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ZÁŘÍ 2010
1.9. se uskutečnilo slavnostní zahájení nového školního roku 2010/2011: přejeme
zdárné a úspěšné vykročení do další důležité
životní etapy našim nejmenším školáčkům a
školačkám,
prvňáčkům
a
prvňačkám.
Vycházejícím žákům a žákyním jsme popřáli
bezproblémové zvládnutí posledního roku povinné
školní docházky – budou se rozhodovat o svém
profesním zaměření. Zazpívali jsme s naším
školním pěveckým souborem vedeným p. uč.
Květou Machovou.
Každoročnímu uvítacímu rituálu předcházela
pečlivá prázdninová údržba a úklid prostor naší
školy, školky a školních kuchyní: především v družině a kuchyni byla provedena výmalba a
pracovník odborné firmy nainstaloval nový varný kotel. Ve školce byl obměněn a doplněn
nábytek.
Do nového školního roku jsme si popřáli hodně úspěchů!!!
A co na nás mimo jiné čeká a
co nás nemine
v nadcházejícím období?
- zahájení činnosti zájmových kroužků (od 13. září)
- 18.9.: MISTROVSTVÍ ČR V TZ - smíšené dvojice, Kožlany, pro všechny nominované,
odjezd po domluvě s trenérem.
- 24.9. – 26.9.: MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ V TZ, Kežmarok - Slovenská republika,
pro všechny postupující, odjezd po domluvě s trenérem.
- 2.10.: DRAKIÁDA - 10. ročník, pro všechny zájemce, od 14:00 hod. na hřišti SK Rapšach.
- 27.10. – 29.10.: PODZIMNÍ PRÁZDNINY
- 13.11. – 14.11.: OSLAVA 30 LET ODDÍLU, pro všechny bývalé i současné členy, denně od
10:00 ve škole.
- 17.11.: ZA POSLEDNÍMI LETOŠNÍMI KEŠKAMI, pro všechny zájemce, asi kolem
Třeboně, sraz v 10:00 na návsi
- 24.11.: TŘÍDNÍ SCHŮZKY, od 16:30 hod. v jednotlivých třídách.
Více na: http://www.rapsach.cz/skola/
1.9. vyšlo 1. číslo našeho nejoblíbenějšího školního časopisu Rapšach Planet za školní
rok 2010/2011, jehož řádky byly jako již tradičně věnovány zejména prázdninovému
turistickému táboru.
Cyrus Smith ve svém balonu četl jen RICHMONDSKÝ OBČASNÍK
a LINCOLNSKÝ ZPRAVODAJ.
Kdyby znal RAPŠACH PLANET, četl by jistě JENOM TEN!
ČTI HO I TY!
Více na: http://www.rapsach.cz/skola/stahni.htm
7.9. naše žáky a žákyni 2. třídy navštívili příslušníci Policie ČR a seznámili
je s programem Ajaxův zápisník.
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Z webu http://www.policie.cz/clanek/ajaxuv-zapisnik-242170.aspx:
„Ajaxův zápisník“ je preventivní projekt, jehož cílem je už zvyšovat právní vědomí u dětí
mladšího školního věku; průvodce jim dělá policejní pes Ajax.
Žáci druhých tříd základních škol se učí pomocí Ajaxova zápisníku předcházet různým
sociálně patologickým jevům např.




šikaně,
alkoholu a nealkoholovým drogám,
hazardním hrám apod.

Seznamují se také s běžnými každodenními záležitostmi



pohyb v silničním provozu,
vlastní bezpečnost.
7.9. jsme se ohlédli za velmi úspěšným
vystoupením našeho Rapšašského komorního
orchestru v kostele Nejsvětější Trojice Kuks:
Theatrum Kuks 2010
Koncert
Moravská barokní hudba
neděle 29. srpna 2010 v 11:00 hodin v kostele
Nejsvětější Trojice Kuks

Program:
Josef Schreier (1718 – ?)
Symphonia z Oratoria na Velký pátek
František V. Míča (1694 – 1744)
Zpívaná rozjímání
Sinfonia, Arie 1. - Alto Outrpnost, Coro
František A. Míča (1694 – 1745)
Quatuor elementa (Čtyři živlové)
Sinfonia - Allegro assai, Adagio, Menuet
Arie ohně
Arie země
Sbor
Josef Schreier (1718 – ?)
Missa Pastoralis
Kyrie a Christe
Gloria
Credo
Sanctus
Benedictus
Agnus a Ossana
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Hraje Rapšašský komorní orchestr a hosté pod vedením Františka Cvrčka
Soprán: Veronika Holcová, Růžena Kroniková
Alt: Lenka Cvrčková, Olga Imrichová, Olga Valentová,
Bas: Pavel Brůha, Jan Holec, Pavel Pikous
1. housle: Lenka Cvrčková, Gabriela Kubátová j.h.,
2. housle: Lenka Němcová
viola: Martin Ferenc
violoncello: Anna Cvrčková, Jakub Vostoupal
klávesy: Marie Kepková
sopránová zobcová flétna: Lenka Cvrčková st.
Rapšašský komorní orchestr je volné sdružení amatérských hudebníků a studentů
konzervatoře. Soubor se věnuje barokní a předklasicistní hudbě a usiluje o oživení kantorské
hudební tradice v podmínkách dnešního venkova. Na základě našich zkušeností z koncertů a
mší v Čechách a v Rakousku jsme přesvědčeni, že barokní hudba tohoto typu je živá a dokáže
oslovit svou nápaditostí, upřímností a melodičností i současného posluchače.
Vážení hudebníci, děkujeme Vám.
7.9. – 8.9. jsme v naší ŠD a MŠ vybavili stávající televizní přijímače zařízením set-top
box, tedy přídavným přístrojem, který se zapojí mezi stávající anténu a „analogový“ televizor
za účelem příjmu digitálního pozemního vysílání.
8.9. přihlásil naši školu p. řed. Karel Snětina do grantového projektu na vybavení škol
experimentálním systémem Vernier.
Web http://kdf.mff.cuni.cz/cez-regionum-2010/ mimo jiné uvádí: společnost Edufor s. r.
o., výhradní dovozce experimentálních a měřicích systémů Vernier do ČR, s podporou
Katedry didaktiky fyziky MFF UK v Praze usiluje o získání grantu Nadace ČEZ na vybavení
škol experimentálními pomůckami pro výuku přírodních věd. Zapojené školy v případě
úspěchu grantu získají ZDARMA experimentální vybavení a akreditované školení.
V týdnu od 13.9. zahájily v naší škole činnost následující zájmové kroužky:
Kroužek

Třída

Vedoucí

Poznámka

Výtvarný I. stupeň

1.-5.

Martin Kvapil

Florbal

6.-9.

Ivana Záhorovská

Pohybové hry

1.-5.

Anna Nováková

STŘEDA 13:30-14:15

Dovedné ruce (dívky)

2.-9.

Anna Nováková

PÁTEK 13:30-14:15

Hra na zobcovou flétnu

1.-9.

Olga Imrichová

ČTVRTEK 14:15-15:30

Pěvecký

1.-9.

Květa Machová

PONDĚLÍ 12:45-13:30

Počítačová animace

5.-9.

Karel Snětina

STŘEDA 13:45-14:30

Tvorba škol. časopisu

8.-9.

Karel Snětina

převážně doma

Hra na klavír

1.-9.

Olga Imrichová

TOM - Turistický závod

1.-9.

Miroslav Šebesta

až podle domluvy

TOM „Práčata" mladší

1.-4.

Martin Kvapil
Marie Snětinová
Ivana Záhorovská

STŘEDA 14:15-15:30

TOM „Práčata" starší

5.-9.

Karel Snětina
Pavlína Křížová

Katolické náboženství

1.-5.

Jaroslav Šmejkal
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13.9. se v naší škole uskutečnila dobročinná sbírka „Srdíčkový den“, kterou
realizovala naše bývalá žákyně Monča Trojáková.
Z webu http://www.zivotdetem.cz:
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. Při dnešním rychlém vývoji medicíny a
techniky tyto přístroje stárnou rychleji než dříve. Obnova zdravotnické techniky na světové
úrovni je nezbytně nutná pro zkvalitnění péče o kriticky nemocné děti.
Naše sdružení se snaží pomáhat nemocným dětem také přímo, a to darováním hraček,
knížek, pořízením hezkého nábytku na dětská lůžková oddělení, pořádáním besídek pro děti,
které jsou dlouhodobě upoutány na lůžku,... V menší míře a dle možností našeho sdružení
dále pomáháme jednotlivým žadatelům. Jedná se především o hrazení příspěvků na pořízení
invalidních vozíčků, rehabilitačních pomůcek,…
Rádi bychom pomohli všem dětským oddělením nemocnic, dalším dětským zařízením a
jednotlivcům, kteří nás o pomoc žádají, ale bohužel to není v některých případech v našich
silách.
Budeme rádi, podaří-li se nám společným úsilím pomoci všem, kteří naši pomoc a zájem
opravdu potřebují. To je cílem a přáním občanského sdružení Život dětem.

Děkujeme Monče a všem, kteří si srdíčko zakoupili,
a tak se podíleli na prospěšné a potřebné akci!!!
18.9. se naši reprezentanti a reprezentantky zúčastnili Mistrovství ČR v turistických
závodech (smíšené dvojice), Nočního závodu v TZ – Kožlany.
V poměrně chladném počasí se naši závodníci nenechali zahanbit, a v kategorii do třiceti
let (součet věku obou závodníků) obsadili:
Anička Círalová a Ráďa Šebesta 6. místo, Zuzanka Šebestová a Fanda Círal 13.
místo a Verča Herzogová a Péťa Voříšek 20. místo z pětadvaceti dvojic.
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V nočním závodě pak v kategorii dvojic
obsadila Zuzka s Verčou krásné 2. místo,
kategorii žákyň vyhrála Anička a o stupně
vítězů v kategorii žáků se podělili Ráďa, Fanda
a Péťa (v tomto pořadí).
Děkujeme všem závodníkům a závodnicím za
skvělé výkony, za příkladnou reprezentaci
školy a oddílu a k dosaženým výsledkům
gratulujeme!!!
Děkujeme také panu Františku Círalovi za
bezplatnou dopravu!
22.9. jsme zveřejnili prostřednictvím informačních letáčků a plakátů následující
nabídky:
1. Knížky z nakladatelství SVOJTKA – objednávku nutno odevzdat do 5. října 2010.
2. Vánoční fotografování (různé varianty) – objednávku nutno odevzdat do 15. října 2010.
Obojí ke stažení na http://rapsach.cz/skola/index.htm

3. DVD z tábora Dračice 2010 (3 hodiny filmu + všechny táborové fotky) – objednávky
v ředitelně školy.
23.9. se zájemci z řad našich žáků a žákyň
starších 12 let, tedy zejména II. a starší z I. stupně,
vypravili spolu se svými p. uč. Pavlínou Křížovou,
p. uč. Ivanou Kvapilovou a p. uč. Marií Jirků na
poznávací výlet do naší stověžaté matičky měst
Prahy, kde podnikli exkurzi ve firmě Cola-Cola a
navštívili ráj vodních radovánek a potěšení
Aquapark Čestlice.
Více informací získali všichni zúčastnění na
nástěnce umístěné u schodů na chodbě II. stupně.
23.9. v 05.08 hodin nastal i v našich příhraničních zeměpisných dálavách, polích, lesích a
lukách astronomický podzim.
Z http://www.mediafax.cz/domaci/3101041-Zacal-podzim-Jake-bude-pocasi:
Slunce přejde přesně nad rovníkem, vstoupí do znamení Vah a nastane podzimní
rovnodennost, tedy den a noc budou stejně dlouhé. Po příští tři měsíce se pak budou noci až
do 21. prosince, kdy je zimní slunovrat, stále prodlužovat a dny naopak krátit. Letní čas
ovšem bude pro Česko i další evropské státy platit až do 31. října.
24.9. se naši žáci a žákyně 3. – 5. třídy vypravili pod vedením p. uč. Květy Machové a
p. Miroslavy Jáchymové v rámci výchovy k bezpečnému chování do Třeboně na dopravní
hřiště, kde pod odborným vedením zkušených instruktorů Autoškoly ILLE Třeboň a
městských strážníků absolvovali teoretické a praktické zaměstnání vedoucí k řešení
vybraných situací provozu na pozemních komunikacích.
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Více na http://www.autoskola-ille.cz/deti/index.html
24.9. – 26.9. se naši reprezentanti a reprezentantky zúčastnili Mezinárodního
mistrovství
v turistických
závodech
–
Kežmarok.
Daleká cesta na Slovensko se určitě vyplatila,
a díky všem,
kteří se jí zúčastnili – ať už jako závodníci,
nebo jako řidiči
či doprovod.
V kategorii nejmladších žákyň získala Anička
Círalová stříbrnou medaili,
a Zuzka Šebestová skončila na krásném 7.
místě.
V kategorii mladších žáků jsme „brali“ stříbro – Fanda Círal,
a bronz – Ráďa Šebesta.
Děkujeme všem závodníkům a závodnicím za skvělé výkony
a za příkladnou reprezentaci školy a oddílu a k dosaženým výsledkům gratulujeme!!!
27.9. jsme zaznamenali: minulý týden ve čtvrtek 23. září zavítaly opět mezi naše děti z I.
stupně vitamínky v podobě nektarinek 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/35: vzhledem k tomu, že v tomto školním roce
se budou uskutečňovat dodávky během deseti měsíců a zájem škol se zvýšil, bude částka
určená na jednotlivé měsíce výrazně nižší než v minulé školním roce, kdy se stejné finanční
prostředky rozdělily na 4 měsíce. Prozatím stanovil Státní zemědělský intervenční fond cca
15,- Kč na měsíc a žáka. Z těchto důvodů předpokládáme, že budeme nuceni snížit četnost
závozů, a to na cca 2x měsíčně.
27.9. nás navštívili bývalé žákyně a bývalí žáci:
Jíťa Kanděrová, Monča Závišová, Lucka Michalíková, David Janoch, Kuba
Šrámek, Šárka Imrichová, Honza Dukát, Míša Špimr, Honza Šroub, Zdenda Bárta,
Honza Ferenc, Niki Střítecká, Evík Marešová, Krista Janečková, Honza Pytel, Dominik
Špimr, Gabča Kleinová, Simča Prokešová, Péťa Gladics, Anička Ďuchová.
Popovídali jsme o tom, jak plyne čas, co život přinesl, přináší a přinese.
29.9. se naši vycházející žáci a žákyně vypravili spolu s výchovnou poradkyní p. uč.
Ivanou Kvapilovou na již tradiční a tomto roce již 16. ročník prezentace středních škol a
středních odborných učilišť Vzdělání a řemeslo na Výstavišti v Českých Budějovicích.
Web http://www.vcb.cz/ mimo jiné zveřejnil:
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.
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Přemýšlíte, kam po ukončení základní školy? Srdečně zveme žáky 8. a 9. tříd a jejich
rodiče na největší přehlídku středního odborného a učňovského školství v České republice.
Připraveno je pro vás 17 celorepublikových studentských soutěží.

ŘÍJEN 2010
1.10. vyšlo 2. číslo našeho nejoblíbenějšího školního časopisu Rapšach Planet.
Tohle číslo pro Vás připravili: Michal, Ondra K., Ondra M., Kája a Martin.
Více na http://rapsach.cz/skola/stahni.htm
5.10. si pochutnávaly naše děti z I. stupně vitamínky tentokrát v podobě sladkých a
voňavých hruštiček v rámci projektu „Ovoce do škol“, který je finančně podporován
Evropským společenstvím.
6.10. se uskutečnilo za účasti našich
běžeckých nadějí postupové okresní kolo
přespolního běhu v parku „U Jakuba“
v Jindřichově Hradci, které zorganizovala AŠSK
–Asociace Školních Sportovních Klubů České
republiky. Soupiska našeho týmu: Verča
Herzogová, Lída Homolková, Míša Kanděrová,
Zuzka Zahradníková a Honza Adam, Fanda Círal,
Adam Janeček, Ráďa Šebesta. Naši výpravu vedl
k metám nejvyšším p. řed. Karel Snětina a p.
Kategorie: III D
Délka trati 1,5 km
Celkem 75 závodnic
Čas vítězky:
7 Herzogová Veronika
64 Zahradníková Zuzana
68 Homolková Ludmila
73 Kanděrová Michaela
Kategorie: III H
Délka trati 2 km
Celkem 73 závodníků
Čas vítěze:
19 Šebesta Radek
44 Círal František
68 Adam Jan
69 Janeček Adam

František Círal.

6:27
7:03
9:16
9:22
11:35
Více o aktivitách AŠSK na
http://www.ftvs.cuni.cz/assk_web/?page=2&sek=a1
8:32
9:35
10:19
12:52
13:08

Děkujeme všem závodnicím a závodníkům za skvělé
běžecké výkony a za
příkladnou reprezentaci školy a dosažené výsledky
jim provoláváme sláva, sláva, sláva!!!

9. – 10.9. jsme se zúčastnili Pacovského dovádění. Dojeli jsme do Pacova – Anička,
Fanda a Franta Círalovi, a Zuzanka, Ráďa a Míra Šebestovi. Čekali jsme chvíli na zahájení
závodů, a po závodech jsme jeli na pizzu do restaurace za odměnu. Hned pak jsme se vrátili
do školy, kde už na nás čekaly výsledky.
-9-
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V kategorii nejmladších žákyň vyhrála Anička
a Zuzanka byla třetí. Mezi mladšími chlapci
zvítězil Ráďa, Fanda byl třetí, a Franta při svém
prvním závodě mezi muži obsadil 11. místo. Pak
jsme dostali od Pacováků krásné ceny – čepice,
šály, náramky, batohy, brašny.
Závody jsme si užili, a hned potom
následovala tombola, ve které byly také krásné
ceny – spacák, plyšáci, dort, termoska, buzola a
Pacovský salám.
Pár hodin potom – večer – jsme jeli autobusem
na hru – Noční výsadek. Naše skupina obešla
celých 8 kontrolních bodů, ale pak nás začaly bolet
nohy, tak jsme šli zpátky do tábora, kde na nás
čekalo pečené kuře a hrála tam kapela. Byli jsme utahaní, tak jsme šli 22:38 hodin spát. Ráno
jsme – vyspaní do růžova – odjeli domů.
Fanda Círal
11.10. jsme v 06.40 hodin SELČ zaznamenali pokles rtuti na našem
digitálním teploměru, umístěném v ředitelně školy, na – 2,6 °C. Náš nově
zakoupený digitální teploměr Go!Temp by Vernier se softwarovým
vybavením tyto hodnoty potvrdil.
11.10. vydala p. Miroslava Jáchymová všem přihlášeným odběratelům a odběratelkám
z řad našeho žactva I. a II. stupně již osmou sadu krabičkového ochuceného vápníkového
potěšení za tento školní rok v rámci projektu Školní mléko.
Více na webu našeho dodavatele http://www.laktea.cz/skolni_mleko,
z něhož jsme vybrali: obecně prospěšná společnost Laktea, která si vytkla
cíl realizovat v masovém měřítku projekt Školní mléko, a podpořit tak
zdravou výživu a zdravý vývoj školní mládeže, byla založena 26. srpna
1996. Laktea přišla v polovině devadesátých let s ideou vzkřísit
zapomenutý program Školní mléko. Důvody byly jasné: upozorňování lékařů na katastrofální
nedostatek vápníku ve výživě dětí a mládeže, který v pozdějším věku působí vážné zdravotní
problémy, zejména s osteoporózou.
13.10. jsme zahájili již tradiční dobročinnou sbírku pro CPK – CHRPA formou
prodeje aršíků dětského tetování nejen s motivy koní v ceně 20,- Kč za jeden kus.
Připomeňme si, že jsme v minulosti přispěli na potřebnou činnost tohoto sdružení
nákupem pohlednic a záložek (2008/09), placek (2007/08), pohlednic (2006/07) nebo
"péefek" PF 2006. Podpořit výcvikové aktivity sdružení je také možné formou dárcovské
SMS ve tvaru DMS CPK a číslo 87 777.
Z webu http://www.cpkchrpa.cz/viewpage.php?page_id=1: 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.
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
- 10 -

Kronika ZŠ v Rapšachu

2010/2011

velmi široké použití a to nejen v medicíně. My se ve své práci zabýváme tím, jak dosáhnout
toho, že o koni můžeme s přesvědčením říci, že je pro svou práci vhodný. Že je ideálním
zástupcem vybraným, vycvičeným a připraveným plnit své poslání koně terapeuta, učitele a
společníka po řadu let ve zdraví a spokojenosti. Specializujeme se tedy na výběr vhodných
koní už od samého počátku a jejich dlouhodobý odborný výcvik cíleně zaměřený do oblasti
hiporehabilitace.
A ještě dva odkazy na fotogalerii z výcviku koní a hiporehabilitace:
http://www.cpkchrpa.cz/photogallery.php?rowstart=24
http://www.cpkchrpa.cz/articles.php?article_id=53
Děkujeme všem, kteří přispějete na velmi dobrou věc!!!
13.10. nás navštívil bývalý žák Pavel Voříšek. Popovídali jsme o tom, jak plyne čas, co
život přinesl, přináší a přinese.
14.10. a 15.10. naši šesťáci a šesťačky absolvovali test znalostí a
dovedností z matematiky pod vedením p řed. Karla Snětiny a českého jazyka
pod vedením p. uč. Ivany Kvapilové v rámci KEA (Komplexní evaluační
analýzy) – testování on-line, připravené společností scio. 19.10. plnili také
úkoly testu z obecně studijních předpokladů pod vedením p. uč. Martina
Kvapila. Součástí testování byl dotazník pro žáka/žákyni.
Více na http://scio.cz/skoly/kea/
15.10. nás navštívili bývalí žáci David Janoch a Honza Šroub. Popovídali jsme o tom,
jak plyne čas, co život přinesl, přináší a přinese.
18.10. se naši žáci a žákyně 8. a 9. třídy zúčastnili soutěže přírodovědný KLOKAN
v kategorii Kadet. Organizuje ji Přírodovědecká a Pedagogická fakulta Univerzity Palackého
v Olomouci.

Z pravidel na http://www.kag.upol.cz/prirodovednyklokan/info_pravidla.pdf vyplývá:
- soutěžící řeší 24 soutěžních úloh
- soutěžící mají čas na zpracování 45 minut + 10 minut organizační práce
- každý soutěžící vstupuje do soutěže s 24 body
- úlohy jsou rozděleny do tří skupin podle bodování (úlohy za 3, 4 a 5 bodů)
- za každou správně zodpovězenou otázku získá soutěžící příslušný počet bodů
(3, 4 nebo 5)
- za každou neřešenou úlohu nezíská ani neztratí žádný bod (0 bodů)
- za každou špatně zodpovězenou úlohu se nepřičítá žádný bod, ale naopak se 1
bod odečítá (nikoli 3, 4 nebo 5 bodů)
- není možné získat 119 ani 118 bodů
- soutěžící odpovídají na „kartu odpovědí“ zatržením nejvýše jedné z
nabízených možností
- při řešení není dovoleno užívat kalkulačky, tabulky ani žádnou jinou literaturu
- z každé kategorie potřebujeme znát tři nejlepší řešitele (v případě, že stejný
počet bodů obdrží více soutěžících, sdělte všechna jména).
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Výpis z výsledkové listiny:
1. místo Michal Kliment (66 bodů)
2. místo Ivana Dvořáková (63 bodů)
3. místo Ondřej Kalát (62 bodů)
Celkový počet soutěžících: 26, nejnižší počet získaných bodů: 11.
Děkujeme všem zúčastněným soutěžícím za prokázané dovednosti a znalosti
a umístivším se na stupních vítězů gratulujeme!!!
19.10. se naše škola prostřednictvím vedoucí školní kuchyně p. Miroslavy Barvínkové
zapojila do projektu Škola plná zdraví (pro zdraví našich dětí aneb zelenina – ta frčí!!!)
Z webu http://www.skolaplnazdravi.cz/:
Společnost Bonduelle reaguje na výzvu odborníků na výživu
dětí a mládeže a přichází za vámi spolu s nimi s nabídkou inspirace
a pomoci při přípravě kvalitní a výživově hodnotné stravy pro naše
děti v projektu ŠKOLA PLNÁ ZDRAVÍ.
Cílem projektu je začlenění většího podílu zeleniny do školního stravování v České
republice a nenásilnou, hravou formou zvýšení obliby zeleniny u dětí.
CÍTÍME ZODPOVĚDNOST K NAŠIM DĚTEM A JEJICH ZDRAVÉMU VÝVOJI
Proto je našim společným cílem: kvalitní, nutričně vyvážená strava pro správný vývoj dětí
s orientací na zdravý a moderní životní styl.
Co projekt Škola plná zdraví NABÍZÍ
Každá škola a školní jídelna obdrží po registraci do projektu ZDARMA:






škálu receptů ve formě praktické kuchařky včetně výživových hodnot, kalkulací cen a
technologických postupů
poradenství a konzultace nutričního specialisty
možnost školení personálu školních jídelen
vybavení personálu, dárky pro děti, motivační program pro školy a vedoucí jídelen,
soutěže
technickou podporu (www, infolinka,...)
Co projekt Škola plná zdraví GARANTUJE






nezatížení rozpočtu školy
zjednodušení práce a urychlení přípravy zeleniny v kuchyni
zvýšení kvality a chutnosti podávaných zeleninových jídel
nabídku širokého sortimentu zeleniny s pestrou paletou barev a chutí v receptech,
které odpovídají po stránce nutriční i energetické výživě dětí

O výhodách pro děti – z http://www.skolaplnazdravi.cz/prodeti.php:
Co je a jak funguje BONDÍKmánie




„Bondíkování“ je program motivující děti k odběru zeleninových jídel
za každý odebraný zeleninový oběd dostane žák/žákyně jeden „BONDÍK“
za nasbírané „BONDÍKY“ budou děti dostávat hezké dárky (např. rozvrh hodin,
pexeso, kvarteto,…) podle počtu odebraných zeleninových obědů.
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20.10. jsme zveřejnili: NÁŠ TURISTICKÝ ODDÍL OSLAVÍ 30. NAROZENINY!!!

20.10. jsme doplnili naši školní sbírku (nejen oboru výchova ke zdraví) o nezbytnou a
potřebnou pomůcku Little Anne k nácviku vybraných úkonů první pomoci. Jedná se o
nejzákladnější výukový model torza velikosti dospělého člověka. Umožňuje nácvik všech
kroků KPR (KardioPulmonální Resuscitace je postup pro zpomalení nástupu smrti u osoby se
zástavou srdeční, respektive zástavou dechu). Jednoduché zvukové zařízení informuje o
dostatečné hloubce masáže „kliknutím“. Za použití tohoto modelu provádíme: záklon hlavy,
podepření brady a otevření úst, umělé dýchání z úst do úst, nepřímou srdeční masáž.
20.10. si naše děti z I. stupně pochutnávaly na vitamínech tentokrát v podobě sladkých a
voňavých blum v rámci projektu „Ovoce do škol“, který je finančně podporován Evropským
společenstvím. Web http://www.ovocedoskol.eu/node/37 nás informuje: blumy patří mezi
skupinou slivoní (pološvestky, švestky, slívy, ryngle, mirabelky a blumy). Bluma má podobně
chutnající dužinu jako švestka, je ale více přirostlá k pecce a bývá šťavnatější! Slupka může
mít různou barvu – v rozmezí od žluté přes zelenou až do fialovo-červené se žlutou dužninou.
Blumy jsou bohatým zdrojem draslíku, vitamínů skupiny B, vitamínů C, A a celé řady
minerálů (draslík, fosfor, železo a vápník). Dalším důležitým vitaminem, zastoupeným v
blumách, je vitamin E, silný antioxidant, chránící buňky lidského těla před poškozením.
Pro všechny druhy slivoní platí, že zlepšují peristaltiku – pozvolný rytmický pohyb stěn
některých dutých orgánů, které slouží k posunování jejich obsahu jedním směrem – střev,
které zároveň čistí a působí tak preventivě proti ukládání nežádoucích usazenin právě ve
střevech. Ačkoliv druhů je více než 30, setkáváme se běžně na trhu jen s několika. S oblibou
se přidávají i do letních ovocných salátů. Nejchutnější jsou čerstvé, ale dají se z nich
připravovat i džemy a marmelády a výborně chutnají v bublaninách nebo nákypech.
22.10. jsme v 06.40 hodin SELČ zaznamenali pokles rtuti na našem digitálním
teploměru, umístěném v ředitelně školy, na – 5,3 °C.
22.10. se naši žáci a žákyně I. stupně spolu se svými vyučujícími vypravili do
Kulturního centra města Suchdol nad Lužnicí, kde v kinosálu zhlédli animovaný film Jak
vycvičit draka v 3D projekci.
Z http://www.fdb.cz/film/56100-jak-vycvicit-draka-how-to-train-your-dragon.html:
děj se odehrává na dalekém severu v době vikingů. Každé jejich dítě musí projít
zkouškou, která však pro ně není žádným problémem. Děti odjíždí na protilehlý ostrov, kde si
mají chytit a následně vycvičit svého vlastního draka. Ale ne vždy to je jednoduché. O tom se
přesvědčí hlavní hrdina s poněkud složitějším jménem Hiccup Horrendous Haddock III. Je
sice vynalézavý a chytrý, ale podaří se mu chytit jen nějakého podřadného dráčka. A navíc
nemá ani zuby. To však neznamená, že si spolu neužijí spousty legrace.
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Vybrali jsme z http://www.digitalnikino.cz/node/449: kino Suchdol nad Lužnicí a 81. sál
s DCI v ČR – integrátor kina, společnost AV Media Praha, nainstaloval v Suchdole klasickou
sestavu: projektor Christie Solaria CP2220, kinoserver Doremi ShovWault a 3-D systém od
Dolby.
24.10. zorganizoval náš TOM „Práčata“ na místním
hřišti SK Rapšach od 14.00 hodin pro všechny zájemce a
zájemkyně, přívržence a přívrženkyně, nadšence a nadšenkyně
vzdušného dračího létání, vznášení a kroužení jubilejní 10.
ročník drakiády.
Svou premiéru na naší drakiádě zažil ORI drak – AIKO,
který byl zkonstruován podle návrhů mistra Chen Hong Minga,
který je velmi populární mezi pouštěči draků po celém světě. Výroba těchto draků je chráněna
mezinárodním patentem.
Po počátečních povětrnostních rozpacích
postupně vystoupali do strmých výšin a vznášeli se
nad hlavami asi čtyř desítek zúčastněných
dospěláckých a dětských členů dračích týmů,
přihlížejících a jedním štěňátkem tito draci-borci:
rejnok, balón na rybářském prutu, barevný
pruhovaný, upír-spermie s ohonem 12 metrů
dlouhým, barevný ptačí, řiditelné torpédo, barevný
s kapsami, téměř nesmrtelný papírový ručně
malovaný s chrupem bez jednoho zubu a s očními
stíny a dvěma kérkami, netopýří batman a také s
proměnlivými úspěchy sokol a další asi tři barevní igelitoví. ORI drak AIKO se spolu se svou
početnou realizační partou velmi snažil – příští rok, tedy o 11. ročníku drakiády, to určitě více
vychytáme.
Děkujeme všem zúčastněným za výdrž a za stoupavé výkony
a popřejme si více větru do dračích vznášedel zase za rok!!!
25.10. nás navštívili bývalí žáci Radim Chyna a Lukáš Schiendl. Popovídali jsme o
tom, jak plyne čas, co život přinesl, přináší a přinese.
25.10. jsme vyhlásili

soutěž o nejlepší návrh domu architekta, kterou připravili
v rámci projektu realizovaného v hodinách výtvarné
výchovy naši osmáci a osmačky s p. uč. Marcelou
Čábelovou a p. uč. Ivanou Záhorovskou.
Vítěze z řad našich nadějných architektů a
architektek určí účastníci internetové ankety na našem
školním webu
http://rapsach.cz/skola/anketa_architekt.htm
kliknutím u fotografie jimi favorizovaného domu
nejdéle do NEDĚLE 31.10. 2010
Do soutěže byly přihlášeny tyto stavby a objekty:
„Čokoládový dům“, „Rádio“, „Šachový dům“, „CoCa-Cola“,
„Lady bar“, „Ufo-hospoda“ a „Hotel Parník“.
Výstavka žákovských prací je umístěna na konci chodby
II. stupně – zde si může každý před svým rozhodnutím
prohlédnout soutěžní exponáty v plné kráse.
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26.10. jsme zahájili dobročinnou sbírku pro Občanské sdružení ŽIVOT DĚTEM
formou již tradičního prodeje následujících předmětů: přívěsek se žetonem do nákupního
vozíku (35,- Kč/ks), přívěsek se srdíčkem (35,- Kč/ks), špendlíček ve tvaru srdíčka (30,Kč/ks), magnetka s fotem domácích mazlíčků nebo Prahy (30,- Kč/ks), klip ve tvaru srdíčka
(20,- Kč/ks), magnetka se srdíčkem (25,- Kč/kus).
Výtěžek z prodeje je určen na pomoc dětským oddělením nemocnic,
zařízením, která se starají o nemocné, handicapované a opuštěné děti, sociálně
slabým rodinám, které pečují o postižené či jinak dlouhodobě nemocné děti,
k pořádání akcí pro děti z dětských domovů a další projekty sdružení.
Více na http://www.zivotdetem.cz/nase-poslani/
26.10. předala p. uč. Marcela Čábelová v sídle Českého nadačního fondu
pro vydru (ČNF) soutěžní práce žáků a žákyň 6. – 8. třídy v rámci naší účasti
na projektu Ze života rysa.
Z propozic projektu na http://www.vydry.org/index.php?articleid=247:
Žije v jihočeských lesích, ale moc ji neznáme. Plachá, mrštná, krásná
kočkovitá šelma rys ostrovid. ČNF pro vydru vyzývá děti, zvláště žáky
ZŠ, kteří rádi výtvarně tvoří, ať namalují obrázek ze života rysa a přispějí k
osvětě o této naší šelmě. Informace o rysím životě (lov, odpočinek,
rozmnožování, výchova mláďat, ohrožení aj.) můžete zjistit z knížek,
encyklopedií, internetu, nebo od paní učitelky či pana učitele. Z obrázků,
které nám pošlete na Český nadační fond pro vydru bude vytvořen plakát
„Ze života rysa“ a z dalších bude uspořádána výstava. Pozor – uzávěrka je
již 29.10.2010! Do 10.11. vyhlásíme 10 nejlepších obrázků a jejich autoři obdrží diplom a
věcné ceny. Soutěž se pořádá v rámci osvětové a vzdělávací akce „Ochrana velkých šelem –
podpora biodiverzity českých lesů“.
Děkujeme vám všem, kteří jste svými výtvarnými díly reprezentovali naši školu!!!

LISTOPAD 2010
1.11. jsme vyhodnotili internetovou anketu
zaměřenou na soutěž o nejlepší návrh domu architekta
v rámci projektu realizovaného v hodinách výtvarné výchovy
našimi žáky a žákyněmi 8. třídy pod vedením p. uč. Marcely
Čábelové a p. uč. Ivany Záhorovské.
Své sympatizanty a příznivce si našel každý
architektonický návrh. Hotel Parník si udržel primát od
prvních minut hlasování. Šachový a Čokoládový dům si také
průběžně upevňovaly své pozice na stupních vítězů. Lady bar
stabilizoval své pořadí ve 2. polovině trvání ankety. Až
v samotném závěru bylo rozhodnuto o umístění Ufo
hospody, Domu Rádia a Coca Coly.
Celkových 170 hlasů stanovilo následující výsledkovou
listinu:
1. místo Hotel Parník – tvůrčí tým: Veronika
Herzogová a Ondra Bárta (50 hlasů)
2. místo Šachový dům – tvůrčí tým: Kristýna Pšenáková a Marek Richter (40 hlasů)
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3. místo Čokoládový dům – tvůrčí tým: Janča Ferencová, Honza Kříž a Maruška
Gáborová (28 hlasů)
Další v pořadí: Lady bar – tvůrčí tým: Kristýna Dobrovská a Andrej Dumka (počet hlasů
– 17), Ufo hospoda – tvůrčí tým: Petr Tundr a Roman Novotný a Dům Rádio – tvůrčí tým:
Adéla Jindrová a Péťa Voříšek (shodný počet hlasů – 12), Dům Coca Cola – tvůrčí tým: Ivana
Dvořáková, Nela Pudilová a Ráďa Polák (počet hlasů – 11).

