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1. 9. se uskutečnilo slavnostní zahájení
nového školního roku 2011/2012:
Přejeme zdárné a úspěšné vykročení do
další důležité životní etapy našim nejmenším
spolužákům a spolužačkám, prvňáčkům
a prvňačkám.
Vycházejícím žákům a žákyním jsme popřáli bezproblémové zvládnutí posledního
roku povinné školní docházky a úspěšné rozhodnutí o svém budoucím profesním zaměření.
Zazpívali jsme si, jako již tradičně
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 a také ve školní kuchyni a jídelně byla provedena
výmalba a v jídelně navíc instalován obklad stěn pod okny, vyměněna okna v učebnách fyziky, přírodopisu, zeměpisu a skladu pomůcek na II. stupni, rekonstruována část odvodů dešťové vody do obecní kanalizace, položeny nové koberce ve školní družině a ředitelně a ve školce byl nábytek dovybaven jednou skříní.

Do nového školního roku jsme si
popřáli hodně úspěchů!!!
3. 9. se výprava našich závodníků a závodnic zúčastnila Mezinárodního mistrovství
turistického závodu v Palkovicích.
Výsledky Mezinárodního mistrovství
turistického závodu v Palkovicích 2011
Nejmladší žákyně
1. místo Zuzanka Šebestová
9. místo Míša Kováčová
Nejmladší žáci
10. místo Péťa Machač
Nejmladší žákyně
3. místo Anička Círalová
Starší žáci
1. místo Ráďa Šebesta
5. místo Fanda Círal
Muži B
3. místo František Círal
K dosaženým výsledkům gratulujeme!!!
Děkujeme všem zúčastněným za skvělé výkony a příkladnou reprezentaci regionu, školy a oddílu!!!
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5. 9. zahájily na naší škole činnost povinně volitelné semináře společensko-historický, multimediální a příroda
regionu, v nichž se žáci a žákyně 7. – 9. třídy zapojili do
projektu Školy pro venkov, jehož nositelem je Novohradská občanská společnost o. s. (NOS o. s.). Spolu s nimi spolupracují také v rámci oboru mediální výchova žáci a žákyně 6. třídy na tvorbě školního časopisu mapujícího průběh
tohoto projektu.
Projektový tým vyučujících na naší škole tvoří p. řed. Karel Snětina (koordinátor) a p. uč. Pavlína Křížová, p. uč. Ivana
Kvapilová, p. uč. Olga Imrichová a p. uč. Martin Kvapil.
Této již realizační fázi projektu předcházela příprava např. formou účasti našich vyučujících na odborných seminářích, o nichž přinášela informace naše školní kronika v předchozím
školním roku. Také naši zúčastnění žáci, žákyně a spolu s nimi i jejich rodiče byli o tomto
projektu seznámeni prostřednictvím dopisu, který rámcově charakterizuje naši činnost a výstupy. (http://www.rapsach.cz/nos/dopis.htm).
Naše aktivity a následné výstupy směřují k hlubšímu poznávání jedinečnosti historických
pamětihodností, přírodních krás a pozoruhodností naší obce Rapšach a jejího nejbližšího okolí.
Více nyní a postupně na našem webu: http://www.rapsach.cz/nos/ a také na webu NOS o.
s.: http://www.novnos.cz/proj09.htm
V týdnu od 12. 9. zahájily v naší škole činnost následující zájmové kroužky:
Dovedné ruce – p. uč. Anna Nováková
Florbal – p. uč. Ivana Záhorovská
Pěvecký – p. uč. Květa Machová
Hra na zobcovou flétnu – p. uč. Imrichová Olga
Hra na klavír – p. uč. Imrichová Olga
Výtvarný I. stupeň – p. uč. Martin Kvapil
Počítačová animace – p. řed. Karel Snětina
Turistický oddíl mládeže „Práčata“ – vedoucí: Karel Snětina, Pavlína Křížová, Martin Kvapil
6. 9. – 9. 9. naši žáci a žákyně spojené 4. a 5. třídy spolu se svou p. uč. Radkou Círalovou pracovali a tvořili v rámci literárně výtvarného projektu DUHA.
Vybrali jsme z aktivit
Čtení: hádání názvu projektu podle indicií, duha jako přírodní úkaz (vysvětlení), sdílené psaní s ilustrací na
téma Jak se rodí duha a následná četba příběhů zrodu
duhy samotnými dětmi; četba Jak Rumcajs vysadil duhu
na nebe (včetně povídání o autorovi, ilustrátorovi, vysvětlení zastaralých výrazů), přiřazování pojmů.
Pracovky: výroba jmenovek ve tvaru duhy, tématická kresba.
„Duhová“ matematika: podle barvy na kostce plnění úkolů z aritmetiky, dva z úkolů jsou spojovačka a
bludiště, tabulky Logico – logické úkoly.
Dvouhodinovka výtvarky: duha (obkreslené ruce,
poskládané do duhy), body-art prstovými barvami (pomalované ruce motivem duhy), živá duha vytvořená
dětmi (trička v barvách duhy) a na závěr: společné
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zhodnocení projektu (průběh, výsledné práce, založení listů do portfolia).
14. 9. jsme zveřejnili základní informaci o Rapšadně: žáci 8. a 9. ročníku se v letošním školním roce
v rámci výuky Výchovy ke zdraví promění v lékaře
Sanatoria psychického a fyzického zdraví, Rapšadny.
Každý měsíc se budou zabývat jedním tématem a na
těchto stránkách uveřejňovat své příspěvky – referáty,
vtipy, ankety, fotografie, videa… Kromě toho budou
odborníci na danou problematiku zodpovídat vaše dotazy, vztahující se k danému tématu. Berte prosím jejich
odborné rady – byť bez pochyby dobře míněné – s jistou
rezervou.
Za celý lékařský tým
Pavlína Křížová
Více na: http://rapsach.cz/skola/rapsadna.htm
15. 9. vyšlo 1. číslo (ročník 16/šk. rok 2011-12) našeho nejoblíbenějšího školního časopisu Rapšach Planet, jehož řádky byly jako již tradičně
věnovány zejména prázdninovému turistickému táboru.
15. 9. jsme zveřejnili:
naše škola získala na léta 2011 – 2013 částku ve výši 803 000 Kč z operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST.
Tyto prostředky budou využity na:
- inovaci a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (informačních a komunikačních technologií)
- vzdělávání pedagogů pro oblast digitálních technologií, pro oblast rozvoje čtenářské, informační, matematické a finanční gramotnosti a přírodních věd
- inovaci a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
- inovaci a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji cizích jazyků
- vzdělávání pedagogů pro oblast rozvoje matematické gramotnosti
- inovaci a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd
- inovaci a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji finanční gramotnosti
- prevenci rizikového chování.
Více také na http://www.eupenizeskolam.cz/
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17. 9. se výprava našich závodníků a závodnic zúčastnila Mistrovství turistického závodu (štafety) v Bílovci.
Výsledky Mistrovství turistického závodu (štafety) v Bílovci 2011
5. místo Zuzka Šebestová, Justa Schiendlová, Anička Círalová (žákyně)

1. místo Ráďa Šebesta, Adam Janeček, Fanda Círal (žáci)
13. místo František Círal, Martin Sedláček, Miroslav Šebesta (muži)

K dosaženým výsledkům gratulujeme!!!
Děkujeme všem zúčastněným za skvělé výkony
a příkladnou reprezentaci regionu, školy a oddílu!!!
19. 9. se uskutečnilo setkání našich žáků a žákyň povinně volitelných seminářů společensko-historického, multimediálního a přírody regionu a jejich vyučujících s paní Lenkou
Kučerovou, regionální koordinátorkou projektu Školy pro venkov, jehož nositelem je
Novohradská občanská společnost o. s. (NOS o. s.):
- úvodní představení projektu, nositel projektu a místo
jeho působení
- prezentace dalších tří partnerských škol v regionu
- představení ostatních partnerských oblastí formou rozšifrování jejich názvů (šifra byla napsána a čtena
pozpátku) a vyhledáváním jejich lokalizace na mapě
(v žákovských skupinách)
- zamyšlení nad účastníky a tématy našeho školního
projektu (žáci 6. – 9. třídy a jejich vyučující; historie,
příroda, zeměpis, školní přírodovědná stezka a geocaching)
- úkoly pro tento a příští školní rok: tvorba školního projektového časopisu, RPS – regionálního pracovního sešitu a informačních materiálů pro turisty, projektové dny
(setkávání týmů partnerských škol)
- ve skupinkách jsme se formou zápisu na kartičky za-6-
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mýšleli nad zajímavými místy Rapšachu a okolí vhodnými pro turisty, seniory, maminky
s kočárky apod. – využijeme v naší další práci, přičemž jsme inspiraci mohli hledat ve školních časopisech a dalších materiálech zpracovaných žáky jiných škol.
Děkujeme paní Lence Kučerové za velmi zajímavou
a interaktivní prezentaci našeho společného projektu!!!
20.9. – 21.9. si naše děti z I. stupně užívaly poprvé v tomto školním období vitamínky
z blumy v rámci projektu „Ovoce do škol“, který je finančně podporován Evropským společenstvím.
Z webu jsme převzali: http://www.ovocedoskol.eu/node/37
Blumy a švestky jsou plody babího léta
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 fialovočervené 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 střev, které zároveň
čistí a působí tak preventivě proti ukládání nežádoucích usazenin právě ve střevech. Ačkoliv
druhů je více než 30, setkáváme se běžné 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.
Děkujeme paní Miroslavě Jáchymové za distribuci vitamínků!!!
23. 9. jsme zveřejnili: Rapšadna má nejen svou webovou stránku, ale i nástěnku na
chodbě II. stupně!!!
27. 9. jsme zveřejnili internetové odkazy k projektu Školy pro venkov:
http://www.skolyprovenkov.ostrozsko.cz/ (společný pro všechny partnerské školy)
http://www.rapsach.cz/nos/ (náš)
http://www.novnos.cz/proj09.htm (Novohradská občanská společnost o. s.)
29. 9. nás navštívil bývalý žák Pavel Voříšek. Pohovořili jsme o tom, co život přinesl,
přináší a přinese.
29. 9. se v rámci čtvrté a části páté vyučovací hodiny uskutečnilo již tradiční setkání našich žáků a žákyň a
jejich vyučujících s oblíbenou skupinou historického
šermu Pernštejni, tentokrát v rámci pořadu Gotika –
život rytířů za vlády Lucemburků.
Z vystoupení našich hostí z dávných věků jsme vybrali:
- povídání (s dramatizací) o rodokmenu Lucemburků a o
různých převážně doložených historicky událostech
v době jejich panování (král Jan, „král cizinec“ a jedna
z jeho návštěv Prahy – setkání s kupcem, smrt roku 1346
v bitvě u Kresčaku; Karel IV., „otec vlasti“, původním
jménem Václav, jeho znesváření rodiče, jako markrabě
moravský proti odbojné šlechtě, významné stavby; Vác-7-
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lav IV., věnující se módě, radovánkám, lovu
v křivoklátských hvozdech, bojující proti nepoctivosti kupců, skonavší na začátku husitského hnutí v roce 1419; Zikmund v boji proti
husitům, křížové výpravy, jeho smrtí končí
doba Lucemburků u nás)
- vypravování o turnaji na dvoře francouzského krále ve staročeštině s následným překladem a vysvětlením neznámých pojmů
- rytíř v proměnách času: páže – panoš (od 14
let) – rytíř (od 21 let)
- turnaj = melej = mela: dva týmy až stovek
rytířů v turnajové bitvě proti sobě
- pěší boj ve šraňkách: rytíři proti sobě v ohradě
- meč jeden a půl ruční: boj jednoruč s tím, že některé údery se vedou s dopomocí tří prstů
ruky druhé
- Marek Richter v roli rytíře do brnění odívaný postupně krok za krokem a následně zbrojí
opásaný a obtěžkaný
- plná rytířská zbroj: 40 kg, doba trvání souboje rytířů ve filmech je velmi odlišná od nejen
dobové skutečnosti
- Martin Kocina, Simča Adensamová a Matěj Demeter v roli panošů – výcvik: zásah otáčivého štítu dřevcem, probodnutí zavěšeného kroužku kopím – obé v trysku na koni; pasování
vítěze Matěje Demetra na rytíře
- závěrečný souboj rytířů se štíty, mečem a tesákem
- trpělivé odpovědi vystupujících rytířů na naše všetečné otázky a velký děkovný potlesk obecenstva.
Děkujeme vystupujícím členům skupiny historického šermu Pernštejni
za poučnou a zajímavou exkurzi do hlubin našich dějin!!!
30. 9. nás navštívila bývalá žákyně Kristýna Pšenáková. Pohovořili jsme o tom, co život přinesl, přináší a přinese.

1. 10. se výprava našich závodníků a závodnic zúčastnila Mistrovství turistického závodu (smíšené dvojice) v Kralupech nad Vltavou.
Výsledky:
Kategorie do součtu 30 let – 33 dvojic
3. místo Zuzka Šebestová, Ráďa Šebesta
13. místo Anička Círalová, Fanda Círal
Kategorie do součtu 70 let – 31 dvojic
18. místo František Círal, Verča Herzogová
24. místo Simi Prokešová, Tom Trsek
Kategorie do součtu nad 70 let – 9 dvojic
8. místo Gabriela Círalová, Martin Sedláček
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K dosaženým výsledkům gratulujeme!!!
Děkujeme všem zúčastněným za skvělé výkony a příkladnou reprezentaci regionu, školy
a oddílu!!!
4. 10. naši žáci a žákyně 1. – 5. třídy
spolu s p. uč. Květou Machovou, p. uč. Janou
Havlovou a p. uč. Radkou Círalovou navštívili
ZOO Jihlava v rámci Mezinárodního dne
zvířat.
4. 10. vyšlo 2. číslo (ročník 16., šk. rok
2011-12) našeho nejoblíbenějšího školního
časopisu Rapšach Planet, jehož řádky připravili: Anetka T., Kikča, Míša, Tedýs, Kája a
Martin.
Z obsahu: horoskopy, fotosoutěž, pojednání o alkoholismu těhotných, o facebooku, o
WC trochu jinak, kuchyňské speciality, ze
světa – kino: The Smurfs in 3D a Harry Potter (poslední dobrodružství), osmisměrka, vtipy,
aktualitky z dění v naší školičce, všechno nejlepší našim kamarádům a kamarádkám narozeným v říjnu.

A jen velmi stručně výběrově:
Soutěž!
Pozor! Fotografická soutěž pro každého… udělej nějaký snímek se
zadaným tématem, zašli nám to na email
RapsachPlanet@seznam.cz
a vyhraj čokoládu, bonbóny nebo něco na co sám budeš mít chuť 
Téma měsíce: příroda
Více na: http://rapsach.cz/skola/stahni.htm
5. 10. se výprava našich běžeckých nadějí z řad žáků a žákyň II. stupně zúčastnila
okresního kola přespolního běhu v parku u Jakuba v Jindřichově Hradci, a to pod vedením
p. řed. Karla Snětiny a p. Františka Círala.
Soupiska našeho týmu:
Kategorie III.
Anička Círalová, Ráďa Šebesta
Kategorie IV.
Verča Herzogová, Lída Homolková, Míša
Kanděrová, Fanda Círal, Tom Horník.
Z propozic jsme vybrali: charakter terénu
– lesní a polní cesty, prudké výběhy a seběhy;
účastníci – z každé školy v dané kategorii
jedno maximálně šestičlenné družstvo + jeden
trenér.
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Více o spolupořadateli tohoto závodu AŠSK na http://www.ftvs.cuni.cz/assk_web/index.php
Výsledky:
Ráďa 4. místo z 67 závodníků
Fanda 18. místo, Tomáš 58. místo z 58 závodníků
Anička 31. místo ze 72 závodnic
Verča 23. místo, Lidka 38. místo, Míša 70. místo ze 71 závodnic.
Děkujeme všem zúčastněným za skvělé výkony a za příkladnou reprezentaci školy!!!
5. 10. si naše děti z I. stupně užívaly vitamínky z hruštičky v rámci projektu „Ovoce do
škol“, který je finančně podporován Evropským společenstvím.
I nadále také p. M. Jáchymová distribuuje mléčné výrobky v rámci projektu Mléko do
škol pro všechny přihlášené odběratele a odběratelky z řad našeho žactva.
6. 10. jsme zahájili již tradiční dobročinnou sbírku pro CPK –
CHRPA formou prodeje „hopiků“ s motivy koníka v ceně 25,- Kč za
jeden kus.
Od CPK CHRPA jsme zároveň obdrželi poděkování za aktivní účast
ve sbírce v minulých ročnících.
Připomeňme si, že jsme v minulosti přispěli na potřebnou činnost tohoto sdružení nákupem aršíků dětského tetování (2010/2011), 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 ROK CPK na číslo 87 777.
Zveřejnili jsme pravidla a průběh literární soutěže CPK CHRPA s námětem Je dobré
si pomáhat?
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 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
http://www.cpkchrpa.cz/articles.php?article_id=55
Děkujeme všem, kteří přispějete na velmi dobrou věc!!!
6. 10. děti z naší školní družiny (4. a 5. třída) spolu se svými p. vychovatelkami Annou
Ticháčkovou a Annou Novákovou navštívily místní keramickou dílnu p. Pavla Kovaříka.
Od našeho průvodce, p. P. Kovaříka, jsme získali mimo jiné následující poznatky:
- první písemný záznam o hrnčířské dílně se datuje k r. 1905
-10-
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na fasádě jedné z budov jsme si přečetli nápis FRANTIŠEK VOLF HRNČÍŘSTVÍ

novodobá historie dílny pod vedením
p. P. Kovaříka započala před sedmi lety
- příprava hlíny ke zpracování, použití
forem a následná příprava polotovarů
k výpalu
- ukázka úpravy polotovaru na hrnčířském kruhu, zdobení, nasazování ucha
na hrnec
- Kasselská pec – postup při výpalu
- zodpovězení všetečných otázek.
Na závěr byl každý z dětských návštěvníků obdarován keramickým sluníčkem.
Z webu http://www.calla.cz/atlas/detail.php?kat=1&id=1243 jsme převzali:
údaje o vypalovací Kasselské peci – Kasselská: palivo – odpadní dřevo, v provozu – r.
1910, nově od r. 2004. Typické znaky Kasselské pece: pec je na rovině, dřevo hoří na roštu,
přikládá se dvířky, které se po přiložení zavírají, štandr žár rozvádí do celé šíře a výšky pece,
odtah do komína je u podlahy pece. U dna pece, zejména ve střední a zadní části, by teplota
nedosáhla požadované výšky, v závěru výpalu se topí i bočních topeništích. Ze začátku výpalu se musí otevřít špér (dvířka do komína pro falešný vzduch), aby komín tolik netáhnul, teplota by jinak stoupala příliš rychle. První část výpalu se dělá několik dní (dosušení pece i zboží), hlavní část běžným tempem.
Děkujeme panu Pavlu Kovaříkovi za velmi zajímavé
a poučné vyprávění a ukázky svého řemesla!!!
-

7. 10. – 9. 10. uspořádal náš TOM 2402 Práčata víkend na chatě pod Kletí.

VÝPRAVA NA KLEŤ
TOM 2402 „PRÁČATA“ RAPŠACH
7. 10. – 9. 10. 2011
Minisraz jihočeských tomíků
PÁTEK 7. 10. 2011
Na chatu pod Kletí nás vyrazilo patnáct:
Anička, Eliška, Kikča, Míša, Dan, Fanda,
Péťa, Tom, Zbynďa, Janša, Majka, Olča, Ondra, Štěpán a Kája.
Cestou jsme se zastavili na nákup
v Českých Budějovicích, a až za tmy dojeli na
chatu. Tam už na nás čekali krumlovští tomíci. Rychle jsme se ubytovali, zahráli si pár her
a mezitím se opekly buřtíky, které jsme měli
-11-
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k večeři.
Po večeři jsme si ještě opět zahráli pár her, někdo se díval i na film, a kolem jedenácté
večer jsme šli spát.

Co jsme viděli?
Chata Pod Kletí
Chata Pod Kletí je turistická základna,
kterou najdete na úbočí jihočeské hory Kleť,
20 km od Českých Budějovic a 15 km od
Českého Krumlova.
Středisko se nachází v krásné přírodě
CHKO Blanský les, v nadmořské výšce 700
m.
Nabízí rekreaci pro rodiny i sportovce s
ubytováním v chatách nebo v hlavní budově, s
možností koupání, sportování, výletů na kolech, na koních a v zimě i na lyžích. Celé okolí je protkáno hustou sítí značených i neznačených turistických a cykloturistických tras.
Přímo pod areálem střediska je v zimě v provozu lyžařský vlek. Pouze několik kilometrů vzdálená je řeka Vltava, hlavní trasa letních vodáckých cest na jihu Čech a oblíbený cíl vodáckých výletů našich hostů. Chata Pod Kletí je
také jednou ze stanic na trasách značených jezdeckých turistických stezek.
Kája

SOBOTA 8. 10. 2011
Když jsme v osm ráno vstali, šli jsme všichni na snídani. K snídani byl chleba s máslem a
marmeládou, ale kdo chtěl, mohl si dát ještě buřta od večeře. V půl deváté kdo chtěl, mohl
vyrazit na Hlubokou do ZOO a my ostatní jsme šli v půl desáté na Kleť.
„Největší batůžek“ z nás měl Ondra. Při cestě na Kleť jsme našli celkem tři kešky. Po
dlouhé cestě jsme se rozdělili do dvou skupin. Jedni z nás šli pod lanovkou a druzí šli lesem
po keškách. Když jsme dorazili na Kleť, dali jsme si něco dobrého k jídlu a potom šli na rozhlednu. Jenomže to jsme netušili, že nás zastihne první letošní sníh. Cestou zpět jsme našli
poslední čtvrtou kešku. Ještě cestou zpět na nás trošku zapršelo a po pěti hodinách jsme se
vrátili zpátky na chatu. Celý zpocení, mokří a unavení jsme se všichni vrátili na pokoje. V půl
šesté dorazili i ti co se vydali do ZOO. K večeři jsme měli sekanou a brambory. Takže jsme
měli všichni vydařený den.
Anička, Eliška, Kikča, Míša, Fanda a Tom

Co jsme viděli?
ŠTOND NA KLETI
Kamenné schůdky a na ně navazující kamenný základ asi navždy zůstanou jednou z
několika nevysvětlitelných záhad, které skrývají kleťske lesy.
Tento objekt je na starých lesáckých mapách vedený jako kamenný štond. Názoru, k
čemu schůdky mohly sloužit, je několik. Moh-12-
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lo se jednat o myslivecký posed nebo nástupiště pro nasednutí na koně. O detailech mlčí i
historické dokumenty. Nikdo vlastně nedokáže vysvětlit, kde se kamenný štond vzal.
Nápady kešerů, k čemu by objekt mohl sloužit:
posed; obětní místo; mimozemský původ; oltář; že by štond postavili marťané; shromažďovací místo s kazatelnou pod širým nebem, např. z dob husitských; nástupiště na slona.

PRAMEN CHLUMSKÉHO POTOKA
Chcete zhubnout? Pak navštivte nejkrásnější
ze všech pramenů na Kleti, se zázračnou vodou!
Pramen Chlumského potoka se nachází na
hranici přírodní rezervace Kleť.
Trochu nauky:
V rezervaci je chráněn smíšený les s převahou buku na mírných severozápadních podvrcholových svazích masivu hory Kleť, asi 3 km
severovýchodně od obce Krásetín. Porost má
charakter chudší květnaté až acidofilní bučiny.
Trochu praxe:
Umístěním kešky bychom Vám rádi zpříjemnili výstup na Kleť a ukázali naše oblíbené
místo. Jestli je voda z pramenu pitná, nebo není, nevíme, my se však vždy rádi napijeme.
Zajímavost:
Voda z pramene je zázračná. Pokud totiž chcete snadno, rychle a hlavně bezpracně zhubnout, stačí, když se 2x až 3x týdně přímo z pramene napijete.

KLEŤ
Kleť je se svou nadmořskou výškou 1084m nejvyšší horou Blanského lesa. Její název patří k jedněm z nejstarších pojmenování českých hor, což lze ověřit z historických pramenů,
stejně jako početné zmínky o hojnosti tamější zvěře.
Kleť samotná poskytuje unikátní rozhled v celém okruhu 360° a byla v minulosti využívána zejména jako místo vhodné pro mapování okolí. Z naší rozhledny, kterou dal vystavět v
roce 1822 kníže Josef Jan Nepomuk ze Schwarzenberku, lze dokonce spatřit krásu Alp. Patří
k nejstarším rozhlednám v Čechách a je pojmenována po svém zakladateli - Josefova věž.
Horská chata byla vystavěna o celé století později, v roce 1925. Nese název po své patronce, kněžně Terezii ze Schwarzenberku - Tereziina
chata.
Na Kleť každoročně zavítá několik tisíc turistů z
různých koutů regionu a celé České Republiky. Je snadno dostupná ze všech klíčových měst a míst v okolí
(Český Krumlov, Zlatá Koruna, Křemže…), a to jak
automobilem, tak i cyklostezkami. Na samotný vrcholek
vede několik cest a lanovka dlouhá 1752m, která funguje již od roku 1961. Z kulturních akcí stojí za vidění
například známý Běh na Kleť konaný v zimě nebo návštěva planetária a hvězdárny.
Další technickou dominantou Kleti je vysílač jižní
Čechy a vysílač ČT, vysoký 180m.

MRAZOVÉ SRUBY
V kleťském masivu jsou zastoupeny různé typy fo-13-
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rem mrazového zvětrávání - mrazové sruby a skalní hradby, které vznikaly především v době
ledové. Střídavé zamrzání a tání vody v puklinách vedlo k blokovému rozpadu dříve kompaktních skal a ke vzniku tzv. mrazového srubu.

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA OHRADA
Zoologická zahrada Ohrada byla poprvé otevřena pro veřejnost 1. května 1939. Vznikla
jako součást loveckého muzea v zámku Ohrada
rozhodnutím tehdejšího majitele hlubockého
panství Dr. Adolfa Schwarzenberga. Návštěvníci v ní mohli vidět hlavně naše tradiční druhy
lovné zvěře, doplněné několika exempláři papoušků, nandu, lamy a kočkodana husarského.
Od té doby procházela zoo obdobími vývoje i stagnace. Na konci 60. let 20. století se dokonce uvažovalo o jejím zrušení. To se naštěstí
nestalo, zoo byla zachráněna a od roku 1972 se
rozvíjí jako samostatná organizace.
Postupně byla modernizována jednotlivá
chovná zařízení a rozšiřovány plochy expozic.
V roce 1982 byly otevřeny nové výběhy kopytníků a vodních ptáků na břehu Munického rybníka, čímž se významně zvětšila rozloha zoologické zahrady. Zvyšoval se i počet chovaných
druhů: v letech 1972 až 1985 vzrostl téměř na trojnásobek.
Zoo Ohrada začala postupně naplňovat poslání moderních zoologických zahrad - kromě
rekreace návštěvníků se snaží o jejich vzdělávání a poučení a zapojila se do systému ochrany
přírody.

