šedesáti lety událo skutečné drama šesti set šedesáti
devíti dětí, které přijely do Anglie. Musely to být scény naprosto nepopsatelné úzkosti, slz
všech matek, které opouštěly své děti. Dětí, které nevěděly, zda jedou na prázdniny nebo jestli
opouštějí rodiče navždy. Zda je čeká něco dobrého, přičemž se ptaly: „Proč mě posíláte
pryč?“
Nemyslím, že si někdo dokáže zpětně představit, jaké to bylo na Liverpool Street Station,
když se tam sešlo dvě stě padesát pěstounských rodičů. Vlak přijíždí. Dvě stě padesát pištících, řvoucích dětí vystupuje na nástupiště. Mnohé z nich štěstím bez sebe, myslely, že jsou
na prázdninách. Některé brečící, protože nevěděly, proč je rodiče opustili. Ostatní příliš malé
na to, aby vůbec chápaly, co se děje. Ale pak jsme museli všechny děti a stejně tolik dospělých dát dohromady, a to vůbec nebyl lehký úkol.
Na začátek září jsme zorganizovali vůbec největší transport. Na Wilsonovo nádraží jsme
museli přivést dvě stě jedenapadesát dětí a všechny jejich příbuzné, aby se s nimi rozloučili. V
Londýně jsme měli dvě stě jedenapadesát rodin, které se o ně měly postarat, až přijedou. Můžete si představit, jaké to tady v Praze bylo, všechna ta úzkost a strach. Odjezd byl připraven,
a najednou bylo všechno odvoláno. V osudný den 1. září 1939 vypukla válka. Všechny děti tu
uvízly. O žádném z těch dětí, pokud vím, a dost jsem po tom pátral, o žádném z těch dětí už
nikdo nikdy neslyšel. Předpokládám, že později byly deportovány do koncentračních táborů.

Wintonovy názory
Smích je nejdůležitější věcí v životě. Myslím, že většina lidí se bere příliš vážně, což jim
brání, aby se chovali skutečně přirozeně. Myslím si, že hodně lidí říká, že něco nejde udělat,
protože to nikdy ani nezkusili. Je to jenom záminka. Většina věcí i zdánlivě nemožných tvrdou prací dosáhnout lze. Myslím, že je to vůle, co lidem často schází. Filozofie pana Wintona
je myslet velkoryse, myslet pozitivně a nikdy neříkat „To nejde“. LÁSKA … Ach, láska je
velice důležitá. Je to jediná věc, která je skutečně důležitá. Je to umění kompromisu. Je to
umění soužití. Umění, když už ne sdílet stejné zájmy, tak alespoň tolerovat zájmy toho druhého. Mé ženě Gretě teď ani nevadí, když jdu na bridž a mně nevadí, když ona jde na ty své
dámské schůzky. Myslím, že hodně štěstí vám přinesou děti, ale taky hodně neštěstí, když se
jim nedaří. Myslím, že štěstí přináší, když se vám daří dělat to, co máte rádi. Mne vždy bavilo
dělat dobročinné práce pro staré lidi a pro postižené děti. Štěstím je pro mne a mou ženu skutečnost, že se dokážeme vzájemně tolerovat i po padesáti letech. Nebo dokonce víc než tolerovat. Jestliže věříte v Boha, tak nerozumím, proč by měl být rozdíl věřit jako katolík, žid
nebo muslim. Základ všech náboženství: dobro, etika, nezabíjet a starat se o své rodiče - je
stejný. Myslím, že lidi by měli míň dbát o to, co je v náboženství rozděluje, ale víc o etiku.
20.4. se v naší školní družině uskutečnil již tradiční slet čarodějnic a čarodějů, a tím
vyvrcholilo několikatýdenní snažení a příprava dětí a jejich paní vychovatelek.

Na koště dnes nasedám,
po roce zas letím k vám.
Budeme si spolu hrát,
soutěžit a malovat.
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Se soumrakem musím zpátky,
patř ím př ece do pohádky.
Soutěžily tři týmy (červený, zelený, modrý).
V každém z nich bylo okolo 15 žáků a žákyň. Zadané úkoly děti řešily postupně za svůj tým
v různých skupinkách nebo jednotlivě podle pobytu v družině. Aktivity s projektem související byly
v každém dni klíčové a hlavní, prolínaly tedy běžným životem školní družiny. Po každé aktivitě děti vyplňovaly jedním nalepením puzzlíku
týmový obrázek s motivem čarodějnice.
- Ježibabo, ježibabo, kampak letíš?
- Nevidíš? Na nákup!
- Ježibabo, ježibabo a co jíš?
- Nemám zuby, tak teď k stáru sním jen díry z ementálu.
- Ježibabo, ježibabo a pít smíš?
- Kdepak! Jenom když mám hosta, dám si sklenku octa!
- Ježibabo, ježibabo a kde spíš?
- Na mraku si ustelu a spím jako v hotelu!
Vybrali jsme z dubnových činností a aktivit, tvorby a kutění, doprovodných a hlavních akcí:
vyrábění zápichů čarodějnic nebo zakletých žabáků, stříhání a lepení symbolů magie, barevné počítání, bludiště, čarodějnická říkanka, skrývačky názvů měst, terčový závod, soutěže
týmů, přehlídka čarodějnic a čarodějů, slavnostní a sladké vyhodnocení, společné opékání
buřtíků.
Vymýšleli jsme zaříkadla a zaklínadla
„Hadí ocas, myší kvýky, ať jsou z tebe sladké fíky.“
„Čáry máry buk, ať je z tebe kluk.“
„Čáry máry lavice, ať je z tebe krabice.“
„Ručník bílý, skříňka bílá, proměníš se
v netopýra.“
„Láry fáry kravička, ať je z tebe botička.“
„Čáry máry velký pes, ať je z tebe Nová Ves.“
„Čáry máry trubice, ať je z tebe slepice.“
„Čáry máry myší trus, ať je tady pomerančový
džus.“
„Láry fáry kostičky, ať jsou tady hvězdičky.“
„Čáry máry Radeček, ať je z tebe paleček.“
„Láry fáry černý dům, přiběhne teď bílý kůň.“
„Čáry máry hvězdička, ať je z tebe myšička.“
„Čáry máry velký pes, ať je z tebe zóbí dnes.“
„Přijdou k tobě šmoulata, promění tě v poupata.“
„Čárečky márečky paličky, ať jsou tady dětičky.“
„Čáry máry lýkovec, proměníš se v ledovec.“
„Kouzlím, kouzlím lízátko, ať je z tebe děťátko.“
„Žabí žluč a hadí ocas, ať je z kovu mosaz.“
„Netopýr a dlouhý had, ať tu stojí zlatý hrad.“
„Čáry máry černá bílá, ať je z tebe koza líná.“
„Bílý den a černá noc znamená hodně moc, čarodějnice přiletí na pomoc.“
„Čáry máry učebnice, bude z tebe žalovnice.“
„Čáry máry Andulka, ať je z tebe Karkulka.“
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„Žabí kvákot, černý mrak, ať je z tebe hodný drak.“
„Čáry máry, ať jsou tady vrány.“
Připravovali jsme elixíry a lektvary
- elixír štěstí: „tři žabí jazyky, dvě králičí uši, šest
medvědích žlučí, pět včelích žihadel, šest šlach
z prasete, tři zuby orla.“
- elixír síly: „špetku soli, jeden nehet, trošku čelisti
budeš mít hned sílu jako mraky.“
- elixír lásky: „tři žabí stehna, dva hadí ocásky,
jeden žabí jazyk, dvě motýlí oči, osm vlčích střev,
pět sovích houknutí, třikrát prach z kouzelného
prstenu, tři kraví zuby.“
- elixír zdraví: „tři myši, jedna žába, dračí oko –
vhodit do kotle a nechat povařit.“
- lektvar chytrosti: hřebíček tam musíš dát, mateřídoušku rozlámat, vodu s mletým pepřem
nalít, lektvar chytrosti budeš mít, trochu nechutné – já to vím, ještě jednu radu ti povím, o
půlnoci musíš tento lektvar pít, jinak pavoučí tělo budeš mít.“
- lektvar „konec světa“: lektvar vařím dnes, přidám do něj bez, potom přidám černý kámen a
se světem bude ámen.“
- lektvar radosti: majoránku do toho dej, skořicí to posypej, kopřivový čaj tam nalij, citrónovou šťávou to polij, a teď to můžeš vypít, radost v sobě budeš mít.“
- objednávka: gobliní list, dračí kůže, skřetí nohu, dvě čelisti, černá magie, dračí mech, modrý
bez, gobliní kůže, 4 masa, 6 jablek, víno, silné pivo, dračí kořen, 4 skřetí listy, vlčí kůže,...
- další názvy elixírů: proměny zvířat, z dračích zubů, lenosti, zdraví, zombíků, moudrosti,
vtipu, sladkých jídel, slaných jídel, doby ledové, automobilů, maminek,...
Hádali jsme hádanky
- do domečku oknem vleze, pak se s ostatními sveze...
- tenounká panenka na špičce tancuje, čím déle
tancuje, tím je menší...
- čtyři nohy, čtyři rohy, ale za to bez hlavy, neuteče, nepotrhá, jenom žádné obavy...
- kdo mě má v kapse, nemá v ní nic...
- ani jeden vlásek nemá, hřeben však nikdy neodloží...
- města mám, domy žádné, lesy mám, stromy žádné, vody mám, ryby žádné...
- zvoní, zvoní, zvon to není, slova na drát navléká,
už tě slyším zdaleka...
- chodíte k nám v zimě v létě, vyprávíte o světě,
když už od vás všechno vím, v kamnech s vámi zatopím...
- od roka do roka máme my proroka, jísti mu nedáváme, ruku mu podáváme...
- co dělá hodný žák když jde do školy...
V den sletu čarodějnic a čarodějů – úterý 20.4. 2010
Soutěže a hry
- terčový závod – pohádkové bytosti a výjevy (soutěž dvojic)
- přenášení krabic s navigací (soutěž dvojic)
- nabalovaná (soutěž týmů)
- střemhlavý let na koštěti (soutěž týmů)
- štafetový běh s vodou a naplnění nádoby (soutěž týmů)
- najdi si co nejdříve z hromady svůj svršek (soutěž týmů)
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- čarodějnický, štafetový, sucharový, pískací závod (soutěž týmů)
Hlavní aktivita
- přehlídka čarodějů a čarodějnic
Další aktivity
- opékání buřtíků
- momentkové focení do alb a albíček,
kroniky školy
Vyhodnocení
- předání diplomků, pamětních lístků a
sladkých odměn
Po sletu čarodějnic 22.4.
- týmové malování a povídání – co se
nám líbilo: pobyt v přírodě, přehlídka
čarodějnic, rej okolo ohniště, opékání buřtíků, sluníčko a hezké počasí, hry a soutěže venku i v prostorách družiny,…
- společné vyhodnocení v družině
- těšíme se napřesrok!!!
20.4. byla dopoledne v naší školní kuchyni instalována, a tedy i uvedena do provozu nová
škrabka brambor.
21.4. se naši žáci a žákyně ze ZŠ, děti z mateřské školy a základní školy praktické spolu se
svými vyučujícími opět setkali s představiteli
společnosti HUMANITAS – CZ: Africká kultura.
Program: filmový dokument o Africe a povídání o něm, otázky dětí spojené s tématem život
v Africe, společné africké zpěvy a rytmické tance,
bubínky, bubny a společné bubnování, možnost
nákupu drobných originálních suvenýrů.
Zajímavý dokument, následné poutavé povídání a vyčerpávající odpovědi na všetečné divácké otázky nás obohatili o nové poznatky a
zkušenosti i ze všedního života obyvatel Afriky. Rytmy bubnů a bubínků a také taneční kreace našich žáků, žákyň, vyučujících a našich afrických předtanečníků nás strhli spolu s tóny a
zpěvem afrických písní.
22.4. – 24.4. se žáci a žákyně povinně volitelného předmětu „Společensko vědní seminář“
vypravili spolu se svou vyučující Pavlínou Křížovou na tradiční badatelsky poznávací a kulturně
výchovnou exkurzi – tentokrát do Prahy, Berouna a jeho okolí.
Svou výpravu velmi úspěšně propagovali mimo jiné na velikonočním jarmarku, a tak si zároveň prodejem velmi chutných pochoutek vlastnoručně samostatně nebo za pomoci maminek upečených a vyrobených přivydělali penízky na část
nákladů s ní spojenou.
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Prodávali tedy vynikající koláčky, řezy, větrníčky a jiné sladké dobroty a dobrůtky, jejichž jen
ochutnání pozvedne ženám poprsí o 10 cm a
mužům o 10% plat. Také se v jejich pestrém sortimentu nacházeli kouzelné bonbonky lásky,
moudrosti, antistresové, sexuální přitažlivosti,
plodnosti, krásy, štědrosti.
A jaká místa, pamětihodnosti a lokality navštívili? Vybrali jsme z jejich prezentace a následné
výpravy:
- Karlův most (nejslavnější most v České re-