(http://rapsach.cz/skola/anketa_architekt.htm)

Děkujeme všem zúčastněným v anketě za podporu a přízeň
nadějnému počinu našich mladých architektů!!!
Děkujeme týmům z 8. třídy za originalitu a tvůrčí úsilí a stanuvším na stupních
vítězů gratulujeme!!!
1.11. vyšlo další číslo našeho nejoblíbenějšího školního
časopisu
Rapšach
Planet
s odkazem
na
http://rapsach.cz/skola/stahni.htm a z jehož obsahu nás mimo
jiného a mnohého zaujalo:
2.11. si naše děti z I. stupně užily vitamínkový příliv
tentokrát v podobě exotických mandarinek a pitíčka 100%
jablečné šťávy bez konzervantů a bez přidaného cukru
v rámci projektu „Ovoce do škol“, který je finančně podporován Evropským společenstvím.
Aktuálně na http://vystavy.plexideo.com/skolni_mleko_ovoce_do_skol/
V sobotu 6.11. se naši závodníci zúčastnili 1.
kola Středočeského poháru v TZ. Získali 3 zlaté
medaile - GRATULUJEME!
V kategorii nejmladších žákyň ji získala Zuzka
Šebestová, v kategorii mladších žákyň Anička
Círalová a v kategorii starších žáků Fanda Círal. V
kategorii mladších dorostenek získala Verča
Herzogová stříbro, Ráďa Šebesta byl čtvrtý v
kategorii starších žáků a Pavel Voříšek obsadil
stejné místo v kategorii mladších dorostenců.
František Círal starší se mezi muži umístil na 6.
místě.
Ještě jednou všem gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy a oddílu!
V období od 9.11. absolvovali naši žáci a žákyně 9. třídy pod vedením
svých vyučujících testování znalostí a dovedností v rámci KEA (Komplexní
evaluační analýzy) – testování on-line, připravené společností scio,
v následujících oblastech: matematika, český jazyk, angličtina, němčina a
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obecně studijné předpoklady. Součástí testování byl dotazník pro rodiče, vyučující
odpovídajících předmětů a ředitele školy.
8.11. jsme v rámci projektu Ministerstva dopravy ČR – BESIP předali našim
prvňáčkům komplexní didaktický materiál.
Barevné desky obsahují mimo jiné: retroreflexní samolepky pro zvýšení viditelnosti, a
tedy s možností přilepení na kolo, přilbu, brusle, aktovku, bundu, pláštěnku, kočárek apod.,
samolepky vybraných dopravních značek, rozvrh hodin, přívěsek sovičky s logem BESIP,
materiál „Připoutáš mě?“ o výběru a používání dětské autosedačky, pracovní sešit „Dopravní
výchova“, sešit pro dopravní výchovu velikosti A4 nelinkovaný, pexeso s dopravní tématikou
a kamarádem-průvodcem Sloníkem.
Tento materiál se stane součástí výchovy k bezpečnému chování u nejmenších žáků a
žákyň v naší škole.
Více na: http://www.ibesip.cz/148_Ucebnice-pomucky a http://www.skodahrou.cz/ a
http://www.ibesip.cz/ftp/dopravni-vychova/dopravni-vychova.pdf
8.11. jsme zveřejnili plán naší účasti v turistickém závodu pro následující sezónu:
TURISTICKÉ ZÁVODY V ROCE 2011
Datum

Místo

Druh závodu

19.3.2011

Český Brod

27.3.2011

Kralupy n. Vl.

8.4.2011

Rapšach

Mistrovství Vitorazska

10.4.2011

Pacov

Mistrovství kraje Vysočina

16.4.2011

Borotín

Mistrovství Jihočeského kraje

7.5.2011

Pacov

1. závod Českého poháru

21.5.2011

Orlová

2. závod Českého poháru

4.6.2011

Rapšach

3. závod Českého poháru

18.6.2011

Kralovice

3.9.2011

Palkovice

???
???

Bílovec
???

2. závod Středočeského poháru
3. závod Středočeského poháru
+ Mistrovství Středočeského kraje

4. závod Českého poháru
+ Mistrovství ČR
Mezinárodní
mistrovství
v Turistickém závodě
Mistrovství ČR štafet
Mistrovství ČR smíšené dvojice

Postupy v roce 2011:
Postup do závodů ČP a na Mistrovství ČR mají zajištěn:





Anna Círalová
Magdalena Oušková
František Círal
Radek Šebesta

mladší žákyně
mladší žákyně
starší žáci
starší žáci
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Možnost postupu
Kam
NE
ANO
Český pohár
ANO
Mistrovství JČ kraje
ANO
Český pohár
ANO

Český pohár
ANO
Mistrovství ČR
ANO
Mistrovství ČR
ANO
Mistrovství ČR
ANO
MMTZ
NE
NE
NE
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Postup na Mistrovství Jihočeského kraje mají zajištěn:

+








výše jmenovaní
Justýna Schiendlová
Zuzana Šebestová
Veronika Oušková
Veronika Herzogová
Ludmila Homolková
Petr Voříšek
Michal Kliment

mladší žákyně
nejmladší žákyně
starší žákyně
mladší dorostenky
starší žákyně
mladší dorostenci
mladší dorostenci

9.11. jsme zveřejnili výzvu spojenou s nabídkou k účasti žáků a žákyň ve vánočních
vystoupeních v rámci vánočního setkání v naší škole:

Vánoční setkání 2010
proběhne v úterý 14.prosince 2010 od 17.00 do 19.00 hodin
v budově školy.
Máš dvě možnosti, buď budeš chtít předvést, co umíš, a přihlásíš se k vystoupení
nebo budeš pracovat na výzdobě školy.
Uzávěrka přihlášek: pátek 12.listopadu 2010 ve 13.30 hodin.
Výběr vánočních vystoupení: vánoční recitace, vánoční kouzlení, vánoční módní
přehlídka, vánoční tančení, vánoční zpívání, vánoční čtení, vánoční angličtina, vánoční živý
betlém, vánoční muzicírování.
9.11. nás navštívili bývalí žáci Honza Ferenc, Honza Pytel, Dávid Makuňa a Míra
Sokolík. Popovídali jsme o tom, jak plyne čas, co život přinesl, přináší a přinese.
9.11. se všichni příznivci a příznivkyně kumštu
komediálního vypravili opět pod režisérskou taktovkou p. uč.
Pavlíny Křížové tentokrát na již dlouhodobě plánované a
dychtivě očekávané představení severského dramatu Dobytí
severního pólu Čechem Karlem Němcem 5. dubna 1909
v podání hereckého souboru Žižkovského divadla Járy
Cimrmana.

Web http://www.jara-cimrman.xf.cz/dobyti-severnihopolu uvádí: Cimrman se ve své době věnoval tzv. živým
obrazům a jednoho dne byl požádán, aby sestavil živý obraz
„Češi na Severním pólu“. Aby získal inspiraci tak se do nejsevernějšího místa světa vypravil a
po návratu do Čech o této výpravě napsal divadelní hru. Česká výprava měla od začátku plno
problému. Místo psů vzali sice silného ale duševně zaostalého Varla Frištenského. Hned po
vystoupení z vlaku v Rusku zjistili, že ve vlaku zapomněli míč. Když jim došlo jídlo, byli
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nuceni, sníst psy. I tak severní točnu ale dobyli ještě dva dny před výpravou Američana
Edwina Pearyho. Stateční Čechové se však ke svému činu po návratu nepřiznali, protože
věděli, že by sláva připadla nenáviděnému Rakousku.
Více také na http://www.zdjc.cz/ a na nástěnce umístěné u schodů na chodbě II. stupně.
10.11. besedovali naši vycházející žáci a žákyně v rámci své přípravy na budoucí
povolání s pracovníkem SOŠ a SOU Trhové Sviny.
Seznámili se mimo jiné s možností studia na této škole, kritérii přijetí ke studiu –
přijímacím řízením, jednotlivými obory, ubytováním a trávením volného času v Domově
mládeže, také s uplatněním na trhu práce a s termíny dnů otevřených dveří: v sobotu 13.11.
2010 a v sobotu 8.1. 2011 s ukázkami a předváděním práce žáků..
Více také na http://souts.cz/
12.11.
ukončila
úspěšně
souvislou
pedagogickou praxi v naší škole p. uč. Marcela
Čábelová.
Své působení u nás zahájila 13. září.
Absolvovala náslechy a hospitace, ale zejména
vedla výuku na II. stupni v oborech výtvarná
výchova, výchova ke zdraví a také v osobnostní a
sociální výchově a povinně volitelném rozšířená
výtvarná výchova.
Těžiště jejích aktivit spočívalo v projektovém
zaměření: „Soutěž o návrh domu architekta“ –
nejen návštěvníkům našich webových školních stránek známá internetová anketa spojená
s výstavkou žákovských prací ve škole, soutěžní projekt „Ze života rysa“ – vyhlášený
Českým nadačním fondem pro vydru sídlícím v Třeboni a „1. pomoc“.
Spolu s tím velmi pozitivně hodnotíme také její podíl na zkrášlování prostor nejen chodby
II. stupně formou výstavek žákovských prací – jarní a podzimní louka, návrh domu
architekta, dekorativní závěsy – exotické rybky a chobotnice. Dále mimo jiné vedla dílnu
módních návrhářů, dílnu graffity, dílnu froasáže a vystupovala jako odborný konzultantgrafik při tvorbě vizitek.
13.11. – 14.11. se uskutečnilo setkání členů
bývalých a současných a našich kamarádů,
příznivců a sympatizantů k 30. výročí vzniku
oddílu „PRÁČATA“ RAPŠACH 1980 – 2010.
Program
- sobota 13.11. v 10.00 hodin: zahájení
výstavky v prostorách školy a ve 14.00 hodin
setkání bývalých a současných členů oddílu
- sobota 13.11. od 15.00 hodin: setkání
bývalých žáků a žákyň, kteří ukončili povinnou
školní docházku L. P. 1982
- neděle 14.11. od 10.00 hodin: pokračování
výstavky a v 16.00 hodin její ukončení
- pondělí 15.11. od 7.45 do 9.45 hodin: výstavka otevřena pro děti z rapšašských škol.
Průřez životem našeho turistického oddílu byl zaměřen jak na jeho nevadnoucí minulost,
tak i na jeho žhavou současnost a výhled do budoucna.
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Dominantou setkání se stalo společné
promítání multimediální prezentace v černobílém a
barevném provedení, a to zejména tábora
Klepákův mlýn a dalších oddílových akcí a také
turistického závodu a letních turistických táborů,
tedy toho, čím a kým jsme pyšnili a tím, na co a
zejména na koho můžeme být oprávněně a
zaslouženě hrdi.
Každý z návštěvníků si nad fotem zažloutlým
v oddílových albech či digitalizovaným na
interaktivní tabuli zavzpomínal na dobu svého

bezstarostného dětství a malin nezralých.
Vystavili jsme upomínky na naše oddílové aktivity a významné artefakty z letních táborů.
Představili jsme naše vítězná tažení v turistickém závodu (TZ) od místního kola až po
mezinárodní setkání a zároveň i ty z nás, dětí a dospělých, kdož za našimi současnými
úspěchy stojí.
Všichni přítomní měli možnost, a využily ji hlavně děti, vyzkoušet si svou paměť a
znalosti při plnění úkolů a zadání testových otázek
z následujících oblastí turistického závodu:
startovali jsme kontrolou TT (turistické a
topografické značky), následovala KPČ (kulturně
poznávací činnost) a před cílem jsme zkoumali D
(dřeviny), po nichž si každý zkontroloval
správnost odpovědí, zaznamenaných v průkazu
závodníka. Za snahu, píli a odhodlání byl pro
každého připraven diplom.
Nabídli jsme
všem přítomným,
a bylo nás úctyhodných více než osmdesát, také propagační
materiály představující náš oddíl, turistický závod a také CDROM kronik z Klepákova mlýna s bohatou fotogalerií.
Poděkovali jsme našim sponzorům za podporu, kterou
různou formou a významnou měrou poskytují směrem
k našim aktivitám a akcím!
Vyzvali jsme naše bývalé členy a členky k účasti na
zorganizování 3. závodu Českého poháru TZ, který se
uskuteční 4.6. 2011 u nás v Rapšachu – setkali jsme se
s kladnou odezvou, za kterou děkujeme a zároveň uvítáme a
těšíme se na další! A kdo by se chtěl aktivně zúčastnit jako
závodník nebo závodnice, a posílit tak naši kategorii dorost a
dospělí – tak vítej mezi námi!
Děkujeme vám všem, kdo jste se zúčastnili našeho setkání!!!
Děkujeme vám, našim sponzorům, za podporu, kterou nám poskytujete!!!
Děkujeme vám, kteří šíříte věhlas našeho oddílu v turistickém závodu!!!
Děkujeme vám všem, kteří se podílíte na činnosti TOM 2402 „Práčata“ Rapšach!!!
13.11. se nejprve ve škole, pak také v restauraci „U irské žízně“ uskutečnilo setkání
bývalých žáků, kteří naši školu opouštěli v červnu roku 1982.
Sešlo se jich dvacet z pětadvaceti, což je dost úspěšné skóre. Jsme moc rádi, že na nás
bývalí žáci nezapomínají!
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15.11. jsme zveřejnili časový plán adventních a vánočních koncertů našeho
Komorního orchestru při Základní škole a Mateřské škole v Rapšachu, který vystupuje
pod vedením p. Františka Cvrčka:
České Velenice: 12.12. (začátek v 16.00 hod.)
Chlum u Třeboně: 19.12. (začátek v 15.00 hod.)
Rapšach: 26.12. (začátek v 15.00 hod.)
Třeboň: 28.12. (začátek v 15.00 hod.)
České Budějovice: 29.12. (začátek v 18.00 hod.)
Suchdol nad Lužnicí: 2.1. (začátek v 18.00 hod.)
Zároveň jsme vyzvali všechny malé i velké nadšené zpěváčky pro zpěv koled při
vánočních koncertech. První zkouška je 21.11. (neděle) od 16.00 v kostele v Rapšachu.
Od 22.11. budeme pilně nacvičovat i ve škole.
Rapšašský komorní orchestr je volné sdružení amatérských hudebníků a studentů
konzervatoře. Soubor se věnuje barokní a předklasicistní hudbě a usiluje o oživení kantorské
hudební tradice v podmínkách dnešního venkova. Na základě našich zkušeností z koncertů a
mší v Čechách a v Rakousku jsme přesvědčeni, že barokní hudba tohoto typu je živá a dokáže
oslovit svou nápaditostí, upřímností a melodičností i současného posluchače.
15.11. – 19.11. a na začátku listopadu 1.11. – 5.11. úspěšně absolvovala ve školní
kuchyni odbornou praxi naše bývalá žákyně Verča Drhová.
V průběhu její praxe bylo mimo jiné na jídelníčku: kuře na paprice, houskový knedlík,
čevapčiči, brambor, obloha, domácí buchty s povidly a šlehačkou, čočka na kyselo, párek,
okurka, chléb, vepřová pečeně, bramborová kaše, zeleninový salát, smažený květák, brambor,
kečup, maďarský perkelt, špagety, pečené vepřové maso, dušená zelenina, brambor, ruská
hovězí pečeně, houskový perník.
18.11. se naši prvňáčci a druháčci s p. uč. Janou Havlovou vypravili do mateřské
školky, kde spolu s předškoláčky, svými budoucími spolužáky a spolužačkami, a ostatními
dětmi zhlédli představení pohádky O Budulínkovi v podání Divadélka LUK.
18.11. nás navštívila bývalá žákyně Anička Ďuchová. Popovídali jsme o tom, jak plyne
čas, co život přinesl, přináší a přinese.
19.11. besedovali naši žáci a žákyně 6. a 7. třídy s příslušníkem Obvodního oddělení
Policie ČR Suchdol nad Lužnicí. Útvar Policie ČR Suchdol nad Lužnicí zajišťuje ochranu
veřejného pořádku, přijímá oznámení od veřejnosti a provádí šetření k přestupkům a trestným
činům spáchaným v místě jeho působnosti.
Velmi zajímavé, přínosné a hlavně poučné povídání spojené s odpověďmi na položené
dotazy ze strany dětí bylo zaměřeno na následující okruhy: bezpečné chování, mezilidské
vztahy, šikana, alkoholismus, nikotinismus, vandalismus, tedy vymezení přestupku a
trestného činu, různá výchovná opatření směrem k dětem a mladistvým, povinnosti rodičů,
nebezpečí alkoholu a kouření nejen pro mladý organismus, postihy za jejich prodej a
podávání, záškoláctví a omlouvání nepřítomnosti ve škole, šikana – její projevy a postih,
fenomén kyberšikany, vandalismus a sprejerství.
Rady na http://www.policie.cz/clanek/rady-policie-cr-a-informace-o-prevenci-143872.aspx
20.11. uspořádali naši Geokačeři pro všechny zasvěcené i nezasvěcené výpravu za
poslední keškou letošní sezóny.
Více o nás na http://rapsach.cz/tom/geo.htm
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VÝPRAVA DO NOVOHRADSKÝCH HOR
Měli jsme vyrazit v 9 hodin, ale věci se trochu zkomplikovaly. Začalo to Zuzankou, která
si vzpomněla až na poslední chvíli, že pojede taky, pokračovalo to tím, že Šebestíci neměli
nic k jídlu a v Suchdole byla fronta. Nakupovali tedy na Rapšachu, kde byla fronta ještě větší.
Já jsem toho využil k tomu, že jsem doběhl domů vyměnit si
Majdinu bundu, kterou jsem si omylem vzal, za svoji, zatímco
Radka trpělivě čekala za Dvory na křižovatce. Ale pak se vše
vyřešilo, ve Dvorech jsme se opravdu potkali a vyjeli jsme přes
Dobrou a Hojnou Vodu do Starých Hutí. Tady nás přivítalo
sluníčko a sníh. U mlýna jsme opustili auta a v nádherném
počasí, kde se ve slunci jiskřící sníh prolínal s barvami
podzimního listí, jsme došli k Mlýnskému rybníku, kde byla
první keška.
MLÝNSKÝ RYBNÍK
K vodní nádrži Novohradska, Mlýnský rybník se
dostaneme nejlépe od Nových Hradu přes Horní Stropnici
směrem na Dobrou Vodu a na Hojnou Vodu a směrem na
Staré Hutě. Za nimi asi 0,5 km vlevo je odbočka k nádrži. U
silnice je hospůdka a pod ní na západní hrázi rybníka je
rekreační zařízení s ubytováním a hned pod ním písečná pláž.
Zařízení bohužel je již delší dobu nevyužívané a znatelně
chátrá. Východním směrem jsou obrovské lesní porosty až k
hranici s Rakouskem, plné lesních a bývalých pohraničních silniček, vhodných pro turistiku i
cykloturistiku. V rámci Schengenského prostoru je možné od 21.12.2007 navštěvovat rakouské
sousedy v těchto lokalitách. Rybník je vhodný pro koupání ve své západní pasáži, a to pod
rekreační ubytovnou. Je napájen Lužním potokem, jehož jedna větev napájí na nastavenou
hloubku rybník, druhá teče pod ním dále směrem k říčce Černé, do níž se vlévá u Černého
Údolí.
Kešku našel Fanda, a pak začala zajímavá cesta cestou necestou, polem nepolem – přímo
podle GPC Garmin ETrex Legend HC. Bohužel taky po kotníky ve sněhu, takže jsme měli
brzy intenzivní pocit, že nám teče do bot... Došli jsme až k přírodní rezervaci Hojnovodský
prales. No, prales si představujeme jinak, ale bylo to docela zajímavé. Tady si GPSku vzala
Zuzanka s Aničkou, a taky po chvíli našli kešku.
HOJNOVODSKÝ PRALES A NAUČNÁ STEZKA
Národní přírodní památka, veden jako vzácný i na seznamu
UNESCO. Jedna z nejstarších přírodních rezervací ve střední Evropě.
Založen roku 1838 hrabětem Jiřím Buquoyem na svahu hory Vysoká
(1.034m), 4 km od obce Hojná Voda. Dnes má rozlohu 8,56 ha a leží
těsně na hranici s Rakouskem. Tvořen je pozůstatky přirozených
smíšených lesních porostů s převahou přestárlých jedlí, buků, smrků a
javoru klenu. Sám prales se neobnovuje, okolní porosty však pocházejí
většinou z přirozené obnovy. Pralesovitý ráz utrpěl v průběhu obou
světových válek, kdy byly nejsilnější jedle vytěženy na stavbu lodí. V současnosti je
Hojnovodský prales přístupný, až k němu vede červená turistická značka místního turistického
značení z Hojné Vody. Kolem pralesa byla vybudována naučná stezka. Její první část kopíruje
tzv. Süsovu cestu (na kameni po pravé straně pamětní deska k 150. výročí vyhlášení rezervace
(1838 - 1988)), z ní pak odbočuje, klesá a podél státní hranice se vrací zpět. Mimo jiné se
například dozvíte, že přirozené obnově stárnoucího pralesa brání zejména myslivci uměle
udržované a neúnosně vysoké stavy spárkaté zvěře, spásající mladý porost. V tomtéž roce jako
Hojnovodský prales byl založen i Žofínský prales – rovněž hrabětem Buquoyem. Ten je však
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veřejnosti nepřístupný a před neblahým vlivem jelenu a
srnců ho od roku 1991 chrání vysoký dřevěný plot.
Kája
Kdo všechno byl?
Anička, Fanda a Radka Círalovi, Pepča Mikudim,
Ráďa Polák, Zuzanka a Ráďa Šebestovi a Majka a Kája
Snětinovi.
22.11. nastoupila na pozici učitelky v naší mateřské školce p. Renata Círalová, která
zastupovala ve výuce AJ v době nemoci p. uč. Olgu Imrichovou.
24.11. jsme zveřejnili plán již tradičních akcí na konci starého a na začátku nového
kalendářního roku v režii našeho turistického oddílu „Práčata“:
20.12. v 17.00 hodin ve školní učebně Aj: posezení na závěr roku a promítání videa
nejen z tábora.
30.12. v 10.00 hodin – tělocvična školy: vánoční turnaj v líném tenise.
20 minut po silvestrovské půlnoci – náves za kostelem: první raketa nového roku.
1.1. 2011 v 10.00 hodin – sraz na návsi u kostela: novoroční vycházka.
24.11. si naše děti z I. stupně užily vitamínkový příliv tentokrát v podobě ředkviček
v rámci projektu „Ovoce do škol“, který je finančně podporován Evropským společenstvím.
24.11. ukončili naši sedmáci a sedmačky pod vedením své třídní učitelky a vyučující
v jedné osobě Pavlíny Křížové první etapu projektu, integrujícího český jazyk (sloh) a dějepis,
„Naše třída letem věkem“.
V prvních dvou pětinách svého putování
významnými epochami hlavně historie světa se
zaměřili na pravěk a starověk, těšit se můžeme na
středověk, novověk a budoucnost v jejich výtvarně
zaměřeném ztvárnění, prezentovaném formou
ilustrované časové osy na stěnách učebny dějepisu.
Galerie výtvarných děl našich nadějných
dějepravců a jazykozpytců nám umožňuje
nahlédnout do jak typických výjevů ze života lidí a
zvířat své doby, tak i do méně probádaných
zákoutí dávných časů – a spolu s tím i do různých
převtělení a reinkarnací tak dobře ze školních učeben, chodeb, jídelny a také návsi a autobusu
a dalších míst nám známých žáků a žákyň z rapšašské základky.
Pravěké výjevy: „Pravěká lovkyně“, „Trampoty pravěké kadeřnice“, „Na pravěké lovecké
stezce“, „Pravěká hostina“, „Pravěký jezdec a na pravěké šelmě“, „Pravěký los“, „Pravěcí
sochaři“, „Pravěká železná žena“.
Obrázky ze starověku: „Souboj v aréně“, „Gladiátoři“, „Gorgona Medúza“, „Athéna“,
„Kleopatra“, „Diskobolos“, „Héra“, „Afrodité“, „Tutanchamon“, „Mumie (se vrací)“,
„Římský legionář“.
24.11. se uskutečnilo jednání pedagogické rady a následně v podvečerních hodinách
třídní schůzky s rodiči.
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25.11. výprava našich žáků a žákyň 2. – 5.
třídy a také zájemců z řad šesťáků a sedmáků
navštívila pod vedením p. uč. Radky Círalové a
Květy Machové a p. Miroslavy Jáchymové
mezinárodní letiště Praha Ruzyně, kde
absolvovali dvouhodinou okružní prohlídkovou
trasu (po vybraných terminálech a zajímavých
místech a zákoutích) s odborným, poutavým a
zasvěceným výkladem a povídáním o historii a
současnosti této důležité dopravní tepny. Sledovali
přílety a odlety letadel, seznámili se také
s nejmodernější hasičskou záchrannou technikou a způsobem jejího nasazení v akci.
Potom navštívili Petřín, vyšlapali 299 schodů, rozhlédli se po matičce Praze z Petřínské
rozhledny (11 metrů hluboké základy a na nich vystavěna 63,5 m vysoká ocelová konstrukce
vážící 175 tun) a zasmáli se v zrcadlovém bludišti.
Více informací na http://www.letiste-ruzyne-praha.cz/index.htm
25.11. jsme zaznamenali výsledky výtvarné soutěže „Ze života rysa“, do níž přihlásila
práce našich žáků p. uč. Marcela Čábelová. Soutěž uspořádal Český nadační fond pro vydru.
Z webu http://www.vydry.org/index.php?articleid=252 jsme převzali: vítězové výtvarné
soutěže „Ze života rysa“ byli vybráni z téměř 650-ti přijatých obrázků a porota složená ze
zástupců pořádající organizace měla skutečně nelehký úkol. V rámci soutěže byl hodnocen
nápad a způsob výtvarného ztvárnění, dále bylo hodnoceno splnění předepsaných
kritérií. Fantazie dětí nezná mezí a soutěžící to svými pracemi dokázali. Všem vám za vaše
nápady a za jejich úžasné výtvarné ztvárnění děkujeme a výhercům srdečně blahopřejeme!
Výsledky 2. kategorie (12 - 16 let)
1. – 2. místo – Michaela Kováčová, ZŠ Husinec, 14 let (28 bodů)
1. – 2. místo – Petra Klimešová a Jana Vaclová, ZŠ Nerudova 9, České Budějovice, 14
let (28 bodů)
3. – 4. místo -- Lenka Lišková, ZŠ Nerudova 9, České Budějovice, 14 let (18 bodů)

3. – 4. místo – David Prokeš, ZŠ
Rapšach, 7. třída (18 bodů)
Ceny budou zaslány poštou, prosíme
výherce, aby se s námi spojili, nejlépe e-mailem
na adresu vydry@vydry.org. Během listopadu a
prosince budou z vybraných obrázků vytvořeny
dva plakáty „Ze života rysa“. O vzniku plakátu
vás budeme průběžně informovat na našich
webových stránkách. Během příštího roku bude
také vytvořena výstava v Českých Budějovicích
a v Třeboni. O konání akce budeme též
informovat na webových stránkách.
Dádo, gratulujeme Ti k velmi pěknému umístění!!!
28.11. zpívala naše děvčata z pěveckého kroužku na adventním trhu ve Dvorech nad
Lužnicí. V poměrně velké zimě vydržela potěšit svým pěveckým uměním všechny své
pozorné a vnímavé posluchače a posluchačky celou hodinu, než byl slavnostně rozsvícen
vánoční stromeček.
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Děkujeme paní učitelce Květě Machové, která
pěvecký kroužek vede, a samozřejmě všem našim
zpěvačkám:
Markétce
Střítecké,
Zuzance
Šebestové, Liance Hrubé, Sárince Herzogové,
Aničce Círalové, Justýnce Schiendlové, Elišce
Kreklové a Míše Machové.
Děvčata a paní učitelko, děkujeme vám!!!
Děkujeme Davidu Machovi, který koncert
ozvučil!!!
Děkujeme Obci Dvory nad Lužnicí za to, že
naše děvčata k vystoupení pozvala!!!
29.11. se projevila Paní Zima v celé své bělostně třpytivé kráse: naši školičku, vísku,
přístupové dopravní tepny, turistické trasy, okolní louky, pastviska a lesy pokryla sněhobílá
peřinka.
30.11. se uskutečnilo vánoční focení dětí naší školy a školky – a tak do soukromých a
rodinných albíček přibudou další vzpomínky na dětství a léta strávená na základce.
30.11. besedovali naši žáci a žákyně 8. a 9. třídy velmi aktivně a živě s příslušníky
Obvodního oddělení Policie ČR Suchdol nad Lužnicí panem Korbelem a panem Exnerem.
Velice zajímavé, přínosné a hlavně poučné povídání spojené s odpověďmi na položené
dotazy ze strany našich osmáků a deváťáků bylo zaměřeno na následující okruhy: přestupek a
trestný čin (vymezení pojmů, příklady, sankce směrem k dítěti a mladistvému a také k
dospělému), alkoholismus. nikotinismus, závislost na výherních automatech (protiprávnost
jednání, zdravotní a celospolečenská rizika), bezpečné chování (rizika autostopu u dívek,
práce v zahraničí, kuplířství, využití ověřených agentur) a návykové látky (rizika, výskyt
v našem regionu, množství drogy – přestupek/trestný čin).
Diskutované dotazy: když mě pošle rodič pro alkohol, když policista potká nezletilého,
který kouří, policista ve službě a v civilu (směrem k jeho zákroku při protiprávním jednání),
poker za peníze, sázky na výsledky sportovních zápasů – hazard do 18 let zakázán, spolupráce
útvarů Policie ČR při hledání ztracené Aničky z Prahy, doživotní trest, prodej zábavné
pyrotechniky, zbraní pro paintball, hlášení policii o protiprávním jednání, zneužití pravomoci
policistou, prostituce a městská vyhláška o jejím zákazu.
Rady na http://www.bezpecnyinternet.cz/deti/rady-pro-tebe/default.aspx
30.11. vyšlo 4. číslo našeho stále nejoblíbenějšího školního časopisu
Rapšach Planet, z jehož obsahu jsme opět a jen velmi stručně vybrali, neboť
celý výtisk (a nejen tento) je umístěn na http://rapsach.cz/skola/stahni.htm :

PROSINEC 2010
1.12. poklesla v 6.40 hodin SEČ okolní teplota podle údaje našeho digitálního teploměru
na – 5,3°C. Paní Zima sevřela nejen naši pohraniční oblast sněhobíle ledovou pokrývkou a
chladnými severáky.
2.12. se v rámci své profesní přípravy vypravili naši osmáci a deváťáci s výchovnou
poradkyní p. uč. Ivanou Kvapilovou a p. uč. Olgou Imrichovou na exkurzi do SOŠ a SOU
v Třeboni.
Velmi podnětná a poučná exkurze byla zaměřena na prezentaci jednotlivých studijních a
učebních oborů (s možností nástavbového studia). Zajímavý výklad, zasvěcený mimo jiné
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systému přijímacího řízení, vybavenosti školy (např. multimediální učebny s interaktivní
tabulí, jazykové laboratoře, počítačové učebny – možnost přístupu i mimo výuku, tělocvična
s horolezeckou stěnou a squashovým kurtem), školním soutěžím (např. módní návrhářství),
možnostem uplatnění na trhu práce, školnímu stravování, byl integrován do prohlídky
odborných učeben, dílen a provozů, kde se naši žáci a žákyně mohli blíže seznámit
s konkrétními pracovními postupy nebo moderním strojovým zařízením (např. šicí stroje,
velkoformátová tiskárna) a soudobými technologiemi (např. diagnostická linka od firmy
Bosch).
Podrobnější informace o XVII. ročníku soutěže pro žáky 5. – 9. ročníků ZŠ a ZUŠ
„Mladý módní návrhář 2011“: http://www.sostrebon.cz/index.php?categoryid=123
Více o oborech na
http://www.sostrebon.cz/index.php?categoryid=20
7
Ještě více na
http://www.sostrebon.cz/index.php?page=first
2.12. v rámci mimořádného dvouhodinového
bloku
v oboru
environmentální
výchova
pokračovali naši žáci a žákyně 6. třídy
v rozpracovávání následujících (mini)projektů,
které si sami navrhli a naplánovali postup realizace
a tvorby:
Roman, Dáda a Julek – model jaderné (a větrné) elektrárny, Dušan – kalendář (putování
po světě za zvířaty), Pavlík a Fanda – model větrné (sluneční a vodní) elektrárny, Zuzka a
Janča – kalendář (zvířata nejen v lese), Míša – kalendář (zvířata v přírodě, vyprávění o
domácích mazlíčcích), Hanka, Ráďa a Eliška – model lesní krajiny (krajinné prvky).
3.12. jsme osadili v tomto období zasněženém a
mrazivém, tedy zimně nevlídném nehostinném na krmi
hutnou pro naše divoké drobné opeřence a opeřenkyně,
krmítka pro ptáčky v blízkosti budovy naší školy – u
pumpy a za kotelnou.
A tak se nám již brzy na jaře dozajista naši malí i větší
pernatí kamarádi a kamarádky odmění hlasitým cvrlikáním a
zlatohrdelním zpěvem za trochu stříšky nad zobáčkem a
hlavně za oves nahý, slunečnicová semínka, mák modrý a
jiné obilovinopochutiny.
Tak dobrou chuť, naši letci, pěvci, vrabcovití,
sýkorovití a všichni jim blízce i vzdáleně příbuzní a
známí, plná bříška a brzy zjara ať jsou
plná hnízdečka ptačího potomstva!!!
3.12. besedovali naši žáci a žákyně I. stupně s příslušníkem Obvodního oddělení
Policie ČR Suchdol nad Lužnicí panem Korbelem.
Velice živé, přínosné a hlavně poučné povídání spojené s odpověďmi na nespočetné
množství položených dotazů ze strany našich dětí bylo zaměřeno na následující okruhy:
bezpečné chování (kontakt s cizí osobou), vztahy mezi dětmi (ubližování, šikana) kouření a
návykové látky, práce policisty, služební zbraň a její použití.
Rady na http://www.policie.cz/clanek/jak-zajistit-bezpeci-pro-deti-880802.aspx
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3.12. jsme zveřejnili novinky ze života našeho
adoptivního syna Marii:
Drazí sponzorští rodiče,
mnoho pozdravů od ředitele St.Xavierského domu lásky,
Shenbaganur.
Můžeme mít všechno na Zemi, ale to základní, co
potřebujeme, je milující srdce, které nám může poskytnout
pouze vaše dobré já. Pro každé adoptované dítě je díky vaší
laskavé podpoře život mnohem smysluplnější. Jste pro děti
tou nejlepší inspirací. V našem sponzorském programu jsme
měli 413 dětí v 1. pololetí a 371 dětí ve 2. pololetí.
Rád bych vám předložil několik akcí, které proběhly
v tomto roce:
V červenci jsme uspořádali sportovní den. Děti byly
rozděleny podle domů, kde bydlí, do 4 družstev. Každé
družstvo si zvolilo kapitána. Bylo připraveno mnoho her a
atletických disciplín. Učitelé vytrvale povzbuzovali své svěřence. Mnoho dětí získalo medaili
nebo cenu.
V srpnu jsme poslali děti na sportovní soutěž. Zúčastnily se běhu na krátké i dlouhé
vzdálenosti, soutěžily ve skoku vysokém i dalekém, hodu diskem a střelbě. Soutěžily i ve
volejbalovém turnaji. Přivezly 39 medailí: 14 zlatých, 12 stříbrných a 13 bronzových.
Také jsme zorganizovali nábor nových studentů.
Od 4. do 10. srpna jsme uspořádali tábor zaměřený na prevenci rakoviny, zejména u
děvčat.
Náš žákovský parlament uspořádal oslavu Dne učitelů. Už od rána studenti chystali dárky
pro své učitele. Na večer byl připraven bohatý kulturní program.
22.9. jsme uspořádali pro starší studenty ekologický seminář o Zemi zaměřený na
globální oteplování.
O čtvrtletních prázdninách se uskutečnil týdenní projekt zaměřený na profesní kariéru.
Vybraní studenti se zúčastnili soutěže v recitaci, kresbě a řečových dovednostech v
Kodaikanalu. Získali jsme dvě 1. ceny za kreslení a tvůrčí psaní a jednu 2. cenu za řečové
dovednosti a jednu 3. cenu za kreslení.
Po čtvrtletních zkouškách proběhly třídní schůzky pro rodiče studentů z 6. – 12.ročníků.
Informovali jsme rodiče o pozici jejich dítěte a zaměřili jsme se na
strategie ke zlepšení prospěchu slabších žáků.
Také jsme prověřili čtenářské dovednosti a nacvičili jsme
divadelní hru „Příběhy Paramartha Guru“.
K oslavě Dne dětí naši zaměstnanci připravili hezký kulturní
program, který děti opravdu potěšil. Festival Diwali byl zakončen
ohňostrojem. Společně jsme se modlili za našeho patrona – sv.
Xaviera. Připomněli jsme si smysl Vánoc.
Sponzorované děti dostaly nové šaty a měli jsme slavnostní
společnou večeři. Věřím, že můj dopis vám pomohl nahlédnout do
života našeho Domu Lásky.
Mějte kouzelné Vánoce samé radosti v roce 2011.
Pozdravy od dětí, zaměstnanců a učitelů.
Váš Fr. Antonisamy - ředitel domu
Drazí sponzorští rodiče,
váš syn Maria Arputha Selvam Sahayraraj vám píše. U nás
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doma je všechno v pořádku. Doufám, že vás můj dopis zastihne ve zdraví. Modlím se za
každého člena naší rodiny. Jsem rád, že se mohu s vámi podělit o několik zážitků.
Čtvrtletní zkoušky jsem zvládl s dobrými výsledky. Byl otevřen zrenovovaný kostel. Také
jsem hezky oslavil své narozeniny. V srpnu se konala oslava Dne nezávislosti. V červenci pro
nás učitelé uspořádali sportovní den.
Měli jsme konferenci o tamilštině jako klasickém jazyku. 14.11. jsme oslavili Den dětí.
Učitelé připravili hezký program a rozdali nám bonbony. My žáci jsme učitelům přichystali
oslavu Dne učitelů.
V naší vesnici byl tradiční festival, při kterém jsme se za vás modlili. Doma jsme oslavili
Diwali (5 dní trvající svátek oslavovaný Hinduisty, oslavuje vítězství dobra nad zlem). Moji
muslimští přátelé oslavili Bakreeth. Se sousedy jsme si rozdali sladkosti a různé pokrmy.
V těchto dnech u nás hezky prší. Dělal jsem své pololetní zkoušky a doufám, že dostanu
hezké známky. Také na oslavě našeho ředitele jsme se měli dobře. Je zdráv. Rozdal nám také
vánoční dárky.
Děkuji vám za vzpomínky od vás, za váš dopis a modlete se prosím za mě i za mou rodinu.
Opatrujte se.
Více o historii Adopce na dálku v naší škole na http://rapsach.cz/skola/syn.htm a
http://rapsach.cz/skola/tisk.htm (vybrané články) a o samotném projektu Arcidiecézní charity
Praha na http://www.charita-adopce.cz/index.php?id=0002008
Děkujeme všem, kteří přispíváte na velmi dobrou, prospěšnou a potřebnou věc!!!
6.12. navštívil děti z naší školy, mateřské školky a základní školy praktické Mikuláš
za doprovodu andělů a čertů.
A do naší školičky zavítaly dokonce dva
mikulášské průvody s čertovskou chasou a
roztomilými andílky!
Hodný a laskavý patron všech dětí Mikuláš
vlídným slovem povzbudil spolu s milými
anděly všechny děti, které při řádění
rozpustilých čertů slibovaly, že už nikdy
nebudou zlobit ani doma, ani ve škole, budou
pilně pomáhat i psát úkoly. Za básničku či
písničku nebo i za slib poslušnosti a píle každý
dostal malou sladkou odměnu.
Mikuláši, andělé, čerti, děkujeme vám za návštěvu a za rok na shledanou!!!
7.12. a 9.12. se všichni naši žáci a žákyně
připravovali na vánoční setkání ve škole: tvořili
ve vánočních dílnách výrobky do prodejních
výstavek, pilovali svá vystoupení a připravovali
výzdobu školy, vytvořili a vytiskli plakáty a
pozvánky.
Vánoční dílny:
Odlévaná znamení zvěrokruhu – vedoucí p.
Vladimíra Přibylová
Pletené adventní věnečky – vedoucí p. uč.
Marie Jirků
Šperky z Fimo hmoty – vedoucí p. uč. Marcela Čábelová
Výrobky z marcipánu – vedoucí p. uč. Pavlína Křížová
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Drátěné vánoční ozdoby – vedoucí p. Marie Kepková
Těstovinoví andílci – vedoucí p. uč. Ivana Záhorovská.
A tak jsme v naší školičce zpívali, tančili, bubnovali, hráli, recitovali a také odlévali,
kreslili, malovali a barvili, slepovali, pletli, modelovali, kutili, drátkovali, zdobili, aranžovali,
psali a tiskli… a některé učebny voněli kořením, marcipánem nebo školní družina perníčky.
8.12. si naše děti z I. stupně užily vitamínky z KAKI Churmy neboli
Tomelu japonského v rámci projektu „Ovoce do škol“, který je finančně
podporován Evropským společenstvím. Navíc každý dostal po jednom
gumovém zvířátku – žirafu, hrocha, lva, lvici, gorilu, zebru, slona, antilopu,…
Web http://www.ovocedoskol.eu/node/39 nás informoval: Kaki - nazývané také Churma,
Kurma, Tomel apod., je velmi chutné exotické ovoce, které vzhledem bývá přirovnáváno
k rajčeti (plod je velký asi 5 - 8 cm, hmotnost bobulí je 200 - 400 g), má oranžovou barvu a
struktura dužiny připomíná jemnou dýni nebo žlutý meloun. Zralost poznáme podle toho, že
se poddává tlaku prstů. Jeho dužnina je měkká, má svěží sladkou chuť, svou konzistencí
připomíná meruňku nebo broskev. Kaki se jí hlavně čerstvé. Slupka se nekonzumuje. Nejlepší
je ho oloupat podobně jako jablko, nebo rozkrojit a jíst lžičkou jako např. kiwi. Pro zpestření
je možné pokapat citrónovou šťávou nebo použít do salátů, kterým dodá zajímavou chuť. Ve
Francii je velmi oblíbená marmeláda z Kaki. Tepelně zpracované se používá do různých
omáček, delikátních dezertů nebo i velmi jednoduše zapečené s cukrem a skořicí. V některých
asijských zemích se suší podobně jako fíky.
Toto subtropické ovoce pochází původně z Japonska nebo
Číny, kde má svou dlouhodobou tradici pěstování i zpracování.
Má několik odrůd. Ovoce se sbírá ručně, u každého plodu se musí
utrhnout stopka tak, aby kalich zůstal neporušený v plodu. Jeho
sklizeň připadá na konec září nebo začátek října. Z toho důvodu se
z něj nemůžeme těšit celoročně, i když je skladováno a prochází
umělým procesem dozrávání, ale jen zhruba tři měsíce v roce, od
poloviny října do cca konce prosince. Kaki je rozšířené po celém světě, např. v Japonsku patří
mezi nejoblíbenější ovoce vůbec. K nám se dováží obvykle z Izraele nebo Španělska, protože
se časem rozšířilo do celého subtropického pásu. Pěstuje se od Asie až po Ameriku, ve
Středozemí (v Itálii, Španělsku, Izraeli, Albánii), ale také v subtropických oblastech Ruska, na
pobřeží Černého moře a pod Kavkazem. Kaki neboli Tomel japonský je krásný listnatý
opadavý strom – dosahuje až 15 metrů do šíře i výšky a má tvrdé dřevo podobné ebenu. Listy
jsou široce oválné, krátce řapíkaté. Květy jednopohlavné, samičí jsou větší a mají masitou
korunu. Energetická hodnota Kaki na 100 g je 293 kJ. Obsahuje hodně sacharidů, vlákninu,
vitamin C, beta-karoten, draslík a také vápník, hořčík, fosfor, železo, měď, mangan, atd. Kaki
je nízkoenergetické ovoce, především díky vysokému obsahu vody, který dosahuje cca 60 %.
Vitamín C je důležitý pro správné fungování imunitního systému a slouží jako prevence proti
infekcím, draslík je důležitý pro látkovou přeměnu, pomáhá při odstraňování nervozity,
únavy, a svalových potíží. Díky zajímavému spektru všech minerálních látek podporuje i toto
pro nás exotičtější ovoce zdravé a silné kosti. Sacharidy jsou hlavním energetickým
substrátem pro lidský organismus, vyživují nervy a podporují mentální svěžest, soustředění a
optimismus. To jsou atributy, které bychom si asi všichni přáli, aby děti ve školních lavicích
měly.
8.12. jsme zveřejnili pozvánku (a také vyvěsili zvací plakáty), vytvořené v rámci tvůrčích
dílen, na vánoční setkání ve škole:
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Váno?ní setkání

