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3. 9. jsme slavnostně zahájili nový školní rok 2012/2013.
Minutou ticha jsme uctili památku Lidušky Homolkové. Popřáli
jsme našim nejmenším žákům a žákyním, našim prvňáčkům, úspěšné vykročení do další životní etapy. Našim vycházejícím přejeme
bezproblémové absolvování posledního roku své povinné školní
docházky a zdar při rozhodování o své budoucí profesní přípravě.
Zahájení nového školního roku předcházela tradiční pečlivá prázdninová údržba a úklid prostor školy,
školky, stravoven a přilehlých travnatých ploch. Byla zrekonstruována část vodovodního potrubí před školní
jídelnou v ZŠ.

4. 9. nás navštívily bývalé žákyně Míša Holubová, Bára Nistorová a Ivča Dvořáková a bývalý
žák Andrej Dumka. Pohovořili jsme o tom, co život přinesl, přináší a přinese.
5. 9. jsme zveřejnili výsledky soutěže pořádané naší školní stravovnou o nejrychleji odevzdané
přihlášky ke stravování: sladkým překvapením budou v příštím týdnu odměněni žáci a žákyně přihlášení
ke stravování z 1., 3. a 4. třídy – shodně se umístili na stupni nejvyšším – blahopřejeme!!!
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8. 9. se výprava našich závodníků a závodnic
zúčastnila Mistrovství ČR turistického závodu
(štafety) v Monínci.
Výsledky
Kategorie žákyně

3. místo Anna Círalová, Justa Schiendlová a Zuzka Šebestová
Kategorie žáci

1. místo Fanda Círal, Tom Horník
a Ráďa Šebesta
Kategorie muži
František Círal, Martin Sedláček
a Míša Kliment
K dosaženým výsledkům gratulujeme!!!
Děkujeme všem zúčastněným za skvělé výkony a příkladnou reprezentaci regionu,
školy a oddílu!!!
10. 9. zahájily další etapu své činnosti 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.). Projektový tým vyučujících na naší škole
tvoří p. řed. Karel Snětina (koordinátor), p. uč. Pavlína
Křížová, p. uč. Olga Imrichová a p. uč. Martin Kvapil.
V průběhu minulého školního roku jsme dokončili
1. verzi regionální pracovní učebnice obsahující též sady
pracovních listů a vydali jsme dva projektové školní časopisy Rapšachie obecná.
Více na:
http://skolyprovenkov.ostrozsko.cz/novohradsko-a-vitorazsko/zs-a-ms-rapsach
V týdnu od 10. 9. zahájily v naší škole činnost následující zájmové kroužky:
Keramický – p. uč. Alena Nedorostová
Dovedné ruce – p. uč. Anna Nováková
Anglický jazyk – p. uč. Olga Imrichová
Hra na zobcovou flétnu – p. uč. Olga Imrichová
Hra na klavír – p. uč. Olga Imrichová
Výtvarný – p. uč. Martin Kvapil
Florbal – p. uč. Martin Kvapil
Turistický oddíl mládeže „Práčata“ – p. řed. Karel Snětina, p. uč. Pavlína Křížová, p. uč. Martin
Kvapil.
14. 9. nás navštívila bývalá žákyně Áda Jindrová. Pohovořili jsme o tom, co život přinesl, přináší
a přinese.
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15. 9. se výprava našich závodníků a závodnic
zúčastnila Mezinárodního mistrovství turistického
závodu v Březolupech.
Výsledky
Nejmladší žákyně

1. místo Zuzka Šebestová
Mladší žákyně

2. místo Anička Círalová
Starší žáci

1. místo Ráďa Šebesta
Muži B

2. místo František Círal
K dosaženým výsledkům gratulujeme!!!
Děkujeme všem zúčastněným za skvělé výkony a příkladnou reprezentaci regionu,
školy a oddílu!!! Děkujeme dospěláckému doprovodu!!!
20. 9. si naše děti z I. stupně užívaly vitamínky
z nektarinek 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.
21. 9. putovali naši sedmáci a sedmačky v hodině zeměpisu po Tunisku v rámci besedy a prezentace pod názvem „Tunisko na kole 3. 9. – 29. 9. 2007“, a to pod vedením p. uč. Aleny
Nedorostové. Zajímavé zážitky z cesty městy a pouští byly doplněny o sbírku minerálů z této výpravy.
21. 9. zavítal mezi naše šesťáky a šesťačky o hudební
výchově s p. uč. Radkou Círalovou pravěk: při různých pravěkých
obřadech (obětování bohům, prosba o déšť, za bohatou úrodu) se
na školní zahradě linuly podivuhodné tóny a zvuky z jejich přírodních nástrojů a pravěkých hrdel.
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22. 9. se výprava našich závodníků a závodnic zúčastnila Mistrovství turistického závodu (smíšené dvojice) v lokalitě Oblátek.
Výsledky:
Kategorie do součtu 30 let
7. místo Anna Círalová a Fanda Círal (z 25 štafet v kategorii)
Více na http://www.turistickyzavod.cz/vysledky/rok_2012/MCR/MCRSM.htm
K dosaženým výsledkům gratulujeme!!!
Děkujeme všem zúčastněným za skvělé výkony a příkladnou
reprezentaci regionu, školy a oddílu!!! Děkujeme dospěláckému
doprovodu!!!
24.
9.
byla
ukončena
několikadenní oprava našeho
školního kotle.

24. 9. jsme se vypravili do zalesněné lokality mezi
Rafandou, Bosnou a Spáleništěm, kde strávili naši žáci
a žákyně povinně volitelných oborů a jejich vyučující od
10.00 hodin čas zaplněný pozorováním, bádáním a poznáváním s p. Tomášem Smržem z českobudějovického centra
ekologické a globální výchovy Cassiopeia. (http://www.cegvcassiopeia.cz/).
Z našeho putování (výběr z bádání, postřehů, poznatků,…):
- putovali jsme směr Bosna, Tokániště s odbočkou vpravo po lesní cestě, lesním porostem s několika
zastaveními postupně k blatům u Spáleniště (Na šudernách) a po silnici do školy
- 1. zastavení: pozůstatky lomu – vyvřelá hornina, žula, zkoumání kamenů v lomu a po lesní cestě,
shrnutí vlastností hornin, příčiny zvětrávání hornin; bádání – hledání kamenů v lomu a na cestě (porovnání, vlastnosti – barva, tvrdost,…)
- 2. zastavení: u trvalé louže – zahrabaná larva vážky (dlouhý vývoj), na dně mezi větévkami schovaný skokan zelený; bádání – pozorování života v louži
- 3. zastavení: jezírko u skály – pozůstatky maloplošné těžby kamene – jáma zalitá vodou; bádání – do
misky náběr vody z jezírka a následné pozorování živočichů (druh brouka potápníka, také chvostoskok)
- 4. zastavení: model „pohoří“ – zarostlé mechem a lišejníky kameny a plošiny (připomínají krajinu
Novohradských hor); bádání – povrch kamenů a balvanů
- 5. zastavení: paseka – měnící se barva mechů do podzimního hávu, nedávno proběhla těžba (holoseč,
holá plocha) – ukázka postupné těžby (stromy různého stáří
– postupné výchovné zásahy na stromech ve stáří 90 let
a méně v průběhu 30 let včetně výsadby: výběr stromů –
velmi vysoký, příliš silný, natěsno,…; podobně ukázáno na
obrázcích – pohled zboku a shora), holoseč – obecně je to
velká změna prostředí, výhodná pro světlomilné organismy
(ještěrky, motýli), postupná těžba – podporuje rozmanitost
organismů, zamezí odnosu půdy – erozi, zachovává mikroklima, ochrana proti povodním; bádání – dramatizace postupné těžby, práce se schématy výchovných zásahů v lese
- 6. zastavení: kameny, balvany – vyvýšené místo; bádání za pomoci přiložených fotografií – změna na povrchu
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kamene, balvanu
- 7. zastavení: rojovník bahenní – typická vůně, působí jako odpuzovač komárů, značí přítomnost rašeliniště; bádání – vůně, vzhled,
výskyt
- 8. zastavení: blata Na šudernách u Spáleniště – malá rozlohou
a mělká jezírka zarůstají rychleji, možnosti strojového odstraňování
nánosů rostlin a prodloužení jejich života (chráněné oblasti), vzácné
vodní organismy (rojovník bahenní, rosnatka okrouhlolistá,…); porovnání „jedlíků“ – bohatost živin v přírodě (malý jedlík – např. borovice,
potřebuje málo živin – les, po kterém jsme putovali; velký jedlík –
např. javor); vliv člověka na skladbu stromů v lese, bádání – výskyt
rosnatky okrouhlolisté, vliv podmínek na život jezírka.
Děkujeme panu T. Smržovi za trpělivost, velmi zajímavě a poučně strávený čas v nedaleké od naší školy lesní krajině a za zodpovězení všech našich dotazů!!!

26. 9. početná výprava našich žáků a žákyň II. stupně pod vedením p. uč. Pavlíny Křížové a p. uč.
Marie Jirků navštívila naši matičku stověžatou Prahu s následujícím programem: výstava LEGO soch
v Galerii Harfa a vodní radovánky v Aquapalace Čestlice.
26. 9. jsme oslavili Evropský den jazyků, a to pod
vedením p. uč. Olgy Imrichové: soutěžili jsme v týmech
podle úkolů a zadání na několika stanovištích pod dohledem
rozhodčích z řad vyučujících; jednotlivá zastavení byla
označena názvem státu, typickým fotovýjevem (folklór,
sport, památka, svátek) a státní vlajkou; na jednom stanovišti
tým získal maximálně 20 bodů. V rámci úvodní hodiny se
všechny týmy pod vedením p. uč. O. Imrichové mimo jiné
seznámili s podstatou a významem ED jazyků, připomněli si
dělení jazyků do některých skupin, zjistili, kolika jazyky se
domluvíme v Evropě, kterým z nich se nejčastěji vyučuje,
zamysleli se nad tím, proč jsou některé jazyky světové, zaposlouchali se do jazyka prostřednictvím písní, a to ve stylu
prezentace SMARTnotebook.
1. stanoviště Slovensko (p. řed. Karel Snětina, ředitelna školy): česko-slovenský slovníček méně či
více známých např. z dob společného státu pojmů, poznávání významných hradů, zeměpisně historicky
a kulturně zaměřený kvíz.
2. stanoviště Německo (p. uč. Anna Ticháčková, školní družina): překladové pexeso (tvary sloves),
přiřazování odpovědí k otázkám, hádanky, utvoř ústně německy vizitku zvířete či osoby podle české osnovy.
3. stanoviště Velká Británie a zeměpis anglicky a německy mluvících zemí (p. uč. Olga Imrichová,
Šárka Imrichová, p. uč. Alena Nedorostová, počítačová učebna): hymna, angličtina v praxi (přelož, poznej,
vysvětli aj.); práce s atlasem, státy a jejich hl. m., významné řeky, moře a útesy, horstva, atd.
4. stanoviště Rusko (p. uč. Martin Kvapil, učebna jazyků): poznávání azbuky – její čtení či odříkání,
písně Kaťuša a krokodýla Geni o narozeninách, klip Jen počkej, zajíci, putování Moskvou podle fotogalerie
a na ruské Wikipedii.
5. stanoviště Česká republika (p. uč. Ivana Záhorovská, učebna přírodopisu): o co nejpřesnější přeříkání jazykolamu, pexeso kuriozit jazyka českého (např. nejdelší české slovo, větný ráček, nejvíce stejných
slabik za sebou).
Za odvedený výkon všichni obdrželi hodnotnou sladkou odměnu.
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Výsledky soutěže Evropský den jazyků 2012
1.
2.
3.
renc
4.

místo Filip Ginzel a Pavlík Vlk
místo Anička Záhorovská a Anetka Trojáková
místo Simča Kubatová, Roman Gorol a Roman Femísto Tedýs Pytel a Dáda Prokeš

Všem zúčastněným žákům a žákyním děkujeme za
skvělé výkony a k dosaženému umístění gratulujeme!!!
27. 9. navštívili naši žáci a žákyně I. a II. stupně
spolu se svými vyučujícími a za doprovodu zasvěcených
průvodců ze základní organizace Českého svazu včelařů, o.s. Suchdol nad Lužnicí výstavu Historie a současnost včelaření věnovanou oslavám 100 let včelařského
spolku Suchdol nad Lužnicí v prostorách Kulturního domu v Suchdole nad Lužnicí. Naši malí a velcí návštěvníci
a také děti z naší mateřské školičky přispěli svými výtvarnými díly a modely na téma včelaření k výzdobě výstavy
(vylosovaní výtvarníci a výtvarnice získali hodnotné odměny), která byla pro odbornou a širokou veřejnou zpřístupněna 28. září. Seznámili jsme se mimo jiné s historií
a současností místní organizace včelařů, s různými pomůckami včelařů napříč staletími, sledovali jsme živé včelky
v pozorovacím úlu a měli jsme možnost zakoupit si sladký
voňavý perník.
Děkujeme organizátorům výstavy a našim průvodcům za zajímavý, názorný, poutavý a poučný
výklad a zodpovězení všech našich všetečných otázek!!!
27. 9. se výprava našich běžeckých nadějí z řad žáků a žákyň zúčastnila okresního kola přespolního běhu v parku u Jakuba v Jindřichově Hradci, a to pod vedením p. řed. K. Snětiny, p. M. Šebesty
a p. F. Círala. Soupiska našich týmů: Míša Kováčová, Vikča Stumbauerová, Anička Círalová, Hanča Kováčová a Eliška Kreklová; Fanda Círal, Tom Horník, Adam Janeček, Pavlík Jindra, Ráďa Šebesta a Honza
Šindler.
Z výsledkové listiny:
Mladší dívky – 55 závodnic
12. místo Anička Círalová
48. Hanka Kováčová, 49. Vikča Stumbauerová, 50. Míša
Kováčová, 51. Eliška Kreklová
Jako škola jsme obsadili 10. místo ze 12 škol.
Starší chlapci – 61 závodníků
4. místo Ráďa Šebesta, 9. místo Fanda Círal
30. Tom Horník, 43. Adýs Janeček, 44. Honza Šindler,
55. Pavlík Jindra
Jako škola jsme obsadili 5. místo ze 12 škol.
Děkujeme všem zúčastněným za skvělé výkony a za
příkladnou reprezentaci školy!!! Děkujeme dospěláckému doprovodu!!!
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2. 10. nás navštívilo divadélko KOS s představením
pohádky Udatný Matyáš. Statečný není jenom udatný rytíř,
ale každý člověk, který bojuje za dobro na tomto světě – jak
o tom přesvědčuje Matyáše jeho milá Anička. Matyáš ale její
rady nedbá a vydává se do světa za slávou a bohatstvím. Brzy
však pozná, že Anička měla pravdu. Že jeho pravé místo není
po boku krále v boji, ale u Aničky, která ho má moc ráda.
Více o divadélku KOS na http://www.divadelko-kos.wz.cz/
4. 10. si naše děti z I. stupně užívaly vitamínky
z blum 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.
4. 10. se naši žáci a žákyně 2. – 4. třídy vypravili
pod vedením p. uč. Květy Machové a p. Miroslavy Jáchymové v rámci výchovy k bezpečnému chování do Třeboně
na dopravní hřiště, kde pod odborným vedením zkušených
instruktorů Autoškoly ILLE Třeboň absolvovali teoretické
a praktické zaměstnání vedoucí k řešení vybraných situací
provozu na pozemních komunikacích.
5. 10. od 10.00 hodin nás, děti ze ZŠ a MŠ, jejich vyučující a zaměstnance, navštívili jako již tradičně dravci
v rámci svých letových ukázek a besedy o sokolnictví.
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, současnosti a úspěších našeho českého sokolnictví. Více na http://www.sokolnictvi.info/
Děkujeme našim průvodcům světem dravých ptáků
a sokolnictví za zajímavý, názorný, poutavý a poučný
výklad a zodpovězení všech našich všetečných otázek!!!
5. 10. – 6. 10. strávili ve škole a jejím okolí naši
sedmáci a sedmačky se svou tř. uč. Olgou Imrichovou čas
od pátečního odpoledne do sobotních 16.00 hod. stmelovacími a zážitkovými činnostmi, soutěženi a hrami.
8. 10. jsme uzavřeli prostřednictvím objednávkového listu nabídku knížek z nakladatelství
SVOJTKA.
Zároveň jsme v rámci dlouholeté spolupráce s firmou KODAK expres – Vladimír Cibulka nabídli
našim dětem a jejich rodičům a příbuzným možnost školního fotografování – objednávky do19. 10. 2012.
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12. 10. – 14. 10. se výprava našich závodníků a závodnic zúčastnila „Pacovského dovádění“ spojené s XXIII.
ročníkem Turistického závodu (TZ) jednotlivců a XXII.
ročníkem Nočního bloudění Vysočinou.
Výsledky Pacovského dovádění 2012 - TZ
Nejmladší žákyně: 1. místo Zuzanka Šebestová
Mladší žákyně: 1. místo Anička Círalová
Starší žáci: 2. místo Fanda Círal
Muži: 3. místo František Círal
K dosaženým výsledkům všem zúčastněným gratulujeme!!! Děkujeme všem zúčastněným za skvělé výkony
a příkladnou reprezentaci regionu, školy a oddílu!!! Děkujeme dospěláckému doprovodu!!!
16. 10. jsme zahájili již tradiční dobročinnou sbírku pro CPK – CHRPA formou prodeje
„BLUDIŠTĚ“ s motivem koníka v ceně 25,- Kč za jeden kus.
Připomeňme si, že jsme v minulosti přispěli na potřebnou činnost tohoto sdružení nákupem hopíků
(2011/2012), 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 CPK na číslo 87 777.
Z 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.
18. 10. si naše děti z I. stupně užívaly vitamínky z červených paprik 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.
18. 10. řešili naši žáci a žákyně 8. a 9. třídy úlohy soutěže Přírodovědný KLOKAN v kategorii
Kadet: zastoupené obory – biologie, fyzika, chemie, matematika a zeměpis; 24 soutěžních otázek (úlohy za
3, 4 a 5 bodů); čas na zpracování byl 40 min + 10 min na přípravu.
Výpis z výsledkové listiny – Přírodovědný KLOKAN 2012/13 (školní kolo)
1. místo Adam Janeček (57 bodů)
2. místo Fanda Beníšek (52 bodů)
3. místo Roman Ferenc (48 bodů)
Zúčastněným soutěžícím děkujeme za skvělé výkony
a všem na stupních vítězů gratulujeme!!!
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22. 10. besedovali naši vycházející žáci a žákyně s pracovnicí VOŠ, SPŠ automobilní a technické
z Českých Budějovic 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/index.php/obory-vzdlavani
22. 10. jsme zahájili dobročinnou sbírku pro Občanské sdružení ŽIVOT DĚTEM formou již
tradičního prodeje následujících předmětů: pravítko (25,- Kč), přívěsek se žetonem do nákupního vozíku
(35,- Kč/ks), přívěsek se srdíčkem (35,- Kč/ks), magnetka s fotem zvířátek (25,- Kč/ks), klip ve tvaru srdíčka
(20,- Kč/ks), obrázková karta (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/
23. 10. navštívily naše děti z I. stupně spolu se
svými vyučujícími svižné a vtipné loutkářské varieté
ABECEDA v podání souboru Malého divadla v Českých
Budějovicích, při kterém se také seznámily s různými
technikami loutkového divadla. Následně navštívily skelnou huť v Hluboké nad Vltavou, kde foukaly sklo, vyráběly si korálek a nakupovaly si různé sklářské upomínkové
předměty. Z http://www.glass-studio.cz/: skelná huť
U Hluboké je obyčejná malá sklárna s výrobou běžného
sortimentu skla. V čem se však liší, je to, že se snaží podporovat mladé umělce v jejich tvorbě a sklárna je přístupná
všem zájemcům, kteří se chtějí i jen podívat a zjistit co obnáší sklářské řemeslo. Na Vaše zvídavé dotazy rádi odpovíme a budete-li chtít, můžete si také sami vyzkoušet jak
pracovat s píšťalou. Krom toho, zde samozřejmě můžete vidět výrobu obvyklého sortimentu jako sklenky,
vázičky, těžítka nebo různé dekorační předměty. V naší malé galerii můžete zakoupit veškerý sortiment zde
vystavený.
25. 10. – 26. 10. jsme si užívali podzimní prázdniny.
27. 10. napadl první sníh a teploty klesly pod bod mrazu.
29. 10. jsme osadili o více jak měsíc dříve než
v minulém školním období 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 jako již každoročně odmění hlasitým
cvrlikáním a zlatohrdelním zpěvem za trochu stříšky nad
zobáčkem a hlavně za tukové koule plné zrní, oves nahý,
slunečnicová semínka, mák modrý a jiné obilovinopochutiny.
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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31. 10. 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/studijni-obory/
31. 10. si naše děti z I. stupně užívaly vitamínky z jablíčka a nápoje Kubík banán-jahoda 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.

2. 11. nás navštívil bývalý žák Ondra Bárta. Pohovořili jsme o tom, co život přinesl, přináší a přinese.
2. 11. si naše děti z I. stupně a také z mateřské školičky spolu s jejich vyučujícími užily představení pohádky
O Lesíčkovi.
2. 11. zahájili naši žáci a žákyně 8. a 9. třídy pod
vedením p. uč. Pavlíny Křížové velmi úspěšně distribuci
jimi sepsaného, sestaveného a redigovaného školního časopisu OLD School (září – říjen 2012) aneb starý časopis
s novým jménem, a to v ceně 10,- CZK/1 kus nebo
v předplatném ve výši 70,- CZK/9 ks.
-

Vybrali jsme z 1. čísla:
Co nám na to řeknete? Deset otázek pro naše pedagogy.
Ze života školy. Akce v září a říjnu.
Lušti a odpovídej.
Móda ve světě a módní Rapšach.
Sport. Z dění v ČR. Z dění v naší škole – TZ, florbal.
Naše práce. Vypravování na klíčová slova – 7. třída.
Soutěž. Téma: prázdniny (obrázek, básnička nebo vyprávění).
Komiks Trololo.
Luštěte s námi – křížovka.
Zprávičky z domova i ze světa.
Hudba a videa. Hitparáda.
Horoskopy pro vás.
Perličky a humor.
V měsíci září, říjnu a listopadu slaví narozeniny tito žáci naší
školy.
Přejeme našemu redakčnímu týmu školního časopisu
OLD School mnoho úspěchů!!!
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4. 11. se výprava našich závodníků a závodnic zúčastnila Středočeského poháru turistického závodu ve Všestudech.
Výpis z výsledkové listiny – Všestudy 2012
Nejmladší žákyně: 1. místo Zuzanka Šebestová
Mladší žákyně: 1. místo Anička Círalová
Starší žáci: 1. místo Ráďa Šebesta a 3. místo Fanda Círal
Muži B: 2. místo František Círal
K dosaženým výsledkům všem soutěžícím gratulujeme!!!
Děkujeme všem zúčastněným za skvělé výkony
a příkladnou reprezentaci regionu, školy a oddílu!!!
Děkujeme dospěláckému doprovodu!!!