NEDĚLE 9. 10. 2011
V neděli ráno jsme se už jen nasnídali, uklidili na pokojích, nastěhovali věci do aut, a kluci doběhli „odlovit“ ještě poslední kešku.
V jedenáct hodin jsme vyjeli směrem domů.
Díky všem za krásný víkend!
Kája

Co jsme viděli?
HORNÍ LUKA
Přírodní památka HORNÍ
LUKA byla vyhlášena roku 1996
k ochraně vegetace vlhkých luk,
pramenišť a vzácných druhů naší
flory.
Místo pěkného výhledu do
kraje. Uvidíte Kremži, Chlum a v
dáli České Budějovice. Nedaleké
cesty a stezky můžete použít pro
netradiční cestu na Kleť.
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11. 10. se naši žáci a žákyně 2. – 5. třídy
vypravili pod vedením p. uč. Radky Círalové
a p. uč. Jany Havlové 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.
Více na:
http://www.autoskola-ille.cz/deti/index.html
13. 10. jsme zveřejnili prostřednictvím objednávkového listu seznam knížek
z nakladatelství SVOJTKA. Případné objednávky ke koupi knih evidujeme od všech zájemců nejpozději do 31. 10. 2011.
Zároveň jsme v rámci dlouholeté spolupráce s firmou KODAK expres – Vladimír Cibulka nabídli všem možnost vánočního fotografování – objednávky do úterý 25. 10. 2011.
14. 10. navštívili naši vycházející žáci a žákyně v rámci své profesní přípravy spolu se
svou třídní učitelkou a výchovnou poradkyní Ivanou Kvapilovou SOŠ České Velenice a následně provoz firmy Magna Cartech.
Naši budoucí středoškoláci a středoškolačky, učni a učnice se seznámili s možnostmi studia na této škole, uplatněním na trhu práce z hlediska studijních oborů, náplní odborné praxe a
vybaveností odborných učeben, a to vše doprovázené zajímavým a zasvěceným výkladem.
Exkurze v Magně byla zaměřena zejména na konkrétní požadavky odbornosti a na návštěvu jednotlivých výrobních provozů s poutavým a odborným výkladem.
Navštívili také putovní výstavu „PŘÍBĚHY LIDÍ NA HRANICI“ – „STORIES
MENSCHEN AN DER GRENZE“ v prostorách městské knihovny.
14. 10. byla ukončena rekonstrukce chodníku vedoucího k venkovnímu vchodu do
školní družiny.
15. – 16. 10. se výprava našich závodníků a závodnic zúčastnila „Pacovského dovádění“
v Pacově.
Výsledky Pacovského dovádění 2011
Nejmladší žákyně – 14 závodnic: 1. místo Zuzanka Šebestová
Mladší žákyně – 11 závodnic: 1. místo Anička
Círalová
Starší žáci – 11 závodníků: 1. místo Ráďa
Šebesta, 5. místo Fanda Círal
Muži – 33 závodníků: 9. místo František Círal
Večer a částečně i v noci ještě všichni absolvovali noční výsadek, poseděli u ohně s dobrou muzikou a moc si to užili!
K dosaženým výsledkům gratulujeme!!!
Děkujeme všem zúčastněným za skvělé výkony a příkladnou reprezentaci regionu,
školy a oddílu!!!
-16-
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18. 10. poklesla v 6.40 hodin SEČ okolní
teplota podle údaje našeho digitálního teploměru na minus 3,0°C a v sobotu 15. 10. okolo
5.30 hodin na minus 4.8°C.
V období od 19. 10. do 27. 10. jsme měli
jedinečnou možnost po třídách v době výuky
a také individuálně mimo vyučování navštívit
putovní výstavu „PŘÍBĚHY LIDÍ NA
HRANICI“ – „STORIES MENSCHEN AN
DER GRENZE“ v prostorách zasedací
místnosti Obecního úřadu Rapšach.
Pro návštěvu této ojedinělé, výjimečné,
velmi zajímavé a zároveň poučné výstavy jsme využili dopoledne ve čtvrtek 20. října a poslední vyučovací hodinu 21. října.
Putovní výstavu pořádá Národní muzeum fotografie v Jindřichově Hradci, Waldviertel
Akademie ve Waidhofenu an der Thaya a Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích ve spolupráci s Obcí Rapšach.
Více na:
http://www.nmf.cz/home/projekty/pribehy-stories
http://www.waldviertelakademie.at/
http://www.muzeumcb.cz/cz/?clanek=326
http://www.obec-rapsach.cz/putovni-vystava-pribehy-lidi-na-hranici/d-5988
19. 10. jsme zaznamenali:
na 24. 10. a 25. 10. bylo vyhlášeno ředitelské volno z důvodu opravy kotle ústředního
topení. Po něm následují dvoudenní podzimní prázdniny a navazuje na ně státní svátek –
28.10. Den vzniku samostatného československého státu.
19. 10. si naše děti z I. stupně užívaly vitamínky z jablíčka a pitíčka HELLO 100% jablko bez konzervantů a bez přidaného cukru v rámci projektu „Ovoce do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím. I nadále také p. M. Jáchymová distribuuje mléčné
výrobky v rámci projektu Mléko do škol pro všechny přihlášené odběratele a odběratelky
z řad našeho žactva.
19. 10. jsme v učebně anglického jazyka uvedli do provozu první ze dvou interaktivních
tabulí (SMART Board Interactive Whiteboard) zakoupených z finančních prostředků operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO
KONKURENCESCHOPNOST.
Více také na:
http://www.eupenizeskolam.cz/
21. 10. nás, děti ze ZŠ a MŠ, jejich vyučující a zaměstnance, navštívili jako již tradičně
dravci v rámci svých letových ukázek a besedy o sokolnictví.
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Náplní setkání části dopolední výuky byl také poutavý a zajímavý výklad o chovu a výcviku dravých ptáků, přelet většiny z nich přímo nad našimi hlavami a
krátké povídání o historii a současnosti sokolnictví:
Nero, devatenáctiletý samec káněte rudochvostého,
hmotnost jeden kilogram, lovící kořist do velikosti zajíce, novopečený otec křížence káněte bělochvostého a
rudochvostého.
Ferda, roční samec krkavce velkého, hmotnost jeden a půl kilogramu, největší krkavcovitý pták v Evropě,
dožívá se 140 – 150 let, všežravec, má zálibu v lesklých
předmětech – nalézá ztracené rolničky svých ptačích
kolegů, učí se mluvit, umí štěkat, dělá mrtvého na zádech, přelétával mezi vyslanci a vyslankyněmi z řad
našeho žactva.
Kuba, samec, patří mezi největší sovy Evropy, těžko cvičitelný, ale za rok výcviku i cizímu přistane na ruce, např. vyslancům a vyslankyním
z řad našeho žactva.
Kamil, tří až čtyřměsíční samec – unikátní kříženec káněte bělochvostého a rudochvostého.
Lůca, samice káněte harrisova, připomíná
jestřába lesního, hmotnost okolo jednoho a
půl kilogramu, jedinci jejího druhu využívají
tandemového lovu – spolupráce pěti až deseti
dravců.
Bohouš, samec orla skalního, zástupce
jednoho ze 60 druhů orlů, u nás loví kořist do
velikosti lišky až srny, v Kazachstánu např. i
do velikosti vlka, v přepočtu až 160 kg při
tlaku stisku pařátů, přelétával mezi vyslanci a
vyslankyněmi z řad našeho žactva.
Z vyprávění o sokolnictví a z odpovědí na dotazy našich dětí: naše české sokolnictví je
přihlášeno do programu kulturního dědictví UNESCO, našimi sokolníky je odchováno až 500
dravců, z toho např. 41 orlů skalních a někteří z nich jsou vysazeni do volné přírody; význam
čepičky, kterou dravý pták „nosí“: je nasazována pro jeho zklidnění, v Evropě od středověkých dob císaře Friedricha II. Štaufského, vášnivého sokolníka, který ji přivezl od saracénů.
Více na http://www.sokolnictvi.info/
Děkujeme panu Vondruškovi, jeho synovi a
jejich opeřeným svěřencům
za velmi zajímavé a poučné ukázky jejich
umu a za poutavý výklad
a zasvěcené zodpovězení všech našich všetečných otázek!!!
V týdnu od 24. 10. do 31. 10. se uskutečnila rozsáhlá oprava školního kotle ústředního topení zaměřená na odstranění netěsností mezi články a výměnu filtrů v čerpadlech.
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24. 10. a 25. 10. pokácel pan Jan Adam ve spolupráci s pracovníky Správy a údržby silnic Jihočeského
kraje (pobočka Jindřichův Hradec II) zubem času sešlé
lípy před školou podél silnice směr Spáleniště.
31. 10. jsme zveřejnili zprávičky o dění v naší mateřské školičce v měsících září a říjnu:
1. září jsme se pozdravili po prázdninách a přivítali jsme mezi sebe nové kamarády. Do MŠ je v tomto
školním roce zapsáno 38 dětí a tak jsou stejně jako vloni
rozděleny do dvou tříd: třída 3-4 letých dětí – KOŤÁTKA, třída 4-6 letých dětí – BROUČCI.
Předškoláci se zapojili do kroužku německého
jazyka pod vedením p. uč. Lenky Čermákové.
V zářijovém čísle časopisu Kouzelná školka jsme
měli otištěnou fotografii našich dětí spolu s několika
obrázky, které jsme v červnu poslali do redakce.
9. září jsme s dětmi z velké třídy poprvé navštívili
tělocvičnu ZŠ, kam si budeme hlavně v zimních měsících chodit protáhnout a procvičit tělíčka.
23. září jsme se v rámci projektového dne vydali
na „DOBRODRUŽNOU VÝPRAVU ZA SKŘÍTKEM PODZIMNÍČKEM.“ I díky krásnému počasí
jsme prožili báječné dopoledne plné sluníčka a dobré
zábavy.
20. října jsme posbírali žaludy na zahradě a společně je odnesli do krmelce. Podzimní procházku nám
zpestřili nejen srnky, které jakoby už na nás čekaly, ale
hlavně divoké prase, které má pan Maryška v ohradě za domem. Setkání s živým divočákem z očí do očí bylo pro mnohé nezapomenutelným zážitkem.
21. října jsme se na zahradě ZŠ zúčastnili besedy o sokolnictví s letovými ukázkami
dravců. Sokol, káně, výr, krkavec a orel nám létali tak nízko nad hlavami, že jsme se chvilkami báli o čepice.

1. 11. jsme v půdní vestavbě uvedli do provozu druhou interaktivní tabulí (SMART
Board Interactive Whiteboard) zakoupenou z finančních prostředků operačního programu
VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST.
Více také na http://www.eupenizeskolam.cz/
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3. 11. se naši prvňáčci se svou p. uč.
Květou Machovou vypravili do mateřské
školky na představení pohádky O kůzlátkách.
4.11. se žáci a žákyně 4. a 5. třídy
v rámci výuky vlastivědy a přírodovědy seznámili se zdroji elektrické energie, její výrobou a druhy elektráren a se základními zásadami bezpečného používání elektrických
spotřebičů;
přičemž
čerpali
poznatky
z informačních materiálů (pomocí SMART
Board Interactive Whiteboard), sledovali výklad s ukázkami (větrná, sluneční, vodní energie), při využití minivětrné elektrárny rozsvítili
foukáním LED-diody a plnili úkoly v pracovním listu.

5. 11. se výprava našich závodníků a závodnic zúčastnila „1. závodu Středočeského poháru TZ“
v Českém Brodě.
Výsledky:
Nejmladší žákyně – 5 závodnic: 3. místo Zuzanka Šebestová
Mladší žákyně – 5 závodnic: 2. místo Anička Círalová
Starší žáci – 8 závodníků: 1. místo Ráďa Šebesta, 2.
místo Fanda Círal
Ženy B – 4 závodnice: 3. místo Gábina Círalová
Muži B – 9 závodníků: 1. místo František Círal, 9. místo Martin Sedláček
K dosaženým výsledkům gratulujeme!!!
Děkujeme všem zúčastněným za skvělé výkony
a příkladnou reprezentaci regionu, školy a oddílu!!!
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6. 11. 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
11. ročník drakiády.
Do největší výšky dostal svého draka zcela jednoznačně Fanda – chvílemi drak ani
nebyl vidět. Gratulujeme!
Draků bylo, mimochodem, letos víc než
dvě desítky, a jen někteří ulétli definitivně,
mezi nimi i Kájův, který zatím zdobí lípu za
kostelem…
Děkujeme všem zúčastněným za výdrž a za stoupavé výkony
a popřejme si tentokrát méně větru do dračích vznášedel zase za rok!!!
7. 11. besedovali naši vycházející žáci a žákyně s pracovníkem SOU a SOŠ Trhové
Sviny o svém dalším profesním růstu, podmínkách přijetí ke studiu na této škole (včetně
jeho průběhu a ukončení, stipendijních programech, ubytování, trávení volného času) a také o
následném uplatnění na trhu práce.
Více na http://www.souts.cz/
V týdnu od 7.11. do 11.11. se v naší škole uskutečnilo testování STONOŽKA/KEA
2011 žáků a žákyň 9. třídy formou on-line testů (Čj, M, Aj/Nj, obecné studijní předpoklady),
on-line dotazníků pro žáky a pedagogy a neelektronického dotazníkového šetření jejich rodičů, a to společností Scio.
9. 11. si naše děti z I. stupně užívaly vitamínky z kiwi v rámci projektu „Ovoce do
škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím. I nadále také p. M. Jáchymová
distribuuje mléčné výrobky v rámci projektu Mléko do škol pro všechny přihlášené odběratele a odběratelky z řad našeho žactva.
10. 11. besedovali naši vycházející žáci a žákyně s pracovnicí Vyšší odborné školy,
Střední průmyslové školy automobilní a technické České Budějovice o svém dalším profesním růstu, podmínkách přijetí ke studiu na této škole (včetně jeho průběhu a ukončení,
stipendijních programech, ubytování, trávení volného času) a také o následném uplatnění na
trhu práce.
Více na http://www.spsautocb.cz/
11. 11. nás navštívili bývalí žáci Andrej Dumka, Pavel Gábor a Martin Ferenc a bývalá žákyně Nikola Střítecká. Pohovořili jsme o tom, co život přinesl, přináší a přinese.
14. 11. v 6.45 hod. SEČ poklesla rtuť našeho digitálního teploměru umístěného
v ředitelně školy na minus 6.4 °C.
14. 11. jsme se v rámci projektu „Školy pro venkov“ při výuce PoVo 7. – 9. třídy zúčastnili besedy s pracovníky Jihočeského muzea v Českých Budějovicích o historii našeho regionu v období 19. století do roku 1953.
A co jsme se mimo jiné z výkladu, fotodokumentace o Rapšachu a filmu o Najdorfu dozvěděli:
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obec Rapšach připojena k ČSR v r.
1920
zemědělská činnost obyvatelstva
řemeslo (krejčí, tesaři, koláři, zedníci…) + porodní asistentka + obchodní
živnosti
Kampelička (400 členů, spořitelní a
záložní činnost)
spolky – Sbor dobrovolných hasičů,
Obec baráčníků Vitoraz, jednota Sokola, Národní jednota pošumavská (české menšiny v německé majoritě
v příhraničí); Klub dělnických cyklistů, Osvětový sbor, Sdružení katolické mládeže,…
pohostinství U Korbelů a U Nováků
obecní knihovna, místní kapela
historie školství (včetně dobové fotogalerie – obecná škola, opatrovna, místní žákovské divadlo – hra „Tajemný dub“, učitelský sbor školního roku 1923/24)
o prospěch žactva
o dary žactvu o Vánocích (Okresní spolek péče o mládež v Třeboni, spolufinancují i místní spolky)
o vaření až 200 polévek denně
o žákovské divadlo v Rapšachu, loutkové divadlo
o dětské dny na sletišti – Spáleniště
o výlety žactva – Trocnov; Praha (s noclehem)
o oslavy 28.10.; 7. 3. (narození 1. čs. prezidenta T. G. Masaryka)
o 1929 – mimořádné prázdniny v zimě (minus 41 °C)
o rozšiřování příjmu rozhlasových vln
zázemí bydlení obyvatelstva (po II. světové válce)
o koloniály, vázané hospodářství – lístkový přídělový systém; volné hospodářství – prodej přebytků (velmi drahé)
o lokální topení; kadibudky
o modernizace bydlení od 50. – 60. let 20. stol. včetně výstavby bytovek (v 70.
letech)
o vznik železné opony (od r. 1948)
o zakázané pohraniční pásmo (budováno od r.
1949 do pol. 50. let) – „hraniční čára“: žádný les, zoraná
půda, výstražné tabulky, „ploty“, nástražné systémy, psi
o 1953 – postupně vysílání Čs. televize – ne
každý měl televizní přijímač, sousedi se dívali s jeho na
počátku nepočetnými majiteli (jeden dům až jedna ulice u
jednoho souseda, stáli i venku)
o 1953 – měnová reforma, konec lístkového
přídělového systému; měna 1 : 5 až 1 : 50
- vyprávění o vysídlení obyvatel z Rapšachu a okolních vsí
o zakázané pohraniční pásmo
o vysídlení roku 1953 (i z Rapšachu – rozdělení na obyvatelstvo „spolehlivé“ a „nespolehlivé“ – stáli
proti režimu, soukromí živnostníci – odstěhovali se na
Chlumsko, Budějicko, Vltavotýnsko, do Prahy a také na
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sever Čech apod.)
o okolo 856 osob bylo souhrnně vysídleno z Rapšachu, Kunšachu a
Najdorfu
o soudní spory o opuštěný majetek,
odškodňování
o narušení rodinných a sousedských
vazeb
o 387 obyvatel ze zhruba 1 100 zůstalo na Rapšachu po vysídlení, po
dosídlení z okolních vesnic okolo
430, dnes – okolo 500
o Rapšach směřuje k vybudování
vzorové socialistické vesnice – realita byla jiná
o Strážov nad Lužnicí, Lesná, Lesík,
Hlídka – návrhy možných jiných názvů obce Rapšach (okolo r. 1954)
film o Najdorfu
o přírodní poměry
o osídlení česko německé
o vyprávění mimo jiné pamětníka a pamětnice narozených r. 1917 a 1921 (a dalších)
o vzpomínky o historii, vzhledu, dvou školách – německé a české (5 + 3 roky
docházky) – význam Pošumavské jednoty – „V osvětě naše spása“; o hospodářství okolo 3 ha, o košíkářství; o zpracování borky na palivo z rašelinišť a
blat; o tanci u harmoniky; o koupání v zástěrách v Dračici; o zabíjačce a dělení
mezi sousedy; o mládeži, která ráda hrála divadlo v hospodě – pak přišla II.
světová válka: odsun nejen českých učitelů, československý státní prapor u
pomníčku z I. světové války – zásah gestapa; po skončení II. světové války –
čistka mezi obyvateli, o hromadné popravě v Tušti; vysídlení roku 1953 – během dvou dnů byla vesnice vystěhovaná, následně domy srovnány se zemí;
nepřístupné pásmo; škola přestěhovaná – část na Rapšach, část do Halámek.

Děkujeme našim lektorům, panu PhDr. Jiřímu Petrášovi a panu Mgr. Leoši
Nikrmajerovi, za velmi zajímavé a poučné vyprávění doprovázené ukázkami dobové
fotodokumentace a promítáním dokumentárního filmu!!!
15. 11. se naši prvňáčci se svou p. uč.
Květou Machovou vypravili spolu s dětmi
z MŠ a jejich p. učitelkami Janou Šikrovou,
Miloslavou Kronikovou a Růženou Šnokhousovou na výlov Opatovického rybníka.
15. 11. se v odpoledních hodinách uskutečnil úvodní seminář pro vyučující ke zvládání základních dovedností s interaktivní
tabulí (SMART Board Interactive Whiteboard).
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17. 11. se naši GEOKAČEŘI TOM Rapšach vypravili na svůj oblíbený podzimní lov
kešek do lokality Kuní hora a hora Vysoká.
Bylo nás sedmnáct, a bližší podrobnosti najdete TADY.

Výrazný vrchol 1,5 km jihovýchodně od Hojné Vody. Granodioritový osamocený masiv s výraznými svahy, místy až 400 m vysokými. Nápadná dominanta Novohradských hor od severovýchodu. Na vrcholu je skalisko s kolmými stěnami o výšce 8 m s malou puklinovou jeskyní. Na severovýchodním svahu mohutné mrazové sruby, v celém masivu balvanová moře, částečně
překrytá zeminou. Na jihovýchodním svahu NPP Hojná
voda, chránící původní jedlobučinu s příměsí smrku.
Chráněno již od roku 1838. Vrchol Vysoké zalesněn
převážně smrkem. Bez výhledů. Na vrcholové skalce
umístěn geodetický bod.
Cache je umístěna nedaleko od vrcholu a její nalezení je spojeno s mírným lezením po skále bez pomůcek, jen s větší opatrností.

Hojnovodský hřbitov leží na východním svahu Kraví hory v nadmořské výšce 800 metrů.
I když o něm dnes většina návštěvníků možná ani neví, je ve skutečnosti blízko centra obce.
Lze si snadno představit, že tady zůstávali živí a mrtví spolu nejen o Dušičkách. Možná se
tu za večerů po parných dnech lidé setkávali kvůli zalévání květin a chvíli klidu po těžkém
dnu. Je odtud krásný výhled.
Na hřbitově se po válce již nepochovávalo s výjimkou dnes neoznačeného hrobu na pravé
straně hřbitova. Leží v něm ruský zajatec, zastřelený německým dozorcem v roce 1944 poté,
co si stěžoval na kruté zacházení. Jeho tělo bylo původně zahrabáno mimo hřbitov, po válce
ho místní uložili do současného hrobu. Jméno zajatce
ani jména těch, kteří ho po válce důstojně pohřbili, není
známo.
Zanedbaný hřbitov byl v devadesátých letech postupně opraven, stavebně byly úpravy dokončeny v roce
2000. Ted je pietně udržován, stejně jako většina zbylých hrobů. Jen nová brána nejde zavřít. Ale lepší než
brány, které nelze otevřít.
Citováno z knihy pana Milana Koželuha - Novohradské hory - Nezapomenuté stopy.
Hojná Voda (německy Heilbrunn, dříve také Vilémova Hora) je vesnice na Novohradsku, která leží nad
Dobrou Vodou v Novohradských horách v údolí mezi
Kraví Horou (953 m n. m.) a Vysokou (1034 m n. m.).
Je zde mnoho přírodních zajímavostí, například kamenné útvary bizarních tvarů. Název pochází od vý-
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znamu Hojivá voda.
První zmínka o Hojné Vodě je z roku 1553, kdy Vilém z Rožmberka přivedl 26 usedlíků
a dřevařů. Ti založili osadu jménem Vilémova Hora, zřejmě na počest Viléma z Rožmberka.
Další zmínka o Hojné Vodě pochází z roku 1564, kdy byl objeven léčivý pramen.
K jeho objevu se váže pověst o zraněném dřevorubci, jemuž se na nedalekém buku zjevila
sv. Anna, která mu poradila, aby si ránu omýval vodou z pramene. Zakrátko se uzdravil. Událost se roznesla po kraji a lidé k pramenu houfně přicházeli. Proto zde na konci 16. století
vzniklo poutní místo s jednolodním kostelem sv. Anny. Po
postavení barokního chrámu v nedaleké Dobré Vodě poutě v Hojné Vodě zanikly. Po roce 1945, po vystehování
obyvatelstva, byl kostel zbořen. Zůstala jenom věž.
Po objevení léčivého pramene bylo založeno lázeňské
centrum, které se může pochlubit řadou vzácných návštěv.
V dobách největší slávy zde byli k vidění mimo Viléma z
Rožmberka také Petr Vok z Rožmberka, příslušníci rodu
Buquoyů, spisovatel a historik Zikmund Winter a další.
Roku 1623 je Vilémova Hora přejmenována na Heilbrunn
a její české jméno jí dává František Palacký.
V roce 1938 v městysi Hojná Voda žilo více než 600
obyvatel, z toho 15 Čechů. Po válce, z níž se větší část
mužů nevrátila, bylo obyvatelstvo vystěhováno (84 mužů,
191 žen a 226 dětí). V roce 1949 zde bylo vytvořeno zakázané hraniční pásmo, a více než polovina domu byla
zbořena. V šedesátých letech sice došlo k zpřístupnění
Hojné Vody, ale do roku 1989 byly Novohradské hory téměř neznámou oblastí, ve které vládla Pohraniční stráž. Všechny pokusy obnovit proslulost zdejších lázní sice ztroskotaly, ale
Hojná Voda se stává turistickým centrem jak v létě (cyklisté), tak v zimě (sjezdovky).

Anička, Radka, Fanda a Franta Círalovi, Matěj Demeter, Janča Ferencová, Lidka Homolková, Tom Horník, Šárka a Olča Imrichová, Eliška Kreklová, Váša Pšenička, Petra, Zuzanka
a Ráďa Šebestovi, Majka a Kája Snětinovi a pejsek Žofka.

18. 11. se v rámci ředitelského volna uskutečnil osmihodinový seminář pro vyučující ke
zvládání dovedností s interaktivní tabulí (SMART Board Interactive Whiteboard).
Děkujeme paní Mgr. Heleně Tlapákové, naší lektorce,
za velmi profesionálně vedený seminář!!!
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23. 11. navštívili naši vycházející žáci a žákyně v rámci své profesní přípravy spolu se
spolužáky a spolužačkami z 8. třídy, výchovnou poradkyní Ivanou Kvapilovou a p. uč.
Pavlínou Křížovou 17. ročník přehlídky zejména středních škol a učilišť a dalších doprovodných vzdělávacích programů Vzdělání a řemeslo na Výstavišti v Českých Budějovicích.
Z http://www.vcb.cz/vystaviste.php?cze/vystavy-2011/vzdelani-a-remeslo/14/:
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, vybavení škol, potřeby pro děti.
23. 11. navštívili naši žáci a žákyně 7. třídy se svou třídní p. uč. Ivanou Záhorovskou interaktivní arénu OBJEVÁRIUM v KD Vltava v Českých Budějovicích.
Objevárium je výstava, která dětem ve věku pěti až dvanácti let spolu s jejich rodinami a učiteli umožní vydat se na cestu, na které poznají mnoho tváří úžasného světa, ve kterém žijeme.
Dále rozvíjí a podporuje jejich zvědavost na cestě k poznání. Oproti tradičním výstavám je Objevárium založena na principu Jana Ámose Komenského “škola hrou”. Děti si hrají s vystavenými
exponáty a tím se učí. Výstava je tematicky rozdělena do čtyř částí 1) Uměle vytvořené prostředí
a každodenní život, 2) Příroda a technika, 3) Kultura a uměni a 4) Historie. Děti s jejich rodinami
nebo s učiteli “cestují” nejen časem, ale i celým světem, aby prozkoumaly “příběhy a zážitky a
aby se o své znalosti a vědomosti podělily. Touto cestou děti uspokojí svou zvědavost a zároveň
dojde k podnícení jejich radosti z objevování.“
Výstava byla původně vytvořena a postavena dětským muzeem Frida a Fred Kindermuseum
v rakouském Grazu. Hrát2Objevovat dodá doplňkové praktické exponáty, které dětem umožní
porozumět určitým přírodním fyzikálním zákonům a vyzkoušet si je „na vlastní kůži.“
Cestovní deník
Ještě než se děti vydají na cestu, zabalí si do svých batůžků pastelky a cestovní deník, aby si
do něho mohly zapisovat své vzpomínky a poznámky a řešit v něm různé hádanky a rébusy.
Budou tak mít svoji vlastní památku na návštěvu Objevária.
Uměle vytvořené prostředí a každodenní život
Všechny činnosti v části “Uměle vytvořené prostředí a každodenní život” se odehrávají ve
velkém městě, ve kterém se nachází jak domy, tak např. i věže. Děti mohou měnit vzhled města,
protože části fasád lze odejmout a přestavět tak, že se mohou vytvořit jak nové ulice, tak nové
průchody. Na pohyblivých fasádách jsou také vyobrazeny budovy pocházející z New Yorku či
z Českých Budějovic. Vzhled celého města spočívá absolutně v rukou dětí. Děti musí stavět
město společnými silami a tím se učí i hodnotě společné práce a spolupráce.
V samotném městě ale i v jeho okolí probíhá každodenní život. Centrálním místem města je
jak trh, tak obchodní centrum. Stánek s kořením představuje různorodost spolu s rozmanitostí
mezinárodních exotických koření. Původ každého takového koření z trhu mohou děti najít na
obrovském interaktivním glóbu.
Děti se spolu ve městě mohou různými způsoby domlouvat. Mohou si také navzájem vyměňovat informace pomocí megafonů, mluvících trubek a systému na doručování dopisů. Stanoviště
sloužící k poslechu dětem nabízí zajímavá fakta a příběhy o odlišných městech po celém světě.
Příroda a technika
Tato část je zaměřena na výzkum a pokusy. Jednoduché biologické vztahy jsou zde pojaty
velice jednoduše, aby jim děti mohly dobře rozumět. Mohou otestovat přírodní fyzikální síly a
zákony pomocí různých exponátů, na které si mohou sáhnout. Dále se děti mohou zapojit i do
různých stavebních činností.
V laboratoři se z dětí stanou rostlinní biologové. Jako biologové si děti píší poznámky o optimálních podmínkách, které jsou zapotřebí k růstu rostlin. Budou rostliny pozorovat, jak rostou,
zkoumat jejich odlišné druhy nejen pomocí mikroskopu, ale také pomocí svých vlastních smyslů.
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Děti mohou jít chytat vodní živočichy, kteří jsou na základě svých charakteristických rysů
rozděleny do různých míst svého výskytu, ať již se jedná o oceán, rybník nebo jezero, potok či
řeka.
Aby se děti mohly lépe seznámit se zvuky, mohou také experimentovat s nástroji, které byly
vyrobeny na zakázku. Mezi tyto nástroje patří Theremin, raný elektronický nástroj. Hráč umisťuje své ruce do různých pozic mezi dvě antény, čímž vytváří zvuk.
Dále děti mohou vykopat četné nerostné suroviny, např. uhlí, které jsou ukryté v zemi. Vykopané uhlí mohou hodit do kotle parní lokomotivy a ze získané energie mohou v dole cestovat.
Děti dále mohou testovat fyzikální síly pomocí různých činností, které zahrnují stavění
mostu, testování odolnosti budov proti zemětřesení, stavění a závodění s auty z rampy, a testování jednoduchých strojů. Děti mohou dokonce sestrojit klenutý most ze vzduchových polštářů
a měchu. Výsledná konstrukce je natolik stabilní, že dokáže udržet dítě, které přes ni přechází.
V „hlavolamové kavárně“ děti zapojují vlastní rozum a rozvíjí své logické myšlení při hře
s různými hádankami a hlavolamy. Dokonce zde mohou naprogramovat jednoduché roboty, které
projdou bludišti, které si děti samy vytvoří.
Kultura
V této části výstavy děti objevují barvy, tvary a styl pomocí různých experimentů a své
vlastní tvorby. V kouzelné barevné krabičce děti mohou spatřit barvy ve svých nesčetných variacích. Děti dále mohou dělat pokusy se samotnou vědou na pozadí umění a to tak, že smíchají
základní barvy spektra, aby pak viděly nově vzniklé barvy. Děti dostanou příležitost nakreslit
svůj vlastní portrét na kousek průhledné folie, která je položena přes zrcadlo. Interaktivní videoinstalace na pomezí umění a techniky dětem umožní stát se objektem uměleckého díla. Jejich
„tvar“ a pohyby se stanou základní součástí kaleidoskopu barev a různých vzorů, které se budou
objevovat na velké obrazovce.
Minulost
Děti v roli archeologů a detektivů, kteří zkoumají minulost, se zapojí do hledání dávných věků. Na velkých pískovištích mohou vykopat pozůstatky dávných civilizací spolu s malými mozaikovými dlaždičkami, které lze seskupit do velké mozaiky. Repliky předmětů pocházející ze
čtyř různých starověkých kultur jsou pečlivě vykopány a zakresleny do dokumentačních archů,
dále jsou rozděleny podle toho, z jaké civilizace pochází. Civilizace, které jsou zde dětem představeny, dokazují mnohotvárnou povahu historie a zahrnují Aztéky, Kelty, Staré Řecko a kulturu
domorodců z Nového Zélandu.
Dalšími příklady v této části výstavy jsou: prehistorická jeskyně z Lascaux, která se může
odkrýt krok za krokem jako pohybující se skládanka. Děti si mohou také udělat otisk znaků
egyptských hieroglyfů, které jsou napsány na destičkách. Dále mohou vstoupit do šatny časů a
vyzkoušet si na sobě oblečení pocházející z různých časových období jako např. z doby kamenné,
starověkého Říma a z Rokoka.
Nakonec děti mohou objevit širé moře s Fernãe de Magalhãesem, prvním mužem, který
obeplul celý svět. Na palubě lodi děti zažijí mnohá dobrodružství a zúčastní se vzrušujících
objevení exotických potravin a koření, které byly do Magellanovi cesty neznámé. Děti si mohou
také vyzkoušet vázání různých uzlů, které námořníci používali při svých plavbách.
24. 11. se naši žáci a žákyně II. stupně se svými vyučujícími p. uč. Pavlínou Křížovou, p.
uč. Marií Jirků a p. uč. Olgou Imrichovou vypravili do pražského Divadla pod Palmovkou na
generálku muzikálu Chicago.
Více o muzikálu na http://www.divadlopodpalmovkou.cz/repertoar/pripravujeme
24. 11. si naše děti z I. stupně užívaly vitamínky z mandarinky v rámci projektu „Ovoce do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím. I nadále také p. M. Jáchy-
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mová distribuuje mléčné výrobky v rámci projektu Mléko do škol pro všechny přihlášené
odběratele a odběratelky z řad našeho žactva.
24. 11. si v naší školní družině děti spolu
s p. vychovatelkami uspořádaly soutěž ve
skládání vlastnoručně vybarvených puzzlů
s motivy oblíbených postaviček Toma a Jerryho. Za své výkony všichni soutěžící obdrželi sladkou odměnu v podobě lízátek.