publice)
- Aquapalace (největší aquapark v České republice)
- historická procházka po Praze („okukovat na určitá místa“)
- Karlštejn (hrad, který založil Karel IV.)
- Koněpruské jeskyně (přístupné veřejnosti od roku 1959, vápence staré přibližně 400
milionů let)
- medvědi Vojta, Kuba a Matěj
- nocování ve škole (hřiště s umělým povrchem, Beroun)
- důl Amerika.
22.4. se naši žáci a žákyně II. stupně a také ze 3. – 5. třídy zapojili do přípravy 3.
ročníku hudebně tanečního festivalu Zikmundohraní.
V tvůrčích dílnách pod vedením zkušených vedoucích od 10.00 hodin zručně a s umem
vyráběli různé artefakty: smaltované šperky (vedoucí paní Vladimíra Přibylová), korálkové
šperky (vedoucí p. uč. Ivana Kvapilová), drátkované šperky (vedoucí p. uč. Ivana Záhorovská), výrobky – motání z papíru (vedoucí p. uč. Marie Jirků), zvířátka ze sena (vedoucí paní
Marie Kepková).
25.4. postoupili z Mistrovství kraje Vysočina v Hutích
u Pacova na Český pohár Anička Círalová, Zuzanka Šebestová a Honzík Pytel.
Děkujeme vám za skvělé výkony
a za příkladnou reprezentaci školy a oddílu
a přejeme hodně úspěchů v soupeření o Český pohár
v Českém Brodu a v Týnci nad Sázavou!!!
26.4. uspořádal náš TOM „Práčata“ od 13.45 hodin
(pro nepřízeň počasí základní kolo ve školní tělocvičně, semifinále a finále – na školním hřišti) již 16. ročník kuličkiády pro oddíl „velkých“ a všechny zájemce z 5. až 9. třídy.
Výsledková listina
KULIČKIÁDA 2010 - 16. ročník
VELCÍ
ZÁKLADNÍ KOLA
Justa
5

SEMIFINÁLE
5.-8. Justa
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Míša M.
17.-20. Anička
Hanka
14.-16. Eliška

5
1
5
2

Míša K.
13.
Lux
Adýs
Ráďa Š.
17.-20. Tom

5
4
5
5
1

Janča
17.-20. Lidka
14.-16. Tedýs
Fanda
Péťa

3
1
2
3
3

Kikča
Anetka
Michal
14.-16. Pepča
17.-20. Ráďa P.

3
3
3
2
1

9.-10.
5.-8.
5.-8.

Míša M.
Hanka
Míša K.
Adýs
Ráďa Š.

11.-12. Janča
9.-10. Fanda
5.-8. Péťa
Kikča
Anetka
11.-12. Michal

1
4
3
3
4

2. Ráďa Š.
3. Kikča
4. Hanka

5
3
2

0
1
3
6
4
0

Všem zúčastněným děkujeme za skvělé výkony
a umístivším se na stupních nejvyšších gratulujeme!!!
26.4. jsme zaznamenali, že dvě kola před ukončením historicko naučné soutěže (nejen) o
historii školy v Rapšachu mají shodné bodové ohodnocení Zuzka a Ráďa Šebestovi a Lukáš
Havel, tedy 29,5 bodu.
27.4. se uskutečnilo již tradiční malování, tentokrát placek se špendlíkem, které si pro
nás opět připravili manželé Chumovi.
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Zdobili jsme kovovou placku o průměru 55
mm vzadu opatřenou spínacím špendlíkem. Výtvarníci a výtvarnice si navrhli a namalovali na
papír obrázky. Dále použili speciální pastelky a
zvýrazňovací fixy. Po namalování obrázků se laminovalo speciálním přístrojem a placky jsme si
hned odnesli.
27.4. obdržely naše děti z I. stupně v rámci periodické vitamínové dodávky z projektu „Ovoce
do škol“ tentokrát pitíčko bez konzervantů a umě-

lých barviv Kubík a pytlík s ředkvičkami.
Kubíkův slib: ve výrobcích značky Kubík nikdy nenajdete žádné konzervanty a umělá
barviva.
Kubíkov sl´ub: všetky nápoje od Kubíka sú vždy bez konzervantov a umelých farbív.
V předchozích zdravých hodech jsme si užívali např. pomeranče, jablíčka, jablečný džusík, hruštičky, okurky.
28.4. uspořádal náš TOM „Práčata“ od 14.30 hodin na školním hřišti již 16. ročník kuličkiády pro oddíl „malých“ a všechny zájemce z 1. až 4. třídy.
Výsledková listina – Kuličkiáda 2010 „malí“
Základní kolo
Miloušek (5 – postup)
Váša (4 – postup, lepší při rozstřelu)
Kubík (4 – celkově 7. místo)
Matěj a Beník (0 – celkově 12./13. místo)
Péťa (4 – postup)
Denísek (4 – postup)
Zbynďa a Krýša (2 – celkově 8./9. místo)
Daník (1 – celkově 10./11. místo)
Anička (6 – postup)
Sárinka (2 – postup)
Zuzanka (1 – celkově 10./11. místo)
Finále

1. místo Váša (7)
2.
3.
4.
5.
6.

místo Anička (4)
místo Miloušek (3)
místo Sárinka (1, lepší při rozstřelu)
místo Denísek (1)
místo Péťa (0)
Všem zúčastněným děkujeme za skvělé výkony
a umístivším se na stupních nejvyšších gratulujeme!!!
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29.4. jsme zaznamenali:
Vážení pedagogové, milí žáci,
dovolte nám velice Vám poděkovat za Vaši účast na letošní sbírce ve prospěch občanského sdružení CPK – CHRPA.
Vámi vybraná částka bude opět použita na nákup nových koníků a jejich výcvik. Řádně
připravené a prověřené koně pak opět darujeme do ústavů po celé České republice.
Veliké díky patří i všem pedagogům, bez kterých by sbírka na školách nemohla být uspořádaná.
Děkujeme Vám
CPK - CHRPA

KVĚTEN 2010
1.5. zorganizovala Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu a Obecní úřad
v Rapšachu spolu s místními hasiči již 3. ročník hudebně tanečního festivalu Zikmundohraní
aneb se Zikmundem vesele zahrajeme v kostele,
před radnicí beze studu tancem zaženeme nudu.
Festival se uskutečnil na počest patrona našeho kostela svatého Zikmunda, a to s níže
uvedeným programem a doprovodnými akcemi.
Úryvek z divadelní hříčky o svatém Zikmundovi:
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(dívá se na Franky)
„Franský král Chlodomír našel nás lehce,
nechat nás odejít, myslím, že nechce.
Je čas se rozloučit s životem na zemi,
den náš to poslední, dětičky, zdá se mi.“
(Po tomto otcovském „uklidnění“ děti začnou křičet a snaží se utéct)
Chlodomír :
„Hoďte je do studny, ať je tu klid,
už nikdy nespatří sluneční svit!“
(Vojáci háží děti do studny)
Synové:
„Tatííí!“
Vojáci:
„Letííí!“
Prokopie:
(snaží se zachránit)
„Poslyšte, mládenci, já jsem v tom nevinně,
jen jsem se přivdala k téhleté rodině.“
Chlodomír:
„Kuš! Do té vodičky skočte si, madam.“ (Vojáci ji uchopí)
Prokopie:
„Já nechci! Pusťte mě! (Vojáci ji hází do studny)
„Pomoc! Já padám!“
Chlodomír:
(otočí se na Zikmunda)
„Jak vidím, Zikmunde, nevzal jsi roha,
za chvíli předstoupíš před svého Boha.
Na cestu sbalil sis saky i paky?
Tak honem, přes okraj vhoďte ho taky.“

Zikmund:

(Vojáci házejí Zikmunda do studny, jeden přináší ceduli s křížkem a datem 1. května 524
a opírá ji o studnu. Zikmund se po chvíli vynoří)
Zikmund:
„Čekáte happy – end? Počkejte chvíli.
Voda, v níž plaval jsem, dodává síly.
A i když nezdám se pokladem zlatým,
za svoje pokání nyní jsem svatým.
A co nám z hororu tohoto plyne?
Hledejte, otcové, i tresty jiné,
ne každý, kdo v hněvu nepozná míru,
odpyká vinu svou, nalezne víru.“
Celý text na http://rapsach.cz/skola/zik_hricka.htm
Zikmundohraní předcházela velkolepá příprava – výroba artefaktů k prodeji, prací žáků I.
a II. stupně a školní družiny, dojednávání účasti a
zázemí pro vystupující, diváky, sponzorských darů
do tomboly nebo k prodeji, příprava tomboly, velké loterie, stánkového sortimentu a dalšího materiálního zázemí a prostor, a to včetně personálního
obsazení atd. Přípravná jednání probíhala jak na
úrovni obecního úřadu, tak i v rámci setkání zaměstnanců školy.
Celý přípravný a realizační tým žáků a pedagogů pracoval
pod vedením hlavních organizátorek – p. uč. Ivany Kvapilové p. uč. Pavlíny Křížové.
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Celým Zikmundohraním nás provázela skvělá
moderátorská dvojice
Radia Wawe
Miroslav Lenc a Daniel Stach.
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Prodejní stánky – košíkářské výrobky, výrobky pletené z loubku, keramika, rostlinky a bylinky
pro dům i zahradu, kamínky, exotické bonsaje,
pravý včelí med, medovina, dobroty a dobrůtky
z naší pekárny, dekorativní aplikace a košíčky,
svíčky a svícínky, patchwork, šperky z fimo hmoty, cukrovinky a také žákovské výrobky z našich
tvůrčích dílen (3. – 9. třídy), dětí I. stupně a ŠD:
košíčky a kočičky pletené z papíru, šperky smaltované, korálkové, drátkované, zvířátka, skřítci a jiné
artefakty vyráběné ze slámy, věnce a jiné jarně
laděné aplikace ze sušeného ovoce nebo proutí, dekorativní svícínky, motýlci a jiné produkty
z drátků, zvířátkové zápichy do květináče z vizovického těsta, perníčková potěšení mlsného
jazýčku a mnohé další.
Občerstvení – pikantní klobásky, domácí bramboráky, vynikající gulášek a také zelňačka,
točené pivo, osvěžující limo, výborné specialitky teplé i studené kuchyně, lahodná zmrzlinka
několikera příchutí.
Hry a zábava – hrad Aladin.
Krása obličeje a rukou – kosmetický koutek,
dekorativní líčení.
Bohatá tombola – hodnotné kousky i ptákovinky, kancelářské potřeby, hračky, dekorace pro
dům i zahradu, sladkosti, mlsky i pamlsky, koláče,
lahodný mok v setech, kosmetika těla i ducha, oblečení, utěrky, tašky aj.
Velká loterie – zájezd do Benátek pro jednu
osobu s CK Bolero tours, poukaz na bezva pizzu
v Pizzerii Panský šenk v hodnotě 600,- Kč, velký
dort od p. uč. Anny Novákové, domácí chlebová
pekárna, spousta palivového dřeva od firmy Kodavo.
Ochutnávky a prodej – lahodné pomazánky (například makrelová, sloní žrádlo, nivosýrová, Harissa, tuňáková, úžasná vajíčková, tvarohová s nivou, šakalí dech, česneková, falešná
humrová, krabí, letní, rybí, z celeru, ředkvičková, skvělá šunková, královská), domácí chléb
s rozmanitými příchutěmi a jiné kulinářské speciality, distribuce tištěných receptů pro všechny zájemce.
Vybrali jsme z receptů – pomazánky (ingredience):
z celeru: 150 g celeru, 50 g majonézy,
citrónová šťáva, sůl, cukr
- šakalí dech: 1 balení taveného sýra, 4
stroužky česneku, 2 větší vařené
mrkve, 1 – 2 lžíce majonézy nebo zakysané smetany, sůl
- skvělá šunková: 1 pomazánkové máslo,
1 tvaroh, 1 tavený sýr, 150 g dušené
šunky, kousek pórku, kousek mrkve,
pažitka, bylinková sůl, bílý pepř
- ředkvičková: 1 svazek ředkviček, menší
cibule, 7 vařených vajec, majolka, sůl, pepř, pažitka
-

- 76 -

Kronika ZŠ v Rapšachu
-

-

-

2009/2010

letní: 1 bílý jogurt, 1 sýr Lučina, 1 větší mrkev, pórek, 2 vařená vejce, sůl, pepř
falešná humrová: 1 mrkev, ½ celeru,
100 g sýra cihla, 2 lžíce majolky, sůl,
pepř, citrón
česneková: 200 g taveného sýra, 150 g
eidamu, 150 g šunkového salámu, 4
stroužky česneku, 1 majolka, sůl pepř
makrelová: uzená makrela, asi 100 g
majolky, 2 natvrdo uvařená vejce, 2
sladkokyselé okurky, půlka sklenice
Moravanky, cibule, trochu hořčice a citrónové šťávy, pepř.

Vybrali jsme z receptů – příprava domácího chleba:
Špenátový bochník
200 ml vody, 9 g soli, 40 g cukru, 240 g nasekaného špenátu, 520 g hladké mouky, 11 g
sušených kvasnic, 100 g rozpuštěného másla.
Droždí rozmícháme ve vlažné vodě, přidáme mouku, nasekaný špenát, cukr, sůl, rozpuštěné máslo a vypracujeme pevné nelepivé těsto. Rozválíme ho na pomoučeném valu do tvaru
knedlíkové šišky, přeložíme na plech vyložený papírem na pečení a necháme vykynout. Pak
těsto vložíme do trouby vyhřáté na 180 °C a pečeme asi 30 minut. Po upečení chléb ihned
potřeme vodou, aby neztvrdl, a necháme vychladnout.
Recept pro domácí pekárnu
Ingredience
750 g 1000 g
Voda
150 ml 200 ml
Sůl
7g
9g
Cukr
30 g
40 g
Nasekaný špenát 180 g 240 g
Hladká mouka
390 g 520 g
Sušené kvasnice
8g
11 g
Rozpuštěné máslo 75 g
100 g
Příprava: ingredience přidáváme do pekárny v následujícím pořadí: voda, sůl, cukr, nasekaný špenát, mouka a kvasnice. Zvolte program „SPRINT“, hmotnost a barvu, a program
spusťte. Po prvních pěti minutách hnětení přidejte rozpuštěné máslo. Jakmile pečení začne,
potřete kůrku rozpuštěným máslem.
Ořechový chléb
500 g hladké mouky, 200 g vlašských ořechů, 100 g vyloupaných slunečnicových semínek, 2,5 dl vody, 30 g droždí, l lžička soli, mouka na vál.
Droždí rozmícháme ve vlažné vodě, přidáme mouku, slunečnicová semínka, nasekané
vlašské ořechy a sůl a vypracujeme pevné nelepivé těsto. Rozválíme ho na pomoučeném valu
do tvaru knedlíkové šišky, přeložíme na plech vyložený papírem na pečení a necháme vykynout. Pak těsto vložíme do trouby vyhřáté na 180 °C a pečeme asi 30 minut. Po upečení chléb
ihned potřeme vodou, aby neztvrdl, a necháme vychladnout.
Recept pro domácí pekárnu
Ingredience
1000 g
Voda
250 ml
Sůl
1 lžička
Nasekané ořechy
200 g
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Hladká mouka
500 g
Sušené kvasnice
11 g
Slunečnicová semínka 100 g

Příprava: ingredience přidáváme do pekárny v následujícím pořadí: voda, sůl, mouka a
kvasnice. Zvolte program „ZÁKLADNÍ“, hmotnost a barvu, a program spusťte. Po zvukovém
signálu přidejte ořechy a slunečnicová semínka.

Zikmundohraní 2010 – program
Od 8.15 do 9.15 hodin proběhne v kostele mše zasvěcená svatému Zikmundovi






Chrámový pěvecký sbor v Suchém Vrbném
Martin Ferenc – viola, Marie Kepková – klávesy
Lenka Cvrčková – zpěv, Marie Kepková – klávesy
Anna Cvrčková – violoncello
L. a A.Cvrčkovy, M. Ferenc, M. Kepková – housle, viola, violoncello, klávesy



9.15 hod.
9.20 hod.
9.30 hod.
9.40 hod.
9.50 hod.

(kostel)
(kostel)
(kostel)
(kostel)
(kostel)

Slavnostní zahájení hudebně-tanečního festivalu a jarmarku

10.00 hod.

(pódium)



Divadelní hříčka o svatém Zikmundovi

10.05 hod.

(pódium)





















TAE – taneční aerobik DDM Třeboň
Pěvecký kroužek žáků ZŠ a MŠ v Rapšachu
El Contra - taneční skupina ZUŠ Trhové Sviny
Lukáš Polena - klávesy
Desperado – taneční a westernová skupina, České Budějovice
Michaela Bednářová - zpěv
Trnky brnky – ženský taneční soubor
Chrámový pěvecký sbor v Suchém Vrbném
Skupina orientálních tanečnic z Českých Velenic
Marta Kolesniková – kytara, ZUŠ Nové Hrady
Taneční aerobik DDM Třeboň
Šárka Imrichová - zpěv
Crazy Angels – taneční skupina ZUŠ Trhové Sviny
Lakomá Barka – hudební soubor Český Krumlov
Hlubocké princezny - mažoretky TJ Sokol Hluboká n. Vl.
G - UP – hudební rapová skupina
El Contra – taneční skupina ZUŠ Trhové Sviny
Komorní orchestr při ZŠ a MŠ v Rapšachu
Crazy Angels – taneční skupina ZUŠ Trhové Sviny

10.15 hod.
10.20 hod.
10.35 hod.
10.40 hod.
10.45 hod.
11.00 hod.
11.05 hod.
11.15 hod.
11.25 hod.
11.35 hod.
11.45 hod.
11.50 hod.
11.55 hod.
12.00 hod.
12.20 hod.
12.30 hod.
12.35 hod.
12.40 hod.
13.00 hod.

(pódium)
(pódium)
(pódium)
(pódium)
(pódium)
(pódium)
(pódium)
(pódium)
(pódium)
(pódium)
(pódium)
(pódium)
(pódium)
(pódium)
(pódium)
(pódium)
(pódium)
(pódium)
(pódium)










Velká tombola - slosování
Estuary High Tide – rocková skupina, České Budějovice
Trnky brnky – ženský taneční soubor
Štěpán Kutiš, Pavel Beneš, Jan Punda – kytary, bonga, zpěv
Hip Hop soubor Chicos, České Budějovice
Pěvecký kroužek žáků ZŠ a MŠ v Rapšachu
Hip Hop soubor Chicos, České Budějovice
Hráz – country skupina, Třeboň

13.05 hod.
13.15 hod.
13.35 hod.
13.45 hod.
14.00 hod.
14.05 hod.
14.20 hod.
14.25 hod.