5. 11. besedovali naši vycházející žáci a žákyně
s pracovnicemi SPŠ stavební z Českých Budějovic 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.spssecb.cz/cs/pro_uchazece/
5. 11. vytvořily děti ve školní družině pod vedením
p. uč. Aleny Nedorostové animovaný film pod názvem
„Šneci a zvířátka v družině“, a to za použití modelíny
a počítačového vybavení. Naši malí tvůrci tak prokázali, že
umí uplatnit nejen svou zručnost, ale tvůrčí mysl a trpělivost.
Film na http://rapsach.cz/skola/prezentace.htm
6. 11. jsme zveřejnili zprávičky z naší mateřské
školičky sepsané vedoucí p. uč. Janou Šikrovou:
10. 9. jsme se zapojili do oslav 100 let od založení včelařského svazu v Suchdole nad Lužnicí. Se staršími dětmi jsme vyrobili úl s korkovými včeličkami, který jsme poslali do kulturního domu na výstavu.
25. 9. v rámci projektového dne jsme se stejně jako loni vydali po stopách skřítka Podzimníčka. Připravil si pro nás spoustu záludných úkolů, které jsme museli splnit, abychom ho našli a podzim
mohl začít.
2. 10. jsme v ZŠ navštívili divadelní představení Udatný Matyáš divadla KOS. Pohádka s písničkou se
nám moc líbila a těšíme se na příště.
5. 10. jsme si na zahradě ZŠ byli poslechnout
zajímavé povídání o chovu a výcviku dravců spojené
s letovými ukázkami. Nádherní ptáci nás stejně jako loni
nadchli a ještě jsme si mohli pohladit výra velkého, což bylo
pro některé nezapomenutelným zážitkem.
7. 11. se v rámci naší dopolední výuky na I. stupni
uskutečnilo školní kolo 2. ročníku víceoborové soutěže
ZVONEK z Novohradských hor v oboru recitace. Za-13-
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sloužený potlesk publika, diplom, drobnost na památku a účastnický list spolu s dobrým pocitem byly velkou odměnou všem vystupujícím.
Výsledky školního kola recitační soutěže 2012
2. ročník ZVONEK z Novohradských hor
Kategorie 1. třída
1. místo Jiřík Daněk a Karolínka Dvořáková
2. místo Terezka Velická a Violka Kročová
3. místo Karolínka Žahourová a Lukášek Nistor
Kategorie 2. třída
1. místo Terezka Dvořáková a Ondrášek Machač
2. místo Verunka Břenková a Ondrášek Šikr
3. místo Nikolka Součková a Klárka Oušková
Kategorie 3. třída
1. místo Daník Karl a Péťa Kollmann
2. místo Nikolka Ginzelová a Alex Móži
3. místo Vojtík Adam a Lukášek Móži
Kategorie 4. třída
1. místo Honza Rácz a Markétka Vávrová
2. místo Vojta Nistor
3. místo Fanda Ouška
Kategorie 5. třída
1. místo Lianka Hrubá
2. místo Karolínka Houhová
3. místo Žanetka Kicová
Děkujeme všem zúčastněným žákům a žákyním za hodnotný umělecký zážitek
a vítězkám a vítězům gratulujeme!!!
Děkujeme vyučujícím z I. stupně za zorganizování nezapomenutelného setkání
s dětským přednesem!!!
9. 11. se v dopoledních hodinách uskutečnil projektový den v Gymnáziu Trhové Sviny za účasti
našich žáků, žákyň a jejich vyučujících povinně volitelných seminářů společensko historický, multimediální a příroda regionu v rámci projektu Školy pro venkov, jehož nositelem je Novohradská občanská
společnost o. s. Setkání se zúčastnila p. Lenka Kučerová, koordinátorka našeho Projektu.
Z programu setkání
1. Přivítání v prostorách gymnazia
- vstupní vestibul s foty (studijně poznávací zájezdy)
2. Úvodní prezentace v podání p. ředitele Mgr. Františka Slípky
- představení města Trhové Sviny
- původ názvu města
- expedice do minulosti a pohled do současnosti
- ukončená před 20 lety výroba hraček a dnešní výroba
obrouček brýlí aj.
- časosběrné fotografie (stejné místo minulost - současnost např. kašna, domy)
- záběry z konce II. světové války (obranné valy
z kmenů stromů proti tankům)
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- kolorované pohledy (např. z roku 1906), nestarší fotografie
- připravovaný film o místním trojlodním kostelu (pozdně gotický, barokní úpravy, nález kroniky psané od roku
1753, klenby, náhrobní kameny z okolního bývalého hřbitova zasazené ve zdech nebo do podlahy, hlavní a boční oltář,
rodový erb Rožmberků, městská pečeť, šnekové schodiště,
věž se zazděnými klíčovými střílnami aj.)
- převzatý film o dr. Emilu Háchovi, rodákovi
z Trhových Svinů.
3. Procházka historickým jádrem města – zastavení
(zasvěcený výklad p. řed. F. Slípky)
- u místního kostela (architektura, průběh rekonstrukce

a restaurátorských prací aj.)
- u kašny na náměstí (proměny v průběhu staletí)
- u památníku padlých v I. a II. světové válce (vzpomínka, dominanty náměstí)
- u rodného domu dr. Emila Háchy (rehabilitace jeho postavení a role v českých dějinách)
- u veřejné nefunkční pumpy (připravuje se obnova nátěru).
4. Návštěva musea užitkových vozů (úvodní slovo majitele, volná prohlídka, fotografování)
- nákladní automobily
- osobní vozy
- autobusy
- terénní závodní stroje
- zemědělská technika.
Pan ředitel František Slívka předal našemu řediteli
p. Karlu Snětinovi jimi vypracovanou regionální učebnici
a sadu pracovních listů k vypracování úkolů zaměřených na
dopravu (museum užitkových vozů), osobnost JUDr. Emila
Háchy a na živočichy a místní přírodu.
Více info na:
http://www.tsviny.cz/pages/stranka.php?id=8 (město
Trhové Sviny)
http://www.gymtrhovesviny.cz/uvodni-stranka/ (Gymnázium Trhové Sviny)
http://www.tsviny.cz/pages/stranka.php?id=86 (kostel Nanebevzetí Panny Marie)
http://www.autodepojih.cz/rs/ (Museum užitkových vozidel)

Děkujeme našim milým hostitelům za velmi zajímavé a poučné setkání!!!
12. 11. se uskutečnilo školní fotografování s firmou KODAK expres – Vladimír Cibulka podle objednávek našich dětí a jejich rodičů z naší základky a mateřinky.
12. 11. jsme zveřejnili: kabinet anglického jazyka
vyhlašuje soutěž o nejlepší výtvarné dílo na téma Velká
Británie. Své výtvory noste paní učitelce O. Imrichové do
pátku 30. listopadu. Výtvarné práce našich žáků a žákyň
vyzdobí učebnu angličtiny.
13. 11. se v dopoledních hodinách uskutečnil projektový den v naší škole se studenty a studentkami a jejich
vyučujícími z Gymnázia Trhové Sviny a za účasti našich
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žáků, žákyň a jejich vyučujících povinně volitelných seminářů společensko historický, multimediální a příroda
regionu v rámci projektu Školy pro venkov, jehož nositelem je Novohradská občanská společnost o. s.

-

-

-

Z programu setkání
1. Přivítání v prostorách školy spojení s úvodní prezentací v jazykové učebně – p. řed. Mgr. Karel
Snětina:
o naší obci Rapšach
o poloha a významné historické události
 panství Litschau
 panství Heidenreichstein
 rakouská spolková země Dolní Rakousko
 český okres Třeboň (od r. 1920)
o historické zajímavosti a žhavá současnost
 Malý a Velký Londýn, Bosna, Paris, Nový York, Benátky
 Kostel sv. Zikmunda
 v současnosti – cca 560 obyvatel (před rokem 1938 zde žilo 2 200 obyvatel)
o letecké a jiné snímky
o trojí vystěhování obce
 1. v roce 1938
 2. v roce 1945
 3. v roce 1953
o stručné dějiny školství
 první škola – dům čp. 7 (od r. 1784)
 23. 9. 1924 položen základní kámen
naší základky
o naši současní žáci – odkud k nám jezdí
o vesnice, které musely zmizet z mapy
 Nová Ves u Klikova (Najdorf)
 Kunšach
o významné přírodní lokality v okolí
 přírodní památka Pískovna u Dračice
 Blata NA Šudernách
 Přírodní rezervace Dračice
 Bukové kopce
o naší účasti v Projektu
rozdělení našich hostů do tří pracovních týmů
promítání převzatého dokumentu Na cestě Vitorazskem (část věnovaná naší obci a okolí).
2. Práce v týmech:
seznámení s prací ve školních týmech (povinně volitelné semináře společensko historický, multimediální a příroda regionu)
plnění úkolů v pracovních týmech (učebna – škola - náves)
o pamětihodnosti, historie naší obce a lokality
 pracovní listy (budova školy – tvar, dokreslit budovu, různé pohledy na školu – letecký, ptačí perspektiva)
 práce s mapou – označení významných budov v obci (radnice, kostel,…)
 pracovní list (řemesla, obchod, služby; změny cen potravin; denní mzda)
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 pracovní list kostel a pověsti (kostel
sv. Zikmunda – věž, náhrobní deska, dokreslit fotografie;
info tabule na návsi – zdejší pověst)
o zeměpisně přírodovědné a turistické zajímavosti naší oblasti
 puzzle (skládání žába nebo stádo
krav)
 křížovka (na London)
 pracovní list (značené turistické trasy
– značky, čtení mapy, cyklotrasy)
o přírodovědné pozoruhodnosti v našem okolí
 prezentace (stručný přehled našeho
bádání a tvorby)
pracovní listy (přírodní památka Pískovna u Dračice, blata na Šudernách; poloha, reliéf, významní živočichové)
výstavka našich výtvarných prací včetně ukázky různých námi využívaných publikací
a materiálů a také USB mikroskopu „v akci“.

3. Závěrečné rozloučení
- s předáním naším panem ředitelem
o výtisků úvodní prezentace
o výtisku naší regionální učebnice a pracovních listů.
Více na:
http://skolyprovenkov.ostrozsko.cz/novohradsko-a-vitorazsko/zs-a-ms-rapsach
http://rapsach.cz/skola/Regionální%20učebnice%20Rapšach%20final.pdf
http://rapsach.cz/skola/Pracovní%20listy%20Rapšach%20final.pdf

Děkujeme našim milým hostům za velmi zajímavé a poučné setkání!!!
15. 11. 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 přihlášené odběratele a odběratelky z řad našeho žactva a také různé další výrobky pro všechny zájemce ke
svačině (pitíčka, müsli tyčinky, double, BeBe mini kakaové aj.)
18. 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 již 12. ročník drakiády.
Sluníčko zasvitlo, vítr lehce vál a z desíti draků na
jednu šňůru či řiditelných poletovalo v jeden okamžik rovnou pět. V délce a výšce letu zvítězil drak duhový. Také se
dařilo drakovi papouškovému, orlímu, toystorovému, motýlovému a při neustálém běhání majitele i kapsovému. Na cca
tři desítky zúčastněných si užívalo spolu s draky čerstvý
listopadový vzduch nebo běh po zeleném trávníku a odměnou jim byl také pamětní diplomek a smajlíkový odznak.
Tak zase za rok!!!
19. 11. se žáci a žákyně spojené 2., 4. a 5. třídy vypravili se svou třídní p. uč. Květou Machovou a p. uč. Miro-17-
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slavou Jáchymovou na výlov rybníka Svět. Odpočinkem
v zámecké cukrárně nabrali všichni sílu na zpáteční cestu.
21. 11. navštívili naši vycházející v rámci své profesní
přípravy spolu s žáky a žákyněmi 7. a 8. třídy a s výchovným
poradcem p. řed. Karlem Snětinou, p. uč. Pavlínou Křížovou
a p. uč. Ivanou Záhorovskou 18. ročník přehlídky zejména středních škol a učilišť a dalších doprovodných vzdělávacích programů
Vzdělání a řemeslo na Výstavišti v Českých Budějovicích.
http://www.vcb.cz/
kalendar/13vzdelani-a-remeslo:
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.
21. 11. se v odpoledních hodinách uskutečnilo jednání pedagogické rady a následně třídní schůzky
rodičů a vyučujících.
26. 11. podnikli žáci a žákyně 7. třídy v rámci dějepisného projektového dne spolu s p. uč. Pavlínou
Křížovou studijně poznávací a dobrodružnou procházku do období starověkého Řecka.
Připomněli si nejvýznamnější události této stěžejní
etapy evropských a světových dějin, ztvárnili nejvýznamnější božstva a zdůraznili jejich roli pro tehdejší civilizaci, připravili si posilující krmi podle osvědčených originálních
receptů národů žijících pod bájným Olympem, a tak se vrátili do časů nesmrtelných reků, slávy sedmi divů světa, válečných tažení hrdinných vojevůdců a zrodu antické demokracie.
Nejdříve se žáci a žákyně se svou p. učitelkou oděli
do kostýmů a vybavili se potřebnými atributy (např. Zeus
třímal hůl s bleskem, Héra se zaskvěla v bílé róbě s typicky
řeckým vysokým účesem, Poseidon zkoušel sílu svého trojzubce, Héfaistos se vybavil kladivem a kleštěmi a Áres od
něj získal nový meč, Érós se cvičil ve střelbě z luku, Athéna všechny seznámila se svou moudrou sovou,
Chrónos ovládl se svými přesýpacími náš SEZČ a Morfeus vše ukládal do říše dat virtuální reality). Školní
chodby provoněla až k božskému Olympu vůně pravé řecké polévky, kuřecích špízů, originálních tzatziků
a lahodného pohárového dezertu. Třídu vyzdobili výjevy z Trojské války. Následně stateční a nad míru uražení z únosu manželky jednoho z nich rozpálení do krve Řekové a Řekyně vyzvali Trójany k boji a na oslavu svého vítězství uspořádali slavnou řeckou hostinu, o níž se ještě dlouho psalo v regionálním i světovém
svitkovém tisku. Výroba klasických řeckých divadelních masek a jejich následné využití v tragicky i komediálně laděných kusech obohatila ducha každého z účastníků a účastnic. A na závěr ještě společné foto
a pravá řecká sladká tečka.
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Druhého dne (v úterý 27. 11.) dokončili o 1., 2., 5.
a 6. vyučovací hodině naši sedmáci a sedmačky svou procházku starověkým Řeckem: stali se specializovanými architekty v oboru sloupů chrámových a jiných staveb a umělci
v řemeslném tváření keramické hlíny a vyrobili pozoruhodně
originální artefakty, a tedy navázali za tradici po tisíciletí
předávanou z generace na pokolení.

28. 11. navštívili naši žáci a žákyně II. stupně spolu
se svými vyučujícími p. uč. Pavlínou Křížovou, p. uč. Marií
Jirků, p. uč. Ivanou Záhorovskou a p. uč. Radkou Círalovou
filmový 3D trhák Asterix a Obelix ve službách jejího veličenstva v multikině Cinestar České Budějovice.
Z http://budejovice.cinestar.cz/datumy.php?tprID=1725: pod vedením Julia Caesara napadly proslulé
římské legie Británii. Jedné malé vesničce se však daří statečně odolávat, ale každým dnem je slabší a slabší.
Britská královna proto vyslala svého věrného důstojníka Anticlimaxe, aby vyhledal pomoc u Galů v druhé
malinké vesničce ve Francii vyhlášené svým důmyslným bojem proti Římanům… Když Anticlimax popsal
zoufalou situaci svých lidí, Galové mu darovali barel svého kouzelného lektvaru a Asterix a Obelix jsou
pověřeni doprovodit ho domů. Jakmile dorazí do Británie, Anticlimax jim představí místní zvyky ve vší parádě a všichni to pořádně roztočí! Vytočený Caesar se však rozhodne naverbovat Normanďany, hrůzu nahánějící bojovníky Severu, aby jednou provždy skoncovali s Brity. Jenže Normanďani touží po jediném – zažít
strach. A to protože někde zaslechli přísloví: „Strach Ti dává křídla“…a kdo by nechtěl létat? Galové, Britové, Normanďani a Římané se zamotají do bláznivé honičky za kouzelným lektvarem, na němž záleží spása
národa…
28. 11. – 29. 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 přihlášené odběratele a odběratelky z řad našeho žactva a také různé další výrobky pro všechny zájemce ke svačině (pitíčka, müsli tyčinky,
double aj.).
29. 11. se naši žáci a žákyně 5. a také 4. třídy v rámci
výuky přírodovědy seznámili pod vedením své tř. pí. uč. Květy
Machové a p. uč. Martina Kvapila prostřednictvím několika
pokusů s fungováním elektrického obvodu: za použití souprav elektro zapojovali pomocí vodičů zdroj napětí (baterii 4,5 V) se spínačem a žárovkami v různých typech zapojení (jednoduchý elektr. obvod s jednou žárovkou
nebo zvonkem; zapojení dvou žárovek „za sebou“ nebo „vedle sebe“); také prozkoumali funkci potenciometru při snižování a zvyšování svitu žárovky a sestavili jednoduchý
model elektromotoru.
30. 11. se od 9.50 hod. naše děti z I. stupně spolu se
svými vyučujícími interaktivně zúčastnily pohádkové MiniShow skupiny PT STYL plné známých písniček z klasických pohádek včetně současného popu (Maxim Turbulenc,
Michal David, Dáda Patrasová aj.) a také světelných efektů.
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30. 11. nás navštívil bývalý žák Petr Voříšek. Pohovořili jsme o tom, co život přinesl, přináší a přinese.
30. 11. jsme v 11.30 hodin SEZČ zaznamenali první vážné záchvěvy zimy v čase před adventem,
a to poletování sněhových vloček.

1. 12. vystoupily naše žákyně pod vedením paní učitelky Květy Machové s pásmem písniček na adventním odpoledni ve Dvorech nad Lužnicí.
3. 12. jsme od ranních hodin SEZČ zaznamenali další
vážné záchvěvy zimy v čase adventním, a to pokrytí našich
příhraničních silnic, chodníků, střech, pastvin, luhů a hájů
tenkou sněhovou peřinkou.
3. 12. byly vyhlášeny výsledky soutěže kabinetu anglického jazyka o nejlepší výtvarné dílo na téma Velká
Británie.
Výsledky v kategorii modelů (3D)
1. místo Nikolka Ginzelová (Doubledecker) a Markétka Střítecká (Telephone)
2. místo Tadeáš Pytel (Tower bridge) a Lianka Hrubá (Map of Great Britain)
3. místo Adam Janeček (Stonehenge)
Výsledky v kategorii kreseb a obrázků (2D)
1. místo Fanda Círal (London eye)
2. místo Krista Šímová (Doubledecker)
3. Anetka Vařilová (Telephone), Daník Karl (Doubledecker) a Aneta Arenbergerová (Big ben with
tom Garfield).
Výtvarné práce našich žáků a žákyň vyzdobily učebnu angličtiny.
Soutěžící obdrželi diplom a drobnou odměnu. Děkujeme všem zúčastněným soutěžícím a všem
na stupních vítězů gratulujeme!!!
4. 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 zlo-
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bit ani doma, ani ve škole, ani maminku či tatínka nebo paní učitelku, že budou hodné, pilně pomáhat a psát
domácí úkoly. Za básničku, písničku či pěkně vymalovaný obrázek nebo i za slib poslušnosti dostal každý
malou sladkou odměnu.
5. 12. jsme zveřejnili plán turné vánočních koncertů duchovní hudby v interpretaci našeho Komorního souboru při ZŠ a MŠ v Rapšachu.
26. 12. v 15.00 hodin: kostel sv. Zikmunda – Rapšach
26. 12. v 17.00 hodin: kostel Nanebevzetí Panny Marie – Dvory nad Lužnicí
30. 12. v 15.00 hodin: kostel sv. Jiljí – Třeboň
30. 12. v 17.30 hodin: kostel Obětování Panny Marie – České Budějovice (Piaristické náměstí)
5. 1. 2013 v 15.00 hodin: kostel sv. Mikuláše – Suchdol nad Lužnicí.
Vážení posluchači a návštěvníci, srdečně Vás zveme na naše společná setkání s duchovní hudbou.
5. 12. uspořádaly od 17.00 hodin na návsi Trnky
Brnky, Obec Rapšach a ZŠ a MŠ v Rapšachu rozsvícení
vánočního stromu spojené s mikulášskou nadílkou pro
děti. V rámci oslavy vystoupila naše děvčata pod vedením
paní učitelky Květy Machové s pásmem písniček.
6. 12. 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 Jak válčili husité.
Z vystoupení našich hostí z dávných věků jsme vybrali:
- ze života lidí ve středověku a postavení církve
- desátky, poplatky, odpustky
- vlna odporu proti církvi
- kacíři, upálení mistra Jana, husitské války
- král Václav IV. a jeho nástupce Zikmund
- křížové výpravy
- části rytířské plátové zbroje
- husitské polní vojsko – lehká jízda, pěšáci, palné zbraně, sudlice, tesák aj.
- taktika a strategie boje rytířů a husitů
- husitský válečný vůz
- ukázka bojů – posádka válečného vozu sestavená
z našich žáků a žákyň žene křižáky na ústup, souboje rytíře
a husity bodně sečnými zbraněmi
- husitský chorál Kdož sú boží bojovníci
- přesun husitské válečné kolony (30 – 40 km/den, možný i v noci)
- hejtman nad polní obcí Jan Žižka z Trocnova.
Více na http://www.pernstejni.cz/
Děkujeme vystupujícím členům skupiny historického šermu Pernštejni
za poučnou a zajímavou exkurzi do hlubin našich dějin!!!
6. 12. se v odpoledních hodinách uskutečnila přednáška spojená s praktickými ukázkami poskytování 1. pomoci, a to za účasti žáků a žákyň II. stupně a jejich vyučujících.
Z poučného setkání jsme vybrali:
- resuscitace – oživování
- postup při oživování dospělého, dítěte do 8 let a miminka
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- ukázky na figurantovi z řad žactva a dále na figuríně
miminka a trenažéru ambumana
- volba správného místa ke stlačení, poloha dlaní
a frekvence
- tísňové volání na 155 – co se stalo a kde se nacházíme; dispečerka radí, jak správně poskytovat 1. pomoc
- tísňové volání na 112 – disponuje lokačním systémem pro vyhledávání polohy mobilního telefonu, ze kterého
voláme; zvládá i slabší signál mobilního operátora; využitelný v EU; o všem se domluvíme pěti světovými jazyky
- závěrečný testík.
Děkujeme paní V. Chaloupkové, zdravotní sestře
Lékařské služby 1. pomoci Třeboň, za zajímavě, poučně
a pro nás přínosně strávené odpoledne!!!

10. 12. opět vydatně přibylo na sněhové peřince (včetně víkendu, kdy teploty místy poskočily i pod
minus 15°C).
10. 12. se od 17.30 hodin uskutečnilo ve škole posezení na závěr roku s TOMÍKY spojené
s promítáním videa nejen z tábora.
11. 12. (a následně 13. 12.) se naši žáci a žákyně I.
a II. stupně připravovali na vánoční setkání ve škole:
tvořili ve vánočních dílnách nebo v rámci výuky výrobky
do prodejních výstavek, pilovali svá vystoupení (včetně 18.
12. o velké dopolední generálce) a připravovali výzdobu
tříd a školy, vytvořili a vytiskli plakáty, pozvánky a novoročenky.
V úterý jsme ve vánočních dílnách tvořili od čtvrté
vyučovací hodiny a v rámci odpolední výuky a ve čtvrtek
jsme dokončili výrobu o čtvrté a páté hodině a dolaďovali
svá vystoupení v době odpoledního vyučování.
Ve školní družině paní vychovatelky nazdobily
s dětmi naše oblíbené perníkové stromky a slaďoučké perníčky.
Vánoční dílny na II. stupni:
- vánoční pletené dekorace – vedoucí p. uč. Marie Jirků
- perníkovo-marcipánové sladkosti – vedoucí p. uč. Pavlína Křížová
- dárkové předměty z korálků – vedoucí p. uč. Alena Nedorostová
- dekorativní andílci – vedoucí p. uč. Ivana Záhorovská
- plakáty, novoročenky, výzdoba a tombola – vedoucí p. řed. Karel Snětina, p. uč. Martin Kvapil
a p. uč. Olga Imrichová.
A tak jsme opět v naší školičce kreslili, malovali, vybarvovali, vážili, odlévali, míchali, přimíchávali,
hnětli, krájeli, vykrajovali, spojovali, ochutnávali, potahovali, slepovali, pletli, proplétali, modelovali, kutili,
navlékali, zdobili, balili, vázali, vystřihovali, aranžovali, psali, tiskli, zpívali, hráli, tančili, dramatizovali,…
a některé učebny včetně školní družiny byly provoněny sladkým těstem a různými tajuplnými ingrediencemi, kořením, perníčky nebo marcipánem.
A dařilo se nám…
…děkujeme všem zúčastněným za zodpovědně a kvalitně odvedenou práci!!!
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12. 12. jsme v 07.40 hodin SEZČ zaznamenali významný pokles rtuti na digitálním teploměru
v ředitelně umístěném na minus 11,4 °C.
13. 12. si naše děti z I. stupně užívaly vitamínky
z mandarinky 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 přihlášené
odběratele a odběratelky z řad našeho žactva a také různé
další výrobky pro všechny zájemce ke svačině (pitíčka,
müsli tyčinky, double aj.).
13. 12. lili druháci s p. uč. Alenou Nedorostovou
olovo podle starého vánočního zvyku. A ještě se u toho sami
fotili – jsou to už šikulové.
A moc si to užili!
17. 12. podnikli žáci a žákyně 7. třídy v rámci dějepisného projektového dne spolu s p. uč. Pavlínou
Křížovou studijně poznávací a dobrodružnou procházku do období starověkého Říma.
Oděni do římských tunik, pronikali naši cestovatelé
a cestovatelky do tajů Kolosea, gladiátorských her, historie
Říma, tradiční stravy (přičemž se posilňovali slaně a nasladko ochucenou lahodnou dobovou krmí) a také zjišťovali data
např. o Agrippině mladší.
18. 12. se uskutečnilo vánoční setkání v naší škole,
kterému předcházela dlouhodobá a svědomitá příprava našich žáků a žákyň a také dětí z mateřské školy vedených
svými vyučujícími.
Program vystoupení žáků a žákyň ZŠ a dětí z MŠ
Tělocvična: 17.00 hodin – 17.20 hodin
- Výlet do ZOO – taneček 1. třídy
- Zumba 5. třídy
- Bananafon – taneček 2. třídy
- Zumba spojené 3., 4. a 5. třídy
- Gangnam Style 4., 5. a 7. třídy
Učebna půdní vestavba: 17.40 hodin – 18.30 hodin
- Vánoční pohádka dětí z MŠ
- Mamma Mia 5. a 6. třídy
- Hra na klavír – Ondrášek Machač, Ondrášek Šikr,
Alex Móži a Hanča Kováčová
- 6. třída má talent
- Hra na flétnu – Markétka Střítecká
Učebna dějepisu: 18.40 hodin – 19.00 hodin
- Hlídač krav 3. třídy
- Hrajeme si s angličtinou 3. třídy
- Rapová koleda 9. třídy.
Slavnostní punč, grilované klobásky, koláčky, minipizzy, pestrobarevný marcipán nebo slaďoučké perníčkové
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stromečky a domečky a mnoho dalších pochoutek opět jako
tradičně dodaly nejen zrakovým, ale i čichovým, chuťovým
a hmatovým smyslům to pravé vánoční potěšení.
Doprovodné akce
 vánoční trh dětských výrobků (vánoční dekorace, korálkové dárkové předměty, andílci, marcipánové koule
a perníčky zdobené marcipánem, vánoční pletené dekorace,…)
 prodej sladkých a voňavých perníkových stromků
a drobných perníkových výrobků
 občerstvení – vánoční punč (pro malé a velké) a jiné




osvěžující a lahodné nápoje, grilované klobásky, koláčky, minipizzy a jiné dobroty a dobrůtky
tombola – malé i větší drobnosti pro dům i kancelář, dekorace,
sladkosti, doplňky outfitu aj.
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, baletky, zimní krajinky atd.).