1.
2.
3.
4.
5.

Pořadí vítězů
místo Anička a Evička
místo Simča a Ondra
místo Vikča a Nikolka
místo Denísek a Honzík
místo Terezka a Eliška

Děkujeme všem zúčastněným za skvělé výkony a stanuvším na stupních vítězů gratulujeme!!!
26. 11. členky a členové našeho pěveckého kroužku vystoupili pod vedením paní učitelky Machové na adventním odpoledni ve
Dvorech nad Lužnicí.
Děkujeme všem našim zpěvačkám a zpěvákům za skvělý výkon!!!
30. 11. se v odpoledních hodinách uskutečnilo jednání pedagogické rady a následně
(16.30 – 18.00 hod.) třídní schůzky rodičů s
vyučujícími.

1. 12. jsme osadili krmítka pro ptáčky na minilatifundiích naší školy – u pumpy a za
kotelnou. A tak se nám na jaře dozajista
naši malí i větší pernatí sousedé a sousedky odmění hlasitým cvrlikáním a
zpěvem za trochu stříšky nad zobáčkem
a hlavně za oves nahý, slunečnicová
semínka, mák modrý a jiné pochutiny.
Tak dobrou chuť, naši létaví sousedé a sousedky, pěvci, vrabcovití,
sýkorovití a všichni jim blízce i vzdáleně příbuzní a známí, plná bříška a
brzy zjara ať jsou plná hnízdečka
ptačího potomstva!!!
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2. 12. se uskutečnilo vánoční fotografování všech přihlášených žáků a žákyň naší školy.
5. 12. navštívil děti z naší školy, mateřské školky a základní školy praktické Mikuláš
za doprovodu andělů a čertů.
Hodný a laskavý patron všech dětí Mikuláš svým vlídným slovem povzbuzoval spolu
s milými anděly všechny děti, hlavně ty menší, které při řádění rozpustilých čertů slibovaly, že už nikdy nebudou zlobit ani doma, ani
ve škole, ani maminku či tatínka nebo paní
učitelku, že budou hodné, pilně pomáhat a
psát domácí úkoly. Za básničku či písničku
nebo i za slib poslušnosti a píle každý dostal
malou sladkou odměnu.
Připomeňme si, že 1. 12. a 2. 12. děvčata
z kroužku dovedných rukou zdobila pod
vedením p. uč. Anny Novákové perníkové Mikuláše.
Mikuláši, andělé, čerti, děkujeme vám za návštěvu a za rok na shledanou!!!
5. 12. nás navštívil bývalý žák Ondra Macho. Pohovořili jsme o tom, co život přinesl,
přináší a přinese.
6. 12. jsme zveřejnili plán turné vánočních koncertů duchovní hudby v interpretaci
našeho Komorního souboru při ZŠ a MŠ
v Rapšachu.
10. 12. v 16.00 hodin: kostel sv. Anežky
České – České Velenice
25. 12. v 15.00 hodin: kostel sv. Zikmunda – Rapšach
25. 12. v 17.00 hodin: kostel Nanebevzetí
Panny Marie – Dvory nad Lužnicí
27. 12. v 15.00 hodin: kostel sv. Jiljí –
Třeboň
27. 12. v 18.00 hodin: kostel sv. Mikuláše
– Suchdol nad Lužnicí
28. 12. v 17.00 hodin: kostel Panny Marie Růžencové (Žižkova ul.) – České Budějovice
(Piaristické náměstí).
Vážení posluchači a návštěvníci,
srdečně Vás zveme na naše společná setkání s duchovní hudbou.
6. 12. jsme okolo 8.00 hod. SEČ zaznamenali v naší příhraniční oblasti ač krátkou,
přesto první sněhovou nadílku.
6. 12. navštívili naši žáci a žákyně
I. stupně spolu se svými třídními p. uč. Květou Machovou, p. uč. Janou Havlovou a p. uč.
Radkou Círalovou interaktivní arénu
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OBJEVÁRIUM v Českých Budějovicích.
6. 12. (a následně 8. 12.) se naši žáci a žákyně II.
stupně připravovali na vánoční setkání ve škole: tvořili ve vánočních dílnách výrobky do prodejních výstavek, pilovali svá vystoupení a připravovali výzdobu
tříd a školy, vytvořili a vytiskli plakáty a pozvánky.
Děti z I. stupně připravovaly svá vystoupení spolu se svými p. učitelkami v rámci výuky i mimo ni –
páťáci také spolu s p. Ž. Kicovou.
Ve školní družině paní vychovatelky nazdobily
s dětmi naše oblíbené perníkové stromky.
Vánoční dílny na II. stupni:
- pletení adventní andílci – vedoucí p. uč. Marie
Jirků
- perníkovo-marcipánové koule – vedoucí p. uč.
Pavlína Křížová
- sněhuláci – vedoucí p. Marie Kepková
- voňavé stromečky – vedoucí p. uč. Ivana Záhorovská
- andílci z korálků – vedoucí p. uč. Ivana Kvapilová
- tombola – p. uč. Olga Imrichová.
A tak jsme v naší školičce zpívali, hráli,
tančili, dramatizovali, kreslili, malovali, vybarvovali, vážili, odlévali, míchali, přimíchávali, hnětli, krájeli, vykrajovali, spojovali,
potahovali, slepovali, pletli, proplétali, modelovali, kutili, drátkovali, navlékali, zdobili,
balili, vázali, vystřihovali, aranžovali, psali a
tiskli,… a některé učebny včetně školní družiny byly provoněny, senem, slámou, kořením,
perníčky nebo marcipánem.
A dařilo se nám…
…děkujeme všem zúčastněným za zodpovědně a kvalitně odvedenou práci!!!
7. 12. si naše děti z I. stupně užívaly vitamínky z ředkviček v rámci projektu „Ovoce
do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím. I nadále také p. M. Jáchymová
distribuuje mléčné výrobky v rámci projektu Mléko do škol pro všechny přihlášené odběratele a odběratelky z řad našeho žactva.
14. 12. se od 17.30 hodin uskutečnilo ve
škole posezení na závěr roku s TOMÍKY
spojené s promítáním videa nejen z tábora.
Sešlo se nás, bohužel, jen devět.
19. 12. se uskutečnilo vánoční setkání
v naší škole, kterému předcházela dlouhodobá
a svědomitá příprava našich žáků a žákyň
vedených svými vyučujícími a také velká
pondělní generálka.
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Program vystoupení našich žáků a žákyň
Tělocvična (17.00 – 17.35 hodin)
1. třída – taneček „hlava – ramena – kolena – palce “
2. + 3. třída – vánoční trénink fotbálku a gymnastiky s míči
4. třída – tanec Šmoulové
5. třída – tanec Usher
- zpívánky s naším pěveckým kroužkem.
Učebna půdní vestavba (17.45 – 18.30
hodin)
- se třeťáčky si hrajeme s angličtinou
- vystoupení dětí ze školního kroužku
hry
na
zobcovou
flétnu
a na klavír (děti z I. a II. stupně)
- hudební vystoupení – převážně hra
na nástroj (děti z naší školy navštěvující ZUŠ).
Učebna dějepisu (18.40 – 19.00 hodin)
6. třída – videoklip k anglicky zpívané
fotbalové hymně
7. třída – Partička aneb scénky, výstupy a skeče
8. třída – kinomat Šťastné a veselé aneb určujeme pokračování děje.
Slavnostní punč, grilované dobrůtky, pestrobarevný marcipán nebo slaďoučké perníčkové
stromečky a mnoho dalších pochoutek 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 případnou výhru na chodbě II. stupně.







Doprovodné akce
vánoční trh dětských výrobků (ozdobné stromečky a andílci, marcipánové koule a perníčky zdobené marcipánem, sněhuláčci, vánoční dekorace, voňavé stromky ze sena zdobené
kořením, korálkoví andílci,…)
prodej sladkých a voňavých perníkových stromků a drobných perníkových výrobků
občerstvení – vánoční punč (pro malé a velké) a jiné osvěžující a lahodné nápoje, grilované pochoutky, minipizzy, dvojctihodné koláčky a jiné dobroty a dobrůtky – kyselá lízátka,
želé tyčinky s různými příchutěmi, ovocné pásky, horror fizz, pískací bonbony,…
tombola – malé i větší drobnosti pro dům i kancelář, sladkosti, nápojové sklo, keramiku,
drogerii a hygienu, DVD, antivirus – program
na PC, PC hry, podložky pod myš, společenskou hru, vodováhu, gumičky do vlasů, deštník, svíčky, obrázky,…)
 výstavka dětských prací (závěsný adventní
věnec a vánoční dekorace, adventní kalendář,
svícínky, přáníčka, plakáty – pozvánky na
vánoční setkání ve škole, drobné ozdoby na
stůl i do květináčů, výtvarná díla a dílka, stříhané obrázky, Mikulášové, čertíci, andělé,
sněhuláčci, zimní krajinky,…)
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Pestrý a bohatý program tedy nabídl všem
našim návštěvníkům a divákům především
nejedno originální taneční, hudební, pěvecké,
divadelní 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, občerstvení a tombolu projevili přítomní obrovský zájem, za který velmi děkujeme!!!
Děkujeme všem našim 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 již tradičního vánočního setkání!!!
21. 12. a také v den následující nám Paní Zima nadělovala, a tak naše příhraniční
hvozdy, pastviny a zahrady, střechy a cesty pokryla sněhobílou peřinkou.

21. 12. jsme v úvodu první vyučovací hodiny uctili minutou ticha památku našeho pana
prezidenta VÁCLAVA HAVLA.

22. 12. jsme se v rámci třídních setkání
u vánočního stromku a ve školní družině
připravovali na nadcházející dobu svátečního
rozjímání a popřáli jsme si příjemně prožité
Vánoce a také klidně strávené v tento čas
prázdniny.
Smíšené týmy složené z žáků a žákyň I. a
II. stupně plnily různé úkoly vánoční soutěže,
kterou pro nás zorganizovala naše devítka se
svou p. uč. třídní, na stanovištích rozmístěných v prostorách školy: vánoční dokreslování, vybalování dárků, hod do komína, puzzle,
had, rozdíly a bingo.
Pan farář besedoval s žáky a žákyněmi
7. třídy o církevním liturgickém roku, době adventní a o původu a duchovním významu
Vánoc.
22. 12. nás navštívili bývalí žáci Honza Pytel, Honza Ferenc a Andrej Dumka. Pohovořili jsme o tom, co život přinesl, přináší a přinese.
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30. 12. od 10.00 hodin uspořádal
náš TOM Práčata již 27. ročník vánočního turnaje v líném tenise. A tak
jsme si v čase všeobecného svátečního
odpočinku a pojídání všelijakých dobrot
protáhli svá tělíčka a zpevnili svalíčky.
Výsledky – líný tenis 2011 (výpis)
1. místo Ráďa a Pavel
2. místo Fanda a Franta
3. místo Helča a Fanda
4. místo Zuzanka a Míra
5. místo Lux a Adýs
Více na:
http://rapsach.cz/skola/11121.htm
Všem zúčastněným soutěžícím děkujeme za skvělé výkony
a stanuvším na stupních vítězů gratulujeme!!!
20 minut po silvestrovské půlnoci jsme spolu s místními turisty vypálili první raketu
na návsi za kostelem.

1. 1. 2012 jsme se spolu s TOMÍKY od
10.00 hodin vypravili na již tradiční a stále
oblíbenou novoroční vycházku. Šli jsme si
jako loni opéct buřtíky do Pekla, a bylo nás
třiadvacet!
Fotogalerie na
http://rapsach.cz/tom/letos.htm
9. 1. besedovali naši vycházející žáci a
žákyně s pracovnicí Střední odborné školy a
Středního odborného učiliště, Třeboň,
Vrchlického 567 o svém dalším profesním
růstu, podmínkách přijetí ke studiu na této
škole (včetně jeho průběhu a ukončení) a také
o následném uplatnění na trhu práce.
Pro školní rok 2012/13 dochází k převedení obchodní akademie pod SOŠ a SOU Třeboň.
První ročník bude studovat v budově SOŠ a SOU Třeboň, Vrchlického.
Více na http://www.sostrebon.cz/c-3-pro-studenty.html
11. 1. jsme zveřejnili novinky a zprávičky z naší MATEŘSKÉ ŠKOLIČKY sepsané p.
uč. Janou Šikrovou:
3. 11. nás jako každý rok navštívilo divadlo LUK s pohádkou „O kůzlátkách.“ Krásná
pohádka plná veselých písniček pobavila nejen nás, ale i prvňáky a děti ze ZŠ praktické, které
se k nám přišly na pohádku podívat.
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15. 11. jsme se opět s dětmi z 1. třídy a ze
ZŠ praktické vypravili do Třeboně na výlov
Opatovického rybníka. Bohužel, počasí nám
vůbec nepřálo, ale i tak jsme prožili hezké
dopoledne v podzimní přírodě u třeboňských
rybníků.
2. 12. jsme s dětmi z velké třídy nacvičili
dramatizaci Mikulášské pohádky. Pohádku
s písničkami a maňáskem Tomíkem jsme zahráli kamarádům z malé třídy a už se moc
těšíme na opravdického Mikuláše.
5. 12. jsme se už dočkali… Trošku s obavami, ale hlavně s velkým napětím jsme ve
školce přivítali Mikuláše! A s ním dokonce
tři anděly a spoustu čertů. Když jsme zazpívali písničku a Mikuláš nám rozdal balíčky
s dobrůtkami, veškeré obavy byly pryč a několik dětí se vyfotilo i s těmi nejošklivějšími
čerty.
13. 12. jsme navštívili Krýzovy jesličky
v jindřichohradeckém muzeu. I krásné slunečné počasí přispělo k tomu, že jsme prožili
nádherné dopoledne s krásnou vánoční atmosférou.
20. 12. k nám už přišel… Zazpívali jsme
koledy, rozkrojili jablíčko, pustili lodičky ze skořápek oříšků a strašně jsme se těšili. A pak
konečně zazvonil zvoneček a pod stromečkem jsme našli spoustu dárků. Tak už tu byl Ježíšek! To bylo radosti!
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12. 1. si naše děti z I. stupně užívaly vitamínky z kiwi v rámci projektu „Ovoce do
škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím. I nadále také p. M. Jáchymová
distribuuje mléčné výrobky v rámci projektu Mléko do škol pro všechny přihlášené odběratele a odběratelky z řad našeho žactva.
14. 1. – 21. 1. 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
sjezdovkách horských velikánů v rámci lyžařského zájezdu – chata Květa Deštné
v Orlických horách.
Aktuálně z dění den po dni, a to včetně fotogalerie z našeho zpravodajského webu
na http://rapsach.cz/skola/index.htm

Sobota 14. 1.
Ráno v sedm nakládáme u školy – celkem
jde vše jako na drátkách, takže v Suchdole
jsme o deset minut dřív a chvilku musíme
počkat. Pak málem ujíždíme Pepovi K., o kterém jsem se domníval, že už sedí v autobuse.
Cestou dvakrát stavíme – jednou u pumpy
(limonádky, kafíčka, bagetky), a jednou u
lesíka. Museli jsme totiž objet dva nízké podjezdy pod dráhou, do kterých se autobus Bolera nevešel, přestože speciální autobusácká
navigace ukazovala, že se vejde. Asi hodinka
zdržení.
Přesto jsme na chatě Květa chvilku po půl
jedné. Vjezd ke Květě je ucpaný parkujícími
auty, tak lyže a bagáž nosíme asi 100 metrů sněhem. Chválím – letos nikdo nečekal na svoje
věci, každý bral, jak to šlo po řadě a odnošeno bylo vše za deset minut.!
Rozdělení do pokojů, vybalení věcí, chvíle volna – a ve dvě už s lyžemi před chatou.
Permanentky ještě nemáme, tak šlapeme do kopce pěšky a nikoho to moc nebaví.
Nováčci jsou ale bezva, a než po hodině odcházíme, umí každý z nich navázat alespoň
dva obloučky za sebou.
K večeři je knedlo zélo a výpečky, večerka ještě prodloužená až v deset (protože hrajeme
Česko a do klubovny jsme mohli jít, až se pan řidič vyspal před další jízdou).

Neděle 15. 1.
Od noci sněží, ale teplota je pod nulou
a sníh krásný prašan.
K snídani "ty stoly", jak povídal někdo
z mladších účastníků. Po snídani jdeme koupit
permanentky a mezitím si všichni ještě jednou
vyšlápnou kousek kopce. S permanentkami
pak první družstvo s Majdou odjíždí „hoblovat Dejdarku“, druhé družstvo s Kájou nakonec taky vyjedou vlekem nahoru. Hurá – první
jízda, a nikdo z vleku nespadl! Jezdíme až do
oběda, a na oběd už druhé družstvo, tedy
Hanča, Elis, Filip a Pája jedou napříč sjezdovkami až k chatě. Jsou to frajeři!
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K obědu zelňačka a vepřové plátky na houbách s rýží.
Po obědě hned zas jdeme na sjezdovku, ale sluníčko, které přes poledne vysvitlo, se zase
schovalo a trochu sněží. Jezdíme až do čtyř. Co bude k večeři? To se (snad) dozvíte zítra…
Dnešní drby:
Ondra trochu tesknil po carvingových lyžích, ale už si zvykl.
Filipovi padají lyže z nohou, aniž by upadl, ale už jsme vázání (snad) seřídili.
Janča je dneska zpomalená…

Pondělí 16.1.
Tak k večeři bylo včera grilované kuřecí
stehno a brambory.
Po večeři jsme hráli Aktivity, takže jsme
šli spát zase o něco později, ale dřív, než
v neděli.
Ráno bylo asi -5°C, ale krásně svítilo sluníčko. I s druhým družstvem jsme vyjeli nahoru sedačkovou lanovkou, a pak lesem modrou
sjezdovkou. Nikdo neupadl, tak jsme to oslavili všichni horkou čokoládou. Trochu divočejší to měla jen Elis, ale kromě mírně prokousnutého rtu (není to ani skrz) to zvládla
bez zranění. Navíc je tvrdá povaha, a jezdila
dál. Má náš obdiv!
K obědu jsme měli svíčkovou.
Po obědě jsem vytáhl kameru, ale před
chatou jsem zjistil, že chumelí a není skoro
vidět, takže natáčet budeme asi až zítra.
Odpoledne jsme vyjeli sedačkovou lanovkou a přes les na Dejdarku, kde bylo hrozně
málo lidí a hezky upravená sjezdovka. Docela
jsme si užili i samostatné jízdy.
Po třech letech jsme taky našli kešku Bříza. Hurá! Našel ji Dejv, Fanda si alespoň nalepil samolepku do logbooku a zítra už se
chystá na kešku u bunkrů nad Deštným, protože máme volný den bez lyžování.
Takže – všichni v pořádku, moc pozdravují a těší se na večeři.
Dnešní drby:
Eliška má ráda divočinu (viz foto).
Měli jsme na sjezdovce rozcvičku (taky foto).
Sešli jsme se skoro všichni ke společnému fotografování.
Pokud nás chcete vidět, tak na www.sportprofi.cz je živá webkamera, která zabírá dojezd
z červené sjezdovky. Po telefonické domluvě můžeme mávat i v předem určený čas…
Zítra určitě další novinky!

Úterý 17.1.
Abych nezapomněl na včerejší večeři – byla svíčková. Po večeři jsme chvíli hráli Česko
a šli konečně spát v půl desáté.
Dnes po snídani někdo koukal na filmy, ale většina rozehrála turnaj v tenise na Rosťově
X-Boxu, a dost si to užívali.
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K obědu byla hrachová kaše s dvěma plátky uzeného. Byla moc dobrá, ale přece jenom hrachová.
Po obědě děti vyrazily na nákupy a pak jsme byli
domluveni, že se půjdeme projít. Jenže děti jsou trochu
lenoši, a tak jsme za necelé dva kilometry vzdálenou
keškou vyrazili jen s Fandou. Bylo to bezva! Když jsme
po kilometru sešli ze silnice, brodili jsme se další kilometr po kolena sněhem.
Keška byla v bunkru „řopíku“, dost dlouho nám trvalo, než jsme ji ve tmě nalezli. Ale o to víc jsme byli
spokojení.
Teď momentálně (16:07) se chladí dataprojektor,
protože už nějak nestíhal. Tenisový turnaj byl tedy zatím
přerušen, takže výsledky se dozvíte zítra nebo pozítří.
Děti teď hrají "BLAFUJ" a na večer chystáme na Jančino přání opět Aktivity.
Pokračování zítra…
Dnešní drby:
Prosím, nepište nám na mail ani do vzkazníku na školních stránkách – není tu wifi přístup
k internetu a tuhle kroniku přenáším pomocí zařízení, které si půjčuji denně na 20 minut, a
jehož přenosová rychlost se limitně blíží nule.
Hádejte, kdo podle Janči vyhraje večer Aktivity?
Všichni jsme v pořádku a děti jsou bezva!
Důležité – dnes volali z Bolera, že pro nás v sobotu přijedou už v deset, takže doma bychom mohli být mezi třetí a čtvrtou odpoledne.

Středa 18.1.
Včera byl k večeři segedín – výborný, ale
s poledním hrachem na noc dost vražedná
kombinace. Po večeři jsme hráli Aktivity,
a Jančin předpoklad nevyšel – skončili jsme
až třetí.
Dnes ráno byla hrozná mlha s mrholením,
na krok jsme neviděli a teplota byla na nule.
Tak jsme na chvíli přerušili lyžování a šli ke
kiosku na limču a horkou čokoládu.
Ale už během dopoledne vylezlo sluníčko
a ochladilo se, takže lyžování bylo nádherné.
Jezdili jsme všichni červenou sjezdovku, první družstvo si dvakrát sjelo i černou.
K obědu byl kaťák s rýží.
Po obědě jsme vyjeli na sluncem prozářenou sjezdovku, a věnovali se filmování, abyste
doma viděli, jak nám to šlo. Takže kvůli dopolední mlze a odpolednímu filmování máme
dneska málo fotek.
Zatím stále bez úrazů a bez nemocí, tak držte palce.
Pokračování opět zítra...
Dnešní drby:
Marek ztratil klíče od pokoje a nevolá domů.
Eliška opět skončila pod smrčkem, ale rozhodla se, že už nebude padat, a zatím to dodržuje.
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Míše bylo líto, že nepadá, až se narvala pod stromečky taky, ale nestačil jsem ji vyfotit.
Ondra se začal učit japonsky.
Přijeli Štěpka s Pepou, malým Kenym a Alfonzem
a Martina se Štěpánem a malou Rozárkou. Ale kromě
Alfonze, který s námi odpoledne jezdil, jsme je ještě
neviděli, protože jsou ubytovaní na jiné chatě.
Jo, Janča hrála včera konečně večerku.
Večer bude diskotéka.

Čtvrtek 19.1.
Dopolední report:
Nejdřív ještě ke včerejšku:
Na diskotéce se vyřádili hlavně malí, a úplně nejvíc
Pepíček, zvaný Keny (jeden a půl roku). Holky sice taky
tančily, ale kluky se vůbec nepodařilo zvednout. Jo,
a k večeři byla sekaná se šťouchanými brambory.
Ráno jsme šli na snídani a zjistili, že je venku pěkně hnusně - nula stupňů a mrholí. Přesto
jsme jako vždy v devět vyrazili, ale po pár jízdách jsme byli obalení ledem a zadečky jsme
měli namrzlé a promočené od sedačky. Někdo
usoudil, že kdybychom se počůrali, bylo by to
stejné, ale teplejší. Protože předtím do rána
sněžilo, byly sjezdovky neprojeté, mokrý sníh
nedovoloval moc zatáčet, tak jsme jezdili přes
les po modré, kde to alespoň trochu šlo. Po
pár jízdách jsme to na chvíli vzdali a šli na
horkou čokoládu.
Pak se mrholení změnilo v mokrý sníh,
který zalepoval brýle a bez nich šlehal do očí.
Nakonec jsme to už ve čtvrt na dvanáct vzdali
a šli uschnout na chat. Snad se nám to podaří…
Drby z dopoledne:
Péťovi praskla jedna přezka na botě, ale protože to byla druhá shora, zjistil, že boty fungují i bez ní.
Dejv padal jako hruška, ale nebyl sám.
Péťa se v hlubokém sněhu potkal zblízka se sloupem lanovky, ale protože předtím strhl tři
pole ochranné sítě, jsou oba (Péťa i sloup)
v naprostém pořádku.
Odpolední report:
K obědu jsme měli vepřový závitek plněný vajíčkem a knedlíky.
Moc jsme neuschli, i když jsme šli lyžovat až o půl třetí. Situace stejná – padal mokrý
sníh a nahoře foukal vítr. Byl to docela mazec.
Ale jiní za takovou masáž platí na kosmetice
velké peníze, a my jsme to měli zdarma.
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Po asi třičtvrtěhodince víc než polovina
dětí odjela s Majdou na chatu, ale vůbec jsem
jim to neměl za zlé – klidně bych odjel taky.
S ostatními jsme lyžovali, dokud nezastavili
lanovku. Při poslední jízdě přestalo sněžit, tak
alespoň jedna docela hezká jízda.
Tak zase zítra…
Drby z odpoledne:
Celkem jsme nefotili kvůli počasí, tak alespoň pár fotek takhle, ať vidíte, co vaše děti
musí pro svůj sport vytrpět.
Péťa měl dnes padací den, spadl do konce
i z kotvy a sám usoudil, že by toho mohlo být už dost.
Fanda s Ráďou se vzájemně snažili z kotvy srazit, ale naštěstí se jim to nepovedlo.
Zítra odpoledne budou závody!