(pódium)
(pódium)
(pódium)
(pódium)
(pódium)
(pódium)
(pódium)
(pódium)

- 78 -

Kronika ZŠ v Rapšachu

2009/2010









Velenická crew 410
Včelka Band – dívčí kapela, Tábor
Skupina orientálních tanečnic z Českých Velenic
Linda Šebestová - zpěv
Trnky brnky - ženský taneční soubor
Altekar – hudební skupina
Hlubocké princezny – formace

14.45 hod.
14.55 hod.
15.10 hod.
15.20 hod.
15.25 hod.
15.35 hod.
15.50 hod.

(pódium)
(pódium)
(pódium)
(pódium)
(pódium)
(pódium)
(náves)








Ukončení soutěžního programu, začátek hlasování
Ukončení hlasování
Vyhlášení výsledků, předávání cen
Ukázky vítězných vystoupení
Slavnostní ukončení festivalu
Ukončení jarmarku

16.10 hod.
16.25 hod.
16.45 hod.
16.55 hod.
17.10 hod.
17.30 hod.

(pódium)
(pódium)
(pódium)
(pódium)
(pódium)

Po skončení soutěžního programu hrál k tanci a poslechu
Komorní orchestr při ZŠ a MŠ v Rapšachu.

Vítěz v kategorii taneční: TRNKY BRNKY
Vítěz v kategorii hudební: G-UP
DĚKUJEME ZA HODNOTNÝ VÝKON A GRATULUJEME!!!
Poděkování náleží všem
vystupujícím,
panu zvukaři,
moderátorům,
sponzorům,
prodejcům,
vystavovatelům,
návštěvníkům,
obecnímu úřadu,
místním hasičům,
našim žákům a žákyním,
hlavním organizátorkám
a jejich přípravnému a realizačnímu týmu
za
zdárný průběh Zikmundohraní!!!
5.5. pokračoval od 13.30 hodin do 15.00 hodin ve své přípravné misi k účasti na turistickém závodu – Český pohár a Mistrovství ČR – tým zájemců a zájemkyň z řad našich žáků
a žákyň a zejména postupující z Mistrovství Jihočeského kraje ve Vodňanech a z Mistrovství
kraje Vysočina v Hutích u Pacova pod vedením pana Míry Šebesty.
Zaměřili se především na zdokonalování znalostí a dovedností v oblasti určování dřevin,
památek v rámci kontroly KPČ, turistických a topografických značek a uzlování.
7.5. se uskutečnilo v rámci 2. a 3. vyučovací hodiny setkání dětí s básničkou, tedy prezentace recitátorů a recitátorek našeho I. stupně.
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Vystupující se představili svým uměním přednesu převážně lyrické tvorby známých i méně
známých děl autorů pro děti a mládež. Svými recitačními výkony vytvořili příjemnou atmosféru a
byli spravedlivě odměněni uznalým potleskem
publika i poroty.
Recitující si odnesli za svůj výstup účastnický
diplom a ti nejlepší byli vyhodnoceni pořadím na
stupních vítězů.
Bdělá a spravedlivá porota složená
z vyučujících I. stupně dospěla na základě hodnocení zejména úrovně přednesu, srozumitelnosti, sdělnosti, opravdovosti sebevyjádření a celkového dojmu k následujícím výsledkům:
1. třída
1. místo Jiřík Beníšek („Veverka“)
2. místo Markétka Vávrová („Žába leží
v kaluži“) a Eriček Grundza („Na dvorečku“)
3. místo Vojtík Nistor („Naše bílá kočička“)
4. místo Fanda Ouška („Vítr v trní“)
2. třída
1. místo Lianka Hrubá („Lesní studánka“) a
Kryštůfek Růžička („Jablíčka“)
2. místo Žanetka Kicová („Ukolébavka“) a Terezka Žahourová („Na Matějské pouti“)
3. místo Karolínka Houhová („C jako Culinka“)
3. třída
1. místo Martínek Kocina („Kdyby“) a Míša Kica („Kolik má Praha věží“)
2. místo Natálka Móžiová („Tlumočnice Mici“)
3. místo Sárinka Svobodová („Otvírání studánek“)
4. třída
1. místo Justýnka Schiendlová („Pět minut v Africe“) a Anička Círalová („Uspávanka“)
2. místo Miloušek Mužík („Slon“) a Majda Oušková („Jak se maluje domeček“)
3. místo Sárinka Herzogová („Ukolébavka“) a Adámek Havel („Čtyři kočky“)
5. třída
1. místo Verunka Oušková („Noční jízda“) a Janička Beníšková („Kniha třesků a plesků“)
2. místo Dáda Prokeš („Jak sportujeme“)
3. místo Nikolka Křížová („Kozlíčkovo naučení“).
Děkujeme všem vystupujícím za hodnotný umělecký výkon
a těm nejlepším gratulujeme!!!
7.5. jsme pro Občanské sdružení Píšťalka zahájili prodej záložek do knížky s motivy
zvířátek za 25,- Kč a píšťalek za 25,- Kč v rámci celorepublikové pomoci dětem a mladým
lidem se získaným handicapem, tedy těm, kteří ke svému postižení přišli nešťastnou náhodou
a najednou si musejí zvykat na život s handicapem a potřebují naši pomoc.
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Z webu www.ospistalka.cz jsme převzali:
Posláním občanského sdružení Píšťalka je pomoc dětem a mladým lidem se získaným
handicapem. Jde nám především o to, aby ti, kteří byli zdraví, ale nešťastnou náhodou - při
autonehodě, při sportu, ale také špatným lékařským zákrokem - o své zdraví přišli, měli možnost přiblížit se běžnému životu, aby zase mohli navštěvovat školu, vzdělávat se a třeba také
najít práci, prostě, aby se v co největší míře vrátili k tomu, co dělali předtím, když měli pocit,
že jim se nemůže nic stát.
Proto je naším krédem „Stát se to může komukoliv z nás".
Příklady konkrétní pomoci (výpis): doplatek invalidního vozíku, zvukové knížky a jiné
pomůcky, pláštěnky a dva fusáky ke speciálnímu kočárku pro postiženého syna, doplatek invalidního vozíku, příslušenství k invalidnímu vozíku, sociální výpomoc matce dvou nemocných dětí, doplatek na speciální kočárek, zakoupení speciálních pomůcek, příspěvek pro školu
s handicapovanými dětmi, příspěvek po dlouhodobé léčbě, příspěvek na zdravotnické prostředky, dovybavení lůžkových oddělení, zakoupení sportovního vozíku, mechanický vozík
Invacare top end, doplatek nájezdové plošiny apod.
7.5. naše děvčata z kroužku dovedných rukou upekla a nazdobila pod vedením p. uč. Anny
Novákové voňavé a sladké dorty ve tvaru srdce
pro své maminky ku příležitosti nedělní oslavy
jejich svátku, Dne matek.
8.5. zasáhla naše výprava závodníků a závodnic do bojů o postup na Mistrovství ČR v Českém
Brodu – TZ I. stupně – 1. závod Českého poháru.
Připomněli jsme si, že postup na Mistrovství
ČR (Frýdlant nad Ostravicí 19.6.) má již zajištěn díky svým předešlým skvělým výkonům
Ráďa Šebesta.
Turistický závod – naši postupující na Mistrovství ČR (Frýdlant nad Ostravicí)

Anička Círalová z 2. místa (kategorie nejmladší žákyně)

Majda Oušková ze 3. místa (kategorie nejmladší žákyně)