Pestrý a bohatý program tedy opět nabídl všem našim návštěvníkům a divákům především nejedno originální taneční, hudební, pěvecké, divadelní vystoupení nebo zábavnou show našich žáků a žákyň
a dětí z mateřské školičky, 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 opět projevili přítomní návštěvníci 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 všem organizátorům a vystupujícím za důstojnou prezentaci své školy a zdárný průběh našeho již tradičního vánočního setkání!!!
20. 12. od 14.00 hodin pan farář besedoval s žáky a žákyněmi 7. třídy o církevním liturgickém
roku, době adventní a o původu a duchovním významu Vánoc.
21. 12. jsme se v rámci třídních setkání u vánočního stromku a ve školní družině připravovali na nadcházející dobu svátečního těšení a 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: mezi hořci, dětské
Česko, ťukaná, žebříčkovaná, pictureka, tik tak, člověče,
nezlob se, slova a puzzle.
Děkujeme naší devítce, všem zúčastněným soutěžícím
a všem na stupních vítězů gratulujeme!!!
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30. 12. od 10.00 hodin uspořádal ve školní tělocvičně náš TOM Práčata již 28. ročník vánočního
turnaje v líném tenise. A tak jsme si opět v čase všeobecného svátečního odpočinku a pojídání všelijakých
dobrot protáhli svá tělíčka a zpevnili svalíčky.
Výsledky 28. ročníku vánočního turnaje
v líném tenise – výpis
1. místo Pavel a Ráďa
2. místo Lux a Adam
3. místo Zuzka a Míra
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. 2013 jsme se spolu s TOMÍKY od 10.00 hodin vypravili z návsi u kostela na již tradiční
a stále oblíbenou novoroční vycházku. Bylo nás čtrnáct a dva pejskové, a prošli jsme se krásně kolem
Dračice.
3. 1. – 4. 1. z provozních důvodů ředitelské
volno.
8. 1. putovali naši žáci a žákyně 8. a 9. třídy
ve dvou hodinách zeměpisu po Himalájích v rámci
cestovatelské besedy pod vedením p. uč. Aleny Nedorostové.
Vybrali jsme z velmi zajímavého a poučného povídání:
- putování se uskutečnilo 14. 7. – 15. 8. 2011
- z rušných ulic Dillí do méně obydlených oblastí státu Kašmír
- letecky, autobusy, džípy, na oslech, pěšky
- křižovatka celé řady náboženství
- místní obyvatelé se rádi fotí s turisty a jsou velmi pohostinní
- kráva – posvátné zvíře
- ubytování a stravování v hausbótech
- barevný styl oblečení indických žen
- pod turbany schované nestříhané vlasy mužů
- pálivá omáčka, rýže, kaše s kokosem, chlebové placky, jí se rukama; šátečky plněné masem, nudle
- nutné očkování
- přeprava cestujících na střechách autobusů
- kdo naskočí do přijíždějícího busu, zpravidla si sedne
- menší rozměry dopravních prostředků
- zeleninový trh na loďkách, občerstvovny – čajové stany
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- náboženské stavby na začátku a konci vesnice, modlitební mlýnky
a praporky
- prudké srázy poblíž jednosměrných horských silnic, zabahněné a hůře sjízdné cesty
- sušené palivo z trusu, bahna a slámy nebo větvičky hromaděné na
střechách obytných staveb
- ukázky tkalcovství, přípravy sýra
- zeleň při říčním toku, svišti či padlí osli podél cest
- kontrolní stanoviště evidující přesun turistů
- oslava zasvěcená zavedení elektřiny v jedné z vesnic
- modlitby v klášterech
- pití vody z potoků – pozor na mrtvé koně
- vyčerpávající výstup na horu v 6 200 m n. m. – zamrzlá voda
v nádobách, nedostatek kyslíku, náhlé bouře
- knihovna svitků – písemných záznamů.
9. 1. 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 přihlášené odběratele a odběratelky z řad našeho žactva a také různé další výrobky pro všechny zájemce ke
svačině (pitíčka, müsli tyčinky, double aj.).
10. 1. jsme zveřejnili zprávičky z naší mateřské školičky sepsané vedoucí p. uč. Janou Šikrovou:
2. 11. jsme v ZŠ navštívili pohádku s ekologickou tématikou O Lesíčkovi. Naučili jsme se, jak správně
třídit odpad a ještě se při tom pobavili.
8. 11. poprvé v tomto školním roce nás navštívilo naše oblíbené divadlo LUK, tentokrát s pohádkou
O třech prasátkách. Opět nás nezklamala krásná veselá pohádka, ve které se nakonec i zlý vlk polepšil
a stal se poslušným hlídačem hájovny i pana myslivce.
30. 11. jsme se opět vydali do ZŠ, tentokrát na hudební pohádkovou minishow. Společně s dětmi
z prvního stupně jsme si zazpívali písničky z dětských filmů a pohádek, zahráli si na rytmické hudební nástroje a někteří si i zatančili.
4. 12. jako každý rok jsme čekali, až zazvoní zvonek a k nám do školky přijde Mikuláš spolu se svým
čertovským doprovodem. A dočkali jsme se. Mikuláš si poslechl naše sliby a písničky, čerti nás nejdříve
trochu vylekali, potom jsme ale některé i pohladili po kožichu a vyfotili se s nimi, a nakonec nám andělé
rozdali balíčky plné dobrot.
5. 12. jsme se zúčastnili premiérového rozsvěcení vánočního stromu na návsi, spojené s mikulášskou
nadílkou. Zazpívali jsme tři krátké písničky o čertech
a Ježíškovi, a pak už si jen užívali krásný večer plný
čertů, písniček a předvánočního těšení.
18. 12. jsme se vypravili do Č. Budějovic do Malého divadla na vánoční pohádku Maruška a Duch
Vánoc. Už jen cesta autobusem byla pro některé velkým dobrodružstvím. Pohádka plná krásných loutek,
koled a vánočního povídání se nám moc líbila a zpříjemnila nám už tak krásný předvánoční čas.
18. 12. odpoledne jsme se zúčastnili vánočního setkání v ZŠ, kde jsme předvedli rodičům i ostatním
dětem Vánoční pohádku o zvířátkách, která se
u Betléma nemohla dohodnout, kdo bude chránit Ježíška. Vystoupení jsme zvládli na jedničku a potom už
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jsme si jen užívali vystoupení ostatních kamarádů.
20. 12. k nám do školky přiletěl Ježíšek. A stejně jako
každý rok jsme ho nestihli. Nejdřív jsme si pustili po vodě
lodičky ze skořápek oříšků, rozkrojili si jablíčko, zazpívali
koledy a pak už netrpělivě vyhlíželi a poslouchali zvoneček.
A když konečně zazvonil a my jsme vešli do třídy, Ježíšek
už tam zase nebyl. Zato jsme pod stromečkem našli plno
krásných hraček, které nám udělaly velikou radost, a už se
moc těšíme, až si s nimi budeme hrát.
11. 1. se v ranních hodinách pohybovala venkovní teplota okolo 1,5 °C a naši pohraniční lokalitu pokryla první
tenká sněhová peřinka v novém roce 2013.
17. 1. naše lesy, luhy a háje, pastviny, luka, zahrady a polnosti, silnice, chodníky a jiné komunikace
a střechy příbytků pokryla silná sněhová peřina.
21. 1. se pod vedením pana Pavla Mörtla uskutečnila přednáška „Jak se posouvala hranice v oblasti Vitorazska“.
Přednášky se v rámci projektu Školy pro venkov, jehož nositelem je Novohradská občanská společnost o. s., zúčastnili naši žáci, žákyně (7. – 9. třídy) a jejich vyučující povinně volitelných seminářů společensko historický, multimediální a příroda regionu a také projektová koordinátorka p. Lenka Kučerová.
Vybrali jsme z velmi zajímavého a poučného povídání:
- územní vývoj po ukončení I. světové války (od roku 1918) – porážka Rakouska-Uherska a vznik nástupnických států; území Německého Rakouska
- r. 1919 – Paříž a zámek Saint Germain: mírová konference k poválečnému uspořádání; československá delegace vedená prvním ministerským předsedou vlády Československé republiky Karlem Kramářem a za významné aktivní účasti ministra zahraničí dr. Edvarda Beneše – Rakousko postupuje
některá území i našemu státu: Vitorazsko (s místními názvy obcí Rottenschachen, Franzenstahl,…)
- převoz našeho uhlí přes Suchdol nad Lužnicí do Rakouska v rámci dohod vítězných mocností po
ukončení I. světové války
- kamenný mezník s datem 16. VII. 1920 a s číslem VI. – františkovský bod (základní hraniční znak
u vtoku Dračice na naše území – zásadní pro vymezení hranic našeho státu); přeprava hraničních
kamenů místními podnikateli (např. vozky); mezinárodní incident – napadení našich vyměřovačů
hranic rakouskými obyvateli a omluva rakouské vlády včetně náhrady škody; kompenzace za zemědělskou půdu, která se nacházela po obou stranách hranice a náležející jednomu majiteli
- systém hraničních přechodů a závor; pašování zboží; složení obyvatel podle národnosti (Češi, Němci
a ostatní – nehlásili se ani k české a ani k německé národnosti) – materiály z publikace Jana Františka Svobody: Jihočeské menšiny, vývoj kulturní, národnostní a školský (vydáno r. 1925)
- vývoj po II. světové válce a závěry Postupimské konference
- vývoj v 50. letech XX. stol. – zákon o ochraně státní hranice, hraniční pásmo, role Pohraniční stráže
a technické prostředky ochrany státních hranic
- tipy na výlet: např. Najdorf – františkovský bod; turistické směrníky pod názvem U Halámek –
k pomníku tragické události na státní hranici; za celnicí v Halámkách – kámen s vyobrazením a nápisem
- přednášející využil ke svému výkladu bohatý faktografický materiál (podrobné mapy a mapky, plány
a plánky, dobové dokumenty, články z novin, fotografie a přehledné tabulky)
- zajímavý odkaz: http://www.lipno-online.cz/galerie-ukaz3430 o připojení části Vitorazska k ČSR
v létě 1920.
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Děkujeme panu Pavlu Mörtlovi za velmi zajímavé,
poutavé a poučné vyprávění při putování historií naší
oblastí Vitorazska!!!
22. 1. 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 přihlášené
odběratele a odběratelky z řad našeho žactva a také různé
další výrobky pro všechny zájemce ke svačině (pitíčka,
müsli tyčinky, double aj.).
22. 1. naši žáci a žákyně 7. třídy spolu s p. uč. Pavlínou Křížovou vybudovali na školním dvoře
iglú.
25. 1. jsme v 6.00 hodin SEZČ zaznamenali pokles teploty
venkovního vzduchu na minus 5,4 °C a nárůst sněhové pokrývky o 1 –
2 cm; v průběhu dopoledne poměrně vydatně sněžilo.
28. 1. byl v 6.00 hodin SEZČ zaznamenán pokles teploty venkovního vzduchu na minus 1,4 °C, nárůst sněhové pokrývky o 1 – 2
cm a v průběhu dopoledne opět poměrně vydatně sněžilo; o víkendu
poklesla teplota v noci k minus 15 °C a přes den se pohybovala kolem
- 10 °C.
28. 1. jsme zveřejnili dopis od našeho adoptivního syna:
Drazí sponzorští rodiče,
píše vám váš milující syn. Mám se velmi dobře. Doufám, že můj
dopis vás zastihl ve zdraví. Velmi rád bych vás poznal osobně. Doma
jsou všichni v pořádku. Pozdravují vás.
Já teď studuji na Mary Matha College v Periyakulam. Jsem
v prvním ročníku. Na koleji se mám moc dobře. Studia jsou velmi
hezká. V prvním semestru si vedu dobře. Doufám, že budu mít i dobré
známky. Studenti z vyšších ročníků nás pěkně uvítali. Nečekal jsem to,
ale byla to dobrá příležitost vzájemně se poznat. Den učitelů jsme oslavili skvěle. Oslavy přinesly spoustu
radosti. Učitelé dostali drobné dárky. Kulturní program byl bohatý.
Jsme ubytovaní odděleně po ročnících. V prvních ročníku nás je 75 a ve druhém a třetím ročníku je
dohromady 43 studentů. Ubytovací řád je velmi přísný, ale slouží k dobrému pořádku. Moc se mi líbí, jaké
je na koleji klima.
Festival Diwali se velmi vydařil. Strýček nám poslal velkou krabici petard a my je s přáteli s radostí
všechny vypálili. Se sousedy jsme se společně radovali z oslav a vyměnili jsme si ochutnávky pečiva. Už se
nemůžeme dočkat Vánoc.
Přeji vám všem veselé Vánoce a požehnaný rok 2013.
Maria Arputha Selvam Sahayaraj
28. 1. se od 14.00 hodin do 17.00 hodin uskutečnil pohádkový zápis do 1. třídy naší školy. 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.
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Vedení zápisu se ujala p. uč. Jana Havlová a p. uč. Květa Machová spolu se svým sehraným týmem žáků a žákyň převážně z 5.
a 2. třídy, který naše budoucí spolužáky a spolužačky doprovázel po
celou dobu, kterou u nás strávili při svém prvním oficiálním působení
na půdě základního školství.
Nejdříve jsme byli uvedeni bílou paní Liankou do ředitelny
a tady jsme malovali postavu mamky, taťky či sebe, holky nebo kluka,
tedy „co chce Tvoje ruka“. Mezitím dospělý doprovod – zákonný zástupce – spolu s panem ředitelem vyřídil potřebné písemné náležitosti
a formality.
A potom jsme putovali do učebny plné pohádkových postav
a postaviček z různých příběhů a končin a plnili jsme různé úkoly.
Dalmatinka Verunka nás uvítala v pohádkové učebně. Kocourkovi
v botách Ondráškovi jsme se představili. Medově naladěná ježibaba
Jaga Zuzka nás zase zkoušela ze základních tvarů. Sličná princeznička
Karolínka si nechala spočítat všechny poztrácené korálky. Veselý
a rozpustilý kašpárek Beník si řekl o básničku nebo písničku. Vodník Krištof z mělkých rybničních vod,
který ještě nechodil do školy, se učil na svém vodním a rákosem lemovaném panství od malého poutníka rozlišovat barvy
na kapřících.
A nakonec nám pan král Jakub I. nabídl dárky, vytvořené budoucími staršími spolužáky ze ŠD, I. a II. stupně, jako
upomínku na zápis – postavičky zvířátek, zvířátkové krabičky
žabky s bonbonky nebo berušky.
Pohádkovou částí zápisu doprovázela děti také vedoucí
p. uč. Jana Šikrová z naší mateřské školy.
A kdo se dostavil k zápisu do naší školy? Dominiček
Dvořák, Kristýnka Holubová, Kačenka Janečková, Pája Holub,
Nelinka Hanková, Domča Kocina, Kubík Grundza, Eliška
a Kačenka Vávrovy, Petruška Borovková, Nikolka Cibulková,
Karolínka Korbelová, Natálka Varholíková, Terezka Miklová a Honzík Krejčí.
Děkujeme vám všem, kteří jste náš zápis připravili!!!
Naši nejmladší spolužáci a spolužačky, budoucí prvňáčci a prvňačky, těšíme se 2. září na vás!!!
30. 1. byl v 6.00 hodin SEZČ zaznamenán v naší oblasti nárůst teploty venkovního vzduchu na plus
5,6 °C – tání sněhu a masivní obleva pokračuje; ve 13.45 hodin jsme naměřili + 22,6 °C „na slunci“
a + 11 °C „ve stínu“.
31. 1. jsme obdrželi pololetní vysvědčení,
a tak byla uzavřena další kapitola školního dění mimo
jiné také zamyšlením nad tím, co se nám podařilo, kde
a jak přidat a nevzdávat se při neúspěchu anebo co
a jakým způsobem udržet. V následující den 1. 2. jsme
si užili jednodenní pololetní prázdniny.
A dětičky z naší mateřské školičky se si svými p. učitelkami užily velkolepý maškarní karneval
ve víru tance, dovádění a zvuků frkaček.

-29-

ZŠ a MŠ v Rapšachu

Kronika 2012/2013

4. 2. byl v 6.00 hodin SEZČ zaznamenán pokles teploty venkovního vzduchu na plus 1,0 °C a nárůst sněhové pokrývky o 5 – 7 cm; v průběhu dopoledne poměrně vydatně sněžilo.
4. 2. nás navštívila bývalá žákyně Lucka Plchová. Pohovořili jsme o tom, co život přinesl, přináší
a přinese.
4. 2. si naše děti z I. stupně užívaly vitamínky z kiwi a pomerančů 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 přihlášené odběratele a odběratelky z řad našeho žactva a také různé další výrobky pro všechny zájemce ke
svačině (pitíčka, müsli tyčinky, double aj.).
5. 2. nás navštívili bývalí žáci Pepa Kaňúr, Míša Kliment a Ondra Macho. Pohovořili jsme o tom,
co život přinesl, přináší a přinese.
6. 2. byl v 6.00 hodin SEZČ zaznamenán pokles teploty venkovního vzduchu na plus 0,3 °C; nejen silnice byly
pokryty tenkou vrstvou ledu.
6. 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.
V tento čas směřujeme v pilné přípravě k účasti na 2. ročníku víceoborové soutěže ZVONEK z Novohradských hor
v oboru zpěv.
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 publikum odměňovalo výkony svých favoritů a favoritek zaslouženými ovacemi a bdělá dospělácká porota spravedlivě dospěla k níže uvedenému pořadí na medailových pozicích. Diplomek je vzpomínkou na účast a za umístění v soutěži.
Výsledky školní pěvecké soutěže 2013
Kategorie mateřská školka
1. místo Pepíček Břenek („Okolo Třeboně“), Nelinka
Hanková („Postavil jsem sněhuláka“), Kačenka Janečková („Čerešničky“), Danda Šikr („Otava“), Kristýnka
Holubová („Jede, jede“) a Eliška Vávrová („Pod naším
okýnkem“).
Kategorie 1. třída
1. místo Karolínka Žahourová („Krávy“) a Samantka Dudiová („Maličká su“)
2. místo Jiřík Daněk („Šel zahradník“)a Lukášek Nistor
(„Krávy“)
3. místo Violka Kročová („Travička zelená“)
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Kategorie 2. a 3. třída
1. místo Kristýnka Pšeničková („Měla jsem holoubka“) a Ondrášek Šikr („Alou, alou“)
2. místo Verunka Břenková („Bude zima“) a Jaroušek
Nistor („Kdyby byl Bavorov“)
3. místo Ondrášek Machač („Za tou naší stodoličkou“)
Kategorie 3. třída
1. místo Lukášek Móži („Boleslav, Boleslav“)
2. místo Nikolka Ginzelová („Červená řeka“)
3. místo Anetka Vařilová („Watanay“) a Markétka Střítecká („Watanay“)
Kategorie 4. třída
1. místo Markétka Vávrová („Voda, voděnka“)
2. místo Vojta Nistor („Já se dycky vohlídám“)
3. místo Erik Grundza („To ta Helpa“)
Kategorie 5. třída
1. místo Lianka Hrubá („Skálo“)
2. místo Terezka Žahourová (Červená řeka“) a Karolínka Houhová („Tři kříže“)
3. místo Žaneta Kicová („Kdyby byl Bavorov“).
Děkujeme všem vyučujícím za zorganizování nezapomenutelného setkání s písničkou!!!
Děkujeme všem zúčastněným dětem za hodnotný umělecký zážitek
a vítězkám a vítězům gratulujeme!!!
7. 2. byl v 6.00 hodin SEZČ zaznamenán pokles teploty venkovního vzduchu na minus 5,3 °C.
7. 2. nás navštívil bývalý žák Pavel Voříšek. Pohovořili jsme o tom, co život přinesl, přináší a přinese.
8. 2. nás navštívil bývalý žák Petr Voříšek a bývalé žákyně Mirka Růžičková a Niki Střítecká.
Pohovořili jsme o tom, co život přinesl, přináší a přinese.
11. 2. byl v 6.00 hodin SEZČ zaznamenán pokles teploty venkovního vzduchu na minus 6,0 °C.
12. 2. v 6.00 hodin SEZČ potvrdila Paní Zima svou nadvládu novými přívaly sněhu.
15. 2. jsme zveřejnili nabídku výtvarné aktivity pro děti z naší MŠ a žáky a žákyně naší ZŠ: malování placek s magnetem, které pro nás připravili manželé Chumovi.
Více i na http://www.ichum.net/prehled-akci

Vážení rodiče,
Vaše děti mají opět možnost zúčastnit se výtvarné aktivity, tentokrát

Malování PLACEK S MAGNETEM
Po několika letech pro Vás manželé Chumovi připravili podobnou akci, jako bylo malování na hedvábí a bavlněné materiály, a to malování PLACEK S MAGNETEM.
Maluje se na dřevěnou překližku o síle cca 3 mm, velikost – čtverec 12 x 12 cm nebo
kruh průměr 12 cm. Zespod překližky (namalovaného obrázku) je podlepený magnet. Obrázek je tak možno přilepit třeba na ledničku nebo na jiný kovový povrch.
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Na obrázek se maluje akrylovými barvami a děti si vyrobené placky budou moc hned
odnést.

18. 2. – 22. 2. jsme si užívali jarní prázdniny. Byl proveden úklid, údržba a revize elektro budov
ZŠ a MŠ.
27. 2. bylo vyhlášeno v naší ZŠ a MŠ ředitelské volno z důvodu přerušení dodávky elektřiny:
plánované práce na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukce, opravy, údržbové a revizní práce.
28. 2. jsme zaznamenali denní teploty kolem + 6 °C a pokračující tání sněhu.

3. 3. 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
a zadováděli jsme si při hrách a soutěžích.
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:
srdce a srdíčka, kočičky, rybky, košíčky, jablka, domky, motýlci,
hrušky, budíky, muchomůrky, květy, ježci, slípky, kuřátka, auta,
vázy, měsíčky aj.
A jaké masky jsme potkávali na tanečním parketu a v přilehlých prostorách?
Čarodějnici, motýlka, vílu, berušku, kouzelníka, piráta,
princeznu, supermana, pana doktora, čerta a dvojčata.
A kterých her a soutěží jsme se zúčastnili?
Nakrm nenasytného kocoura aneb hoď míčkem do tlamičky, miř a tref aneb hoď kroužek na kolík, chůze na vysokých podpatcích aneb dojdi do cíle a nespadni, vpřed na lyžích, zatanči si
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ve dvojici na vítězství aneb udrž míček mezi čelíčkem
svým a svého tancpartnera či své tancpartnerky, tancuj
s ostatními na prvního v pořadí aneb šlápni rychle. Do
tance a soutěží se s chutí spolu s dětmi zapojili také
jejich rodiče.
Všechny masky při závěrečném defilé za
enormního zájmu blesků fotoaparátů a objektivů kamer světových i místních tiskových agentur a deníků
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!!!
4. 3. si naše děti z I. stupně užívaly vitamínky z blum 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 přihlášené odběratele a odběratelky z řad našeho žactva a také různé další výrobky pro všechny zájemce ke
svačině (pitíčka, müsli tyčinky, double, Bebe mini kakaové aj.).