Pátek 20.1.
Včera byl k večeři smažený květák. Po večeři jsme
hráli Aktivity asi do čtvrt na jedenáct.
Dnes ráno klasika – mlha a sníh. Párkrát jsme sjeli
modrou, chvíli jezdili na Dejdarce a pak se vypravili zas
až nahoru. Bohužel se Elišce neudělalo dobře a trochu
zkolabovala nahoře na sjezdovce. Tak se alespoň projela
s Horskou službou na saních za skútrem a pak rychlou
do Rychnova do nemocnice. Stáňa jela s ní, ale už na
Horské službě se Elis udělalo dobře, přesto do nemocnice na vyšetření musela. Pro Stáňu tak musel autem do
Rychnova Zdeněk - ještě, že tu ta auta máme. Zítra si
Elišku vyzvedneme cestou domů, musí zůstat v nemocnici na pozorování do rána.
K obědu byl guláš s bramboráčky.
Po obědě jsme vyrazili na závody. Každý jel ve
strašném větru a sněžení (viz foto) dvě kola. Kupodivu
letos žádný pád, takže ani žádný diskvalifikovaný. Výsledky jsou o kousek níže (VIZ http://rapsach.cz/skola/11121.htm) .
Pak jsme ještě chvíli jezdili na Dejdarce, a na poslední jízdu si vyjeli až nahoru. Teď jsme
ve zdraví všichni na chatě, a po večeři vyhlásíme výsledky slalomu.
K večeři byly hranolky s kuřecím masem.
Dnešní drby:
Snad asi nic, jen fotky z vyhlašování výsledků budou na webu asi až v pondělí.
A zítra domů…
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SLALOM 2012
Deštné v Orlických horách - 20. 1. 2012
Kategorie dívky
1. kolo 2. kolo CELKEM
1. CÍRALOVÁ Anna
00:35,89 00:33,93 01:09,82
2. ŠEBESTOVÁ Zuzana 00:38,32 00:31,98 01:10,30
3. KANDĚROVÁ Michaela 00:38,63 00:34,81 01:13,44
4. MRÁČKOVÁ Barbara 00:45,96 00:40,21 01:26,17
5. KOVÁČOVÁ Hana
00:51,71 00:45,08 01:36,79
6. KUBATOVÁ Simona 00:57,66 00:50,67 01:48,33
Kategorie hoši
1 ŠEBESTA Radek
2 MACHAČ Petr
3 CÍRAL František
4 RICHTER Marek
5 ADAM Jan
6 POLÁK Radek
7 BÁRTA Ondřej
8 POSÍK Filip
9 JINDRA Pavel

1. kolo 2. kolo CELKEM
00:29,58 00:30,52 01:00,10
00:31,60 00:31,02 01:02,62
00:33,47 00:32,87 01:06,34
00:34,20 00:33,58 01:07,78
00:35,02 00:33,18 01:08,20
00:36,30 00:35,32 01:11,62
00:39,24 00:35,98 01:15,22
00:59,46 00:50,27 01:49,73
01:05,33 00:56,38 02:01,71

Kategorie snowboard
1 RAZÍM Josef
2 PYTEL Tadeáš
3 KRONIKA Josef
4 PYTEL Jan
Kategorie děti
1 Bětka
2 Mirečka
3 Honzík

1. kolo 2. kolo CELKEM
00:35,77 00:36,19 01:11,96
00:37,90 00:35,68 01:13,58
00:37,86 00:37,50 01:15,36
00:40,99 00:40,49 01:21,48
1. kolo 2. kolo CELKEM
00:58,92 00:43,81 01:42,73
02:27,25 01:42,49 04:09,74
02:31,24 02:15,45 04:46,69

Kategorie dospělí
1 Knedlík
2 Dejv
3 Šíša
4 Kája

1. kolo 2. kolo
00:25,73
00:28,99
00:29,15
00:32,75

CELKEM
00:25,73
00:28,99
00:29,15
00:32,75

Sobota 21.1.
Ráno nepřivezli rohlíky, protože pekař spadl s autem do příkopu, a odtud ho vytahovali
místní hasiči. Přijel až skoro v devět, ale to už jsme v sobě měli všichni salám a sýr, ti odvážnější i jogurt a müsli.
Pak jsme rychle zabalili a před desátou přijel autobus. Chvíli jsme se ho pokoušeli tlačit,
protože zastavil, a už se nerozjel, ale pak pan řidič usoudil, že když naložíme a nasedneme,
snad se rozjede.
Nakládání šlo rychle, už jsme za ta léta opravdu sehraní, a autobus se s námi fakt rozjel.
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Sníh na silnici skončil už před Dobruškou, ale pan řidič měl strach ze sněhových jazyků
na Vysočině, tak jsme jeli přes Prahu, kde jsme vysadili Majku.
Tam taky začalo opět sněžit a sníh nás doprovázel až domů.
Jo, Pytlíci vyzvedli Elišku v nemocnici a doma byli jen o chvilku dřív, než my.
U školy šlo všechno zase jak na drátkách - vyložili jsme, odnosili školní věci, a pak už jen
domů.
Skončil zase jeden krásný týden, a díky vám všem – byli jste bezvadní a udělali jste mi
radost! Snad za rok zase vyrazíme, i když dětí jezdí čím dál méně. Škoda…
Dnešní drby:
Ve škole zůstala taška s čepicí a rukavicemi, a taky dvě rukavice, každá jiná.
A na chatě někdo nechal kabel od počítače, tak se přihlaste a paní Mervartová ho pošle…
17. 1. se naši prvňáčci, děti z MŠ a jejich
paní učitelky setkali v prostorách naší školky
s nádherně pestrobarevně i bíle opeřenými
kámoši – papoušky.
17. 1. nám Paní Zima již od rána nadělovala bohatou sněhobílou peřinku. Navíc dne
předchozího zrána udeřil mráz okolo 10 °C. A
tak se můžeme koulovat, klouzat, stavět sněhuláky, sáňkovat, bobovat a také, když připadne více sněhu, závodit na běžkách kolem
školy!
25. 1. nám Paní Zima konečně nadělila velmi bohatou na místní letošní poměry sněhobílou peřinku.
25. 1. si naše děti z I. stupně užívaly vitamínky z jablíčka v rámci projektu „Ovoce do
škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím. I nadále také p. M. Jáchymová
distribuuje mléčné výrobky v rámci projektu Mléko do škol pro všechny přihlášené odběratele a odběratelky z řad našeho žactva.
27. 1. i nadále Paní Zima svírá naši příhraniční oblast mrazy; v 6.00 hod. SEČ jsme naměřili – 11,4 °C.
27. 1. ukončili naši žáci a žákyně 4. a 5. třídy
v rámci výtvarné výchovy pod vedením své p. uč. Radky
Círalové několikahodinovou originální tvorbu (projektování a výrobu) všeletů, které vybavili návody a instrukcemi na použití a údržbu a technickými průkazy.
30. 1. se uskutečnilo testování žáků a žákyň 5. a 9.
třídy společností Scio – GEPARD v oblasti informačních a komunikačních technologií.
30. 1. se od 14.00 hodin do 17.00 hodin uskutečnil
zápis do 1. třídy naší školy se Šmouly, a to
v prostorách ředitelny a zejména v učebnách našich
čtvrťáků a páťáků a také našich prvňáčků.
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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 obdrželi seznam potřeb pro
žáka 1. třídy, řád školy a školní družiny, pamětní lístek a také informace o našem turistickém oddílu a turistickém závodu.
A tak nám naši budoucí spolužáci a spolužačky předvedli a ukázali, jak umí sportovat, odříkávat básničku nebo zpívat, kreslit a
malovat nebo skládat puzzle, počítat, poznávat základní tvary a barvy ve Šmoulí vesnici.
Vedení zápisu se ujala p. uč. Radka Círalová spolu se svým sehraným týmem žáků a
žákyň z 5. třídy, který naše budoucí spolužáky a spolužačky doprovázel po celou dobu, kterou
u nás strávili při svém prvním oficiálním působení na půdě základního školství. Z mateřské
školy se zápisu zúčastnila vedoucí p. uč. Jana Šikrová.
Se Šmoulinkami Sárinkou a Baruškou jsme nejdříve poznávali počet tři a pět a kreslili
postavu – mamky či taťky.
Dále jsme cvičili se sporťákem Péťou: nejdříve rozcvička – pravá a levá ruka a noha, házení míčem a také silácké zvedání činky a kutálecí slalom s míčem.
A následovaly myslitelské aktivity – poznávání a obtahování barev duhy a pojmenování
barev u nejchytřejšího Šmouly Deníska, u Šmoulinky Míši se odehrálo počítání srdíček různých barev – kolik jich je nejvíce a nejméně a kolik od každé barvy, otevření Gargamelova
kufru a skládání puzlíků u Vikinky, pojmenovávali jsme rozfoukané tvary u Sašenky Natálky
a v závěru recitánky nebo zpívánky a podpis na tabuli před Simčou.
A nakonec výběr dárků se Simčou – pro své budoucí spolužáky a spolužačky jsme připravili v rámci výuky a volnočasových aktivit různé dárečky pro zábavu i poučení jako upomínku na tento významný den: šmoulí zápichy jako ozdoby, slaďoučké perníčky, zvířátka
z volné přírody a cirkusu, náramky, náušničky, veselé kornoutky, drobné hračky pro zábavu a
volný čas a nakonec šmoulí modrobílé bonbonky.
A kdo se dostavil k zápisu do naší školy? Jiřík Daněk, Samantka Dudiová, Karolínka
Dvořáková, Pavlík Holub, Martínek Hubálovský, Kačenka Janečková, Dominiček Kocina,
Lukášek Nistor, Robinek Pokorný, Anička Stumbauerová, Patriček Šťáva, Terezka Velická,
Kubík Zvěřina, Karolínka Žahourová.
Děkujeme vám všem, kteří jste náš
šmoulí zápis připravili!!!
Naši nejmladší spolužáci a spolužačky,
budoucí prvňáčci a prvňačky,
těšíme se 3. září na vás!!!

1. 2. stále Paní Zima svírá naši příhraniční oblast mrazy; v 6.00 hod. SEČ jsme namě-42-
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řili minus 11,4 °C a v 7.20 hod. – 12,2°C.
1. 2. nás navštívil bývalý žák Pavel Gábor – obohatil sbírku fyziky dalším funkčním exponátem. Pohovořili jsme o tom, co život přinesl, přináší a přinese.
2. 2. stupňovala Paní Zima mrazivé sevření naší příhraniční oblasti: v 5.45 hod. SEČ
jsme naměřili minus 18,0 °C a v 7.15 hod. minus 19,4°C.
8. 2. se výprava našich žákyň I. stupně pod vedením p. uč. Radky Círalové a za doprovodu p. řed. Karla Snětiny zúčastnila 1. ročníku víceoborové soutěže ZVONEK
z Novohradských hor v oboru recitace (oblastního kolo).
Setkání malých a velkých recitátorů a recitátorek se uskutečnilo v budově Mateřské školy v Benešově nad Černou.
Zúčastněné školy: Nové Hrady, Benešov
nad Černou, Horní Stropnice a ZŠ a MŠ v
Rapšachu. Za svoji účast všichni soutěžící
obdrželi upomínkový keramický zvoneček.
1. kategorie
Nikolka Ginzelová – Čtyři kočky, M.
Kratochvíl; Markétka Střítecká – Sova, J. Dědeček; Vikinka Růžičková – Ohryzaná básnička, J. Žáček.
2. kategorie
Vikča Stumbauerová (3. místo) - postup – Uspávanka s Popelčiným oříškem, J.
Skácel; Sárinka Svobodová – Přijel strýček, J. Čermáková, Lianka Hrubá – Uspávanka
s Popelčiným oříškem, J. Skácel.
Děkujeme pořadatelům soutěže za milé přijetí v prostorách MŠ!!!
Děkujeme všem našim recitátorkám za příkladnou reprezentaci školy
a Vikče Stumbauerové blahopřejeme ke skvělému 3. místu!!!
9. 2. jsme na adresu Novohradského zvonku odeslali tento dopis:
Vážená paní Hokrová,
rádi bychom poděkovali všem, kteří se v Benešově podíleli na přípravě Zvonku
z Novohradských hor.
Cítili jsme se u Vás velmi příjemně, organizace byla skvělá. Mrzelo nás, že jsme museli
tak brzy odjet a neslyšeli jsme starší děti. Snad příště!
Naše děti celou cestu nemluvily o ničem jiném, myslím, že si to užily. Mezi sebou probíraly, co se jim povedlo a nepovedlo, kdo z ostatních byl výborný. A co je nejskvělejší, těší se
na příští rok a chtějí se naučit víc a opět soutěžit. Kéž by jim to vydrželo!!
Těšíme se do Nových Hradů na pěveckou část a přejeme mnoho dalších krásných soutěží!
S pozdravem
Karel Snětina, Radka Círalová a děti z Rapšachu
9. 2. se v prostorách Základní školy Fantova v Kaplici uskutečnil za účasti našich vyučujících v rámci projektu „Školy pro venkov“ odborný seminář „Tvorba regionální učebnice“.
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Žáci a žákyně II. stupně se svými pedagogy plní i nadále zadání projektu „Školy pro venkov“ z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Nositelem projektu je
Novohradská občanská společnost, o.s.
Více na:
http://www.skolyprovenkov.ostrozsko.cz/ (společný pro všechny partnerské školy)
http://www.rapsach.cz/nos/ (naše webovky)
http://www.novnos.cz/proj09.htm (Novohradská občanská společnost o. s.)
9. 2. 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 zvířátek (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/
9. 2. si naše děti z I. stupně užívaly vitamínky z pomeranče v rámci projektu „Ovoce do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím. I nadále také p. M. Jáchymová distribuuje mléčné výrobky v rámci
projektu Mléko do škol pro všechny přihlášené odběratele a odběratelky z řad našeho žactva.
9. 2. otevřeli naši čtvrťáci a páťáci pro
všechny své spolužáky a spolužačky Valentýnskou poštu se schránkou na srdíčková
přáníčka, vyznání a vzkazy, a to na nástěnce
v přední části chodby I. stupně.
10. 2. koncertoval v naší škole pan Luboš Hrdlička, zákládající člen skupiny Nezmaři,
člen skupiny M+L, spoluhráč kapelníka Nezmarů Pavla Zajíce v duu P+L, kytarista skupiny
Náhlá změna, skladatel a textař, autor písní Písek, Musíš jít dál, Léto, Blázen za komínem a
mnoha dalších. V jeho podání jsme se my,
děti z naší MŠ, žáci a žákyně I. stupně a 6.
třídy spolu se svými vyučujícími, zaposlouchali a všichni, kdo chtěli, i s chutí zazpívali,
písničky z dílny např. pánů Svěráka a Uhlíře a
také písničky z pohádek a filmů pro děti.
Krásně jsme si s ním zazpívali a zatančili,
a už se těšíme na další vystoupení!
Více
o
našem
hostu
na
http://luboshrdlicka.blog.cz/0902/koncertypro-skoly
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13. 2. – 17. 2. jsme si užívali jarní prázdniny.
13. 2. neustále Paní Zima svírá naši příhraniční oblast mrazy; v 6.00 hod. SEČ jsme naměřili minus 21,1 °C.
13. 2. smontovali a nastěhovali pracovníci odborné firmy do „velké“ třídy naší mateřské
školky sestavu nového nábytku – skříňky na uložení her a různých pomůcek a učitelský stůl.
20. 2. se za účasti našich žáků a žákyň 7. – 9. tříd (povinně volitelné obory) a jejich vyučujících uskutečnila přednáška zaměřená na přírodu našeho regionu, její jedinečnost, význam a nutnost ochrany, pod vedením pana Ing. Jiřího Bureše ze Správy CHKO Třeboňsko.
Hlavní body a myšlenky přednášky:
- příklady ničení a devastace přírody člověkem – ČR a různé části světa
- snaha člověka chránit přírodu pro budoucí generace (národní parky aj.)
- historický pohled ve smyslu vztah člověka k přírodě (výnosy Marie Terezie směrem k hubení dravců a jejich následná přísná ochrana a zvyšování stavu ve XX.
století, těžba dřeva jako stavebního materiálu a zdroje energie a výnosy Josefa II.
k zamezení jeho plýtvání; první pokusy o ochranu přírody a lesa – Buquoyové
v jižních Čechách
- ochrana přírody v ČR (národní
parky – „divadlo přírody“; CHKO
– citlivé využívání přírody člověkem a nedovolit znehodnocování
přírody; maloplošná chráněná
území – zaměření na ochranu určitého jevu)
- CHKO Třeboňsko: od Veselí nad
Lužnicí po Novou Ves; osu tvoří
řeka Lužnice; rozloha – 700 km2;
50% plochy tvoří lesy a 12% vodní
nádrže; 33 přírodních rezervací a
přírodních památek (včetně Pískovny u Dračice); významné postavení v měřítku ČR, Evropy a světa (nejedná se
přímo o horskou oblast; lidskou činností vytvořené vodní plochy nesnižují cennost
krajiny: rybníky, lesy, luka a remízky)
- Třeboňsko: známo hodně rybníky, hodně zalesněné, od 13. stol. výstavba rybníků,
nejvíce postaveno v 16. století; význam císaře Karla IV. a později Rožmberků
- rybníky: nahrazují přirozená jezera, břehové porosty a rostlinstvo pod hladinou/na
hladině, významné pro migrující ptáky a vůbec rostlinstvo a živočichy zde trvale
žijící; kapr, lín, amur, štika, candát, tolstolobik aj.
- živočichové – jejich výskyt, migrace, styl života a lovu, vztah člověka: vydra říční,
bobr evropský, zmije obecná, orel mořský, los, rys ostrovid, kormorán velký, moták pochop (pochop rákosný), rybák obecný a rybák černý, racek chechtavý, čáp
bílý, volavka popelavá
- rašeliniště – cenná území, vznik po skončení doby ledové, trvale zvodněné, terénní
sníženiny
- pískové přesypy – nánosy z řek a působení větru
- pískovny – po vytěžení snaha o modelaci zátok a poloostrovů; životní prostor ryb,
obojživelníků a hmyzu
- říčka Dračice – kamenitý tok horského typu
-45-
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Pískovna u Dračice – přírodní památka, bývalý lom suché těžby štěrkopísku; ropucha krátkonohá; zahnízdění vlhy pestré (před 5 lety).
Žáci a žákyně II. stupně se svými pedagogy plní i nadále zadání projektu „Školy pro
venkov“ z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Nositelem projektu je
Novohradská občanská společnost, o.s.
Paní Lenka Kučerová, oblastní projektová koordinátorka, poděkovala celé redakční radě
našeho školního projektového časopisu Rapšachie obecná za zajímavé příspěvky a nám všem
popřála mnoho úspěchů v další práci.
-

Více na:
http://www.skolyprovenkov.ostrozsko.cz/ (společný pro všechny partnerské školy)
http://www.rapsach.cz/nos/ (naše webovky)
http://www.novnos.cz/proj09.htm (Novohradská občanská společnost o. s.)
Děkujeme panu Jiřímu Burešovi
za velmi zajímavé a poučné vyprávění
ilustrované bohatou fotodokumentací!!!
21. 2. vystavili na chodbě II. stupně naši architekti z 6. a 7. třídy své zrealizované modely obydlí sídlištního typu, které pod vedením p. uč. Marie Jirků vytvořili ve dvou hodinách
výtvarné výchovy.
Neomezili se pouze na samotné obytné vysokopodlažní stavby, které tvoří z hlediska jejich záměru dominantu všech vizualizací. Svou pozornost také soustředili na další architektonické prvky (i když v poněkud minimalistickém pojetí) – cesty jako komunikační spojnice
mezi domy, odpočinkové (lavičky), relaxační (fontána) a herní zóny (pískoviště) se zelení
(trávník, okrasné dřeviny jehličnanů a listnáčů).

22. 2. si naše děti z I. stupně užívaly vitamínky z kiwi v rámci projektu „Ovoce do
škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím. I nadále také p. M. Jáchymová
distribuuje mléčné výrobky v rámci projektu Mléko do škol pro všechny přihlášené odběratele a odběratelky z řad našeho žactva.
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24. 2. se uskutečnila přehlídka našich
zlatohrdelních nadějí za účasti žáků a žákyň
I. stupně a dětí z naší mateřské školičky v
rámci již tradiční školní pěvecké soutěže.
Zazněly písničky a písně různých žánrů:
oblíbené lidové i k táboráku, populární a moderna, 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. Diplomek je vzpomínkou na účast a za umístění v soutěži.

Výsledky školní pěvecké soutěže 2012
Kategorie mateřská školka
1. místo Samantka Dudiová („Zahradník“), Karolínka Korbelová („Okolo Třeboně“),
Eliška Vávrová („Cupy dupy“), Kristýnka Holubová („Zpívejme“), Nelinka Hanková
(„Kalamajka“), Daník Šikr („Co to tam“)
a Katka Janečková („Koulelo se“)
Kategorie 1. třída
1. místo Alžbětka Nistorová („Prší, prší“),
Terezka Dvořáková („Když jsem byl
malučký“), Ondrášek Šikr („Vdávalo se
motovidlo“) a Verunka Břenková („Vyletěla holubička“)
2. místo Kristýnka Pšeničková („Bude zima“)
a Klárka Oušková („Pod naším okýnkem“)
3. místo Evička Mikudimová („Travička zelená“), Artík Móži („Pec nám spadla“), Honzík
Macho („Skákal pes“), Ondrášek Vetrák
(„Prší, prší“), Jaroušek Nistor („Černé oči“) a Míša Baláž („Skákal pes“)
Kategorie 2. a 3. třída
1. místo Alex Móži („Černé oči“) a Markétka Vávrová („Vyletěla holubička“)
2. místo Nikolas Baláž („Travička zelená“)
3. místo Vojtík Nistor („Není nutno“), Fanda
Ouška („Buráky“) a Vojtík Adam („Adámku
náš“)
Kategorie 4. a 5. třída
1. místo Karolínka Houhová („Čerešničky“) a Terka Žahourová (Červená řeka“)
2. místo Lianka Hrubá („Anička dušička“),
Simonka Adensamová („Červená řeka“)
a Sárinka Svobodová („Okolo Hradce“)
3. místo Míra Plch („Já se dycky vohlídám“),
Vikča Stumbauerová („Červená řeka“), Anička Záhorovská („Červená řeka“) a Natálka
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Móžiová („Hvězdičky, dobrou noc“).
Děkujeme všem vyučujícím za zorganizování nezapomenutelného setkání s písničkou!!!
Děkujeme všem zúčastněným dětem za hodnotný umělecký zážitek
a vítězkám a vítězům gratulujeme!!!
26. 2. uspořádal místní turistický oddíl
„Práčata“ spolu s naší základkou dětský maškarní karneval v sálu pizzerie Panský šenk
v Tušti (14.00 – 17.00 hodin).
Opět jsme si zatančili v rytmu známých a
osvědčených pecek i nových 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, výdrž a prostě chuť si zasoutěžit a 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?
Jahůdku, čarodějnice a čaroděje, vojáka, ninju, lékaře plastické chirurgie, princezny, princezničky a víly, kozlíka, mořskou pannu, motýlka, ježidědka s myškou ve vlasech, kuřátko ve
skořápce, Červenou Karkulku, posádky pirátů a pirátek (jednu s velkou opičkou), včelku, fotbalistku, čertici, štěňátko, paní učitelku jazyka mateřského, kostlivce, žabičku, berušky, ohnivou paní, Sněhurku, skřítka Štěstíka, mušketýrka Dantaňana, tedy pozoruhodných a úctyhodných 45 masek!!!
A kterých her a soutěží jsme se zúčastnili?
Nakrm nenasytného kocoura aneb hoď
míčkem do tlamičky, miř a tref aneb hoď
kroužek na kolík (střídavě soutěžili „malí“ a
„velcí“), chůze na vysokých podpatcích aneb
dojdi do cíle a nespadni, zatanči si ve dvojici
na vítězství aneb udrž míček mezi čelíčkem
svým a svého tancpartnera či své tancpartnerky, přejdi bažinu aneb krok-sun-krok na vítězství, tancuj s ostatními na prvního, aneb šlápni rychle (nejprve „malí“ a potom velcí“). Do
tance a soutěží se s chutí spolu s dětmi zapoji-48-
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li také jejich rodiče.
Všechny masky při závěrečném defilé za
enormního zájmu blesků fotoaparátů a objektivů kamer 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 všem maskám za pestrý taneční rej!!!
Děkujeme všem rodičům a návštěvníkům za vytvoření bezva maškarní atmosféry!!!
Děkujeme všem organizátorům a organizátorkám
z řad našich dospěláků a dětí
za zdárný průběh karnevalu!!!
29. 2. jsme zveřejnili novinky a zprávičky z naší MATEŘSKÉ ŠKOLIČKY sepsané p. uč.
Janou Šikrovou:
17. 1. nás navštívili chovatelé z Parku exotických zvířat Dvorce spolu se svými opeřenými mazlíčky – papoušky ara a kakadu. Pestrobarevní kamarádi nás pobavili svými rozpustilými kousky a zároveň jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací o způsobu života a
chovu těchto exotických ptáků.
30. 1. odpoledne nastala ta předškoláky dlouho očekávaná chvíle – zápis do 1. třídy. V ZŠ
nás přivítala parta modrých šmoulích kamarádů, kterým jsme předvedli, co všechno už umíme. Nakreslili jsme jim obrázek, určili barvy a geometrické tvary, spočítali srdíčka, poskládali
puzzle, zacvičili si ve šmoulí tělocvičně a nakonec zazpívali a podepsali se na tabuli, jako
opravdoví školáci.
Zápis se nám všem moc líbil a už se nemůžeme dočkat, až půjdeme v září poprvé do školy.
10. 2. jsme se vypravili do ZŠ na koncert p. Luboše Hrdličky. Dopoledne plné písniček,
při kterých jsme si zazpívali a zatancovali, se nám moc líbilo a hned nám bylo celý den do
zpěvu.
23. 2. se naše školka proměnila
v pohádkovou zemi plnou princezen, čarodějnic, zvířátek a jiných roztodivných bytostí.
Společně jsme si zatancovali, zazpívali –
zkrátka pořádně si zadováděli. Nakonec nechyběla ani zvířátková tombola.
24. 2. se 7 našich zpěváčků zúčastnilo
školního kola pěvecké soutěže Novohradský
zvonek v naší ZŠ.
Samantka Dudiová s písničkou Šel zahradník
Karolínka Korbelová – Okolo Třeboně
Kristýnka Holubová – Zpívejme si, zpívejme
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Nelinka Hanková – Kalamajka
Eliška Vávrová – Cupy dupy
Daneček Šikr – Co to tam šupoce
Kačka Janečková – Koulelo se, koulelo
Všichni zazpívali překrásně, potom jsme si společně poslechli výkony kamarádů z 1. – 5.
třídy a s diplomem v ruce a dobrůtkami v puse jsme se vrátili pyšně do školky.