a
Ráďa Šebesta – přímý postup (kategorie
mladší žáci)
GRATULUJEME!!!
Děkujeme všem závodníkům a závodnicím za skvělé výkony
a za příkladnou reprezentaci školy a oddílu
a postupujícím přejeme hodně úspěchů
v soupeření na Mistrovství ČR
ve Frýdlantu nad Ostravicí!!!
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10.5. již podesáté prožívali naši třeťáci spolu se svou p.
uč. Radkou Círalovou dobrodružství a samostatně, ve dvojicích nebo v týmech plnili úkoly v rámci projektu „Ostrov
Robinsonů“, z jehož dosavadních aktivit jsme vybrali:
1. Dodržujeme pravidla a pokyny.
2. Plníme úkoly a zaznamenáváme jejich splnění –
umožní nám to na závěr nocovat na Ostrově Robinsonů.
3. Prožíváme Robinsonovy osudy na základě knihy o
něm.
4. Skládáme název projektu.
5. Poznáváme různá povolání spojená s mořeplavbou.
6. Píšeme svá přání.
7. Počítáme a opakujeme si slovní druhy.
8. Zpíváme si (Citrónky, Velrybářská výprava,…)
9. Prozkoumáváme části trojstěžňového korábu a prožíváme, co to je mít mořskou nemoc.
10. Cestujeme do Afriky nebo Ameriky.
11.Malujeme a vybarvujeme palmy, ostrov, příšery, lodě atd.
12. Hrajeme v kostky.
13. Na Seznamu vyhledáváme fotografie pod
heslem Guinea, Afrika (mapy, domorodé obyvatelstvo, flora a fauna, vesnice aj.).
14. Rozmotáváme lano.
15. Skládáme část příběhu po kartičkách
v týmech.
16. Tvoříme věty na základě kombinace číslic
označujících vybrané slovní druhy.
17. Dělíme jednociferným dělitelem.
18. Bojujeme o část pokladu s jeho strážcem –
strážkyní.
19. Utíkáme ze zajetí spolu s Robinsonem, Mulejem a Xurym.
20. Plavíme se po širém moři na korábu.
21. Dramatizujeme vybranou epizodu.
22. Skládáme a čteme část příběhu.
23. Pohybujeme se ve větrném víru.
Projekt v tuto chvíli nekončí – pokračujeme
vstříc novým dobrodružstvím dál a dál!!!
10.5. uspořádal náš TOM „Práčata“ od 13.45 hodin v tělocvičně školy míčování s turisty.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Soutěže družstev
Strážci kuželek.
Kuželky medicinbalem.
Kopaná ve dvou řadách.
Závod dvou míčů.
Deset hodů na koš.
Psí fotbal.
Štafety s medicinbalem.
Děkujeme soutěžícím za skvělé výkony
a všem na stupních vítězů gratulujeme!!!
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11.5. tým našich fotbalových nadějí z řad žáků 4. – 6. třídy zasáhl již tradičně pod vedením trenérky p. uč. Květy Machové do bojů o postup v MC Donald Cup.
Zápasům předcházela velmi pečlivá a svědomitá týmová příprava, při které jsme pilovali
techniku, taktiku a posilovali bojovného ducha. Trénink se soustředil na hbitost, rychlost, přihrávky (které mají „oči“), koncentraci a zapojení myšlení v různých herních i standardních
situacích.
Po dvou remízách a dvou porážkách vybojovali naši borci 5. místo ve své skupině.
Soupiska týmu: Adam Havel, Pavel Jindra, Vašek Pšenička, Viktor Pipek, Radek Šebesta,
Roman Ferenc, David Prokeš, Dušan Herzog, Jula Ferenc, Fanda Círal, Adam Janeček, Tomáš Horník.
Více na http://www.mcdonald.estranky.cz/stranka/mc-donald_s-cup-2009_2010
Děkujeme našim fotbalistům za skvělé výkony
a za příkladnou reprezentaci školy!!!
12.5. se žáci a žákyně 4. – 9. třídy a zájemci z nižších tříd zúčastnili praktické části dopravní olympiády – jízdy zručnosti.
Setkání mladých cyklistů předcházelo plnění testových otázek již v předchozím týdnu. A
tak jsme si opět „užívali“ osmičku, slalom, koridor, přenášení nádobky, stopku.
P. uč. Ivana Záhorovská, garant soutěže, zároveň připravila informační nástěnku na chodbě I. stupně.
Výsledky dopravní olympiády
1. třída
1. místo Vojtík Nistor
2. třída
1. místo Zuzanka Šebestová
2. místo Terezka Žahourová
3. místo Vašík Sokolík
4. místo Kubík Střítecký
3. třída
1. místo Martínek Kocina
2. místo Denísek Ferenc
3. – 5. místo Míša Kica, Péťa Machač, Zbynďa Schicker
4. třída
1. místo Majda Oušková
2. místo Anička Círalová
3. místo Adámek Havel
4. místo Justýnka Schiendlová
5. třída
1. místo Pavlík Vlk
2. místo Verunka Oušková
3. místo Eliška Kreklová
4. místo Románek Ferenc
6. třída
1. místo Honzík Adam
2. místo Radim Folta
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3. místo Adámek Janeček
4. místo Tedýs Pytel
7. třída
1. místo Ondra Bárta
2. místo Kristýna Pšenáková
3. místo Maruška Gáborová
4. místo Nela Pudilová
8. třída
1. místo Honza Kořínek
2. místo Rudík Babor
3. místo Pepa Kaňúr
4. místo Míša Kliment
9. třída
1. místo Honza Kocanda
2. místo Honza Ferenc
3. místo Lukáš Havel
4. místo Míra Sokolík
Děkujeme soutěžícím za skvělé výkony
a všem na stupních vítězů gratulujeme!!!
16.5. – 18.5. se naši osmáci se svou p. uč. Olgou Imrichovou vypravili na třídní výlet do
Chlumu u Třeboně a jeho okolí.
Za základnu si zvolili autocamp U Čerta, ležící na severním břehu rybníka Hejtman asi 1
km od Chlumu, podnikli pěší zhruba čtyřhodinový výlet kolem téhož rybníka, navštívili
Chlum a jeho pamětihodnosti, poseděli u ohně a opékali si voňavé uzené pochoutky.
18.5. se naši žáci a žákyně 3. a 4. třídy vypravili pod vedením p. uč. Radky Círalové a p.
uč. Květy Machové v rámci výchovy k bezpečnému chování do Třeboně na dopravní hřiště,
kde pod odborným vedením instruktorů autoškoly a strážníků městské policie absolvovali
praktické zaměstnání vedoucí k řešení vybraných situací provozu na pozemních komunikacích.
Účastníci a účastnice z řad našich čtvrťáků po úspěšném zakončení znalostního testu
z oblasti bezpečnosti silničního provozu a splnění všech podmínek (maximální ztráta 5 bodů
při pohybu na dopravním hřišti) obdrželi řidičák mladého cyklisty autorizovaný Autoškolou
Martin Ille, s.r.o. v Třeboni. Průkaz na zadní straně disponuje důležitými telefonními čísly pro
pomoc v nouzi.
18.5. jsme si o našem Zikmundohraní přečetli v Týdeníku Jindřichohradecka:
BEZ ŠKOLY BY RAPŠACH UMŘEL
Marcela Kůrková
RAPŠACH - Zářným příkladem toho, že i malá obec dokáže velké věci, je Rapšach na Suchdolsku. Obec se 600 obyvateli má plnohodnotnou devítiletou základní školu, svůj komorní
orchestr a každoročně dokáže připravit májový festival, jehož sláva, a to i přesto, že zde vystupují výhradně amatérské soubory, již dávno překročila nejen hranice obce, ale i regionu. O Rapšachu, který by navíc mohl sloužit i jako učebnicový příklad integrace romských obyvatel,
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jsme v průběhu festivalu Zikmundohraní hovořili se starostkou a právničkou Lenkou Cvrčkovou (ČSSD - na
snímku), která se věnuje své profesi a funkci zastává jako
neuvolněná.
Hudebně-taneční festival Zikmundohraní se u
vás koná již potřetí. Jaká je jeho hlavní myšlenka?
Vnímáme náš festival jako netradiční způsob, jak
slavit tradiční posvícení - máme u nás kostel svatého
Zikmunda a jeho svátek připadá právě na 1. května. Já
osobně si nejvíce cením toho, že festival dává dohromady
obec - v tomto směru je to skutečně něco naprosto mimořádného.
Navíc je s ním úzce spojena i fantastická aktivita ženského tanečního souboru Trnky brnky, který v Rapšachu
existuje již třetí rok a jehož sláva již dávno překročila
hranice obce. Za celým festivalem je samozřejmě neuvěřitelné množství práce a organizace hlavně paní učitelek
z naší základní školy.
Pořadatelem jsou obec a základní škola. Jak je

to s financemi?
Již druhý rok se nám podařilo získat grant „Živá kultura" od Jihočeského kraje, za což velmi
děkujeme. Letos navíc přibyla i finanční podpora od jedné z významných firem. Finanční prostředky, které se tady případně vydělají, jdou tradičně na školu, letos je v plánu vylepšit z nich
školní knihovnu.
Festival je i navzdory tomu, že tady nevystupují profesionální zpěváci nebo tanečníci, ale jen nadšenci, proslaven na celém Třeboňsku a Českovelenicku a jezdí
sem lidé opravdu zdaleka. Co tomu říkáte?
Já osobně jsem strašně hrdá, že se nám něco takového podařilo. Podobně to vnímají i všichni další obyvatelé. Podle mě je to hrozně zvedlo a všichni se snaží nějak pomoci. Před Zikmundohraním třeba uklízejí a zametají před svými domy... Na to, že Rapšach má 600 obyvatel, je podle
mě podobný počin něčím naprosto úžasným. Jak jsem již řekla, zavedení tradice festivalu vnímám jako velmi zásadní moment v životě obce.
Jedním z pořadatelů je svými aktivitami široko daleko vyhlášená škola. Bez ní
by to asi v Rapšachu nešlo, viďte?
Ano, škola u nás hraje opravdu velice zásadní roli. Komplikované je to pouze v tom, že nás
stojí opravdu spoustu peněz - jsme obec se 600 obyvateli, ale máme tady devítiletou základní
školu! Jezdí k nám děti nejen ze spádové oblasti, ale dokonce i ze Suchdola nad Lužnicí. Myslím, zeje to jen proto, že naše škola je naprosto vynikající v přístupu k dětem.
Obec se tedy školy nikdy nevzdá?
Škola stojí zhruba jednu pětinu našeho celého ročního rozpočtu, ale vzdát se jí za žádnou
cenu nechceme. Vlastně by to ani nebylo možné, protože obec by bez ní úplně umřela. Její kulturní, společenský i sociální aspekt hraje v Rapšachu tak zásadní roli, že by to bez ní ani nešlo.
Dnes již nejsou tak přísné podmínky jako dříve, takže obec, která školu
opravdu chce, ji udržet může. Jde v uvozovkách pouze o peníze.
Přesně tak. To, o čem hovoříte, je asi jediná výhoda věci. Naopak nevýhodou pro nás je, že
vzhledem k tomu, že v Suchdole nad Lužnicí je základní škola, tak od města nedostáváme žádné
příspěvky, které obce bez škol ze zákona samozřejmě platí. Takže my vlastně veškeré náklady
táhneme i za suchdolské děti, ale jinak to nejde, protože v našich lavicích by chyběly.
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Rapšach naopak nemá svůj kulturní dům. O jeho výstavbě neuvažujete?
Z našeho sedmimilionového rozpočtu tohle moc reálné není. A to i přesto, že obec není nějak zásadně zadlužena - splácíme jen úvěry z plynofikace a z čistírny odpadních vod. Nyní se
ale jako v nejbližší době jeví na příští rok plánovaná rekonstrukce průtahu obcí, což je silnice ve
vlastnictví Jihočeského kraje. Ten sice opravu uhradí, ale na obec zůstanou chodníky, takže jen
na to padnou tři miliony korun. Vylepšení zanedbané infrastruktury je pro nás ale hlavní prioritou.
Lidé v Rapšachu jsou hodně odkázáni na cestování. Jak je to s dopravní obslužností?
V týdnu se ještě do práce nebo k lékaři dostanou, ale třeba v sobotu a v neděli tady vůbec
žádný autobus nejezdí. Víme, že to není ideální, ale nemáme na to, abychom si zaplatili nějaký
další spoj.
Když jste si veřejně postěžovala, že malé obce mají velmi těžkou cestu k dotacím, prý vám bylo odpovězeno v tom smyslu, že máte prostě smůlu.
No to mi opravdu zvedlo adrenalin. Dotačních titulů pro malé obce je opravdu málo, a to i
přesto, že i malá obec může mít velké potřeby. My máme například spočítáno, že bychom na
opravu místních komunikací potřebovali 20 milionů. Z těch našich sedmi milionů, z nichž musíme hradit běžný provoz obce, to nikdy nedáme dohromady. A když požádáme do Regionálního operačního programu (ROP) o peníze z fondů Evropské unie, tak ve výsledku zjistíme,
že jsme byli třikrát neúspěšní.
Nesete to úkorně?
Ano, protože teď, když by snad konečně možná určitá naděje byla, tak příslušný monitorovací výbor schválí, že povinná spoluúčast obce v případě ROP už nebude třeba jen 7,5 procenta, ale minimálně 35 procent! Nejenže tohle je pro nás neúnosná podmínka, ale navíc je to nespravedlivé, protože předtím, a to i pro podivné záležitosti typu „s golfem proti drogové závislosti", to šlo a podíl žadatele byl mnohem nižší. Škoda, že na naše místní komunikace v té době
nikdy nebylo.
20.5. se zájemci z řad žáků a žákyň zejména
II. stupně vypravili pod vedením p. uč. Pavlíny
Křížové, Marie Jirků a Ivany Kvapilové do naší
stověžaté matičky Prahy, kde se vydováděli
v aquaparku Aquapalace Čestlice a navštívili
muzeum čokolády Choco story, kde kromě absolvované prohlídky také ochutnali vzorky lahodně se na jazýčku rozplývající.
21.5. – 22.5. přenocovali ve škole v rámci
svého třídního výletu naši šesťáci a sedmáci spolu se svými p. uč. Pavlínou Křížovou a Ivanou
Kvapilovou. Sportovali v tělocvičně, zahráli si
Aktivity, sledovali filmy a také grilovali.
22.5. zasáhla naše výprava závodníků a závodnic do bojů o postup na Mistrovství ČR
v Malenovicích – TZ I. stupně – 2. závod Českého poháru.
Připomněli jsme si, že postup na Mistrovství
ČR (Frýdlant nad Ostravicí 19.6.) má již zajištěn
díky svým předešlým skvělým výkonům Ráďa Šebesta a ze závodů v Českém Brodu pak
Majda Oušková a Anička Círalová.
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Turistický závod – náš další postupující na Mistrovství ČR (Frýdlant nad Ostravicí)