14. 12. 2010
17:00-19:30

? eká vás:
 T? stovinoví andílci
 Pletené adventní v? nce
 Marcipán, drát? né ozdoby
 Odlévaná znamení zv?rokruhu
 Šperky z Fimo hmoty
 Živý Betlém, profi hudebníci a zp? váci
 Kouzla a modeling, tance
 Vystoupení t?íd...
 ...a mnoho dalšího!
Zábava pro celou rodinu (v? etn? ps? …asi)
T? šíme se na Vaši návšt? vu.

Vaše d?ti

14.12. poklesla v 7.20 hodin SEČ okolní teplota podle údaje našeho digitálního teploměru
na minus 8,3°C. Paní Zima i nadále svírá nejen naši pohraniční oblast sněhobíle ledovou
pokrývkou.
14.12. se uskutečnilo vánoční setkání v naší škole, kterému předcházela dlouhodobá a
svědomitá příprava našich žáků a žákyň vedených svými vyučujícími a externími vedoucími
vánočních dílen a také velká úterní generálka.
Program – vystoupení našich žáků a žákyň
1. třída – recitánky básniček, veselý a rozpustilý taneček
2. + 4. třída – Medvídci, Saxany, Žába puk
3. + 5. třída – africký taneček za rytmu bubnů
6. třída – cvičení s hudbou, zpěvem a tancem
7. třída – scénka, tanec
- anglické zpívánky se třeťáčky, se čtvrťáky a také společně s 5. a 7. třídou
- zpívánky s pěveckým kroužkem (děti z různých tříd)
- tance a módní přehlídka (žáci a žákyně II. stupně)
- kouzlení, recitace, živý betlém (žáci a žákyně II. stupně)
- vystoupení dětí z kroužku hry na zobcovou flétnu (děti z I. stupně)

- 30 -

Kronika ZŠ v Rapšachu

2010/2011

- hudební vystoupení – převážně hra na nástroj (děti z naší školy navštěvující
ZUŠ).
Mrazivý vzduch byl před vchodem do budovy
školy smíchán s lahodnou vůní grilovaných
klobásek. Také slavnostní punč, pestrobarevný
marcipán nebo slaďoučké perníčky a dvojctihodné
koláčky dodaly nejen zrakovým, ale i čichovým,
chuťovým a hmatovým smyslům to pravé vánoční
potěšení.
Zájemci o tombolu si po zakoupení lístku u
našich prodejců vyzvedli svou výhru na chodbě II.
stupně. A co vyhráli? Sladkosti, nápojové sklo,
různé potřebné drobnosti pro dům, kancelář i
osobní potěšení.
Vystoupení tříd, skupin, dvojic nebo
jednotlivců probíhala v učebnách a tělocvičně
školy podle předem pevně stanoveného a úterní
generálkou ověřeného harmonogramu. Pro snazší
orientaci každý návštěvník obdržel program
s časovým plánem, který byl také vystaven u
hlavního vstupu do dějiště vánočního setkání.
Dveře jednotlivých tříd byly také opatřeny
vizitkami jednotlivých prezentací žákovského
umu, píle a tvorby.
Doprovodné akce
-

-

-

-

vánoční trh dětských výrobků (ozdobné věnce, odlévaná znamení zvěrokruhu,
korálky, těstovinoví andílci, postavičky a jiné výrobky z marcipánu, drátěné
ozdoby, andělé z lahví, šperky z Fimo hmoty,…)
prodej sladkých a voňavých perníkových stromků a perníkových hvězdiček
vánoční punč (pro malé a velké)
občerstvení (grilované klobásové dobroty, minipizzy, dvojctihodné koláčky)
malá tombola (malé i větší drobnosti pro dům i kancelář, sladkosti, nápojové
sklo, drogerie a hygiena,…)
výstavka dětských prací (závěsný adventní věnec a vánoční dekorace, svícínky,
přáníčka, plakáty – pozvánky na vánoční setkání ve škole, velký adventní
kalendář, drobné ozdoby na stůl i do květináčů, vánoční stromek, zdobené
větvičky, výtvarná díla a dílka, sněhové vločky, stříhané obrázky, zvonečky
s dekorací, ptáčci na větvi, čertíci, andělé, sněhuláčci, zimní krajinky…)
možnost objednávky kalendářů
školy, turistického oddílu „Práčata“
a výroční kalendář 30 let TOM
„Práčata“ Rapšach a také CD-ROM
ze života školy a oddílu – z kronik
tábora Klepákův mlýn
dobročinná sbírka pro našeho
adoptivního syna Mariu, prodej
předmětů v rámci charitativních
sbírek pro Občanské sdružení
ŽIVOT DĚTEM a CPK – CHRPA.
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Pestrý a bohatý tedy program nabídl všem návštěvníkům a divákům především nejedno
originální taneční, hudební, pěvecké nebo syntetické vystoupení našich žáků a žákyň, která si
pilně a zodpovědně dolaďovali se svými vyučujícími zejména v tomto čase adventním. Také
o dětské výrobky v rámci prodejní výstavky a občerstvení projevili přítomní zájem.
Děkujeme všem návštěvníkům, pozorným posluchačům a divákům!!!
Děkujeme všem našim dětem a dospělým, kteří se na přípravě
vánočního setkání podíleli!!!
Děkujeme panu J. Machovi za ozvučení dětských vystoupení!!!
Děkujeme všem organizátorům a vystupujícím
za důstojnou prezentaci své školy a zdárný průběh našeho vánočního setkání!!!
A DĚKUJEME PANÍ KEPKOVÉ, PANÍ PŘIBYLOVÉ A SLEČNĚ ČÁBELOVÉ ZA VEDENÍ
VÁNOČNÍCH DÍLEN A ZA TO, ŽE NÁS ZASE NĚCO NOVÉHO NAUČILY!

15.12. se naši žáci a žákyně I. stupně spolu se svými vyučujícími vypravili do
Kulturního centra města Suchdol nad Lužnicí, kde v kinosálu zhlédli animovaný film Samyho
dobrodružství.
16.12. poklesla v 8.20 hodin SEČ okolní teplota podle údaje našeho digitálního teploměru
na minus 12,6°C. Paní Zima i nadále svírá nejen naši pohraniční oblast sněhobíle mrazivou
pokrývkou.
17.12. jsme na úvodní straně našeho školního webu http://rapsach.cz/skola/index.htm
odstartovali anketu „Jak se Vám líbilo vánoční setkání?“
17.12. se zájemci z řad našich žáků a žákyň II. stupně spolu s p. uč. Pavlínou Křížovou
a p. uč. Ivanou Kvapilovou vypravili do Kulturního centra města Suchdol nad Lužnicí, kde
v kinosálu zhlédli film Harry Potter a Relikvie smrti (první díl).
20.12. náš TOM „Práčata“ zorganizoval pro všechny děti a jejich rodiče, kamarády a
kamarádky, příznivce a příznivkyně od 17.00 hodin ve školní učebně Aj posezení na závěr
roku a promítání DVD nejen z tábora.
Popřáli jsme si veselé Vánoce a šťastný nový rok!!!
22.12. se v naší škole odehrála již tradiční
oslava nadcházejících Vánoc a nového roku
formou třídních setkání a besídek zejména na I.
stupni – posezení u ozdobeného stromku, zpěv
vánočních koled, nadělování dárků, degustace
vánočního cukroví, sledování oblíbených pohádek.
Také ve školní družině děti zažily vánoční
atmosféru spojenou s nádechem pohody a veselí,
nadělováním dárků a vyprávěním si zážitků
z uplynulého svátečního dopoledne.
Naši deváťáci a deváťačky připravili spolu se
svou třídní p. uč. Olgou Imrichovou pro své spolužáky a spolužačky z II. stupně zábavné
dopoledne plné kreativně dovednostních, výtvarných, znalostních a sportovně zaměřených her
– Vánoční sedmiboj.
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1. Pokyny k zapisování do týmů (podtržení žáci
jsou kapitáni)
…Podívej se, jestli jsi zapsaný/á jako kapitán/ka.
…Zapiš se pouze ke své třídě (= číslo před
jménem v tabulce).
…Neškrtej počítačem psaná jména.
…Neškrtej nikoho kromě sebe.
2. Základní pokyny k organizaci, rozdělení
týmů a družstev, časovému plánu
Doba trvání: 8.00 – 12.00 hodin.
Organizace: žáci a žákyně II.stupně nejdéle
dva dny před samotnou soutěží vytvořili šest týmů.
Každý tým byl rozdělen na dvě družstva, která
soutěžila proti sobě. Kapitánem/kapitánkou
družstva byl/a žák/žákyně 9. třídy a také vybraní
z 8. třídy. Označení týmu/družstva – např. 3/1 je 3.
tým 1. družstvo. V pokynech mělo každé družstvo
uvedeno, u jaké soutěže odstartuje. Pořadí dalších
disciplín se řídilo pokyny rozhodčích, obsazeností
soutěží nebo splněním úkolů.
3. Přehled soutěžních disciplín, jejich umístění
a rozhodčí
„Puzzle“ (počítačová učebna) – rozhodčí Ondra Kalát a Míša Kliment
„Aktivity“ (učebna přírodopisu) – rozhodčí p. uč. Pavlína Křížová.
„Česko“ (učebna dějepisu) – rozhodčí p. uč. Martin Kvapil.
„Scrabble“ (učebna jazyků) – rozhodčí p. uč. Ivana Kvapilová a p. uč. Olga Imrichová.
„Kresba“ (kreslírna) – rozhodčí p. uč. Marie Jirků.
„Hádanky“ (učebna fyziky) – rozhodčí Ondra Macho.
„Florbal“ (tělocvična) – rozhodčí p. uč. Ivana Záhorovská.
4. Herní systém a bodování
„Puzzle“ – soutěžil vždy jeden proti jednomu
(ze dvou družstev). Vítěz (rychlejší) dostal 1 bod.
Celkové bodování: vítězné družstvo – 3 body,
poražené 2 body.
„Aktivity“ – dvojice z jednoho družstva hrála
proti dvojici z druhého družstva jednu hru. Časový
limit byl 30 minut. Celkové bodování: 1. místo – 4
body, 2. místo – 3 body, 3. místo – 2 body, 4.
místo – 1 bod.
„Česko“ – hráči a hráčky byli rozděleni do
družstev v rámci týmu. Dostávali otázky oceněné 1
bodem/správná odpověď. Soutěž trvala 30 minut.
Celkové bodování: vítězné družstvo 2 body,
poražené 1 bod.
„Scrabble“ – soutěžící hráli ve dvojicích proti
sobě u dvou herních plánů. Rozhodčí zapisovaly
v průběhu hry body. Celkové bodování: vítězná
dvojice získala 2 body a poražená 1 bod.
„Kresba“ – výtvarné ztvárnění čtyř předmětů.
Každý/každá soutěžící kreslil/a jeden předmět (a
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všichni kreslili zároveň). Časový limit byl 30 minut. Práce byly honorovány 1 – 5 body.
Celkové bodování: vítěz 4 body, poražený 2 body.
„Hádanky“ – družstva soutěžila proti sobě. Bodovalo to, které uhádlo dřív. Soutěž trvala
nejdéle 30 minut. Celkové bodování: vítěz 2 body, poražený 1 bod.
„Florbal“ – dvě družstva hrála proti sobě 2 x 15 minut. Celkové bodování: za vítězný
poločas získalo družstvo 1 bod.
5. Výsledky – komise rozhodčích, sčítacích komisařů a komisařek vedená třídní hlavních
organizátorů a organizátorek celého našeho společensko-soutěžního podniku po pečlivém
posouzení všech dílčích i konečných výsledků, zaznamenaných bodových zisků,
vyplývajících z neutuchající píle, soustředění a elánu zúčastněných týmů, a po přezkoumání
protestů, stížností a připomínek ze strany soutěžících, dospěla zejména pomocí aritmetické
sčítací methody k níže uvedenému rezultátu:
zvítězil tým ve složení
Pepa Kaňúr, Pepča Mikudim a Ráďa Šebesta
se ziskem 20 bodů.
Děkujeme všem soutěžícím za skvělé výkony a vítězům gratulujeme!!!
VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK!!!
26.12. se v rapšašském kostelu sv. Zikmunda
od 15.00 hodin uskutečnil již tradiční vánoční
koncert duchovní hudby našeho Komorního
orchestru při ZŠ a MŠ v Rapšachu, který
vystupuje pod vedením p. Františka Cvrčka.
Připomněli jsme si, že své vánoční turné naši
muzikanti a pěvci zahájili v Českých Velenicích
(12.12.) a ještě po rapšašském vystoupení
následují koncerty v Třeboni (28.12., začátek v
15.00 hod., kostel sv. Jiljí), v Českých Budějovicích (29.12., začátek v 17.00 hod., kostel
Panny Marie Růžencové v Žižkově ulici), v Suchdole nad Lužnicí (2.1., začátek v 18.00 hod.,
kostel sv. Mikuláše) a završí svou zimní sezónu koncertem Tříkrálovým v Chlumu u Třeboně
(7.1., začátek v 18.00 hod., kostel Nanebevzetí Panny Marie).
Program
J. Schreier: Missa Pastoralis
A. Michna z Otradovic: Vánoční písně
České a moravské koledy.
Rapšašský komorní orchestr je volné sdružení amatérských hudebníků a studentů
konzervatoře. Soubor se věnuje barokní a předklasicistní hudbě a usiluje o oživení kantorské
hudební tradice v podmínkách dnešního venkova. Na základě našich zkušeností z koncertů a
mší v Čechách a v Rakousku jsme
přesvědčeni, že barokní hudba tohoto typu je
živá a dokáže oslovit svou nápaditostí,
upřímností a melodičností i současného
posluchače.
Na konci starého a na začátku nového
kalendářního roku: akce našich TOMÍKŮ
z turistického oddílu „Práčata“, jejich
kamarádů a kamarádek a příznivců a
sympatizantů:
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30.12. od 10.00 hodin v tělocvičně školy zorganizoval náš turistický oddíl „Práčata“ již
tradiční vánoční turnaj v líném tenise – již 26. ročník!
Sešlo se nás 24 hráčů a 4 diváci.

Vítězi se stali Zuzanka a Míra Šebestovi!
Výsledky podrobněji na http://www.rapsach.cz/TOM/tenis_10.htm
Fotogalerie na http://www.rapsach.cz/TOM/Galerie/Tenis_2010/thumb.html
Všem děkujeme za skvělé výkony a vítězné dvojici gratulujeme!!!
31.12. jsme se vypravili lyžovat do Karlstiftu v Rakousku. Bylo nás sice jen šest, ale
moc jsme si to užili!
Téměř prázdná sjezdovka, občas sluníčko, žádná velká zima...
TAK AŤ JE TAKOVÝ CELÝ PŘÍŠTÍ ROK!!!
20 minut po silvestrovské půlnoci na návsi za kostelem jsme nejen s místními turisty
vypálili první raketu nového roku.

LEDEN 2011
1.1. 2011 v 10.00 hodin jsme si po srazu na návsi u kostela vyšlápli na již dlouhodobě
tradiční novoroční vycházku spolu se členy
a sympatizanty TOM „Práčata“ Rapšach.
Kdo všechno byl?
Anička, Radka a Fanda Círalovi, Lidka a
Homi Homolkovi, Eliška, Helča, Honza a
Fanda Kreklovi, Lucinka, Ondrášek, Péťa,
Johana a Martin Machačovi, Zuzanka, Petra
a Ráďa Šebestovi, Rozárka, Martina a
Štěpán Šikrovi, Irča a Břéťa Šimralovi a
Majka a Kája Snětinovi.
V Pekle jsme si opekli buřty a moc jsme si
na prvních letošních pochutnali!
Fotogalerie na http://www.rapsach.cz/TOM/Galerie/Novrok_11/thumb.html
Do nového roku jsme si popřáli všechno nejlepší!!!
4.1. jsme během druhé vyučovací hodiny a
velké přestávky pozorovali částečné zatmění
Slunce.
A tak malí i velcí, děti a dospělí, žáci a
žákyně, vyučující a všichni přítomní pracovníci

školy vzhlíželi ku zasluněnému obzoru
z učeben-pozorovatelen a upínali své zraky a
pozornost k tomuto pozoruhodnému jevu
skrze svářečská skla nebo začerněná od
plamínku svíčky skla a sklíčka.
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Z http://www.novinky.cz/veda-skoly/221309-nad-ceskou-republikou-vrcholi-castecne-zatmeni-slunce.html
jsme převzali: další částečné zatmění bude možné v ČR pozorovat v roce 2015. Měsíc zakryje
Slunce ze 74 procent, například v Norsku ale bude v tu dobu zatmění úplné. Lidé mohou pro
pozorování využít speciální filtry, stačí ale i okénko ve staré disketě, svářečské sklo nebo
vyvolaný kinofilm. Mohou navštívit i hvězdárny, kde jsou k dispozici velké dalekohledy a
také odborný výklad.
5.1. jsme zaznamenali výsledky naší internetové ankety, zveřejněné na školním webu:
Pan Martin Machač nám napsal své postřehy
k Vánočnímu setkání, které v podstatě vystihují
výsledky právě ukončené ankety:
Dobrý den!
Vaše www mě nepustily hlasovat k
Vánočnímu setkání, a tak píšu sem. Vánoční
setkání – besídka 2010 ve škole se nám (mně,
Johance a především všem našim dětem) moc
líbilo. Minulá setkání ve Dvorech nám prostě
trochu připomínala hospodskou sešlost... Tedy
pokud to můžeme ovlivnit, tak prosíme příště opět ve škole!!! Vzhledem k tomu, že to bylo
poprvé, tak to bylo perfektní! Přesto si dovolíme dva návrhy na zlepšení:
1) Stačila by všechna vystoupení jen jednou, ale tak, aby se pokud možno
nepřekrývala, a byla mezi nimi malá pauza, nutná pro přesun.
2) Stánek s občerstvením byl skvělý, ale umístění v „komunikačním uzlu“ u schodiště
na prvním stupni brzdilo už tak nestíhatelné přesuny. Věřím, že by si tento stánek všichni
našli i jinde na méně exponovaném místě :-)
Ještě jednou děkujeme za krásnou Vánoční besídku a všechnu energii, kterou věnujete
našim dětem...
5.1. jsme zveřejnili statistiku zobrazení a návštěvnosti našich školních webových
stránek http://rapsach.cz/skola/index.htm, které spravuje náš webmaster pan ředitel Karel
Snětina:

TAKHLE JSTE NAVŠTĚVOVALI NAŠE STRÁNKY V ROCE 2010.
DÍKY!
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11.1. si naše děti z I. stupně užily vitamínky z kiwi v rámci projektu „Ovoce do škol“,
který je finančně podporován Evropským společenstvím.
11.1. jsme zaznamenali:
MEZI VŠEMI PF K NOVÉMU ROKU NÁS NEJVÍC POTĚŠILA TA
OD PANA PREZIDENTA

12.1. vydala p. Miroslava Jáchymová všem přihlášeným odběratelům a odběratelkám
z řad našeho žactva I. a II. stupně kakaovo vanilkový Lipánek z další sady ochuceného
vápníkového potěšení za tento školní rok v rámci projektu „Školní mléko“.
19.1. – 20.1. pokryla tenká sněhobílá dečička cesty, pastviny, luhy a háje a také střechy
našich příbytků – Paní Zima se po velmi krátké odmlce opět ujímá vlády nejen nad naším
pohraničím.
21.1. nás navštívili bývalí žáci Radim Chyna, Honza Dukát a Lukáš Schiendl.
Pohovořili jsme o tom, co život přinesl, přináší a přinese.
24.1. se od 14.00 hodin do 17.00 hodin
uskutečnil pohádkový zápis do 1. třídy naší školy
v prostorách ředitelny a zejména učebny našich
třeťáků a páťáků.
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 jejich 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.
Vedení zápisu se ujala p. uč. Květa Machová
spolu se svým sehraným týmem žáků a žákyň z 3.,
5. a 6. třídy, který naše budoucí spolužáky a
spolužačky doprovázel po celou dobu, kterou u nás
strávili při svém prvním oficiálním působení na
půdě základního školství.
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Nejdříve jsme byli uvedeni Janičkou do
ředitelny a tady jsme u květinkové víly Elišky a
zahradní víly Míši malovali postavu mamky, taťky
či sebe, holky nebo kluka, tedy „co chce Tvoje
ruka“ – a za svůj umělecký výkon každý obdržel
pytlík bonbonků. Mezitím dospělý doprovod spolu
s panem ředitelem vyřídil potřebné náležitosti a
formality.
A potom jsme putovali do učebny plné
pohádkových postav a postaviček z různých
příběhů a končin a plnili jsme různé úkoly. Sličná
princeznička Sárinka si nechala spočítat všechny poztrácené korálky. Veselý a rozpustilý
kašpárek Matěj si řekl o básničku nebo písničku. Vodník Adam a jeho kamarádka žabka
Majda z mělkých rybničních vod, kteří ještě nechodili do školy, se učili na svém vodním a
rákosem lemovaném panství od malého poutníka rozlišovat barvy na rybkách a kapřících.
Medově naladěná ježibaba Jaga Justa a její ježidědek Váša zase zkoušeli ze základních tvarů
– upečených a nazdobených sladkých perníčků.
A nakonec nám motýlková víla Karolínka nabídla dárky, vytvořené budoucími staršími
spolužáky ze ŠD, I. a II. stupně, jako upomínku na
zápis: rybičky s korálkem – hop do tlamičky, psíky
– stojánky na psací potřeby, panenky a panáčky,
indiánské čelenky, malované kamínky, hebká
ponožková zvířátka a jiná stvoření a stvořeníčka,
házedla – stíhací letouny.
Pohádkovou částí zápisu doprovázela děti také
p. uč. Miloslava Kroniková z naší mateřské školy.
V ředitelně navíc každý náš budoucí prvňáček
obdržel krabici Školák (obsahovala zábavné úkoly
pro prvňáčky, materiál jak správně psát, informace
k projektu Hvězdíci, katalog školních potřeb, průvodce pro rodiče, další propagační letáčky)
a jeho mamince nebo tatínkovi jsme předali vzorkovník Silan (www.projektskolak.cz).
A kdo se dostavil k zápisu do naší školy? Verunka Břenková, Terezka Dvořáková,
Ondrášek Machač, Honzík Macho, Evička Mikudimová, Artík Móži, Jaroušek Nistor,
Klárinka Oušková, Kristýnka Pšeničková, Nikolka Součková, Ondrášek Šikr, Ondrášek
Vetrák.
Naši nejmladší spolužáci a spolužačky,
budoucí prvňáčci a prvňačky,
těšíme se 1. září na vás!!!
Děkujeme vám všem, kteří jste náš pohádkový zápis připravili!!!
25.1. zasedala pedagogická rada mimo jiné a zejména nad výsledky výchovně
vzdělávacího procesu v naší škole za uplynulé I. pololetí školního roku 2010/2011.
26.1. si naše děti z I. stupně užily vitamínky ze 100% ovocně zeleninové šťávy jablko,
mrkev z koncentrátů a bez přídavku cukrů a chemické konzervace a také z čerstvého zeleného
jablíčka v rámci projektu „Ovoce do škol“, který je finančně podporován Evropským
společenstvím.
26.1. jsme zahájili testování scio – MAPA ŠKOLY 2011. V podmínkách naší školy toto
dotazníkové šetření probíhá nejdéle do 25.2. tohoto roku.
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Z webu http://www.scio.cz/skoly/mapa/info.asp jsme převzali: MAPA ŠKOLY je
dotazníkové šetření zaměřené na analýzu školního klimatu a poskytuje školám dosud ne zcela
známé informace o vztazích, názorech, postojích a přáních všech zúčastněných, které jsou pro
chod školy velmi významné. Své názory v dotaznících vyjadřují žáci, rodiče, učitelé a ředitelé
škol.
29.1. vyrazilo 14 polárníků – členů našeho turistického
oddílu – dobýt na běžkách severní ledový pól. Bylo krásně
– sluníčko se odráželo v krystalcích ledu, všechno zářilo, a
docela slušně mrzlo. Kromě Majky a Míry nebyl asi nikdo,
kdo by se blíže neseznámil s umrzlým sněhem, někteří i
mockrát. I já jsem po dlouhé době zas na lyžích hodil
tlamku, ale dopadl jsem z výšky a tvrdě na úplně jinou část
těla... Ale docela jsme to všichni zvládali a došli podstatně
dál, než v předchozích letech.
Pól byl dobyt přesně ve 12:00 hodin. Sundali jsme
běžky, zkusili si, jaké to je „jdu na sever – a už jdu na jih“ a
pak Franta s Mírou rozdělali oheň, Majka donesla další
dřevo, já nařezal klacky na opékání, takže se k ohni začali
zvolna trousit další polárníci, protože žádná větší práce už
nehrozila...
Opekli jsme buřtíky, najedli se a napili, a asi
po necelé hodině jsme vyrazili na zpáteční cestu,
protože na pólu už začínala být fakt zima. Užili
jsme si trochu adrenalinu ve chvíli, kdy jsme
přecházeli lávku přes Dračici, která je široká asi 60
cm, bez zábradlí, houpe se, a na lyžích to není nic
moc...
Domů jsme dorazili těsně po půl druhé, sice
trochu unavení, ale celkem zachovalí. Jen Lidka si
při sjezdu do střelnice při pádu utrhla nehet, a
Tedýs si na zpáteční cestě zlomil botu – utrhla se
mu podrážka kromě toho kousku, co drží ve
vázání, a tak se potácel k domovu „obutý – neobutý“.
Byla to moc krásná výprava a určitě si ji všichni užili – díky všem, byli jste skvělí!
PS. Ujeli jsme sice jen něco přes 7 kilometrů, ale nohy mě bolí jako po padesáti...
Kdo všechno byl?
Anička, Fanda a Franta Círalovi, Janča Ferencová, Lidka Homolková, Tom Horník,
Pepča Mikudim, Tedýs Pytel, Justýnka Schiendlová, Zuzi, Ráďa a Míra Šebestovi, Majka a
Kája Snětinovi.
Fotogalerie na http://www.rapsach.cz/tom/Galerie/Sev_pol_2011/thumb.html
31.1. jsme obdrželi pololetní vysvědčení. Naši prvňáčci tento školní 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 2010 – kde a co zlepšit,
v čem přidat (někdy i na plný plyn), co udržet a kde nepovolit.
Předání vysvědčení předcházelo hodnocení procesu učení a jeho výsledků ze strany
samotných žáků a žákyň a jejich vyučujících cestou vyplňování pololetních hodnotících
(smajlíkových) formulářů zaměřených na všechny obory, barevných vysvědčení a také
slovního pololetního hodnocení sepsaného vyučujícími o dosažených dovednostech, plnění
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očekávaných výstupů a nabývání poznatků žákem-žákyní. Tyto hodnotící materiály
zakládáme také již čtvrtým rokem do žákovské složky – portfolia.
31.1. vyšlo další číslo našeho nejoblíbenějšího školního časopisu Rapšach Planet,
z jehož obsahu jen stručně (upraveno), neboť ostatní je opublikováno v tištěné podobě nebo
elektronické na http://rapsach.cz/skola/stahni.htm:
TEST MOZKU
Jestli si myslíte o sobě víc, než já, tak zkuste všechno správně!
1. Jak funguje warpový pohon?
a) Rozráží částice před kosmickou lodí, takže může letět rychleji.
b) Deformuje čas před a za lodí.
c) Vytváří červí díru.
2. Čím se liší krokodýl od aligátorů a kajmanů?
a) Pokud má zavřenou tlamu nejsou mu vidět zuby.
b) Svojí kořist dusí.
c) Žije jenom v mělkých jezerech.
3. Kolikrát se zvětší Slunce až se z něho stane Červený obr?
a) 52x
b) 154x
c) 200x
4. Jak se jmenuje vlna extrémně horkého popela, který vylétává ze sopky?
a) Pyroklastická vlna.
b) Termonukleární vlna.
c) Termoexterní vlna.
5. Cestujeme kolem středu galaxie asi 250 milionů let. Kdy se dostáváme do
nejrizikovější oblasti?
a) Každých 25 mil. let.
b) Každých 30 mil. let.
c) Každých 35 mil. let.
6. Co je pohon iontového motoru?
a) Zatím neznámé palivo.
b) Karosen.
c) Plyn.
7. Co je to diferenciální rotace?
a) Rotace automobilových kol při poruše.
b) Způsob otáčení Slunce kolem své osy.
c) Způsob závodního odhazování kladiva.
8. Jak starý je vesmír?
a) 0,2 mld. let.
b) 200.000.000 let.
c) 2.000.000.000 let.
9. Jak rychle se právě pohybujeme rotací sluneční soustavy kolem středu galaxie?
a) 100.000 km za hodinu.
b) 150 km za sekundu.
c) 230 km za sekundu.
Odpovědi: 1.b), 2.a), 3.c), 4.a), 5.b), 6.c), 7.b), 8.a) i b), 9.c).
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ÚNOR 2011
2.2. poklesla v 7.34 hodin SEČ okolní teplota podle údaje našeho digitálního teploměru
na minus 14,8 °C. Paní Zima i nadále svírá nejen naši pohraniční oblast sněhobíle mrazivou
pokrývkou.
2.2. jsme my, žáci a žákyně 9. třídy, odeslali dopis našemu adoptivnímu synovi
Mariovi. Vyrobili jsme pro něho prezentaci z posledního roku naší školy, která obsahuje
úspěchy našich žáků v turistických závodech, vánoční besídku, konec školního roku, letní
tábor a školní soutěže a oslavy.
V dopise jsme napsali, kam půjdeme na střední školy a jaká zaměstnání jsme si vybrali.
Popsali jsme oslavy Vánoc v naší škole, letní tábor, počasí u nás v zimě a zeptali jsme se na
pár věcí, které nás zajímají.
Dear Mario,
How are you? Thank you for your letter. We are pleased of report about your exams. You
are a good student. We are proud of you.
We all are fine. We are students of 9th grade. We are going to study in High schools. We
will be cooks, confectioners, hairdressers, programmers, architects, painters, economists, car
mechanics.
We had a summer camp at the Dragon river. The theme of this camp was Mysterious
island. We built huts in the wood, swim in the near lake, slept in tents, played sport games and
had a nice time there.
Now it is winter here in the Czech Republic. There is a snowfall on the ground. The
temperature is about 0°C. It is about 32 °F. We can skate, play hockey, sledge and ski.
Children like winter but we – teenager don´t like it.
We also celebrated Christmas together. We had a Christmas show and we shared presents,
too. And after that we had a Christmas holiday. It lasted 10 days and we had a rest.
Now it is midterm. Some of us have very good results but most of us aren´t so good. We
have some problems with Maths, Czech, languages and History. We like P.E., Science, IT and
Geography.
We are planning our last school trip. We want to go to a camp in Chlum. It is a village
near our school. We were there last year. We enjoyed it together. We walked around a pond.
It is the pond and we walked 4 hours. We played some games and in the evening we sat
around the fire in the camp and we spoke about various things. We ate in a near restaurant.
The meal was delicious.
Can you answer some questions? What is your favorite subject? What would you like to
do (job)? How often do you go home? Have you good friends? What do like doing in your
free time? Do you sometimes fell homesick?
Take care and write soon
Your loving parents – pupils of school in Rapšach.
3.2. vyznavači a vyznavačky zimních sportů a radovánek z řad našich žáků a žákyň I.
stupně (zájemci z 3. – 5. třídy) a II. stupně (zájemci z 6. – 9. třídy) oslavili konec I. pololetí
zdravým a aktivním pohybem – vypravili se do mírně vlnitého terénu školního sadu,
pozemku, dvora a dalších přilehlých území a lokalit v rámci již tradičního závodu Bílou
stopou kolem školy.
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Této naší nejvýznamnější v zimním období
školní sportovní akci předcházela především
technická příprava – zkoušení bot a na základě
toho následný výběr lyží, a to vše bylo pečlivě
evidováno a dokumentováno. Někteří závodníci a
závodnice navíc pilovali svou fyzičku i techniku
jízdy při sobotní výpravě organizované našimi
místními turisty (29.1) – dobytí severního
ledového pólu (na běžkách) nebo v rámci
rodinných sněžných výprav. Také jsme vybudovali
asi deset metrů dlouhý násep (z nejblíže
situovaného přírodního sněhu), který se stal klíčovým pro propojení celé trasy.
Hoši z I. stupně a dívky z obou stupňů zdolávali jedno kolo a závodníci z II. stupně dvě
kola tratě v prostoru start/cíl poblíž bočního
vchodu – podél živého plotu směr hlavní vchod do
budovy školy – podél živého plotu směr školní sad
– zatáčkami a rovinkami směr 1 500 mm až 1 700
mm převýšení před ohradou s chovem drobného
domácího hrabavého ptactva – podél plůtku s
chovem drobného domácího hrabavého ptactva –
zatáčka kolem školního pozemku – kolem
kolostavu směr cíl.
Po úvodní instruktáži o trase, jejích úskalích,
správné technice a bezpečné jízdě, ohleduplném
chování diváků a divaček a kontinuálním způsobu výměny bot a lyží, se na trať vypravili
mladší závodníci a závodnice a po nich starší (rozděleni do jednotlivých kategorií).
Nejkritičtějším místem se pro většinu běžkařů
a běžkařek stalo výše uvedené v plánu trasy
převýšení: pro některé bylo téměř nepřekonatelnou
překážkou (s dopomocí větší či menší stoupali výš
a dál) – nikdo to nevzdal!!! Zdatní je zvládali
s nadhledem, a stejně tak systematicky zdolávali
úseky rovné v nekonečných sněhových pláních
školního sadu a taktéž i rychlejší v prostoru startcíl.
I přihlížející a nesoutěžící se nenudili: někteří
své favority povzbuzovali, a tak je hecovali
k nejlepším výkonům a další si užívali v hrátkách a dovádění ubývajícího sněhu. Počasí nám
přálo – sluníčko svítilo a hřálo.
Výsledková listina – Bílou stopou kolem školy 2011
Kategorie dívky 3. – 5. třída
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

místo Zuzanka Šebestová (čas 3 min 45 s)
místo Anička Círalová
místo Sárinka Herzogová
místo Justýnka Schiendlová
místo Magdalenka Oušková
místo Lucka Klimentová
místo Vikinka Stumbauerová
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8. místo Terezka Žahourová
Kategorie hoši 3. – 5. třída
1. místo Zbynďa Schicker (čas 4 min 47 s)
2. místo Pavlík Jindra
3. místo Vašík Pšenička
4. místo Míša Kica
5. místo Adam Havel
6. místo Daník Ivanov
7. místo Míla Mužík
8. místo Matěj Demeter
9. místo Kuba Střítecký
10. místo Pája Mikl
11. místo Kuba Gorol
12. místo Martínek Král
13. místo Filip Ginzel
Kategorie dívky 6. – 7. třída
1.
2.
3.
4.
5.
6.