6. 3. pan ředitel ZŠ Karel Snětina, vedoucí učitelka
MŠ Jana Šikrová a p. uč. Alena Nedorostová spolu s tlumočnicí paní Čermákovou navštívili partnerskou školku
v rakouském Heidenreichsteinu. Při kávě si popovídali
o vzájemném partnerství, prohlédli si školku a pozvali rakouské kolegyně na návštěvu do Rapšachu. Ta se uskuteční
v úterý 16. dubna 2013.
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9. 3. – 16. 3. výprava našich žáků a žákyň z 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 Domov – Deštné v Orlických horách.
SOBOTA 9. 3. 2013
Tak jsme tady… Dojeli jsme bez problémů a včas,
ubytovali jsme se a po krátkém vybalování vyrazili na
sjezdovku. No, zatím nic moc. Rozhodně ne 50 cm sněhu,
jak je na internetu, ale tak polovina. A do toho jemné mrholení. Ale jezdili jsme skoro až do čtyř. Někdo si koupil
permanentku (ti "délesloužící"), někdo to zkusil s opakováním na menším kopci, takže šlapal sjezdovku hezky po svých, a Jirka s Mírou, naši jediní začátečníci, už v
půl čtvrté zvládli navázat tři oblouky za sebou. Takže zítra hurá všichni na vlek!
Pak jsme se šli osvěžit horkou čokoládou. A skvělá první večeře - absolutně nepřekonatelná svíčková! A kluci si mohli přidat, dokud se všechno nesnědlo… Zítra bude k obědu něco, o čem zatím nevíme, co
to bude. A k zítřejší večeři jsme si už mohli vybrat mezi rizotem a hovězí roštěnou.
Po večeři jsme si někteří zahráli Dobble a Ducha, ale nikdo neměl na Filipa. Další koukali na filmy,
protože jen málokdo s sebou nemá notebook, a zbytek sledoval hokej.
Obrázek vpravo není dnešní, ale z internetu (tolik sněhu tu určitě zatím není), protože mám k foťáku
špatný kabel, takže nemůžu stahovat fotky. Ale zítra to bude napraveno, tak se snad můžete těšit na první
fotky…
Teď (22:15) venku leje. Tak nám držte palce, ať je to zítra lepší. Určitě se to zlepší od pondělka…
Připomínám adresu, na které Vám můžeme mávat: http://www.skicentrumdestne.cz/ - vpravo dole
"Sledujte živé video" (volejte předem, ať víme, že nás vidíte - a taky Vám řekneme, na které kameře právě
jsme).
Dobrou noc!
Neděle 10. 3. 2013
Kabel už funguje, takže jsou konečně i fotky. K snídani švédský stůl - salámy, sýry, marmeláda,
med, kukuřičné lupínky a pak něco, co vypadá jako granule pro králíky, ale děcka to jedí.
V devět jdeme na sjezdovku. Je asi 5 nad nulou, ale neprší a jezdí se docela dobře. "Machři" (Ráďa,
Pepa, Fanda, Honza, Dáda a Honza Snowboard) jezdí s Pepou K. červenou sjezdovku, my ostatní Dejdarku.
Míru s Jirkou čekal první úspěšný střet s kotvovým vlekem a jízda na modré sjezdovce. Ještě to není ono,
ale kluci se postupně lepší.
Pak přejíždíme také k sedačkové lanovce a několikrát sjíždíme modrou sjezdovku. Cesta lesem v horní
části je oproti předchozím letům vykácená, a je z ní
normální široká sjezdovka. Eliška měla strach, že pokáceli její oblíbený zastavovací smrček, ale JE TAM!
Jirka se při jedné jízdě dostal až skoro do malého
rybníčku, který je v lese asi dvacet metrů od sjezdovky, ale zastavil mezi stromy asi metr od něj a ani si ho
nevšiml.
Na oběd už sjíždíme na lyžích až skoro k chatě,
a nemusíme šlapat skoro kilometr pěšky. K obědu je
výborný řízek s bramborem.
Teď pár fotek a ostatní večer…
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Po obědě jsme už zase byli ve dvě na sjezdovce
("rychlí kluci" šli dokonce už v jednu), ale nemáme vůbec
žádné fotky, protože byla mlha hustá tak že by se dala krájet.
Jen ten Rákosníček chyběl, protože do rybníčku naštěstí nesjel nikdo.
Všichni jsou v pořádku, začátečníci se rychle zlepšují, pokročilí samozřejmě taky. Před večeří hrajeme Dobble
a počítačoví šílenci sedí u svých kompů. Večeři jsem už hlásil včera - roštěná s rýží nebo rizoto.
Jo, ve 14:07 přišla SMS od pana učitele Kvapila, že
nás viděl na webu u vleku a že nám to moc sluší. Tak jsme
mu s klukama ve 14:32 usilovně mávali a smáli se na něj jak
blázni. Teprve pak nás upozornil, že kamera je na druhé
straně, a on nám vidí jen zadečky. Tak jsme se otočili a teď už to máme vychytané. Pokud budete mít zájem
o skupinové mávání, stačí zavolat.
Večer opět Dobble a Aktivity, které vyhrála Eliška, Anička a Pepa K.
Perličky dnešního dne:
- Dáda neumí hodiny (ale spíš to na něj svádějí).
- Honzovi Š. spadla přímo na hlavu z lanovky lyžařská hůlka (naštěstí máme všichni helmy). Lekl se,
a spadnul do louže.
- Eliška opět po roce letí na Páju (ale vstali oba - nezranění a s celými lyžemi).
Pondělí 11. 3. 2013
V šest ráno začalo pršet (hlásí Ráďa), ale po budíčku v 7:50 už sněží. Teplota klesla asi na půl stupně
pod nulou. Na sjezdovce je zase strašná mlha, ale povrch je krásně upravený a moc hezky se jezdí. Jen notorické "padače" překvapuje, jak je sníh najednou tvrdý.
"Rychlí kluci" nám hlásí, že červená sjezdovka je ještě lepší, tak ji zkoušíme všichni a fakt je to paráda. Anička s Eliškou a Pájou jezdí moc hezky, opravdu se za jeden a půl dne vyjezdili a na sjezdovce jim
to vyloženě sluší. Filip už sem tam opouští svůj tradiční pluh.
Začátečníci: Míra je vyloženě lyžařský talent a nikdo by nepoznal, že začal jezdit teprve včera. Jirka
je talent na zatáčení doprava, doleva mu to moc nejde, ale před polednem se to začalo dost lepšit, tak uvidíme po obědě. Ostatní kluci jezdí tak rychle, že je skoro nevidím. Ale pravidelně se hlásí, a když je vidím
z lanovky, sviští rychle a pěkným stylem.
K obědu byla rajská s těstovinami nebo sekaná s bramborem,
a předtím moc dobrá čočková polévka, kterou si přidali i někteří notoričtí "nepolévkáři".
A zapomněl jsem na dopolední "telemost", kdy jsme mávali
Majce Snětinové a našim deváťákům. Už to máme fakt parádně nacvičené. A Bětka má nové brýle!
Ve dvě jdeme znovu na to!
Po obědě jsme vyrazili hned ve dvě. Jezdí se krásně, sjezdovky
drží upravené, nesněžilo, teplota asi -2°C - jen ta mlha kdyby nebyla!
Fotit se skoro nedá, a snad ani nebudeme filmovat - postavy se noří
z mlhy a do mlhy skoro jako v anglických hororech z šedesátých let.
Jirka skoro nepadal, jen čtyřikrát za odpoledne. Moc se oproti
ránu zlepšil - zato ho při jedné z posledních jízd smetl jakýsi potroublý
snowboardista - naštěstí to dopadlo dobře a nikomu se nic nestalo.
Filipovi začala na sjezdovce téct z nosu krev (ne že by upadl,
ale asi z únavy). Dost dlouho trvalo, než se ho Pavče a Majdě povedlo
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ucpat (ten nos). Ale na chatě už to bylo dobré, a s hrami na
Majdině tabletu úplně skvělé.
K večeři máme na výběr buď rybí prsty, nebo čínu.
Po večeři se chystáme buď vzít kytary a chvíli zpívat,
nebo si zahrát Česko. Uvidíme…
Držte nám palce, ať zítra není mlha!
Perličky dnešního dne:
- Eliška zapomíná říkat: "To nedopadne dobře!"
- Dvojčata mají stejná trika, ale o stupeň barevně odlišné čelenky, což dost kazí dojem.
- Filipova krev je červená.
- Mlha je hajzlík!
Úterý 12. 3. 2013
Dnes jen krátce. Je úterý, máme volný den. Po snídani někteří ještě dospávali, Eliška třeba odmítla
sundat pyžamo i při snídani.
Pak jsme střídavě chodili nakupovat do obchodu a ke kioskům, ale hlavně jsme hráli Dobble a Aktivity.
Po obědě - byl smažený květák s bramborem nebo
maďarský guláš s knedlíky - jsme my, co nejsme líní, vyrazili hledat kešku v lese nad lanovkou. Ti, co nejsou líní, jsou:
Anička, Bětka, Honzové A. a Š., Pepové M. a K., Fanda,
Dáda, Rosťa a Kája.
Kešku jsme dlouho nemohli nalézt, odházeli jsme asi
dvě tuny zmrzlého sněhu, ale pořád nic. Někteří slabší jedinci (hlavně ti, co vůbec nehrabali) už to chtěli vzdát, ale vydrželi jsme a byli jsme odměněni! Kešku odhrabal hlavně
Honza A. s Pepou K., Honzou Š. a Dádou.
Pak jsme si sjeli lesem, a už se zase těšíme zítra na
lyže.
Jo, na obrázku vlevo dole je Pája, který pusu nezastaví, ale dle vlastních slov "neumí mluvit, neumí
kreslit a neumí pantomimu, proto hraje rád Aktivity".
Teď před večeří, ke které bude buď vepřový plátek s hranolky,
nebo fleky, si pustíme film z loňských lyží. Po večeři nás čekají dle
vlastního výběru překvapivě Aktivity, Dobble, Duch, Česko, nebo si
konečně zazpíváme. A jak je vidět na dolních fotkách, konečně nebyla
tak velká mlha, tak jsme mohli vyfotit Jirkovo jezírko, do kterého naštěstí nezahučel, konečnou stanici lanovky, pohled dolů modrou sjezdovkou a hlavně nás, co se nebojíme hledání kešek.
Pokračování zítra…
Perličky dnešního dne:
Eliška se dnes nesvlékla z pyžama ani, když šla nakoupit.
Jirka má s sebou toustovač, ale zakázal jsem mu ho v dřevěné
chatě použít.
Aničku by taky pěkně naštvali, kdyby jí potopili výletní loď.
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Středa 13. 3. 2013
Včera večer jsme vzali na chvíli kytary, ale moc nám zpěv nešel, tak jsme brzy skončili. Promítli
jsme si DVD z loňských lyží a kontrolovali, jak se kdo zlepšil. Večer si kluci udělali kino a pustili si na
plátno nějaký horor. Ráno se báli, že je budí zombie, ale byla to jenom Eliška.
Dnes ráno byl na zemi slabý poprašek nového sněhu,
ale nestálo to skoro za řeč. Sníh už nepadal, ale srážela se
mlha, takže jsme byli za chvíli olepeni ledem.
Celé dopoledne jsme věnovali hlavně filmování
a mávání do kamery ("Hoši, usmívat se a mávat!
I Kowalski!"), protože přišly SMS stížnosti, že máváme
málo.
Jezdili jsme hlavně červenou sjezdovku, která byla
super, dvakrát jsme jeli modrou. "Rychlá rota" řádila ve
snowparku - snad se mi taky povedlo něco nafilmovat.
Chvíli jsme byli na "Dejdarce", ale ta byla samý led a za nic
to tam nestálo.
Díky filmování nejsou skoro žádné fotky, tak přidávám pár záběrů z oběda - bylo knedlo vepřo zélo nebo koprovka s vejcem a brambory, což překvapilo ty, co si objednávku nedočetli do konce.
Teď (13:15) je "Rychlá rota" už zase na lyžích, my
normální se chystáme až ve dvě.
Pokračování večer…
Odpoledne jsme zase jezdili a filmovali, co to šlo. Díky slušnému počasí letos končíme s ježděním, až když
přestane jezdit lanovka.
Přišli jsme celí obalení ledem, protože mrholilo, nebo
se spíš srážela mlha, ale to nám na náladě neubralo. Nováčci
už jezdí velmi slušně (a občas až zbytečně rychle), "starý páky" se opravdu moc od loňska zlepšily.
K večeři budou buď buchtičky se šodó, nebo špagety. Po večeři zkoukneme to, co jsme natočili,
a pak asi zase nějaké hry.
DŮLEŽITÉ! DOMA BYCHOM MĚLI V SOBOTU BÝT KOLEM PÁTÉ - ODJÍŽDĚT
BUDEME V JEDENÁCT.
Perličky dnešního dne:
- Jirka leží Elišce u nohou.
- Honzovi Š. se utrhlo vázání, ale už to s Pepou
spravili.
- Červená sjezdovka už není tak hezká, ale
snad tu jámu po Elišce rolby zahrabou.
- Anička si troufá na kluky, protože je holka.
- Jirka spadl za celý den jen třikrát!
- Matýsek rozezná barvy mariášových karet!
Čtvrtek 14. 3. 2013
Ráno jsme se vzbudili, a venku "ních bum" čili padal sníh, jak říká malý Matýsek. U nás dole bylo
-7°C a nahoře u konečné lanovky -11°C. Šli jsme samozřejmě jezdit - nejdřív střídavě červenou
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a modrou sjezdovku, pak jsme šli na čokoládu ke kiosku,
protože "fičelo jak zima".
Trošku zahřátí, ale většina se zmrzlými prsty na nohou, se přesunujeme opět nahoru a dáváme letos poprvé černou sjezdovku. Bez pádů a bez problémů ji sjeli všichni. Pak
ti nejzmrzlejší šli na chatu a ostatní jsme ji dali ještě dvakrát.
Na chatu jsme přišli právě včas na oběd. Vůbec toho letos
najíždíme o moc víc, než v několika minulých letech. Asi je
to tím, že sníh na sjezdovce je ideální, a svou roli hraje
i dobrá parta.
Teď po obědě "fičí jak zima" ještě víc, až to lomcuje
okny. Snad to v lese na sjezdovce bude lepší.
Jo - k obědu bylo maso s těstovinami nebo plněné
bramborové knedlíky.
Nevím, kdy si tenhle zápis přečtete, protože nejde internet.
Držte nám palce, ať nás to nikam neodfoukne. Po obědě svítilo sluníčko, ale pořád fičelo jako zima,
ba dokonce i víc. Ale svítilo docela sluníčko, i když nehřálo. Střídali jsme červenou a černou, jednou jsme si
odpočinuli na modré. Chtěli jsme hlavně filmovat, ale kamera hlásila, že "má příliš malou teplotu" a chtěla,
abychom ji okamžitě vypnuli. I tak se ale alespoň něco natočit povedlo. Jo, nahoře na sjezdovce jsem zjistil,
že Jirka nemá pravou rukavici a omotává si ruku kapesníkem. Tak mazal zpátky na chatu, protože mu prstíky začaly
už docela slušně bělat. Přijel s oběma rukavicemi, ale už mi
neřekl, že odvezl taky Rosťovu levou rukavici, kterou pak
Rosťa dost dlouho hledal. Pak jsme zjistili, že Jirkovy smradlavé toasty leží na ploché střeše pod oknem jejich pokoje.
Hádejte, kdo je tam hodil? Mimo to tam byly i Jirkovy brýle
a zubní pasta… Nakonec tam vylezl velkej Pepa, abychom
tu nebyli za čuníky všichni. Prostě Jirka měl dneska den…
K večeři budou buď játra s rýží, nebo sýrový špíz. Už se
těšíme! A po večeři jdeme zase něco hrát - už léta jsme si tak
nezahráli různé hry jako letos.
Internet tu stále nejde - je to něco většího na síti, jak
jste asi zjistili z toho, že dnes nešly ani webkamery.
Takže dobrou noc a držte nám palce, ať i poslední den lyžování proběhne zítra v pohodě.
Perličky dnešního dne:
- Jirka je čuník!
- A nemá mrazuvzdorné prsty.
- Nezavřená okna ve vichřici mlátí o zeď.
- Fičí jako zima!
Pátek 15. 3. 2013
Od rána sice sníh dělal bum, ale teplota byla o stupeň mírnější
než včera. Taky tolik nefičelo jako zima. Jezdili jsme střídavě červenou a modrou, pak jsme se chvíli zastavili na Dejdarce, kde jsme jeli
moc krásného hada v osmi lidech, a vůbec poprvé za ta léta jsme se
nerozpojili až dolů! Tak jsme to šli honem zkusit i na červenou, a jeli
jsme hada bez rozpojení až k Janečkovi! (Reklamní cedule LESY
JANEČEK.) Pak jsme toho raději nechali, protože jsme dost překáželi
ostatním. Ale zase jsme se nerozpojili!
Dali jsme si pár volných jízd na červené, a mezitím jsme se po-38-