2. 3. nás navštívil bývalý žák Pavel Voříšek a také bývalé žákyně Aneta Demeterová,
Mirka Kvašná a Kristýna Dobrovská. Pohovořili jsme o tom, co život přinesl, přináší a
přinese.
7. 3. se výprava soutěžících z řad našeho žactva I. a II. stupně zúčastnila pod vedením
p. uč. Radky Círalové a p. uč. Olgy Imrichové a za doprovodu p. řed. Karla Snětiny oblastního kola 1. ročníku víceoborové soutěže ZVONEK z Novohradských hor 2012 – obor
zpěv.
Na svá vystoupení se všichni pečlivě připravovali a 6. 3. představili svůj repertoár
dětem ze školní družiny.
V budově ZŠ Horní Stropnice se uskutečnilo setkání pěvců a pěvkyň z následujících
škol: Nové Hrady, Benešov n. Č., Horní
Stropnice, Malonty a Rapšach.
Výsledky
1. kategorie
3. místo Vojta Nistor - postup (III.
třída) – Já jsem z Kutné Hory (bez doprovodu), Já se dycky vohlídám (s doprovodem)
Markétka Vávrová (III. třída) – Pod naším
okýnkem (bez doprovodu) Černé oči (s doprovodem)
2. kategorie
Karolínka Houhová (IV. třída) – Holka modrooká (bez doprovodu), Čerešničky
(s doprovodem)
Terezka Žahourová (IV. třída) – Kudy, kudy, cestička (bez doprovodu), Andulko šafářova
(s doprovodem)
Sárinka Svobodová (V. třída) – Na tom
pražským mostě (bez doprovodu), Plavala
husička po Dunaji (s doprovodem)
3. kategorie

3. místo Anička Círalová

- postup

(VI. třída) – Stojí hruška v širém poli
(s doprovodem), Žalo děvče (bez doprovodu)
Matěj Demeter (VI. třída) – Mezi horami
(bez
doprovodu),
Dolina,
dolina
(s doprovodem)
5. kategorie
Lidka Homolková (VIII. třída) – Vzpo-50-
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mínky nám zůstanou

1. místo Janča Ferencová - postup (IX. třída) – Imagine
Vítězové všech kategorií z pěvecké i recitační soutěže vystoupí na finálovém setkání v Nových Hradech v květnu 2012!!!
Děkujeme pořadatelům soutěže za milé a pohostinné přijetí!!!
Děkujeme všem našim soutěžícím za příkladnou reprezentaci školy!!!
Blahopřejeme ke skvělému umístění a postupu!!!
7. 3. zavítalo mezi naše děti a jejich vyučující velmi námi oblíbené zájezdové divadélko
KOS z Českých Budějovic s pohádkou Princezna je hloupá Madla.
Z webu http://www.divadelko-kos.wz.cz/
jsme
převzali:
A nebudu se učit a nevezmu si pláštíček a
koukejte mě všichni poslouchat! Tečka, puntík, vykřičník! Tak takovéhle řeči musejí od
princezny Magdalenky poslouchat v celém
království nejen všichni poddaní, ale i její
tatíček pan král. Až na pohádkového dědečka,
který už to nevydržel a odčaroval princeznu
ze zámku daleko pryč až k obyčejnému pasáčkovi Vojtovi. A princezně najednou nezbývá nic jiného, než začít s učením. A musí
dělat věci, o kterých zatím ani neslyšela. Prát,
zašívat, péct chleba. Moc se jí to nedaří a děti
jí neřeknou jinak, než hloupá Madla. Ale Vojta má s Magdalenkou trpělivost a dokonce se mu
líbí. Tak možná, že se princeznu přeci jen podaří změnit.
7. 3. si naše děti z I. stupně užívaly vitamínky z jablíček v rámci projektu „Ovoce do
škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím. I nadále také p. M. Jáchymová
distribuuje mléčné výrobky v rámci projektu Mléko do škol pro všechny přihlášené odběratele a odběratelky z řad našeho žactva.
8. 3. po dnech s ranními mrazíky a sluncem zalitými lukami, pastvinami a příbytky opět
Paní Zima nasypala sněhobílou peřinku.
13. 3. a 15. 3. jsme zahájili společnou
přípravu na velikonoční jarmark tradiční
tvorbou a výrobou v následujících velikonočních řemeslných dílnách:
- pletení zajíci a slepice (vedoucí dílny p. uč.
Marie Jirků)
- drátěné slepice a závěsné obrázky z proutí
(vedoucí dílny p. Marie Kepková)
- korálkové šperky (vedoucí dílny sl. Eliška
Machová)
- marcipánovo – perníková vejce a zvířátka
(vedoucí dílny p. uč. Pavlína Křížová)
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- barevní ptáčci z plsti (vedoucí dílny p. uč. Ivana Záhorovská)
- korálkové doplňky (vedoucí dílny p. uč. Ivana Kvapilová)
- lepené kraslice (vedoucí dílny p. uč. Olga Imrichová)
- velikonočně zdobené mufinky a velikonočně laděná výzdoba (p. uč. Radka Círalová).
V dílnách jsme malí i velcí, děti a dospělí, chlapci a děvčata kreativně a originálně se zaujetím, pílí a chutí tvořili, pletli, háčkovali, drátkovali, šili, kreslili, malovali, zdobili, lepili,
stříhali, váleli, strouhali, barvili, spojovali, balili, dekorovali, tedy kutili po oba dny 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.
13. 3. nás navštívil bývalý žák Martin Ferenc a bývalá žákyně Míša Holubová. Pohovořili jsme o tom, co život přinesl, přináší a přinese.
15. 3. nás navštívil bývalý žák Ondra Macho. Pohovořili jsme o tom, co život přinesl,
přináší a přinese.
16. 3. nás navštívil bývalý žák Honza Šroub a bývalá žákyně Lucka Plchová. Pohovořili jsme o tom, co život přinesl, přináší a přinese.
19. 3. se naši žáci a žákyně I. a II. stupně zúčastnili soutěže Matematický klokan
v následujících kategoriích: Cvrček (2. a 3. třída), Klokánek (4. a 5. třída), Benjamín (6. a 7.
třída) a Kadet (8. a 9. třída).
21. 3. si naše děti z I. stupně užívaly vitamínky z ředkviček a pitíčka v rámci projektu
„Ovoce do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím. I nadále také p. M.
Jáchymová distribuuje mléčné výrobky v rámci projektu Mléko do škol pro všechny přihlášené odběratele a odběratelky z řad našeho žactva.
24. 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.
Naši žákovští závodníci a závodnice opět
potvrdili svou skvělou formu, a tak dosáhli na
pocty nejvyšší: Zuzanka a Ráďa Šebestovi a
Anička a Fanda Círalovi.
A naše úspěšné dospělácké zastoupení:
Gabriela Círalová (kategorie ženy B), František Círal a Martin Sedláček (oba kategorie
muži B).
Více na http://www.turisticky-zavod.cz/index.php?page=vysledky_2012
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!!!
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26. 3. nás navštívila bývalá žákyně Nikča Střítecká. Pohovořili jsme o tom, co život přinesl, přináší a přinese.
28. 3. se naši žáci a žákyně 7. třídy zúčastnili besedy se sl. Ivou Hojkovou o významu
Velikonoc a jejich duchovním rozměru pro současného člověka.
30. 3. se žáci a žákyně povinně volitelného předmětu Společensko vědní seminář vypravili pod vedením své vyučující p. uč. Pavlíny Křížové do badatelny Státního oblastního
archivu v Třeboni, kde v rámci projektu Školy pro venkov shromažďovali data, informace,
poznatky a zajímavosti o Rapšachu do námi připravované regionální učebnice, jejíž součástí
jsou také pracovní listy.
31. 3. 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.
Po každý rok úspěšná a žádaná 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). A tak jsme ochutnávali a hodnotili úžasných 13 jídel a pokrmů!!! Všichni
na stupních nejvyšších si zasloužili za své kulinářské mistrovství hodnotné ceny: sada čtyř
forem na pečení, ocelový nůž s keramickým
povlakem, tác s víkem.
Prodejní stánky – keramika; rostlinky a
bylinky pro dům i zahradu; pravý včelí med,
medovina a medové sladkosti, perníčky; velikonoční dobroty a dobrůtky z naší pekárničky,
mazance, beránci, dvojctihodné koláčky, pletánky s nádivkou, minipizzy; jarní dekorativní
aplikace a košíčky, přívěsky, soupravy šperků,
pomlázky, cukrovinky, výrobky z našich tvůrčích velikonočních dílen na II. stupni, dětí I.
stupně a ŠD: pletení zajíčci a slepice, drátěné slepice s velikonoční dekorací a závěsné obrázky z proutí, korálkové šperky a doplňky, marcipánem zdobená perníková vejce a zvířátka,
barevní ptáčci z plsti, háčkované doplňky, lepené kraslice, marcipánem zdobené mufinky,
velikonoční zajíčkové zápichy apod.
Občerstvení – klobásky, párky v rohlíku, pivo – limo, nealko, zelňačka s pikantní klobáskou, pizza, sladkosti,…
Zábava – šlehačko dortové strefování a ateliérové i momentkové focení.
Vystoupení našeho pěveckého kroužku od
11.00 hodin pod vedením p. uč. květy Machové a
s ozvučením pod taktovkou Davida Davyho Macha.
Stánek žáků a žákyň povinně volitelného společensko vědního semináře nám nabídl různé
vlastnoručně upečené laskominky – utržené penízky budou využity na jejich společný výlet za
poznáním a relaxací.
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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 pečlivá příprava – výroba velikonočních artefaktů k prodeji – práce
žáků I. a II. stupně a školní družiny, dojednávání výrobků k prodeji, příprava stánkového sortimentu a dalšího materiálního zázemí a prostor, a to včetně personálního obsazení.
Poděkování náleží všem sponzorům, prodejcům a vystavovatelům, tvůrcům, vystupujícím a technikovi ozvučení, všem našim návštěvníkům, všem našim žákům a žákyním
a našemu realizačnímu týmu dětí a dospěláků za
zdárný průběh jarmarku!!!
30. 3. se sportuchtiví zájemci a zájemkyně z řad
žactva naší školy zúčastnili závodů v orientačním
běhu (náborový žákovský závod), které zorganizoval
Český svaz orientačního běhu.
Z http://www.orientacnibeh.cz/csob/cojeob.php#coje
jsme převzali: orientační běh (zkratka OB) je moderní
sportovní odvětví vytrvalostního charakteru, při němž
je nutno se správně a rychle orientovat v neznámém
terénu. Při závodě se hledají kontrolní stanoviště (kontroly) ve stanoveném pořadí a v nejkratším možném
čase.
Výpis z výsledkové listiny (OB Rapšach 2012)
Konečné výsledky kategorie: D12
1.9km
25m 9k
--------------------------------------------------------------------1.Klimešová Šarlota
TJ Sokol Křemže
KRE0051 B
25.31
2.Pelcová Kateřina
TJ ČZ Strakonice
CST
C
41.31
3.Ševčíková Kateřina
SKP České Budějovice PCB0151 C
43.04
4.Herzogová Veronika
ZŠ Rapšach
RAP
45.21
5.Nováková Kateřina
TJ Sokol Křemže
KRE0052
49.31
6.Homolková Ludmila
ZŠ Rapšach
RAP
100.00
Konečné výsledky kategorie: DF
1.9km
20m 6k
--------------------------------------------------------------------1.Šebestová Zuzana
ZŠ Rapšach
RAP0001
31.08
2.Štindlová Klárka
TJ Sokol Křemže
KRE0251 C
34.27
3.Šafaříková Lucie
TJ ČZ Strakonice
CST0000
35.40
4.Komárková Jindra
TJ OK Tolar
TJH0451 C
72.38
Konečné výsledky kategorie: H10
1.9km
25m 9k
--------------------------------------------------------------------1.Círal František
ZŠ Rapšach
RAP0007
32.27
2.Pytel Tadeáš
ZŠ Rapšach
RAP0009
34.50
3.Šebesta Radek
ZŠ Rapšach
RAP
39.34
Horník Tomáš
ZŠ Rapšach
RAP0008
DISK
Konečné výsledky kategorie: HF
1.9km
20m 6k
--------------------------------------------------------------------1.Machač Petr
ZŠ Rapšach
RAP0003
23.51
2.Nistor V., Vaňátko M.
ZŠ Rapšach
RAP0002
25.49
3.Pelc Matyáš
TJ ČZ Strakonice
CST0401 C
26.55

Našim zúčastněným soutěžícím děkujeme za příkladnou reprezentaci školy a regionu!!!
K dosaženým výsledkům gratulujeme!!!
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1. 4. se všichni nominovaní závodníci a
závodnice zúčastnili turistického závodu III.
stupně v Týnci nad Sázavou (I. závod středočeského krajského poháru v turistickém závodě,

u rybníčku Plivátko), a tak pokračujeme ve
svém usilovném soutěžním tažení v přípravě
na klíčová postupová kola TZ.
1. místo v kategorii mladší žákyně
a v kategorii muži B získali Anička Círalová
a Franta Círal, 2. místo v kategorii starší žáci a v kategorii mladší dorostenky získal Fanda
Círal a Verča Herzogová. 4. místo Gabriela Círalová (ženy B), 6. místo Martin Sedláček
(muži B).
http://www.turisticky-zavod.cz/index.php?page=vysledky_2012
Zúčastněným soutěžícím děkujeme za skvělé výkony
a příkladnou reprezentaci školy, oddílu a regionu
a k ocenění jejich píle, úsilí a vytrvalosti jim gratulujeme!!!
Děkujeme dospěláckému doprovodu!!!
3. 4. se v ředitelně základní školy uskutečnil od 14.00 do 16.00 hodin zápis dětí do naší
mateřské školky.
5. 4. – 9. 4. jsme trávili čas velikonočních svátků a prázdnin.
11. 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 opět u nás na Mistrovství Jihočeského kraje II. stupeň (sobota 13. dubna).
Do bojů o postup opět zasáhli také žáci a žákyně ze
ZŠ České Velenice a ZŠ Lomnice nad Lužnicí.
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. 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
Postupy v roce 2012
Postup do závodů ČP (Českého poháru) mají zajištěn:
Zuzana Šebestová, nejmladší žákyně
Anna Círalová, mladší žákyně
Magdalena Oušková, mladší žákyně
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František Círal, starší žáci
Radek Šebesta, starší žáci
František Círal, muži B
Postup na Mistrovství ČR mají zajištěn:
Zuzana Šebestová, nejmladší žákyně
Radek Šebesta, starší žáci
František Círal, muži B
Postup na Mistrovství Jihočeského kraje mají zajištěn:
výše jmenovaní +
Michaela Kováčová, mladší žákyně
Justýna Schiendlová, mladší žákyně
Petr Machač, mladší žák
Václav Pšenička, mladší žák
Veronika Oušková, starší žákyně
Adam Janeček, starší žák
Veronika Herzogová, mladší dorostenka
Michal Kliment, starší dorostenec
František Maxa, starší dorostenec
Jan Pleml, starší dorostenec
Simona Prokešová, žena A
Tomáš Trsek, muž B
Gabriel Círalová, žena B
Sedláček Martin, muž B
(http://rapsach.cz/tom/tz_2012.htm)
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).
Stanoviště a kontroly turistického závodu včetně zadání úkolů byly podmíněny závodnickou kategorií:
Start (popadni startovní průkaz, neztrať jej a makej!!!)
Kontrola „L“ – lanová lávka (vyhoupni se svižně na lano a nespadni!!!)
Kontrola „PD“ – překážková dráha (při plížení pozor na Kájovo pravidlo „tři P“ a trefuj
se míčkem s rozvahou!!!)
Kontrola „V“ – odhad vzdálenosti (zaměř správně
cíl a nemůžeš minout!!!)
Kontrola „O“ – orientace a azimutové úseky (seřiď
si buzolu, orientuj mapku, netoulej se na azimutech!!!)
Kontrola „TT“ – topografické a turistické značky
(nikdo ti tu nepomůže, soustřeď se a při vyplňování
dvakrát měř!!!)
Kontrola „KPČ“ – kulturně poznávací činnost (jsi
na to sám, nepopleť to a označ pouze jednou odpověď a
s rozmyslem!!!)
Kontrola „D“ – dřeviny (to musíš opět zvládnout
sám, tak se pořádně rozhlédni a nepřepisuj odpovědi!!!)
Kontrola „U“ – uzlování (pozor, ať se nezamotáš!!!)
Cíl (odevzdej startovní průkaz a relaxuj!!!)
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A s jakými výsledky (výpis) byl závod
ukončen?
A kdo tedy postoupí do dalších bojů u
nás?
Více na

http://www.rapsach.cz/tom/tz_rap_1
2.htm
Děkujeme všem závodníkům a závodnicím za skvělé výkony
a za příkladnou reprezentaci školy
a oddílu!!!
Postupujícím přejeme hodně úspěchů
na krajském závodě, který se bude konat opět u nás!!!
Děkujeme všem organizátorům, stavitelům trati, rozhodčím a pedagogickému dozoru za zdárný průběh závodu!!!
12. 4. si naše děti z I. stupně užívaly vitamínky z mrkviček v rámci projektu „Ovoce do
škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím. I nadále také p. M. Jáchymová
distribuuje mléčné výrobky v rámci projektu Mléko do škol pro všechny přihlášené odběratele a odběratelky z řad našeho žactva.
13. 4. pokračoval ve své plavbě po 100
letech legendární a v tehdejší době považovaný za nepotopitelnou loď Titanic!!!
Žáci a žákyně 9. třídy pod vedením své
vyučující vědám historickým a společenským p. uč. Pavlíny Křížové pro nás všechny připravili velkolepou výpravu.
Na začátku týdne jsme se o obnovení paroplavby této mořské mezikontinentální legendy dozvěděli z info plakátů a ve čtvrtek
nás školním rozhlasem vyzvala k účasti na
dobrodružném putování prezidentka lodní
přepravní společnosti White Star Line Jane
Ferenc.
O 1. vyučovací hodině proběhla generální příprava v režii našich vycházejících a jejich
kapitánky, přičemž v nižších třídách probíhala standardní výuka.
V tělocvičně se uskutečnilo rozdělení cestujících do týmů podle pokynů posádky včetně
předání palubních lístků (číslo na palubním lístku = číslo týmu); v čele týmu stál zkušený
mořský vlk nebo vlčice převážně z 8. třídy. Dále byly týmy instruovány – pokyny k průběhu a
bezpečnostní opatření.
Následovalo plnění úkolů u jednotlivých kontrolních kotvišť; ti, kdo ještě nesoutěžili, sledovali v učebně jazyků dokument o Titaniku a po ukončení týmy sledovaly velkofilm Titanic.
Jednotlivá kontrolní kotviště
1. A jak vlastně Titanic vypadá? (učebna informatiky)
- skládali jsme puzzle na PC (vnější vzhled Titaniku, jeho interiér a zařízení).
2. Vrhneme se na stavbu! (učebna fyziky a chemie)
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- po zhlédnutí krátkého dokumentu jsme
odpovídali na kvízové otázky o stavbě Titaniku (nevíš – hledej odpověď na lístečku, který
je schovaný v učebně; nápovědu najdeš i na
chodbě II. stupně).
3. Pozór, vyplouváme! (učebna přírodopisu)
- na mapě jsme co nejpřesněji vyznačili
trasu plavby zaoceánského veleobra (včetně
místa ztroskotání a cíle).
4. Co se dá na takové velké lodi dělat?
(učebna dějepisu a zeměpisu)
- jakou hudbu cestující poslouchali nebo
jak se stolovalo a jaké vybrané menu personál pro cestující připravil a také jak se oblékali –
přemýšlej a odpověz (různé sestavy příborů nebo přiložená CD nám napověděly).
5. Co se nám před spaním honí hlavou?
(kreslírna)
- nejvýznamnější fakta a momenty o Titaniku a o jeho první a zároveň poslední plavbě
jsme prostřednictvím 16 dvojic karet k sobě
přiřadili.
6. Co se to děje? Nenarazili jsme do něčeho? (tělocvična)
- strastiplná cesta v záchranné vestě
z podpalubí přes překážky až na palubu a do
záchranného člunu.
Po horečném vyhodnocování a porovnávání výkonů jednotlivých jedenácti týmů zkušenou počtářskou komisí nakonec nastalo
dlouho očekávané slavnostní vyhlášení výsledků. A také zjištění, kdo podle rozdaných palubních lístků přežil…
Všem zúčastněným žákům a žákyním děkujeme za perfektní výkony!!!
Týmu Toma H., stanuvšímu na stupních nejvyšších, gratulujeme!!!
Děkujeme sehranému týmu našich vycházejících a jejich vedoucí za
velmi zajímavou plavbu do historie!!!
13. 4. nás navštívily bývalé žákyně Justa Schiendlová a Nikča Střítecká. Pohovořili
jsme o tom, co život přinesl, přináší a přinese.
14. 4. jsme zasáhli na Mistrovství Jihočeského kraje (II. stupeň) u nás v Rapšachu
do bojů o další postup na závody Českého
poháru.
Počasí nám nakonec přálo a všichni jsme
se moc snažili, ba i překonali!!!
Další závody: 1. závod Českého poháru
ve Frýdku Místku (5. 5.), 2. závod Českého
poháru v Lovosicích (19. 5.), 3. závod Českého poháru v Malenovicích (9. 6.), 4. závod
Českého poháru a Mistrovství ČR v Mi-58-
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kulášovicích (16. 6.).
Výsledky Mistrovství JČ kraje v Rapšachu
na http://www.rapsach.cz/tom/tz_kraj_12.htm
Děkujeme všem závodníkům a závodnicím za skvělé
výkony a za příkladnou reprezentaci školy, oddílu
a regionu!!! Postupujícím přejeme hodně úspěchů
v soupeření o Český pohár!!! Děkujeme všem organizátorům, stavitelům trati, rozhodčím, našim žákům
současným a bývalým a pedagogickému dozoru za
zdárný průběh závodu!!!
16. 4. uspořádal náš TOM „Práčata“ od 13.45 hodin již dlouho toužebně očekávanou, tradiční a oblíbenou soutěž Mistr uzlů pro všechny věkové kategorie
zúčastněných soutěžících.
Opět jsme se velmi snažili – v živé paměti jsme měli
kontrolu uzlování z uplynulých dní (při zdolávání úskalí turistického závodu).
Výsledky Mistr uzlů 2012
na http://www.rapsach.cz/TOM/uzle_2012.htm

Uzel nebo smyčka - čas v sekundách
Poř. Jméno Ambul. Dračí Zkrac. Rybář. Lodní Škot. Celkem
1. Anička
1,66 1,61 3,75 6,53 0,97 2,62 17,14
2. Eliška
1,47 1,69 3,65 7,16 1,21 3,25 18,43
3. Zuzanka
2,87 2,85 4,66 6,27 1,59 4,82 23,06
4. Tom
4,44 2,81 4,19 7,69 1,95 4,31 25,39
5. Fanda
2,31 2,12 4,12 10,93 2,25 3,93 25,66
6. Janča
3,69 2,10 6,78 7,28 3,06 3,59 26,50
7. Ráďa Š.
4,47 2,66 4,21 8,09 1,92 5,16 26,51
8. Péťa
2,56 2,27 5,50 9,69 1,45 7,25 28,72
9. Tedýs
2,41 2,22 8,50 8,97 1,78 5,62 29,50
10. Míša
2,66 2,34 5,85 11,69 2,43 6,88 31,85
11. Váša
4,62 2,47 10,00 16,53 4,18 9,91 47,71
12. Zbynďa
4,25 4,00 8,72 19,50 4,16 9,13 49,76
13. Denis
3,50 3,09 17,34 23,28 5,23 7,03 59,47
14. Ondrášek 14,38 9,90 15,04 20,50 6,50 16,72 83,04
15. Martin
7,03 10,37 21,53 40,43 6,97 10,78 97,11
16. Terezka 14,44 18,60 38,80 40,31 3,97 5,27 121,39
17. Ben
5,37 3,56 60,00 60,00 60,00 60,00 248,93
Zúčastněným malým a velkým soutěžícím děkujeme
za skvělé výkony a všem na stupních vítězů gratulujeme!!!
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18. 4. zájemci z řad našich žáků a žákyň 8. a 9. třídy vypravili spolu s p. uč. Pavlínou
Křížovou a p. uč. Marií Jirků do stověžaté matičky Prahy, kde v Divadle pod Palmovkou
v rámci veřejné generálky zhlédli divadelní představení Past na myši.
Z http://www.divadlopodpalmovkou.cz/pomocne_stranky/repertoar-1/past_na_mysi: světově proslulá zábavná detektivka s prvky psychologického thrilleru od Agathy Christie
v překladu Pavla Dominika – pro milovníky napětí i dobré zábavy slibuje Past na myši jistě
příjemný divácký zážitek. Děj hry se odehrává v uzavřeném prostoru Penziónu U klášterní
studně, v němž se za sněhové bouře schází velmi nesourodá skupina osob, z nichž každá má
své tajemství i společné vazby. Vrahem může být kdokoliv, a jeho odhalení je tedy zcela nečekané. Londýnská inscenace Pasti na myši je zapsána v Guinnesově knize rekordů jako
nejdéle nepřetržitě hraná divadelní hra na světě, v současné době je na repertoáru již 59. sezónu. Československá premiéra se konala v našem divadle (tehdy Divadlo S. K. Neumanna) 6.
ledna 1961.
18. 4. se výprava našich pěveckých nadějí ve složení Anička Círalová (sólo: Stojí hruška
v širém poli, Pod těšínským mostkem; duo s Míšou: Budějce, Budějice, Což ten panský mostek), Míša Machová (duo s Aničkou) a Janča Ferencová (sólo: California King bed) zúčastnila za doprovodu p. uč. Olgy Imrichové okresního kola pěvecké soutěže Jihočeský zvonek
2012, které se konalo od 9.00 hodin na ZŠ Štítného v Jindřichově Hradci (učebna Hv).
Výsledky okresního kola Jihočeský zvonek 2012
Anička Círalová – zlaté pásmo (sólo: Stojí hruška v širém poli; Pod těšínským mostkem)
Anička Círalová a Míša Machová – stříbrné pásmo (duo: Budějce, Budějice; Což ten
panský mostek)
Janča Ferencová – bronzové pásmo (sólo: California King bed)
Všem zúčastněným žákyním a jejich doprovodu děkujeme za příkladnou reprezentaci školy!!!
19. 4. předala p. uč. Radka Círalová práce našich dětí k účasti na výtvarné soutěži:
víceoborová soutěž ZVONEK z Novohradských hor 2012
(výtvarná oblast – téma podzim, zima)
Do soutěže byly přihlášeny tyto práce:
2. kategorie
Čert – Péťa Machač (5. tř.)
Čert – Anička Záhorovská (5. tř.)
Zima – Denísek Ferenc (5. tř.)
Podzim – Vikča Stumbauerová (5. tř.)
3. kategorie
Zimní královna – Anička Círalová (6. tř.).
Finálové kolo proběhne 23. května (dopoledne) v zámku na Nových Hradech.
20. 4. se uskutečnilo setkání recitátorů a
recitátorek I. stupně zasvěcené přednesu a
interpretaci básní a básniček od různých autorů a autorek považovaných za klasické nebo
moderní.
Bdělá a spravedlivá porota složená
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z vyučujících I. stupně nestranně vyhodnotila výkony jednotlivých soutěžících a odměnila je
nejen pamětními diplomky, ale spolu s ostatními dětskými diváky také zaslouženým potleskem.
Výsledky školní recitační soutěže 2012
Kategorie 1. třída
1. místo Terezka Dvořáková (Kloboukovy trampoty) a Evička Mikudimová
(Maminka)
2. místo Klárka Oušková (Budík a myšky) a Verunka Břenková (Krtek)
3. místo Ondrášek Machač (Medvěd a houby) a Kristýnka Pšeničková (Naše bílá
kočička)
Kategorie 2. třída
1. místo Alex Móži (Týden) a Lukáš Móži (Malí čtenáři)
2. místo Péťa Kollmann (Vlaštovčí hnízdo) a Viktorka Růžičková (Ohryzaná
básnička)
3. místo Daník Karl (Zajíčkova koleda) a Nikolka Ginzelová (Máj)
Kategorie 3. třída
1. místo Vojta Nistor (Čáp)
2. místo Jirka Beníšek (Kolik má Praha věží?) a Fanda Ouška (Jestlipak to víš?)
3. místo Erik Grundza (Minicirkus)
Kategorie 4. třída
1. místo Kryštof Růžička (Prolhaná pohádka) a Kája Houhová (Učená stračena)
2. místo Lianka Hrubá (Nemalujte čerta na zeď!)
3. místo Zuzanka Šebestová (Co všechno musí dělat jato) a Kubík Střítecký
(Slečno slípko, vy jste husa!)
Kategorie 5. třída
1. místo Viktorka Stumbauerová (Tisíc snů) – vlastní tvorba a Sárinka Svobodová (Můj zlý den)
2. místo Péťa Machač (Pastelkový výlet) a Míša Kováčová (Před spaním)
3. místo Míra Plch (Ježek a koloběžka), Míša Kica (Byla noc modrá), Natálka
Móžiová (Prázdniny u babičky).
Děkujeme všem vyučujícím za zorganizování nezapomenutelného setkání s dětským
přednesem básní!!! Děkujeme všem zúčastněným dětem za hodnotný umělecký zážitek a
vítězkám a vítězům gratulujeme!!!
22. 4. jsme zasáhli na Mistrovství Kraje
Vysočina (II. stupeň) – Hutě u Pacova – do
bojů o další postup na závody Český poháru.
Trať byla jako každoročně náročná a
všichni jsme se snažili!!!
A organizace závodu skvělá – děkujeme
pořadatelům!!!
Výsledky na
http://www.rapsach.cz/tom/tz_vys_2012.htm

Děkujeme všem závodníkům a závodnici za
skvělé výkony a za příkladnou reprezentaci
školy, oddílu a regionu a přejeme jim hodně úspěchů v soupeření o Český pohár!!!
Děkujeme dospěláckému doprovodu!!!
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25. 4. se v odpoledních hodinách uskutečnilo jednání pedagogické rady a následně setkání rodičů s vyučujícími v rámci třídních schůzek.
26. 4. si naše děti z I. stupně užívaly vitamínky ze dvou kiwi a jahodovo banánového
pitíčka v rámci projektu „Ovoce do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím. Díky účasti na tomto projektu obdržíme na jeden rok zdarma měsíčník Svět potravin.
I nadále také p. M. Jáchymová distribuuje mléčné výrobky v rámci projektu Mléko do škol
pro všechny přihlášené odběratele a odběratelky z řad našeho žactva.