místo Anetka Arenbergerová (čas 4 min 39 s)
místo Eliška Kreklová
místo Krista Šímová
místo Míša Machová
místo Jana Beníšková
místo Zuzka Zahradníková

Kategorie hoši 6. – 7. třída
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

místo Ráďa Šebesta (čas 5 min 43 s)
místo Fanda Círal
místo Pepa Mikudim
místo Tom Horník
místo Roman Gorol
místo Pavlík Vlk
místo Dušan Herzog

Kategorie dívky 8. – 9. třída
1. místo Janča Ferencová (čas 3 min 18 s)
2. místo Verča Herzogová
3. místo Kájina Mašková
Kategorie hoši 8. – 9. třída
1.

místo Míša Kliment (čas 7 min 20 s)

2. místo Honzík Kříž
3. místo Ondra Macho
Děkujeme všem závodníkům a závodnicím za skvělé výkony na náročné trati a
vítězům a vítězkám gratulujeme!!! Děkujeme celému organizačnímu týmu
za uspořádání Bílé stopy 2011!!! Těšíme se zase za rok!!!
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4.2. jsme si užívali pololetní a následně od 7.2. do 11.2. týdenní jarní prázdniny. Byl
proveden úklid prostor školy a školky, opraveno potrubí venkovního požárního hydrantu na
školním dvoře, uskutečněna revize el. přístrojů ZŠ a MŠ a zařízení školní jídelny.
V týdnu od 14.2. se naši žáci a žákyně na základě souhlasu svých rodičů zapojili do
celostátního monitorovacího šetření v rámci realizace bakalářských prací na téma
„Stravovací návyky u žáků II. stupně.“
Šetření spočívá ve zjištění podrobných stravovacích návyků po dobu tří dnů. Provádí je
Katedra výchovy ke zdraví PF JU v Českých Budějovicích (vedoucí šetření: Mgr. Jan
Schuster, Ph.D., odborný asistent) – u nás je koordinováno panem Milanem Plocem.
Respondenti do předtištěných formulářů na základě definovaných pokynů mimo jiné
zaznamenávali: způsob stravování – závodní jídelna/školní jídelna/restaurace/doma, sestavu
jídelníčku s časovým vymezením – snídaně/přesnídávka/oběd/svačina/večeře.
14.2. – 18.2. absolvovala týdenní odbornou praxi v naší mateřské školce p. uč. Ivana
Pichlová.
17.2. jsme zveřejnili nabídku poučných a zábavných knížek a publikací pro děti –
nakladatelství SVOJTKA.
Případné objednávky přijímáme v ředitelně školy do středy 2. března.
Více na http://rapsach.cz/skola/index.htm
17.2. si v naší mateřské školce děti a jejich
paní učitelky zadováděly při maškarním
karnevalu.
A tak se prostory a prostůrky naší školky
naplnily roztomilými maskami a jejich tanečky,
plesáním a pestrobarevným rejem, zpíváním a
hravým skotačením.
A koho jsme na maškarním bále potkali?
Princezničky ve svatebním nebo slavnostním, z
království růžového, měsíčního nebo sluníčkového
a spolu s nimi mnoho zvířátek – žabku, oslíka,
myšku, pejska, kozlíka, lišku, papouška, vlčka, dokonce i netopýřího Batmana a také
čarodějnici, čerta a plavkyni.
Tak zase za rok, milé masky,
anebo už 13. března na turistickém maškarním karnevalu
v Pizzerii Panský šenk v Tušti!!!
18.2. se naši žáci a žákyně I. stupně vypravili spolu se svými vyučujícími do Českých
Budějovic na představení fantasy příběhu Malého
divadla Ronja, dcera loupežníka a na výstavu
Dinosauři bez řetězu v areálu Výstaviště.
Web
http://www.jihoceskedivadlo.cz/porad/851-ronjadcera-loupeznika nás informoval: kdo se bojí,
nesmí do lesa. Ronja, dcera loupežníka Mattise a
jeho ženy Lovisy, má pro strach uděláno.
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Z webu http://www.vcb.cz/ jsme převzali:
dinosauři bez řetězu (termín: 22.1. – 13.3. 2011,
otevírací doba: 10.00 – 18.00 hodin) je ojedinělá
výstava robotických modelů prehistorických zvířat
zasazených v imitaci druhohorního prostředí.
Výstava obsahuje doplňkové a velmi výrazné
efekty: 3D kino s panoramatickým filmem,
zvukové, světelné efekty, projekční a mlhové
efekty. Výstava je určena jak pro děti, tak i
odbornou veřejnost.
Výstava je vhodná jako součást výuky
přírodopisu. Děti a studenti ve školní skupině platí standardní vstupné, doprovodu je umožněn
vstup zdarma.
Modely na výstavě: mamenchisaurus – býložravec, chasmosaurus – malé stádo
býložravců, triceratops – samec obrovitého tvora, ankylosaurus – nebezpečný těžkooděnec,
compsognathus – stádo nebezpečných útočníků, pteranodon – létající dravec, segnosaurus –
samice pečující o své hnízdo, oviraptoři – smečka zlodějů vajec, stegosaurus – velký samec
jednoho z nejznámějších dinosaurů, parasaurolophus – až 4 tuny těžký býložravec s kostěným
hřebenem na hlavě, deinonichus – tři inteligentní dravci právě objevili mršinu, edaphosaurus
– prvohorní plaz známý i z fosilních nálezů v ČR.
22.2. – 23.2. si naše děti z I. stupně užily vitamínky z kornoutu ředkviček a dvou
pomerančů v rámci projektu „Ovoce do škol“, který je finančně podporován Evropským
společenstvím.
23.2. nás navštívili bývalí žáci David Janoch a Kuba Šrámek. Pohovořili jsme o tom,
co život přinesl, přinese a přináší.
24.2. dosáhlo několikadenní mrazivé sevření
naší příhraniční enklávy vrcholu a potvrdilo se tak,
že Paní Zima své žezlo vlády nad přírodou jaru
snadno nepředá: rtuť našeho digitálního teploměru
poklesla v 6.00 hodin SEČ na minus 17,9 °C.
25.2. všichni příznivci a příznivkyně kumštu
komediálního z řad našich žáků a žákyň, jejich
rodičů, pedagogů a přátel školy vycestovali do
Prahy opět pod režisérskou taktovkou p. uč.
Pavlíny Křížové na představení činohry
Národního divadla Zkrocení zlé ženy.
Dcera z dobrého domu Kateřina by se měla vdávat, ale nikdo ji nechce, protože je
vzpurná, vzteklá, drzá, nezvladatelná, zkrátka problémová. Nápadníci se zajímají raději o její
sestru Bianku, která se chová právě tak, jak se na spořádanou dívku sluší. Ta se ale nesmí
vdávat, dokud se nepodaří provdat Kateřinu. Nasadit udidla vzpouzející se temperamentní
dívce se podaří až Petruchiovi. Z líté saně učiní vrkající holubičku. Nejúspěšnější
Shakespearova komedie poskytuje excelentní hereckou příležitost především nekonvenčnímu
ústřednímu páru. (Převzali jsme z programu – web Národního divadla: http://www.narodnidivadlo.cz/Default.aspx?jz=cz&dk=predstaveni.aspx&sb=2&ic=5531&pr=81134)
26.2. – 5.3. výprava našich žáků a žákyň z I. a II. stupně pod vedením instruktorského
týmu v čele s p. řed. Karlem Snětinou absolvovala výcvik na stále profi udržovaných
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sjezdovkách horských velikánů v rámci lyžařského zájezdu – chata Květa Deštné
v Orlických horách.
Aktuálně z dění den po dni, a to včetně fotogalerie
z http://rapsach.cz/skola/10112.htm:
Pondělí 28.2.2011
Ahoj všem doma, posíláme první zprávy z
Deštného. Jsme všichni zdrávi, je tu krásně, svítí
sluníčko a nejsou tu skoro žádní lyžaři. Takže
jezdíme a jezdíme, až nás bolí nohy. Ale je to
bezva, i začátečníci už jezdí jako zkušení lyžaři.
Dokonce dnes, po jednom dni ježdění, sjeli všichni
červenou sjezdovku, a odpoledne i černou nejtěžší. Jsou prostě DOBŘÍ! Zítra jedeme do
bazénu v Rychnově nad Kněžnou.
Úterý 1.3.2011
Dneska jsme nelyžovali, protože třetí den se to
nesmí. Tak jsme dopoledne hráli karty, Aktivity a
dívali se na filmy.
Odpoledne jsme se vyřádili v Rychnově v
bazénu. Užili jsme si tobogán, dravou řeku, vodní
houpačku,...
Pokud nás chcete vidět živě, tak nás můžete od
9:00 do 12:00 a od 14:00 do 16:00 hodin občas
vidět
na
živé
kameře
na
stránkách
http://skicentrum.sportprofi.cz/.
Středa 2.3.2011
Dneska foukal hrozný vítr, byla zima, a
Anetka si zlomila klíční kost. Ale už je z
nemocnice zase na chatě, tváří se statečně - konec
konců ji má zlomenou po třetí, tak už s tím má
zkušenosti. A taky jsme téměř celé odpoledne
filmovali, tak se těšte! A večer bude
DISKOTÉKA!
Je 22:02 hodin a právě skončila diskotéka.
Anetce příliš nevadila ani zlomená klíční kost...
Čtvrtek 3.3.2011
Další krásný den... Sluníčko, bezvětří, celkem dobrý sníh. Jezdili jsme, co to šlo! Kromě
toho, že se Kikča trochu kousla do jazyku, když vjela mezi nízké smrčky, se naštěstí nic
nestalo.
Jo, přijela za námi Štěpka s Pepou a malým Pepíčkem... A zítra jedeme závody!
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Budu se jen opakovat... Sluníčko, sluníčko,
sluníčko! Prostě nádhera!
A krásně upravená trať, kterou pro nás
nachystali kluci ze Sportprofi, kloubové tyče, cíl
na fotobuňku - prostě závody se vším všudy.
Výsledkovou listinu naleznete TADY.
Kdyby si Anička ošklivě nenatloukla koleno,
bylo by to všechno ještě lepší.
Odpoledne jsme už jen tak popojížděli a
užívali si. přesto ještě Ráďa P. upadl, když se ve stoje na lyžích vyhříval na sluníčku, Péťovi
přejel Adýs nohy, tak jsme ještě na závěr sjeli černou a šli balit, aby nám to ráno rychle
ubývalo. Pak jsme ještě vyhlásili výsledky slalomu, a to bylo opravdu vše.
Zítra bychom měli přijet mezi 15-16:00 hodin, a vůbec se nám nechce.

SLALOM 2011
Deštné v Orlických horách - 4.3.2011
Č. JMÉNO KAT. I.KOLO II.KOLO CELKEM POŘ.
6 Kikča
D
41,55
41,11
82,66 1.
1 Zuzka
D
41,17
42,52
83,69 2.
3 Míša
D
41,39
43,66
85,05 3.
7 Janča
D
42,49
45,18
87,67 4.
2 Nelča
D
46,13
46,17
92,30 5.
5 Áda
D
53,18
45,71
98,89 6.
4 Anička
D
52,18
47,98
100,16 7.
8 Simča
D
63,51
61,83
125,34 8.
7 Ráďa Š.
H
35,09
35,61
70,70 1.
11 Dáda
H
37,28
38,96
76,24 2.
5 Péťa
H
38,67
37,62
76,29 3.
10 Tom
H
37,93
39,03
76,96 4.
8 Fanda
H
39,99
40,32
80,31 5.
1 Pepča
H
39,99
45,14
85,13 6.
6 Adýs
H
45,01
42,10
87,11 7.
2 Ráďa P.
H
44,31
43,82
88,13 8.
3 Honza A.
H
53,66
44,35
98,01 9.
9 Marek
H
47,94
50,51
98,45 10.
4 Honza K.
H
36,54
100,00
136,54 11.
1 Pepa

SS

43,28
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Tedýs
Alfonz
Honzík
Bětka
Mirečka

SM
SM
MH
MD
MD
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43,16
43,71
103,07
55,89
69,46

43,42
43,07
0,00
53,06
82,23

86,58
86,78
103,07
108,95
151,69

1.
2.
1.
1.
2.

Děkujeme všem za skvělé výkony a stanuvším na stupních vítězů gratulujeme!!!
28.2. nás navštívila bývalá žákyně Šárka Imrichová. Pohovořili jsme o tom, co život
přinesl, přinese a přináší.

BŘEZEN 2011
7.3. jsme zahájili dobročinnou sbírku pro Občanské sdružení ŽIVOT DĚTEM
formou již tradičního prodeje následujících předmětů: přívěsek se žetonem do nákupního
vozíku (35,- Kč/ks), přívěsek se srdíčkem (35,- Kč/ks), špendlíček ve tvaru srdíčka (30,Kč/ks), magnetka s fotem domácích mazlíčků (25,- Kč/ks), klip ve tvaru srdíčka (20,- Kč/ks),
reflexní pásek (30,- Kč/ks).

Bližší informace– nahlédnutí a prodej – v ředitelně
školy.
Výtěžek z prodeje je určen na pomoc dětským oddělením
nemocnic, zařízením, která se starají o nemocné, handicapované a
opuštěné děti, sociálně slabým rodinám, které pečují o postižené či
jinak dlouhodobě nemocné děti, k pořádání akcí pro děti
z dětských domovů a další projekty sdružení.
Více na http://www.zivotdetem.cz/nase-poslani/
7.3. nás navštívil bývalý žák Honza Šroub. Pohovořili jsme o tom, co život přinesl,
přinese a přináší.
9.3. si naše děti z I. stupně užily vitamínky z čerstvých zelených okurek v rámci projektu
„Ovoce do škol“, který je finančně podporován Evropským společenstvím.
10.3. nás navštívili bývalí žáci Honza Pytel a Ondra Bárta. Pohovořili jsme o tom, co
život přinesl, přinese a přináší.
10.3. vyšlo 7. číslo našeho stále oblíbeného časopisu Rapšach Planet, který pro nás
připravili Michal K., Ondra K., Ondra M., Pepča K., Kája a Martin a z něhož jsme opět
stručně převzali – tentokrát názvy rubrik:
1. Světové jachty (Queen Mary 2, Freedom of the Seas,…)
2. English crossover (colors: red, pink, blue, silver,…)
3. Virtuální svět (např. „Kopat nohama do ničeho a přitom budete střílet góly ve fifě 30.“)
4. A něco pro zábavu – pro velké (sudoku), pro malé (omalovánka kabrioletu)
5. Recenze her (Call of Juarez-Bound in Blood)
6. Budoucnost aneb: 3010 část VII. Nový svět (jak se zachránit před koncem světa –
technická řešení a přesun naší civilizace)
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7. Auta (galerie) a test mozku o autech
8. Gothic (o RPG hře)
9. Aktualitky (z dění v naší školičce).
11.3. se uskutečnila velkolepá show našich zlatohrdelních nadějí z řad žáků a žákyň I.
stupně v rámci již tradiční školní pěvecké soutěže.
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
interpretek a výlučných interpretů. Dětské a
dospělácké publikum odměňovalo výkony nejen
svých favoritů a favoritek zaslouženými ovacemi a
bdělá porota spravedlivě dospěla k níže
uvedenému pořadí na medailových pozicích.
Jako hosté vystoupily před naším vnímavým
publikem žákyně 6. třídy Eliška Kreklová a Míša Machová – sklidily také uznalý potlesk.
Výsledky školní pěvecké soutěže 2011
Kategorie 1. třída
1. místo Viktorka Růžičková („Prší, prší“) a Alex Móži („Černé oči“)
2. místo Monička Nistorová („Cib, cib, cibulenka“ ) a Míša Baláž („Prší, prší“)
3. místo Markétka Střítecká („Černé oči“) a Dan Karl („Skákal pes“)
Kategorie 2. třída
1. místo Vojtík Nistor („Šla Nanynka“) a Markétka Vávrová („Travička zelená“)
2. místo Erik Grundza („Já jsem z Kutné Hory), Fanda Ouška („Když jsem já sloužil“) a Jiřík
Beníšek („Na tom pražským mostě“)
Kategorie 3. třída
1. místo Terezka Žahourová („Statistika“)
2. místo Žanetka Kicová („Žežuličko“)
3. místo Zuzanka Šebestová („Stánky“) a Kubík Střítecký („Tři citronky“)
Kategorie 4. třída
1. místo Anička Záhorovská („Co to má společnýho s láskou“)
2. místo Péťa Machač („Severní vítr“)
3. místo Pája Mikl („Ptala se Zuzana“) a Viktorka Stumbauerová („Až náhodou“)
Kategorie 5. třída
1. místo Justýnka Schiendlová („Vrať se mi zpátky“) a Anička Círalová („Prší“)
2. místo Sárinka Herzogová („Červená řeka“), Matěj Demeter („Zahrada ticha“) a Vašík
Pšenička („Stánky“)
Děkujeme všem vyučujícím za zorganizování nezapomenutelného setkání s písničkou!!!
Děkujeme všem zúčastněným dětem za hodnotný umělecký zážitek
a vítězkám a vítězům gratulujeme!!!
13.3. uspořádal turistický oddíl „Práčata“ spolu s naší základkou dětský maškarní
karneval v sálu pizzerie Panský šenk v Tušti (14.00 – 17.00 hodin).
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Opět jsme si zatančili v rytmu známých a
osvědčených pecek i nových světových a českých
hitů, zadováděli jsme si při hrách a soutěžích a
zažili štěstí i štěstíčko v tombole. A na song „Jede,
jede mašinka“ jsme opět, jako každoročně,
procestovali celý taneční sál a přísálí! K tanci a
poslechu nás doprovázel jako vždy náš oblíbený
DJ Davy David Macho!
Pro nápaditější kreace a zdařilejší výkony na
tanečním parketu a při hrách jsme se posilňovali
mlsáním bonbonků za odměnu vysoutěžených a
vybojovaných za zručnost, přesnost, chuť si i zasportovat a taktéž ukusováním sladkých
perníčků známých i roztodivných tvarů, barev a hlavně chutí: motýlů a motýlků, rybek,
budíků, aut, džbánků, panenek, kytiček, váziček, srdíček, ptáčků, muchomůrek, jablíček,
hrušek, loděk, košíčků, kočiček, pejsků, sluníček,…
A jaké masky jsme potkávali na tanečním
parketu a v přilehlých prostorách?
Berušku, pastýřku, bohyně Afrodité a Kiu,
odrostlá dvojčata, brankáře Čecha, vojáka ze
zásahovky, tygříka, Mařenku a Jeníčka, paní
doktorku, cowgirl, princezny a princezničky, víly,
piráty a pirátky, tanečnici Jasmínu, včelku Máju,
čarodějky a čaroděje, ninju, beránka, motýlka,
kočičku, myšičku, čerta, břišní tanečnice, Havajky,
indiána, klauna, oslíka,… tedy obdivuhodných
čtyřicet.
A kterých her a soutěží jsme se zúčastnili?
Nakrm nenasytného kocoura aneb hoď míčkem do huby, doprav kuličku do díry v
trojúhelníku aneb dej pozor nad děravými propastmi, zatanči si ve dvojici na vítězství aneb
udrž míček mezi čelíčkem svým a svého tancpartnera či své tancpartnerky, na lyžích ve dvou
vpřed aneb střídej rytmicky levou-pravou, přejdi bažinu aneb krok-sun-krok, tancuj s
ostatními na prvního aneb nešlápni vedle, miř a tref aneb hoď kroužek na kolík. Do tance a
soutěží se s chutí spolu s dětmi zapojili také jejich rodiče.
A co jsme vyhrávali v tombole? Sladkosti a cukrovinky – lízátka, bonbony Haribo,
čokolády s oříšky, příchutěmi a jednu holandskou ve tvaru
sovy aj., hračky – figurky Disney, nafukovací třpytivý či
veselý krab, tučňák, bublifuk, puzzle – hasiči, Spiderman a
mnohé jiné, psací a kreslicí potřeby – pastelky, gelovky a
také šampony,…
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.
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 za rozmanitou a bohatou tombolu!!! Děkujeme všem maskám za
pestrý taneční rej!!! Děkujeme všem organizátorům za zdárný průběh karnevalu!!!
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14.3. – 18.3. se v naší škole uskutečnilo „Testování Stonožka 2010/2011 pro 8. ročník“.
Součástí testování klíčových kompetencí našich žáků a žákyň 8. třídy bylo také vyplňování
dotazníků jednotlivými vyučujícími II. stupně.
Více na www.scio.cz
16.3. nás navštívili bývalí žáci Radek Klein a Pavel Koranda. Pohovořili jsme o tom,
co život přinesl, přinese a přináší.
16.3. jsme zveřejnili pozvánku na náš tradiční velikonoční jarmark:
Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu a Obecní úřad Rapšach
Vás co nejsrdečněji zvou
na tradiční velikonoční jarmark,
který se koná v neděli 17. dubna od 10.00 do 14.00 hodin.
Stručně z programu
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 strefování, ateliérové i momentkové focení, orientální
věštkyně, krmení zajíčků,…
Prodejní stánky – košíkářské výrobky, keramika, rostlinky a bylinky pro dům i zahradu,
exotické bonsaje, pravý včelí med, medovina,…
Dětské výrobky – pletené věnečky a zvířátka z papíru, velikonoční dekorace – závěsy
z větviček a keramiky, ozdoby z papírových proužků a arašídů, výrobky z marcipánu,
malované kamínky, drátění pavoučci, šperky,...
Bohatá tombola – hodnotné kousky i drobnosti, sladkosti, drogerie, papírenské a
kancelářské produkty, hračky,…
Občerstvení – klobásky, bramboráky, párky v rohlíku, pivo, limo, sladkosti,…
Vynášení Morany – ve 14.00 hodin.
Výtěžek z velikonočního jarmarku napomůže financovat obnovení žákovské knihovny,
školné pro indického chlapce v projektu Adopce na dálku a další aktivity našich dětí.
TĚŠÍME SE NA VÁS!!!
22.3. nás navštívila bývalá žákyně Aneta Krylová. Pohovořili jsme o tom, co život
přinesl, přinese a přináší.
22.3. – 23.3. si naše děti z I. stupně užily vitamínky z kiwi a 100% pomerančové
šťávy v rámci projektu „Ovoce do škol“, který je finančně podporován Evropským
společenstvím.
Děkujeme paní Miroslavě Jáchymové za distribuci vitamínků v naší škole!!!
23.3. zahájil od 13.30 do 15.00 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: dřeviny,
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azimutové úseky, lanová lávka, odhad vzdálenosti, uzlování, překážková dráha (plížení, hod
míčku), topografické a turistické značky, kulturně poznávací činnost.
23.3. se v prostorách naší základky uskutečnil v rámci projektu „Školy
pro venkov“ odborný seminář pro vyučující „Projektová výuka
v environmentální výchově.“
Téma související s metodikou výuky a postavením žáka-žákyně ve
výchovně vzdělávacím procesu vyvolalo nejedno diskusní „okénko“
reflektující různé zkušenosti a názory zúčastněných.
Zároveň jsme, stejně jako na prvním a také velmi inspirativním semináři, proběhnuvším
v Kaplici – ZŠ Fantova, obdrželi zajímavé materiály.
Naše škola se stala součástí projektu „Školy pro venkov“
z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Nositelem projektu je Novohradská občanská společnost, o.s. (http://www.novnos.cz/)
Do projektu je zapojeno 17 základních škol.
Paralelně se čtyřmi školami z našeho Jihočeského
kraje probíhá realizace projektu na školách krajů
Královehradeckého, Pardubického a Zlínského.
Součástí projektu je další vzdělávání
pedagogických pracovníků. 16. února se uskutečnil
první ze série odborných seminářů v učebně ZŠ
Kaplice Fantova: v úvodu jsme se zaměřili na
představení projektu, jeho nositele a realizační
jednotky (školy), časový plán a výběr doplňujících
seminářů. Ve druhé části jsme se v rámci
činnostních aktivit zabývali dopady vlivu člověka na přírodu. Po setkání u nás následují
semináře v Trhových Svinech a v Horní Stropnici.
Hlavní projektové úkoly v naší škole:
1. Rapšach jako obec postižená historií, stručná historie regionu.
2. Přírodovědné zajímavosti Rapšachu a okolí.
3. Školní přírodovědně historická stezka „Nejen po vesnicích, které musely zmizet
z mapy“ + založení alespoň pěti geocachí.
24.3. byli na návštěvě u dětí z naší Mateřské
školy policisté se služebním psem.
Děkujeme našim policistům za zajímavé a
poučné povídání
a také jejich čtyřnohým věrným svěřencům
za akční ukázky výcviku
a přejeme jim mnoho úspěchů v jejich
nebezpečné a záslužné práci!!!
25.3. podnikli, vystaveni všem nástrahám a
svodům někdy nelítostné matky přírody a
spoléhajíce se jen a svůj um a bystrý úsudek, v nedaleké lokalitě Peklo naši žáci a žákyně 6.
třídy výpravu do pravěku pod vedením své rodové náčelnice p. uč. Pavlíny Křížové.
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Terénní výuka dějepisu probíhala v pučící
přírodě po několik hodin, kdy se naše děti
proměnily v pravěké sběrače a sběračky, i oděvem
kožešinovým a tváří umouněnou, vžívaly se do
tajů dávnověkého lovu, krášlily svou jeskyni
pravěkými malbami, výjevy z šera před desetitisíci
roky, zručně vyráběly potřebné nástroje a zbraně
pomocí starých a osvědčených postupů, rozžaly
životadárný a taktéž jej udržující oheň, jehož
plameny jim skýtaly teplo, olizovaly chutnou a jen
těmi nejlahodnějšími vůněmi oplývající krmi
v podobě kousků naloveného masa a nakutaných brambůrek, a zároveň na jeho žáru pekly
křupavé obilné placky podle mnoha pokoleními matek a dcer prověřených receptů, a to vše za
použití přírodních materiálů a ingrediencí, všudypřítomné dělby práce a sdíleného nadšení
z dobře vykonaného díla, přemosťujícího pravěk lidstva do žhavé počítačové současnosti.
27.3. se všichni nominovaní závodníci a závodnice zúčastnili Středočeské ligy
turistického závodu (TZ) v Kralupech nad Vltavou, a tak jsme zahájili své soutěžní
usilovné tažení v přípravě na klíčová postupová kola TZ.
Výsledky
Nejmladší žákyně
1. místo Zuzanka Šebestová
Mladší žákyně
4. místo Magdalenka Oušková
Starší žákyně
6. místo Verunka Oušková
Lída Homolková (D za azimuty)
Starší žáci
2. místo Ráďa Šebesta
5. místo Fanda Círal
Mladší dorostenky
4. místo Verča Herzogová
Zúčastněným soutěžícím děkujeme za skvělé výkony
a příkladnou reprezentaci školy a oddílu
a k ocenění jejich píle, úsilí a vytrvalosti jim gratulujeme!!!
Děkujeme dospěláckému doprovodu!!!
28.3. uspořádal náš TOM „Práčata“ od 13.30 hodin již dlouho toužebně očekávanou,
tradiční a oblíbenou soutěž uzlujeme s turisty (kategorie „velcí“ a „malí“) a šifrujeme
s turisty (kategorie „velcí“).
9. místo Lidka
10. místo Pepča
11. místo Tedýs

Mistr uzlů – velcí (2011)
1. místo Justa
2. místo Anička
3. místo Eliška
4. místo Michal
5. místo Janča
6. místo Fanda
7. místo Ráďa Š.
8. místo Tom

Mistr šifer – velcí (2011)
1. místo Ráďa Š.
2. místo Anička
3. místo Justa
4. místo Pepča
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5. místo Michal
6. místo Fanda
7. místo Tedýs
8. - 9. místo Lidka
8. - 9. místo Janča
10. místo Eliška
11. místo Tom

5. místo Fanda
6. místo Eliška
7. místo Janča
8. místo Pepča
9. místo Lidka
10. místo Tedýs
11. místo Tom

Mistr uzlů a šifer – velcí (2011)
Mistr uzlů – malí (2011)
1. místo Anička
1. místo Zuzanka
2. místo Justa
2. místo Kájinka
3. místo Ráďa Š.
3. místo Kubík S.
4. místo Michal
Zúčastněným malým a velkým soutěžícím děkujeme
za skvělé výkony a všem na stupních vítězů gratulujeme!!!

30.3. zorganizoval náš TOM „Práčata“ od 14.45 hodin již tradiční soutěž šifrujeme
s turisty (kategorie „malí“).
Mistr šifer – malí (2011)
1. místo Péťa Machač
2. místo Vikča Stumbauerová
3. místo Zuzanka Šebestová
4. místo Karolínka Houhová
5. místo Lucinka Klimentová
Mistr uzlů a šifer – malí (2011)
1. místo Zuzanka Šebestová
2. místo Karolínka Houhová
Zúčastněným soutěžícím děkujeme za skvělé výkony
a umístivším se stupních vítězů gratulujeme!!!
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31.3. nás navštívilo zájezdové divadélko KOS se svým představením pohádky Poslední
loupežník.
Z webu
http://www.divadelko-kos.wz.cz/:
samé jedničky na vysvědčení svého syna jistě
potěší každou maminku. A to i v případě, že se
jedná o zkušenou loupežnici. Ovšem když se
ukáže, že synáček omylem chodil do špatné školy
a místo loupení umí zeměpis... to už maminka tak
šťastná není. Naučí se Ruprecht, poslední syn
loupežnického rodu, svému rodinnému řemeslu,
nebo najde způsob, jak maminku přesvědčit, že
pracovat je lepší nežli loupit?
Divadélko KOS bylo založeno v březnu roku
1997. Divadélko KOS nemá vlastní scénu, proto
za svými diváky dojíždí. Hrajeme nejen v divadlech, kulturních domech a kinosálech, ale i ve
školách a školkách. Za určitých podmínek můžeme hrát i venku. Všechna naše představení
jsou činoherní, bez loutek. Ve většině představení hrají dva herci, ale díky převlekům
vystupuje v každé pohádce více postav. Do divadelních projektů většího rozsahu přibíráme
další herce – hosty. Hlavními protagonisty a zakladateli divadla jsou Milena Kolářová a
Zdeněk Říha. Od doby svého založení Divadélko KOS uvedlo na 20 titulů ze své vlastní
autorské dílny.