ZŠ a MŠ v Rapšachu

Kronika 2012/2013

stupně vystřídali na čokoládě. Byla tam krásná černá kočka,
která vypadala jako přimrzlá, ale nebyla, a docela se s námi
skamarádila.
Je tu taky pes, který si sám umí chytit kotva a nechá
se za zuby vytáhnout až do třetiny červené, odkud zase běží
dolů. Ale vyfotit se nám ho nepodařilo.
Dvakrát jsme jeli černou, ale zvlášť při poslední jízdě
před polednem táhlo nahoru jako komínem, až nás vítr brzdil.
Omlouváme se, že jsme nemávali, ale ráno ještě nešly kamery, a pak jsme se rozdělili. Velcí kluci většinou jezdili snowpark, kde se kamera podjíždí, a ostatní jezdili nahoru kotvou, ke které kamera nedosáhne. Kotva je sice rychlejší, ale o to déle na mne musí nahoře čekat, protože si rád odpočinu na sedačce lanovky.
K obědu bylo buď uzené kuřecí stehno s bramborovou kaší, nebo cikánská s knedlíkem. Přes oběd
svítilo venku sluníčko, ale teď, když se jdeme naposledy obouvat do lyžáků, už zase padá sníh.
Pokračování večer…
Odpoledne jsme dostali do party Bětku a Rosťovu kameru na helmě, a snažili jsme se nafilmovat všechny sjezdovky. Začali jsme modrou, pak červenou a nakonec černou. Co z toho bude - uvidíme. S kamerou,
kterou ovládám jen pohybem hlavy jsem ještě nefilmoval,
takže tam budou třeba jen nohy. To ale uvidíme asi až doma.
Pak jsme jeli ještě několikrát modrou, jednou červenou a na
závěr černou. Pak už vypnuli vlek…
Teď jsme hlavně všichni v pořádku na chatě a chystáme
se na večeři. Bude k ní buď vepřové maso na žampiónech
s rýží, nebo francouzské brambory.
No a pak už se jen sbalit, večer si něco zahrát, dobře se
vyspat a zítra domů. Jedeme před obědem a na cestu budeme
mít jen balíček s jídlem, tak se připravte, že pokud nám pan
řidič nezastaví na bagety, budeme po příjezdu pěkně hladoví. Docela jsme si tu zvykli na pravidelnou, dobrou a vydatnou stravu.
Byl to hezký týden, jeden z nejhezčích, které jsem na lyžařských kurzech prožil. Nikdo se nezranil, nikdo nemarodil, nikdo nefňukal. Ani půlden nebyl nikdo zbůhdarma na chatě, vždycky jsme jezdili, dokud
nám nezavřeli vleky. Každý večer jsme něco hráli. Kromě drobností nebylo třeba řešit žádné konflikty. Byl
to fakt krásný, pohodový týden. Díky Vám všem!
Sobota 16. 3. 2013
Ráno jsme vstali, a hned po snídani začali balit a uklízet. Šlo to rychle, většina byla nachystaná už od pátku.
Autobus přijel už v deset, tak jsme během pěti minut naložili (protože nás bylo jednak málo a jednak jsme sehraní),
vyslechli poděkování paní správcové za naše chování na
chatě a hlavně za vzorný úklid pokojů, rozloučili se a vyrazili k domovu.
S přestávkou v Havlíčkově Brodě a vysazením suchdolských jsme byli v Rapšachu před půl čtvrtou. Rychle jsme
vynosili všechno do školy, dali naposled "Tak úsměv a mávat, hoši!" a to bylo vše.
Snad za rok!
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11. 3. vyšlo další číslo našeho oblíbeného školního měsíčníku OLD SCHOOL. Stručně z obsahu:
Co nám na to řeknete? – rozhovor s p. uč. Alenou Nedorostovou, Ze života školy – jak šel čas…, Ankety,
hádanky, soutěže, Test na váš charakter s vyhodnocením, Móda ve světě a módní Rapšach, Sport, Naše
práce – charakteristika spolužáků a učitelů, Komiks Trololo, Hádanky, Zprávičky z domova i ze světa, DJ
Utopenec, Filmy, Horoskopy pro vás, Perličky – z našich testů, V únoru slavili narozeniny tito žáci naší
školy.
12. 3. jsme v 06.45 hodin SEZČ zaznamenali teplotu kolem +1,0 °C a poletování sněhových vloček
– Paní Zima nám stále vládne.
12. 3. navštívili žáci a žákyně I. stupně spolu se svou p. uč. Janou Havlovou a p. uč. Květou Machovou a také s p. vych. Miroslavou Jáchymovou představení pohádky Čarodějnice Jennifer v našem oblíbeném českobudějovickém Malém divadle. Potom následovala poučná a zajímavá exkurze do místní
Hvězdárny a planetária.
Z http://www.jihoceskedivadlo.cz/porad/1434-carodejka-jennifer: Elizabeth po cestě do školy potká
novou spolužačku. Jennifer je čarodějka a ty mají úplně jiné starosti než obyčejné holky. Objevují se na
místech, kde je nikdo nečeká, domlouvají se vzkazy psanými šiframi, mají výstřední chutě a umějí zaříkávat.
O Hvězdárně a planetáriu více např. na http://www.hvezdarnacb.cz/3/163/zs_5.
13. 3. nás navštívil bývalý žák Marek Richter. Pohovořili jsme o tom, co život přinesl, přináší
a přinese.
13.3. začalo okolo 14.00 hodin SEZČ vydatněji sněžit při teplotě + 1,8 °C. Do druhého dne se
sněhová peřinka zvýšila o 3 – 4 cm a teploty se pohybovaly i kolem – 3,5 °C.
19. 3. si naše děti z I. stupně užívaly vitamínky z jablíčka a pitíčka jablko-mrkev 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 přihlášené odběratele a odběratelky z řad našeho žactva a také různé další výrobky pro všechny zájemce ke
svačině (pitíčka, müsli tyčinky, double, Bebe mini kakaové aj.).
19. 3. a 21. 3. jsme zahájili společnou přípravu na velikonoční jarmark tradiční tvorbou
a výrobou v následujících velikonočních řemeslných dílnách:
- pletení z papíru – zajíci, věnce a slepice (vedoucí dílny p. uč. Marie Jirků)
- dortová lízátka zdobená čokoládou a marcipánem (vedoucí dílny p. uč. Pavlína Křížová)
- věnečky z plsti (vedoucí dílny p. uč. Ivana Záhorovská)
- papírové slepice (vedoucí dílny p. uč. Alena Nedorostová)
- drátkované dekorace (vedoucí dílny p. Marie Kepková).
Za zpěvu ptactva a místy až deset centimetrů postupně
i valem tajícího sněhu (v úterý) a poryvů větru (ve čtvrtek)
jsme v teple učeben v tvůrčích tematických dílnách malí
i velcí, děti a dospělí, chlapci a děvčata kreativně
a originálně se zaujetím, pílí a chutí pletli, obkreslovali, stříhali, kreslili, vybarvovali, malovali, zdobili, lepili, váleli,
hnětli, ohřívali, smíchávali, odlévali, obalovali, vykrajovali,
barvili, drátkovali, navlékali, proplétali, spojovali, balili,
dekorovali, tedy kutili po oba dny od 10.45 do 14.45 hodin.
Děti z I. stupně se do příprav zapojily spolu se svými
vyučujícími v rámci běžné výuky nebo ve školní družině či
podle zájmu v tvůrčích dílnách.
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20. 3. nás navštívila bývalá žákyně Lenka Marešová
s půlročním Lukáškem. Pohovořili jsme o tom, co život přinesl,
přináší a přinese.
20. 3. se výprava soutěžících z řad našeho žactva I. stupně
zúčastnila pod vedením p. uč. Jany Šikrové (hudební doprovod) a za
účasti p. řed. Karla Snětiny oblastního kola 2. ročníku víceoborové
soutěže ZVONEK z Novohradských hor 2013 – obor zpěv v ZŠ
Horní Stropnice.
Naši vystupující: 1. místo v první kategorii – Ondrášek Šikr
(2. tř.): „Ó, řebíčku zahradnický“ (bez doprovodu), „Alou, alou zahrajte“ (s doprovodem); Verunka Břenková (2. tř.): „Bude zima“ (bez doprovodu), „Okolo Třeboně“ (s doprovodem); třetí kategorie – Anička
Círalová (7. tř.): „Zelený hájové“ (bez doprovodu), „Vrť sa děvča“ (s
doprovodem).
Děkujeme pořadatelům soutěže za milé a pohostinné přijetí!!!
Děkujeme všem našim soutěžícím za příkladnou reprezentaci školy a blahopřejeme ke skvělému
umístění!!!
22. 3. jaro v našich příhraničních končinách převzalo od Paní Zimy nadvládu nad přírodou: ještě před vyplutím slunečního spřežení na oblohu páry zajíců na pastvinách
skotačí, srnky se ve stádu pasou a ptačí pěvci švitoří, štěbetají a trylkují.
22. 3. – 27. 3. výprava našich žáků a žákyň I. a II.
stupně podnikla pod vedením p. uč. Olgy Imrichové již tradiční studijně vzdělávací a poznávací zájezd do Anglie.
Účastnice zájezdu: Terka Žahourová, Zuzka Šebestová,
Janča Búthová, Anička Círalová a Krista Šímová.
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23. 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 stále více 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 ze čtyř úžasných
jídel a pokrmů!!! A kterých? Slovenská hrudka, perníková
vejce, střapáčci a velikonoční věnec. Všichni si zasloužili za své kulinářské mistrovství hodnotné ceny –
vesměs vhodné a potřebné vybavení domácí kuchyně.
Prodejní stánky – keramika; rostlinky a bylinky pro dům i zahradu; pravý včelí med, medovina
a medovník, kremrole; velikonoční dobroty a dobrůtky z naší pekárničky, mazance, beránci, dvojctihodné
koláčky, pletánky s nádivkou, minipizzy; jarní dekorativní aplikace a pomlázky, cukrovinky, výrobky
z našich tvůrčích velikonočních dílen na II. stupni, dětí I. stupně a ŠD: medové perníčky, drátkované slepičky, zajíčci, misky a jiné výrobky, pletení zajíčci, slepice a
věnce, dekorativní slepičky z papíru, dortová lízátka zdobená čokoládou a marcipánem, čokoládové lžičky, velikonoční
věnečky z plsti, závěsné obrázky z proutí a jiné jarní dekorace.
Občerstvení – klobásky, langoše, párky v rohlíku, pivo
– limo, nealko, zelňačka s pikantní klobásou, pizza, sladkosti,…
Zábava – ateliérové i momentkové focení.
Výtěžek z velikonočního jarmarku napomůže financovat obnovení žákovské knihovny, školné pro indického
chlapce v rámci naší účasti 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, tisk, roznáška a vyvěšování informačních plakátů a podmínek soutěže, příprava stánkového sortimentu a dalšího materiálního zázemí a prostor, a to včetně personálního obsazení.
Dopolední počasí se zataženou oblohou, teplotami kolem bodu mrazu a občas lehce poletujícími sněhovými vločkami nás neodradilo (stejně tak ani zamrzlé trubky) – dokonce se po obědě usmálo na všechny
zúčastněné hřejivé sluníčko!!!
Poděkování náleží
všem našim návštěvníkům,
všem prodejcům
a vystavovatelům,
tvůrcům ve velikonočních dílnách,
všem našim žákům a žákyním
a našemu realizačnímu týmu dětí a dospěláků
za zdárný průběh jarmarku!!!
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23. 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 a Mistrovsví ČR.
Výsledky
2. místo Ráďa Šebesta (mladší dorostenci)
9. místo Fanda Círal (mladší dorostenci)
3. místo František Círal (muži B)
Všem zúčastněným soutěžícím děkujeme za skvělé výkony
a příkladnou reprezentaci školy a oddílu
a k ocenění jejich píle, úsilí a vytrvalosti jim gratulujeme!!!
Organizace závodu byla skvělá – děkujeme pořadatelům!!!
Děkujeme dospěláckému doprovodu!!!
25. 3. napadlo a naválo 5 – 7 cm nové sněhobílé peřinky.
25. 3. nás navštívil bývalý žák Roman Novotný. Pohovořili jsme o tom, co život přinesl, přináší
a přinese.
26. 3. se uskutečnila v mateřské školce velikonoční
hodina při výuce německého jazyka. Pod vedením p. uč.
Bohuslavy Jurákové tvořily děti velikonoční omalovánky,
hrály různé hry a podělily se o velikonočního beránka. Pak si
nové výtvory zařadily do svých portfolií.
26. 3. besedoval od 13.10 do 13.55 hodin pan farář
s žáky a žákyněmi 7. třídy o církevním liturgickém roku,
době postní a o původu a duchovním významu Velikonoc.
27. 3. vyšlo březnové číslo našeho oblíbeného školního měsíčníku OLD SCHOOL. Stručně
z obsahu: Co nám na to řeknete? – rozhovor s p.
uč. Radkou Círalovou, Ze života školy – jak šel
čas…(lyžák; ve třídách fotografie nového pana
prezidenta; výprava do Anglie; velikonoční jarmark), Ankety (Co rádi děláte na Velikonoce?),
hádanky, soutěže (O nejhezčí velikonoční vajíčko), Móda ve světě a módní Rapšach (ponožky
a bejsky), Sport, Naše práce (2. a 3. třída – informatika: o sobě ve volném čase; v ŠD – o mé oblíbené knížce), Komiks Trololo, Hádanky, Zprávičky z domova i ze světa (Miloš Zeman prezidentem; papež František,…), DJ Utopenec, Filmy,
Horoskopy pro vás, Perličky – z našich testů.
28. 3. – 1. 4. jsme si užívali Velikonoce. Sněhová peřinka pokryla naši krajinu a panovalo chladné
počasí.
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2. 4. jsme zveřejnili:
Anglie a Brusel 2013
Po dlouhém těšení, které u některých postupně přešlo i v obavy, jsme se sešli v pátek 22. 3. v půl páté na parkovišti u Integrované střední školy informatiky a spojů v Táboře. O hodinu později přijel přesně
podle časového harmonogramu bílý autobus značky BOVA. Brněnská automobilní škola už byla po čtyřhodinové cestě, ale všichni dohromady jsme to hlavní měli před sebou. Paní profesorka z Brna vyběhla za námi: „Můžu se zeptat, kdo jste? Já jen, aby nám sem nenastoupil někdo cizí.“ (Možná by bylo dobré si někdy
na nějaký zájezd do Anglie počíhat, kdyby někde někdo ….)
Velká zavazadla jsme si uložili dolů do sektoru vlevo vzadu (vyhrazeno pouze pro nás) a pak už jsme
zaujali místa v autobuse. Řidiči Kamil a Marcel mě poznali, že už jsem s nimi na zájezdu byla. Dali jsme
hlavy dohromady a vzpomínali, kde a kdy to bylo. Pan průvodce Petr Čechovský nás uvítal za cestovní kancelář i za sebe a poprosil, abychom ho oslovovali „Petře“. Od řidičů jsme se dověděli, jak se sklápí sedačky,
co s odpadky a jak bude probíhat cesta. Na Rozvadově jsme byli kolem desáté. Ještě napsat poslední SMS
z Česka a koupit něco za koruny….a hurá do Německa. Cesta přes Německo byla dlouhá. Řidiči nám pustili
večerníček – film Spláchnutej a po něm už jsme se ukládali
k spánku. Komu se podařilo usnout, měl vyhráno. Poloha
vsedě je ale ke spaní prostě nevhodná, a tak jsme spíš pospávali a bojovali s únavou.
Brusel
Ráno už jsme se postupně budili na osvětlené dálnici
v Belgii (V Belgii i Francii jsou dálnice osvětlené nejen ve
městech). Do hlavního města jsme dorazili asi okolo sedmé
hodiny. Autobus nás dovezl hodně do centra a vystupovali
jsme rychle na místě, kde se nesmí dlouho stát. Počasí bylo
nevlídné. Silný ledový vítr, zamračeno a teplota lehce nad
nulou. Jen pár kroků jsme ušli ke katedrále sv. Michala
a Guduly. Dovnitř jsme se zatím nedostali, ale průvodce Petr nám o této nádherné stavbě řekl pár slov. Nikdo z nás nevěděl, jaký je rozdíl mezi kostelem a katedrálou, tak jsme se to dověděli (v katedrále sídlí arcibiskup). Pro některé z nás bylo také novinkou, že Belgičané nemají vlastní jazyk. Mluví se zde stejně dobře
anglicky jako francouzsky i německy. Naše kroky směřovaly k hlavnímu náměstí – GRAND PLACE. Pod
katedrálou byl park s opalovacími lavičkami (v poloze opalovacích lehátek), jen to sluníčko bylo schované.
Šli jsme nejdříve krásnou pasáží, kde jsme za výlohami viděli velikonoční výzdobu a pak klikatými úzkými
uličkami k náměstí. Cestou jsme byli svědky agresivního
chování zřejmě nespokojeného občana Belgie, který házel
plechovky s limonádou po uklízeči silnic a křičel: „Welcome
in future!“ Když začal plechovkami mířit i po nás, raději
jsme zrychlili a až pak jsme z postranní uličky sledovali
konflikt. Ten uklízeč ho trochu pokropil vodou z hadice,
kterou kropil silnici, ale on se na něj rozběhl a uklízeč pustil
hadici, která začala nekontrolovaně stříkat, a ti dva se mezitím honili na malém náměstíčku, kde se vše odehrávalo. Jak
to bylo dál, nevíme, protože jsme raději pokračovali
v prohlídce města. Zanedlouho jsme došli na náměstí, které
je krásné hlavně jednotnou architekturou. Všemu vévodí
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radnice s velmi vysokou věží (103 m). Odsud nás průvodce vzal podívat se na čůrajícího chlapečka, který má prý připomínat válečné zajatce, kteří byli přepravováni v bednách a mohli se pomstít pouze tím, že
čůrali na nepřítele z bedny. Pak jsme našli i čůrající holčičku, která je
schovaná v malé slepé uličce u známého baru Delirium tremens. Všude byl po páteční noci velký nepořádek. Před kavárnami byly ve velkých papírových pytlích opřené o zeď dlouhé čerstvé bagety, které
čekaly na majitele, až otevřou a začnou podávat snídani. Průvodce
nám dal na tři hodiny rozchod, a tak někdo šel nakupovat, někdo se
ohříval v kavárně (všude uprostřed kaváren byly takové zvláštní krby,
spíše to připomínalo zasklené ohniště) nebo v pivnici (světlé pivo je
blond a tmavé brunet) a obdivovatelé památek nepromeškali prohlídku katedrály, která byla možná od 10 hodin. On celý Brusel se probouzí až okolo desáté hodiny a všude voní vafle a horká čokoláda
a obchodníci vás lákají do svých malých krámků s oblečením, brýlemi, suvenýry a pralinkami.
V 11 jsme se sešli na náměstí, došli jsme se podívat znovu na chlapečka, který byl teď oblečený do
tureckého kroje (konečně někdo pochopil, že je velká zima) a pak už jsme mířili do pralinkárny. Jmenuje se
Planeta čokolády a je na rušné široké ulici. Dovnitř jsme se moc těšili – na teplo a na ukázku výroby pralinek s ochutnávkou. Když Petr vyřídil vstupné, posadili jsme
se v návštěvní místnosti, kde byly měkké lavice, nádobí
i suroviny k výrobě čokolády a vitríny s porcelánem. Za
chvilku přišel pan pralinkář. Byl to na první pohled Francouz, mluvil krásně a srozumitelně anglicky a hlavně byl
velmi zábavný. Bravurně nám popsal i předvedl výrobu tří
druhů čokolády. Je zajímavé, že nejen suroviny, ale i teplota
tavení zde hraje roli. Tmavá čokoláda má nejvyšší teplotu,
46 °C a bílé stačí jen 26 °C. Nakonec se pan pralinkář rozhodl, že potřebuje asistentku. Vybral si Aničku Círalovou.
A určitě nelitoval. Byla moc šikovná, dělala všechno tak, jak
ji pán řekl, a dílo se podařilo. Dokonce se naučila i plnit pralinky a za chvíli už jsme ochutnávali tu nejlepší čokoládu (to
nikde nekoupíte) a Annie byla přijata do zaměstnání. Prý zítra v osm nástup do dílny. Zástěru si tam mohla
nechat a čepičku dostala s sebou, tu si má vyprat a zítra přinést.
Ze světa čokolády jsme šli na metro, které nás s jedním přestupem dovezlo k Atomiu. Atomium je
obrovský model molekuly železa (165miliardkrát zvětšený), složený z devíti koulí. Nejvýše umístěná koule
je 102 m nad zemí. Vede k ní nejrychlejší výtah v Evropě (5 m za sekundu), který má skleněný strop, a tak
můžete tu závratnou rychlost pozorovat. Budova byla postavena ke světové výstavě 1958 a celá je vyzdobena modely staveb a fotografiemi s vědeckou tematikou. Výhled z nejvyšší koule byl nádherný, Udělali jsme pár fotografií a museli sjet výtahem dolů, protože schodiště bylo
zavřené. Z dolní části jsme mohli po jezdících schodech do
jednotlivých koulí. Některé schody byly hodně strmé a jedny
projížděly tunelem, kde blikala různobarevná světla (pro lidi
trpící migrénou nic moc).
Po prohlídce Atomia následoval park MINI – Europe. Před vchodem je zajímavý rozcestník se šipkami a počty
kilometrů do evropských hlavních měst. Do Prahy je to
z toho místa 771 km. U vchodu do parku nás kromě kontroly
vstupenek vítal velký zelený želvák, který se s námi pozdra-45-
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vil a vyfotografoval. Prohlídka byla velmi zajímavá. Kromě
modelů budov jsme viděli i různé pohyblivé modely dopravních prostředků, tunely, sopky, jezera a řeky. U některých budov jste si máčknutím knoflíku mohli pustit hymnu země, za
které památka byla a sopka vypouštěla dým a země pod vámi
se otřásala. Děti velkým kolem roztáčely větrné mlýny a zahrály si hru na lupiče a zloděje. Z Prahy si Belgičané vybrali
k vymodelování Staroměstskou radnici s orlojem. Bez okolních
budov ale vypadala zvláštně a i barevně byla trochu nepovedená. Celá prohlídka končila v budově s gift shopem (obchod se
suvenýry) a záchody. A bylo tam teplo! Děsně jsme během
prohlídky vymrzli.
Zima nás hnala do autobusu, který mohl konečně po povinném devítihodinovém stání vyjet, velmi
rychlým tempem. Cestou k parkovišti jsme se ještě ohlédli zpátky k Atomiu a už jsme se těšili na přejezd do
francouzského hotelu F1 v Dankerque, které je nedaleko od Calais, odkud vede Eurotunel do Anglie. Řidiči
byli odpočinutí a ptali se, co jsme viděli. Cesta do hotelu trvala asi tři hodiny. Většina z nás po celodenní
prohlídce Bruselu, kterou jsme museli absolvovat po svých, okamžitě usnula. V hotelu nás čekala postel
(juchú!!), sprcha a teplo (s výjimkou dvou pokojů, kde bylo topení vypnuté a pokoj vychladlý). Vzali jsme si
kufry a tašky a přesunuli jsme se k recepci, kde nás průvodce rozděloval do pokojů po třech, a místo klíčů
jsme dostali šestimístný číselný kód, bez něhož nebylo možné se do pokoje dostat. Takže do sprchy či na
záchod pouze s papírkem nebo s číslem na ruce (ale ve sprše nesmýt!), nebo pro odvážné zkouška paměti.
Byli jsme dost unavení, takže hygiena, nabít mobily a spát. Ráno se vstává brzo. Dobrou noc.
Přejezd do Anglie, Hastings a Londýn
Na snídani jsme byli rozděleni do tří skupin, protože snídaňová místnost je tu malá a nevešli bychom
se. První skupina měla snídani už ve čtvrt na sedm. Zkrátka přijeli jsme poznávat a ne se vyspat. Na výběr
byly dva druhy toastového chleba, ještě teplá bageta, máslo, džem a k pití kakao, mléko, káva nebo čaj. Po
snídani už nás čekali řidiči a pomáhali nám se zavazadly do úložných prostorů. Přes noc napadl jemný sněhový poprašek, což je ve Francii koncem března dost neobvyklé. Na hranicích jsme byli za dvě hodiny. Pasová kontrola prošla hladce. Pak jsme přejeli k vlakovému nádraží s eurovlaky. Bylo nám přiděleno nástupiště 15. Na přistavení vlaku jsme čekali asi deset minut. Do něj jsme pak najížděli uprostřed, což nebylo
zrovna moc dobré, protože záchody jsou jen v prvním a posledním vagónu, takže jsme k nim měli daleko.
Někteří v tom našli i výhodu. Mohli se projít po vlaku, vidět přehlídku karavanů (v některých se právě snídalo) a zaposilovat si s dveřmi, které jsou hermeticky uzavřeny a jdou otevřít pouze po zmáčknutí tlačítka,
ale i potom musíte vyvinout hodně síly na jejich otevření. Vlak se rozjel asi za čtvrt hodiny po našem vjezdu. Cesta trvá půl hodiny a pak už čekáte na hlášení, které vám oznámí, že se máte vrátit do autobusu a budete vyjíždět z vlaku. Některým cestou pořádně zalehly uši.
Nádraží na anglické straně kanálu (La Manche – francouzsky, Channel – anglicky) je v městečku
Folkstone. Když jsme se vymotali, jeli jsme přímo do Hastings. To je malebné pobřežní městečko proslulé
pašeráckými jeskyněmi, kde je dnes muzeum, které naše výprava
samozřejmě navštívila. Autobus nás vyložil na kopci, tak jsme se
hned mohli rozhlídnout po celém městě a v dálce byl vidět oceán.
Počasí bylo stejně hrozné jako předešlý den. Pak jsme po schodech klesali dolů k jeskyním. Po prohlídce jsme udělali pár snímků malebných úzkých uliček a sešli do města koupit pohledy, suvenýry a někteří si zašli na fish and chips (6,20 liber) do jedné
z místních pobřežních hospůdek. Ta byla moc útulná a děti mohly
sedět v rybářské loďce, kde byl stolek s lavicí. Najedli jsme se a
šli jsme se projít na pláž, kde byla spousta oblázků. K autobusu
jsme museli vystoupat zase na kopec nad město, protože silnice na
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pobřeží byla uzavřená kvůli běhu, který se ten den běžel
(někteří běželi v krátkých trenkách!). Cestou jsme píchli,
ale řidiči si s tím poradili během 20 minut.
Odpoledne jsme strávili v Londýně. Nejdříve jsme
jeli do London Dungeon – muzeum hrůzy. To jsme ale
nenašli na původním místě. Průvodce zjistil, že je přestěhované více do centra k London Eye. Dobrá zpráva byla,
že z původního místa jezdí do nového muzea černý
double – decker. Tak jsme jeli. Všichni chtěli sedět nahoře, tak někteří museli nedobrovolně dolů, ale i tak to byl
hezký zážitek. Projížďka nebyla dlouhá (asi 15 minut)
a pak nás čekala fronta ke vstupu. Nikdo nám nedokázal
říct, na jak dlouho je. Slibovali 20 minut a nakonec jsme
stáli ve frontě ke vstupu do budovy 2 hodiny a uvnitř byly
ještě dvě fronty na hodinu. Ale stálo to za to. Procházelo se spoustou místnosti, kde herci předváděli soudy
a tresty. V jedné místnosti byl střihoruký Edward a my měli opravdu pocit, že nás stříhají. Jinde zas proběhl
soud kvůli krádeži ovce a následná poprava oběšením. To se odehrávalo na lavici, kde jste zažili nečekaný
volný pád ve tmě do hloubky 5 metrů. Všichni vyšli z budovy plni zážitků a šťastní, že se jim nic nestalo
a že to přežili. Pak už nás čekala cesta Londýnem do Catfordu na místo setkání s rodinami. Tam jsme kvůli frontám dorazili o hodinu později. Naštěstí se nikdo moc nezlobil, protože Petr zavolal koordinátorce Lauře, která to
rodinám včas oznámila. Byl dost velký provoz, ale s tím
se musí počítat. Je to vlastně popojíždění mezi semafory.
Všude mezi auty kličkují cyklisté, messengeři na skútrech
i chodci. Je to na nervy, ale naši řidiči je mají dost pevné,
tak jsme dojeli bez problémů. Místo setkání nebylo na
parkovišti jako většinou, ale v ulici u parku. Na silnici už
stál Bob s vítací čepicí s nápisem Czech Republic, kterou
mu přivezli řidiči už dřív. Je to jeden z ubytovatelů a má
rád české výpravy. Pak se začali sjíždět rodiny a naše děti
odcházely s různou mírou nadšení i obav z autobusu do
aut, které je vezly do řadových domečků v blízkém i vzdálenějším okolí. Část naší skupiny byla ubytovaná
v Catfordu a část v sousedním Sydenhamu. Přijížděli běloši, černoši, Indové, muslimové…Naše rodina byli
muslimové. Bavili se s námi jen v autě. K večeři jsme měli rýži s párkem a zeleninou. Bylo to moc dobře
ochucené. Po večeři jsme chvíli poseděli v jídelně a koukali na televizi s patnáctiletou dcerou, která byla
moc milá. V rodině byli ještě dva kluci (8 a 7 let). Ty
jsme ale první večer neviděly. Pokojíčky jsme měly
útulné. Petra bydlela až nahoře v podkroví, já se Šárkou
v prvním patře a paní profesorka z Brna spala v přízemí.
Záchod byl malinkatá místnůstka, že se málem nedaly
zavřít dveře, když tam někdo byl. Koupelna byla prostorná dost a byla v ní vana se starou baterií (kohoutky
– zvlášť teplá a studená). Celý dům byl laděný do černobíla, takže elegance. V našem pokoji byla zima, ale
Petra měla nahoře teplo. Paní ubytovatelka nám neposkytla ani návod k použití oken, světel a baterií, tak
jsme chvílema tápaly. Světla byla na šňůrku, záchod na
tlačítko (jako u nás), okna na kličky s klíčkem a dětskou
pojistkou – největší hlavolam (5 minut pokusů a omylů)
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a baterie v pohodě, jen bylo těžké namíchat správnou teplotu
vody. Usnuli jsme rychle, protože postele byly jako vždy
velmi pohodlné a únava velká.
Legoland, Windsor a londýnská muzea
Ráno jsme se bez problémů (nikdo nepřijel pozdě
a nikdo nezabloudil) sešli na meeting point. Všichni jsme
byli plni dojmů z rodin. Velcí kluci byli spokojení, dobře se
najedli i vyspali a taky si popovídali. Skupinky holek na tom
byly různě. Jedna celkem spokojená a druhá ne. Děvčata
nedostala večeři ani obědový balíček, ale vše se řešilo jak
náhradním jídlem, tak domluvou přes koordinátorku. Nakonec musel průvodce zapojit i cestovní kancelář, která zařídila
výměnu rodiny, což bylo úplně nejlepší řešení.
Dopoledne jsme se rozdělili na dvě skupiny. Jedna jela do Windsoru a druhá do Legolandu. Královský hrad jsme viděli už cestou z dálnice. Nejdřív vystupovali legolanďáci a pak se pokračovalo k hradu. Návštěvníci hradu měli velkou výhodu – mohli se schovat před vytrvalým ledovým větrem, což v Legolandu
nešlo. Atrakce byly velmi lákavé, dokonce jsme nevynechali ani ty vodní, čehož jsme po chvilce litovali. Do
plavidla nám stříkala voda a někteří měli mokré kalhoty až na zádech, což bylo v té zimě moc nepříjemné.
U těchto atrakcí byly sice sušičky, kde jsme se mohli za 2 libry osušit, ale doba sušení byla tak krátká, že by
to spravilo tak 10 liber, což jsme obětovat nechtěli. Zažili
jsme hodně zábavy i legrace. Mezi Brity, kteří neprojevují
tolik emoce, jsme vypadali asi divně, ale my jsme si to užili.
Na takové houpací lodi jsme zažili situaci, kdy jeden pán
musel odejít, protože byl tak velký, že si nemohl sednout
dozadu na lavičku a bezpečně se připoutat.
Ve Windsoru si druhá skupina prohlídla hrad, který
nechal postavit Vilém Dobyvatel r. 1070. Hrad je využíván
královskou rodinou jako víkendové sídlo. V kapli sv. Jiří je
pochováno 10 anglických panovníků. Na tomto hradu bývá
velkolepé polední střídání stráží (trvá asi hodinu), ale pouze
v hlavní sezóně. V době naší návštěvy bylo pouze malé střídání, ale vnitřek hradu byl velmi zajímavý, tak si i druhá
skupina užila podle svých očekávání.
V jednu hodinu jsme se vraceli zpátky do Londýna. Došli jsme na místo, kde jsou tři muzea – přírodovědné, umělecké a technické. Dostali jsme tři hodiny na všechny, a tak jsme každý vybírali to, co nás nejvíce lákalo. Naše skupinka strávila nejvíce času v přírodopisném. Viděli jsme spoustu zvířat, sluneční soustavu s interaktivním způsobem získávání informací, různá zařízení nám vysvětlovala přírodní jevy. Na většinu exponátů jsme si mohli sáhnout. Děti to moc bavilo a nechtěly ven. V uměleckém muzeu byla spousta
krásných šatů, šperků, soch a výrobků ze železa. To nás holky moc zajímalo. Kluci šli do technického, které jsme už
nestihli. Ideální by bylo strávit v každém muzeu tak jeden
den.
Cesta do rodin proběhla hladce. Měli jsme to oproti
předešlému dni blíž. Těšili jsme se na teplou večeři, sprchu
a postel. Rodiny si pro nás jezdily od sedmi do tři čtvrtě na
osm. Pro Kristýnu a Janu si přijela nová teta, která vypadala
moc mile. K večeři jsme měli těstoviny s dobrou rajčatovou
omáčkou. Jedli s námi i kluci. Dost se styděli a trvalo alespoň pět minut, než přišli vůbec ke stolu. Prý se stydí i před
dětmi. Byli moc roztomilí. Ten mladší jedl vestoje, možná
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pro jistotu, aby mohl utéct, kdyby ty cizí tety – učitelky něco vymýšlely…Oba jedli ve školní uniformě, kterou zatím dost neradi svlékají. Jsou na ni velmi hrdí. Moc ráda bych si s nimi povídala, ale nebyla šance. Po
večeři jsme se šly projít. Prošly jsme pár okolních ulic a spěchaly domů. Teta totiž nevypadala moc nadšeně
z toho, že půjdeme ven a taky jsme se musely sbalit, protože další den večer už nás čekal odjezd do České
republiky. Pána jsme zahlídly jen ráno, když se chystal do svého Take away (občertvení – jídlo s sebou).
K autobusu nás vezla paní. Měli to rozdělené. Paní vozila ráno děti do školy a pak šla do obchodu a odpoledne se vystřídali, aby mohla být s dětmi.
Greenwich a procházka centrem Londýna
Ráno jsme si dobalili, navlíkli na sebe vše, co jsme měli a jeli na místo srazu. Čekal nás totiž celodenní pobyt venku a počasí bylo pořád stejně studené. Řidiči nás odvezli ke Greenwichskému parku a pak
už jeli zase devět hodin odpočívat před dlouhou cestou domů. My šli parkem, kde byly rozkvetlé narcisy
i přes nepřízeň počasí, ke královské observatoři s nultým poledníkem. Na něm jsme se vyfotografovali, prohlídli si další zajímavosti jako hodiny s 24 hodinami, ukázku anglických délkových jednotek a všechno to,
co je z Greenwichského kopce vidět jako na dlani. Pak jsme sešli dolů k námořnímu muzeu. Otvírali až
v deset, tak jsme chvilku počkali a pak se vrhli dovnitř. Prohlídli jsme si spoustu lodí, lodní šroub, záchranné
čluny, lana a vše, co souvisí s námořním světem. Pak jsme spěchali na loď, která jede do centra. Protože ale
na nástupišti nikdo jiný kromě nás nebyl, loď odjela o minutu dřív a my ji nestihli. Museli jsme čekat půl
hodiny na další. Mezitím jsme se vyfotili s lodí Cutty shark, která před pár lety vyhořela zrovna v době, kdy
jsme tam byli ( ale my to nezapálili!). Už je krásně spravená
a probíhají tam prohlídky. Další loď přijela načas. Uvnitř
bylo teploučko a sedačky byly krásně pohodlné. Paní profesorka si dala u baru drink, protože prý těžko snáší jízdu lodí.
Cestou jsme si prohlídli Londýn z hladiny Temže, což je
také zajímavý a ne moc obvyklý pohled. Zvlášť dobře je
z řeky vidět hrad Tower, protože od města je schovaný za
hradbami. Podjeli jsme také Tower bridge a vystoupili na
stanici Embankment. Za chvilku jsme byli na Trafalgar square se sochou admirála Nelsona na 50 m vysokém sloupu
a čtyřmi lvy pod ním. Malá fontána byla zamrzlá. Tak to
jsme ještě neviděli. Došli jsme si do Národní galerie na záchod a pak už jsme prošli k Buckinghamskému paláci. Cestou zpátky jsme prošli k Picadilly, kde jsme nějakou dobu nakupovali. Myslím, že jsme si všichni udělali
radost. Někdo nakupoval suvenýry, někdo zase zlevněné oblečení v šestipatrovém sportu na rohu a někdo
zašel na jídlo do Mc. Donaldu. Ve tři se naše skupina sešla u sochy Amora a společně jsme prošli SOHO. To
byla vůně a výstava jídla. Pečená selata a husy za výlohou, to se jen tak nevidí. My teď směřovali
k budovám parlamentu a k London Eye. Cestou jsme viděli Westminsterské opatství a hodinovou věž, která
kromě známého zvonu Big Bena (14 tun a má průměr 3 metry) skrývá 393 schodů. Zvon jsme slyšeli letos
několikrát za pobyt, má opravdu silný „hlas“. Někteří měli
nožičky doslova ušoupané, ale od cíle nás dělil už jen
Westminsterský most, po kterém jsme přešli na druhý břeh
Temže. Ještě před projížďkou na obřím kole (135 m) jsme
zašli do „eat all you can“ restaurace. Zaplatíte 5 – 8 liber
vstupné (podle množství druhů jídel), dostanete sklenici pití
a talířek s příborem. A pak už jíte a jíte….Někteří dali i osm
kol. . A když jsme měli plná bříška, odebrali jsme se ke
kolu, které už svítilo (tentokrát červeně), protože se pomalu
stmívalo. Takže následovala noční prohlídka Londýna
z výšky. Určitě ani tahle atrakce nikoho nezklamala. Potom
už jsme mířili do autobusu, kde nám řidiči ohřívali párky
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k večeři. My, co jsme navštívili restauraci, jsme se snažili
objednané párky spíše někomu přenechat, ale když to nevyšlo, přemohli jsme se, abychom řidiče před tou dlouhou cestou nějak nenaštvali….
Cesta domů byla bezkonkurenčně krátká a pohodová.
Zvládli jsme to za pouhých 19 hodin. My chválili řidiče
a oni nás, že jsme nepotřebovali zbytečně stavět a krásně
stihli tunel a tak nějak všechno bylo fajn.
Ještě malá statistika na závěr: Za 6 dní jsme najeli
3960 km, strávili 53 hodin v autobuse, navštívili 11 objektů
(památek, muzeí nebo atrakcí), jeli lodí, metrem, double –
deckerem a nejrychlejším výtahem v Evropě. Dvakrát jsme
byli ve výšce nad sto metrů nad zemí. A vy určitě víte, kolik
jste udělali fotek. Já jen 271.
Na závěr vám chci poděkovat za bezproblémové chování, statečnost a dochvilnost. Věřím, že máte
hodně zážitků (včetně špatných, které nás posilují a učí překonávat problémy), které pomohly vašemu vzdělání a poznání. Také doufám, že jste si ověřili stupeň pokročilosti v angličtině a určitě nějaké to nové slovíčko nebo frázi pochytili a snad vás to i motivovalo k dalšímu studiu tohoto užitečného jazyka, kterým (jak
jste se mohli přesvědčit) dnes mluví minimálně celá západní Evropa. Pokud se vám výlet líbil, pojeďte za
rok znovu nebo zájezd doporučte kamarádům. 
4. 4. a 9. 4. se naši žáci a žákyně II. stupně pod vedením zkušených lektorů ze Sdružení Meta,
o. s. zapojili do programu primární prevence.
Tato aktivita vznikla na základě účasti naší školy v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – prevence rizikového chování.
Více na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013
Dopolední a odpolední bloky byly rozděleny do dvou vyučovacích hodin pro 6. až 9. třídu v každém
dni.
Z http://www.osmeta.cz/uvod/ o Sdružení Meta, o. s.: Sdružení Meta je občanské sdružení v okrese
Jindřichův Hradec, které pomáhá lidem, kteří se dostali do tíživé životní situace v důsledku zneužívání návykových látek nebo závislosti na nich. Vyvíjí preventivní činnost pro děti a mládež v oblasti sociálně patologického chování, pořádá osvětově vzdělávací programy pro žáky a studenty, jejich rodiče a pedagogy.
V městech Jindřichův Hradec a Dačice uskutečňuje Dny zdraví pro širokou veřejnost s nabídkou odborných
služeb zdravého životního stylu.
Děkujeme našim lektorům za velmi zajímavé a poučné setkání!!!
5. 4. se v dopoledních hodinách uskutečnilo již tradiční, a tak i zároveň dlouho očekávané místní kolo turistického závodu Mistrovství III. stupně – „Pohár Vitorazska“, opět s možností postupu na Mistrovství Jihočeského kraje II. stupeň (Sudoměřice u Tábora,
sobota 13. dubna). Do bojů o postup zasáhli žáci a žákyně ze
ZŠ České Velenice.
O naší účasti v TZ více na:
http://rapsach.cz/tom/tz.htm a http://www.turistickyzavod.cz/
Seznam závodníků, kteří přímo postupují na Mistrovství České republiky 2013: Zuzka Šebestová (mladší žákyně), Anička Círalová (starší žákyně), Ráďa Šebesta (mladší
dorostenci), František Círal (muži B).
Seznam závodníků, kteří přímo postupují na 1. - 3.
závod Českého poháru 2013: Zuzka Šebestová (mladší žá-50-