Fanda Círal z 2. místa (kategorie mladší žáci)
GRATULUJEME!!!
Děkujeme všem závodníkům a závodnicím za skvělé výkony
a za příkladnou reprezentaci školy a oddílu
a všem postupujícím přejeme hodně úspěchů
v soupeření na Mistrovství ČR
ve Frýdlantu nad Ostravicí!!!
23.5. jsme spolu s dětmi z naší školky přivítali
nové občánky naší obce:
Kubíka Daňka
Marečka Šťávu
Pavlíka Šťávu
Kačenku Vaňátkovou
Renatku Vašňtkovou
Péťu Ference
Všem občánkům a jejich rodičům přejeme do
života hodně zdraví a štěstí!
25.5. se čtvrťáci vypravili se svou p. uč. Květou Machovou do našeho hlavního města
Prahy, kde navštívili Staroměstské a Václavské náměstí, Mosteckou věž, Karlův most,
Hradčany a brázdili vltavské vody parníkem.

26.5. si pochutnávaly naše děti z I. stupně tentokrát na hruštičce a dvou pomerančích
v rámci periodické vitamínové dodávky z projektu „Ovoce do škol“.
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27.5. vystavili naši deváťáci své tablo „ZOO
RAPŠACH“ na obecním úřadu.
28.5. se deváťáci seznamovali se základy finanční gramotnosti a čtyři hodiny matematiky
hráli mimo jiné hru "Finanční svoboda". Dopadlo to dobře, nikdo nevyhlásil osobní bankrot...
31.5. nás navštívil náš bývalý žák Dominik
Špimr. Pohovořili jsme o tom, co život přinesl a
přinese.
31.5. zorganizoval náš TOM „Práčata“ již tradiční turnaj ve vybíjené o dort Tomíků, a to od
13.45 hodin ve školní tělocvičně.
Soutěže se zúčastnila čtyři družstva, tedy
téměř čtyři desítky hráčů a hráček z řad malých a
velkých turistů a všech zájemců napříč celým
spektrem dětských věkových kategorií.
Hráli jsme systémem každý s každým a boje o
titul a sladké kousky dortíků od p. uč. A. Novákové se zdramatizovali po regulérní změně pravidel,
kdy se zápasilo pět minut a rozhodoval zbylý počet
soupeřů v herním poli.
Výsledková listina
2. místo
Zuzka
Evík
Alfonz
Michal
Anetka
Kikča
Dan O.
Justa
Dan I.

3. místo

1. místo

4. místo

Míša K.
Honza F.
Zdeněk
Lidka
Péťa
Marek
Tedýs
Míra
Beník

Víťa
Ráďa Š.
Fanda
Adýs J.
Tom
Ráďa P.
Váša
Anička Z.
Kuba S.

Zbynďa
Pepča
Denísek
Anička C.
Adýs H.
Honza K.
Míša M.
Míla
Kuba G.

Děkujeme všem soutěžícím za skvělé výkony a vítězům gratulujeme!!!

ČERVEN 2010
1.6. vyšlo poslední – tedy 10. číslo – našeho nejoblíbenějšího školního časopisu Rapšach
Planet na školní rok 2009/2010, z jehož obsahu jsme vybrali:
ROZLOUČENÍ DEVÁŤÁKŮ
Tak a máme tu konec roku =)
Pomalu a jistě se to blíží, teď nám začal červen a než se nadějeme budeme odevzdávat učebnice. =) Pro vás, kteří tu budete ještě zůstávat, přejeme, aby se vám povedly na
této škole co nejlepší výsledky protože pouze nimi vám začne nový život. Tahle škola je
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to nejlepší co vás může potkat. Myslíme si, že si nikdo nemůže na nic stěžovat. Učitelé
jedna báseň, požehnaně výletů, akcí ať už mimoškolních nebo těch školních =) a přátel
víc než dost ;)
Těmito slovy se s vámi loučíme a určitě se ještě někdy potkáme ;)
Přejeme vám na této škole jen to nejlepší. ;)
Vaše 9. třída…
Také my se s našimi odcházejícími (nejen deváťáky) loučíme.
Přejeme jim úspěšný start do nového kola souboje s životními osudy, hodně zdraví, štěstí, kamarádství a úspěchů!
3.6. se naši deváťáci se svou p. uč. Ivanou Záhorovskou vypravili na třídní výlet po
okolí Rapšachu.
Dopoledne prošli trasu Rapšach – Tokániště – Františkov – Rapšach, také houbařili, opájeli se vůní konvalinek, tedy oddávali se krásám našich příhraničních lesů a hájů, luk a pastvin, aktivně sportovali a v odpolední části se setkali se bývalou třídní p. uč. Janou Skřivánkovou.
4.6. nás navštívil náš bývalý žák Pavel Gábor. Pohovořili jsme o tom, co život přinesl a
přinese.
5.6. zasáhla naše výprava závodníků a závodnic do bojů
o postup na Mistrovství ČR v Týnci nad Sázavou – TZ I.
stupně – 3. závod Českého poháru.
Připomněli jsme si, že postup na Mistrovství ČR (Frýdlant nad Ostravicí 19.6.) má již zajištěn díky svým předešlým skvělým výkonům Ráďa Šebesta a také Majda Oušková
a Fanda a Anička Círalovi.
Turistický závod – naši postupující na Mistrovství
ČR (Frýdlant nad Ostravicí)