DUBEN 2011
1.4. vyšlo již 8. číslo našeho stále nejoblíbenějšího časopisu Rapšach Planet, které sice
neprochází jazykovou úpravou, ale je tvoříme jej se zaujetím a informujeme objektivně
všechny své čtenáře a čtenářky o tom, co nás zajímá a co se kolem nás událo.
4.4. nás navštívil bývalý žák Pavel Gábor. Pohovořili jsme o tom, co život přinesl,
přinese a přináší.
5.4. a 7.4. jsme zahájili společnou přípravu
na velikonoční jarmark tradiční tvorbou a
výrobou
v
následujících
velikonočních
řemeslných dílnách: pletení věnečků a zvířátek
z papíru (vedoucí dílny p. uč. Marie Jirků),
velikonoční dekorace – drátění ptáčci, závěsy
z větviček a keramiky (vedoucí dílny p. Marie
Kepková, tvorba ptáčků – žáci a žákyně 6. a 7.
třídy pod vedením p. uč. M. Jirků a ve spolupráci
s keramickou dílnou p. Pavla Kovaříka z
Rapšachu), výrobky z marcipánu – zdobení
perníčků (vedoucí dílny p. uč. Pavlína Křížová), malované kamínky, drátění pavoučci
(vedoucí dílny p. uč. Ivana Záhorovská), velikonoční dekorace – výrobky z papírových
proužků a arašídů, zápichy do květináčů (vedoucí dílny p. Vladimíra Přibylová), šperky
(vedoucí dílny p. uč. Marcela Čábelová), příprava tomboly (vedoucí dílny p. uč. Ivana
Kvapilová).
V dílnách jsme malí i velcí, děti a dospělí, chlapci a děvčata kreativně a originálně se
zaujetím, pílí a chutí tvořili, pletli, kreslili, malovali, lepili, stříhali, váleli, barvili, spojovali,
drátkovali, balili, dekorovali, tedy kutili od 10.45 do 14.45 hodin. 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, ve školní družině nebo podle zájmu v tvůrčích dílnách.
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6.4. pokračoval od 13.30 do 15.00 hodin v přípravné misi k účasti na turistickém
závodu (TZ) pod vedením pana Míry Šebesty tým zájemců a zájemkyň z řad našich žáků a
žákyň.
Postupně zvyšovali svou fyzickou kondici a zejména zdokonalovali své vědomosti a
dovednosti v následujících disciplínách a odbornostech TZ: plížení, hod míčkem na cíl,
azimutové úseky, lanová lávka, odhad vzdálenosti, uzlování, překážková dráha, dřeviny,
topografické a turistické značky, kulturně poznávací činnost.
8.4. 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 Borotína na Mistrovství Jihočeského
kraje II. stupeň (sobota 16. dubna). Do bojů o
postup opět zasáhli také žáci a žákyně ze ZŠ České
Velenice.
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
– taktéž informační nástěnka na I. stupni.
Soutěžící byli před závodem rozděleni do kategorií podle věku a pohlaví – soutěžili pouze
jednotlivci.
Více informací také na http://www.turistickyzavod.cz/index.php?page=terminova_listina
a
http://rapsach.cz/tom/tz_2011.htm
a
http://rapsach.cz/tom/3_cp.htm
Připomněli jsme si, že postup na závody
Českého poháru a na Mistrovství ČR (Kralovice
18.6.) má již zajištěn díky svým předešlým
skvělým výkonům Anna Círalová, mladší žákyně,
Magdalena Oušková, mladší žákyně, František
Círal, starší žáci, Radek Šebesta, starší žáci.
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).
Trasy byly vytyčeny tři – „červená“ (dorostenecké a dospělé kategorie) a „bílá“ (mladší a
starší žákovské kategorie) a „modrá“ (nejmladší žákovské
kategorie).
Změny se týkaly důsledného odlišování trasy
nejmladších žákovských kategorií modrou barvou (včetně
modrého podkladu testových otázek) a také např. změnou
značení azimutových úseků.
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!!!)
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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 (výpis) byl závod ukončen?
A kdo tedy postoupí do dalších bojů v Borotíně?
Nejmladší žákyně
1. Zuzana Šebestová (2)
2. Michaela Kováčová (1)
3. Viktorie Stumbauerová (1)
4. Simona Adensamová (1)
5. Tereza Žahourová (2)
6. Natálie Móžiová (1)
7. Sára Svobodová (1)

3. Michaela Šebístková (97) – ZŠ Č.
Velenice
4. Lenka Kollerová (98) – ZŠ Č.
Velenice
5. Veronika Oušková (98)
6. Nikola Stráská (97) – ZŠ Č.
Velenice
7. Jana Ferencová (97)
8. Ludmila Homolková (97)

Nejmladší žáci
1. Petr Machač (1)
2. Denis Ferenc (1)
3. František Ouška (3)

Starší žáci
1. Radek Šebesta (98)
2. František Círal (98)
3. Adam Janeček (98)
4. Jan Adam (97)
5. Tadeáš Pytel (98)
6. Tomáš Horník (98)

Mladší žákyně
1. Eliška Kreklová (99)
2. Magdalena Oušková (0)
3. Hana Kováčová (99)
4. Justýna Schiendlová (0)
5. Sára Herzogová (99)

Mladší dorostenky
1. Veronika Herzogová (96)
2. Anna Ďuchová (95)
3. Lucie Machová (96) – ZŠ Č.
Velenice

Mladší žáci
1. Václav Pšenička (0)
2. Daniel Ivanov (0)
3. Miroslav Plch (0)
4. Martin Kocina (0)
5. Michal Kica (0)

Mladší dorostenci
1. Michal Kliment (95)
2. Marek Zimmel (96) – ZŠ Č.
Velenice

Starší žákyně
1. Nikola Filipová (97) – ZŠ Č.
Velenice
2. Sandra Švecová (98) – ZŠ Č.
Velenice

Starší dorostenci
1. Jan Pleml (94)
Budějovice
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Děkujeme všem závodníkům a závodnicím za skvělé výkony
a za příkladnou reprezentaci školy a oddílu!!!
Postupujícím přejeme hodně úspěchů v Borotíně!!!
Děkujeme všem organizátorům, stavitelům trati, rozhodčím a pedagogickému
dozoru za zdárný průběh závodu!!!
9.4. se všichni nominovaní závodníci a závodnice zúčastnili Středočeského poháru
turistického závodu (TZ) v Českém Brodu (kvůli nepřízni počasí přeloženo z 19.3.)
Výsledky
1. místo Zuzka Šebestová (nejmladší
žákyně)
1. místo Ráďa Šebesta (starší žáci)
3. místo Fanda Círal (starší žáci)
Zúčastněným soutěžícím děkujeme za
skvělé výkony
a příkladnou reprezentaci školy a oddílu
a k ocenění jejich píle, úsilí a vytrvalosti jim
gratulujeme!!!
Děkujeme dospěláckému doprovodu!!!
10.4. jsme zasáhli na Mistrovství Kraje Vysočina (II. stupeň) v Pacově-Hutě do bojů
o další postup na závody Český poháru.
Připomněli jsme si, že postup na závody
Českého poháru (Pacov, Orlová, Rapšach) a na
Mistrovství ČR (Kralovice 18.6.) má již zajištěn
díky svým předešlým skvělým výkonům Anna
Círalová, mladší žákyně, Magdalena Oušková,
mladší žákyně, František Círal, starší žáci, Radek
Šebesta, starší žáci.
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 Pacově (7.5.)
na 2. závod Českého poháru v Orlové (21.5.)
a 3. závod Českého poháru v Rapšachu – Tokániště (4.6.)
1. místo Zuzanka Šebestová (nejmladší žákyně)
1. místo Fanda Círal (starší žáci)
3. místo Ráďa Šebesta (starší žáci)
2. místo František Círal (muži B)
Děkujeme všem závodníkům a závodnici za skvělé výkony
a za příkladnou reprezentaci školy a oddílu
a přejeme jim hodně úspěchů v soupeření o Český pohár
v Pacově, v Orlové a u nás na Rapšachu – Tokáništi!!!
Děkujeme dospěláckému doprovodu!!!
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12.4. počínaje se na http://www.rapsach.cz/nos/ všichni zájemci mohou seznámit
s projektem „Školy pro venkov“, do kterého se zapojila naše škola.
Naše škola se stala součástí projektu „Školy pro venkov“
z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Nositelem projektu je Novohradská občanská společnost, o.s. (http://www.novnos.cz/).
13.4. se nejen v 7.10 hodin SELČ lehce vznášely za asistence čerstvého severozápadního
větru vločky sněhu.
13.4. pokračoval od 13.30 do 15.00 hodin v přípravné misi k účasti na turistickém
závodu (TZ) pod vedením pana Míry Šebesty tým zájemců a zájemkyň z řad našich žáků a
žákyň.
Postupně zvyšovali svou fyzickou kondici a zejména zdokonalovali své vědomosti a
dovednosti v následujících disciplínách a odbornostech TZ: uzlování a testové otázky –
dřeviny, topografické a turistické značky, kulturně poznávací činnost, plížení, hod míčkem na
cíl, odhad vzdálenosti.
13.4. si naše děti z I. stupně užily vitamínky z blumy modré a nápoje Kubík se 100%
ovocným podílem banán-jahoda bez přidaného cukru a konzervantů v rámci projektu „Ovoce
do škol“, který je finančně podporován Evropským společenstvím.
13.4. se výprava našich pěveckých nadějí zúčastnila okresního kola pěvecké soutěže
Jihočeský zvonek 2011, které se konalo v ZŠ Štítného v Jindřichově Hradci.
Z propozic soutěže
Podmínky účasti
Jedná se o soutěž žáků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií ve
zpěvu sólo a v seskupeních (duo, trio, kvartet). Na
okresní kolo navazuje kolo krajské, kam postupují
vítězové z okresních kol.
Kategorie
I. kategorie: 4. – 5. ročník ZŠ
II. kategorie: 6. – 7. ročník ZŠ + 1. a 2. ročník
víceletých gymnázií
III. kategorie: 8. – 9. ročník ZŠ + 3. a 4. ročník
víceletých gymnázií
IV. kategorie: 8. – 9. ročník ZŠ + 3. a 4. ročník
víceletých gymnázií (kategorie volného výběru).
Pro zařazení do věkové kategorie je rozhodující věk nejstaršího soutěžícího z daného
hudebního tělesa.
Obory
V každé kategorii se mohou soutěžící přihlásit v oboru:
1. Sólo
2. Duo
3. Trio
4. Kvartet
Repertoár
Kategorie I. – III.: 1 lidová píseň bez doprovodu (max. 2 sloky) 1 lidová píseň s
libovolným nástrojovým doprovodem (ne halfplayback!). Jsou-li mezi soutěžícími žáci jiné
národnosti, mohou zpívat lidové písně ve svém mateřském jazyce. Lidový původ písně je
nutno (v případě pochybností) přesvědčivým způsobem doložit.
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Kategorie IV.: soutěžící volí libovolné skladby
(mimo lidové písně) s libovolným doprovodem nástrojový, reprodukovaný hudební doprovod
(CD), zpívat mohou i na mikrofon. V této kategorii
mohou děti zpívat také bez doprovodu. Časový
limit pro vystoupení je max. 3 minuty. Všechna
technika pro tyto účely bude k dispozici.
Jeden žák může zpívat maximálně ve dvou
komorních souborech. Repertoár zůstává v
okresním i krajském kole stejný. Pokud žák
onemocní, číslo se ruší – nejsou přípustní
náhradníci. Počet vystoupení v okresním kole z jedné ZŠ – max. tři! Porota hodnotí pásmově
v každé kategorii (zlaté, stříbrné, bronzové pásmo).
Z okresního kola postupuje do krajského kola v Č. Budějovicích (5. 5. 2011) max. 5
vystoupení, kategorie nerozhodují.
Uzávěrka přihlášek do okresního kola
8. dubna 2011 (Soutěžící, jejichž přihlášky obdržíme po tomto termínu, nebudou do
soutěže zařazeni!)
Přihlášky zasílejte poštou na adresu Ivana Písařová, ZŠ Štítného 121, 377 01 Jindřichův
Hradec I
Výsledky okresního kola Jihočeský zvonek 2011
Anička Círalová – zlaté pásmo a postup (Čí to husičky, Anička dušička)
Justa Schiendlová – zlaté pásmo (Réhradice, Dobrů noc)
Matěj Demeter – bronzové pásmo (Hory, doly, černý les, Když jsem šel z Hradišťa)
Všem zúčastněným děkujeme za příkladnou reprezentaci školy!!!
Aničce přejeme mnoho úspěchů v krajském kole!!!
16.4.
jsme
zasáhli
na
Mistrovství
Jihočeského kraje (II. stupeň) v Borotíně do
bojů o další postup na závody Český poháru.
Připomněli jsme si, že postup na závody
Českého poháru (Pacov, Orlová, Rapšach) a na
Mistrovství ČR (Kralovice 18.6.) má již zajištěn
díky svým předešlým skvělým výkonům Anna
Círalová, mladší žákyně, Magdalena Oušková,
mladší žákyně, František Círal, starší žáci, Radek
Šebesta, starší žáci.
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 Pacově (7.5.)
na 2. závod Českého poháru v Orlové (21.5.)
a 3. závod Českého poháru v Rapšachu – Tokániště (4.6.)
(výsledková listina na http://www.rapsach.cz/tom/tz_jc_2011.htm)
1. Zuzka Šebestová
2. Míša Kováčová
3. Viki
Stumbauerová

4.
5.
6.
7.

Péťa Machač
Fanda Ouška
Zbynďa Schicker
Anička Círalová
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17. Honza Adam
18. Tedýs Pytel
19. Verča Herzogová
20. Anička Ďuchová
21. Michal Kliment

22. Fanda Maxa
23. Fanda Círal st.
24. Míra Šebesta

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 Pacově, v Orlové a u nás na Rapšachu – Tokáništi!!!
Děkujeme dospěláckému doprovodu!!!
17.4. 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 získali hodnotný doplněk do své kuchyně: plech na
pečení s víkem, pekáč s nastavitelnou mřížkou, silikonový vál. A tak jsme ochutnávali a
hodnotili rekordních 18 jídel a pokrmů – např. roládu s vajíčkem, nadýchané mraky (řezy),
vaječnou tlačenku, velikonoční košíčky, žloutkové věnečky, smažené koblížky, vaječnou
štamprličku, chalupářské brambory s okurkou, kardinál řezy, špenátovou roládu, kuřecí
suky,…
Prodejní stánky – košíkářské výrobky a také pletené výrobky z loubku, keramika,
rostlinky a bylinky pro dům i zahradu, pravý včelí
med, medovina, velikonoční dobroty a dobrůtky
z naší pekárničky, mazance, beránci, koláčky,
minipizzy, jarní dekorativní aplikace a košíčky,
přívěsky, kamínky, soupravy šperků, pomlázky,
cukrovinky,
výrobky
z našich
tvůrčích
velikonočních dílen na II. stupni, dětí I. stupně a
ŠD: košíčky a jiné doplňky pletené z papíru,
velikonoční zajíčkové zápichy, pavoučci z drátků,
šperky, lahodná perníčková vajíčka, voňavé
marcipánové pochoutky zdobící perníčky,
velikonoční dekorace a přáníčka, proutěné ozdoby s keramickými aplikacemi, jarně laděné
ozdobné květináče,…
Občerstvení – klobásky, párky v rohlíku, pivo, nealko, zelňačka s pikantní klobáskou,
pizza, sladkosti,…
Bohatá tombola – hodnotné kousky i ptákovinky, květinky a kytky, kancelářské potřeby,
hračky, dekorace pro dům i zahradu, sladkosti, mlsky i pamlsky, lahodný mok v setech, užitné
sklo, kosmetika těla i ducha,…
Zábava – šlehačko dortové či namočenou houbou strefování, ateliérové i momentkové
focení, orientální věštkyně, sličná harmonikářka, žebračky, krmení zajíčků (hod do huby).
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Vystoupení našeho pěveckého kroužku pod
vedením p. uč. květy Machové a s ozvučením pod
taktovkou Davida Davyho Macha.
Vynášení Morany – ve 14.00 hodin, společně
jsme zakončili jarmark a přivítali jaro – počasí
nám tomu přálo.
Výtěžek z velikonočního jarmarku napomůže
financovat obnovení žákovské knihovny, školné
pro indického chlapce v projektu Adopce na dálku
a další aktivity našich dětí.
Jarmarku předcházela velkolepá příprava –
výroba velikonočních artefaktů k prodeji – práce žáků I. a II. stupně a školní družiny,
dojednávání tomboly nebo výrobků 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 a p. uč. Pavlíny Křížové.
Fotogalerie na http://rapsach.cz/skola/photogallery/Jarmark_2011/thumb.html
Poděkování náleží všem
sponzorům, prodejcům a vystavovatelům,
tvůrcům, vystupujícím, fotoreportérům a
technikovi ozvučení,
všem našim návštěvníkům,
všem našim žákům a žákyním, současným a
bývalým
a našim hlavním organizátorkám
a jejich realizačnímu týmu
za zdárný průběh jarmarku!!!
18.4. jsme zveřejnili:
Vážený pane řediteli,
v příloze Vám posílám výsledkovou listinu pěvecké soutěže Jihočeský zvonek 2011 a
informace ke krajskému kolu.
Chtěla jsem poděkovat pedagogům za přípravu jednotlivých vystoupení a soutěžícím
za velmi pěkné pěvecké výkony. Zvláště bych chtěla pogratulovat k postupu do kraje
Aničce Círalové a popřát hodně úspěchů!
S pozdravem
Mgr. Ivana Písařová, organizátor soutěže
18.4. se uskutečnila beseda našich žáků a žákyň 7.
třídy s panem farářem zaměřená na Velikonoce, jejich
duchovní rozměr, a doplněná PowerPointovou prezentací.
Navázala na povídání o Vánocích z času adventního z
minulého kalendářního roku.
18.4. nainstalovali pracovníci odborné firmy na školním
dvoře pro děti ze ŠD lavici Ája a v zahradních prostorách
MŠ padací most.
18.4. zorganizoval náš TOM „Práčata“ pro všechny
malé a velké již 17. ročník kuličkiády, a to na od 13.45
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hodin na školním dvoře a na plácku u školního sadu.
Výsledky kuličkiády 2011 („velcí“)
1. místo Míša Kanděrová
2. místo Kikča Šímová
3. místo Ráďa Polák
a další v pořadí: Fanda, Eliška, Péťa, Justa,
Mates, Tedýs, Lidka, Tom, Ráďa Š., Janča,
Míša M., Radim, Váša.
Výsledky kuličkiády 2011 („malí“)
1. místo Terezka Žahourová (finále: 7
kuliček z 15)
2. místo Zuzka Uhrínová (finále: 5 kuliček
z 15)
3. místo Dan Ivanov (finále: 3 kuličky z 15)
Další soutěžící: Vikča Stumbauerová, Pája Mikl, Kubík Střítecký, Zuzanka Šebestová,
Nikolka Ginzelová, Markétka Střítecká, Péťa Machač, Milánek Vaňátko a Denísek
Ferenc.
Zúčastněným soutěžícím děkujeme za skvělé výkony
a umístivším se stupních vítězů gratulujeme!!!
19.4. jsme zveřejnili pozvánku:

19.4. se v odpoledních hodinách uskutečnilo jednání pedagogické rady a následně
schůzky vyučujících s rodiči žáků a žákyň naší školy.
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19.4. – 20.4. žáci a žákyně 1. – 5. třídy spolu
se svými vyučujícími Janou Havlovou, Radkou
Círalovou a Květou Machovou zažili Velikonoce
na I. stupni – sdíleli velikonoční tradice, slavili
jaro, období zrodu, probouzející se přírody ze
zimního spánku, povídali si, četli, psali a počítali,
malovali, vybarvovali a také tvořili v rukodělných
dílničkách.
Vybrali jsme z aktivit a tvorby:
- vědomostní a dovednostní činnosti
o pracovní
listy
a
materiály
(individuální, skupinová práce)
o počítání na tabuli (sčítání/odčítání do 20) – soutěž týmů
o matematika v pracovních listech (porovnej – kde je více vajíček, vybarvi
násobky 2, napiš do vajíček násobky 3, oprav zajíčkovi chyby – ve sčítání a
odčítání do 100)
o hraví třeťáci a třeťačky počítali se zajíčkem – vybarvování podle výsledků a
odpovídající legendy barev (odčítání, dělení, násobení)
o spojování pojmů – správných dvojic (Zelený čtvrtek, Modré/někdy žluté
pondělí,…)
o podle čeho se nazývá Sazometná středa
o jak se napíše anglicky (jaro –
spring, Velikonoce – Easter,…)
o urči mluvnické kategorie, vypiš
podměty – z textu o velikonočních
zvycích (pomlázku, proutku,…,
šlehají se děvčata,…) v podání
nejstarších páťáků
o doplň správná slova do textu
Velikonoce (křesťané, beránek a
vajíčko,…)
o vyplněná
našimi
šikovnými
čtvrťáčky a čtvrťačkami křížovka
Velikonoce (kraslice, pomlázka, vrba, mazanec,…)
o vyluštěná tajenka našimi pilnými druháčky a druhačkou podle obrázků
(bledule, koledník, naklíčené obilí, jiřička,…)
o velikonoční pohlednicový pozdrav s uvedením adresáta
vyrábíme a kutíme
o veselá velikonoční
přáníčka s textem
vlastnoručně
(na/o)psaným
o zajíček – kornout
o zajíček – stojánek
na kraslici
o velikonoční stříhané
a barevné dekorace
na okno
o velikonoční
slepička – stojánek na vajíčko
o beránek v ošatce
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o zdobení pomlázky
o dekorativní velikonoční košíček –
zajíček (v trávě)
malujeme a vybarvujeme
o vymalovánka
vajíčka
podle
legendy barev
o badatelský úkol pro naše nejmenší
žáčky a žačky, prvňáčky a
prvňačky – vybarvujeme vajíčka
podle zadání
 orientace podle dole/nahoře,
vlevo/vpravo
 podle
vlnek/šikmých
pruhů/oblouků/trojúhelníků
 za využití pestré škály barev
 podle pokynů vyučující/vlastního čtení
 práce jednotlivců.

20.4. jsme odeslali do Týdeníku Jindřichohradecka:

Velikonoční jarmark v Rapšachu
17. dubna 2011 se konal velikonoční jarmark
na rapšašské návsi. Začal v 10:00 hodin a skončil
po čtyřech hodinách vhozením Morany do hasičské
nádrže.
Děti ze školy se podílely na přípravách:
tvořily šperky z Fimo hmoty, vyráběly drátěné
pavoučky, motaly z papíru jezevčíky nebo
velikonoční zajíčky či kočičky, seznamovaly se
s výrobou filigránových přáníček, svazovaly
větvičky do závěsů, zhotovovaly drátěné ptáčky,
napichovaly ozdobené zajíčkové hlavičky na špejle
nebo na párátka, zdobily perníčky marcipánem a balily tombolu.
Některé z nich v neděli na návsi udělaly velký kus práce: prodávaly, ať už u stánků nebo
tombolu, ráno pomáhaly vše připravit a po skončení jarmarku zlikvidovat.
Bylo možné se přihlásit do, už tradiční a oblíbené, soutěže o nejchutnější vaječný pokrm.
Letos se sešlo 17 soutěžních vzorků. Všechny připravené pokrmy moc hezky vypadaly,
příjemně voněly a výborně chutnaly.
Mnozí využili příležitosti vyfotit se před velikonočním pozadím nebo si vyzkoušet štěstí při
trefování se do obličeje dortíkem se šlehačkou.
Návštěvníci jarmarku si mohli zakoupit nejen
výrobky svých dětí, ale i např. keramické zahradní
nádoby, pletené košíky z loubku, květiny, medové
cukrovinky, polodrahokamy nebo nádherné šperky
z Fimo hmoty z dílny téměř profesionální
umělkyně.
Žíznící i hladoví se mohli občerstvit u několika
stánků s tekutými, slanými i sladkými pochoutkami.
Opět nechyběla bohatá tombola, do níž
přispěli naši hlavní sponzoři.
Půl hodiny vystupoval pěvecký kroužek základní školy, poprvé od té doby, co se
velikonoční jarmark v Rapšachu konal. Zpěvačky sklidily veliký potlesk.
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I počasí nám vyšlo vstříc. Sluníčko se na nás celý den smálo a dohlíželo na to, aby bylo
vše v pořádku.
Nakonec všichni odcházeli se spokojeným úsměvem na tváři.
Napsaly: Hana Kováčová a Eliška Kreklová (žákyně 6. třídy)
K článku byly přiloženy fotografie z velikonočních dílen i z Velikonočního jarmarku.
23.4. se v rapšašském kostelu sv. Zikmunda od
15.00 hodin uskutečnil po dvouleté odmlce
Velikonoční koncert duchovní hudby našeho
Komorního orchestru při ZŠ a MŠ v Rapšachu,
který vystupuje pod vedením p. Františka Cvrčka.
26.4. se naši žáci a žákyně 2. – 4. třídy
vypravili pod vedením p. uč. Květy Machové a p.
uč.
Radky
Círalové
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.
28.4. navštívili naši nejmenší žáci a žákyně se
svou p. uč. Janou Havlovou v mateřské školce
představení pohádky Medvíďata v podání
činohry divadélka LUK.
28.4. naši sedmáci a sedmačky se svou angličtinářkou
p. uč. Olgou Imrichovou proměnili učebnu Příz-1
v improvizovanou kuchyni („kitchen“) a vařili zde podle
receptu, který jim nabídla učebnice Aj („cookerybook“).
A tak naši „hobby cooks“ připravili „Potato cakes“,
tedy bramborové koláčky. Takže nezbývá než „my
compliments to cooks“.
29.4. jsme v rámci akce děti obci a škole uklízeli
venkovní prostory kolem budovy školy, chodníky směrem
k autobusové zastávce a protipožární nádrži, náves, kolem
kostela sv. Zikmunda. Také jsme stěhovali potřebný inventář
a vybavení na Zikmundohraní do stanu pro obecenstvo a
zasedačky OÚ.
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KVĚTEN 2011
1.5. zorganizovala Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu a Obecní úřad
v Rapšachu spolu s místními hasiči již 4. ročník hudebně tanečního festivalu
Zikmundohraní
aneb se Zikmundem vesele zahrajeme v kostele,
před radnicí beze studu tancem a zpěvem zaženeme nudu.

Festival se uskutečnil na počest patrona našeho kostela svatého Zikmunda, a to s níže
uvedeným programem a doprovodnými akcemi.
Na úvod pozdravila všechny přítomné naše
starostka obce Rapšach paní Lenka Cvrčková –
poděkovala všem, kteří festival připravili a
podpořili a následně přivítala vzácného hosta,
hejtmana Jihočeského kraje pana Jiřího Zimolu,
který mimo jiné vyzdvihl nadregionální význam
našeho festivalu a také své sympatie k našemu
Tanečnímu souboru při OÚ Rapšach Trnky brnky.
Úryvek ze závěru divadelní hříčky o svatém
Zikmundovi:
(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 2011 – program




Jana Ferencová – housle
Natálie Možiová – flétna
Martin Ferenc – viola

9.15 hod.
9.25 hod.
9.30 hod.
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Večernice – flétnové kvarteto, Nové Hrady



9.40 hod.

(kostel)

Slavnostní zahájení hudebně-tanečního festivalu a jarmarku

10.00 hod.

(pódium)























Divadelní hříčka o svatém Zikmundovi
Trnky brnky – nesoutěžní prolog
J. a M. Zimmelovi – harmonika, ZUŠ Třeboň, pob. Č. Velenice
Taneční kroužek 4. třídy ZŠ v Suchdole n. L.
Žesťový soubor, ZUŠ Třeboň
Lentilky a Feel! – taneční soubor, DDM Třeboň
Pěvecký kroužek žáků ZŠ a MŠ v Rapšachu
Pecky – taneční skupina, ZUŠ Trhové Sviny
Lakomá Barka – hudební soubor, Český Krumlov
Farida - orientální tanečnice, České Velenice a Suchdol n. L.
Pěvecký kroužek žáků ZŠ a MŠ v Rapšachu
Suchdolské kočky – taneční soubor, ZŠ Suchdol n. L.
Michaela Bednářová – zpěv
Sensation – taneční soubor, DDM Třeboň
Marta Kolesnik – kytara, zpěv, ZUŠ Nové Hrady
Pecky – taneční soubor, ZUŠ Trhové Sviny
Žibut Te Dživel – romská kapela, Tábor
Hipis a Frajerky – ZŠP Rapšach
Pěvecký kroužek žáků ZŠ a MŠ v Rapšachu
VELABO – dětský taneční soubor, České Velenice
Calypte – pěvecký soubor, Nové Hrady

10.05 hod.
10.15 hod.
10.30 hod.
10.40 hod.
10.45 hod.
10.55 hod.
11.05 hod.
11.10 hod.
11.15 hod.
11.35 hod.
11.40 hod.
11.55 hod.
12.00 hod.
12.05 hod.
12.10 hod.
12.20 hod.
12.25 hod.
12.45 hod.
12.50 hod.
13.05 hod.
13.10 hod.

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


















Velká tombola - slosování
Novohradský smíšený sbor
Hlubocké princezny – mažoretky TJ Sokol Hluboká n. Vl.
Hráz – hudební country skupina, Třeboň
Suchdolská koťata – taneční soubor, ZŠ Suchdol n. L.
Flétnový soubor – Yamaha, České Budějovice
Pecky – taneční soubor, ZUŠ Trhové Sviny
Populární zpěv – Yamaha, České Budějovice
Farida – orientální tanečnice, České Velenice a Suchdol n. L.
Marek Vaclík – kytara, soukromý žák V. Nerudy, Třeboň
VELABO – dětský taneční soubor, České Velenice
Alfa – dechový soubor, Hranice
Čiriklore – taneční soubor, Tábor
G – UP – hudební rapová skupina, Rapšach
Hlubocké princezny – formace
Trnky brnky – nesoutěžní epilog

13.30 hod.
13.40 hod.
14.00 hod.
14.10 hod.
14.30 hod.
14.35 hod.
14.55 hod.
15.00 hod.
15.20 hod.
15.25 hod.
15.35 hod.
15.40 hod.
16.00 hod.
16.10 hod.
16.25 hod.
16.45 hod.

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








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

16.55 hod.
17.10 hod.
17.30 hod.
17.40 hod.
17.55 hod.
18.00 hod.

(pódium)
(pódium)
(pódium)
(pódium)
(pódium)
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Děkujeme všem partnerům našeho Zikmundohraní:
-

Farma Rapšach, ing. Jan Kepka
FORWARD, Ludvík Kročák
GEM BOHEMIA s.r.o.
Keramika, Pavel Kovařík
Kodavo s.r.o.
Kosmetika, masáže a lymfodrenáže, Petra Růžičková
Košíkářská dílna, Milan Macho
Krásová Zdena
Light & Sound Design, Josef Kostečka
Malířství, natěračství a úklidové práce, Petr Bednárik
manželé Koneční
Město Suchdol nad Lužnicí
Nováková Anna
OK – TIP Textil a oděvy, Ota Klimas
Okrasné zahradnictví Františkov
Pekárna Suchdol nad Lužnicí, ing. Josef Soudek
Penzion Lužnice, Milan a Zdeňka Benešovi
Píša Computers, Zdeněk Píša
Pivovar Bohemia Regent, ing. Ferdinand Stasek
Pizzerie Panský šenk, rodina Sokolíkova
Potraviny Jitřenka, Jan a Marie Kadlecovi
Potřeby pro domácnost, Anna Štelnerová
Prodej bonsají, Miloslav a Vlasta Šípovi
Restaurace U Pávků, Miroslav Pávek
rodina Hanusova
rodina Polákova
Sokolík Lubomír, výroba sklářských forem
rodina Šetkova
rodina Zavadilova
Romance, Marta Vrchotová

Prodejní stánky – košíky a jiné výrobky pletené z loubku, keramika, rostlinky a bylinky
pro dům i zahradu, šperky a soupravy šperků,
exotické bonsaje, pravý včelí med, medovina,
medovník, dobroty a dobrůtky z naší pekárny,
koláčky, minipizzy, dekorativní aplikace a
předměty, svíčky a svícínky, hrníčky, keramické
obrázky, zvonky a zvonečky, patchwork,
cukrovinky, nakládaný nebo grilovaný pikantní
sýr, směsi koření, sladkosti a dobrůtky, pouťová
srdce, turecký med, pendreky mnoha chutí, a také
žákovské výrobky – šperky z fimo hmoty, jarní
filigránová přáníčka a lahodné bohatě zdobené
perníčky aj.
Občerstvení – výborné specialitky teplé i studené kuchyně, pikantní klobásky, domácí
bramboráky, pizza, párek v rohlíku, gulášek a také zelňačka, špízy a steaky, langoše,
čokofontána – ovocné čokošpízy a čokodobrůtky v pohárku, točené pivo, osvěžující limo,
shocky, lahodná zmrzlinka, zákusky, ledová tříšť „Modrý pramen“ aj.
Hry a zábava – skákací hrad Aladin.
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Bohatá tombola – hodnotné kousky a drobnosti,
květinky a kytky, kancelářské potřeby, hračky, plyšáčci,
dekorace pro dům i zahradu, sladkosti, mlsky i pamlsky,
pečené pochoutky – velké koláče a vánočky, lahodný mok
v setech, kosmetika těla i ducha, poukázky na různorodé
služby a produkty, barva na výmalbu aj.
Krása obličeje a rukou – kosmetický koutek (nehtové
studio, dekorativní líčení).
Velká loterie – poukaz na bezva pizzy v Pizzerii Panský
šenk v hodnotě 500,- Kč od Petra Zavadila, zahradní krb od
firmy Ludvík Kročák Forvard, prima dortík od paní Anny
Novákové, marcipánový dort dle svého výběru od paní
Zdeny Krásové, dva balíky palivového dřeva od firmy
Kodavo, prima kýta od Petra Zavadila, zasklená rustikální
skříňka.
Zikmundohraní předcházela velkolepá příprava – výroba
artefaktů k prodeji, prací žáků I. a II. stupně a školní družiny, dojednávání účasti a zázemí pro
vystupující, diváky, občerstvení, 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
zaměstnanců školy pracoval pod vedením
hlavních organizátorek – p. uč. Pavlíny Křížové
a p. uč. Ivany Kvapilové.
Celým Zikmundohraním nás provázela
skvělá moderátorská dvojice Radia Wawe
Miroslav Lenc a Daniel Stach.

Vítěz v kategorii taneční:
Hlubocké princezny – mažoretky TJ Sokol Hluboká nad Vltavou
Vítěz v kategorii hudební:
G – UP – hudební rapová skupina, Rapšach
DĚKUJEME ZA HODNOTNÝ VÝKON A GRATULUJEME!!!
Poděkování náleží všem návštěvníkům a
divákům, vystupujícím, tanečníkům a
tanečnicím, hudebníkům a hudebnicím,
zpěvákům a zpěvačkám, pěvcům a pěvkyním,
našemu divadelnímu souboru, panu zvukaři a
jeho týmu, moderátorům, sponzorům,
prodejcům, vystavovatelům, obecnímu úřadu,
místním hasičům, našim současným a bývalým
žákům a žákyním, zaměstnancům školy a
obecního úřadu týmu fotografů a kameramanů,
hlavním organizátorkám a jejich
přípravnému a realizačnímu týmu

za zdárný průběh
4. ročníku Zikmundohraní!!!
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3.5. se naši osmáci a osmačky v rámci své profesní přípravy pod vedením výchovné
poradkyně p. uč. Ivany Kvapilové zapojili do programu Volba povolání pro žáky a žákyně
8. třídy, který zorganizovalo Informační a poradenské středisko Úřadu práce
v Jindřichově Hradci.
3.5. jsme zveřejnili zprávičky ze života naší
mateřské školičky – zaznamenala p. uč. Jana
Šikrová:
26.1. jsme navštívili v Suchdole nad Lužnicí
divadelní představení Malované pohádky
divadla Zvoneček. Pohádka plná písniček,
pohádková babička s kouzelnými klubíčky i
kašpárek Nazdárek nás opět krásně pobavili.
Neméně zábavná je ale i jízda autobusem, na
kterou se děti těší skoro stejně, jako na samotnou
pohádku.
17.2. se naše školka proměnila v pohádkový svět plný spanilých princezen v krásných
šatech, všemožných zvířátek různých druhů i barev, battmanů a spousty jiných bytostí.
Nechyběla ani čarodějnice na koštěti a nakonec se dostavil i čert. Karnevalový rej plný
písniček a tance jsme si všichni jaksepatří užili.
16.3. jsme se opět autobusem vypravili do Suchdola na divadélko Zvoneček, které si
pro nás tentokrát připravilo překrásnou pohádku 0 třech prasátkách. Popletený vlk byl tak
roztomilý, že mu děti málem fandily víc, než samotným prasátkům.
24.3. nás na zahradě navštívili policisté z Jindřichova Hradce spolu se svými
čtyřnohými kamarády. Ani jsme nevěřili
vlastním očím, co všechno dokáží. Viděli jsme
vyhledání a označení pachatele, zvládání
všemožných překážek a hlavně bezmeznou
lásku a poslušnost psa k člověku.
28.4. k nám do školky přijelo divadélko Luk
se svojí pohádkou Medvíďata. Přišli se podívat i
prvňáčci a děti z praktické školy. Všem se nám
pohádka plná zvířátek z lesa moc líbila. Nakonec
jsme si medvíďátka pohladili a už se těšíme na
jejich další návštěvu.
29.4. jsme na zahradě ozdobili a poté postavili májku. Potom jsme si kolem ní
zatancovali a zazpívali jarní a májové písničky. A pak už hurá na buřty! Opékání buřtíků a
hlavně jejich baštění – to byla paráda! Počasí nám také přálo,sluníčko se na nás smálo a my
se smáli na něj.
3.5. – 4.5. si naše děti z I. stupně užily vitamínky ze dvou jablíček v rámci projektu
„Ovoce do škol“, který je finančně podporován Evropským společenstvím.
4.5. jsme zaznamenali ohlasy a reakce na adresu našeho 4. ročníku Zikmundohraní:
Dobrý den,
chtěla bych Vám ještě jednou poděkovat za včerejší příjemně strávený den u
Vás v Rapšachu.
Měli jste to skvěle zorganizované! Moc děkujeme za
autobus, občerstvení pro děti a zázemí ve vaší místní škole. Naši žáci si to
moc užili a už se těší zase na příští rok.
S pozdravem Michaela Fillová (Hudební škola YAMAHA, České Budějovice)
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Děkujeme za možnost vystupovat na vašem úžasném Zikmundohraní, taktéž
za výbornou organizaci.
Moc se nám u vás líbilo, holky byly nadšené!! Ještě jednou moc dík!
Všechny zdraví
Vendula Wipplingerová
Převzali jsme z webu http://hlubockeprincezny.cz/:
1. místo – Rapšašské Zikmundohraní
Již počtvrté jsme na 1. Máje vyrazili na hudebně-taneční festival do Rapšachu. Jako
vždy se na nás pořadatelé velice těšili a vřele nás přivítali. Letos jsme měli opět dva
vstupy, sóloformace ve složení: trio Páta, Niki a Terezka, duo Kamča a Deniska, sólistka
Šárka, duo Šárka a Sára a na závěr duo z Andílků - Petra a Dáša. Všem se vystoupení
moc povedlo a lidé je odměnili zaslouženým potleskem. Celé odpoledne zakončilo 5
našich velkých formací. Princezny, Miniprincezničky, Princezničky II, Princezničky I a
Andílci. Celé náměstí se zaplnilo, aby se podívali na naše umění. Formace se povedly
skvěle. Po ukončení hlasování se zdálo, že naše krabička s hlasy bude asi nejplnější. Tak
se i stalo, byly jsme odměněné krásnou soškou mažoretky a diplomem za 1. místo.
Děkujeme všem za podporu, rodičům za dovoz a dětem za skvělé výkony.
Převzali jsme z webu http://www.lakomabarka.cz/:
Milí příznivci to naši. Zažily jsme velmi krásný ač docela náročný víkend. V sobotu
jsme dvakrát vystoupily na již tradiční akci Kouzelný Krumlov v zahradách pivovaru v
Českém Krumlově, a hnedka v neděli na 4. ročníku Rapšašského Zikmundohraní v
jihočeském Rapšachu. Až na ne moc přívětivé počasí (v Krumlově na pódiu nás docela
česal větříček a v Rapšachu jsme se neustále schovávaly před deštěm) nám bylo tam i
tam dobře. Ruda připravuje fotky, tak se zpětně pokocháme... Tady je pár rozjařených
rychlo-střípků z Rapšachu...
4.5. jsme zaznamenali reportáž RTA (Minuty regionu ze dne 3.5.) o 4. ročníku našeho
Zikmundohraní na http://www.rta.cz/index2.html?region=k01&ifs=i
4.5. pokračoval od 13.30 do 15.00 hodin v přípravné misi k účasti na TZ – závody
Českého poháru – tým závodníků a závodnic z řad našich žáků a žákyň pod vedením
našeho trenéra pana Míry Šebesty.
Naši sportovci a sportovkyně nadále zvyšovali svou fyzickou kondici, promýšleli strategii
a taktiku a zejména zdokonalovali své vědomosti a dovednosti v následujících disciplínách a
odbornostech TZ: hod míčkem na cíl, plížení, testové otázky – dřeviny, topografické a
turistické značky, kulturně poznávací činnost a také odhad vzdálenosti.
5.5. se naše žákyně 5. třídy Anička Círalová zúčastnila krajského kola pěvecké soutěže
Jihočeský zvonek 2011, které se konalo v Českých Budějovicích.
Výsledky krajského kola Jihočeský zvonek 2011
Anička Círalová – bronzové pásmo (Čí to husičky, Anička dušička)
Aničko, gratulujeme Ti k nádhernému umístění
a děkujeme Ti za příkladnou reprezentaci školy
a našeho regionu!!!
5.5. výprava našich žáků a žákyň 7. – 9. třídy pod vedením svých vyučujících zhlédla
film Nickyho rodina v kinosálu Kulturního centra Suchdol nad Lužnicí.
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Z webu http://www.csfd.cz/film/252093-nickyho-rodina/ jsme převzali:
Nový film Mateje Mináče vypráví dosud neznámé osudy „Wintonových dětí“.
Když před pár lety slovenský režisér, scenárista a producent Matej Mináč, náhodou v jedné
knížce narazil na dva krátké odstavce o panu Nicholasovi Wintonovi, byl fascinován. Spolu s
Patrikem Paššem se rozhodli natočit dokumentární film Síla lidskosti o téměř zapomenutém
příběhu záchrany 669 českých a slovenských dětí těsně před začátkem II. světové války.
Hlavní protagonista, dnes 101letý sir Nicholas Winton, se o svém činu více než půl století
nikomu nezmínil, dokonce ani své manželce. Nyní je příběh záchranné akce známý po celém
světě. V rámci vzdělávacích projektů film Síla lidskosti viděly miliony dětí a mnohé z nich se
rozhodly jít ve Wintonových stopách a udělat něco důležitého pro náš svět.
Režisér Matej Mináč natočil nový celovečerní dokumentární film s hranými
rekonstrukcemi Nickyho rodina. Film o Nicholasi Wintonovi a jeho pozitivním poselství,
které se šíří světem, přináší dosud nezveřejněná fakta, svědectví a osudy nově objevených
„Wintonových dětí“. Uvedením Nickyho rodiny v lednu 2011 Matej Mináč definitivně uzavře
cyklus Wintonovských filmů: Všichni moji blízcí (1999), Síla lidskosti - Nicholas Winton
(2002) a Nickyho rodina (2011).
5.5. uspořádaly dětičky z naší mateřské
školičky spolu se svými p. učitelkami besídku pro
všechny své maminky a tatínky, brášky a sestřičky,
babičky a dědečky, strýčky a tetičky, příbuzné a
známé, kámoše a kámošky.
A tak se školkou linuly tóny zpívánek, zazněly
veršíčky recitánek, pozorné diváky a divačky,
posluchače a posluchačky uchvátily také rozpustilé
tanečky nadšených malých dětí a velkých
předškoláčků.
6.5. jsme zaznamenali o 4. ročníku našeho Zikmundohraní na http://www.madspeakers.cz/mdc211-kulturni-festival-rapsasske-zikmundohrani:
Kulturní festival Rapšašské Zikmundohraní
Ať děláme, co děláme, ať sledujeme, co sledujeme, vždy „je to o lidech“. Velký
rozpočet nebo silná mediální kampaň nepřinesou vždycky tolik jako dobře odvedená
práce jednotlivce. Že už jste od nás takový titulek četli? Ano - co platilo loni, platí i letos.
Kulturní festival v Rapšachu jsme moderovali už potřetí - překvapit by nás tak
rozhodně nic nemělo. Přesto bylo jasně znát, že vystupující jsou výrazně zkušenější a
pomyslnou laťku svých výkonu posunuli zase o kus výš. Program jsme tak mohli - vedle
samotného uvádění - zpestřit i celou řadou rozhovorů.
6.5. se tým našich vyučujících zúčastnil semináře „Tvorba pracovních sešitů“, který
se konal v budově partnerské školy ZŠ a MŠ Horní Stropnice v rámci projektu „Školy
pro venkov“.
Program semináře: strukturování pracovních sešitů s regionální tematikou, náměty aktivit
pro žáky při tvorbě pracovních listů.
Děkujeme lektorce semináře p. Dagmar Zouharové!!!
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6.5. naše šikovná děvčata z kroužku dovedných rukou
upekla a nazdobila pod vedením p. uč. Anny Novákové
voňavé a sladké dortíky pro své maminky ku příležitosti
nedělní oslavy jejich svátku, Dne matek.
Naše milé maminky, přejeme vám všechno nejlepší!!!
7.5. zasáhla naše výprava závodníků a závodnic do bojů
o postup na Mistrovství ČR v Pacově – TZ I. stupně – 1.
závod Českého poháru.
Připomněli jsme si, že postup na Mistrovství ČR
(Kralovice 18.6.) má již zajištěn díky svým předešlým
skvělým výkonům Anna Círalová, mladší žákyně,
Magdalena Oušková, mladší žákyně, František Círal, starší
žáci, Radek Šebesta, starší žáci.