1. 5. zorganizovala Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu a Obecní úřad
v Rapšachu spolu s místními hasiči jubilejní 5. 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.
Po úvodní scénce a strhujícím prologu
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 vyzdvihl především nadregionální význam našeho festivalu, zhodnotil investice na
zkrášlení naší obce a také opět vyjádřil 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)
„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 2012 – program
na http://rapsach.cz/skola/zik_prog_2012.htm
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Prodejní stánky – keramika, rostlinky a
bylinky pro dům i zahradu, exotické bonsaje,
pravý včelí med, medovina, medovník, dobroty a dobrůtky z naší pekárny, dvojctihodné
koláčky, májové věnce, minipizzy, dekorativní aplikace a předměty, cukrovinky, nakládaný nebo grilovaný pikantní sýr a exotické koření, ručně předené výrobky z bavlny, ručně
vinuté perle, sladkosti a dobrůtky, pouťová
srdce, turecký med, pendreky mnoha chutí, a
také žákovské výrobky – šperky, jarní dekorace, lahodné bohatě zdobené perníčky, marcipánové lahůdky aj.
Občerstvení – výborné specialitky teplé i studené kuchyně, pikantní klobásky, domácí
bramboráky, párek v rohlíku, gulášky a také zelňačka, špízy a steaky, langoše, čokofontána –
ovocné čokošpízy a čokodobrůtky v pohárku, osvěžující ovocné salátky, točené pivo, osvěžující limo, shocky, lahodná zmrzlinka, ledová tříšť „Modrý pramen“ aj.
Hry a zábava – skákací hrad Aladin.
Bohatá tombola – hodnotné kousky a
drobnosti, sklo a keramika užité a dekorativní,
drobnosti do kuchyně a ku stolování, lahodný
mok z chmele či révy vinné, potřeby pro kancelář, poukázky na zboží a služby.
Velká loterie – zahradní krb od firmy
Ludvík Kročák Forvard, palivové dřevo od
firmy KODAVO, prima dortík od paní Anny
Novákové, 5 kg hovězího masa od Farmy
Rapšach, marcipánový dort dle svého výběru
od paní Zdeny Krásové, poukazy na bezva
pizzy v Pizzerii Panský šenk Tušť, masážní
stroj na nohy od manželů Lhotských Suchdol
nad Lužnicí, obědy v Penzionu Lužnice Benešovi Tušť, jehně Farma Rapšach, jednoplotýnkový elektrický vařič.
Zikmundohraní předcházela velkolepá příprava – dojednávání účasti a zázemí pro vystupující, diváky, občerstvení, sponzorských darů do tomboly – příprava tomboly a 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.
Celým Zikmundohraním nás provázela skvělá a námi velmi oblíbená moderátorská
dvojice Radia Wawe Miroslav Lenc a Daniel Stach – děkujeme!!!

Vítěz v kategorii taneční:
Lentilky a Feel, taneční soubory DDM Třeboň, vedené p. Petrou Přibylovou
Vítěz v kategorii hudební:
Pěvecký soubor ZŠ a MŠ Rapšach vedený p. uč. Květou Machovou

DĚKUJEME ZA HODNOTNÝ UMĚLECKÝ VÝKON
A GRATULUJEME!!!
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Poděkování náleží
svatému Zikmundovi za překrásný slunečný den,
všem našim návštěvníkům, divákům a posluchačům,
našim vystupujícím, tanečníkům a tanečnicím, hudebníkům a hudebnicím, zpěvákům a zpěvačkám, pěvcům a pěvkyním,
našemu divadelnímu souboru,
panu zvukaři a jeho týmu,
moderátorům,
partnerům a sponzorům,
prodejcům a vystavovatelům,
obecnímu úřadu a místním hasičům,
našim současným a bývalým žákům a žákyním,
zaměstnancům rapšašských škol a obecního úřadu,
týmu fotografů a kameramanů,
hlavním organizátorkám a jejich přípravnému a realizačnímu týmu
za zdárný průběh
JUBILEJNÍHO
5. ročníku Zikmundohraní!!!
3. 5. se v naší školní družině uskutečnil v odpoledních hodinách již tradiční slet čarodějnic a čarodějů, a tím vyvrcholilo třítýdenní 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.
Vybrali jsme z činností a aktivit, tvorby a kutění, her a soutěží předcházejících samotnému
sletu a zrealizovaných v prostorách ŠD a ve
školní tělocvičně: čarodějnické album malovánek a vymalovánek (se jmény čarodějnic a
zaříkávadly), hádání bylin pro čarodějné lektvary, čarodějnické hádanky, skákání přes
švihadlo (co nejvíce přeskoků za jednu minutu).
O výtvarce žáci a žákyně 2. a 3. třídy
kreslili a malovali čarodějnice v jejich čarodějném prostředí – např. při vaření lektvarů,
letu na koštěti, soužití a černým kocourem
nebo pavoukem zabydleném ve svém spředeném obydlí.
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Ve skupinkách (ale i samostatně nebo s p. vychovatelkami) jsme odhalovali odpovědi na
hádanky u obrázků čarodějnic, umístěných na chodbě I. stupně před ŠD. Odpovědi jsme zapisovali podle vzoru na odpovídající list papíru.
Žababa
Rumělka
Morgana
Bradavičnice
Nosatka
Knihovnička
Tapírka
Danda
Dobrodějka
Rampelnice

Můza
Jaga
Šklebavka
Gargamela
Bradavka
Zugivoga
Pipi
Belzuba
Bafi
Lenoška

Rumy, rumy, rumy,
ať jsi jako
z gumy!!!
Budeš skákat
vesele brzy
brzy ráno
z postele.

Jména čarodějnic
Chechtalka
Ráchelnice
Rachetlice
Bezzubka
Letovoga
Ďáblice
Pihovka
Etis
Artélie
Uršula
Gargamel
Zapletalka
Baga
Elixírka
Zlatozubka
Míchalka
Edgava
Košťátko
Saxána
Filoména
Zaklínadla a zaříkadla
Čáry máry pod
kočáry, začaruju
naše dětičky
ať mají pracovité
ručičky.

Morana
Bradavička
Čaromůra
Hogata
Kýchalka
Uklivonka
Hogata
Strašilka

Čáry máry karamel,
ať je tady Gargamel
a až všechny Šmouly chytí
udělá z nich modré pití.

Zugivoga
Čáry, máry,
Čárky márky
Odletí
kuří nožka,
pod kočárky
Bradavice
ať je z tebe
ať je tady
na ni
malá muška!!
Chodba s dárky!
přiletí!
V den sletu (od 12.45 do 15.25 hodin) jsme soutěžili a hráli si v přírodě:
- nejdříve rozdělení do tří soutěžních týmů (po cca 12 dětech)
- přechod přes bažinu (soutěž týmů)
- naběračkový vrh pingpongovým míčkem na cíl (soutěž týmů)
- střemhlavý let na koštěti (štafeta týmů)
- polož a pak vyber z hromady svršků co nejrychleji svůj a běž (soutěž týmů)
- přehlídka – defilé 14 čarodějů a čarodějnic a následné odměňování
… a taktéž:
- momentkové focení do alb a albíček a školní kroniky
- vyhodnocení soutěží (hádanky,
lektvary, švihadlo)
- předání sladkých lízátkových odměn všem zúčastněným
… a nakonec:
- opékání buřtíků.
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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!!!
4. 5. se naši žáci a žákyně 8. a 9. třídy s p. uč. Pavlínou Křížovou a p. uč. Olgou Imrichovou vypravili do Kulturního centra – Kina v Suchdole nad Lužnicí, kde od 9.00 hodin
zhlédli filmové představení Lidice.
5. 5. naše výprava reprezentantů a reprezentantek zasáhla na 1. závodu Českého poháru
poblíž Frýdku Místku – základna Hatě (obec Sviadnov) – do bojů o mistrovský titul. Další
závody: 2. závod Českého poháru v Lovosicích – Lovoš (19.5.), 3. závod Českého poháru
v Malenovicích (9.6.), 4. závod Českého poháru a Mistrovství ČR v Mikulášovicích (16.6.).
Výsledky 1. závodu Českého poháru
na http://www.turisticky-zavod.cz/vysledky/rok_2012/pohar/CP1.htm
1. místo Zuzanka Šebestová (nejmladší žákyně)
10. místo Karolínka Houhová
(nejmladší žákyně)
1. místo Anička Círalová
(mladší žákyně)
11. místo Justýnka Schiendlová
(mladší žákyně)
2. místo Fanda Círal (starší
žáci)
4. místo Ráďa Šebesta (starší
žáci)
6. místo Adam Janeček (starší
žáci
8. Gabriela Círalová (ženy B)
2. místo František Círal (muži
B)
Děkujeme všem závodníkům a závodnicím za skvělé výkony
a za příkladnou reprezentaci školy, oddílu, regionu a kraje!!!
Postupujícím přejeme hodně úspěchů v soupeření o mistrovský pohár!!!
Děkujeme všem dospělákům za účast a doprovod!!!
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10. 5. již tradičně napekla a nazdobila pro své maminky děvčata z kroužku dovedných rukou pod vedením p. uč. Anny Novákové sladké a voňavé dorty na
oslavu Dne matek.
Naše milé maminky, přejeme vám všechno nejlepší!!!
11. 5. – 12. 5. podnikli žáci a žákyně 4. a 5. třídy
se svou p. uč. R. Círalovou a p. uč. Martinem Kvapilem
velkou odpolední a noční výpravu za skřítky, diblíky,
trolly, elfy, permoníky a jinými nadpřirozenými bytostmi.
V hodině českého jazyka jsme se zaměřili na původ
trollů, vymysleli jsme adresu jejich příbytku, zamýšleli
jsme se nad tím, jak škodí lidem, sestavili jsme ochranné
formule proti jejich kouzlu nebo jsme je malovali a kreslili; také jsme si četli text o diblících, domácích skřítcích – ochráncích příbytků a opravovali
v něm chyby.
Ve dvou hodinách výtvarné výchovy jsme kreslili a malovali skřítky, trolly a elfy, kterým
jsme připsali jejich charakteristiku – jací jsou,
kde žijí, jaké mají vlastnosti, čím jsou užiteční, jak škodí apod.
Při putování přírodou jsme se zabavili
hrou na dva kolíčky a hlubokém lese poblíž
říčky Dračice jsme vybudovali své příbytky;
ale před tím nám dvě víly v kapraďovém hávu
Natálka a Bára zatančily hip hop lesní tanec.
Nad svým příbytkem hrdě vztyčili páťáci svou
třídní vlajku, kterou na základě výběru
z několika návrhů vytvořili o výtvarném
kroužku. Hodně jsme se snažili a stavby se
nám líbily. Nalíčili jsme se prstovými barvami, hodnotili jsme s naší paní učitelkou jak úroveň staveb, tak i naše chování a vztahy mezi
námi a potom jsme se vrátili do školy na buřtíkovou večeři a noční hru, při které jsme navštívili trolla na oválu a diblíka půdního; z pěti ústřižků jsme složili obrázek trolla a potom jsme
Beníkovi popřáli všechno nejlepší k narozkám.
A následovala osobní hygiena, ukládání ke spánku, štěbetání a povídání a pomalé usínání
v tělocvičně naší školy.
Ráno nás čekalo vstávání do nového dne,
údržba tělíčka, sytá snídaně, nezbytné balení a
úklid, vítání s rodiči a loučení se skřítky, elfy,
trolly, kámoši, kámoškami a paní učitelkou.
Počasí nám přálo a všichni jsme si naši
výpravu užili!!!
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Výběr z naší tvorby
Možné adresy trollích příbytků
Denis Troll
Pod mostem
Doubínský les
Troll Peldon
PEKLO U DRAČICE
Dalatot Totot
Dračice u pomalovaného
kamene
Stařík 699 let
Troll Old
Okolí Lesovice
Strom (okolí Lesovice)
Strom 283 zelená
367803
Mostovský Gan
Goblin
Ganský les

Pro Paní Trollovou
Jánošice Trollová
U Studánky

Marvin Trol
Dub u jedle
Troll Troolovaný
Most na Dračici u lesa
Vážený Troll RHOD
Trolí Město
Dům u Hladového Trolla
Troll Trololol
Pod mostem
Tři skály
Jeck Troll
Hluboký les

Lerin Trollice
U černého mostu
Černý les
Lon i Trol
V LESE
Giagadka
Trolice
U MOSTU
ČER. LES
Paní
Trolice Trolová
Lesní Hora 137
639 30

Johan Troll
U Daba
V ráji

Jak může troll škodit člověku
Obalamutit, okrádat, krást děti, rozbít dům, používat zlá kouzla, krade člověku zlato, škodí těm, kteří bydlí u lesa, můžou se obléct do člověka, škodlivá kouzla, ničí úrodu, zapálit
dům, zabít zvířata.
Ochranné formule proti trollovu škodlivému kouzlu
Experiarmus, serpen sortya.
Čáry máry pod kočáry, ať mám tady ALGIS.
Žumbalaba žumba žub, ať už troll zmizí navždy odtud!
Goniáta
Trolli, boli, ať tě všechno bolí! Boli, trolli, ať už tu
nejsi!
Hupla, Dabla! Ať jsi malej jako myš. Hupla, Dabla,
ať jsi slabej jako plyš. Hupla Dapla, ať jsi bezmocný.
Kouzlo trollí ať hned zmizí, z trolla ať je zlato ryzí!
MENO, KURO, MŮRO
WiLLysikLusiMŮRE
Infernapus magmurmous
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O skřítcích
Druh skřítka: skřítek Žrout
Jméno a příjmení: Dortík Koblihový
Váha: 110,2 kg
Délka: 20 cm
Oblíbené jídlo: všechno sladké
Jídlo, které nesnáší: ovoce a zelenina.
Informace: skřítek Dortík se zjevuje jen rodinám, které mají plno zásob, ale když rodina
zchudne, a má míň jídla, Dortík začne hubnout a rychle si shání jinou rodinu. Sní asi 658
kg sladkostí za den. Ale když Dortík nenajde
za jeden den jinou rodinu, tak umře, ale z jeho
těla potom vylezou dva jiní žrouti, a tak je jich
teď přes 2 000 000 a stále se rozmnožují;
předpokládáme, že v roce 2015 už jima bude
zamořený celý svět. Dají se vyhubit jen tak, že ho zašlápneme. Protože potom už z něj
bude placka a nebudou z něj moct vylézt dva další. Od tohoto druhu existuje jen mužské
pohlaví.
Školníček - skřítek školy
Rád přepisuje věty, slova a i y. Krade penály a sešity a další věci. Má rád teplo
a měsíc. Žije v topení a v noci spí ve vokně. Když nikde nenajde topení nebo měsíc, tak sní dětem úkoly a svačinu. Poznáte ho podle modrých bot. Je velký
4 – 7 cm a vidí ho jenom malé děti nebo
nejstarší člověk ve škole.
Skřítek Medík Kulička je velice hodný
a milý, ale když se k němu budete chovat
špatně, bude se k vám chovat tak jako vy k němu. Medík má rád med, za 1 den sní 500 kg
medu a je zajímavý v tom, že se mu zuby nekazí a není tak tlustý jak by měl být, protože
každý Medík je malinký, má 5 cm. Nejradši spí, za den prospí 17 h. Chodí sportovat. Dále
má rád milé lidi a krásné pohodové prostředí. Vidí ho každý člověk, ale ten člověk musí
věřit v skřítky. Často bydlí volně v ňákém domě a patří do rodiny všech, u kterých kdy
byl. Je mu 389 let. Tento skřítek má díky medu hlásek jako mimino.
Jmenuji se Alfonc Záchranný, jsem velký tak
na 18 cm. Chráním lidi. Vypadám strašidelně,
ale lidi mě mají rádi, zlí lidi mě nemají rádi.
A začaruji všechny zlá kouzla. Mám nejraději
za jídlo špenát a knedle a k tomu za pití mléko. Mám vás všechny rád.
Skřítek Zahradníček kope kytky, přesazuje,
zalévá kytky a seje semínka. Prostě se stará o
zahradu. Má voňavou srst jako mrkev.
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Má rád teplo 3°C.
Další skřítci, elfové a jiné bytosti
Rampelník od rána do večera jí guláš.
Kulisák divadelní pomáhá všem hodným
hercům, aby se jim zdařila všechna vystoupení.
Elfové Moony Kid, Svalovec.
Elf Černoušek bydlí v České republice –
asi 60 000. To je poměrně málo. Měří 15
– 20 cm. Dožije se 28 let.
Skřítek Lucerna má povinnost svítit lidem, kteří se ztratí v hustém lese.
Skřítci Domácak, Dárkovníček a Záchoďák.
SplachoWC – má chodbičky a svoji nevěstu.
Úkolníček – udělá za vás domácí úkoly. Běhá po sešitu, dokud domácí úkol neudělá.
Lerin Agri chrání malá zvířátka.
Klaunotroll je vysoký 220 cm – 3m, váží 101 kg a je mu 26 let. Je chudý, ale zábavný,
hodný, roztomilý a hledá rodinu, kamarády a pomáhá.
Coco francouzský – zařizuje, aby děti nejedly hodně čokolády, aby neměly zkažené zuby
a aby to rodiče dodržovali.
16. 5. – 17. 5. si naše děti z I. stupně užívaly vitamínky z rajských jablíček v rámci projektu „Ovoce do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím. Díky účasti na
tomto projektu obdržíme na jeden rok zdarma měsíčník Svět potravin. I nadále také p. M.
Jáchymová distribuuje mléčné výrobky v rámci projektu Mléko do škol pro všechny přihlášené odběratele a odběratelky z řad našeho žactva.
17. 5. se naše děti z I. stupně spolu se
svými p. učitelkami vypravily do Suchdola
nad Lužnicí (okolí kulturního domu), kde se
od 9.00 do 11.30 hodin v rámci Dne integrovaného záchranného systému seznámily
s lidmi a technikou sloužící k záchraně lidských životů a majetku nebo k jejich ochraně
a předcházení rizikovým situacím: Hasičský
záchranný sbor Jihočeského kraje, Policie
ČR – služební kynologie a pořádková jednotka, OCP – Oddělení dokladů a specializovaných činností – Schengenbus, Celní
správa ČR, Záchranná služba Jihočeského
kraje. Zaujala nás technika hasičů, prohlídka
hasičského vozu, nafukovací dlaha na nohu, pyrotechnici – barevné dýmovnice v akci, přílet
(přistání, prohlídka a odlet) záchranářského vrtulníku – slaňování dolů a vyzvednutí zraněného člověka – figuranta na sedačce – pomocí lana a navijáku, zásah hasičů u dopravní nehody
– vyprošťovací technika pomáhá, prohlídka policejního auta a ukázky palných zbraní, různé
munice a spojovací techniky.
19. 5. naše výprava reprezentantů a reprezentantek zasáhla na 2. závodu Českého poháru v Lovosicích – lokalita Lovoš – do bojů o mistrovský titul. Další závody: 3. závod Čes-70-
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kého poháru v Malenovicích (9. 6.), 4. závod Českého
poháru a Mistrovství ČR v Mikulášovicích (16. 6.).
Výsledky 2. závodu Českého poháru na
http://www.turistickyzavod.cz/vysledky/rok_2012/pohar/CP2.html

1. místo Zuzanka Šebestová (nejmladší žákyně)
20. místo Terezka Žahourová (nejmladší žákyně)
16. místo Fanda Ouška (nejmladší žáci)
6. místo Anička Círalová (mladší žákyně)
15. místo Justýnka Schiendlová (mladší žákyně)
12. místo Dan Ivanov (mladší žáci)
17. místo Míra Plch (mladší žáci)
19. místo Váša Pšenička (mladší žáci)

1. místo Ráďa Šebesta (starší žáci)
4. místo Fanda Círal (starší žáci)
22. místo Tom Horník (starší žáci)
13. místo Verča Herzogová (mladší dorostenky)
4. místo Gabriela Círalová (ženy B)
4. místo František Círal (muži B)
Děkujeme všem závodníkům a závodnicím za skvělé výkony
a za příkladnou reprezentaci školy, oddílu, regionu a kraje!!!
Postupujícím přejeme hodně úspěchů v soupeření o mistrovský pohár!!!
Děkujeme všem dospělákům za účast a doprovod!!!
21. 5. uspořádal náš TOM „Práčata“ od 13.45 hodin již dlouho toužebně očekávanou,
tradiční a oblíbenou soutěž Mistr šifer pro všechny věkové kategorie zúčastněných soutěžících.
Opět jsme se velmi snažili – v živé paměti většina z nás měla táborové šifrovačky, které
nás čekají už ani ne za dva měsíce.
Výsledky Mistr šifer 2012 na http://www.rapsach.cz/TOM/mistr_sifer_2012.htm
Z výsledkové listiny
1. místo Fanda
2. místo Anička
3. místo Eliška
další zúčastnění: Ráďa, Tedýs, Váša, Péťa, Tom Zuzanka, Dan, Denis, Míša, Ben,
Zbynďa, Ondrášek, Martin.
Výsledky dvojboje Mistr uzlů a šifer 2012
na http://www.rapsach.cz/TOM/mus_2012.htm
Z výsledkové listiny
1. místo Anička
2. místo Eliška
3. místo Fanda
Zúčastněným malým a velkým soutěžícím děkujeme
za skvělé výkony a všem na stupních vítězů gratulujeme!!!
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Od 22. 5. naši žáci a žákyně 5. a 9. třídy plnili úkoly testů (matematika, český jazyk, cizí
jazyk/y) v rámci první celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni
5. a 9. ročníků základních škol.
23. 5. se účastníci a účastnice autobusového zájezdu z řad našeho žactva I. a II. stupně
spolu se svými vyučujícími Pavlínou Křížovou, Marií Jirků a Martinem Kvapilem vypravili
do naší stověžaté matičky Prahy, kde navštívili Aquapark Čestlice, Václavské náměstí
(část výpravy také Průhonice) a posléze večerní představení činohry Národního divadla
Sluha dvou pánů.
23. 5. jsme se zúčastnili přehlídky vítězů oblastních
kol 1. ročníku víceoborové soutěže ZVONEK
z Novohradských hor v divadelním sále Novohradského
zámku.
Před publikem dětí a dospělých vystoupili Terezka
Dvořáková v kategorii recitace a Vojta Nistor v kategorii
zpěv za doprovodu p. uč. Olgy Imrichové a také za přítomnosti p. řed. Karla Snětiny.
Mezi další naše vítěze oblastních kol se zařadila Vikča
Stumbauerová (recitace) a Denísek Ferenc (výtvarná část).
Děkujeme pořadatelům soutěže za milé a pohostinné přijetí!!!
Děkujeme Vojtovi za skvělý umělecký výkon a příkladnou reprezentaci školy!!!
Děkujeme všem našim v této soutěži zúčastněným dětem za příkladnou reprezentaci školy!!!
26. 5. od 10.00 do 12.00 hodin uspořádala na návsi Obec Rapšach a ZŠ a MŠ
v Rapšachu pod záštitou a za přítomnosti
hejtmana Jihočeského kraje pana Mgr.
Jiřího Zimoly malou slavnost k dokončení
rekonstrukce návsi, silnice a chodníků
v obci a taktéž revitalizace okrasné zeleně,
oddychových a parkovacích zón a instalace
nového veřejného osvětlení s následujícím
programem: dětské závody na koloběžkách a
trojkolkách, dětské hry, vystoupení souboru
Trnky Brnky (první tanec), vystoupení pěveckého kroužku ZŠ, slavnostní otevření návsi,
vystoupení II. souboru Trnky Brnky (druhý
tanec), vystoupení Komorního orchestru při ZŠ a MŠ v Rapšachu.
29. 5. se naši žáci a žákyně I. stupně vypravili spolu se svými vyučujícími v rámci společného výletu do Českých Budějovic. Navštívili Hopsárium a podnikli vyhlídkovou plavbu lodí po trase České Budějovice – Hluboká nad Vltavou.
Všichni jsme si výlet moc užili!!!
Vybrali jsme z
http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Hop,-hop,-Hopsarium.aspx: největší zastřešený zábavní park v jižních Čechách – Hopsárium v Českých Budějovicích se rozkládá na
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ploše o rozměrech přes 2100 metrů čtverečních. Dovádět zde mohou děti i dospělí například na osm metrů vysoké prolézací věži,
skluzavce s tachometrem nebo na maxitrampolínách.
Vybrali jsme z
http://www.lodnidopravahlubokanadvltavou.c
z/: naše lodě vyplouvají v sezoně denně z českobudějovického Lannova přístavu pod Dlouhým mostem. Poplujete-li s námi, naskytne se
Vám zcela nevšední pohled na České Budějovice, proplavíme se plavební komorou v Českém Vrbném a prohlédneme si zámek Hluboká přímo z hladiny řeky Vltavy. Toto a mnohem víc zažijete, pokud se s námi vydáte na plavbu. Plavbu dlouhou osm a půl kilometru s našimi loděmi Vojtěch Lanna, Malše či Altona
zvládnete za necelou hodinu a půl.
31. 5. si naše děti z I. stupně užívaly vitamínky z pomerančů v rámci projektu „Ovoce
do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím. Díky účasti na tomto projektu
obdržíme na jeden rok zdarma měsíčník Svět potravin. I nadále také p. M. Jáchymová distribuuje mléčné výrobky v rámci projektu Mléko do škol pro všechny přihlášené odběratele a
odběratelky z řad našeho žactva.

1. 6. se v dopoledních hodinách uskutečnila dopravní olympiáda – jízda zručnosti a
zdravotnická soutěž na školním dvoře a v prostorách tělocvičny, školní družiny a počítačové
učebny.
Jízdě zručnosti předcházelo plnění testových úkolů prověřujících znalosti a dovednosti
bezpečného chování v provozu na pozemních komunikacích. Paní uč. I. Záhorovská, garant
soutěže, zároveň připravila informační nástěnku na chodbě I. stupně. A tak jsme si za deště i
za sluníčka na našem školním dvorku opět pod dohledem bdělých rozhodčích z řad vyučujících a p. školníka „užívali“ osmičku, koridory, slalom,
přenášení nádobky nebo stopku.
V zdravotnické soutěži dvojic, vedené p. uč. I. Kvapilovou, p. uč. A. Ticháčkovou a žákem 9. třídy Romanem Novotným, jsme se zaměřili především na stabilizovanou europolohu, plnění úkolů zdravotnického testu
(co všechno řekneš do telefonu, když budeš volat záchranku; zdravotnické domino s následujícími okruhy:
zhodnocení krevního oběhu, úlevová poloha při bolesti
břicha, ošetření odřeniny, ošetření otevřené rány v hrudi,
jednotné evropské číslo tísňového volání a další telefonické spojení na jednotlivé složky integrovaného záchranného systému, šátkový závěs při zlomenině ruky,
„živá berle“, ošetření zlomeniny nohy, dýchání z úst do
úst aj.) a skládání puzzlů (na počítači) s motivem 1. pomoci.
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Výsledky dopravní olympiády 2012
(výpis z výsledkové listiny)
Kategorie 4. třída
Kategorie 7. třída
1. místo Zuzka Šebestová
1. místo Hanča Kováčová
2. místo Žanetka Kicová
2. místo Pavlík Vlk
3. místo Lucka Klimentová
3. místo Ráďa Šebesta
Kategorie 5. třída
Kategorie 8. třída
1. místo Míra Plch
1. místo Adam Janeček
2. místo Péťa Machač
2. místo Honza Adam
3. místo Míša Kováčová
3. místo Lída Homolková
Kategorie 6. třída
Kategorie 9. třída
1. místo Anička Círalová
1. místo Péťa Voříšek
2. místo Filip Posík
2. místo Maruška Gáborová
3. místo Míla Mužík
3. místo Ondra Bárta
Výsledky zdravotnické soutěže 2012
(výpis z výsledkové listiny)
Kategorie I. stupeň
1. místo Milánek Vaňátko a Jiřík Beníšek,
Kríša Růžička a Beník Ferenc, Lucka Klimentová a Zuzka Šebestová, Terka Žahourová a
Anička Záhorovská, Denísek Ferenc a Míra
Plch, Martínek Kocina a Míša Kica, Péťa Machač a Dan Ivanov.
Kategorie II. stupeň
1. místo Verča Herzogová a Tedýs Pytel,
Ráďa Polák a Péťa Voříšek.
Děkujeme všem závodníkům a závodnicím za skvělé výkony a všem na stupních
vítězů gratulujeme!!!
4. 6. se milovníci a milovnice kuličkového
soupeření různých dětských věkových kategorií utkali v rámci 18. ročníku Kuličkiády, kterou ve školní tělocvičně uspořádal místní TOM Práčata
Rapšach od 13.45 hodin.
Výsledky 18. ročníku Kuličkiády 2012
Kategorie mladší:
1. Terka Ž., 2. Daník K., 3. Pája M., 4. Krýša R., 5.
Denis F., 6. Kájina H., 7.-12. Zuzka Š., Žanetka
K., Sárinka S., Markétka S., Kuba S., Eliška J.
Kategorie starší:
1. Anička C., 2. Zbynďa Sch., 3. Tedýs P., 4. Ráďa Š., 5.
Ráďa P., 6.-11. Dan I., Péťa V., Martin K., Eliška K.,
Fanda C., Tom H.
Zúčastněným malým a velkým soutěžícím děkujeme
za skvělé výkony a všem na stupních vítězů gratulujeme!!!
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6. 6. jsme se v dopoledních hodinách 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 a
v mateřské školičce.
7. 6. – 8. 6. se uskutečnil třídní výlet žáků a žákyň naší osmičky s p. uč. P. Křížovou
na místa blízká Rapšachu – včetně cyklovýletu do Chlumu u Třeboně – a s noclehem ve
školičce.
8. 6. se uskutečnil třídní výlet žáků a žákyň naší sedmičky s p. uč. I. Záhorovskou na
místa v okolí Rapšachu.
8. 6. v rámci 3. vyučovací hodiny navštívili naši předškoláčci a předškolačky
z mateřské školičky s p. uč. J. Šikrovou své
budoucí spolužáky a spolužačky, kámoše a
kámošky z naší první třídy a jejich p. uč. K.
Machovou. A tak v naší 1. třídičce stoupl počet dětí o deset a mimo jiné si povídaly, ukazovaly, co už umí, malovaly, četly, prohlížely
si učebnice a u interaktivní tabule poznávaly a
rozlišovaly zvířátka domácí a volně žijící.
9. 6. naše výprava reprezentantů a reprezentantek zasáhla na 3. závodu Českého poháru v Malenovicích do bojů o mistrovský
titul. Další závod: 4. závod Českého poháru a Mistrovství ČR v Mikulášovicích (16.6.).
Výsledky 3. závodu Českého poháru
na http://www.turisticky-zavod.cz/vysledky/rok_2012/pohar/CP3.html
1. místo Zuzanka Šebestová (nejmladší žákyně)
13. místo Justýnka Schiendlová (mladší žákyně)
17. místo Anička Círalová (mladší žákyně)
12. místo Dan Ivanov (mladší žáci)

1. místo Ráďa Šebesta (starší žáci)
7. místo Fanda Círal (starší žáci)
15. místo Adam Janeček (starší žáci)
4. místo Gabriela Círalová (ženy B)
6. místo František Círal (muži B)
12. místo Martin Sedláček (muži B)
Děkujeme všem závodníkům a závodnicím za skvělé
výkony a za příkladnou reprezentaci školy, oddílu,
regionu a kraje!!! Postupujícím přejeme hodně úspěchů v soupeření o mistrovský pohár!!!
Děkujeme všem dospělákům za účast a doprovod!!!
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11. 6. se uskutečnil od 13.45 hodin již
tradičně naším turistickým oddílem pořádaný
turnaj ve vybíjené „O dort Tomíků“.
Soutěžili jsme s odhodláním a dortíky, zasloužená odměna, nám moc chutnaly!!!
Výsledky turnaje „O dort Tomíků“ 2012
1. místo tým Toma H.
2. místo tým Honzy K.
3. místo tým Fandy C.
Zúčastněným malým a velkým soutěžícím
děkujeme za skvělé výkony a všem na stupních vítězů gratulujeme!!!
Děkujeme p. uč. Anně Novákové za vynikající dortíky!!!
11. 6. uspořádala od 14.30 hodin v půdní vestavbě děvčata z flétnového a klavírního
kroužku pod vedením p. uč. O. Imrichové přehrávky pro všechny rodiče, vyučující, příbuzné, známé, kámoše a kámošky.
Program setkání s hudbou
1. flétny – Madlo, postav na kafe (Vikča
Stumbauerová a Náťa Móžiová)
2. flétny – Ovečka (Markétka Střítecká)
3. klavír – Ruské téma (Hanka)
4. flétny – Muzette (dvouhlasá skladba; Náťa
a Vikča)
5. flétny – Černé oči (Markétka)
6. klavír – Marnivá sestřenice (Hanka)
7. flétny – Růženka (Vikča a Náťa)
8. klavír – Veselá jízda (Hanka)
9. flétny – Malý Bimbo (Náťa a Vikča)
10. klavír – Moderato cantabile (čtyřruční hra;
Hanka Kováčová a Olga Imrichová).
Děkujeme všem přítomným a pozorným posluchačům a posluchačkám,
příznivcům hudby interpretované dětmi!!!
Děkujeme našim vystupujícím žákyním za hodnotný umělecký zážitek!!!
12. 6. se tým sestavený z našich žáků 5. –
6. třídy zúčastnil pod vedením p. řed. K. Snětiny florbalového turnaje uspořádaného v
tělocvičně ZŠ Suchdol.
Soupiska našeho týmu: Míša Kica,
Zbynďa Schicker, Péťa Machač, Jirka Brůžek,
Váša Pšenička, Adam Havel, Pavlík Jindra,
Filip Posík, Matěj Demeter.