ZŠ a MŠ v Rapšachu

Kronika 2012/2013

kyně), Anička Círalová (starší žákyně), František Círal (mladší dorostenci), Ráďa Šebesta (mladší dorostenci), František Círal (muži B).
Samotnému závodu předcházela poctivá a svědomitá příprava
v rámci vhodných témat ve výuce (např. tělesné výchovy, prvouky,
přírodovědy, vlastivědy).
Soutěžící byli před závodem rozděleni do kategorií podle věku
a pohlaví – soutěžili pouze jednotlivci.
V našich podmínkách jsme závodili od startu (školní dvůr) směr
školní sad, luka, pastviny a les za školou a zpět od blat Na Šudernách
a 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 a propisku – neztrať je a makej!!!)
Kontrola „L“ – lanová lávka (vyhoupni se svižně na lano - pospěš a nespadni!!!)
Kontrola „PD“ – překážková dráha (při plížení pozor na Kájovo pravidlo „tři P“ a trefuj se míčkem
s rozvahou!!!). Plížení jsme pro nepřízeň počasí zrušili.
Kontrola „V“ – odhad vzdálenosti (zaměř správně cíl a nemůžeš minout!!!)
Kontrola „O“ – orientace a azimutové úseky (seřiď si buzolu, orientuj mapku, správně urči směr
a vzdálenost – netoulej se na azimutech!!!) Mapku orientují všechny kategorie.
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 – 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 – relaxuj!!!)
A s jakými výsledky byl závod ukončen?

1 Klára Oušková (5)
2 Tereza Dvořáková (5)
3 Markéta Střítecká (4)

Výpis z výsledkové listiny
Nejmladší žákyně:
Práčata Rapšach
Práčata Rapšach
Práčata Rapšach
Nejmladší žáci:
1 František Ouška (3)
Práčata Rapšach
2 Vojtěch Adam (4)
Práčata Rapšach
3 Jakub Adensam (3)
Práčata Rapšach
Mladší žákyně:
1 Zuzana Šebestová (2)
Práčata Rapšach
2 Viktorie Stumbauerová (1) Práčata Rapšach
3 Sabina Havranová (1)
ZŠ Č. Velenice
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Mladší žáci:
Práčata Rapšach
Práčata Rapšach
Práčata Rapšach

1 Zbyněk Schicker (1)
2 Denis Ferenc (1)
3 Benedikt Ferenc (2)
1 Anna Círalová (0)
2 Kristýna Jandová (99)
3 Anna Záhorovská (0)

Starší žákyně:
Práčata Rapšach
ZŠ Č. Velenice
Práčata Rapšach
Starší žáci:
ZŠ Č. Velenice
Práčata Rapšach
Práčata Rapšach

1 Jakub Zimmel (0)
2 Daniel Ivanov (0)
3 Miroslav Plch (00)

Mladší dorostenky:
1 Sandra Švecová (98)
2 Lenka Kollerová (98)
3 Aneta Arenbergerová (98)

ZŠ Č. Velenice
ZŠ Č. Velenice
Práčata Rapšach

1 Radek Šebesta (98)
2 František Círal (98)
3 Jan Adam (97)

Mladší dorostenci:
Práčata Rapšach
Práčata Rapšach
Práčata Rapšach

Více na http://www.rapsach.cz/tom/tz_Rapsach_2013.htm
Děkujeme všem závodníkům a závodnicím
za skvělé výkony v extrémních povětrnostních a teplotních podmínkách
a za příkladnou reprezentaci školy a oddílu!!!
VŠEM GRATULUJEME K UMÍSTĚNÍ!!!
Všem postupujícím přejeme hodně úspěchů v krajském závodě,
který se bude konat 13. dubna v Sudoměřicích u Tábora!!!
Děkujeme všem organizátorům, stavitelům trati, rozhodčím a pedagogickému dozoru
za zdárný průběh závodu!!!
7. 4. se všichni nominovaní závodníci a závodnice zúčastnili Středočeské ligy turistického závodu
(TZ III. stupně) v Českém Brodě (lokalita 1. louky za vsí Zahrady), a tak jsme pokračovali ve svém soutěžním usilovném tažení v přípravě na klíčová postupová kola TZ a Mistrovsví ČR.
Výsledky
1. místo Zuzanka Šebestová (mladší žákyně)
2. místo Anička Círalová (starší žákyně)
1. místo Ráďa Šebesta (mladší dorostenci)
2. místo Fanda Círal (mladší dorostenci)
1. místo František Círal (muži B)
Všem zúčastněným soutěžícím děkujeme za skvělé výkony a příkladnou reprezentaci školy
a oddílu a k ocenění jejich píle, úsilí a vytrvalosti jim gratulujeme!!!
Organizace závodu byla skvělá – děkujeme pořadatelům!!!
Děkujeme dospěláckému doprovodu!!!
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8. 4. si naše děti z I. stupně užívaly vitamínky
z pomeranče v rámci projektu „Ovoce do škol“ finančně
podporovaného Evropským společenstvím.
I nadále také p. Miroslava Jáchymová distribuuje
mléčné výrobky v rámci projektu Mléko do škol pro přihlášené odběratele a odběratelky z řad našeho žactva.
8. 4. uspořádal náš TOM „Práčata“ pod vedením
p. řed. Karla Snětiny 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 minulého pátku (při zdolávání úskalí
turistického závodu).
Výsledky na:
http://www.rapsach.cz/TOM/uzle_2013.htm

Uzel nebo smyčka - čas v sekundách
Poř. Jméno
1. Anička
2. Eliška
3. Tom
4. Fanda
5. Kuba
6. Krýša
7. Nikča
8. Markétka
9. Vojtík
10. Klárka
11. Honzík
12. Ondrášek

Ambulanční Dračí Zkracovací Rybářský Lodní Škotový Celkem

1,89
1,50
2,69
2,22
4,75
3,97
5,97
3,78
8,47
6,59
10,75
4,81

2,28
2,87
2,84
5,12
4,06
4,19
4,41
5,82
6,34
13,95
12,25
9,91

3,88
4,41
4,91
4,48
3,87
10,63
7,82
7,53
3,90
5,56
5,97
14,59

4,75
7,00
6,88
10,13
13,09
13,00
13,97
23,09
19,78
23,09
33,72
37,25

1,03
1,84
2,03
1,94
3,53
1,81
1,59
2,87
1,69
8,81
3,97
2,38

2,28
2,82
3,19
2,18
6,57
3,98
4,25
6,54
9,63
5,31
4,19
4,25

16,11
20,44
22,54
26,07
35,87
37,58
38,01
49,63
49,81
63,31
70,85
73,19

Všem zúčastněným soutěžícím děkujeme za skvělé výkony
a k umístění jim gratulujeme!!!
9. 4. se v ředitelně základní školy uskutečnil od 14.00 do 16.00 hodin zápis dětí do naší mateřské
školky.
13. 4. jsme zasáhli na Mistrovství Jihočeského kraje (II. stupeň) v Sudoměřicích u Tábora do
bojů o další postup na závody Českého poháru. Počasí nám přálo a všichni jsme se moc snažili!!!
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Další závody: 1. závod Českého poháru (ČP1)
v Kynšperku nad Ohří (4. 5.), 2. závod Českého poháru
(ČP2) v Plzni (18. 5.), 3. závod Českého poháru (ČP3) v
Ivančicích (1. 6.), 4. závod Českého poháru (ČP4) a Mistrovství ČR v Havířově – jednotlivci a hlídky (15.6.).
O naší účasti v TZ více na
http://rapsach.cz/tom/tz.htm
a http://www.turisticky-zavod.cz/
Výsledky Mistrovství JČ kraje v Sudoměřicích u Tábora na http://www.rapsach.cz/tom/tz_kraj_2013.htm

Děkujeme všem našim závodníkům a závodnicím za
skvělé výkony a za příkladnou reprezentaci školy, oddílu a regionu!!!
VŠEM GRATULUJEME K UMÍSTĚNÍ!!!
Děkujeme organizátorům závodu za pohostinné zázemí a bezva zážitek!!!
Děkujeme dospěláckému doprovodu!!!
Všem postupujícím přejeme hodně úspěchů v soupeření o Český pohár!!!
15. 4. uspořádal náš TOM „Práčata“ pod vedením p. řed. Karla Snětiny 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!!!
Výsledky Mistr šifer 2013
na http://www.rapsach.cz/tom/sifry_2013.htm
1. Anička, 2. Eliška, 3. Dan
4. Tom, 5. Fanda, 6. Markétka a Nikča
7. Kuba, 8. Honzík
Celkové výsledky Mistra uzlů a šifer 2013
1. Anička
2. Eliška
3. Tom
4. Fanda, 5. Kuba, 6. Nikča
7. Markétka, 8. Honzík, 9. Dan
10. Krýša, 11. Vojtík, 12. Klárka, 13. Ondrášek
http://www.rapsach.cz/tom/šifry_uzle_2013.htm
Všem zúčastněným soutěžícím děkujeme
za skvělé výkony
a k umístění jim gratulujeme!!!
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16. 4. se naši žáci a žákyně 2. – 4. třídy vypravili pod vedením p. uč. Květy Machové a p. vych. 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. 4. nás v naší MŠ navštívily kolegyně ze školky z rakouského Heidenreichsteinu.

18. 4. byla dokončena výměna nových počítačů a monitorů v učebně informatiky.
21. 4. jsme zasáhli na Mistrovství Kraje Vysočina
(II. stupeň) – Hutě u Černého rybníka (u Pacova) – do
bojů o další postup na závody Český poháru. Trať byla jako
každoročně náročná a všichni jsme se snažili!!!
O naší účasti v TZ více na:
http://rapsach.cz/tom/tz.htm
a http://www.turisticky-zavod.cz/
a z Hutí na http://www.tompacov.cz/dokumenty/562.doc.
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Výsledky Mistrovství Kraje Vysočina 2013 – Hutě
u Černého rybníka
Nejmladší žákyně
4. místo Klárka Oušková
5. místo Terezka Dvořáková
Mladší žákyně
1. místo Zuzka Šebestová
Starší žákyně
3. místo Anička Círalová
Mladší dorostenci
2. místo Fanda Círal
Muži B
1. místo František Círal
Děkujeme všem závodníkům
za skvělé výkony a za příkladnou reprezentaci školy, oddílu a regionu
a přejeme jim hodně úspěchů v soupeření o Český pohár!!!
VŠEM GRATULUJEME K UMÍSTĚNÍ!!!
Organizace závodu byla opět skvělá – děkujeme pořadatelům!!!
Děkujeme dospěláckému doprovodu!!!
22. 4. jsme si v rámci oddílové schůzky turistického oddílu
opět zahráli hry z "Hravých krabic", které jsme dostali k otestování
od Asociace turistických oddílů mládeže.
"Oddílům TOM, které po masivní a nabízecí informační kanonádě projevily o hry zájem, je do Vánoc rozvezli živí poslové
z našich řad, několik oddílů si přijelo na ústředí samo, některým
z nich hry přiblížil manažer projektu Lukáš Hušek.
Tomíci, ale i několik kmenů Ligy lesní moudrosti, oddílů YMCA či
Duhy a také několik oddílů skautských, nyní nadšeně testují obsah
hravých krabic – hrají, hrají a hrají. Děti si mohou v klubovnách při
oddílových schůzích vyzkoušet až 11 her různého typu, dalších možných kombinací je nepočítaně.
Už nyní máme první ohlasy od našich oddílů, které Hravé krabice vyzkoušely mezi dětmi. K naší spokojenosti jsou jen kladné, výrobcům z firmy Červotoč, takto Ivošovi Skočkovi a Jiřímu Palátovi,
patří uznání."
Lukáš Hušek, manažer projektu
25. 4. si naše děti z I. stupně opět užívaly vitamínky z jablíčka a pomerančovo ananasového nápoje 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.
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25. 4. p. uč. Radka Círalová předala práce našich žáků a žákyň k účasti na výtvarné soutěži – 2. ročník víceoborová soutěž ZVONEK z Novohradských hor 2013.
Do soutěže byly přihlášeny tyto práce (postava, portrét – různé techniky):
1. kategorie: Anetka Vařilová (3. tř.) a Jaroušek Nistor (2. tř.)
2. kategorie: Vojta Nistor (4. tř.), Kuba Gorol (5. tř.), Žaneta Kicová (5. tř.) a Markétka Vávrová
(4. tř.)
3. kategorie: Sárinka Svobodová (6. tř.), Míra Kanděra (7. tř.), Anička Záhorovská (6. tř.), Anička Círalová (7. tř.) a Vikča Stumbauerová (6. tř.)
4. kategorie: Zuzka Zahradníková (8. tř.), Honza Adam (9. tř.), Tom Horník (9. tř.) a Hanča Kováčová
(8. tř.).

1. 5. uspořádala Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu a Obecní úřad v Rapšachu spolu
s místními hasiči a podnikateli již VI. ročník tradičního
hudebně tanečního festivalu Zikmundohraní
aneb se Zikmundem vesele zahrajeme v kostele,
před radnicí beze studu tancem a zpěvem zaženeme nudu.
Festival se uskutečnil v místním kostele a na návsi na počest patrona našeho kostela svatého Zikmunda, a to s níže uvedeným programem a doprovodnými akcemi.
Po úvodní scénce pozdravila všechny přítomné naše starostka obce Rapšach paní Lenka Cvrčková – poděkovala všem,
kteří festival připravili a podpořili.
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 2013 – program
na
http://rapsach.cz/skola/Zikmundohraní+2013.docx%20celý.p
df
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Prodejní stánky – dekorativní a užitá keramika, výrobky z proutí, rostlinky a bylinky pro dům i zahradu, exotické bonsaje, české ekologické úklidové prostředky, pravý
včelí med, medovina, medovník, dobroty a dobrůtky z naší
pekárny, dvojctihodné koláčky, májové věnce, minipizzy,
dekorativní aplikace a předměty, pouťové suvenýry, cukrovinky, hračky, nakládaný nebo grilovaný pikantní sýr a exotické koření, ozdoby a ozdůbky, výrobky z korálků, sladkosti
a dobrůtky mnoha chutí a také lahodné bohatě zdobené voňavé perníčky.
Občerstvení – výborné specialitky teplé i studené kuchyně, pikantní klobásky, steaky či špízy na grilu, domácí
bramboráky, párek v rohlíku, gulášek, zelňačka, langoše,
ovocné čokošpízy a čokodobrůtky v pohárku z čokofontány, osvěžující ovocné salátky, točené pivo, osvěžující limo různých příchutí i bez nich, lahodná zmrzlinka, ledová tříšť aj.
Hry a zábava – skákací hrad Aladin.
Bohatá tombola – hodnotné kousky a drobnosti, sklo a keramika užité a dekorativní, vybavení do kuchyně a ke stolování, lahodný mok z chmele i nealko, potřeby pro kancelář, poukázky na zboží a služby,
koláče a jiné dobroty, CD, líčení, hračky, květinky pro dům i zahradu aj.
Velká loterie – zahradní krb, jehně, dva balíky palivového dřeva, irská whisky, poukázka na odběr zdravotně
lékárenského zboží v hodnotě 500,- Kč, balíček potravinového sortimentu v hodnotě 500,- Kč, MP3 přehrávač, prima
dortík, marcipánový dort dle svého výběru, držák TV na
zeď, poukázka na sadu Regionální učebnice o Rapšachu
a okolí.
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 včetně personálního obsazení. Přípravná
jednání probíhala na úrovni obecního úřadu.
Celým Zikmundohraním nás provázela skvělá a námi velmi oblíbená moderátorská dvojice Daniel Stach a Miroslav Lenc – děkujeme!!!

Vítěz v kategorii taneční:
Dancing Queens, taneční studio České Budějovice
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Vítěz v kategorii hudební:
Gypsy rabbit, hudební skupina Rapšach

DĚKUJEME VÍTĚZŮM A VŠEM VYSTUPUJÍCÍM ZA HODNOTNÝ UMĚLECKÝ VÝKON
A K UMÍSTĚNÍ GRATULUJEME!!!
Poděkování náleží
svatému Zikmundovi za přívětivé počasí,
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 a podnikatelům,
našim současným a bývalým žákům a žákyním a jejich
rodičům, zaměstnancům rapšašských škol a obecního úřadu, týmu fotografů a kameramanů,
hlavním organizátorkám a jejich přípravnému a realizačnímu týmu za zdárný průběh
VI. ročníku Zikmundohraní!!!
3. 5. nás navštívili bývalí žáci Ráďa Polák, Honza
Kříž a Honza Pytel. Pohovořili jsme o tom, co život přinesl,
přináší a přinese.
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4. 5. naše výprava reprezentantů a reprezentantek zasáhla na 1. závodu Českého poháru
v Kynšperku nad Ohří (ČP1) do bojů o mistrovský
titul.
O naší účasti v TZ více na:
http://rapsach.cz/tom/tz.htm
http://www.turistickyzavod.cz/index.php?page=vysledky_2013
Výsledky 1. závodu Českého poháru (ČP1) –
Kynšperk nad Ohří
Ve svých kategoriích obsadili
1. místo Ráďa Šebesta a p. František Círal
a 3. místo Anička Círalová
(fotogalerie z vyhodnocení závodu na
http://www.zs-kynsperk.cz/skola/turisticky-zavod/fotogalerie-zavodu/c411-sobota-vyhodnoceni/)

Děkujeme všem závodníkům a závodnicím za skvělé výkony
a za příkladnou reprezentaci školy, oddílu, regionu a kraje!!!
VŠEM GRATULUJEME K UMÍSTĚNÍ!!!
Děkujeme organizátorům závodu za pohostinné zázemí a bezva zážitek!!!
Všem postupujícím přejeme hodně úspěchů v soupeření o mistrovský pohár!!!
Děkujeme všem dospělákům za účast a doprovod!!!
6. 5. jsme zveřejnili:
V období od února do května se naši žáci a žákyně ve školní družině pod vedením p. uč. Anny Ticháčkové a p. vych. Miroslavy Jáchymové setkávali se svými oblíbenými knihami.
Když se Evička vyrobila na výtvarném kroužku televizi z papírové krabice, děti bavilo „sledování“
různých televizních programů. V tu dobu se objevil problém vyprávění a komunikace u některých dětí, a tak
se zrodil projekt „Vyprávění o knihách“.
V první části projektu si děti vybraly svoji oblíbenou knížku, staly se na chvíli ilustrátory, navrhly
a nakreslily desky svých knih.
Někteří se stali opravdovými ilustrátory a nakreslili originální a hezké obrázky, jiní svým způsobem zkopírovali stávající
obaly knih. Své návrhy děti obohatily vyprávěním o knize.
V další části projektu se děti seznámily s jednotlivými ilustrátory dětských knih (Helena Zmatlíková, Josef Lada, Adolf
Born, Radek Pilař, Zdeněk Smetana, Jiří Trnka, Zdeněk Miler)
a jejich tvorbou. Děti se dověděly, co je leporelo, ilustrace, jaký
význam mají ilustrace v knihách, kdo je ilustrátor, co je encyklopedie, jaký je rozdíl mezi knihami vázanými a brožurou, jak se
rozdělují knihy podle obsahu a jak se s knihami zachází.
Součástí naší práce byla výroba knižních záložek, společné
vyprávění či četba ukázek z vybraných knih a malý vědomostní
test.
Naše společné sněžení doplňovala četba pohádek při svačince. Z našeho tvoření jsme společně připravili malou ukázku.
PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ VŠEM DĚTEM, KTERÉ SE
ZAPOJILY DO PRÁCE!!!
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6. 5. se uskutečnilo jednání pedagogické rady a následně schůzky rodičů s vyučujícími.
6. 5. jsme zahájili dobročinnou sbírku pro Fond Sidus, o.p.s. formou prodeje:
„Moje malá ZOO“ (v ceně 39,- Kč)
„Uzlovací tužka“ (v ceně 35,- Kč)
„Náramek gumový“ (v ceně 35,- Kč).
Více také na http://www.fondsidus.mypage.cz/menu/o-nas
Velmi děkujeme všem přispěvovatelům!!!
9. 5. se v naší školní družině uskutečnil pod vedením p. vychovatelek a vyučujících I. stupně
v odpoledních hodinách již tradiční slet čarodějnic a čarodějů spojený se zdobením a stavěním májky.

Na koště dnes nasedám,
po roce zas letím k vám.
Budeme si spolu hrát,
soutěžit a malovat.
Se soumrakem musím zpátky,
patř ím př ece do pohádky.
Soutěžili jsme a hráli si v přírodě:
- rozdělení do soutěžních týmů
- balonková bitva
- přechod přes bažinu
- střemhlavý let na koštěti
- štafetový hod koštětem
- přehlídka čarodějů a čarodějnic
… a taktéž:
- momentkové focení do alb a albíček
a školní kroniky
- předání sladkých lízátkových odměn všem
zúčastněným
… a nakonec:
- opékání buřtíků.

Čaruju, čaruju ráno,
aby mi vše hrálo.
Čaruju, čaruju k obědu,
ať mám ve všem pohodu.
Čaruju, čaruju k večeři,
ať se mi vše vydaří!
Těšíme se ZASE ZA ROK!!!
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10. 5. v rámci aktivit kroužku dovedných rukou vytvořila naše děvčata pod vedením p. Anny Novákové tradiční sladce nazdobené dortíky svým maminkám k jejich svátku.
Maminky, všechno nejlepší!!!