Počasí nám přálo, trať byla náročná a všichni jsme se snažili!!!
A organizace závodu skvělá – děkujeme pořadatelům!!!
Medailová umístění:
1. místo Nžky Zuzka Šebestová
1. místo SŽci Ráďa Šebesta
1. místo Muži B Fanda Círal
3. místo Bílý pohár – soutěž žákovských
kategorií

Turistický závod – naši další
postupující na Mistrovství ČR
(Kralovice)
Zuzka Šebestová, nejmladší žákyně
Fanda Círal, muži B
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 v Kralovicích!!!
Děkujeme dospěláckému doprovodu!!!
10.5. se v naší školní družině uskutečnil již tradiční slet čarodějnic a čarodějů, a tím
vyvrcholilo čtyřdenní snažení a příprava našich dětí a jejich paní vychovatelek.

Na koště dnes nasedám,
po roce zas letím k vám.
Budeme si spolu hrát,
soutěžit a malovat.
Se soumrakem musím zpátky,
patřím přece do pohádky.
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Vybrali jsme z činností a aktivit, tvorby a kutění, her a
soutěží předcházejících samotnému sletu a zrealizovaných
v prostorách ŠD nebo na školním dvoře: počty s čarodějnicí
(jednotlivci), malovánky a vymalovánky čarodějnic,
vymýšlení zaklínadel, zaříkadel, říkanek a čarodějných
lektvarů (jednotlivci), skládání zprávy z písmen (týmy),
skládání a lepení čarodějnických puzzlů (dvojice).
Vymýšleli jsme zaříkadla a zaklínadla…
- „Čáry máry fík a je tady kouzelník!“
- „Čáry máry hadice ať je tady čarodějnice!“
- „Čáry máry hadice, ať je z tebe udice!“
- „Čáry máry buk, ať je z tebe černý kluk!“
- „Čáry máry fuk, ať je z tebe Bublifuk!“
- „Čáry máry bílý dům, ať je z tebe černý kůl!“
- „Čáry máry pod kočáry, ať má kočka ostré drápy!“
- „Čáry máry gumička, ať je z tebe krabička!“
- „Čáry máry, ať máš z toho noční můry!“
- „Entetíky dva špalíky, čarodějky, vylezte
z děr velké jámy. Čáry máry fuk!“
- „Čáry máry pod kočáry, ať se máme
všichni rádi.“
- „Já chci malé koťátko, vznes se moje
košťátko.“
- „Čáry, máry dnes ať je z tebe pes pejsek
pejsek pejsánek bude z tebe hafánek.“
- „V kotli vař a bublej už, ať je z tebe ostrý
nůž.“
- „Čaruju čaruju pořád ať je z tebe neřád.“
- „Mocné čáry mocné kouzla chci mít tady postel, která mě odveze nad temný les.“
- „Hudry hudry letí přes černý les, až doletím za hrady, začaruju je v hady.“
- „Rik rak ruka moje, bude z tebe kupka hnoje.“
- „Hustý kouř a černý dým, ať tě teď hned nevidím.“
… a jména čarodějnická: Bibi, Pihavka, Bradavičnatá Věra, Kostibrada, Roxana,
Myšišvanda, Saxána, Hlaholice, Zelenka, Mastigona, Silvie, Uplkuchen, Mrakomor,
Gregorie, Kostyla, Pulchra.
… a také říkanky:
„Lik mik trik
narodil se kouzelník
jmenuje se Gargamel.
Má kočku zelenou
A hlavu bez vlasů.
Hledá šmouly po světě
A proklíná je každodenně.“
„Já mám žábu a dvě kytky
který pijou od lektvarů zbytky
to je toho že mám žábu
okrádám i starou babu!“
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… a předpověď:
„Když čaroděj jak o závod brečí, bude zítřek nad obrázek
hezčí.“
Připravovali jsme elixíry a lektvary:
- „Já jsem zlá čarodějnice, dělám lektvary proti lásce.“
- čarodějné knihy: „Recepty na lektvary“, „Lektvary
zla“
- čarodějné ingredience: žabí nohy, larvy, žabí sliz,
rybí oči, myší ocasy, pavouci.
V den sletu jsme soutěžili a hráli si v přírodě:
- hledání a zapisování magických čísel (soutěž
dvojic/trojic)
- tři páry bot – nazouvání, šněrování, vyzouvání
(štafeta týmů)
- přenášení kelímku s vodou (štafeta týmů)
- střemhlavý let na koštěti (štafeta týmů)
- hod koštětem do dálky (štafeta týmů)
- balanc s koštětem (štafeta týmů)
- přehlídka čarodějů a čarodějnic
… a taktéž:
- momentkové focení do alb a albíček a
školní kroniky
- předání pamětních lístků a sladkých
odměn
… a nakonec:
- opékání buřtíků.

Čaruju, čaruju ráno,
aby mi vše hrálo.
Čaruju, čaruju k obědu,
ať mám ve všem pohodu.
Čaruju, čaruju k večeři,
ať se mi vše vydaří!
Těšíme se ZASE ZA ROK!!!
10.5. se uskutečnil zápis do naší mateřské školičky, a to v době od 14.00 do 16.00 hodin
v ředitelně ZŠ.
11.5. jsme zahájili prodej minisady voskovek za 35,- Kč v rámci dobročinné sbírky
pro Fond Sidus.
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Na webu http://www.fondsidus.mypage.cz/menu/o-nas/kdo-jsme jsme zaznamenali: jsme
obecně prospěšnou společností, která si klade za cíl dlouhodobě podporovat nemocné a
potřebné, a to po finanční i materiální stránce. V sekci projekty si můžete postupně přečíst,
jakými postupy budeme pomáhat v letošním školním roce. Fond Sidus, o.p.s. byl založen
25.8.2006 s prioritním cílem finančně a materiálně pomáhat:
- Pediatrické klinice pražské Fakultní nemocnice v Motole
- Dětské klinice Fakultní nemocnice Olomouc
- individuálním pacientům.
11.5. se tým našich vyučujících zúčastnil pracovní konference, která se konala
v Nových Hradech (Koželužna) v rámci projektu „Školy pro venkov“.
Program: seznámení s postupem projektu „Školy pro venkov“, představení partnerských
škol a jejich školních projektů (zástupci čtyř partnerských škol), diskuze – zodpovědnost žáků
za školní projekt a jejich konkrétní zapojení do projektových aktivit.
Více o projektu na http://www.rapsach.cz/nos/
12.5. tým našich fotbalových nadějí z řad našich žáků 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.
Naši borci obsadili nádherné 9. místo z celkově 17 přihlášených týmů.
Soupiska týmu: Adam Havel, Pavlík Jindra, Váša Pšenička, Daník Obst, Kubík Střítecký,
Matěj Demeter, Míra Plch, Míša Kica, Daník Ivanov, Péťa Machač, Dáda Prokeš a Dušan
Herzog.
Více na http://www.mcdonaldscup.cz/cs/rocnik_2010_2011/index.shtml
Děkujeme našim fotbalistům za skvělé výkony
a za příkladnou reprezentaci školy!!!
13.5. navštívili naši nejmenší žáci a žákyně,
prvňáčci a prvňačky, se svou p. uč. Janou
Havlovou
v mateřské
školce
představení
pohádky O Smolíčkovi v podání činohry
divadélka LUK.
14.5. – 17.5. se naši deváťáci se svou p. uč.
Olgou Imrichovou vypravili na svůj poslední
třídní výlet povinné školní docházky opět jako
v minule 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, podnikali pěší výlety kolem téhož
rybníka, navštívili Chlum a jeho pamětihodnosti,
poseděli u ohně a opékali si voňavé uzené
pochoutky, soutěžili v rámci herních aktivit.
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16.5. zorganizoval v tělocvičně naší školy
TOM Práčata již tradiční nejen míčování s turisty
(od 13.45 do 14.45 hodin) pro všechny děti z I. a
II. stupně.
Soutěžní disciplíny: mosty, strážce kuželky,
zvířecí štafety, na čísla s míčem, štafety
s medicinbalem a závody trojic. Soutěžila čtyři
smíšená šesti až sedmičlenná družstva.

Výsledky míčování s turisty 2011
1. místo: Váša Pšenička, Tom Horník,
Pepča Mikudim, Míša Kica, Janča Ferencová, Anička Záhorovská, Terka Žahourová.
2.-3. místo: Fanda Círal, Péťa Voříšek, Anička Círalová, Justa Schiendlová, Lidka
Homolková, Kuba Gorol.
2.-3. místo: Denísek Ferenc, Ráďa Šebesta, Adýs Janeček, Zuzanka Šebestová, Péťa
Machač, Eliška Kreklová, Beník Ferenc.
4. místo: Ráďa Polák, Tedýs Pytel, Milánek Vaňátko, Kuba Střítecký, Honza Kříž,
Dan Ivanov.
Všem zúčastněným soutěžícím děkujeme za skvělé výkony
a umístivším se na stupních vítězů gratulujeme!!!
17.5. se uskutečnila v rámci odpoledního
vyučování za aktivní účasti žáků a žákyň spojené
3. a 5. třídy, jejich třídní p. uč. Květy Machové a
také p. uč. Martina Kvapila dvojhodinovka
přírodovědy ve fyzice.
Za využití kufříkových laboratorních souprav
jsme postupně ve skupinách pokusně řešili úkoly
následujících okruhů: gravitační síla (siloměr a
zvyšování počtu zavěšených závaží), páka
dvojzvratná (rovnováha na páce), kladka pevná a
volná, kladkostroj (sestavení funkčních modelů –
samostatná práce za použití návodu).
18.5. si naše děti z I. stupně užily vitamínky ze dvou mrkviček a jednoho pitíčka se 100%
jablečnou šťávou bez přidaného cukru a konzervantů v rámci projektu „Ovoce do škol“,
který je finančně podporován Evropským společenstvím.
20.5. se uskutečnil výlet do Prahy určený pro všechny žákovské pomocníky a pomocnice
při posledních významných akcích školy – velikonočního jarmarku a Zikmundohraní – a také
pro další zájemce a zájemkyně z řad našeho žactva I. a zejména II. stupně pod vedením p. uč.
Pavlíny Křížové, p. uč. Ivany Kvapilové a p. uč. Marie Jirků, a to s následujícím programem:
návštěva Aquapalace Čestlice, procházka Prahou, komentovaná prohlídka Senátu
Parlamentu České republiky, zhlédnutí představení Nájemníci pana Swana (Michael
Cooney) v Divadle pod Palmovkou.
Z webu http://www.divadlopodpalmovkou.cz/repertoar/najemnici_pana_swana jsme
převzali: brilantní komedie záměn o jednom podvodníčkovi, důvěřivé manželce, příliš oddané
sociální pracovnici, nedůvtipném strýci, zkrachovalém pohřebákovi, přísných úřednících a
natvrdlém podnájemníkovi. Nájemníci pana Swana jsou v duchu moderní anglické situační
frašky doslova napěchovány množstvím gagů a bláznivých situací. Erik Swan přijde na
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vychytralý způsob, jak se dostat k penězům, když vymyslí malý podfuk. Postupem času se mu
však situace dokonale vymkne z rukou…
21.5. zasáhla naše výprava závodníků a závodnic do bojů
o postup na Mistrovství ČR v Orlové – TZ I. stupně – 2.
závod Českého poháru.
Připomněli jsme si, že postup na Mistrovství ČR
(Kralovice 18.6.) má již zajištěn díky svým předešlým
skvělým výkonům Anna Círalová – mladší žákyně,
Magdalena Oušková – mladší žákyně, František Círal – starší
žáci, Radek Šebesta – starší žáci, Zuzka Šebestová –
nejmladší žákyně, František Círal st. – Muži B.
Počasí nám přálo, trať byla náročná a všichni jsme se
snažili!!!
A organizace závodu opět skvělá – děkujeme
pořadatelům!!!
Medailová umístění:
1. místo SŽci Ráďa Šebesta
3. místo SŽci Fanda Círal
2. místo Muži B Fanda Círal
6. místo Bílý pohár – soutěž žákovských kategorií
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 v Kralovicích!!!
Děkujeme dospěláckému doprovodu!!!
24.5. se po týdnu opět uskutečnila v rámci odpoledního vyučování za aktivní účasti žáků
a žákyň 5. třídy pod vedením p. uč. Martina
Kvapila dvojhodinovka přírodovědy ve fyzice.
Za využití žákovských elektrosouprav jsme
postupně ve skupinách pokusně řešili úkoly
následujících okruhů: elektrický obvod (sestavení,
druhy – jednoduchý, nerozvětvený, rozvětvený,
náčrtek – základní elektrotechnické značky ve
vztahu k hlavním částem – zdroj napětí, žárovka,
spínač, vodiče), využití magnetu, magnetické pole
(magnet, cívka, elektromagnet, zvonek, cívka s el.
proudem otáčivá ve stejnorodém magnetickém
poli, elektrický motor – jeho hlavní části a využití), bezpečné zacházení s elektrickým
proudem.
27.5. naši žáci a žákyně 6. třídy spolu s p. uč. Ivanou Záhorovskou absolvovali třídní
výlet, který zasvětili významným místům a pamětihodnostem města Třeboň: hrobka
Schwarzenbergů, státní zámek Třeboň, Dům přírody Třeboňska (dříve pod názvem
Expozice krajina a lidé).
Více informací o dění v Třeboni na http://www.itrebon.cz/ a také o Rožmberském roku na
http://www.rozmberskyrok.cz/.
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16.5. – 20.5. a 23.5. – 27.5. absolvovala naše bývalá žákyně Šárka Imrichová na naší
základce středoškolskou odbornou praxi.
Praxi zahájila na třídním výletu našich nejstarších žáků a žákyň. Dále se zaměřila na
náslechy a výuku napříč třídami I. a II. stupně a také na činnost některých zájmových útvarů.
31.5. se žáci a žákyně I. stupně společně s p.
uč. Janou Havlovou, p. uč. Radkou Círalovou a p.
uč. Květou Machovou vypravili v rámci svého
třídního výletu do jeskyně Macocha. Navštívili
také muzeum Větrný mlýn u Rudice a Starou
huť u Adamova.
Více na:
http://punkevni-jeskyne.cz/
http://www.rudice.cz/index.php?page=informa
cni-stredisko
http://www.technicalmuseum.cz/content/view/
37/55/lang,cz/

ČERVEN 2011
1.6. jsme se fotili do svých třídních, rodinných i soukromých alb a albíček v budoucnu
tak vyvolávajících nostalgii a vzpomínky na školní kámoše a kámošky a na léta prožitá na
základce.
1.6. pokračoval od 13.30 do 15.00 hodin v přípravné misi k účasti na TZ – závody
Českého poháru – tým závodníků a závodnic z řad našich žáků a žákyň pod vedením
našeho trenéra pana Míry Šebesty.
Naši sportovci a sportovkyně nadále zvyšovali svou fyzickou kondici před dalším
klíčovým závodem – tentokrát realizovaném v domácím prostředí lokality Tokániště,
promýšleli strategii a taktiku a zejména zdokonalovali své vědomosti a dovednosti
v následujících disciplínách a odbornostech TZ: hod míčkem na cíl, plížení, testové otázky –
dřeviny, topografické a turistické značky, kulturně poznávací činnost a také odhad
vzdálenosti.
4.6. zasáhla naše výprava závodníků a
závodnic do bojů o postup na Mistrovství ČR u

nás v domácím prostředí na RapšachuTokániště – TZ I. stupně – 3. závod
Českého poháru.
Připomněli jsme si, že postup na Mistrovství
ČR (Kralovice 18.6.) má již zajištěn díky svým
předešlým skvělým výkonům Anička Círalová
(mladší žákyně), Magdalenka Oušková (mladší
žákyně), Fanda Círal (starší žáci), Ráďa Šebesta (starší žáci), Zuzanka Šebestová (nejmladší
žákyně) a František Círal st. (Muži B).
Více na http://www.rapsach.cz/tom/3_cp.htm
Počasí nám přálo, trať byla náročná a všichni jsme se snažili!!!
Medailová umístění:

1. místo ZUZANKA ŠEBESTOVÁ (nejmladší žákyně)
1. místo RÁĎA ŠEBESTA (starší žáci)
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3. místo MAGDALENKA OUŠKOVÁ (mladší žákyně)

1. místo BÍLÝ POHÁR – soutěž žákovských kategorií
Turistický závod – VŠICHNI naši postupující závodníci a závodnice
na Mistrovství ČR (Kralovice)
Nejmladší žákyně:
Zuzanka Šebestová
Míša Kováčová
Nejmladší žáci:
Péťa Machač
Mladší žákyně:
Magdalenka Oušková
Justýnka Schiendlová
Anička Círalová
Mladší žáci:
Váša Pšenička
Starší žáci:
Ráďa Šebesta
Fanda Círal
Honzík Adam
Adam Janeček
Mladší dorostenky:
Verča Herzogová
Anna Ďuchová
Mladší dorostenci:
Míša Kliment
Starší dorostenci:
Fanda Maxa
Muži B:
František Círal

Děkujeme všem závodníkům a závodnicím za skvělé výkony
a za příkladnou reprezentaci oddílu, školy a regionu!!!
Postupujícím přejeme hodně úspěchů
v soupeření na Mistrovství ČR v Kralovicích!!!
Děkujeme všem našim sponzorům!!!
Děkujeme všem našim pořadatelům a rozhodčím
a dospěláckému doprovodu !!!
6.6. nás navštívili naši předškoláčci z mateřské školky – zavítali k prvňáčkům, kteří
je seznámili s tím, co za svůj první školní rok dokázali a co se naučili. Také svým mladším
kamarádům a kamarádkám zarecitovali básničky a zahráli divadelní představení pohádek
„Boudo, budko, kdo v tobě přebývá“ a „O Budulínkovi“.
7.6. – 8.6. si naše děti z I. stupně užily vitamínky z jedné hruštičky a jednoho nápoje
Kubík mrkev – broskev – jablko bez konzervantů a umělých barviv v rámci projektu „Ovoce
do škol“, který je finančně podporován Evropským společenstvím.
Paní Jáchymová, děkujeme Vám za celoroční distribuci!!!
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8.6. se tým našich vyučujících účastnil semináře „Využití land-artu v terénní výuce“,
který se konal u nás v Rapšachu (budova ZŠ a její okolí) v rámci projektu „Školy pro
venkov“.
Program semináře: seznámení s land-artem (doslova zemním či krajinným uměním)
jakožto uměleckým proudem, prezentace umělecké tvorby v krajině jako námětu pro zpestření
terénní výuky. Uvedení konkrétních terénních aktivit a možností jejich zapojení do výuky,
náměty pro zkoumání terénu hravou formou. Land-art jako vhodné téma pro vytvoření
mezipředmětových vazeb (výtvarná výchova a zeměpis, výtvarná výchova a přírodopis).
První část programu (teoretická) proběhla v interiéru, druhá část (praktická) se
uskutečnila v exteriéru.
Více o naší účasti v projektu na http://www.rapsach.cz/nos/
Děkujeme lektorce semináře p. Mgr. Alžbětě Trojanové
ze Střediska ekologické výchovy Modrý dům!!!
10.6. se uskutečnilo v rámci dopoledního
vyučování na I. stupni setkání dětí s básničkou
– vystoupení malých a velkých recitátorů a
recitátorek.
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 diplomem s pořadím na stupních vítězů.
Spravedlivá porota složená z vyučujících I. stupně dospěla na základě hodnocení zejména
úrovně přednesu, srozumitelnosti, sdělnosti, opravdovosti sebevyjádření a celkového dojmu
k níže uvedeným výsledkům.
Výsledky recitační soutěže na I. stupni za
rok 2011
1. třída
1. místo Daník Karl („Co chystá léto“) a Kubík
Adensam („Modrá očka“)
2. místo Monička Nistorová („Pejsek Haf“) a
Viktorka Růžičková („Spi, Marjánko“)
3. místo Adámek Holub („Rok“) a Alex Móži
(„Vítání jara“)
2. třída
1. místo Jiřík Beníšek („Zebra“)
2. místo Fanda Ouška („Veverka“)
3. místo Vojta Nistor („Raci“)
3. třída
1. místo Lianka Hrubá („Je nám dobře na
Zemi“) a Terezka Žahourová („Kolik má Praha
věží“)
2. místo Beník Ferenc („Kdyby“) a Žanetka
Kicová („Co je knížka“)
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3. místo Zuzanka Šebestová („Na bruslích“)
4. třída
1. místo Sárinka Svobodová („Marnivý ježek“)
a Míša Kováčová („Cestička k domovu“)
2. místo Péťa Machač („V Olomouci“) a Míra
Plch („Z Ladovy zahrádky“)
3. místo Simča Adensamová („Modrá očka“) a
Anička Záhorovská („Polednice“)

5. třída
1. místo Justýnka Schiendlová („Mikoláš
Aleš“) a Matěj Demeter („Topič“)
2. místo Anička Círalová („Líbezníček“)
3. místo Majda Oušková („Polednice“) a
Daník Obst („Šel koloušek“).
Děkujeme porotě za spravedlivé
hodnocení!!!
Děkujeme všem vystupujícím žákům a
žákyním za hodnotný umělecký výkon
a těm nejlepším gratulujeme!!!
10.6. jsme zveřejnili zprávičky ze života naší
mateřské školičky – zaznamenala p. uč. Jana
Šikrová:
5.5. jsme si hlavně pro maminky, ale i pro
babičky, tatínky, dědy a pro všechny ostatní, kteří
se přišli podívat, připravili besídku ke Dni matek.
Pásmo písniček, básniček a tanečků, jsme pečlivě
nacvičovali a moc se těšili, až ho maminkám
předvedeme. Nakonec jsme to, myslím, zvládli na
jedničku a všichni odcházeli s úsměvem na tváři a
slzičkou štěstí a dojetí v oku.
13.5. jsme naposled v tomto školním roce u
nás ve školce přivítali divadlo Luk. Tentokrát s nimi přijel Smolíček Pacholíček a jelen se
zlatými parohy. Samozřejmě nechyběly ani popletené jeskyňky a pan myslivec, který nás
provází každou pohádkou. Pohádka se všem moc líbila a už se těšíme na další v příštím
školním roce.
17.5. jsme se vypravili na školní výlet do Jindřichova Hradce. Nejdřív jsme si prohlédli
zámecká nádvoří a zahradu a pak jsme u
Rondela vybalili řízečky a naobědvali se. Pak
jsme si ještě zakousli jablíčko a vydali se do
zámku na pohádku. Příběh o panu Zachariáši
z Hradce, kuchtičce Dorotce a jejím milém,
Kubovi, se odehrával
v Černé kuchyni a
tanečním sále, takže jsme si připadali opravdu
jako v pohádce. A pak už jenom smlsnout nějakou
tu sladkou dobrůtku, nasednout do autobusu a hurá
zpátky domů.
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25.5. se s námi v Suchdole nad Lužnicí
rozloučilo divadlo Zvoneček pohádkou Madla a
Péťa jedou na prázdniny. Pohádková babička
rozmotala svoje pohádkové klubíčko, zazpívali
jsme si společně několik písniček, podívali se na
hezkou pohádku a nashledanou po prázdninách.
27.5. jsme se vydali na návštěvu za zvířátky
na místní statek. Pan Svoboda a paní
Svobodová nás zavedli k oslíkům, ovečkám,
kozám, prasátkům a koníkům. Všechna zvířátka
jsme si mohli pohladit, některá mláďátka i
pochovat. Krásné dopoledne plné sluníčka a zvířátek jsme si báječně užili.
11.6. spolupořádal náš TOM Práčata Rapšach oslavy Dne dětí v MAGNĚ CARTECH
s následujícím programem:
1. Prohlídka firmy Magna Cartech.
2. Hry a soutěže v režii našeho oddílu (9.00 –
11.00 hod.)
- zrcátkovid (jdi po vytčené trati podle
„periskopu“)
- 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“)
- pedallo (uchop hůlky, vystoupej na dvojkola a vpřed).
3. Prezentace výcviku a umu záchranářských pejsků:
poslušnost, překážky, vyhledávání osoby pod troskami.
4. Ukázky hasičské a vojenské techniky: hasičský vůz,
osvěžující sprška vody z hasičské hadice zakončené
proudnicí.
5. Skákací hrad, trampolína, skluzavka, šlapací autíčka,
stolní fotbálek, malování na obličej, opékání buřtíků,
malování na chodník, občerstvení, pamětní lístek, balíček
odměn.
Počet účastníků (dětí) jsme odhadli na úctyhodných
225!!!
Počasí nám přálo a děti s rodiči si vše dosyta užili!!!
Děkujeme našim dětským a dospěláckým
pořadatelům!!!
15.6. ukončil od 13.30 do 15.00 hodin v svou přípravnou misi k účasti na TZ –
Mistrovství ČR v Kralovicích – tým závodníků a závodnic z řad našich žáků a žákyň
pod vedením našeho trenéra pana Míry Šebesty.
Naši sportovci a sportovkyně nadále zvyšovali svou fyzickou kondici před tímto
vrcholovým závodem – promýšleli strategii a taktiku a zejména zdokonalovali své vědomosti
a dovednosti v následujících disciplínách a odbornostech TZ: hod míčkem na cíl, plížení,
uzlování, testové otázky – dřeviny, topografické a turistické značky, kulturně poznávací
činnost a také odhad vzdálenosti.
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Děkujeme všem, kdo vytrval v přípravě na vrchol
sezóny v TZ!!!
Trenére, děkujeme!!!
16.6. – 17.6. naši žáci a žákyně 7. třídy spolu s p. uč.
Pavlínou Křížovou absolvovali třídní výlet, který zasvětili
hrám, stanování na školním sadu a také nejbližším
přírodním krásám a pamětihodnostem naší lokality.
17.6. se naši žáci a žákyně I. stupně pod vedením svých
vyučujících vypravili do Nových Hradů: navštívili koncert
budějické folkové skupiny Nezmaři a také historický
objekt místní kovárny.
Více na:
http://www.novehrady.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org
=10625&id=1479&p1=1379
18.6. zasáhla naše výprava závodníků a závodnic do
bojů o nejlepší umístění na Mistrovství ČR (MČR)

TZ v Kralovicích.
Soupiska našich reprezentantů a reprezentantek na
Mistrovství ČR v Kralovicích
Nejmladší žákyně: Zuzanka Šebestová a Míša
Kováčová
Nejmladší žáci: Péťa Machač
Mladší žákyně: Magdalenka Oušková, Justýnka
Schiendlová a Anička Círalová
Mladší žáci: Váša Pšenička
Starší žáci: Ráďa Šebesta, Fanda Círal, Honzík Adam
a Adam Janeček
Mladší dorostenky: Verča Herzogová
Mladší dorostenci: Míša Kliment
Muži B: František Círal
Počasí nám přálo, trať byla náročná a všichni jsme se snažili!!!
Medailová umístění:

Zuzka Šebestová - bronz z MČR
Zuzka Šebestová - zlato v ČP TZ 2011
Ráďa Šebesta - zlato v ČP TZ 2011
Franta Círal - bronz v ČP TZ 2011
Bílý pohár ČP TZ 2011 - 3. místo z 32
oddílů
Více na: http://www.turisticky-zavod.cz/vysledky/rok_2011/MCR/MCR.htm
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Děkujeme všem našim závodníkům a závodnicím
za skvělé výkony a za příkladnou reprezentaci oddílu, školy
a regionu!!!
Děkujeme všem našim sponzorům!!!
Děkujeme našemu trenérovi!!!
Děkujeme celému našemu realizačnímu dospěláckému týmu!!!
20.6. se žáci a žákyně 6. – 9. třídy spolu s p.
řed. Karlem Snětinou, p. uč. Ivanou Kvapilovou, p.
uč. Pavlínou Křížovou, p. uč. Ivanou Záhorovskou
a p. uč. Martinem Kvapilem opět po roce vypravili
na zeměpisně historicko přírodovědně poznávací
exkurzi „po vlastech jihočeských“: Hojná Voda,
Hojnovodský prales – Vysoká, České
Budějovice – ČHMÚ (část výpravy), Kamenný
Újezd – zřícenina hradu Kotek/Maškovec (část
výpravy).
19.6. – 24.6. se pod vedením p. uč. Olgy Imrichové uskutečnil poznávací zájezd do
Anglie s níže uvedeným programem.
Program zájezdu – Anglie 2011
1. den
- odjezd do školy přes Německo do francouzského přístavu Calais
2. den
- příjezd do Calais, přeprava přes kanál La
Manche, odjezd do Londýna
- dopoledne: pěší prohlídka s průvodcem –
Wesminster Abbey, House sof Parlament, Big
Ben, Downing Street, Trafalgar Square,
Buckingham Palace – event. zhlédnutí střídání
stráží, piknik v St. James´s parku, přejezd
londýnským metrem (tube)
- odpoledne: návštěva královského paláce
Kensingston Palace (kolekce svatebních královských šatů od 18.stol. po současnost, 14
večerních šatů princezny Diany, reprezentační místnosti z 18.stol), alternativně návštěva
Mekky malířství National Gallery, ve večerních hodinách ubytování v rodinách v Londýně
3. den
- celodenní výlet – prohlídka nejstarší
prehistorické památky Stonehenge, návštěva
historicky významného města Winchester
s nejstarší katedrálou, kulatý stůl krále Artuše
v Great Hall, návštěva Salisbury – katedrála
s nejvyšší věží, je zde vystavena Magna Charta,
návrat do rodin
4. den
- celodenní výlet
- dopoledne: návštěva Imperial War Museum v Duxfordu – největší letecké muzeum
v Evropě, důležitá letecká základna Royal Air Force a United States Air Force, kde mimo jiné
vznikla první československá letecká peruť v Británii
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- odpoledne: příjezd do Cambridge – pěší prohlídka historického centra města s průvodcem,
návštěva jedné z kolejí: King´s Collage a přilehlé kaple, Corpus Christi Coll., Queen´s Coll.,
St. John´s Collage atd., procházka přes Backs – parky podél řeky Cam, od které je odvozen
název města, projížďka na lodičkách, návrat do rodin
5. den
- dopoledne: návštěva hradu Tow er včetně
zhlédnutí korunovačních klenotů, prohlídka St.
Catherine Doks, Toner Bridže, alternativně:
návštěva některého z bezplatných muzeí – Natural
History Museum, Science Museum nebo British
Museum
- odpoledne: plavba lodí po řece Temži do
Greenwiche návštěva National Maritime Museum
a Royal Observatory, zhlédnutí nultého poledníku
(vstupy zdarma), ve večerních hodinách odjezd stejnou trasou zpět do České republiky
6. den
- příjezd ke škole v odpoledních, případně večerních hodinách.