Naši borci v konkurenci čtyř týmů obsadili 4. místo – gratulujeme!!!
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Děkujeme pořadatelům za skvělou organizaci turnaje!!!
Všem našim zúčastněným florbalistům děkujeme za skvěle odvedený výkon,
velké sportovní nasazení a za příkladnou reprezentaci školy!!!
14. 6. si naše děti z I. stupně užívaly vitamínky z ovocného pitíčka a meruněk v rámci
projektu „Ovoce do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím. Díky účasti
na tomto projektu obdržíme na jeden rok zdarma měsíčník Svět potravin. I nadále také p. M.
Jáchymová distribuuje mléčné výrobky v rámci projektu Mléko do škol pro všechny přihlášené odběratele a odběratelky z řad našeho žactva.
14. 6. – 16. 6. výprava našich žáků a žákyň povinně volitelného semináře historie
regionu se svou p. uč. Pavlínou Křížovou
navštívila Liberec: Centrum Babylon a
iQpark, historické centrum, lanovkou na
Ještěd. V Praze si připomněli hrdinný boj
našich parašutistů – kostel Cyrila a Metoděje.
15. 6. – 16. 6. se uskutečnil třídní výlet
žáků a žákyň naší šestky s p. uč. O. Imrichovou na místa blízká Rapšachu (cyklovýlet na
Pískovnu u Dračice a do Chlumu u Třeboně)
a s noclehem ve školičce.
15. 6. se naši žáci a žákyně 2. – 4. třídy vypravili pod vedením p. uč. Jany Havlové a p.
uč. Miroslavy Jáchymové 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.
16. 6. naše výprava reprezentantů a reprezentantek zasáhla na 4. závodu Českého poháru a MISTROVSTVÍ ČR v Mikulášovicích
do závěrečných bojů o MISTROVSKÝ titul.
Výsledky 4. závodu Českého poháru
a MISTROVSTVÍ ČR
v Mikulášovicích:
1. místo Zuzka Šebestová (nejmladší
žákyně) – Mistryně ČR a vítězka závodů Českého poháru
1. místo Anička Círalová (mladší žákyně) – Mistryně ČR a vítězka závodů
Českého poháru
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4. místo Ráďa Šebesta (starší žáci) – vítěz
závodů Českého poháru
5. místo Fanda Círal (starší žáci)
9. místo Gabriela Círalová (ženy B)
3. místo František Círal (muži B)
11. místo Martin Sedláček (muži B)
GRATULUJEME VSEM KE SKVĚLÉMU
K UMÍSTĚNÍ!!!
Děkujeme všem závodníkům a závodnicím
za skvělé výkony a za příkladnou reprezentaci školy, oddílu, regionu a kraje
a za vytrvalost, snahu a houževnatost po
celou sezónu TZ 2012!!!
Děkujeme všem dospělákům za účast a doprovod!!!
18. 6. – 24. 6. výprava našich žáků a žákyň I. a II. stupně podnikla pod vedením p. uč.
Olgy Imrichové studijní vzdělávací zájezd do Anglie.
Účastníci a účastnice zájezdu: Sárinka Svobodová, Míša Kováčová, Vikča Stumbauerová,
Simča Adensamová, Denísek Ferenc, Míra Plch a Ráďa Šebesta.
Program zájezdu
1. den – odjezd z Rapšachu do Pelhřimova a přes Německo do Holandska.
2. den – celodenní návštěva hl. m. Amsterdamu (pěší procházka historickým jádrem
s průvodcem, náměstí Dam s Novým kostelem – Nieuwe Kerk a královským palácem
z poloviny 17. stol. stojícím na cca 13,5 tisících kůlech, národní památník obětem II. světové války, plovoucí květinový trh, projížďka
vyhlídkovou lodí po grachtech – vodních kanálech, návštěva některého z muzeí (Muzeum
Anny Frankové, Rijksmuseum, Van Gogh
Museum, odjezd a ubytování v hotelu F1 ve
Francii.
3. den – po snídaní odjezd do Calais, přeprava přes kanál La Manche, návštěva Stoke-onTrent – zahrady Money Forest se 140 volně
pobíhajícími opicemi, odjezd do Chesteru,
krátká prohlídka Chesteru – hrázděné domy
Chester Rows poprvé vybudovány v 13. a 14.
stol., katedrála s přilehlými městskými
hradbami, ve večerních hodinách ubytování
v rodinách v Chesteru.
4. den – dopoledne: výlet do Manchesteru, prohlídka centra a majestátní novogotické
radnice Town Hall, návštěva stadionu FC
Manchester United – Old Trafford (alternativně: návštěva interaktivního Muzea vědy a
průmyslu); odpoledne: odjezd do přímořského
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letoviska Blackpool s tzv. „Golden Mile“ –
ulicí plnou zábavních mol, pasáží, obchůdků,
procházka po pláži dlouhé 11 km, v případě
časových možností návštěva Sea Life Centre,
možnost projížďky dvoupatrovou tramvají
podél pobřeží, návrat do rodin.
5. den – výlet do nejstaršího britského národního parku Peak District (protkaný jeskyněmi, vápencovými vrchy, vřesovišti a blaty)
– procházka nejkrásnějším říčním údolím
Peak District - Dove Dále (v případě nepříznivého počasí okružní jízda se zastávkami
v národním parku), poté odjezd do Londýna,
ve večerních hodinách ubytování v rodinách v Londýně.
6. den – dopoledne: návštěva hradu Tower, prohlídka Tower Bridge, St. Catherines Docks, plavba lodí po Temži k Westminster Bridge; odpoledne: pěší prohlídka s průvodcem –
Houses of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey, Downing Street, Buckingham Palace,
Trafalgar Square, návštěva Covent Garden, event. možnost projížďky na obřím kole London
Eye, ve večerních hodinách odjezd zpět do České republiky.
7. den – příjezd domů v odpoledních – večerních hodinách.
18. 6. se uskutečnilo již tradičně naším oddílem pořádané „Nejen míčování“ s turisty.
Soutěžili jsme v následujících štafetových disciplínách: běhochůze na lyžích, na špalcích
vpřed, dvojručně dva kuličku posunem do cíle, hlavičkou medicinbal-slalom, ve zvířecí masce medicinbal-slalom nožkou posun–
kop, slalom běhochůzí na polokoulích, sběr
čísel 1 – 24 podle své barvy.
Výsledky „Míčování“ s turisty 2012

1. místo tým Zuzky Š.
2. místo Terky Ž.
Zúčastněným malým a velkým soutěžícím
děkujeme za skvělé výkony a všem na
stupních vítězů gratulujeme!!!
19. 6. naši žáci a žákyně 6. třídy v rámci
odpoledních hodin environmentální výchovy
ukončili práci nad následujícími (mini)projekty, jejichž náplň si sami navrhli, naplánovali si
postup realizace a tvorby a podle potřeby si obstarali materiál a pomůcky; v dílčích prezentacích seznamovali své spolužáky a spolužačky s tím, co se jim podařilo a nad čím aktuálně
pracovali:
Jana, Niki a Simča – zlepšení podmínek trávení přestávek a volného času nejen na chodbě
II. stupně: různé herní a interaktivní prvky (3D model); Anička – alternativní a obnovitelné
zdroje energie: větrná elektrárna (3D model); Filip G., Váša a Matěj – zkvalitnění a zúčelnění
okolí budovy školy: fotbalové hřiště na školním pozemku (3D model); Adam – zkvalitnění a
zúčelnění okolí budovy školy: fotbalové hřiště na školním pozemku (3D model); Pavel –
zkvalitnění a zúčelnění okolí budovy školy: fotbalové hřiště na školním pozemku (3D model);
Martin – zkvalitnění a zúčelnění okolí budovy školy: sportovní hřiště na školním pozemku
(3D model); Míla a Dan – zkvalitnění a zúčelnění okolí budovy školy: adrenalinová překáž-
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ková dráha (3D model); Jirka, Míra a Filip – zkvalitnění a zúčelnění okolí budovy školy: hokejové hřiště s hernou (3D model).
Po dokončení jsme pracovali ve zbylém čase II. pololetí podle následujícího plánu –
(námi zvolené další okruhy – exotická zvířata, zdravý životní styl, zájmy a záliby – volný
čas): Pavel a Váša – moje zoo (2D plakát), originální i osvědčené recepty Eňo Ňuňo; Míla a
Martin – safari (2D plakát); Filip P. – mýtičtí démoni (knížka); Adam – životopisy slavných
fotbalistů; Filip G. a Matěj – labužnická restaurace; Dominik – ze života vydry říční.
20. 6. uspořádali naši vycházející žáci a
žákyně se svou třídní vyučující na zahradě
školy večer na rozloučenou se svou školičkou a jejími zaměstnanci.
Naši deváťáci, naše deváťačky,
děkujeme vám
za bezva večer
plný pohody
a rozjímání
nad uplynulými devíti lety!!!
21. 6. – 23. 6. se uskutečnil třídní výlet
žáků a žákyň naší vycházející devítky s p.
uč. I. Zavadilovou a p. uč. Marií Jirků na místa blízká Rapšachu i do přeshraničí a s noclehem
ve školičce. Podnikli také výpravu za adrenalinem poblíž naší krajské metropole.
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27. 6. jsme zveřejnili zprávičky z naší mateřské školičky sepsané vedoucí p. uč. Janou Šikrovou:
Březen
14. 3. nás již podruhé v letošním roce navštívilo
divadlo LUK. Tentokrát s pohádkou Perníková
chaloupka. Nám, prvňáčkům i dětem ze ZŠ praktické, se pohádka jako vždy moc líbila, zasmáli jsme
se a moc se těšíme na další návštěvu našeho oblíbeného divadélka.
22. 3. jsme se v rámci projektového dne vydali
na celé dopoledne do přírody na dobrodružnou
výpravu na záchranu víly Jarmilky. Počasí bylo
krásné a celý den se nám moc vydařil.
Duben
18. 4. jsme se po dlouhé době vypravili do Suchdola nad Lužnicí do kina na pohádku divadla
Zvoneček O koblížkovi. Krásná pohádka plná veselých písniček a legrace nás jako vždy moc pobavila, stejně jako cesta autobusem.
30. 4. jsme si zasoutěžili s čarodějnicí
Agátou a na zahradě jsme ozdobili a postavili máj.
Květen
14. 5. jsme jako každoročně uspořádali
besídku ke Dni matek. Maminek, tatínků,
babiček i ostatních příbuzných a kamarádů
byla plná školka. Dětem se vystoupení plné
písniček, básniček a tanečků vydařilo.
Maminkám jsme na závěr rozdali dárečky,
které si pro ně děti připravily a nechyběla ani
sladká pusinka.
Červen
1. 6. Den dětí jsme tentokrát strávili v ZOO Ohrada v Hluboké nad Vltavou. Nejdříve
jsme shlédli ne moc povedenou pohádku Králíci z klobouku a potom jsme se vydali na prohlídku zvířátek. Počasí nás nakonec nezklamalo a tak jsme měli krásný Den dětí.
8. 6. jsme se s dětmi z velké třídy zašli
podívat na naše kamarády z 1. třídy. Vyzkoušeli jsme si, jaké to je, sedět v lavici,
prvňáci nám přečetli pohádku a potom jsme
si společné zazpívali a zahráli si hry na interaktivní tabuli. Nakonec jsme si vzájemně
vyměnili dárečky a předškoláci už se těší na
září.
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22. 6. Rozloučení s předškoláky – POHÁDKOVÁ NOC VE ŠKOLCE.
Odpoledne jsme se sešli ve školce a poté jsme se vydali hledat poklad podle obrázků na
stromech. Obrázky nás zavedly až do lesa, kde jsme poklad našli. Potom jsme si opekli buřty, zasoutěžili si a zadováděli na zahradě a vydali se zpět do MŠ. Tam jsme si zazpívali
s kytarou, vysprchovali se a vydali se na noční hru. Podle světýlek jsme našli cestu ke druhé
polovině obrázku Dášeňky, dostali sladkou odměnu a pak už honem do postýlek. Ráno jsme
si nalepili a vybarvili obrázky z noční hry, uklidili si a zabalili batůžky a čekali na maminky. Celá akce se nám moc vydařila a budeme dlouho vzpomínat.
27. 6. jsme předškoláky pasovali na školáčky, rozloučili se s nimi a rozdali jim dárečky
na památku na docházku do MŠ.
Od 21. 6. opět na konci školního roku v naší základce:
- kontrola a předávání učebnic, úklid a drobná údržba (postupně I. a II. stupeň; 21.
6. – 22. 6.; 25. 6. – 27. 6.)
- 5. pedagogická rada (25. 6.; výchovně vzdělávací oblast)
- 28. 6. volejbal – vycházející : pracovníci školy s překvapujícím výsledkem 1:2
- 28. 6. diskotéka 9. třídy – tanec, písničky na přání a soutěže
- 28. 6. slavnostní oběd vycházejících
- 29. 6. předávání vysvědčení
- 29. 6. slavnostní ukončení školního roku 2011/2012
- 29. 6. rozloučení s našimi vycházejícími žáky a žákyněmi a přivítání prázdnin
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Písnička na rozloučenou
(pro deváťáky – školní rok 2011/2012)

Na melodii písně Tomáše Kluse Sentiment na tři body
1 Zdalipak Ondra (Bárta) do Japonska jednou dorazí, a jestli rychlovlakem Šinkanzen někam vyrazí
A kdy firmu Nintendo do svých rukou převezme a kterou krásnou Japonku si za ženu vezme
Proč Iva (Dvořáková) tak ráda provokuje svoje okolí a jestlipak to samé i svým dětem povolí
A proč chce Iva studovat zdrávku a ne farmářku a snad ji nikdo nikdy nebude mít za lhářku
Ref 1:
Nemáte se čeho bát, když se s životem budete prát
Strach přijde, až poleví nadšení z toho, že jste tady na zemi
2 Proč Roman (Novotný) vstává už v pět a ne třeba v šest a kdy místo domluvy používá
tvrdou pěst
A proč v autobuse sedí vždycky vzadu uprostřed a jestli překoná překážky, aby mohl jít
vždy vpřed
Co všechno Verča (Herzogová) za den s klidem spořádá: kuře, smažák, párky, housku to
jen tak někdo nezvládá
Chemie, tyrkys, počítač a taky běhání to je její život včetně brášků hlídání
Ref 2:
Nemáte se čeho bát, když je na koho se smát
Pláč přijde, až poleví nadšení z toho, že jdete na střední
3 Proč Radek s Petrem do rádia často volají a jestli se s moderátory jednou potkají
Petr (Voříšek) známý pod přezdívkou DJ Pigolas, až vyhraje Československo má talent,
pojede do Las Vegas
Radek (Polák) si svůj názor vždycky podrží a třeba i hádkou svou pravdu podpoří
taky za Péťou na Františkov často jezdívá a na onlajnovky se denně podívá
Ref 1:
Nemáte se čeho bát, když se s životem budete prát
Strach přijde, až poleví nadšení z toho, že jste tady na zemi
4 Jestlipak Jana (Ferencová) ve všem využije svého nadání a zdalipak jednou vyhraje soutěž ve sloním smrkání
A koho Jana svým krásným hlasem jednou omámí a kdy už se se svou muzikálovou rolí seznámí
Proč jde Mája (Gáborová) na zdrávku a ne na veterinářku když zvířátka má ráda možná
trochu víc než brášku
Ve škole je Mája často tichá jako rybička a venku zas jak vylíhlá z divokýho vajíčka
Ref 2:
Nemáte se čeho bát, když je na koho se smát
Pláč přijde, až poleví nadšení z toho, že jdete na střední
5 A jestli Honza (Kříž) do Ameriky jednou dorazí a koho tam v guitar hero asi porazí
A jakou počítačovou hru Honza jednou vymyslí a kolikrát denně náves objede na bruslích
Kolik dětí si Adéla (Jindrová) ještě pochová a kolik koček a kocourů doma vychová
A jestli v příštím životě bude chůva nebo jezevčík a jestli bude lovit, a nebo dávat děti na
nočník
Ref 1:
Nemáte se čeho bát, když se s životem budete prát
Strach přijde, až poleví nadšení z toho, že jste tady na zemi
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6 Marek (Richter) o prázdninách brigádu nikdy hledat nemusí, táta mu
v lese práci určitě vymyslí
Když má Marek někdy špatnou náladu, dá si skleničku piva a problémy hodí
za hlavu
Nela (Pudilová) na kreslení velký talent má a snad ani dost fantazie nepostrádá
Ve škole se za své dlouhé vlasy schovává, možná příliš krátké noci dospává
Ref 2:
Nemáte se čeho bát,
když je na koho se smát
Pláč přijde, až poleví nadšení z toho, že jdete na střední
7 Petr (Tundr) do školy na kole v létě každý den uhání, s Ondrou, Adamem, autobusem a
auty se předhání
Jestlipak kočárkový cross bude Petr jednou pořádat a zdali bráchovi bude s výchovou pomáhat
Bára (Nistorová) při těláku schody pečlivě zahřívá, tepláky a boty většinou nemívá
Podle všeho bude Bára jednou průvodčí a s pasažéry bez jízdenky pořádně zatočí
Ref 3:
Nemáte se čeho bát, dokud je o co se prát
Osud vždy jen trochu pomůže, bez vás ale nic nezmůže

Rozloučili jsme se
s našimi odcházejícími žáky a žákyněmi,
a přejeme vám
úspěšný start do nového kola střetu s životními osudy,
hodně zdraví, štěstí,
kamarádů a úspěchů!!!
Loučíme se také
s paní učitelkou Annou Novákovou,
s paní učitelkou Ivanou Zavadilovou
a s panem školníkem Janem Kadlecem
a děkujeme Vám za odvedenou práci pro naši školu
a přejeme každému z Vás hodně zdraví, štěstí a životní pohody!!!
Popřejme si sluníčkové a pohodové prázdniny
a ať je nový školní rok zase o něco
lepší než ten uplynulý!!!
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Dnes jsme se výjimečně sešli mezi 16. a
17. hodinou, jelikož jsme až v pátek končili
školu. Po příjezdu všech táborníků Kája zavelel nástup a poté jsme se rozdělili do skupin.
Po rozdělení do skupin šli někteří z nás hrát
společenské hry nebo baseball. Když jsme
dohráli, Kája nám přečetl instrukce k CTH.
Poté jsme se sešli ve správném pořadí na nástup, Kája ukončil táborový den a šli jsme si
vyčistit zuby. Jako každý rok zazněla večerka,
šli jsme do hajan.
Lux, Janča, Cose, Šindler, Fanda

Ráno nás svým vikingským hlasem probudil Martin. Poté si šli někteří jedinci vyčistit
zoubky. K snídani jsme vyfasovali kakao
s vánočkou. Jako první jsme hráli hru jednotlivců, ve které zvítězil Radek Šebesta. Tato
hra se jmenovala Eskymácké píchání.
A druhou hru jednotlivců Kdo z koho,
v níž šlo o to, abychom se zavřenýma očima
ulovili soupeře jako první. V čase následujícím jsme do sebe naházeli oběd - houskový
knedlík s něčím na paprice ( kuře - pozn.
Majka). Poté jsme jeli na staré tábořiště na
1. etapu CTH, ale nejdříve jsme se zastavili na
pískovně. Když jsme odcházeli, konečně přijela na tábor jedna velmi (ne)důležitá osoba, a
to právě Honza. Cílem etapy bylo vyluštit
šifru za pomoci házení, běhání a jízdy na kole.
V této hře bylo jen málo pravidel a i přes
„tvrdou kontrolu“ Hanze se je podařilo porušit. Na krásném posledním místě se umístil
tým Rádi Šebesty, na děleném 2. místě Jančin
a Fandův tým a na 1. místě tým Tomáše Horníka. Po etapě někteří znovu navštívili pískovnu. Když jsme se vrátili, tak se velká část táborníků vypravila ke Čmuchalům na finále
EURA. Fandili jsme Italům, ale i tak vyhráli Španělé. Poté jsme se vrátili zpět do svých stanů
a již se těšili na následující den.
Lux, Janča, Honza K., Šindler
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Ráno nás svým jemným mužným hlasem
probudil Čechovina. Dal nám rozcvičku a pak
nás poslal vyčistit si zoubky. Po následném
nástupu jsme se dozvěděli o nadcházející etapě. Tuto etapu všichni pojali sportovně.
V hangáru jsme rozluštili první šifru a vydali
se velmi svižným krokem až k soutoku Dračice a Lužnice, to však bylo naprosto špatně,
protože druhá šifra ležela necelých 20 metrů
od tábora. Třetí zprávu jsme našli za prasečákem. Byl tam vidět obrázek, na kterém byla
znázorněna Žabárna. Zde jsme našli morseovku, která nás navedla na kótu 460. Tato šifra
nás poslala k Umyvadlovým skalám, kde jsme
nalezli zprávu a ta nás nasměrovala zpět do
tábořiště. Etapa dopadla uspokojivě. Vyhrál
Tom s Honzou, druzí byli Janča a Lux, třetí
byl Fanda a spol. a čtvrté nebudeme jmenovat.
Dali jsme si dobrý obídek - friko s koblihami
a čekali jsme na Ráďu, který se stále plahočil
kdesi za hranicí tábořiště. Po jeho příchodu
jsme chvíli odpočívali u řeky, pak jsme vyrazili k pískovně. Na pískovně jsme jezdili na
kánoích a strávili zde skoro celé odpoledne.
Cestou zpět jsme to zakempili u Čmuchalů.
V táboře jsme rozdělali táboráček a krapet si
zabékali. Na pomyslném jevišti se nám představili Justa, Anička, Janča a Honza Š. + Kevin a spol. Také nesmíme opomenout naše skvělé
kytaristy Olču, Vlaďku a Šíšu. To už je pro dnešek opravdu vše.
Lux, Janča, Honza K.
PS. Hláška dne byla řečena Kájou: „Chce si ještě někdo šlehnout?“

Dnes ráno nás svým drsným pokřikem
vzbudila Sára. K snídani jsme si dali chléb
s medomáslem, který byl velice chutný. Po
snídani probíhala příprava oběda. Následovala
další etapa CTH, která však byla velmi zrádná. Bylo vyznačeno mnoho bodů na mapách,
na které jsme měli dojít, ale pouze na jednom
místě byla hledaná mince, na místě zvaném
Žabárna. Na prvním místě se bohužel opět
umístil Tomášův tým. Po etapě, která byla
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velmi náročná jak fyzicky, tak psychicky,
jsme si dali oběd, který byl velmi šmakózní.
Po obědě pršelo, tak jsme hráli společenské hry. Jakmile přestalo pršet, šli jsme na
další etapu. Měli jsme dojít do Klikova, kde
byly umístěny očíslované kameny. Etapa spočívala v tom, že jsme měli kameny seřadit od
nejmenšího po největší. Tuto etapu už zase
vyhrál Tomáš se svým týmem. Po návratu
všech skupin se hrály různé hry. K večeři
jsme si dali chleba s rybí pomazánkou a také
byla velmi dobrá česnečka, která nám všem
chutnala. Poté nastala hygiena v podobě čištění zubů. Když si, doufejme, všichni vyčistili zuby, odešli do svých stanů, poslechli si večerku
a již se ponořili do světa svých snů.
Lux, Janča, Honza K., Honza Š.