Zuzanka Šebestová (kategorie nejmladší žákyně)
Verunka Oušková (kategorie mladší žákyně)
POPRVÉ V HISTORII JSME VYHRÁLI CELKOVĚ
MLADŠÍ ŽÁKY!!!
GRATULUJEME!!!
Děkujeme všem závodníkům a závodnicím za skvělé výkony
a za příkladnou reprezentaci školy a oddílu
a všem postupujícím přejeme hodně úspěchů
v soupeření na Mistrovství ČR
ve Frýdlantu nad Ostravicí!!!
8.6. malovali naši nejmenší prvňáčci a druháčci na chodník, a tak vytvořili za jednu hodinu
výtvarné výchovy pod vedením p. uč. Radky Cí- 89 -
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ralové nádherná dílka v galerii Pod oblohou před bočním vchodem do naší školy.
11.6. – 12.6. naši třeťáci se svou p. uč. Radkou Círalovou přenocovali ve škole, a završili tak
několikatýdenní cestovatelské poznávání a dobrodružství „Ostrov Robinsonů“.
Pátek 11.6.
Výprava za střelnici k Dračici. Cestou jsme
hráli hru Kolíček a povídali si. U Dračice jsme
našli opuštěnou jeskyni (vchod do štoly) a volali
na Robinsona – nebyl tam, jen komáři. Na kládě
chodili proti sobě a pokoušeli se vyhnout bez spadnutí. Kluci porovnávali svoji výšku
s výškou trav. Obdivovali krásu řeky a okolní krajiny. O kousek dál stavěli dva týmy, Robinsonky Robinsoni, z přírodnin (mech, kapradí, květy, listy,
kameny, větve, šišky, voda, bahno) jeskyni. Lodičku (odřezek) pouštěli po vodě a koukali, jak
proplouvá mezi kameny.
Cestou zpátky hráli hru Kolíček a obdobu hry
Bomba (místo toho Sopka a Pátek). Zbynďa se
pokusil unést všechny batohy.
Po obědě jsme navštívili keramickou dílnu.
Srovnání jak dělal nádoby Robinson a jak p. Kovařík (hlína, hrnčířský kruh, pec), zrovna vypalovali.
Děti dostaly malé dárečky a já hrneček – velmi
děkujeme. Na zpáteční cestě do školy osvěžení
nanukem.
Ve škole se sami rozdělili. Holky ve třídě rozjely Dámskou jízdu – tančily, blikaly baterkami,
chodily jako modelky po spojených lavicích. Klukům a maminkám vstup zakázán!
Kluci hráli fotbal a pak vybiku v tělocvičně.
Pak se zase všichni sešli při hrách v tělocvičně, hra
Komár.
Popřáli jsme Denískovi a pustili se do řezů
Míša a ňamek, bouchli šampus se třpytkami. Pokračovali míčové hry, hra Pockeru, houpání na kruzích aj.
Večeře: bramborový guláš a opečené buřtíky a rohlíky a chlebíky. Perník. Schovka a přehazka. Krátká vycházka.
Výstup na horu Odvážných. Odvážní byli nakonec všichni. To bylo nejhezčí!! Denis si šel za
spolusvícení ostatních do tělocvičny najít přání od
Robinsonů a malé dárečky k narozeninám.
A spát! Nikomu se nechtělo. Poslední usínali
okolo 2. hod.
Sobota 12.6.
Časně ráno, před 6, vstávání. Nejdříve se leželo a povídalo se, hlavně o stezce odvahy. Pak snídaně. Jasně zvítězily čokoládové kuličky v mlíčku
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(díky Ferencům) a perník. Chleba nikdo nechtěl.
Úklid třídy zabral hodinu. Třpytky byly opravdu všude a kraťasy a trička nikde. Po úklidu
jsme měli soutěž – slova pozpátku – odměnou byly bonbony. Předání diplomů a ňamek. Krátké zhodnocení: Co jsme si odnesli z Ostrova Robinsonů? A zakončení projektu.
Čekání na rodiče na školním hřišti. Nejméně unavení hráli přehazku (asi 6), ostatní jen
seděli a povídali.
12.6. spolupořádala naše škola oslavy Dne dětí v MAGNĚ CARTECH:
1. Prohlídka firmy Magna Cartech + DHL
- čtyři prohlídky (v rozmezí 9.00 – 11.30)
2. Hry a soutěže v režii naší školy (9.00 –
10.30)
- zrcátkovid (jdi po vytčené trati podle „periskopu“)
- dírkostrk (postrkuj pomocí provázků kuličku do cíle po děravé nakloněné rovině)
- gumicuk (vyběhni a natáhni tělem gumové lano co nejdále)
- koule (projdi trasu po náhradních „podrážkách“)
- lyže (vyjdi si na krátkou túru ve dvou)
- špalky (projdi trasu po jiných náhradních „podrážkách“)
3. SDH České Velenice (10.30 – 11.30)
- prohlídka techniky
- ukázka hašení
4. SUD Suchdol nad Lužnicí (11.30 – 12.30)
- O Růžence
5. Skákací hrad, trampolína, opékání buřtíků, občerstvení, sladké ceny.
15.6. se naši prvňáčci a čtvrťáci se svou p. uč. Květou Machovou vypravili v rámci prvouky a přírodovědy na procházku spojenou s bádáním pulců a žabek v lokalitě pískovna
Františkov – „Pískovna u Dračice“ . Před tím se u ohýnku posilnili grilovaným masíčkem.
Z http://www.trebonsko.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=1595&lang=cs jsme
převzali:
Přírodní památka „Pískovna u Dračice“ byla vyhlášena na ploše 7,9 ha v červnu 2001 v
katastrálním území Rapšach ve třetí zóně CHKO. Nachází se v prostoru bývalé těžebny štěrkopísku a má komplexní charakter. Předmětem ochrany jsou zde pro Třeboňsko unikátní geologicko-geomorfologické jevy odkryté těžbou štěrkopísků, dále suchá a teplá stanoviště skalních výchozů a obnažených štěrkopísků, drobné mokřady na dně pískovny a na ně vázaná
rostlinná i živočišná společenstva s výskytem ohrožených druhů, včetně druhů evropsky významných. Pískovna demonstruje vznik přírodovědecky hodnotné lokality při těžbě tradiční
místní suroviny a zároveň dokladuje geologickou stavbu Třeboňské pánve.
Centrum přírodní památky představuje nerekultivovaná zbytková těžebna štěrkopísku na
levém břehu říčky Dračice, na východním okraji bývalého dobývacího prostoru Rapšach,
který je rekultivován zemědělsky na louky a pastviny. Krajinný ráz území je oproti jeho původní podobě zcela změněn a má unikátní charakter připomínající místy pouštní či polopouštní oblasti. Těžbou štěrkopísku byly odkryty zajímavé geologicko-geomorfologické jevy při
základně čtvrtohorních sedimentárních vrstev.
V lokalitě se vyskytuje a pravidelně rozmnožuje např. ropucha krátkonohá (Bufo calamita
- kriticky ohrožený druh), která zde vytváří významnou populaci v rámci jihočeského regionu,
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dále blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus - kriticky ohrožený druh), dále skokan štíhlý (Rana
dalmatina) a rosnička zelená (Hyla arborea). Z plazů se hojně vyskytuje zmije obecná (Vipera berus) a dva druhy ještěrek - ještěrka obecná (Lacerta agilis) a ještěrka živorodá (L. vivipara). Výjimečnost území podtrhuje i v rámci Čech zcela mimořádné zahnízdění vlhy pestré
(Merops apiaster) v roce 2002.
17.6. jsme se fotili do svých třídních, rodinných i soukromých alb i albíček,
v budoucnu tak vyvolávajících nostalgii a vzpomínky na školní kámoše a kámošky a na léta
prožitá na základce.

17.6. jsme zaznamenali sdělení společnosti SCIO naší škole:
Společnost SCIO uděluje
CERTIFIKÁT
za aktivní přístup
k hodnocení kvality vlastní výchovně vzdělávací činnosti
ve školních letech 2008/2009 a 2009/2010
Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu
V noci ze čtvrtka 17. na pátek 18. července 2010 dosáhlo počítadlo přístupů na našich
webových stránkách čísla 30.000!
Děkujeme všem, kdo naše stránky navštěvují!
19.6. jsme zasáhli do bojů o mistrovský titul
v turistických závodech na Mistrovství ČR ve
Frýdlantu nad Ostravicí.
V kategorii nejmladších žákyň získala Majda
Oušková bronzovou medaili,
Anička Círalová byla čtvrtá a Zuzka Šebestová
pátá.
V kategorii mladších žákyň skončila Verča Oušková na krásném sedmém místě.
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V kategorii mladších žáků získal Ráďa
Šebesta zlatou medaili a Fanda Círal
stříbrnou.
Český pohár v kategorii mladších žáků
vyhrál Ráďa Šebesta, na druhém místě
skončil Fanda Círal.
Anička Círalová skončila v Českém poháru na nádherném druhém místě.
V celkovém hodnocení Českého poháru v žákovských kategoriích jsme dosáhli
obrovského úspěchu – celkově druhého místa!
Děkujeme!!!
Na konci školního roku 2009/2010:
22.6. vystoupila děvčata z našeho pěveckého
kroužku, který vede p. uč. Květa Machová, před
spolužáky, spolužačkami a vyučujícími v rámci
svého koncertu v tělocvičně školy.
V podání našich pěveckých nadějí zazněly
mimo jiné následující písně: „Kůň bílý“, „Láska na
100 let“, „Ten, kdo má tě rád“, „Co na tom je tak
zlého“, „Bathory“, „Hruška“, „Včelín“, „Písek“,
„Červená řeka“, „Nějak se vytrácíš má lásko“,
„Čas sluhů“, „Džíny“, „Strach“, „V stínu kapradiny“, „Čekej tiše“, „Co to má společnýho s láskou“, „Bad Romance“, „Hallelujah“.
Děkujeme panu Josefu Machovi za skvělé ozvučení!!!
Děvčata a paní učitelko, děkujeme vám!!!
22.6. – 25.6. jsme postupně provedli kontrolu a předávání učebnic (a také úklid tříd,
úprava okolí školy).
22.6. se uskutečnila pedagogická rada (výchova a vzdělání, organizace závěru školního
roku).
23.6. se žáci a žákyně I. stupně spolu se
svými p. uč. Květou Machovou, Janou Havlovou a
Radkou Círalovou vypravili na třídní výlet do
Českého Krumlova, kde na „otáčku“ zhlédli divadelní představení Kašpárek v rohlíku III. a v
Českých Budějovicích zavítali na netradiční výstavu typu „na vlastní ruce“ MEGA ŘECKO.
(http://www.vtt.cz/informace/novinky-z-vtt/megarecko-interaktivni-vystava-nejen-pro-deti)
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24.6. se žáci a žákyně 6. – 9. třídy spolu s p.
řed. Karlem Snětinou a p. uč. Ivanou Kvapilovou,
Marií Jirků, Olgou Imrichovou, Martinem Kvapilem a Pavlínou Křížovou vypravili na zeměpisně
poznávací exkurzi „po vlastech jihočeských“ –
Novohradské hory, Terčino údolí, Červené blato, České Budějovice.

7:30 – odjezd z Rapšachu

8:30 – České Budějovice – „vylodění“ 6. třídy: návštěva Hvězdárny a planetária, exkurze
do pivovaru Budvar a prohlídka pobočky
Českého hydrometeorologického ústavu.
9:15 – příjezd Terčino údolí (7. – 9. třída)
9:15 – 11:15 – Terčino údolí, vodopád, Cuknštejn
11:45 – příjezd Hojná Voda
11:45 – 12:45 – Kraví hora
13:00 – 13:30 – Dobrá Voda
14:30 – České Budějovice, „nalodění“ šesťáků
15:30 – příjezd Červené Blato (společně)
15:30 – 16:45 – Červené Blato
16:45 – odjezd z Červeného Blata
kolem 17:15 – 18:00 – návrat do Rapšachu

Terčino údolí – přírodně krajinářský park,
dnes na ploše 138,3 ha (původně jen 68,8 ha). Roku 1949 vyhlášený národní přírodní památkou (NPP). Založený jako šlechtický park, zřejmě roku 1756 J. N. Buquoyem, na podnět hraběnky Terezie (odtud též Tereziino údolí, pův. Krásné) v údolí řeky Stropnice. Osázen značným množstvím cizokrajných dřevin (pro stáří některé mizí).
Dodnes dále můžeme obdivovat vstupní bránu z r. 1797, empírový lázeňský dům Václavovy lázně (tzv. Lázničky) z let 1788 - 1797, klasicistní tzv. Modrý dům z r. 1803 (poškozen
povodní v r. 1936) a dnes pouze zřícenina, Švýcarský dům, zachovalý a upravený hamerský
mlýn (dnes penzion) z 18. století, tvrz Cuknštejn, rybníky (Gabrielin, Dámský), 500 let starý
památný dub a především pak umělý vodopád z roku 1817 napájený náhonem z říčky Stropnice.
Vše spojuje 5 km dlouhá okružní naučná stezka. V současném obnoveném stavu vás s přírodou i historií Terčina údolí seznámí na dvanácti moderně koncipovaných informačních panelech.