Anglie 2011
Naše škola vyráží letos už počtvrté do Anglie.
Původně jsem dala dohromady 11 zájemců a
později se ještě přihlásil Roman Novotný. Takže 4
páťáci, 3 šesťáci, 2 osmáci a 3 deváťáci.
Nejmladšímu členovi – Vaškovi Pšeničkovi –
výpravy je v době odjezdu teprve 10 let. Snad to
společně zvládneme. Od poloviny května jsme se
jednou týdně všichni sešli o velké přestávce
v jazykové učebně. Připravovala jsem děti na
odlišnosti ve zvycích, zařízení domu, zákonech a prohlédly si anglické libry a hlavně mince.
Je jich opravdu hodně druhů a než si zvyknete, špatně se s nimi platí. Někteří jsme se
nehorázně těšili už od zimy a nemohli jsme se dočkat. Ale dočkali jsme se. Den odjezdu je tu.
V neděli 19.6. asi od 12.15 se na benzinovou pumpu Shell v Třeboni začaly sjíždět děti
s vyprovázejícími rodiči. Každý mi ukázal
doklady, dostal adresu rodiny, ve které bude bydlet
a pak už se čekalo jen na příjezd autobusu. Ten
přijel asi o 20 minut později, takže jsme odjížděli
před půl druhou. Řidiči Zdeněk a Rudolf nás
vlídně přivítali a my mohli nastoupit. Chvíli to
trvalo, než děti začaly nastupovat. Možná se jim
trochu nechtělo tak daleko od rodičů, a nebo snad
rodiče měli o své děti strach a chtěli se pořádně
rozloučit. Nakonec jsme nastoupili a vyrazili směr Velešín. Tam jsme jeli necelou hodinu.
Nabrali jsme středoškoláky s dvěma učiteli – Ditou a Lukášem. S nimi už jsme uháněli do
Plzně pro základní školu z Chomutova a také pro nejdůležitější osobu našeho zájezdu –
průvodkyni Šárku. Využili jsme čas (nakládání zavazadel) a šli jsme na záchod do nedaleké
Olympie. Pak už jsme směřovali k hraničnímu přechodu Rozvadov. Tam jsme se stavili na
poslední české benzině, napsali poslední zprávy přes českého operátora a těšili se na cestu
přes Německo. Žádný velký zážitek nás nečekal. Jede se jen po dálnici a z té není nic moc
vidět. Snad jen letiště ve Frankfurtu a přistávající letadla téměř na dálnici. A také jsme viděli
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nádraží pro rychlovlaky a rozjíždějící se vlak, který byl během půl minuty v nedohlednu.
V Německu jsme stavěli dvakrát. Za záchody se platí 70 centů a automat vám vrátí lístek na
50 centů, kterým můžete platit na kterékoli benzinové pumpě v Německu. Lístky jsme
schovali na zpáteční cestu, až dojdou peníze, budou se hodit. Pak ještě jedna zastávka v Belgii
a okolo páté hodiny jsme byli na hranici s Velkou Británií, kde proběhla velká kontrola
dokladů (ještě na území Francie). Každý musel přistoupit k jednomu pultu, kde stál jeden
úředník a ten provedl kontrolu pasu nebo OP. Každého si důkladně prohlédl a zkontroloval
registr pro vstup do UK. Pak už jsme zastavili u brány, kde se kupují lístky na eurotunel.
Protože silně pršelo, průvodkyni se nechtělo ven, tak řekla druhému řidiči (umí anglicky jen
pár základních slovíček) : „Jdi k okénku a na všechno řikej NO!“ Ukázalo se, že měla pravdu.
Řidič se vrátil s úspěšně koupeným lístkem na eurovlak s odjezdem v 6:20. Do té doby jsme
čekali před nádražím a před šestou jsme už najížděli do prvního vagónu nám určeného vlaku.
Tam jsme směli vystoupit, projít se po vlaku nebo si dojít na záchod. Někteří si zabrali místo
u okna, aby mohli chvíli pozorovat jízdu do tunelu, ale po jedné minutě už venku nebylo vidět
vůbec nic. Je to zvláštní pocit, jak jedete a nevidíte ubíhat krajinu. Autobus se houpe ze strany
na stranu a také vám zalehnou uši, a proto je dobré žvýkat nebo cucat bonbon a polykat.
Během půl hodiny se ozve signál a upozornění v angličtině i ve francouzštině, že vlak dojíždí
do nádraží a cestující se musí vrátit do svých aut a autobusů, aby mohly vyjíždět z vlaku.
1.den - Londýn
Přímo z nádraží jsme směřovali do Londýna.
Během hodiny a půl jsme vjížděli do jižní
okrajové čtvrti Londýna a vítaly nás typické
řadové domky, které nás doprovázely až do centra.
Autobus nás vyložil u London Eye odkud jsme šli
na
procházku
k Westminster
Abbey
(Westminsterské opatství), kde se konala svatba
Kate Middleton a Prince Williama. Také jsme
obešli budovy parlamentu a došli jsme
k Buckinghamskému paláci a pozorovali střídání stráží. Jak na malém nádvoří paláce (střídali
se tam i koně), tak na velkém nádvoří, kde kvůli střídání zastavují policisté i dopravu na deset
minut, což je doba, za kterou dojde stráž až k paláci. Našim dalším cílem bylo Picadilly
Circus a Trafalgar Square, kde jsme se podívali do Národní galerie. Pak nás čekala jízda
metrem do Kensingtonského paláce. Pokud chcete mít adrenalinový zážitek, jeďte metrem!
Londýnské metro je nejstarší v Evropě a má 12 tras a spoustu výhybek, takže je možné, že
cílová stanice se mění i v průběhu jízdy. Musíte dávat dobrý pozor, jestli opravdu jedete tam,
kam jste chtěli. Přesedání z jedné trasy na druhou je hotové bludiště skládající se z několika
chodeb a schodišť. Některá schodiště ani nejsou jezdící a vagóny jsou tak nízké, že člověk
vyšší než 190 cm se nenarovná. Navíc dveře se zavírají dost rychle a na nastupování a
vystupovaní je málo času. Každou denní hodinu je metro velmi vytížené a davy lidí vystupují
a nastupují na každé stanici.
Naštěstí naše děti mají dobře vyvinutý pud
sebezáchovy a zodpovědně se držely naší skupiny.
Z metra jsme vyšli do Kensingtonského parku, kde
jsme narazili na veverky, které nám doslova žrali
z ruky. Kvůli nim jsme si koupili už na německé
pumpě oříšky, protože v autobuse nám
průvodkyně pouštěla dokumentární film o
Londýně, kde takové veverky byly a my měli to
štěstí je potkat. Byly šedé s bílými bříšky a trochu
větší než naše zrzavé veverky. Později jsme se
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dověděli, že původně byly zrzavé veverky v Anglii také, ale šedé – větší je postupně vytlačily
a teď jsou jediným druhem v Anglii.
Prohlídka samotného paláce byla velmi
poutavá. Většina anglických muzeí je uzpůsobena
pro děti, aby se nenudily a neotravovaly mluvením
a
neposedností
průvodce.
Zkrátka
jsou
interaktivní. V Kensingtonském paláci děti hned u
vchodu dostanou knížečku s plánkem a popisem
místností. Vzadu je list s nadpisem „Seznam
princezen“. Děti musí zapsat do seznamu všech 7
princezen, které v paláci bydlely. V každé
místnosti je jméno princezny, ale je třeba ho vypátrat. Může být napsáno na hrnečku, šatech,
dveřích, posteli…..Místnosti jsou nádherně aranžované. Svou roli hrají barvy, světlo a stín,
optické klamy. V některých místnostech je stínová projekce na zdech nebo na stropě a hraje
tichá dobová hudba. Děti jsou tak napnuté, že chvíli po začátku prohlídky začínají šeptat a
pohybovat se po špičkách. Jedna z místností se jmenuje „Room of wishes“ (místnost přání).
Uprostřed místnosti stojí trůn a každý si smí na něj sednout a vyslovit své přání. Jeho hlas
zesilují a vytvářejí ozvěnu dva mikrofony. Několik z nás si tam vyslovilo své přání.
Samozřejmě anglicky (jinak by to přeci neplatilo). Další zajímavá místnost je „Gallery of War
and Play“, kde jsou dva průvodci v dobových uniformách. Sedí u stolu a píší na psacím stroji
paměti z války. Jeden diktuje a druhý píše.
Když mají kus napsaný, seřadí děti do řady na
čáru a vysvětlí jim pravidla hry: „Já budu stát na
druhé straně místnosti a předčítat své paměti.
Budu otočený ke zdi. Vy zatím neslyšně kráčejte
ke mně. Když se otočím, nesmím nikoho vidět se
pohnout. Koho uvidím, musí se vrátit o tolik kroků
zpět, o kolik řeknu. Vyhraje ten, kdo se jako první
dotkne mého ramene.“ Nakonec se do hry přidali i
dva dospělí, kteří přišli do místnosti. Hra probíhala
dobře, nikdo nepodváděl, všichni rozuměli a vyhrála Jana Ferencová. Průvodce se nás ptal,
odkud jsme. Když jsme řekli, že z České republiky, tak řekl AHOJ, my jsme mu zatleskali a
on česky poděkoval. Seznam princezen jsme úspěšně vyplnili a za to každý dostal samolepku
s motivem připomínajícím Kensingtonský palác. Mimochodem, v tomto paláci bydlel princ
Charles s Dianou a dětmi až do Dianiny smrti. Z krásného parku, kterým jsme opět prošli,
jsme jeli metrem na Oxford street. Ta je známá množstvím obchodních domů a je to jedna
z nejrušnějších v Londýně. Tam jsme dostali asi na hodinu rozchod. Někdo zamířil do KFC
pro levné teplé jídlo, někdo šel okouknout oblečení nebo koupit suvenýry do jednoho z mnoha
gift shopů. Ti nejvíc unavení šli odpočívat do nedalekého parku. Ve čtvrt na šest jsme se
všichni sešli u metra a jeli jsme k London eye. Tam nás stihl silný vytrvalý déšť a my čekali
na náš autobus, který trčel někde v dopravní zácpě. Po půl hodině jsme se přeci jen dočkali.
S radostí jsme nastoupili. Měli jsme za sebou nejnáročnější den zájezdu. Po dvacetihodinové
cestě celý den na nohou v rušném Londýně. Teď už jsme se ale vezli na místo setkání
s hostitelskými rodinami. Směřovali jsme do čtvrti Morden, nedaleko Wimbledonu. Po
hodinové cestě Londýnem jsme dorazili na parkoviště u Merton college (střední škola). Tam
jsme si odnesli z autobusu vše, co jsme potřebovali s sebou do rodin, chopili se svých kufrů a
se smíšenými pocity očekávali příjezd „rodičů“. Auta přijížděla a průvodkyně vyvolávala
jména ubytovaných podle toho, kdo přijel. Následovalo seznámení a odjezd do rodin. Všichni
jsme bydleli v okruhu tak do 15 minut pěší chůze od parkoviště. „Doma“ nás čekala teplá
večeře, sprcha a postel. Po tom všem jsme šíleně toužili. My učitelé jsme bydleli u
sympatické Jeniffer. K večeři nám nachystala výborný fish pie (jídlo z lososa, zeleniny a
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brambor). Po večeři byl ještě dezert – zmrzlina s banánem a kakaem. Pak trochu konverzace u
kávy, posezení na zahradě a rychle do postele. A kdyby vám někdo říkal, že v Londýně dávají
lišky dobrou noc, tak mu to klidně věřte. Londýn je plný lišek (zdravých) a během půl hodiny
jich potkáte klidně i šest. Chodí v ulicích a pojídají odpadky u domů. Jen málokdo tam totiž
má popelnici. Odpad je vyvážen denně a lidé ho mají v přepravkách na chodníku.
2. den – Salisbury, Winchester
Ráno jsme se sešli v osm hodin v autobuse.
Měli jsme spoustu zážitků z rodin. Většina z nás
přišla pěšky. Janča s Justou trochu bloudily, ale
napadlo je zeptat se na cestu a podařilo se.
Děvčata dorazila jen 3 minuty po osmé. Pak už
jsme mohli vyrazit do Salisbury. Jeli jsme kolem
Stonehenge, kam jsme se podle původního plánu
měli podívat, ale kvůli slavnostem slunovratu bylo
pro veřejnost zavřeno. Ze silnice jsme si tuto
obdivuhodnou stavbu mohli i tak dobře prohlédnout. Asi v deset jsme byli v Salisbury. Je to
malé městečko ze 13. století na soutoku tří řek: Avony, Nadder a Bourne, které proslulo
nádhernou katedrálou. Katedrála je ukázkou rané anglické gotiky a architektonicky je
dokonale jednotná. Podařilo se ji vybudovat za pouhých 38 let. Kromě několika hrobek, kaplí,
krásných mozaikových oken a řezbářských prací jsme viděli listinu zvanou magna charta. Pak
jsme se vydali do starobylých úzkých uliček města. Minuli jsme několik pouličních umělců –
zpěváků a zamířili do pounlandu (obchod, kde mají vše za 1 libru – one pound). Tam seženete
všechno možné – hračky, drogistické zboží, cukrovinky, elektroniku – mikrofony, baterky,
lampičky, také hrnky, ponožky, kávu a čaj, kravaty, drbátko na hlavu…. Kolem poledne už
jsme přejížděli do nedalekého Winchestru, který má také krásnou katedrálu a hlavně zde
najdete kulatý stůl krále Artuše. Jeho deska je umístěna na zdi a rozdělena na jednotlivá místa
pro ostatní rytíře. Pak jsme navštívili místní tržiště. To není v Anglii nic vzácného. Každé (i
malé) městečko má své tržiště. Tam najdete pečivo, ryby, zeleninu a ovoce, bižuterii,
suvenýry, kufry, oblečení, koření, knihy, cédéčka, obrazy, sošky, oříšky, turecký med, hračky,
medovinu, víno a občerstvení. Ceny jsou mírnější než ve značkových obchodech, ale větší než
v Tescu, Primarku(velmi levný obchod s oblečením v dobré kvalitě – přibližně jako u nás
New Yorker, Gate, Kenvello) a poundlandu.
Zatímco jsme obcházeli tržiště, mladší členové
naší výpravy – Pavlík, Váša, Filip, Dušan a Hanča
byli v místním muzeu. Tam si směli zkusit dobové
kostýmy a vyfotit se v nich. Udělalo jim to
upřímnou radost a moc jim to slušelo. Nevím, jak
ostatním, ale tenhle den mi utekl hodně rychle.
Prostě najednou už se jelo domů. Pořád ale bylo na
co se těšit. Na našem merdonském parkovišti jsme
byli ve třičtvrtě na sedm, tak jsme se rozloučili a
spěchali domů na dobrou večeři. My měli výbornou zeleninovou směs s rýží a masem. Dnes
večer jsme my učitelé podnikli krátkou výpravu do pubu (hodpody). Jeniffer nám doporučila
tu nejbližší, prý je dobrá. Za deset minut volné chůze jsme byli na místě. Zdálky nás vítal
nápis „HARVEST pub and grill“. Hospoda byla velká a plná. Lidé seděli u stolů po 6 – 12.
Nekouřilo se tu (všechny hospody v UK jsou nekuřácké). Naproti dveřím byl velký pult.
Mohli jsme si vybrat z 6 druhů piv a 12 druhů nealkoholických nápojů. Obsluha byla za
pultem, takže jsme si došli každý pro pití a hned zaplatili. Venku byla ještě terasa pro kuřáky
a několik stolků k sezení a několik k stání. U boční stěny vlevo od dveří seděl DJ a pouštěl
písničky, které komentoval. Lidé měli papíry s otázkami a vyplňovali nějaký quiz. Své
odpovědi nakonec odevzdali a DJ vyhlásil 3 vítěze. Za deset minut 11 se ozval zvonek a hlas:
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„last drinks!“ To jsme si ještě mohli naposled dojít pro pití. Přesně v jedenáct se lidé začali
sami zvedat a odcházet domů. V 11.05 byla hospoda prázdná a personál začal uklízet. Cestou
domů jsme potkali 3 lišky, a tak jsme mohli klidně spát.
3. den – Duxford, Cambridge
I tento den jsme se úspěšně sešli v osm a
mohli vyrazit směr Duxford. Jeli jsme centrem
Londýna a průvodkyně nám ukazovala a
komentovala některé budovy. Směřovali jsme do
leteckého muzea. Měli jsme štěstí. Zrovna
probíhala přehlídka letů letadel z 2. světové války.
Za bránou směrem doprava bylo 5 hangárů. Vzali
jsme to od toho zadního. Cestou k němu jsme
mohli pozorovat akrobatické kousky letadélka.
Chvílemi jsme měli dokonce strach, že takové manévry nemůže zvládnout. Různě se otáčelo a
často létalo po zádech kabinou k zemi. V posledním hangáru byla letadla, tanky, sanitky, auta
z 2. světové války. Všechno jsme si mohli prohlédnout zblízka. V dalším hangáru byly velké
bombardéry se strašně moc širokým rozpětím křídel a také stíhačky. Letadla jsme si prohlédli
zvrchu i zezdola, protože přístup k nim byl opravdu ze všech stran. Pak jsme prošli 2 hangáry
s názvem „ SEA and AIR“, kde byla letadla, vrtulníky i lodě. Pak začalo dost hustě pršet, tak
jsme se spěchali schovat do hangáru u vchodu. Ten byl věnován nejnovějším letadlům.
Dokonce jsme si mohli projít vnitřkem Concordu. Těch páček a tlačítek! A docela stísněný
prostor. Myslím, že hlavně kluci si v tomto muzeu přišli na své. Muzeum je největší svého
druhu v Evropě. V roce 1918 bylo cvičištěm pro piloty Royal Air Force. Potom jsme přejeli
do nedalekého města Cambridge (název je od řeky Cam a množství mostů – bridge). Počasí se
umoudřilo, a tak jsme mohli nasednout do lodiček – punts. Dovnitř se nás vešlo 12. Loď řídil
punter asi 5 metrů dlouhou tyčí, kterou se odstrkoval od dna a zároveň udržoval směr. Kromě
toho nám vyprávěl zajímavé věci o Cambridgeské univerzitě. Ukazoval nám jednotlivé koleje,
mosty, kapli a upozornil nás na rysku, která
značila hladinu vody v době povodně.
Získali jsme spoustu zajímavých informací o
stáří jednotlivých budov, oblíbenosti kolejí (
oblíbenější jsou ty nové kvůli velikosti místností),
mostu vzdechů (vodili se tudy odsouzení
k popravě), a také o night climbers (noční lezci),
kteří v noci šplhají na jednotlivé budovy a
umísťují na nejmenší věžičky třeba vlajky nebo
jiné nápadné předměty. Řeka i její okolí byly
hodně špinavé. Nejvíce se tu válelo láhví. Studenti totiž slaví své úspěchy při červnových
zkouškách. Překvapilo mě, jak je v některých místech řeka Cam hluboká. Tyč, kterou punter
řídil loď se nekonečně nořila pod hladinu. Když jsme se vylodili v malém přístavišti,
pokračovali jsme pěšky na prohlídku města i jedné z kolejí. Je to velmi rušné město se
spoustou cyklistů. Uličky jsou úzké a klikaté. Budov univerzity je celkem 31. Jejich stáří je od
roku 1284 do roku 1979, kdy vznikla zatím nejnovější kolej. Pod celou plochou školy vedou
podzemní chodby, které jsou ale veřejnosti nepřístupné. Opět nám zbyla i chvíle na nákupy a
pak už odjezd do Londýna. Trasa byla trochu jiná než ráno. Vyhnuli jsme se centru a jeli přes
Dartfordský most, který přetíná řeku Temži v hodně širokém místě. Není zde vybudované
koryto a díky větru se tvoří vlny, které dobíhají až na břeh, takže chvílemi máte spíše pocit, že
vidíte jezero nebo snad mořský záliv. V noci prý most krásně svítí. Po přejezdu mostu jsme
zastavili před závorou, abychom zaplatili mýtné. Takže, kdo chce ušetřit čas na přejezdu do
jižní části Londýna, musí zaplatit. Doma jsme byli opět včas. Po dobré večeři – kotleta na
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houbách a smetaně s opečenými bramborami a kousky dýně – jsme ještě chvíli probírali
dnešní den, pobalili si věci a pak spokojeně usnuli.
4. den – Londýn, Greenwich, odjezd
Ráno jsme si ještě před snídaní dobalili
zavazadla a po jídle nás „rodiče“ odvezli na
parkoviště. Za vše jsme poděkovali, rozloučili se,
vyfotografovali se s našimi hostiteli a mohli jet.
Tentokrát nás řidiči vysadili u nejbližší stanice
metra. Nastupovali jsme do prázdného vagónu na
konečné. Alespoň jsme se pohodlně usadili.
Během 3 stanic se vlak naplnil k prasknutí.
Naštěstí jsme všichni věděli, že jedeme do stanice
Embankment. A tak jsme pozorně poslouchali
stanice, které hlásili a sledovali pro kontrolu plánek trasy. Z hlubin metra jsme vylezli přímo u
hradu Tower. Celou pevnost jsme nejprve obešli. Cestou jsme měli to štěstí, že jsme viděli
otevřený Tower bridge. To prý nastane maximálně 1x za den. Proplula stará plachetnice
s vysokými stěžni a most se pomalu zavíral. Otevření mostu je na objednávku (den předem).
Doprava přes most je zavřena asi na dobu 5 minut. Před vstupem do Toweru jsme podstoupili
povinnou prohlídku batohů. Nože a ostré předměty jsou zakázané. Dopadli jsme dobře,
všichni jsme byli vpuštěni dovnitř. Hned za bránou v kleci jsou havrani – pozůstatek
královského zvěřince. Je o ně vzorně pečováno,
protože jsou považováni za strážce Londýna.
Tower střeží tzv. Beefeatři (název je od
pojídání hovězího – beef, eat – jíst – vždy
dostaváli hodně masa, aby byli silnými strážci
hradu), kteří na požádání povypráví o historii
hradu. Je jich zde celkem 40 a mají na sobě
tradiční tudorovské uniformy. Navštívili jsme
hlavně klenotnici, kde jsou uloženy všechny
královské koruny vystlané tmavě fialovým
sametem. Také jsme zašli do budovy uprostřed nádvoří. Tam jsou zbraně a brnění. A nakonec
jsme prošli mučírnou ve věži, ale žádná pořádná mučidla jsme neviděli. Posledním vězněm
v Toweru byl Hitlerův zástupce Rudolf Hess. Byla zde popravena Anna Boleynová a Kateřina
Howardová. Tato pevnost má obvodové zdi 3,6 m tlusté. Po prohlídce Toweru jsme se opět
metrem přesunuli k London bridge, kde je muzeum hrůzy „The London Bridge experience“.
Toto muzeum je nositelem ceny za nejstrašidelnější atrakci za poslední 3 roky. Vstup byl
podmíněn stářím alespoň 12 let. Dále pak nesmí vstupovat osoby s nemocným srdcem,
epilepsií a poruchami psychického rázu. Celá procházka muzeem trvá 40 minut. Potkáte tady
duchy, pavoučí i hadí hnízdo, kata, kostlivcův dvorek, krvavého řezníka, tlupu vikingských
bojovníků a šílence, který se snaží podřezat vás motorovou pilou. Rozhodně nestihnete fotit
ani natáčet, jednoduše se musíte bránit a probojovat se k východu. Z muzea jsme pěšky přešli
k London eye, kde jsme se svezli jednou dokola (celé kolo objedete za 35 minut).
Projížďce předchází 4D film točený z pohledu
z výšky. Kromě 3D obrazu zažijete i sníh, déšť,
mlhu, vítr a vůně. Od kola jsme prošli
k nedalekému přístavišti výletní lodě, která nás
dopravila do známé čtvrti – Greenwich. Cestou
jsme asi 5x stavěli, takže něco jako MHD. Když
jsme se vymotali z přístaviště, zamířili jsme do
ulic, nakoupit jídlo na cestu a dát si třeba kávu
nebo něco sníst. Chvíli jsme odpočívali
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v nedalekém parku a poslouchali hudbu, která se linula z místní konzervatoře. Pak jsme
vystoupali do kopce, abychom mohli vidět nultý poledník. Přešli jsme do parku (už na
západní polokouli) a odtud viděli stadion, který se buduje pro letní olympijské hry 2012. Pak
už jen záchod a k autobusu. Řidiči nám k večeři ohřáli párky. Nadlábli jsme se a po půl sedmé
vyrazili směr Česká republika. Cesta byla dokonce rychlejší než tam. Trvala jen 19 hodin.
Měli jsme totiž štěstí, eurovlak nám jel bez velkého čekání. Cestou okradla Elišku taková
divná paní na benzinové pumpě o peněženku s 10 eury. To bylo ale to nejhorší, co se nám
stalo. Vrátili jsme se všichni celí a zdraví a za rok můžeme vyrazit znovu a vidět zase to, co
jsme letos neviděli nebo nestihli. Takže GOOD BYE in England the next year!
Pochvala cestovní kanceláři
Cestovní kancelář Školní zájezdy Brno nás
opět (už počtvrté) nezklamala. Vše fungovalo,
program byl dodržen i doplněn na přání o London
eye. Průvodkyně byla příjemná, ochotná a pečlivě
se starala o naše poznávání. Dostali jsme mapky,
informace v tištěné podobě. Stížnosti k ubytování
(spíše stravě) ochotně řešila přímo na místě.
Odpověděla na všechny naše otázky. Řidiči byli
usměvaví a příjemní. Bez vzteku řešili vylitou
limonádu na zem během jízdy. Dodržovali bezpečnostní předpis (pauzy, střídání). Celková
atmosféra zájezdu byla pohodová (i přes projevený nezájem některých studentů).
Pochvala dětem
Děti se po celou dobu pobytu staraly o svoje
věci a nic neztratily. Nebály se jazykové bariéry a
v klidu nakupovaly a komunikovaly v rodinách (ne
od začátku, ale zlepšovalo se to). Držely se naší
skupiny a byly dochvilné na srazech. Nic nezničily
ani v rodinách, ani v autobuse. Zvláštní pochvala
patří páťákům, kteří měli zájem poznat i něco
navíc a chodili s paní průvodkyní i v době, kdy
někteří starší studenti měli rozchod na nákupy.
Zajímavá čísla na závěr
Z Třeboně do Londýna jsme urazili 1268 km. Eurotunel je 50,5 km dlouhý. Z toho 39 km
vede v hloubce 40 – 75 m pod mořským dnem. Londýnské metro má 12 linek, 274 stanic a
trasy mají dohromady 408 km. Je provozováno od roku 1863 (do roku 1908 parní vlak).
Londýn má 32 obvodů, 8.278.251 obyvatel (sčítání z roku 2001) na rozloze 1557 km
čtverečních. Z nejznámějšího letiště Heathrow odlétají letadla v intervalu 45 sekund.
20.6. – 24.6. se uskutečnila kontrola a předávání učebnic spojená s každoročním
úklidem tříd a úpravou okolí školy na závěr školního roku.
22.6. se v odpoledních hodinách zasedala 5.
pedagogické rada.
23.6. se v prostorách učeben, tělocvičny,
příjezdové komunikace, travnatých pozemků a
dvora školy uskutečnil další ročník zdravotnické
soutěže smíšených týmů žáků a žákyň I. a II.
stupně.
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Vedoucí týmů (žáci a žákyně 8. a 9. třídy)
Marek Richter, Verča Herzogová, Ondra Bárta,
Kristýna Dobrovská, Ráďa Polák, Aneta
Demeterová, Lenka Kratochvílová, Ondra Macho,
Kájina
Mašková,
Lucka
Plchová
spolu
s rozhodčími z řad vyučujících pracovali pod
odborným vedením hlavní organizátorky p. uč.
Ivany Kvapilové.
Zaměřili jsme se zejména na poskytování
první předlékařské pomoci v konkrétních
situacích, ošetřování různých druhů poranění,
poznávání lidského těla a také blahodárných účinků čaje na lidský organismus.
Stanoviště vedená jednotlivými vyučujícími: první technická pomoc (nehoda na jízdním
kole) – prvotní vyšetření před odsunem a transport zraněného, ošetření poranění a přivolání
záchranné služby, puzzle na PC (výjev z bitvy u Solferina), dokreslená přísloví (s tématikou
tělovědy a zdravovědy), léčivé čaje (léčebné účinky,…), zdravotnické pexeso (důležitá
telefonní čísla,…), spojovačky (stavba lidského těla), stabilizovaná poloha, KPCR.
Členové a členky každého týmu se střídali v plnění úkolů a podle stanovených kritérií
získávali body do soutěžních průkazů.
Výsledky zdravotnické soutěže 2011
1. místo tým Kristy Dobrovské (Záchranáři) a Lenky Kratochvílové (Zdravotní
bratři)
2. místo tým Ondry Bárty (Nintendo team)
3. místo tým Verči Herzogové (Hrdinové)
Děkujeme všem zúčastněným za skvělé výkony
a prokázané dovednosti a znalosti
a všem na stupních vítězů gratulujeme!!!
23.6. nás navštívili bývalé žákyně Niki Ferencová a Pája Vávrová a bývalý žák
Martin Ferenc. Pohovořili jsme o tom, co život přinesl, přináší a přinese.
27.6. sehráli ve venkovních prostorách pod
režisérskou taktovkou p. uč. Ivany Kvapilové naši
žáci a žákyně 6. třídy pro děti ze školní družiny
pohádku O ztraceném zajíčkovi.
27.6. – 28.6. naši žáci a žákyně 8. třídy spolu
s p. uč. Ivanou Kvapilovou a p. uč. Marií Jirků
absolvovali třídní výlet, který zasvětili zejména
přírodním krásám naší lokality.
Zahájili
jej
v pondělních
odpoledních
hodinách a za základnu cyklovýletu si zvolili
svou školičku – také zde stanovali. Putovali jak nejbližším okolím, tak i do Chlumu u
Třeboně k rybníku Hejtman.
28.6. se uskutečnila dopravní olympiáda – jízda zručnosti od 10.00 hodin na školním
dvoře.
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Jízdě zručnosti předcházela svědomitá a
pečlivá příprava a také plnění testových úkolů
prověřujících znalosti a dovednosti bezpečného
chování v provozu na pozemních komunikacích.
P. uč. Ivana Záhorovská, garant soutěže, zároveň
připravila informační nástěnku na chodbě I.
stupně. A tak jsme si opět „užívali“ osmičku,
koridory, slalom, přenášení nádobky, stopku.
Výsledková listina – dopravní olympiáda
2011 (výpis)
Kategorie 4. třída
1. místo Anička Záhorovská
2. místo Péťa Machač
3. místo Míra Plch

Kategorie 7. třída
1.– 2. místo Lída Homolková a Honzík
Adam
3. místo Adam Janeček

Kategorie 5. třída
1. místo Pavlík Jindra
2. místo Anička Círalová
3. místo Majda Oušková

Kategorie 8. třída
1. místo Ondra Bárta
2. místo Verča Herzogová

Kategorie 6. třída
1. místo Hanča Kováčová
2. místo Eliška Kreklová
3. místo Ráďa Šebesta

Kategorie 9. třída
1. místo Honza Kořínek
2. místo Ondra Macho
3. místo Pepa Kaňúr

Děkujeme všem soutěžícím za skvělé
výkony
a stanuvším na stupních vítězů gratulujeme!!!
29.6. jen telegraficky – závěrečné úklidové
práce, volejbal vycházejících žáků a žákyň :
pracovníci školy s výsledkem 1 : 2 (poslední set
byl
nejnapínavější)
a
disco
pořádané
vycházejícími – báječně jsme si to v tanečním reji
a při poslechu písniček na přání užili –
děkujeme!!!
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29.6. zorganizoval náš TOM „Práčata“ již
tradiční turnaj ve vybíjené o dort Tomíků, a to
od 13.00 hodin na školním hřišti.
Výsledky O dort Tomíků 2011
1. místo družstvo ve složení:
Péťa Machač, Tom Horník, Dan Obst, Tedýs
Pytel, Anička Záhorovská,
Daník Karl a Pája Mikl

2. místo družstvo ve složení:
Váša Pšenička, Zbynďa Schicker, Justa
Schiendlová, Beník Ferenc, Dan Ivanov,
Dušan Herzog a Lukášek Herzog
3. místo družstvo ve složení:
Fanda Círal, Anička Círalová, Denísek Ferenc,
Milánek Vaňátko,
Terka Žahourová a Filip Ginzel
Děkujeme všem zúčastněným za skvělé výkony a stanuvším na stupních vítězů
gratulujeme!!!
Děkujeme p. uč. Anně Novákové za vynikající dortíky!!!
30.6. opět jen telegraficky: předávání vysvědčení, vyhlášení konečných výsledků
literární soutěže pro všechny knihomol(k)y: 1. místo Adélka Jindrová (8. třída), 2. místo
Simča Kubatová (7. třída) – obdrželi hodnotnou knihu a moc gratulujeme!!!, poslední
zvonění, písnička pro naše vycházející žáky a žákyně, slavnostní rozloučení (nejen)
s vycházejícími a školním rokem 2010/2011, závěrečná porada.
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Písnička pro deváťáky – 2011
(melodie: Tomáš Klus – Až)
text: Jana Ferencová a trošku Veronika Herzogová a Maruška Gáborová 
1. Až Aneta (Demeterová) na mole prvně zazáří, jednou
všechny jistě oslní, to bude krása
MISS PRŮVODČÍ bude, píšťalkou zamává, lidem
podpatky ráda nazouvá
2. Joudova (Ruda Babor) pravá ruka Pepa Kanec je, protože
všude spolu rádi jsou, vždycky
Ruda se vtipně směje chi chi cha cha cho cho cho
Velkej pruďas taky je.
Refrén 1:
A deváťáci odchází daleko od nás na střední
jsme z toho docela smutní
Co můžem dělat, když jdou pryč, jdou zkrátka za svou profesí
přejeme jim hodně štěstí
3. Pepa (Kaňúr) má bodyguardy, nikdy není sám, vůbec
kalhoty do půl zadku má, no to je krása
Pepa má umluvenou pusu, šíleně,
třeba ho jednou uživí
4. Ondra (Kalát) je velkej hlásič,
dobrý vtipy má, vždycky.
Na kole domů jezdívá, někdy.
Navenek je kluk malej a uvnitř velkej dospělej.
Chytrej a nápaditej je.
Refrén 2:
A deváťáci odchází a vzpomínky je provází
A my jsme na oko smutní
Co můžem dělat, když jdou pryč
Holky slzami nešetří, klučičí oči jsou smutný
5. Michal (Kliment) je myška tichá ,
mediální maniak a taky
písňový skladatel, skvělý
Jeho jméno v překladu SPOLEHLIVÝ znamená,
Dosáhne výšky Big Bena
6. Honza (Kořínek) měl dlouhý vlasy v čelence sepnutý, věčně
Zručnej v psaní je hodně, když chce
S klukama hraje jeho hru oblíbenou – airsoft
Je střelec duhovej
Refrén 1:
A deváťáci odchází daleko od nás na střední
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jsme z toho docela smutní
Co můžem dělat, když jdou pryč, jdou zkrátka za svou profesí
přejeme jim hodně štěstí
7. Až Lenča (Kratochvílová) namaluje první obrázek, krásný
bude známá po světě celým
ve škole tichá voda, venku tygřice
dravá je a stále veselá
8. Ondra (Macho) je liška lstivá a navíc
rád klade otázky, někdy je krásně hodnej,
jindy zase zlej,jak kdy
Ondra dost nerad sedí, a když sedne si
nohy i ruce zaměstná
Refrén 2:
A deváťáci odchází a vzpomínky je provází
A my jsme na oko smutní
Co můžem dělat, když jdou pryč
Holky slzami nešetří, klučičí oči jsou smutný
9. Lucka (Plchová) je spolehlivá, snad nezapomíná nikdy
Jednou nám něco upeče,
I doktor Oetker bude se divit tomu,
co Lucka dovede i jinak, vždyť víš
10. Kristýna (Dobrovská) je naše známá věštkyně Sybila
smích její je ze všech nejhezčí, vždycky
Piercingy ráda nosívá
Ráda probírá letiště se super kámoškou
Refrén 1:
A deváťáci odchází daleko od nás na střední
jsme z toho docela smutní
Co můžem dělat, když jdou pryč, jdou zkrátka za svou profesí
přejeme jim hodně štěstí
11. Kája (Mašková) je hospodyňka k nezaplacení, na besídkách
všechny zaměstná tancem
Ředitelnu ráda má, často tam chodívá
a hlavu má vždy nazdobenou
12. Andrej (Dumka) je společenskej, partu holek má, asi ,
je sopka výbušná,
gelem maže si vlasy, jsou plný krásy, vždycky,
vždyť víš
Refrén 2:
A deváťáci odchází a vzpomínky je provází
A my jsme na oko smutní
Co můžem dělat, když jdou pryč
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Holky slzami nešetří, klučičí oči jsou smutný
13. Bářin (Holanová) nejlepší přítel je škola rapšašská
Ne moc často do ní chodívá
Je tanečnice skvělá, ráda tančívá, někdy
Prý z ní bude nádražák
14. Kiki (Pšenáková) moc ráda venčí svýho pejsánka
Na plechu ráda sedává s Dawem,
I Zdeněk Pohlreich řekne
Kristýno ty píp, to byla buchta výborná
Refrén 1:
A deváťáci odchází daleko od nás na střední
jsme z toho docela smutní
Co můžem dělat, když jdou pryč, jdou zkrátka za svou profesí
přejeme jim hodně štěstí
Refrén 2:
A deváťáci odchází a vzpomínky je provází
A my jsme na oko smutní
Co můžem dělat, když jdou pryč
Holky slzami nešetří, klučičí oči jsou smutný

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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Tak jsme se tu po roce zase sešli v počtu cca 50 lidí.

Den 1. – sobota 2. 7. 2011
Tak jsme zase tady. Po roce se tu zase
scházíme. Již tradičně mezi 2. a 3. hodinou přijeli
všichni táborníci se svými rodinami a se svými
věcmi. Posléze jsme se jen tak zlehka
rozkoukávali a pak Kája oznámil skupiny. Bohužel
jedna skupina je již silně handicapována díky
jistému hodně malému problému. Poté byla zhruba
hodinku volná zábava a pak jsme dospěli k 1.
etapě. Stavěli jsme železnici, neboť tématem
táborové hry je STAVBA KANADSKÉ
PACIFICKÉ DRÁHY. 1. etapu vyhrála 3.
skupina, jejíž členové jsou kapitánka Janča a spol. Druhá byla skupina č. 1, kapitán Luks a
jeho pobočník Honza. Nádherné 3. místo získal
kapitán 2. skupiny Fanda a ostatní. Potom chvilka
pauzy a pak hra jednotlivců „hra mrzáků“, kterou
málem vyhrál Honza K., ale těsně mu to nevyšlo,,
jelikož vyhrál někdo úplně jiný. Předtím byla
večeře - chutný rohlík se sýrovou pomazánkou, ale
teď zpět k tomu, co bylo po té hře pro jednotlivce.
Jako každý rok se v hangáru sešli 4 skvělí hráči
pokeru, až na jednu výjimku - jistý pan Michal.
Potom přišla večerka a všichni si vyčistili zoubky,
kromě pár lidí (jako vždy). Táborníci odešli do
svých stanů a už se těšili na další den.
Luks, Honza a spol. (Michal, Janča, Ondra)

Den 2. – neděle 3. 7. 2011
Ještě před budíčkem, okolo 4. hodiny ranní,
začala dělat bordel jedna nejmenovaná skupinka
táborníků - E. K., F. C., M. D., D. T., J. S. atd. Pak
byl budíček, který vedl Martin a dal nám
rozcvičku, pak si šla většina lidí vyčistit zuby, i
Honza Krekl tam byl! K snídani byla jako obvykle
vánočka s kakaem. Většina chlapců šla nosit dříví
na táborák a děvčata loupala brambory za
doprovodu pohádky. Asi hodinu před obědem
jsme se začali dohadovat o naší trati. Modří se
slavnostně radovali, že zahradili cestu červeným,
ale červení jim to záludně oplatili.
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Posléze jsme si dali chutný obídek - vepřové
maso a bramborová kašička, mňam! Do tří hodin
jsme měli polední odpočinek a za pár minut
následovala II. etapa CTH, ve které zvítězil
MODRÝ TÝM, a úplně poslední byl Fanda a
spol., kteří ani včas nedošli do tábora. Po
tříhodinové etapě následovala další etapa - pochod
v mlze,který vyhrál červený tým. Dále byla volná
zábava, pár dětí si zahrálo s Kájou pár her. Potom
již jako obvykle přišla večerka a proběhlo čištění
zubů, bohužel někteří táborníci se nedostavili,
bohužel H. K. neudělal výjimku (stejně jako O. N. a M. K. ) - zdroj Jana Ferencová. Pak už
jen pět kronikářů šlo psát kroniku, ovšem Fandu C. s Eliškou K. bohužel kronika nezajímala zdroj Jana Ferencová. A pro dnešek je to už opravdu vše.
Luks, Honza, Jana a ti dva (Fanda a Eliška).