13. 5. od 13.45 hodin zahájil svou přípravnou misi k účasti na Českém poháru turistického závodu (ČP2 TZ – Plzeň a ČP3 TZ – Ivančice) pod vedením p. uč. Radky Círalové tým nominovaných
závodníků a závodnic.
14. 5. – 16. 5. jsme se zúčastnili „Projektového týdne“ u nás, a to v rámci závěrečné fáze projektu
Školy pro venkov, jehož nositelem je Novohradská občanská společnost o. s. Hostili jsme žáky, žákyně
a jejich vyučující z Nadorlicka.
Z programu setkání
1.
Projektový den: příjezd a oběd ve školní jídelně; promítání z pořadu Cestujeme po Vitorazsku, prezentace elektronické verze naší regionální učebnice a o naší
obci a jejím okolí; výprava do vsi (historické pamětihodnosti, historie obce – aktivity spojené s pracovními listy – náves, kostel, Obecní úřad, obchod, řemesla, pošta a škola);
sportovně relaxační odpoledne – „udržme balanc“ (oblíbené
pedallo, polokoule, špalky, lyže, zrcátkovid a gumicuk).
2.
Projektový den: výprava do přírody spojená
s vypracováním úkolů v pracovních listech a terčákem zaměřeným na přírodu a historii Rapšachu a okolí, Bamšule,
Pískovna u Dračice, Peklo, peřeje Dračice; oběd ve školní
jídelně; exkurze na Červené blato.
3. Projektový den: výlet našich hostí do Českého Krumlova.
Děkujeme našim milým hostům
za velmi zajímavé
a poučné setkání!!!
Děkujeme našim zúčastněným žáků, žákyním a zaměstnancům
za zdárný průběh „Projektového týdne“ na Rapšachu!!!
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15. 5. se naši žáci a žákyně 4. a 5. třídy
v rámci výuky vlastivědy vypravili spolu se svou
p. uč. Květou Machovou za pamětihodnostmi do naší
stověžaté matičky měst Prahy: Václavské a Staroměstské náměstí, Karlův most a Hrad.
16. 5. si naše děti z I. stupně opět užívaly vitamínky z rajských 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.
18. 5. naše výprava reprezentantů a reprezentantek zasáhla na 2. závodu Českého poháru v Plzni
(ČP2) do bojů o mistrovský titul.
O naší účasti v TZ více na:
http://rapsach.cz/tom/tz.htm a http://www.turisticky-zavod.cz/index.php?page=vysledky_2013

Výsledky 2. závodu Českého poháru (ČP2) - Plzeň
na http://www.turisticky-zavod.cz/index.php?page=vysledky_2013
Děkujeme všem závodníkům a závodnicím za skvělé výkony
a za příkladnou reprezentaci školy, oddílu, regionu a kraje!!!
VŠEM GRATULUJEME K UMÍSTĚNÍ!!!
Všem postupujícím přejeme hodně úspěchů v soupeření o mistrovský pohár!!!
Děkujeme organizátorům závodu za pohostinné zázemí a bezva zážitek!!!
Děkujeme všem dospělákům za účast a doprovod!!!
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20. 5. náš TOM 2402 Práčata zorganizoval již 19. ročník naší
oblíbené Kuličkiády.
Počasí nám přálo a moc jsme se snažili.

1.
2.
3.
4.

Výsledky 19. ročníku Kuličkiády 2013 (výpis)
(více na http://www.rapsach.cz/TOM/2013_kulicky.htm)
místo Tom Horník
místo Terka Žahourová
místo Eliška Kreklová
místo Verunka Břenková
Zúčastněným soutěžícím děkujeme za skvělé výkony
a všem na stupních vítězů gratulujeme!!!

21. 5. se účastníci a účastnice kulturně poznávacího zájezdu
z řad našeho žactva II. stupně spolu s p. uč. Pavlínou Křížovou a p. uč.
Marií Jirků vypravili do naší stověžaté matičky Prahy, kde se vydováděli v paláci vodních radovánek –
Aquapark Čestlice.
Ve večerních hodinách navštívili představení hry Natěrač v Divadle Kalich –
z http://www.divadlokalich.cz/repertoar/17-naterac/: od premiéry Natěrače uplynulo v listopadu 2004 neuvěřitelných dvanáct let, a přesto se tato hra, ozdobená hereckou improvizací, stále setkává s plnými sály.
Diváci se na ni dokonce opakovaně vracejí. Vypráví příběh natěrače Waltera, který je souhrou pikantních
okolností nucen sehrát roli manžela své klientky, za což je také náležitě odměněn. Inscenace Natěrače je
„nesmrtelná" zejména díky skvělému klaunství jejích hereckých protagonistů. Každé představení je jiné,
diváci, ale i herci si mohou být jisti jen jediným - možné je úplně všechno!
22. 5. se výprava našich žáků a žákyň pod vedením p.
řed. Karla Snětiny, p. uč. Radky Círalové a p. uč. Jany Šikrové aktivně svým vystoupením zúčastnila přehlídky vítězů oblastních kol 2. ročníku víceoborové soutěže
ZVONEK z Novohradských hor: Anetka Vařilová, Daník
Karl, Žanetka Kicová, Terezka Dvořáková, Verunka Břenková, Ondrášek Šikr, Sárinka Svobodová, Hanča Kováčová
a Anička Círalová.
Navštívili Zoologickou zahradu Dvorec u Borovan
(http://www.zoodvorec.cz/) a užili si mimo jiné bazén
a solnou jeskyni v místním Wellness centru.
Děkujeme pořadatelům soutěže za milé a pohostinné přijetí!!!
Děkujeme všem našim v této soutěži zúčastněným dětem
za příkladnou reprezentaci školy!!!
23. 5. vyšlo dubnové číslo našeho oblíbeného školního měsíčníku OLD SCHOOL. Stručně
z obsahu: Co nám na to řeknete? – rozhovor s p. uč. Olgou Imrichovou, Ze života školy (turistické závody,…), Ankety, hádanky, soutěže (soutěž Zikmundohraní), Móda ve světě a módní Rapšach (šortky, sukně), Sport, Naše práce (charakteristika literární postavy), Komiks Trololo, Hádanky, informace z dopravy,
DJ Utopenec, Filmy, Horoskopy pro vás, Perličky.
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27. 5. si naše děti z I. stupně užívaly vitamínky z banánů 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. 5. nás navštívili bývalá žákyně Eva Marešová a bývalý žák Honza Pytel. Pohovořili jsme
o tom, co život přinesl, přináší a přinese.
28. 5. – 30. 5. se výprava našich žáků a žákyň z povinně volitelných oborů pod vedením p. řed.
Karla Snětiny a p. uč. Pavlíny Křížové aktivně zúčastnila „Projektového týdne“ v Nadorlicku – ZŠ ve
Všestarech a Hořiněvsi, a to v rámci závěrečné fáze projektu Školy pro venkov, jehož nositelem je Novohradská občanská společnost o. s.
Z programu setkání:
- ubytování: v chatkách kempu Lodín (http://www.camplodin.cz/)
- stravování: ve škole a v místním restauračním zařízení
- z výletů:
o Hankův dům (http://www.horineves.cz/historicke_pamatky_v_obci)
o naučná stezka, Josefovská pevnost (http://www.pevnostjosefov.cz/) Archeopark Všestary
(http://www.archeoparkvsestary.cz/uvod.html)
o projektový den na Chlumu (pomníky, muzeum, rozhledna)
o využití pracovních listů a Regionální učebnice
- sportovně relaxační aktivity: stolní hry, ping pong,
florbal, plavání v bazénu.
Stručně telegraficky po dnech:
Úterý 28. 5. 2013
Ze školy odjíždíme před půl devátou. Až za Pardubice je sluníčko, před Hradcem Králové začalo lejt jak z konve. Ve Všestarech jdeme hned na oběd a po výborném obědu
odjíždíme do Hoříněvsi. Tady si prohlížíme Hankův dům
(Linda tu zrovna nebyl/a), a pak vyplňujeme první pracovní
listy. Pak se - stále ještě v dešti - přesunujeme do místní malotřídní školy. Docela zajímavé povídání, doprovázené fotkami, a další pracovní listy. Název kopce Tumplace si pamatuje jen Hanka… A pak do zámku
Hrádek u Nechanic, kde se Ráďa tak líbil místní průvodkyni, že s ní musel chodit zámkem (Ráďova verze),
ale musel s ní chodit, protože vyrušoval (pravda). Ubytování a večeře v Lodíně. Už neprší, ale zima jak
v psinci. Přesto hrajeme pod širou oblohou Česko…
Středa 29. 5. 2013
Ráno neprší, po snídani v Lodíně vyrážíme na
Chlum, k památníku bitvy z roku 1866. Po rozdělení do tří
skupin nejprve absolvujeme prohlídku muzea (a pracovní
listy), pak jdeme okruh po místních památnících, připomínajících bitvu (opět pracovní listy). Nakonec se jdeme podívat
na přírodní divadlo a pak šplháme do výše 36 metrů na rozhlednu (výklad a poslední pracovní listy). Po obědě ve Všestarech navštěvujeme pevnost Josefov. Moc pěkné! Když
vyjdeme, zjistíme, že venku zatím proběhla vydatná přeprška, které jsme se pod zemí vyhnuli. (V pevnosti jsme zažili
i chvíle bloudění, protože ti vpředu neposlouchali průvodce,
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který nás na chvíli opustil, a ti vzadu ho neslyšeli - ale nebloudili jsme víc, než čtvrt hodiny. A taky jsme si zkusili,
jaké to bylo v pevnosti potmě.) Večeříme v kempu, protože
v hospodě zasedá místní zastupitelstvo, a asi bychom jim
kazili chuť k jídlu. Po večeři je otevřené hřiště a někteří hrají
Aktivity. Kolem desáté nás rozežene prudká bouřka, která
zavřenými dveřmi nažene do chatek spoustu vody… Dnešní
výrok číslo jedna: "Pepčo, proč chodíš bos?" "Protože si
suším boty!" "A kde máš ty druhý?" "Ty mám mokrý…“

Čtvrtek 30. 5. 2013
Ráno zase neprší, ale je hrozně mokro. V Archeoparku ve Všestarech procházíme muzeem, zkoušíme mlít obilí,
tkát na stavu a pak hrajeme pravěkou muziku. Venku procházíme archeologickým nalezištěm, vidíme kolový dům
a zemnici. Bohužel si pro nedostatek času a hrozné mokro
nemůžeme vyzkoušet práci archeologů. No a pak přejezd do
Prachovských
skal, kam se už
mnohým nechce, ale většině se tam nakonec moc líbí. A odtud
do Jičína, kde v krámku pod věží měl dílnu švec Rumcajs, než
se pro urážku starostenské nohy starosty Humpála stal loupežníkem. Tady poprvé a naposledy trochu zmokneme… No
a pak už jen domů, což při rozvozu všech dětí z okolí Stropnice (a taky našich) zabere dost času. Trochu nás také zdrží Matějovo dvacetiminutové posezení na pumpě v Trhových Svinech, a tak jsme doma až před devátou.
Díky Vám všem, byli jste mnohem ukázněnější a dávali
jste pozor mnohem víc, než jsem čekal. Jsem rád, že jste si
vysloužili od všech našich hostitelů spoustu pochval, i pochvalu za úklid chatek… Tak ať Vám to vydrží!
Díky!
Děkujeme našim milým hostitelům
za velmi zajímavé
a poučné setkání!!!
Děkujeme našim žákům a žákyním
za příkladnou prezentaci své školy!!!
V období od 22. 5. do 31. 5. se naši žáci a žákyně zúčastnili pod vedením svých vyučujících 2. ročníku generálky plošného testování 5. a 9. tříd z češtiny, angličtiny a matematiky. Testy vyplňované na
počítačích a následně automaticky vyhodnocované pořádá Česká školní inspekce.
31. 5. si naši osmáci užili v Třeboni (historické centrum), Rapšachu a okolí a s nocováním ve
školičce svůj třídní výlet s tř. p. uč. Ivanou Záhorovskou.
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1. 6. naše výprava reprezentantů a reprezentantek zasáhla na 3. závodu Českého poháru v Ivančicích (ČP3) do bojů o mistrovský titul.
O naší účasti v TZ více na:
http://rapsach.cz/tom/tz.htm a http://www.turisticky-zavod.cz/index.php?page=vysledky_2013
Výsledky 3. závodu Českého poháru (ČP3) – Ivančice na

http://www.turisticky-zavod.cz/vysledky/rok_2013/pohar/CP3.htm

Děkujeme všem závodníkům a závodnicím za skvělé výkony
a za příkladnou reprezentaci školy, oddílu, regionu a kraje!!!
VŠEM GRATULUJEME K UMÍSTĚNÍ!!!
Všem postupujícím přejeme hodně úspěchů v soupeření o mistrovský pohár!!!
Děkujeme organizátorům závodu za pohostinné zázemí a bezva zážitek!!!
Děkujeme všem dospělákům za účast a doprovod!!!
8. 6. spolupořádal náš TOM Práčata Rapšach oslavy Dne dětí v MAGNĚ CARTECH s následujícím programem:
1. Prohlídka firmy Magna Cartech.
2. Hry a soutěže v režii našeho oddílu (9.00 – 11.30 hod.)
- zrcátkovid (jdi po vytčené trati podle „periskopu“)
- gumicuk (vyběhni a natáhni tělem gumové lano co nejdále)
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- koule (projdi trasu po náhradních „podrážkách“)
- lyže (vyjdi si na krátkou túru ve dvou)
- špalky (projdi trasu po jiných náhradních „podrážkách“)
- pedallo (uchop hůlky, vystoupej na dvojkola a vpřed).
3. Prezentace výcviku a umu záchranářských pejsků: poslušnost, překážky, vyhledávání osoby pod troskami.
4. Ukázky hasičské a vojenské techniky: hasičský vůz a vybavení, hasební zásah – hořící osobní automobil.
5. Skákací hrad, trampolína, skluzavka, šlapací autíčka, stolní
fotbálek, malování na obličej, opékání buřtíků, občerstvení, pamětní
lístek, odměny.
Počasí nám velmi přálo a děti a rodiče si vše dosyta užili!!!
Děkujeme našim dětským a dospěláckým pořadatelům!!!

10. 6. se tým sestavený z našich žáků zúčastnil pod vedením
p. uč. Ivany Záhorovské florbalového turnaje uspořádaného v tělocvičně ZŠ Suchdol.
Soupiska našeho týmu: Kuba Střítecký, Denis Ferenc, Dan Ivanov, Michal Kica, Martin Kocina,
Filip Posík, Zbynďa Schicker, Jirka Brůžek, Adam Havel a Pavel Jindra.
Naši borci v konkurenci tří týmů obsadili PRVNÍ MÍSTO!!!

Děkujeme pořadatelům za skvělou organizaci turnaje!!!
Všem našim zúčastněným florbalistům děkujeme za skvěle odvedený výkon,
velké sportovní nasazení a za příkladnou reprezentaci školy!!!

BLAHOPŘEJEME!!!
Dne 10. 6. 2013 se konal již druhý ročník florbalového turnaje žáků 3. – 6. tříd. Zúčastnily se ho dva
týmy žáků ze Suchdola n/Luž. a jeden tým ze ZŠ Rapšach, která i přes svůj nabytý program si udělala čas
a turnaje se zúčastnila. Osloveny byly i ostatní školy, ať už ty, které loňský turnaj s námi odehrály, či jiné.
-68-

ZŠ a MŠ v Rapšachu

Kronika 2012/2013

Bohužel, kvůli časové tísni, školním výletům a dalším aktivitám, které jsou s koncem školního roku spojeny,
se turnaje zúčastnit nemohly.
Pod vedením trenéra florbalového kroužku Tomáše Krásy se naši kluci rvali jako lvi o vítězství s urostlými hochy z Rapšachu, ale bohužel po finálovém remízovém souboji nás na nájezdy Rapšach porazil 3:2.
Konečné pořadí tedy znělo:
1. místo Rapšach,
2. místo Suchdol „B“
3. místo Suchdol „A“.
Atmosféru zpestřovali žáci a učitelé základní školy, kteří nám postupně po třídách chodili fandit
a podporovat nás, za což jim děkujeme. Všichni hráči si vysloužili
medaili a každý hráč dostal tašku plnou sladkostí a upomínkových
předmětů.
Byli odměněni i nejlepší střelci turnaje: Petr Šandl – Suchdol
n/Luž. „B“, Pavel Jindra – Rapšach; nejlepší brankář turnaje: Jiří
Brůžek – Rapšach. A za dovednostní soutěže: nejlepší střelec na přesnost na branku: Jakub Laurinc – Suchdol n/Luž. „A“; nejlepší střelec
– nájezdy: Petr Sládek – Suchdol n/Luž. „B“
Celé dopoledne jsme zakončili společným posezením
v Cinema – baru, kde jsme se posilnili pizzou a ukončili tak tím letošní sezonu florbalového kroužku. Velký dík patří trenérovi T. Krásovi, který již 4. rokem kroužek výborně vede a klukům skvěle předává své florbalové dovednosti. Také děkujeme vedení školy p. Ondřichovi za podporu a uvolnění žáků a také tělocvičny v době vyučování.
Další velké poděkování patří všem našim sponzorům: Magna
Cartech ČV, Porche ČB, Českobudějovické listy, p. Sokolík, Pekárna
Suchdol n/Luž.- p. Soudek, pí. Hana Němcová, pí. Jiřina Šandlová,
Česká spořitelna Suchdol n/Luž., Lukland Písek, Masterbike Zábřeh
na Moravě, Merkuria bejby centrum ČB, Credium ČB, Flosman Suchdol n/Luž., Cyklosport M. Tlačil, Lenka Havelková – půjčovna karnevalových kostýmů, p. Libor Marek, Cinema bar, díky nimž jsme mohli kluky
odměnit různými dárky a pozvat je na pizzu.
Ještě jednou všem, kteří se podíleli na tomto úžasném florbalovém dni, děkujeme. A těšíme se na
další florbalovou sezonu.
Za florbalový kroužek Ing. Lenka Havelková
10. 6. nás navštívili bývalí žáci Radek Arenberger, Ondra Kaňúr, Jirka Bumba a Jirka Barvínek. Pohovořili jsme o tom, co život přinesl, přináší a přinese.
12. 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.
12. 6. si naše děti z I. stupně užívaly vitamínky z broskve a pitíčka jablko-broskev 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. 6. se výprava našich žáků a žákyň 7. – 9. třídy povinně volitelných oborů pod vedením p. řed.
Karla Snětiny, p. uč. Pavlíny Křížové a p. uč. Martina Kvapila zúčastnila „Závěrečné konference“ projektu Školy pro venkov, jehož nositelem je Novohradská občanská společnost o. s.
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Cílem „Závěrečné konference“ bylo vzájemně se informovat o průběhu a výstupech projektu na jednotlivých
partnerských školách.
Setkání se uskutečnilo v Kinosále Českého domu
v Nových Hradech. Jednotliví zástupci škol odprezentovali
svoji účast v projektu.
Úvodní interaktivní a multimediální prezentace pod
taktovkou koordinátorky projektu paní Lenky Kučerové se
nesla v duchu ohlédnutí za více než dvouletým trváním projektu: odborné semináře pro pedagogy, setkávání týmů
v jihočeském regionu a Projektové týdny u nás a v Nadorlicku.

Vystoupili jsme s divadelní hříčkou O sv. Zikmundovi a prezentací naší Regionální učebnice. Uspořádali jsme
výstavku našich prací a fotografií z projektového dění.
Užili jsme si putování za pokladem v zámeckém parku – za náš výkon jsme si vysloužili sladkou odměnu a publikace Červené blato a Pamětí Vitorazska. Obědvali jsme
v restauraci U Ladě a navštívili jsme místní hrad.
Svou účastí nás podpořila starostka Obce Rapšach
paní Lenka Cvrčková!!!
Děkujeme našim hostitelům a partnerům projektu
za příjemně, poutavě a poučně strávený den!!!
Děkujeme našim žákům a žákyním za příkladnou
prezentaci své školy!!!
13. 6. – 14. 6. si naši deváťáci užili v Rapšachu a okolí (Najdorf, obora daňků a rakouské pohraničí) a s nocováním ve školičce svůj poslední třídní výlet na základce se svou tř. p. uč. Pavlínou Křížovou.
14. 6. uspořádali naši žáci a žákyně 4. a 5.
třídy v rámci výuky anglického jazyka pod vedením p. uč. Olgy Imrichové pro své spolužáky a spolužačky představení pohádky bratří Grimmů
„PROUD PRINCESS“ (Pyšná princezna).
Představení připravovali ve spojených hodinách. Text pohádky si nejdříve přečetli, paní učitelka
jej upravila. Následně docházelo k rozdělení divadelních rolí a funkcí spojených taktéž s obsluhou divadelního zařízení i pro multimediální ztvárnění. Výroba kulis a kostýmů se také stala nezbytnou součástí
tvůrčího dění. Jednotlivé postavy si osvojovaly jak
„běžný“ text, tak i klíčové anglické fráze v duchu
pohádkové řeči. Přítomné publikum odměnilo všechny aktéry zaslouženým standing ovation.
Všem vystupujícím, zvukařům a kulisákům
děkujeme za hodnotný umělecký zážitek!!!
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15. 6. naše výprava reprezentantů a reprezentantek zasáhla na 4. závodu Českého poháru
a MISTROVSTVÍ ČR v Havířově (ČP4) do závěrečných bojů o MISTROVSKÝ titul.
O naší účasti v TZ více na:
http://rapsach.cz/tom/tz.htm
http://www.turisticky-zavod.cz/vysledky/rok_2013/MCR/MCR.xls
http://www.turisticky-zavod.cz/vysledky/rok_2013/pohar/CP2013.xls
Výsledky 4. závodu Českého poháru (ČP4) MISTROVSTVÍ ČR – Havířov:
1. místo a vítěz Českého poháru 2013 Ráďa Šebesta (mladší dorostenci)
3. místo Zuzka Šebestová (mladší žákyně)
3. místo Anička Círalová (starší žákyně)
3. místo Fanda Círal (mladší dorostenci)
3. místo František Círal (muži B)
NIKDO NEODJEL BEZ MEDAILE!!!

DĚKUJEME A BLAHOPŘEJEME!!!
Děkujeme všem závodníkům a závodnicím za skvělé
výkony a za příkladnou reprezentaci školy, oddílu, regionu a kraje!!! Děkujeme organizátorům závodu za pohostinné zázemí a bezva zážitek!!!
Děkujeme všem dospělákům za účast a doprovod!!!
17. 6. – 18. 6. si naši žáci a žákyně 6. třídy se svou
tř. p. uč. Radkou Círalovou užívali třídní výlet při večeři
v Pizzerii Panský šenk, hrách a soutěžích a s výpravou po
okolí, koupáním a nocováním ve školičce.
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18. 6. se naši žáci a žákyně I. stupně v rámci třídních výletů vypravili pod vedením p. uč. Jany Havlové
a p. uč. Květy Machové do Českých Budějovic.
Navštívili:
Objevárium
(http://www.objevarium.cz/czech/proskoly.php)
CineStar – filmové představení Croodsovi
(http://budejovice.cinestar.cz/)
18. 6. přijely do naší mateřské školy děti z partnerské MŠ v Heidenreichsteinu se svými rodiči a učitelkami. Vzorně se o ně postaraly paní učitelky Juráková
a Nedorostová, které také všechno nafotily. Moc děkujeme!

19. 6. se v dopoledních hodinách uskutečnila za účasti našich žáků a žákyň a jejich vyučujících dopravní olympiáda – jízda zručnosti.
Jízdě zručnosti předcházelo plnění testových úkolů prověřujících znalosti a dovednosti bezpečného
chování v provozu na pozemních komunikacích. Paní učitelka Ivana Záhorovská, garant soutěže, zároveň
připravila informační nástěnku na chodbě I. stupně. A tak jsme si na našem školním dvorku opět pod dohledem bdělých rozhodčích „užívali“ osmičku, koridory, slalom, přenášení nádobky nebo stopku.
Výsledky dopravní soutěže 2013 (výpis)
4. třída
1. místo Fanda Ouška
2. místo Honza Rácz
3. místo Vojta Nistor
5. třída
1. místo Karolínka Houhová
2. – 3. místo Lianka Hrubá a Krýša Růžička
6. třída
1. místo Náťa Móžiová
2. místo Míra Plch
3. místo Zbynďa Schicker
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7. třída
1. místo Martin Král
2. místo Anička Círalová
3. místo Jirka Brůžek
8. třída
1. místo Eliška Kreklová
2. místo Zuzka Zahradníková
3. místo Jana Beníšková
9. třída
1. místo Adam Janeček
2. místo Honza Adam
3. místo Pepa Mikudim
Děkujeme zúčastněným závodníkům a závodnicím za skvělé výkony a všem na stupních vítězů gratulujeme!!!
20. 6. zorganizovali od 15.00 hodin v půdní vestavbě
naši žáci a žákyně z flétnového a klavírního kroužku pod
vedením p. uč. O. Imrichové přehrávky pro všechny své
rodiče, spolužáky, vyučující, příbuzné, známé, kámoše
a kámošky.
Vystupující: Markétka Střítecká, Terezka Dvořáková,
Hanča Kováčová a Artík Móži.
Děkujeme všem přítomným a pozorným posluchačům
a posluchačkám,
příznivcům hudby interpretované dětmi!!!
Děkujeme našim vystupujícím žákům žákyním za hodnotný umělecký zážitek!!!
20. 6. uspořádali od 16.00 hodin naši žáci a žákyně 4. a 5. třídy v rámci výuky anglického jazyka
pod vedením p. uč. Olgy Imrichové pro
své rodiče, příbuzné, známé, kámoše
a kámošky, spolužáky a spolužačky a vyučující představení pohádky bratří Grimmů
„PROUD PRINCESS“ (Pyšná princezna).
Děkujeme všem příznivcům pohádek interpretovaných dětmi!!!
Všem vystupujícím, zvukařům
a kulisákům děkujeme za hodnotný umělecký zážitek!!!
23. 6. – 24. 6. si naši žáci a žákyně
7. třídy se svou tř. p. uč. Olgou Imrichovou užívali třídní výlet s nocováním ve
školičce.
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26. 6. jsme zveřejnili zprávičky z naší mateřské
školičky sepsané její vedoucí p. uč. Janou Šikrovou:
BŘEZEN
22. 3. jsme se vydali na již tradiční jarní výpravu –
paní Zima nám zavolala, že drží v zajetí naší vílu Jarmilku
a my marně čekáme na jaro. Na nic jsme nečekali a podle
mapy jsme se vydali Jarmilku zachránit. Nakonec se nám to
podařilo a jaro může konečně začít.