Terčino údolí

Vodopád
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Hojná Voda (německy Heilbrunn, dříve také Vilémova Hora) je
vesnice na Novohradsku, která leží nad Dobrou Vodou v Novohradských
horách v údolí mezi Kraví Horou (953 m n. m.) a Vysokou (1034 m n.
m.). Je zde mnoho přírodních zajímavostí, například kamenné útvary
bizarních tvarů. Název pochází od významu Hojivá voda. První zmínka o
Hojné Vodě je z roku 1553, kdy Vilém z Rožmberka přivedl 26 usedlíků
a dřevařů. Ti založili osadu jménem Vilémova Hora, zřejmě na počest
Viléma z Rožmberka. Další zmínka o Hojné Vodě pochází z roku 1564,
kdy byl objeven léčivý pramen. V roce 1938 v městysi Hojná Voda žilo
více než 600 obyvatel, z toho 15 Čechů. Po válce, z níž se větší část
mužů nevrátila, bylo obyvatelstvo vystěhováno (84 mužů, 191 žen a 226 dětí). V roce 1949
zde bylo vytvořeno zakázané hraniční pásmo, a více než polovina domů byla zbořena. V šedesátých letech sice došlo k zpřístupnění Hojné Vody, ale do roku 1989 byly Novohradské
hory téměř neznámou oblastí, ve které vládla Pohraniční
stráž.
Kraví hora – zdaleka viditelný vrch klenbovitého
tvaru - Kraví hora (původně Kamenná h.) - patří k nezaměnitelným dominantám Novohradských hor. Na jejím 953 metrů vysokém vrcholu nalezneme skalní hradby, množství izolovaných skal a známý bizarní granodioritový útvar "Napoleonovu hlavu",
10 m vysokou. Dříve dobytkem vypásané (odtud změna
názvu na "Kraví horu", německy "Kühberg") kamenné
moře dnes náletem zarůstá.
Železná vojenská hláska z roku 1989 (pravděpodobně
poslední minulého režimu) těsně pod vrcholem, byla v
roce 2001 přestavěna na telekomunikační věž a současně rozhlednu, přidáním podpěr a točitého schodiště. Po zdolání 129+1 schodu můžeme z plošiny ve výšce 24 metrů spatřit nejen
okolní vrcholy (Vysoká, Kuní hora, rakouský Mandelstein, Tischberg a Aichelberg), nebo
jihočeskou pánev na severní straně, ale za dobrého počasí i šumavské vrcholy Smrčina,
Plechý či Knížecí stolec nebo dokonce Alpy na jihu. To se ale poštěstí jen několik málo dní v
roce. Celková výška hlásky je 37 metrů.
Dobrá Voda je místní část Horní Stropnice a poutní místo. V Novohradských horách je
na jihozápadním svahu barokní kostel jako dominanta lokality viditelná za jasného počasí až z
Budějovicka, Třeboňska atd. Dobrá Voda byla pro svou mírně radioaktivní vodu a polohu
lokality s nejčistším vzduchem v Čechách vyhledávána jako lázeňské místo. Byla nejnavštěvovanějším poutním místem v českobudějovické diecézi, kam přicházeli poutníci nejen z
Čech a Rakouska, ale i z Bavorska, Moravy a z Uher.
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Červené blato je národní přírodní rezervace ležící na okraji CHKO
Třeboňsko jihovýchodně od Šalmanovic. NPR se rozkládá na pomezí
okresů České Budějovice a Jindřichův Hradec na třech katastrálních
územích: Byňov (město Nové Hrady), Těšínov (obec Petříkov) a Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí (město Suchdol nad Lužnicí).
Na území rezervace se od roku 1774 těžila rašelina pro blízkou sklářskou huť. Těžba rašeliny byla ukončena ve 20. století. V roce 1953 bylo území rašeliniště vyhlášeno rezervací
sloužící zejména k ochraně přirozeného krajinného pokryvu. Rozloha rezervace je 331 ha.
Celé území je protkáno sítí kanálů a stružek, které během těžby rašeliny sloužily k odvádění vody. Nyní je odvodňovací systém zahrazován, aby voda zůstávala v území a zůstal tak
zachován krajinný ráz tundry. Vegetace území je tvořena zejména borovicí blatkou, rojovníkem bahenním, suchopýrem pochvatým, borůvkou a brusinkou. Na některých místech roste
klikva bahenní a lze zde najít i některé vzácné druhy jako například rosnatka okrouhlolistá.

28.6. se v prostorách učeben, tělocvičny a dvora školy uskutečnila zdravotnická soutěž deseti
smíšených týmů žáků a žákyň I. a II. stupně.
Vedoucí týmů (žáci a žákyně 7. – 9. třídy): Eva
Marešová, Honza Pytel, Anička Ďuchová, Monča
Trojáková, Lukáš Havel, Lucka Michalíková,
Míša Kliment, Ivanka Dvořáková, Marek Richter,
Pepa Kaňúr.
Zaměřili jsme se zejména na poskytování první předlékařské pomoci v konkrétních situacích a
ošetřování různých druhů poranění.
Stanoviště vedená jednotlivými vyučujícími: první technická pomoc, třídění zraněných,
přivolání záchranné služby, stabilizovaná poloha, KPCR, ošetření poranění, puzzle – Henri
Dunant, omalovánky Mezinárodního červeného kříže, vybavení autolékárničky, léčivé byliny.
Členové a členky každého týmu se střídali v plnění úkolů a podle stanovených kritérií
získávaly body do soutěžních průkazů.

- 96 -

Kronika ZŠ v Rapšachu

2009/2010

Výsledky zdravotnické soutěže 2010 – pořadí týmů
1. místo tým Evy Marešové – Tom Horník, Honzík Kříž, Míša Machová, Ted Pytel,
Sárinka Svobodová, Zuzanka Šebestová, Eliška Kreklová, Beník Ferenc, Zuzka Uhrínová, Anička Círalová a Ondra Bárta
2. místo tým Míši Klimenta
3. místo tým Pepy Kaňúra
4. místo tým Lucky Michalíkové
5. místo tým Honzy Pytla
6. – 9. místo tým Lukáše Havla
6. – 9. místo tým Ivanky Dvořákové
6. – 9. místo tým Aničky Ďuchové
6. – 9. místo tým Monči Trojákové
10. místo tým Marka Richtera.
Děkujeme všem zúčastněným za skvělé výkony a prokázané dovednosti a znalosti
a výhercům a výherkyním gratulujeme!!!
28.6. jsme zaznamenali konečné výsledky literární soutěže pro všechny knihomoly:
1. místo Adélka Jindrová (7. třída) a Kristýnka Šímová (6. třída) – 26 knih
Obě náruživé čtenářky obdržely knižní publikace podle svého výběru.
2. místo Míša Kanděrová – 19 knih
3. místo Simča Kubatová a Maruška Gáborová – 10 knih.
Děkujeme všem zúčastněným za kladný vztah
k četbě
a výherkyním gratulujeme!!!
29.6. jen telegraficky – závěrečné úklidové práce, volejbal vycházejících žáků a žákyň :
pracovníci školy s jednoznačně nejednoznačným výsledkem 2 : 0 a disco pořádané vycházejícími – báječně jsme si to užili!!!
Deváťáci, gratulujeme a děkujeme!!!

29.6. nás navštívili bývalé žákyně Bára Nistorová a Mirka Kvašná a bývalí žáci David
Grundza a Lukáš Schiendl. Pohovořili jsme o tom, co život přinesl, přináší a přinese.
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30.6. vyhlásil na slavnostním ukončení školního roku náš pan ředitel výsledky historicko naučné
soutěže (nejen) o historii školy: až poslední (tedy
desáté) kolo rozhodlo – o první místo se podělili
Zuzka a Ráďa Šebestovi a druhé obsadil Lukáš
Havel.
Děkujeme vám za píli a vytrvalost!!!

30.6. opět jen telegraficky: předávání vysvědčení, poslední zvonění, písnička pro naše
vycházející žáky a žákyně, slavnostní rozloučení
(nejen) s vycházejícími a školním rokem 2009/2010, závěrečná porada.

Písnička pro devítku – 2010 (Príbeh nekončí)
1. Devět roků od začátku
Právě čeká vás další krok, máte teď šanci
začít nový příběh
V Paříži maj Eifellovku, na Halámkách
Bártovku
Zdenda (Bárta) bude architekt světoznámý
Ref: Anička (Ďuchová) u zrcadla rtěnkou
mává
Svůj vzhled nezanedbává, zpívat snad líp
než spoustu věcí dokáže
Monča (Trojáková) spoustu dobrých přátel má
Rve se za jejich práva a loví mobil stále po kapsách
2. Eva (Marešová) to je kapitánka, ve velení je nejlepší
Se vším se s úsměvem vypořádá
Chelsea, Real i Juventus smlouvu Mírovi
už chystají
Čeká ho sportovní kariéra
Ref: Dominik (Jiroutek) often plays computer games
Kočkám ryby žrát dává
Four Ozzies má z postele s nima vstává
Honza (Ferenc) nekončí a zpívá dál, čeká
ho velká sláva
A nosí mikrofóny po kapsách
3. Nechej fotbal na pozítří i když Baník má Tě rád
Vyřídilku i slalom Honza (Pytel) zvládá
Honza (Šroub) ruce zaměstnává ale rozum nechává spát
S úsměvem na tváři nám zamává
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Ref: Honza(Kocanda) je kulturní, svůj diskopříběh stále dál rozehrává
A rehabilitace moc rád má
Míša
(Špimr)
rád
(ne)pomáhá
a (ne)poslouchá na kole jezdívává
A hlavu svou v kapucách nosívá
4. Lukáš (Havel) to je Barichello, formule
v oblibě má
Jednou bude formulním =) inženýrem
David (Janoch) žížaly vykopává a ryby na
ně naláká
K rybníčku na fichtlu on krosívá
Ref: Jakub (Šrámek) značky kreslívá, nic nevnímá, hudbu uchem nasává
A ryby v školní tašce nosívá
Pavel (Doležal) je úžasný a přátelský a chytrý taky bývá
A s kamarády se vždy rozdělí
5. Gláďa (Petr Gladics) má hodně přezdívek,
rychlý je jako blesk
Účesy často on měnívá
Ref: Lucka (Michalíková) je vodomil, mořská panna
Jejím bytem je vana
Modelka s kočárkem je už v Suchdole
známá
Iva (Záhorovská) je příjemná, usměvavá, fialovou má ráda
A nosí minerály na miskách
Autoři: nejdůležitější člen – Michal Kliment
Další: Lucka Plchová, Ondra Macho
Občasní pomocníci: Aneta Demeterová, Lenka Kratochvílová a Bára Holanová

Tak a máme tu konec roku =)
Pomalu a jistě se to blíží, teď nám začal červen a než se nadějeme budeme odevzdávat učebnice. =) Pro vás, kteří tu budete ještě zůstávat, přejeme, aby se vám povedly na
této škole co nejlepší výsledky protože pouze nimi vám začne nový život. Tahle škola je
to nejlepší co vás může potkat. Myslíme si, že si nikdo nemůže na nic stěžovat. Učitelé
jedna báseň, požehnaně výletů, akcí ať už mimoškolních nebo těch školních =) a přátel
víc než dost ;)
Těmito slovy se s vámi loučíme a určitě se ještě někdy potkáme ;)
Přejeme vám na této škole jen to nejlepší. ;)
Vaše 9. třída…
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Také my se s našimi odcházejícími (nejen deváťáky) loučíme.
Přejeme jim úspěšný start do nového kola souboje s životními osudy,
hodně zdraví, štěstí,
kamarádství a úspěchů!
Popřejme si sluníčkové a pohodové prázdniny
a ať je nový školní rok zase o něco
lepší než ten uplynulý!!!
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