Den 3. – pondělí 4. 7. 2011
Dnes ráno byl oproti včerejšku relativní klid. Budíček
nám dal Hanz mladší, kterého doprovázel tajný agent Tom.
Potom jsme si čistili zuby, bohužel Michal K. si nevzal s
sebou nedůležité věci, jako například kartáček na zuby, a
proto se opět nezúčastnil. K snídani byl chléb s medomáslem
a dobrým čajem. Opět proběhlo stavění železnic a opět
začínali skvělí MODŘÍ.
Následovala další etapa CTH, jejímž úkolem bylo
přenosit zásoby na stavbu mostu přes propast. Tuto hru
vyhráli MODŘÍ. Před obědem následovala hra jednotlivců
v níž šlo o to, strefit se se zavřenýma očima do terče šípem.
V této hře byl úspěšný pár Círalů. Následoval oběd - čočka s párkem a okurkou, někteří
táborníci budou pociťovat následky tohoto jídla ještě několik dnů. Po obědě byl opět
několikahodinový odpočinek, pak jsme stavěli most nad bouřící se řekou.
Tuto hru vyhráli jako obvykle MODŘÍ. Potom
přijel pan Míra trenér Šebesta a rozestavěl nám
azimutovou trať. Do TOP 5 se dostali Fanda,
Honza, Michal K., Radek a Luks. Tři nejlepší
holky byly Anička C., Eliška K. a Beruška. Pak
následoval zahajovací táborák, který byl
výjimečně
přesunut
na
pondělí
kvůli
nepředpovídatelnému a nevyzpytatelnému měnění
počasí. Táborák byl letos malý kvůli EU. Táborák
zahájil Franta svou nádhernou řečí a táborák
„velmi lehce“ zapálil Ráďa. Byli jsme svědky
zázraku, neboť si Michal K. poprvé v životě vyčistil zuby. I dnes nám mnoho informací
sdělila naše „táborová informátorka“. A to je z našeho krásného vyprávění o dnešním
krásném Dni nezávislosti opravdu vše.
Luks, Honza, Jana, Eliška, Justýna
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Den 4. – úterý 5. 7. 2011
Do sychravého rána nás probudila Majda,
která nám předcvičovala rozcvičku. Potom jsme si
šli vyčistit naše krásně zářící zuby. K snídani byla
fašírka z paštiky a másla a velmi chutný čaj. Hned
po nástupu následovala hra o to, kdo pojede první
se svým vlakem. Tuto hru vyhrál červený tým, ale
modrý tým prohrál jen proto, že to bylo strategicky
výhodné. Poté byla velmi dobrá svačina a hned
potom jsme šli na naši první etapu v lese. Byla to
velmi náročná etapa pro silnější postavy, ale
bohužel jeden nejmenovaný člen modrého týmu,
prostě Karel, a částečně také díky tomu vyhrál červený tým.
Díky skvělému vedení týmu Jany Ferencové
žlutí byli na krásné druhé příčce, jen kvůli
Janě,protože jinak by zaručeně prohráli. K obědu
byl guláš, na kterém si všichni pošmákli. Potom
jsme hráli ringo a mezi tím jsme stříleli. Ringo
vyhrál červený tým. Pak jsme hledali šípy. První
našel Michal z modrého týmu, druhý Hanz a třetí
Janča, která dostala nejvíc - 200 dolarů. Poté
následovala další etapa CTH.
Mu
seli
jsme mít kola přivázaná bavlnkou k sobě. Vyhrál
žlutý tým díky skvělé Janině strategii, na 2. místě
skončili modří a prohráli červení, kterým se
podařilo přetrhnout bavlnku 12x. Pak Kája navrhl,
že si zahrajeme nějakou hru, tak jsme šli hrát
baseball. Po dohrání jsme sešli dolů a začali si
opékat své buřty, jen tři nejmenovaní „úchyláci“
sledovali děvčata, jak se koupou plus dva další jim
pumpovali vodu. Poté byla chvíle klidu a pak
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přišla večerka. Nakonec jsme si došli vyčistit zuby a šli spát. Doufejme, že zítra už nebude
pršet.
Luks, Jana, Míša - Mastička, Dave

Den 5. – středa 6. 7. 2011
Dnes ráno nás výjimečně neprobudil déšť, ale
Martin malý. I přes krásné ráno bez deště jsme
měli úplně mokré záchody a opět to zjistila Jana.
K snídani jsme měli chleba s máslem a
marmeládou. Po snídani byla krátká pauza a poté
jsme se ve střílení šípů rozhodovali, kdo bude
popojíždět jako první. Vyhráli modří, ale ze
strategických důvodů se rozhodli, že pojedou
poslední.
Čer
vení
úplně brutálně zkřížili cestu žlutým. Potom
pokračovala soutěž jednotlivců ve střílení a pak
byla soutěž PAMATUJEŠ? Tuto soutěž suverénně
vyhrál Luks. Pak jsme si dali k obědu gordon blue,
na kterém si všichni smlsli. Volná zábava se
scvrkla v boj na řece, který ovšem vedoucí
neschválili,
zakázali
účastníkům
koupání
v pískovně, ale pak vyměkli. Vypravili jsme se na
další etapu CTH, která se konala na starém
tábořišti, bohužel červení tuto etapu vyhráli.
Potom jsme se podívali, kde se před dvaceti
lety tábořilo, pak jsme se vypravili k pískovně.
Někteří „exoti“ se dokonce koupali v oblečení.
Když jsme se vykoupali, tak jsme vyrazili ke
Čmuchalům. Všichni si nakoupili zásoby do stanů
(brambůrky, pití). Pak si někteří koupili točenou
kofolu a Míla dokonce „znárodnil“ půllitr a
následně si to v táboře ospravedlnil, protože když
si koupil kofolu, tak se domníval (a stále ještě
domnívá), že mu ten půllitr patří. Mezitím byla
večeře - rajská s písmenkama - a pak nám dali
rohlík se „sejrovou“ pomazánkou. Za chvíli jsme šli hrát baseball, ale to už se začalo stmívat,
a proto jsme sešli dolů. Za pár minut byla večerka a pak si šli všichni (až na Skřítka, protože
se bál Fandy) vyčistit zuby.
P. S. Všechno nej, Kájo!
Luks, Honza, Ondra, Michal, Dave, trochu Janča

Den 6. – čtvrtek 7. 7. 2011
Nikdo, a dokonce ani Jana, dnes ráno nevěděl, kde Šíša přebývá. Nakonec se vzbudil sám
a přišel do hangáru. Jelikož Šíša po včerejšku nemohl provést nástup, zastoupil ho Martin.
Vyčistili jsme si zuby a dali si chleba s máslem a sýrem. Poté jsme házeli šipky, vyhrál Kája
Trmal se 30 body. Následně jsme vyrazili na velmi dlouhou etapu CTH. První vyrazili žlutí.
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Michal chtěl jít na dráty, ale Ondra mu to rozmluvil a tak vyrazili. Jako druzí vyrazili rudí,
„nejlepší tým na dlouhé vzdálenosti“. Vyšli spolu, ale asi v půli začali mít rozdílné názory,
rozdělili se na dvě skupinky a k tomu je ještě žlutí fikaně zmátli. Kájovi se však rozdělení
skupiny nelíbilo a ohodnotil to 300 dolary. Etapu opět vyhrál modrý tým, ale chvíli to tak
nevypadalo.
Nakonec se u Zajíce usnesli, že zrychlí a poběží, a díky tomu nakonec také o pouhou 1
minutu vyhráli nad žlutým týmem. Na 3. místě
skončili nejistí červení. Pak jsme si pošmákli na
koblihách, které nám připravily naše skvělé
kuchařky. Pak jsme si vzali kola a vyrazili. Byť to
byl velmi dlouhý a těžký výlet, nikdo si
nestěžoval, a proto z nás byl Kája velmi nadšený.
Poté, co jsme se vrátili, byli někteří tak zpocení, že
jsme se rozhodli, že na pár minut zajdeme na
pískovnu a k Čmuchalům. Voda byla docela teplá.
Pak jsme se vrátili do tábora a půl hodiny čekali na
nástup, který konečně provedl Šíša. pak jsme si už
ukázněně vyčistili zuby a šli spát.
Luks, Jana, Michal, Dave, Honza

Den 7. – pátek 8.7.2011
Dnes ráno bylo zcela výjimečně zataženo, do
deštivého rána nás probudila Olča. Dali jsme si
chléb s medomáslem a protože pršelo, měli jsme
snídani v hangáru. Následně probíhala etapa CTH,
při které jsme měli za úkol postavit válečné oře, na
kterých jsme jezdili a házeli po sobě hadrové
míčky. Tuto etapu vyhrál již rozhádaný červený
tým.
Další
byla hra jednotlivců.
Zavázali nám oči a kolem stožáru jsme se
mlátili utěrkou a snažili se sundat soupeři
papírovou čepici. V sourozeneckém finále porazila
Eliška Honzu. Mezitím byl oběd - kuře na paprice
a houskový knedlík. Poté byla pauzička a Kája
našel obal od brambůrek, a proto jsme dnes nejeli
ke Čmuchalům. Následovala další etapa CTH,
která proběhla v lese.
Chytali jsme medvědy grizzly - pronásledovali
jsme po lese vedoucí, kteří se asi po hodině hry
udýchali k smrti. Nakonec jsme všichni chytali
Honzu ml., ale potom se zčista jasna objevil Tom
v plné síle. Ale dlouho nevydržel, tak jsme ho za
chvíli chytli. Kouření škodí zdraví.
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Pak jsme hráli etapu u Dračice, která pak ještě pokračovala na pískovně, nakonec to vše
vyhrála žlutá skupina. Ještě jsme se vykoupali a jeli zpět do tábora. Tam nás čekala slepičí
polévka, která se Kreklíkovi vzepřela a vylila se
mu na karimatku. Možná ještě teď to krásně voní.
Pak si ještě dobrovolníci zahráli baseball,
odvážlivci si vyčistili zuby a pak už šli všichni do
hajan.
Luks, Jana, Honza, Michal, Ondra

Den 8. – sobota 9.7.2011
Dn
es ráno
nás
probudila Andulka. Andulka poprvé, zdůrazňuji
poprvé, zapomněla na hlavu, ramena, kolena, palce
a protože se všichni moc těšili, tak jí to Kája
připomněl. K snídani jsme si dali chléb se sýrem,
čaj a pak jsme si šli vyčistit zuby. Uklízeli jsme si
své zaprasené stany, jen ve stanu číslo 4 neuklízeli
jeho obyvatelé. Uklidili jsme tábořiště a začali
připravovat táborák. I půlící táborák byl letos
daleko menší než vloni. K obědu jsme si dali špagety jako obvykle. Poté jsme se připravovali
na scénky k táboráku. Jenže tou dobou již první táborníci začali odjíždět domů na vykoupání.
V tu dobu zde na tábořišti byl klid, ale již o páté hodině začali táborníci přijíždět. A začali
jsme opět dělat bordel. Hráli jsme kartičky s tématama a Kája nám říkal písmenama.
Vyhrál žlutý tým a tak popojížděli jako první. Žlutí zkřížili červeným cestu a tím se
vyrovnal dluh. Žlutí se již dostali na konec, a tak
teď již jedou zpátky. Pak jsme si dali langoše a
začali se připravovat na táborák. Začali jsme již
tradičním proslovem. Potom jsme předváděli
scénky. První byli malí, kteří měli válečný pochod
pod vedením velkého náčelníka Martina. Hned
poté byla módní přehlídka pod vedením Olči, pak
byla Vysoká hra a poté již tradičně skončila Janča
se svými drby. Táborák pak zažil skvělou scénku,
kde účinkovali vedoucí - Hanz mladší i Hanz starší
a Tom. Pak již jen Kája řekl vtip o Frýdku Pístku, zazpívali jsme si pár písniček a kvůli dešti rychle táborák opustili a šli spát.
P. S. Nejlepší vystoupení měla Majka, Majda a Kája.
Luks, Honza, Jan, Radek, Dave, Ondra

Den 9. – neděle 10.7.2011
Ráno po velmi bouřlivé noci bylo nečekaně
slunečno. Probudil nás Tomáš, který nás nechal
spát do 8. 45 hodin. K snídani byla vánočka
pocukrovaná s kakaem a čajem. Pak nás zavolal
Martin a řekl nám, že si máme postavit
lokomotivy. Tak jsme se do toho všichni po hlavě
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pustli. Každý oddíl postavil svou lokomotivu a dal jí jméno. Žlutí ji pojmenovali WOOD
YELLOW EXPRES, červení BEABER EXPRES a modří DRAVEJ KOZEL. Soutěž o nej
lokomotivu vyhráli žlutí, druzí byli modří a poslední byli červení. Jejich lokomotiva vypadala
jako traktor. Mezitím jsme měli k obědu řízek s bramborem. Pak jsme měli etapu - kdo
nejrychleji objede krmelec.
Etapu vyhrál žlutý tým, druzí byli modří a
poslední červení. Pak následovala další etapa slalom s našimi vlaky. Tuto etapu vyhrál modrý
tým, druzí byli červení a dnes poprvé prohráli
žlutí. Pak jsme měli chvíli klidu, mezitím jsme se
koupali v řece a chladili se ve stínu. Poté jsme
závodili, kdo dříve naplní ešus vodou a bude moci
jako první popojíždět. Vyhráli opět dnes
dominantní žlutí, ale nakonec to bylo jedno,
protože nikdo nepopojížděl, jelikož nikdo neměl
dostatek peněz. Tak jsme si dali večeři a po chvíli
jsme si zahráli volejbal. Poté jsme shlédli video z předchozích táborů, konkrétně tábora se
zaměřením na „ Stavbu kanadské pacifické kolejnice“. Pak jsme si už jenom bez nástupu
vyčistili zoubky a šli jsme spát.
Luks, Ondra, Michal, Janča, Mastička

Den 10. – pondělí 11.7.2011
Dnes ráno po velké bouři, při které spadla a
roztrhala se celta z velkého teepee, nás probudil
Ondra. Dali jsme si chléb s marmeládou a čaj. Poté
jsme si dali další etapu CTH, při které jsme
zapisovali malé papírky, které byly rozházeny
různě po lese. Etapu vyhráli červení. Poté jsme
měli chvíli pauzu. K svačině jsme měli rohlík
s máslem. Potom byla hra jednotlivců - švihání
bičem na cíl. Měli jsme chvilku volna a pak nás
zavolali na oběd. K obědu byl kozí guláš
s knedlíkem.
Do dvou hodin jsme se flákali a pak nás čekala další etapa CTH. Měli jsme za úkol nosit
tajné přísady do šamanova lektvaru. Mezitím jsme
měli svačinu. Pochutnali jsme si na vanilkovém
pudinku. Pak jsme znovu pokračovali v hledání
tajných přísad do lektvaru. A mezitím se Hanz
mladší krásně vykoupal ve vsakovačce, i když to
vůbec
neměl
v plánu.
Nakone
c etapu
vyhráli
červení. K večeři jsme měli rohlíky namazané
máslem se šunkou a sýrem.
Někdo si mohl dát i knedlíky s vajíčkem. Po
večeři jsme si vyzkoušeli slaňování ze stromu.
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Následně jsme sestavili dva týmy a zahráli jsme si volejbal. Pak nás zavolal Ondra k nástupu,
který ukončil dnešní táborový den. Všichni jsme si vyčistili zuby a šli spát.
P. S. Po obědě jsme hráli tzv. němohru. Měli jsme předvádět např. „prudký průjem“,
který šel hlavně modrému týmu. Dokonce využili i latrýnu. Tuto etapu vyhrál žlutý tým.
Ondra, Luks, Míla, Janča, Mastička, Klima, Honza

Den 11. – úterý 12.7.2011
Dnes ráno nás svým bouřlivým řevem vzbudil Hanz starší. Pak jsme se nasnídali, měli
jsme chléb s máslem a strouhaným sýrem. Pak
jsme měli hru jednotlivců. Běhali jsme
překážkovou dráhu, kterou vyhrál Dan Trmal.
Mezitím jsme si pochutnali na oříškové oplatce.
Pak následoval mistr šifer, kterého vyhrál Honza
Krekl. Oběd byl dnes velmi chutný. Měli jsme
kynuté lahodné knedlíky s čerstvě natrhanými
borůvkami.
Velmi jsme si pochutnali a někteří si
několik
rát
přidali. Po obědě jsme měli chvilku odpočinku.
Poté jsme měli etapu CTH, při které jsme měli za
úkol luštit šifry, které nás zavedly k další šifře.
Etapu s přehledem vyhráli modří. Pak jsme měli
polévku, kterou skvěle uvařila paní Nováková
s Majkou. Když jsme si všichni pochutnali na
dobré polévce, začali jsme trénovat uzle na zítřejší
hru jednotlivců. Následně jsme si šli opéct buřty.
Po buřtech jsme si mohli zahrát fotbal nebo
volejbal. Pak jsme měli nástup. Honza nás poslal do čistírny zubů a spát.
Luks, Ondra, Jana, Pepa, Michal, Miloslav

Den 12. – středa 13.7.2011
Dnes ráno nás svým jemným hláskem
vzbudila Janča, ale přesto měla rozcvičku
Andulka. Pak byla snídaně, dali jsme si chléb
s marmeládou a k tomu výjimečně kakao.
Následně jsme hráli hru o popojíždění, ve které šlo
o klasickou přetahovanou. Tuto hru vyhráli skvělí
modří. Poté jsme vyrazili na pískovnu, kde jsme
trénovali jízdu na kánoích. Pak jsme měli etapu
CTH, kde jsme krotili mustangy. Tato hra dopadla
nerozhodně a tak museli skvělí modří vyhrát až
v kohoutích zápasech. Následně jsme museli
chvátat na oběd, jelikož Kája zapomněl přivézt rýži. K obědu byly vynikající kuřecí nudličky,
mňam! Po obědě jsme téměř nedostali odpočinek, protože jsme museli opět jet na pískovnu,
kde nám pan Míra trenér Šebesta připravil dráhu. Skládala se ze slalomu, jízdy na kánoi, běhu
ve vodě a tlačení poloplného barelu s vodou. Tuto hru vyhráli skvělí modří. Mezi tři nejlepší
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posádky patřili: Ráďa + Fanda z červených, Míla +
Eliška z modrých a Honza s Danem ze skvělých
modrých.
Tuto soutěž si zkusili i vedoucí. Martin
s Šíšou, Hanz mladší s Tomem a pan Míra trenér
Šebesta s Kájou. Po krátkém vyrochnění jsme
pádili zpět do tábora na sváču - výtečný
borůvkový jogurt. Následně jsme házeli šipky o
popojíždění, skvělí modří skončili na 2. místě, na
1. místě byli žlutí. Modří se opět radovali ze
zákeřného zbrždění červených. Doufám, že nám to
nevrátí. Pak byla hra jednotlivců, mistr uzlů, ale soutěž byla přerušena náhlou přeháňkou. Pak
jsme si jen vyčistili zoubky (jen někteří) a šli jsme do hajan.
P. S. Psala to Janča, tak ji omluvte za drobné chybky.
Janča, Honza, Pepa, Ondra, Milouš a Luks, který celou dobu seděl na latrýně

Den 13. – čtvrtek 14.7.2011
Dnes ráno nás svým líbezným hláskem
vzbudil Pety. K snídani jsme měli chléb se sýrem a
jako dodatek jsme měli koláčky a Horník se zase
nachrochtal a na ostatní nezbylo. Pak Kája oznámil
pořadí, kdo půjde první na závěrečnou etapu CTH.
První vyrazili červení, už jen to, než vyluštili první
šifru, jim trvalo 22 minut! Proto Kája místo startu
po 20 minutách nechal týmy startovat až po 30
minutách.
Žlu
tým
trvalo 17 minut, než vyluštili šifru, a modrým
pouhých 9 minut. Následně jsme vyšli tam, kde se
řeka protíná s dráty. Tam jsme dostali zprávu a šli
směrem na Žabinec, 200 metrů od Žabárny. Odtud
jsme vyrazili na vodáckou základnu a poté již do
tábora na menší pauzu na občerstvení. Modří a
žlutí na tom byli stejně a červení již ztráceli 30
minut. Po pauze jsme rozdělali oheň a na něm
uvařili vodu.
Poté jsme šli na kótu 450, zde již červení začali nabírat svou ztrátu. Potom jsme šli na
chaty a následně již k soutoku Dračice a Lužnice.
První byli v táboře žlutí, ale modří měli 30 minut
k dobru, také vyhráli o pouhé 4 minuty, bylo to
velmi těsné. Jen červení dorazili až za 3 hodiny.
Poté jsme již měli volno. Odpočívali jsme a hráli
různé hry, mezitím dorazili i červení. Pak jsme
popojížděli, dnes již naposledy.
Celotáborovou hru nakonec vyhráli žlutí, druzí
byli červení (jen o 20mil, protože jim indiáni
v závěru vytrhali koleje), ale třetí modří se
navzdory počáteční ztrátě dotáhli na ostatní. Poté
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Kája vyhlásil výsledky celotáborové hry, hry jednotlivců a rozdělili jsme se na zítřejší Hry
bez pranic. Ještě chvíli jsme dělali na plakátech a názvech, ale pak se již stmívalo a my šli
spát.
Luks, Janča, Ondra, Pepa, Míla

Den 14. – pátek 15.7.2011
Dnes ráno nás probudila jemným hláskem paní
Petyová (Lucka). Při nástupu jsme zjistili, kdo
všechno byl v noci počmárán fixou. Poté jsme si
rozdělili práci a šli stavět táborák. Chvíli před
obědem jsme zahájili jubilejní 17. ročník Her bez
pranic. Účastnilo se těchto šest týmů: XXX Triple
X pod vedením Míly, Bukanýři pod vedením
Lukse, Zhulendři pod vedením Ondry, Disco
Blumy pod vedením Michala, Senioři pod
vedením Honzy a samozřejmě vedoucí, kteří se
letos jmenovali Ruměnice pospolné. První soutěž
byla vestohod. Házeli jsme vestou a který tým hodil nejdál, vyhrál. Vítězem byli Zhulendři a
za nimi Ruměnice. Druhá soutěž byla kytaropink,
tuto soutěž již vyhrály Ruměnice, druzí byli Triple
X.
Poté jsme si dali výtečnou svíčkovou, malou
pauzičku a šli na třetí disciplínu. Tou bylo tanadí,
vyhrály Ruměnice a druzí byli senioři.
A tak to pokračovalo až do odpoledne – tanací,
kuželovrh, štakota, teepeelom, fukping, lanokřiž,
petpřenes, vidlobrambomig,... Soutěží bylo
jedenáct, a byly přerušeny jen výbornou svíčkovou
k obědu.
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Před večeří, ke které byly obalované chleby,
bylo vyhlášeno toto pořadí jubilejního 17. ročníku
Her bez pranic:
1. místo
Senioři
46 b.
2. místo Disco Blumy
44 b.
3. místo
Triple X
39 b.
4. místo
Zhulendři
34 b.
5. místo
Bukanýři
26 b.
No a samozřejmě – ještě lepší 1. místo
obsadily jako vždy Ruměnice pospolné, tentokrát
s 65 body.
Pak se vyhlásila soutěž jednotlivců, ve které vyhrál Fanda, druhý byl Honza, třetí
Michal, čtvrtý Ondra a pátá Anička.
Gratulujeme!
Po večeři pak začal závěrečný táborák –
nejprve předáváním sluníček za úklid – vyhrál stan
číslo 13 – Justa a Anička, na druhém místě Pája
s Vojtíkem, třetí Ondra s Klímou, čtvrtí Sandrulka
se Sárinkou a pátí Lenulda s Beruškou.
Táborovými prasátky byli vyhlášeni Ráďa
s Davidem.
Pak se rozdaly pochvaly, zazpívali jsme si,
přečetli kroniku, a čekala nás poslední táborová
noc...
Lux, Kája

Den 15. – sobota 16.7.2011
Opět poslední ráno...
Nejdřív samozřejmě snídaně, a pak honem „na
panské“. Když je vše v táboře uklizeno, začínáme
balit osobní věci a vyklízet stany.
A pak už jako každý rok jen Nezacházej
slunce, Světýlka, pár vypálených raket, stisky
rukou a – rozchod!
Rodiče si začali rozebírat děti, tábor se pomalu
vylidňoval, a nakonec jsme tu zůstali jen my –
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vedoucí – na závěrečný úklid.
Loni jsem sem napsal přání, aby tábor 2011
byl stejně pohodový, jako tábor 2010 – podařilo
se!
Byl to krásný tábor, bez úrazů, bez zranění,
bez konfliktů... Jste bezvadné dětí! Jediným
malým zklamáním byl Váša, který nás v půli
tábora zradil, a týpí roztrhané bouřkou, ale to už je
nahrazeno a Váša se do příštího tábora ze svých
nálad určitě taky oklepe...
Nezbývá než opět doufat, že se tábor 2012
uskuteční, a že bude stejně bezva, jako ten letošní.
Díky vám všem! Dětem, vedoucím, kuchyni i počasí, které k nám bylo docela milostivé. A za
rok na táboře zase AHOJ!
Kája
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NAŠE ODDÍLY
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Kronička „malých“ indiánů a
indiánek
Střípky a střípečky z kronikových záznamů malých táborníků a tábornic sepsaných
Veselou vlčicí, dvěma Statečnými racky, Statečnou liškou, Bystrou indiánkou, Veselou
liškou, Veselou muchomůrkou, Veselým rackem, Rozvážnou liškou, Velkým vlkem, Velkým
medvědem, Divokým ďáblem, Smaženým bizonem, Rozvážným bramborem, Rozvážným
rackem, Statečným vlkem a také za přispění dospěláckých vedoucích malých: Černým
Olympusem – Martinem, Oli, Sárou, Lucy a Petym.
Z her, soutěží a života na táboře
Dne 2.7. jsme všichni přijeli a Kája nám
dal trička. Za pomoci rodičů jsme se zabydleli ve
stanech a při úvodním nástupu a vztyčení vlajky
jsme definitivně zahájili nejen první táborový den,
ale i čtrnáctidenní táborový pobyt.
A pustili jsme se do toho: výroba
indiánských čelenek a ořů prérijních plání,
postupem doby také válečných štítů, osobních a
rodových totemů a dvou kánoí.
D
ne 3.7.
jsme také běhali do vrchu a v lese kros za dráty. I
nadále jsme si užívali útulnost táborových stanů,
hráli jsme přehazku, fotbal, badminton,
pochutnávali si na výborné táborové stravě a těšili
se na další táborová dobrodružství – nenechala na
sebe dlouho čekat.
Dne 4.7. jsme šli do lesa, tam jsme došli až
ke klukům do bunkru. Našli jsme tam zapíchnutou
sekeru s výzvou k boji. Pak jsme šli ke krmelci
bojovat s indiány kmene Malibu. Byl to boj o
červená pírka z náčelnické čelenky.
Vedoucí Hanz, Honza a Tom pro nás
připravili bezva bitvu o pírka v prostoru starého
krmelce. Nejdříve nám zanechali výhružnou
výzvu k boji v příbytcích kluků a za válečného
pokřiku nás vlákali do svých teritorií. Rozhořela
se lítá bitva: šípy v zastoupení hadráků létaly
vzduchem, ale stateční Huróni a Hurónky odolali
a svou
čest a
slávu obhájili postupným loupením pírek. Pak malí
bránili a protivníci z řad vedoucích se hodně
zapotili, aby obstáli v čestném a rovnocenném
zápolení. Móc jsme si boj užili!!!
Dne 6.7. jsme si šli postavit lesní
pozorovatelnu. Oli a Lucka nám s tou
pozorovatelnou pomáhaly, ale vydržela asi dva
dny. Po tom, co jsme šli s panem učitelem do lesa,
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byla po bouřce zbořena.
Zpočátku jsme na pozorování my holky moc klidu neměly. Pozorovatelna stála poblíž
klučičích příbytků a ti neustále pokřikovali na každého, koho měli na dohled. Naštěstí se
unavili a raději se věnovali stavbě krytého přístřeší, sestavili trojnožku na kotlík, trénovali
střelbu z praku na druhý břeh posvátné říčky Dračice, nosili dříví, zdobili rodový totem,
vyráběli zbraně – kopí a sekyrky a také klacíky na opékání chleba a buřtíků. A později si tu i
vařili: dva kotlíky polévky (ta druhá byla s játrovými knedlíčky), opékali si chléb a buřtíky a
také si pochutnávali na brambůrkách z popela.
Dne 8.7. jsme běhali po obrázcích (terčák) a museli jsme je malovat. 1 obrázek mi
připomínal rybu a další mi připomínaly labuť, hodinky, pani, která hraje na píšťalku nebo
bubáka.
Terčák byl nejen zkouškou síly, zručnosti a
orientačního smyslu, ale i zraku, neboť zelené
listy, na nichž byly výjevy ze života indiánů
zobrazeny, se ztrácely v zeleném porostu a
slunečním svitu.
Dne 9.7. (půlící táborák s programem) my,
děvčata
, jsme
si ušila
modely
šatů na
táborák a potom jsme se v nich předváděly. A ještě
jsme potom zpívaly krásnou indiánskou píseň,
kterou nás naučila Oli. A potom tam šli předvádět
kluci, který předváděli něco s loděma a zpívali
píseň. A potom tam velcí hráli vysokou hru a
začínalo se na 5 000 000. A potom tam předváděly
Justa S., Eliška K. a Jana F. takové babky, které si
mezi sebou říkaly drby. A pak na konec tam byla taková policie, která předváděla, že se dívají
na fotbal a někdo jim volal, že někdo umřel a oni tam jeli a šli do toho bytu a tam ležela
mrtvola a oni o ní zakopávali a vůbec si jí nevšimli.
A potom se šly čistit zuby. A pak ukolíbavky a pak spát. A potom druhý den večer
byla bouřka a to byly takové rány a hromy a skoro celý tábor nespal.
Naše malá indiánská děvčata pod vedením Oli, která moderovala, měla bezva módní
přehlídku v originálních róbách vlastnoručně modelkami spíchnutými.
A indiánští kluci se představili v bojovém duchu: příjezd na válečných lodích
s pomalovanými vesly, válečnými štíty a s čelenkami na hlavách, vylodění a výcvik na
koních, představení bojovníků a jejich tanec kolem ohně („Khánta aké wanji hanhepi wi
(vyjmenovat) su shaglóghan wakshica hóchoka pahá! Howgh! – „Vítám všechny
shromážděné bojovníky kmenů (vyjmenovat) u slavnostního táborového ohně. Domluvil
jsem.“) A následovala prohlášení s úst malých
bojovníků: „Zapaluji oheň síly, jehož zákony jsou:
buď odvážný, mlčenlivý a poslouchej.“ „Zapaluji
oheň krásy, jehož zákony jsou: buď čistý, silný a
vždy ochraňuj přírodu.“ „Zapaluji oheň pravdy,
jehož zákony jsou: mluv pravdu, buď pokorný,
hraj čistě a podle pravidel.“ „Zapaluji oheň lásky,
jehož zákony jsou: buď laskavý, ochotně
pomáhej, žij radostně.“
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Dne 10.7. jsme běhali opičí dráhu. Museli jsme podlézt lavičku, přejít lanovou lávku,
potom přes normální lávku, přejít lavičku, a potom kutálet do kopce dřevo, oběhnout tyč,
potom podběhnout síť, zase oběhnout tyč, a potom přivést zajatce do cíle. První z toho byla
Zuzka, druhá Sandra, třetí byla Terka. Také jsme hráli přetahovanou za nohy v lese. A Lukáš
tam křupl dvě klády, které tam vydržely asi pět let.
Dne 11.7. jsme psali kroniku. Velcí skákali
do vody.
Na táboře se mi líbí:
- v pátek jsme běhali terčák
- v neděli jsme hráli přetahovanou:
museli jsme sebrat gumového ježka
- v neděli večer byla bouřka, když uhodil
blesk, tak mě oslepil na 3 sekundy
A ještě několik střípků
Naše indiánky vymýšlely jména a dobře se
bavily, když si je potom představily pomocí
pantomimy. A tak jsme některá vybrali: Běhal a běhal, až se unavil. Pil a pil, až se přepil.
Posiloval, až byl silný. Psal, až se mu dopsala propiska. Spal a spal, až se vyspal. Skákal do
vody, až byl mokrý. Kladivo používal, až měl ruce děravé. Rohlík krájel, až se pořezal.
Koupil si boty, až mu palec koukal. Ve vaně se koupal, až se utopil. Koupala se tak dlouho,
dokud se mu rozpustily tepláky. Jezdil na mamutovi, až se mu rozpadly kalhoty. Skákal tak
dlouho, až se mu zamotala hlava. Hrál kopanou v sandálech, až se mu okop palec. Svítilo na
něj sluníčko, až se mu spálilo břicho.
Také jsme se koukali na videa z tábora.
Velcí se houpali po houpačce, kterou jim postavil
Pety. Hlavně holky, ale i někteří kluci s Oli
pozorovali brouky ulovené do speciálních
pastiček: popisovali je a kreslili. Běhali jsme
azimuťák – před ním jsme trénovali určování
azimutů. Vyráběli jsme vlaštovky a šipky, se
kterými jsme závodili na nejdelší letový čas.
V lokalitě Pískovna u Dračice jsme
pozorovali místní rostlinstvo a živočišstvo a svá
pozorování jsme zaznamenávali do pracovních
listů (naše škola je zapojena do projektu Školy pro venkov, jehož nositelem je Novohradská
občanská společnost).
Stezku odvahy jsme si také užili: po světýlkách duší zemřelých jsme šli kolem
hřbitova bledých tváří a hrobníka, oběšence a
šamana, který malé odměnil poctou za statečnost a
velké poctil průchodem indiánským teritoriem bez
úhony na zdraví a životě.
I v tento táborový čas jsme se vypravili na
borůvky – následně jsme si pochutnávali na
knedlíčkách koupajících se ve sladké fialově
zbarvené omáčce.
Neopomněli jsme alespoň jednou navštívit
Čechalů kemp a také jsme si zadováděli ve
vodičce místní „velké“ pískovny – v Dračici jsme
strávili také hodně času.
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Bouřky se nám moc nezamlouvaly –
některé z nás se tak bály, že se uchýlily
k dospělákům do hangáru. Jiným prolila voda z
hromových nebes stan – našli dočasné útočiště
v jiném stanovém příbytku. Vítr nám odfoukl
plachtu vod velkého týpí.
Závěrečnou etapu jsme měli ve středu
13.7.: šifrovali jsme, hledali indiánské symboly na
tyčkách zapíchaných v Dračici, projížděli slalom
s loděmi, vypravili jsme se s loděmi na dálkovou
plavbu, hledali jsme kartičky na body v lese, lovili
bizony. Potom jsme si rozdali pocty a medaile, rozdělili poklad a popřáli si krásné prožití
prázdnin.
Také jsme se vypravili sice už ne tolik
ohnivým ořem do Třeboně ve čtvrtek 14.7.:
sportovali jsme na Stezce zdraví, navštívili jsme
Hrobku (a vyslechli si odborný a zajímavý
výklad), centrum Třeboně a nakupovali jsme.
V pátek 15.7. jsme si malí a velcí a dospělí
společně zadováděli při jubilejním XVIII. Ročníku
Her bez pranic. Vydali jsme dost sil a energie ve
vzájemném soupeření zejména na souši, ale i
v jedné disciplíně nad vodou: mimo jiné jsme
házeli létajícími talíři na cíl, vestou do dálky,
běhali po táborových lávkách, jedli rohlík, škrábali
bramboru, zatloukali hřebík, skládali zápalky,
ulehávali do spacáku a vstávali z něj, rovnali podle
čísel jízdenky, vzduchem hustilky poháněli
pingpongový míček vpřed, oběhávali tyče velkého
týpí slalomem, a to vše většinou štafetově a na čas
či na body. Odměnou za odevzdaný výkon nám
byly diplomky, sladkosti, lahodné pitíčko a dobrý
pocit z vydaného našimi těly a nezdolným duchem
maxima.
A v sobotu 16.7. bylo uklízení, balení a
rozloučení s táborem, vedoucími, kamarády a kamarádkami.
Martin
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