Do dnešního krásného dne nás probudil
Šíša. Dali jsme si chléb s marmeládou, připravený Tomášovou družinou, a pomalu si začali
chystat kola na nadcházející výlet. Původním
plánem bylo najít 7 kešek, ale z důvodu časového vytížení a vysoké lenosti účastníků zájezdu jsme hledali pouze tři. Naše družina se
rozdělila na dvě části, na ty líné a na ty extra
líné. První skupinu vedl Kája, který se dohodl
s Šíšou na místě, na kterém se sejdeme. A tak Šíšova skupina čekala dvě hodiny na Káju. Nakonec jsme se všichni šťastně setkali, kde jinde, než v hospodě na Koskách.
Poté jsme se cestou zpátky s velkým překvapením dočkali pár nehod. Příroda s námi také
nebyla, přímo před některými z nás vyskočila zcela
nečekaně srna, Lux o tom vyprávěl celé odpoledne.
Po vyčerpávajícím výletě jsme si konečně mohli sednout k obědu a nakrmit se. K obědu byla výtečná čočka s párkem, vejcem, okurkou a chlebem. Oběd byl
znamenitý. Po obídku jsme si váleli šunky v táboře a
pak jsme si je pouze přenesli na pískovnu. Ráchali
jsme se skoro celé odpoledne. V podvečer jsme hráli
hru jednotlivců. První skončila Džusta. Po hře jednotlivců následovala volná zábava, se kterou naložil každý, jak chtěl. Následovala výtečná čočková polévka.
Poté šli někteří jedinci hrát volejbal. Jeden jedinec
ostatní opravdu doháněl k šílenství, nehorázně vytáčel
i jindy klidnou Andulku. Po vyčištění zoubků jsme
ulehli a začali se psychicky připravovat na další den.
Honza K., Lux, Janča
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Dnes ráno nás celkem drsným způsobem vytáhl Honza ze stanů. Jeho drsná rozcvička
probrala každého ospalce, jen několik statečných zůstalo. Snídaně se dnes skládala z chleba se
sýrem a kakaa. Když jsme dosnídali, přišel
k nám Šíša a oznámil ne jednu, ale dvě etapy
najednou. První etapa spočívala v chytání ryb
v Dračici. Měli jsme dvě hodiny na to, abychom pochytali co nejvíce ryb. Tuto etapu
vyhrála Fandova skupina, druhá byla Ráďova
skupina a třetí Tomášova skupina. Jedna skupina bohužel rybu nechytila. Druhá etapa spočívala v tom, aby si vedoucí konečně užili
chvilku klidu. Tuto etapu vyhrál Tomův tým
a to převážně díky Honzovi Kreklovi.
Na krásném druhém místě skončila Janči
skupina, a to její zásluhou. Na třetím místě
byla Fandova skupina a čtvrtý skončil Ráďa.
K obědu jsme dnes dostali rajskou. Po obědě
jsme dělali pantomimu a tuto soutěž vyhrála
své skupině skvělá kuchařka Janča a trochu jí
také pomohl Lux. Také se vyhodnocovaly
mince, do kterých jsme ryli. První skončil
Fanda a jeho banda, druhá Janča a na společném třetím místě byli Tom a Ráďa. Potom
jsme si dali k svačině tvaroh a pak jsme si
udělali oheň a na něm opekli buřty. Přijeli
k nám vzácní hosté, muzikanti, tak jsme šli do
hangáru. Tam jsme si všichni společně zazpívali. Pak už následoval pouze nástup, čištění
zubů a písnička na dobrou noc.
Lux, Janča, Honza K., Spiderdave

Dnes ráno nás probudila Andulka, samozřejmě zavolala rozcvičku. Byly již legendární
„hlava, ramena, kolena, palce“. K snídani nám
byly dovezeny znamenité koblížky. Všichni
jsme si pochutnali. Následovala etapa CTH,
v níž šlo o to najít pouzdro pod vodou. Pouzdro mohlo být ukryto v úseku zhruba od Skottových varhan až kousek za Zajíc. Tuto etapu
vyhrál Fandův tým, druhé místo získal Tomův
tým, třetí byl Jančin tým a na krásném čtvrtém
místě se umístil Ráďův tým. Když jsme přišli
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do tábora, dali jsme si šlofíka a okamžitě jsme
vlítli na další etapu. Šlo o to dokopat míček
slepený z papíru ke drátům a zpět.
Toto klání vyhrál tým Janči, druhý byl
Fandův tým, na třetím místě Tomův, na čtvrtém místě Ráďův tým. Následně jsme si dali
gordon blue a brambor. Po obědě jsme skočili
do řeky a asi za hoďku jsme jeli na pískovnu.
Když jsme jeli zpátky, museli jsme chvátat,
protože začalo hřmít. Když skutečně začalo
pršet, odešli jsme do hangáru. Hráli jsme různé společenské hry. Byl takový vítr, že se nám
málem složil hangár. Po dešti jsme měli hru
jednotlivců na kolech, cyklokros. Tuto soutěž vyhrál Tomáš. Po soutěži jednotlivců jsme si
dali večeři - polévku rajskou a knedlíčkovou. Pak jsme vymýšleli scénky k zítřejšímu půlícímu táboráku. Když jsme skončili, byl již večer a tak Andulka zavelela nástup. Jelikož má
dnes Kája narozeniny, popřáli jsme mu vše nejlepší, ještě jednou připojuji gratulaci. Poté jsme
si vyčistili zoubky a šli spát.
Lux, Janča, Honza K., Ráďa, Spiderdave

Ráno nás probudil Ondra, rozcvička byla celkem fajn. Když rozcvička skončila, dali jsme si snídani, náš oblíbený chléb s medomáslem. Začali
jsme připravovat půlící táborák, někteří začali nosit
dřevo
a jiní jim dělali psychickou podporu. Chtěli bychom
zdůraznit, že jsme výjimečně žádný strom neukradli, no vážně, čemu se divíš(te)? Táborák nebyl sice
největší, ale rozhodně větší než ten první. Malí si
dopoledne připravovali scénky, velké nebudeme
komentovat. Okolo jedné nás zavolala k obědu Andulka a každému nadělila jeho dávku. Špagety nám velmi chutnaly i přes to, že jsme s nimi
svedli krutý souboj se lžícemi. Dalších pár hodin jsme strávili se svými rodinami. Po našem
návratu nás nikdo nemohl poznat, protože jsme se umyli a zcela tak změnili svou podobu. Již
za okamžik jsme se sesedli kolem táboráku,
Míla měl řeč a Fanda zapaloval oheň. Začali
jsme zpívat a malí předvedli pod Martinovým
vedením svou scénku, ještě nám stačily naše
malé zpěvačky zazpívat a pak začalo pršet.
Jenže to byla jen přeháňka, a tak jsme byli
v hangáru jen chvíli. Jakmile jsme se vrátili,
zazpívali jsme si jednu píseň a byl čas na velkých s jejich scénkami. Ti se ale moc nepředvedli, scénka byla jen jedna. Chvíli jsme ještě
byli u táboráku a zazpívali si pár písní. Kája
nás překvapil, zrušil všechny hlídky, nejspíš
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proto, že je zde v nočních hodinách docela rušno, a tak jsme šli bleskurychle spát.
Lux, Honza K., Janča

Do dnešního rána nás vzbudila svým jemným hláskem Janča, která se k nám zachovala
opravdu velkoryse a řekla nám: „Protáhněte si
svaly a jděte si vyčistit zuby.“ Na tuto skvělou
větu jsme čekali celých 9 dní. Naše chuťové
pohárky rozvášnila snídaně v podání vánočky
a kakaa. Následně nám byl oznámen náš první

dnešní úkol, měli jsme pomocí přírodních
zdrojů obarvit látku na červeno. Dostali jsme
3 pokusy, ze kterých jsme museli vybrat ten
nejčervenější pruh látky. Na 1. místě skončila
Jančina družina, 2. místo obsadil Fandův tým
a na společném 3. a 4. místě skončily týmy
Toma a Rádi. Ještě před malou přeháňkou
jsme si dali oběd - řízek s bramborami a okurkovým salátem.
Sotva dopršelo, vrhli jsme se na hru jednotlivců a snažili jsme se získat další body do
osobního hodnocení. Náplň této hry spočívala v tom zapamatovat si či napsat číselné součty a
donést je sečtené do tábora. Vítězkou této hry se nestal nikdo jiný, než Anička C.
Před další etapou jsme si dali svačinku a
vyrazili jsme na Žabinec, kde jsme se z 15
náhodně složených kamenů dozvěděli cíl naší
další cesty. Zhrozeni, ale přesto stále nabiti
energií ze sobotního pobytu doma, jsme se
vydali na Umyvadlové skály, kde na nás nečekala jen zpráva, ale i všudypřítomný Hanz a
Hanz s připraveným foťákem. Do tábora jsme
se vrátili v tomto pořadí: Fanda, Ráďa, Janča,
Tom. K večeři jsme měli namazané chleby.
Hned, jak jsme dopapkali, začalo velké utkání
na hřišti nad táborem. Jednalo se o exhibiční
zápas ve volejbalu - plácané. Náhle náš zápas
přerušil Jančin hlásek, který nás svolával do
tábořiště na nástup. Po Jančině nepovedeném pokusu vytáhnout sekeru ze špalku si ho odtáhla
až ke kamnovcům, kde našla spásnou pomoc a tím ukončila dnešní táborový den.
Janča, Honza K.
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Dnešní ráno zahájila den rozcvičkou Lucka, která díky svému úsměvu rozjasnila jinak
deštivé ráno. Díky již zmíněnému dešti jsme
byli nuceni přenést si snídani do hangáru. Celé dopoledne jsme strávili stavbou lodí. I když
se někteří usilovně snažili postavit nejdokonalejší loď, srazil je Šíšův zákon o její maximální délce a šířce. Většina týmů musela svoji
loď uříznout a někteří začali od začátku. Nakonec na světlo světa přišla jedna loď, jedna
kánoe, jedno ufo a konečně jedna velká krásná
žirafa. Tato etapa měla čtyři části: 1. stavba, 2.
hodnocení vzhledu, 3. rychlostní závod, 4.
výdrž lodi pod nátlakem nepřátelské palby. V rychlostním závodu nejlépe uspělo Ráďovo ufo,
vzhledově padla nejvíce do oka Fandova loď, v závěrečném
kole, ve kterém šlo o to přežít šiškovou smršť, obstál opět
nejlépe Ráďa. Někdy mezi tím jsme si dali gulášek
s knedlíkem, který byl vynikající, opravdu vynikající.
S neutuchající touhou po získání dalších bodů jsme se okamžitě vrhli na sběr borůvek. I přes to, že více borůvek prošlo našimi ústy než ešusy, dokázali jsme společnými silami
nasbírat plný kýbl těchto fialových bobulí. Hned, jak jsme
se vrátili do tábořiště, byla nám představena překážková
dráha, tentokrát byla mnohem lehčí než loňská. Jako první
jsme měli vylézt na strom a následně ho slanit. Následovala
lanová lávka přes řeku a následné vrácení po normální lávce. Pak jsme podlézali a přeskakovali příčky, házeli talířem
na určené místo, skákali na kusy dřeva, házeli párem kostek,
dělali ambulanční uzel a doběhli na uzlovačku položenou
jako cíl. Před nástupem jsme měli opět volnou chvilku, tak
jsme ji každý využili po svém. Dnešní den ukončil při nástupu Šíša a pak jsme byli zahnáni jako stádo ovcí spát.
PS: Hanzi M., máš prý krátkočichej nos :-) (joke jen pro vedoucí)
Honza K., Janča

„Kdy už si konečně půjdeme vyčistit ty
proklaté zuby!!!“ říkali jsme si v průběhu příšerné rozcvičky v podání Hanze většího.
Sotva jsme si stihli vyčistit zoubky, byli jsme
přivoláni na snídani. Měli jsme chlebomáslo
se sýrem, vedli jsme vášnivé řeči o velmi brzkém bodování úklidu, které nás opravdu rozo-
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hnilo. Na druhou stranu jsme si užili odpočinkovou etapu,
ve které jsme skládali pečeť. Za úkol jsme dostali složit
obrázek, který byl rozdělen na 6 částí. Po dokončení jsme
se dozvěděli výsledky. Na prvním místě se umístil Tomův
tým, druhý byl Janči tým, třetí místo získal Fandův tým
a na krásném čtvrtém místě skončil Ráďův tým.
Z poklidného slunečného dopoledne nás vytrhla hádka
o umístění ve včerejší etapě (Šíša je fejkař!!).
Před výtečným obídkem jsme si stihli dát 1/3 etapy
nesoucí název „Pakobal“. Dali jsme si již zmíněný obídek,
když v tu ránu začalo nehorázně pršet. Někteří z nás se ani
nenajedli, a tak jsme museli čekat na fejkaře (Šíšu) a Martina s deštníky. I přes strašné krupobití jsme si vychutnali
legendární oběd - kynuté knedlíky s borůvkovou polevou.
Jelikož po dešti zůstaly kaluže, okamžitě jsme je využili
k naší zábavě a začali jsme se klouzat. Když se konečně na oblohu vyhouplo sluníčko, byli
jsme sehnáni k řece na další etapu, kde jsme zachraňovali ubohého Fernandoze. Jednalo se o
vodní slalom, ve kterém zvítězil zřejmě Radek, druhý byl Tomáš, třetí Fanda, čtvrtá byla Janča.
Souběžně s touto etapou probíhala i hra
jednotlivců, a to mistr šifer. První dvě místa
ovládli „bratři“ Kreklíkovi a na třetím místě
Anička C. Poté následovala delší chvilka volna, při které jsme si zahráli baseball atd. Večer se už opakoval známý kolotoč - nástup,
zuby, večerka a spát. Jenomže v noci před
půlnocí nás vytáhli ze stanů vedoucí a byla
noční etapa. Měli jsme najít Fernandozovu
hlavu ukrytou pod zemí u Žabince a vrátit se
zpět s nejrychlejším časem. První byl Tomův
tým, jelikož si Fandův tým zapomněl minci,
třetí byl Jančin tým a čtvrtý byl Ráďův tým.
A pak jsme šli konečně do hajan.
Lux, Janča, Honza K.

Horlivý jekot malého Ondráška se nesl
celým tábořištěm dnes ráno při budíčku. A tak
jsme tedy vstali, Olča vymyslela zajímavou
rozcvičku. Rozdělili jsme se do dvojic a cvičili společně. K snídani nám Ráďa a Andulka
připravili zde velice oblíbenou snídani - chléb
s medomáslem. Jedinou výjimku tvoří Janča,
ta chléb s medomáslem ráda nemá. Když jsme
dosnídali, začala etapa Oheň pálivý. Tuto etapu si vedoucí velice užili, protože nás
v průběhu dne mučili, například jsme jako
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čápi stáli na jedné noze, vydržet bez mrkání
a dopoledne ještě mučivá část. Jakmile skončilo dopolední mučení, dali jsme si oběd kuřecí nudličky s rýží. Po obědě přijel náš
bývalý táborník Homi a jel se s námi podívat
na etapu lovení měsíčního kamene. Jeli jsme
do Pekla, kde nás čekala velice obtížná
zkouška a zároveň druhá část mučení. Lovení
měsíčního kamene vyhrál Tomův tým, druhý
byl Fandův tým, třetí Jančin tým a čtvrtý Ráďův tým. Cestou zpět jsme se stavili na pískovně. Hnedle, co jsme se vrátili, začali jsme
provozovat Mistra uzlů. Téměř všem se to
dařilo, až na pár výjimek. Mistra uzlů vyhrála Anička Círalová, která to stihla za rekordních
37 vteřin. Když jsme douzlovali, byl již podvečer, a proto jsme si dali večeři, opekli jsme si
buřty na ohni. Nastal čas, kdy již měl být nástup, a tak jsme si vyčistili zuby a šli spát.
Lux, Janča, Honza K.

Dnes ráno nás vytáhl ze stanů Pety, který se
dostavil minulou noc. Pety nám nadiktoval
kraťoučkou rozcvičku, kterou uzavíral o trochu
delší běh, než obvykle. Před závěrečnou etapou
jsme si dali k snídani chléb s marmeládou a čajíčkem a začali se připravovat a balit na již zmíněnou etapu. Dostali jsme s sebou balíček
s jídlem na celý den. První zpráva se nacházela
hned tady v táboře a oznamovala nám, že máme
jít za Klikov, kde jsme kdysi skládali kameny.
Následně jsme šli k můstku u Zajíce, další zpráva nás poslala na Žabinec.
Z Žabince jsme šli směrem ke kótě 460. Poté trvala
delší cesta na Novou Huť, kde byla umístěna další šifra,
u které jsme se měli ozvat telefonem. Naši cestu zakončila poslední šifra u Pekla na Františkově, která nás dovedla do pískového lomu, kde se nám stopnul čas. Nakonec jsme měli šanci získat 300 bodů tím, že jsme museli ze skály hodit klíč. Měli jsme na to čtyři pokusy.
V závěrečné etapě skončil poslední Ráďa, třetí Janča,
druhý Tom a první Fanda. Hned jak jsme přišli do tábora
z pískového lomu, dali jsme si k večeři smažený květák
s bramborem. Potom jsme se rozdělili do skupin na zítřejší Hry bez pranic a někteří začali s přípravou vlajky
a pokřiku. Po zoubkách, nástupu a večerce jsme se uložili do hajan.
Lux, Janča, Honza K.
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Dnes ráno budíček vedl Martin, zahájil
s námi Vikingskou rozcvičkou a šli jsme si
vyčistit zuby. Sotva jsme si stihli doladit naše
vlajky a pokřiky, byli jsme svoláni na jubilejní
plnoletý 18. ročník Her bez pranic. Představilo
se nám 6 týmů složených z táborníků a jeden
tým podvodníků (vedoucích). V první disciplíně jsme sbírali lahve, výjimečně vedoucí nebyli první, asi si to špatně nacvičili. Druhá disciplína byla Omotokůl, omotávali jsme provaz kolem kůlu, kdo byl nejrychlejší, vyhrál. Třetí
disciplína byla Vypíšus, celá družina měla co nejrychleji pomocí brčka vypít ešus plný vody.
Před další disciplínou jsme měli již legendární, pověstmi opředenou svíčkovou.
Všichni jsme se nacpali až k prasknutí, chvíli byl polední klid a pak jsme si dali další disciplínu, a to Bembyvrh. V této disciplíně jsme házeli badmintonovým míčkem, kdo dohodil
nejdál, vyhrál. Pátá disciplína byla Tunelvod,
v této disciplíně jsme měli pomocí tří trubek
dopravit míček do ešusu, který byl v cíli. Šestá disciplína byla Vyvážbol, kde jsme měli
udržet míček v trubce (a běhat při tom). Sedmá disciplína byla Kulkojamčák, zde jsme
měli dopravit pomocí hokejky golfový míček
až do jamky. Osmá disciplína byla Štaflsirka,
dali jsme si sirku na lžíci, která byla v ústech,
a obíhali kužel. Devátá disciplína byla F1-KY,
kdo ho dofoukal tam a zpět nejdříve, vyhrál.
V desáté disciplíně zvané Kulovrhotah jsme
táhli kládu do kopce. V 11. a poslední disciplíně jsme házeli kostkou a kdo naházel nejvíce, vyhrál. Hry bez pranic vyhráli opět vedoucí
pod názvem BLARUMBLE. Z táborníků byli nejlepší RETARDI. Po vyhlášení výsledků
jsme šli připravovat táborák a následně k němu usedli. Pořádně jsme si zazpívali a rozdali si
pochvaly, malí šli po zpívání spát, velcí ještě chvíli zůstali.
Lux, Honza K.

Je sobota, dneska odjíždíme domů. Ráno
nás vzbudil Štěpán, bez rozcvičky, po snídani
jsme uklidili tábořiště a sbalili si věci. Když
začali přijíždět první rodiče, rozloučili jsme
se, vystřelili tři rakety a postupně odjížděli.
Letošní tábor se nám vydařil a už teď se těšíme na ten další.
Majka
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Dětská posádka
1. Nikolka G.
2. Lucka G.
3. Ondra H.
4. Markétka H.
5. Lucka K.
6. Kubík K.
7. Kuky K.
8. Luky M.
9. Vojtík P.
10. Honzík P.
11. Martin P.
12. Pavlík S.
13. Bětka Š.
14. Markétka Z.
15. Terka Ž.

Sobota 30. 6.: zabydlování, slavnostní zahájení 1. táborového dne, stavba vikingských
Drakarů nebo Snekarů.
Neděle 1. 7.: příprava zahajovacího táboráku, turnaj trojic o Thorovu poctu (běh do

vrchu, běhochůze na lyžích, špalcích a polokoulích), koupání v Dračici, šití vikingských
halen a vyšívání run (po celou dobu tábora),
výroba Thorova kladiva, hry s Kájou
v hangáru při bouřce (upír, na debily, aktivity,
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kartičky).
Pondělí 2. 7.: pokračování turnaje trojic o Thorovu
poctu (cross s úkoly v lese, trojskok), pokračování v šití
a vyšívání, výroba vikingských štítů, koupání v Dračici.
Úterý 3. 7.: úklid ve stanech, pokračování turnaje
trojic o Thorovu poctu (přechod přes Duhový most ve
stylu terčák), bojovka s rudými indiány, výroba vikingské přílby-masky, budování pevnosti Vikingů na břehu
Dračice, frotáže listů ze stromů v okolí tábora, aktivity
s Kájou, zpívánky s Oli.
Středa 4. 7.: stavba pevnosti, šití a vyšívání, hrátky
v týpku (např. blázinec), koupání v pískovně, hon na
kartičky v lese, hry v hangáru (Dobble, Duch, Česko –
průběžně po celý tábor), předávání poct za soutěže a hry
(průběžně); večerní putování za vlkem Fenri a zaříkávání jeho zlé
síly – do lesa se svíčkami u lodí Drakarů či
Snekarů.
Čtvrtek 5. 7.: boj u jasanu Yggdrasil (boj u
kůlu), přetahovaná (nohama, rukama), tvorba
osminohého Ódinova koně Sleipnira, opékání
buřtíků, koncert skupiny p. Luboše Hrdličky
v hangáru.
Pátek 6. 7.: honba za lesním pexesem s Oli
a Lucy, Mistr šifer, šití a vyšívání, návštěva
campu U Pískovny (Čechalů).
Sobota 7. 7.: úklid stanů, Mistr uzlů (výcvik), výroba amuletů, koupání doma, příprava
na táborák s programem, půlící táborák
s programem – naše taneční a bojové vystoupení.
Neděle 8. 7.: pozorování zvýšené hladiny
říčky Dračice – výstraha a zákaz vstupu k ní,
Mistr uzlů s Janičkou Š., šití a výšivky s Oli,
vystřihovánky s Martinem, psaní táborové króni
s Oli a Lucinkou, zmrzlinka v kornoutcích, miniTZ (uzle – U, kulturně poznávací činnost –

KPČ, dřeviny - D), předávání poct za Mistra
uzlů.
Pondělí 9. 7.: trojboj (týmový turnaj –
šipky, turistické a topografické značky – TT,
počítání různě umístěných a v různých stylech
zapsaných číslic a čísel 1 – 27), bojovka
s míčky v lese, kreslení a malování (z táborového života), výroba terčů, stavba lodí a loděk
ze dřeva, dobývání jílu, předávání poct za
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trojboj.
Úterý 10. 7.: sběr borůvek s Oli a Sárou,
ohně trosečníků, překážková dráha, sprchování a hygiena v Dračici; noční stezka odvahy
(putování po světýlkách svíček – pocta zemřelým vikingským válečníkům a jejich bohům)
s převzetím pocty.
Středa 11. 7.: závěrečná etapa
s následujícími disciplínami – rozšifrování
zpráv v Morse a šifer, hádání hádanek, „souboje“ v uzlování, skládání rozstříhaného obrázku, hod šipek na terč, hledání tyček podle
čísel, výprava k soutoku Dračice s Lužnicí,
sosáčky sosáme, stavba a let vlaštovek (šipek), vrh špalíkem, hod kamenem na cíl, štafetový
závod na Sleipnirovi, skládání a recitace oslavné ódy na Ódina, jeho božstva a táborový život.
Čtvrtek 12. 7.: příprava na výlet a celodenní výprava do Třeboně (stezka zdraví, hrobka,
hráz rybníka Svět, historické centrum, drobné nákupy a občerstvení), vyhodnocení naší celotáborové hry s předáním medailí, poct a sladkostí, rozdělení do týmů na Hry bez pranic včetně
přípravy vlajek a pokřiků.
Pátek 13. 7.: 18. ročník Her bez pranic (disciplíny – např. týmový lov rybek z petek, týmové vysosání 2 litrů vody, štafetový hod
badbintonovým košíčkem, štafetový běh se
zápalkou na lžičce, týmové tahání kusu kmene
do vrchu, týmový fuk F-1, štafetový odpal
molitanové hrací kostky tenisovou raketou na
nejvyšší počet bodů, golf hokejkou do plecháčku, štafetové obvazování tyček provázkem, štafetový běh s rourou od papíru
s tenisákem uvnitř, týmové budování tunelu
pro putující golfový míček) závěrečný táborák
s předáním pochval, vyhodnocením úklidu ve
stanech (celotáborové bodování úklidu), čtením táborové kroniky a zpívánkami.
Sobota 14. 7.: úklid táborových staveb a pozemků, balení, poslední nástup a rozloučení.

Mé největší táborové zážitky – mně
se nejvíc líbilo
(za období 30. 6. – 8. 7.)
- soutěžili jsme, stavěli jsme bunkr, koupali jsme se
v řece a v pískovně, vyráběli jsme amulety, vikingské
sekery, vikingské lodě, štíty, Sleipnira
- vyráběli jsme s Lukym a Ondrou dráhu na autíčka
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a foukací auta
- výprava za vlkem Fenri, běh na
lyžích, výroba zbraní
- lesní pexeso, běh do vrchu, terčák,
runy, Čechalové
- hrát na blázna, byla dobrá hra
pexeso, koupali jsme se v Dračici a bylo
to úža, že jsem byla druhá
v přetahovaná nohama, baví mě šít halenku, že jsme šli k Čechalům a bylo to
dobrý
- lesní hry a běhání, Mistr uzlů – byla jsem na 2. místě, cross v lese, lesní
pexeso – byla jsem na 1. místě
- zpívali jsme, večer a ráno si chodíme čistit zuby, seděli jsme u ohně a zpívali jsme
- jsem ráda, že jsme dostali sluníčko, diplomy, vyráběli jsme náhrdelník
- vyšívání, diplomy, cestování za Fenri
- vyrábění kuše s Petym, pohřbívání vlka Fenrino, víceboj u jasanu Yggdrasil
- v Mistru uzlů jsem byl 1. – byla to moje největší zábava; moje 2. nej zábava cross v lese
a třetí kartičky
- šli jsme v noci do lesa a měli jsme lodičky a na nich svíčky a koukali jsme na vlka Fenriho
- vyšívali jsme si, byli jsme u Čechalů, měli jsme válku proti indiánům
- určitě koupání v Dračici, v pískovně, pexeso v lese, tahání za nohy – to jsem měla 2.
místo, terčák – my jako týmy jsme byly v naší kategorii druhý

Thor má svoje kladivo
když ho vyhodí vyletí blesk
je silnější než kladivoun
a když se naštve
začne z hromů velký třesk.
Freja je bohyně lásky
Odin je bůh bohů
Thor je krásný
a Thyr má jednu ruku.
Thor má velké kladivo
vousy jako pletivo
má helmu s ušima
má náramek s čárkama.
Ahoj Thore
jsme na táboře
máme se špatně
pořád prší ale taky
svítí sluníčko.
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Ahoj Thore:
Měl by si ses trochu šetřit, protože nám
děláš neplechu u Jarošova spadly 3 stromy a
hasiči to museli uklízet. Jen počkej jednou se
ti to vinstí, protože až když kladivo už se ti
nevrátí takže máš smůlu!
Pro Tóra:
Doufám že se ti povedlo zjistit jak svázat
vlka Vendryho doufám že se to trpaslíkům se
to lano povedlo se trpaslíkům se to.

–
První den jsme vyráběli lodě vikingů. Druhý den jsme běhali do kopce. Třetí den jsme vyráběli sekery vikingů.
První den jsme se stěhovali do svých stanů. Druhý den jsme běhali běh do vrchu. Třetí
den jsme šli kros v lese.
Na táboře děláme různé soutěže a koupeme se v Dračici. Chodíme do lesa. Máme
hodně diplomů. Koušou tady komáři. Spíme
ve stanu. U táboráku jsme tancovali. S Oli
vyšíváme. Zpívali jsme píseň Kytka.
Na táboře děláme různé hry a soutěže
a děláme táborák a chodíme
k Čechalům a chodíme na pískovnu.
Dnes jsme dělali uzle a byl jsem
první.
Tábor je od toho, aby sme se tu
něco naučili, hráli jsme lesní
pexeso, běhali jsme pro kartičky,
dnes jsme dělali soutěž v uzlích – já
jsem byla na 4. místě. Bodování je
dobré já a Markéta jsme neměly ani
jednou sluníčko ani prase a to je
dobře. Vyráběli jsme Sleipnira
a masky a amulet.
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Pocta Odinovi
1. Odin spadl z mraků a měl plno praků.
2. Vzal si jeden prak a střelil jeden mrak.
3. Padaly tu kroupy a dělali jsme koupy.
4. Pálili jsme klacky a ohřívali packy.
5. Sbírali jsme borůvky a kreslili jsme
malůvky.
6. Psali jsme text runový a jedli médi gumový.
7. V lese byl boj míčkový měli jsme polívky knedlíčkový.
8. Vyráběli jsme koně Slaypnera a taky
lodě ze dřeva.
9. Učili jsme se uzle škotové a máme to už skoro hotové.
10. Ó ten tábor vikingský máme ho moc rádi když je táborský. 
(Terka a spol.: Lucka K., Lucka G., Markétka H., Markétka Z.)

Odin
Odin je nejvyšší bůh z bohů
Sleipnir má nula rohů a osm nohou
ale Loki vzdychá a pomlká svojí touhou.
Thor má brnění jako rak a chrání ho veliký mrak.
Máme štíty jako oni tato pověst proběhla tu loni.
Vyráběli jsme dnes drakar který má na konci draka
někteří vyráběli smekat který má na konci hada.
Tento tábor Dračice líbí se nám velice.
Thorova palice je velmi silná.
Bohyně lásky je jak včelička pilná.
(Napsal a vymyslel: Martin P., Pavel S., Honza P., Kuky K. – Mačety)
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Odin je chlap a není velký srab.
Odin dá řachu a má hned bráchu.
Venku slunce září Thor sedí na polštáři.
Loki má velký boky.
Thora zabil had byl to velký smrad.
Loki má hezký mloky.
Rodina Fenry jsou velký lemry.
Loki má prak a tim někdo dostane na frak.
Vlk Fenry je jako plch henry.
Thoróva palice smrdí velice.
(Kubík Koš., Luky M., Ondra H., Bětka Š., Niki G.)
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