DUBEN
16. 4. nás navštívily kolegyně z naší partnerské MŠ
v Heidenreichsteinu. Strávili jsme společně příjemné odpoledne a domluvili se na další společné spolupráci.
18. 4. nám paní Korbelová přivedla na zahradu čtyřnohého kamaráda – černého beránka Čertíka. Nakrmili jsme ho z láhve mlékem, zaskotačili si s ním v trávě a hned druhý den jsme se vydali na London nakrmit stádo oveček.
30. 4. nás do školky zase přišla pozlobit čarodějnice
Agáta. Zamkla nám paní učitelku a my jsme ji společnými
silami museli vysvobodit. Samozřejmě jsme ježibabu přemohli a tak jsme si pak společně na zahradě nazdobili májku
a zazpívali si jarní písničky.
KVĚTEN
13. 5. odpoledne jsme u nás ve školce přivítali maminky, tatínky, babičky a všechny ostatní příbuzné a kamarády, abychom jim předvedli pásmo písniček, básniček
a tanečků, které jsme si pro ně připravili na oslavu Dne matek.
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17. 5. nás naposled v tomto školním roce navštívilo divadlo LUK s krásnou pohádkou
O PALEČKOVI.
31. 5. jsme společně oslavili Den dětí. Bohužel
nám počasí nepřálo, takže jsme místo tradičních soutěží na zahradě museli uspořádat soutěžní klání ve třídě. Náladu nám to ale nezkazilo a všichni jsme si
kromě hezkého zážitku odnesli i drobné dárečky a balíček dobrot.
ČERVEN
7. 6. jsme ráno nastoupili do autobusu a vydali
se na výlet. Nejprve nás v Borovanech přivítalo divadlo Kašpárek s veselou pohádkou FERDA MRAVENEC a poté jsme popojeli do ZOO Dvorce. Tam
jsme se nejprve posilnili svačinkou a pak se vydali za zvířátky. Poznali jsme zvířecí kamarády, kteří u nás
byli v zimě na návštěvě ve školce a poznali jsme i spoustu jiných zajímavých zvířat. Nakonec jsme si odvezli nejen krásný zážitek z krásného slunečného dne, ale i malého zvířecího kamaráda na hraní.
13. 6. jsme s předškoláky navštívili kamarády
prvňáčky. Prohlédli jsme si třídu i budoucí paní učitelku
a prvňáci nám předvedli, co všechno se za celý rok naučili.
18. 6. se k nám do školky přijeli podívat děti, rodiče
a paní učitelky z partnerské školky v Heidenreichsteinu.
Paní učitelka Juráková za pomoci p. uč. Nedorostové a budoucích p. učitelek L. Sokolíkové a M. Benešové připravila
pestrý dopolední program s občerstvením a drobnými dárečky, které si děti na památku vyměnily.
Více na:
http://ibksp.zvas.cz/index.php?option=com_content&
view=article&id=2&Itemid=2
21. 6. jsme s předškoláky strávili noc ve školce. Odpoledne jsme podle mapy našli poklad a splnili
úkoly, které jsme našli v lese. Za odměnu jsme si potom opekli špekáčky a zaskákali si na trampolíně. Po
návratu do školky jsme si rozestlali pelíšky, umyli se, vyčistili si zoubky a vydali se na tajemnou noční výpravu, na konci které nás čekal školkový duch,
který nám za správně zodpovězenou hádanku dal
obrázek a krásné pero do školy. Pak už šupky do
postýlek a dobrou noc. Ráno jsme si vybarvili
obrázky, uklidili školku a při společných hrách
čekali na maminky.
Tak milí předškoláci, ať se vám ve škole
líbí a daří a na školku ať máte jen samé krásné vzpomínky!
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Od 24. 6. do 28. 6. na konci školního roku v naší základce:
- kontrola a předávání učebnic
- 5. pedagogická rada (výchovně vzdělávací oblast)
- volejbal (kvůli nepřízni deštivého počasí v tělocvičně školy) – vycházející : pracovníci školy
s překvapujícím výsledkem 1 : 2 v základním herním režimu na dva vítězné sety a po prodloužení a drtivém nástupu deváťáků 2 : 2

-

závěrečné posezení našich vycházejících žáků a žákyň se svými vyučujícími
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-

diskotéka 9. třídy – tanec a písničky na přání, hry, soutěže a zpívání

-

slavnostní oběd vycházejících

-

předávání vysvědčení
slavnostní ukončení školního roku 2012/2013
rozloučení nejen s našimi vycházejícími žáky a žákyněmi a přivítání prázdnin.
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Písnička pro naše vycházející žáky a žákyně
Písnička na rozloučenou 2013 
1. Stojíte tady, dnes naposled
každý z vás krásně vypadá
byli jste prima těch devět let
dnes vaše slunce zapadá
2. Simča (Kubatová) je holka šikovná moc,
kde může ráda pomáhá
Má krásný úsměv, slušivý nos,
škoda že už nám zamává
3.(ref) Tadeáš Pytel to je frajer
ze dřeva vyrábí, chce být truhlářem
na bicí už nám nejspíš nezahraje
více skypuje nežli je s farářem
4. Místo ucha telefon má
S kým může, s tím si zavolá
Můžete hádat o kom je řeč
Aneta Trojáková
5. Tomáš (Horník) je borec a to fakt
Co může rád vám uhasí
Do šatny vlítl, šatnu má rád
Zbožňuje bílý počasí
6.(ref) Honza (Šindler) rád jezdí na snowboardu
Často startuje svojí čtyřkolku
Jednou ho uvidíme na billboardu
Budeš nám chybět ty náš šampónku
7. Radim (Folta) je týpek dost záhadnej
Houby rád sbírá kdekoli
Počítač je mu snad souzenej
Paří na něm cokoli
8. Pepa (Mikudim) je řidič ohnivej
Na bugině se prohání
O sobě říká: „ Jsem lenivej“
S Dádou se v poli předhání 
9. (ref) Áňa (Arenbergerová) je slečna dost usměvavá
A je taky fotogenická
Na Facebooku pečlivě připojená
S Míšou si knedlíky moc ráda dává
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10. Kikina (Šímová) bude fotografka
Damona jednou vyfotí
Její modelka je Anetka
S Naillem si ráda zatančí.
11. Adam (Janeček) žížalu snad zachránil
Když ruční brzdu použil
Policejní funkci si odložil
Stát se kuchařem zatoužil.
12. (ref) Fanda (Círal) vždy na závodech první
chtěl být
Své dlouhé vlasy nikdy neostříhá
Rychlý věci na kolech má hodně rád
Doufejme, že nikdy nenabourá
13. Honza (Adam) je lesa pán
Zvěří je milován (Hajný je lesa pán)
Na hlavě má drn v ruce rohlík 
Na kole často jezdívá
14. A jejich třídní (Pavlína Křížová), to je ryba,
ve vodě ráda skotačí
výborně peče, to už se ví,
nacpe nás vždycky koláči
Ref: A tak se dobře mějte deváťáci,
v dobrém vzpomínejte na nás na všechny
a v celém životě si užívejte, jen to nejlepší,
žádné velké starosti.

Rozloučili jsme se s našimi odcházejícími žáky a žákyněmi,
a přejeme jim úspěšný start do nového kola střetu s životními osudy,
hodně zdraví, štěstí, kamarádů, kamarádek a úspěchů!!!
Loučíme se také s paní učitelkou Marií Jirků a s paní učitelkou Alenou
Nedorostovou, s paní učitelkou Růženou Šnokhousovou a s paní učitelkou
Miloslavou Kronikovou.
Paní učitelky, děkujeme Vám za odvedenou práci pro naši školu a školku
a přejeme každé 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 tu po roce opět sešli. Všichni táborníci se ubytovali ve svých stanech a vyfasovali letošní
táborová trička. Když jsme vybalili své věci, měli jsme zhruba hodinku či dvě (nejsem si zcela jist) čas. Následně přišel jako již tradičně zahajovací nástup, kde jsme se rozdělili do čtyř skupin po šesti lidech. Chyběl
pouze Honza Krekl, který musel hlídat páva. Když jsme
zjistili, kdo je s kým v jaké skupině, tak nám Šíša přečetl
text k 1. etapě CTH, kde jsme měli jít ke Čmuchalům a odhadnout čas, jak dlouho. Poté jsme šli na okraj lesa, kde už
číhal Malý Hanz, následně ke drátům, kde čekal Velký
Hanz, a pak do tábora, kde byl cíl. Hned poté jsme měli
volno, při kterém si někteří aktivní táborníci šli zahrát volejbal a jiní jen tak posedávali u svých stanů. A když přišel
čas večera, tak si většina z nás šla vyčistit zoubky a spát.

Lux, Radek, David
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–
Dnes ráno nás svým bouřlivým hlasem vzbudil Martin,
dali jsme si rozcvičku a po ní poslechli pohádku, jak šel
chleba a potkal chleba s máslem a pak i s máslem a se salámem atd. Při poslechu pohádky jsme si pochutnali na
vánočce s kakaíčkem. Když někteří z táborníků odjeli na
fotbal, my ostatní jsme se dali do stavby táboráku
a škrábání brambor. Jakmile jsme dostavěli táborák, dali
jsme si obídek, na kterém jsme si všichni pochutnali. Po
obědě jsme se pustili do 2. etapy CTH, kde jeden člen týmu
zapisoval, a ostatní běhali na různá stanoviště.
Etapu vyhrál Ráďův tým a to nás velice překvapilo. Po
2. etapě jsme se rozlosovali, kdo v jakém pořadí vyrazí na etapu třetí. Dostali jsme nápovědy
a podle nich jsme určili místa, kam půjdeme. První stanoviště bylo u Fernandózova hrobu, druhé u kóty
450, třetí u Žabárny, čtvrté u prasečáku a poslední
v táboře. Tuto etapu vyhrál Ráďa a to nás nejen překvapilo, ale i znepokojilo. Po etapě jsme již měli volno, dali si
dobrou polévku a začali se připravovat na zahajovací táborák. Potom, co jsme si skvěle zazpívali, jsme se již připravili
ke spánku.

Kreklík, Lux, Ráďa, Dave

–
Do dnešního rána nás svým pronikavým hlasem vzbudila Andulka. Rozcvička dnes byla taková atypická, chyběla
nám hlava, ramena, kolena, palce, a tak doufáme, že nás Andulka ještě někdy probudí a nahradíme si to.
Dopoledne jsme si dali 4. etapu CTH „Zkrocení mustanga“. Tato výzva byla rozdělena do pěti částí. Nejdříve
jsme běhali přes kládu, poté na ní soupeřili a tím jsme si
zkrotili mustangy a tímto zvířetem následně převáželi zásilky. Když jsme zvládli 4. etapu, tak jsme si dali oběd, skvělý oběd, a to kuře na paprice. Po obědě následovala další
etapa, kde jsme v lese chodili pro klacíky, které jsme si
nejdřív sami nařezali. Při této činnosti se nám zranil jeden
z táborníků a musel být odvezen na šití. Etapu vyhrál Fanda, kápo Teploušků, s ostatními Teploušky. Po dokončení
etapy jsme si dali polévku k večeři a někteří se odebrali na
volejbal, fotbal či aktivity a v tomto způsobu trávení volného času pokračovali až do začátku noci.

Kreklík, Lux
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–
Do dnešního chladného rána nás vzbudil Malý Martin.
K snídani jsme měli chleba s máslem a sýrem. Po skvělé
snídani následovala etapa CTH, která se skládala
z několika částí. Nejdříve jsme šli do lesa, kde jsme se
snažili trefit šiškou fáborkem označený strom. Tuto část
výjimečně vyhráli Čundráci. Po natrénování střelby šiškami jsme se přesunuli do tábořiště a zde jsme místo šišek
dostali ponožky. S těmito novými náboji jsme mohli bezbolestně trefovat své kamarády a tak jsme byli postaveni
na dvou prknech proti sobě a začal boj. Tato disciplína
byla velmi vyrovnaná a tak vítěze tuší pouze Šíša, který to
však celé zafejkoval.
V poslední části jsme měli za úkol proběhnout průsmyk, do kterého na nás stříleli indiáni (naši kamarádi).
V této hře se neprojevila pouze fyzická síla týmů, ale také
strategie a diplomacie. Následoval skvělý obídek, který se
skládal z bílé polévky, koblížků, marmelády a hlavně šlehačky, která je rozšlehaná po celém táboře. Po obědě jsme
si dali malou pauzu a potom vyrazili na výlet. Nejdříve
jsme jeli na Klikov pro kešku, pak jsme vyrazili do Medenice na kofolu. Při zpáteční cestě se skupinka odvážlivců
rozhodla udělat si výlet o něco delší a vydala se do Chlumu. Po návratu jsme si dali večeři, a to chléb s vajíčkovou
pomazánkou. Po večeři jsme si dali krátkou hru jednotlivců. Následoval tradiční volejbal, večerní nástup, čištění zoubků a konečně sladký spánek.

Kreklík, Dave, Radunka, Dejv Č., Lux

–
Dnes ráno Honza vzbudil Petyho a ten vzbudil nás. Konečně jsme se dočkali naší oblíbené snídaně, a to
chleba s máslomedem. Po snídani jsme rozjeli etapu, kde jsme měli postavit nádobu na vodu. Popral se
s tím každý po svém, někdo úspěšně, druhý nikoliv. Mezitím jsme procházeli bažinou, kde vyhráli Teploušci.
Nicméně tu hlavní etapu dne, stavění nádoby na vodu, vyhrál tým Luxexpress. Když jsme dosoutěžili, dali
jsme si obídek. K obědu byla čočka s párkem a okurkou. Když jsme se nacpali, tak jsme si dali další hru jednotlivců.
Běhali jsme pro papírky s čísly od 1 do 25. Hru jednotlivců vyhrál Ráďa. Jakmile jsme dosoutěžili hru jednotlivců,
šli jsme hrát šíblej volejbal po indiánsku a jakousi hru
s létajícím talířem. Potom však již začalo horšiti se počasí,
proto jsme museli zašněrovat stany, mohli si jít vyčistit
zoubky a připravit se na nejhorší. Omlouváme se za velice
krátký popis dnešního dne, ale začala bouřka a my máme
strach. Děkujeme za pochopení.

Kreklík, Lux
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–
Dnes ráno nás z našich snů vzbudil Malý Hanz. Chvíli
jsme mysleli, že je to jen noční můra, ale pak jsme zjistili,
že je to tvrdá realita. Po drsné rozcvičce jsme dostali příděl
marmelády. Ráno jsme také zjistili, že se zvedla hladina
řeky, a tak bychom mohli dát nějakou etapu na divoké
řece, v nejhorším případě by nás hasiči za pár dní vylovili.
Dopoledne jsme měli etapu, kde jsme všichni byli kriplové.
Nejlepší kripl byl Ráďa. Další etapou bylo stavění pouti.
Zde jste mohli navštívit atrakce, jako například vzdušný
hokej,
ruská ruleta či masážní křeslo. Hlavní atrakcí byl ale Krtek jako poslední neandrtálec. Na oběd byla fronta jak na banány
v osma-šedesátým, byl guláš. Po obědě se hrála ta hra
s těma talířema a ten šíblej volejbal. Když se dohrálo, šli
jsme se bitkařit za stany. Jeden joudista na nás vytáhl své
chvaty a zrubal nás tu jak svině pytel šrotu. Spráskal by
i všechny vedoucí, nebýt toho, že dostal hlad a šel si dát
buřtíka. Když už nás konečně přestal mlátit, tak jsme se na
opékání buřtů vrhli i my ostatní. Když jsme si je opekli, popojeli jsme s našimi koňmi a odporoučeli jsme se na volejbal. Hráli jsme zhruba hodinu, až do večerky. Po ukončení
dnešního táborového dne si někteří z nás vyčistili a šli spát. Až na pár výjimek, kteří až do jedné dělali binec.

Kreklík, Lux, Dave, David Č.

–
Dnešní den jsme zahájili naší oblíbenou rozcvičkou hlava, ramena, kolena, palce. Náladu nám poté
zlepšila ještě snídaně, jejíž přípravu opět řídila paní Andulka (Nováková). Hned po snídani jsme byli všichni
vysláni na velmi dlouhou etapu. Pořadí se výjimečně vybíralo podle toho, kdo loupal brambory. Nečekaně
se z Čundráků na brambory nikdo nedostavil, a proto vyrazili jako první. Na posilnění jsme dostali jablíčko a tatrančičku a s touto výbavou jsme vyrazili na sedm pevně daných stanovišť. Tečka! Tato etapa byla fyzicky i psychicky
náročná pro všechny týmy, ale především pro Ráďu, který
jednoho člena ztratil a druhého vetřel do jiného týmu. Šíša
opět zafejkeřil, a tak pořadí dopadlo následovně:
1. Čundráci, 2. Teploušci, 3. Luxexpress. Náladu nám zlepšil oběd, jenž se skládal z Gordon Blééé, brambor a nastrouhané mrkve. Před další etapou jsme šli doručovat
zásilky. Čundráci prolomili své štěstí a utopili první zásilku
i s jezdcem (Dave). Následující etapa byla velice záživná
i přesto, že jsme byli úplně slepí. U některých táborníků se
projevily jejich úchylné sklony, a tak nebylo zvláštní najít cizí ruce na svém těle a opačně (Kreklík, Adam).
Vpodvečer jsme dohrávali indiánský volejbal a tu divnou hru s talířem. Již tradičně byla večeře. Dnes jsme si
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pochutnali na buřtguláši s rohlíčkem. Další hezký den jsme
zakončili popojížděním a následným nástupem paní Andulky (Novákové).

Kreklík, Blondý, Mini Lux, Jouda
PS: Díky, Šíšo, dnes jsi fejkoval pro mě. Díky, díky.
Kreklík

–
Dnes ráno nás probudil Ondra. Měli jsme pouze krátkou rozcvičku a díky Bohu jsme nemuseli běžet k Máše, ale
zuby jsme si čistit museli. K snídani jsme vyfasovali chléb
s marmeládou a čajík. Po snídani jsme dostali rozkazem
uklidit tábořiště. Po úklidu jsme se rozhodli, že postavíme táborák. Zodpovědnost dostal Kreklík, bohužel to
byla špatná volba. Cesta k dřevu byla bohužel zamezena odplavenou lávkou, a proto jsme ji nejdříve museli
opravit. Pod vedením paní Šíšové se Ondra i Šíša opravdu snažili, a tak jsme byli asi za dvě hodiny hotoví
a lávka opět stála, jen někteří se v Dračici vykoupali a podle
jejich výrazu ve tváři jsme zjistili, že je voda opravdu studená. Po dokončení oprav jsme se pod vedením Kreklíka
vrhli na stavění táboráku. Ti, co nestavěli táborák, se váleli
před stanem č. 11. Táborák jsme dokončili a byli přivoláni
na oběd. K obědu byly špagety s omáčkou. Již při obědě
začali přijíždět rodiče některých táborníků. No a proto se
v táboře od dvou až do šesti vůbec nic nedělo.
Až po šesté hodině, když přijeli všichni táborníci, tu začalo být opravdu živo, někdy až moc. K večeři jsme dostali
langoše, asi za odměnu za to, jak jsme zlobili. Po večeři
jsme se začali chystat na táborák, jenže vtom začalo pršet
a ještě nepřestalo. Jak by řekl děda Komárek: „ A chčije, a chčije.“

Lux, Kreklík, Blondý

–
Dnešní den byl zcela výjimečný, protože Janča Ferenců měla svůj
premiérový nástup. Své role se zhostila znamenitě. Janča a oddíl, co
měl službu, nám k snídani nachystali úžasnou vánočku kupovanou
s láskou a kakaíčko. Po snídani jsme se vrhli na další etapu, kde jsme
hodinu jako největší ... váleli pneumatiku okolo tábořiště. Bylo zde
několik překážek. Museli jsme prokutálet slalom, dále jsme se museli
trefit mezi dva klacky, což se ukázalo jako velký problém pro všechny
skupiny. S valením pneumatiky si nejvíce rozuměli Čundráci. Po úmorném kutálení pneumatiky jsme se konečně dostali k rozdávačce, kde
jsme si vybrali odměnu v podobě řízku, brambor a okurkového salátu.
Po vydatném obědě jsme se vydali hledat malého bělocha v držení
rudochů.
Na začátku etapy jsme obdrželi mapu s deseti body, na kterých byly ukryty šifry. Ještě před etapou nám bylo řečeno, že se nesmíme přiblížit k vodě, ale to, že je v lese aquapark, nám řečeno nebylo. Na ces-84-
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tu každý vyfasoval pytlík s vodou a vajíčko a to musel donést
zpět do tábora, což se některým týmům nepovedlo (Bukvice,
Luxexpres). Do tábora jsme přišli velice unavení a mokří, ale jogurt nás nakopl na nacvičování (vymýšlení) scének na táborák.
Po chlebu s vajíčkovou pomazánkou jsme se vrhli na táborák,
kde zazněl capsong, módní přehlídka, svatba, pošta od tebe,
dementní Luxík, lov neandrtálce, skupinka malých holčiček a to
nejlepší na konec, malí kovbojové. Po poslední písničce jsme se
odebrali k čištění zubů a ulehli jsme ke spaní.

Kreklík, Karla (psychoastma), Radek (Jouda), Zbynďa, Dave, Davídek,
Ráďa, Lux

–
Dnes se ranní služba dozvěděla úžasnou novinu, Šíša
se opět pochlapil, a to dvojnásobně. GRATULUJEME!
K snídani jsme měli opět výbornou marmeládu a máslo.
Dále dnešní dopoledne bylo nabité velmi zábavnými etapami. Začali jsme cvrnkáním pingpongového míčku ke
krmelci a zpět. Tuto etapu vyhráli Teploušci. Další etapa
se dělila na několik částí, ve kterých se pracovalo
s ohněm. Jako největší pyroman se ukázal Fanda. Třetí
etapa byla zkrocení divokých mustangů. V této etapě
podváděl každý tým (nejvíce Lux)!!! K obědu jsme měli
guláš s houskovým knedlíkem. Dále jsme si dali krátkou
přestávku a poté jsme vyrazili se koupat na velkou pískovnu. Z pískovny jsme také vyrazili k Čechalům se občerstvit a zchladit se studenou kofolou. Po návratu od Čechalů na nás už čekala výborná večeře. Tomáš nás
přinutil jít na baseball, a tak nám nezbývalo nic jiného, než se dostavit v téměř plném počtu, ostatní se váleli u stanů. Po vyčerpávajícím dnu jsme se odebrali na kutě.

Kreklík, Psychoastma (Karla), Radek, Zbynďa, Mini Lux
PS: Tomáši, ta pískovna se ti jednou vrátí. Kreklík

–
Po bouřlivé oslavě narození dvojčat nás časně ráno probudil Hanz (Velký) na drsnou rozcvičku. Před
drsným Hanzem se nikdo neschoval, a tak největší flákači
museli mýt záchody (Jouda, Davídek, Kája). Po vyčištění
zubů jsme se nasnídali, k snídani bylo medomáslo. Před
další etapou jsme se vrátili o dva týdny zpět do školy, Janča
nás učila správnému šifrování. Po pořádném našprtání
jsme se vrhli na etapu, kde jsme šifry vůbec nepotřebovali.
Účelem této etapy bylo nasbírat co nejvíce papírků, jež
jsme museli skládat do dvojic. Tato etapa se změnila
v prachsprostý lov na některé táborníky. Naprosto vyčerpaní jsme se jen tak tak dobelhali z kopce k obědu.
K obědu jsme dostali oblíbené meruňkové knedlíky
a k našemu údivu se v nich objevily perfektní meruňky.
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Kdybychom věděli, co přijde po polední pauze, rádi bychom ji chtěli
mít alespoň o dvě hodiny delší, nebo nejlépe, aby nikdy neskončila.
Protože následovala překážková dráha, kterou měli na starost Hanz
(Malý) a Tomáš, a která je rok od roku delší. Nechybělo v ní slaňování,
chůze po kládě (jedny ruplé nervy), točení okolo baseballky a mnohé
další. Dále následovala hra jednotlivců, kde jsme pod vedením Káji
hledali číslice na A4. Člověk by nevěřil, kolik se jich vejde na takový
papír. K večeři jsme si šli opékat buřty a s plnými bříšky jsme šli dodávat zásilky. Kreklík házel přes řeku, nejdříve hodil pětku, ale ta se mu
nelíbila, a tak svůj hod opakoval. Tento pokus dopadl ještě hůř, protože hodil šestku a se zásilkou utopil i koně a jezdce. Plni nových zážitků
jsme ulehli a čekali na další den.

Kreklík, Psycho, Adam (Mini Lux), Jouda, Blondý

–
Dnes ráno se asi vedoucí domluvili, že nám nedají žádný den volno. Dnešní ráno byla rozcvička tak nějak vyčerpávající. Jako by nestačilo běhání, paní Petyová nám nakázala ještě kliky. K snídani nám
přidělili chléb se sýrem. Následně jsme byli posláni na Mistra šifer
a uzlů. Šifry vyhrála Anička a třetí byl Kreklík (nechtěli jsme ho psát,
ale byl tu taky). Uzly vyhrála Justa a Kreklík bral opět bronz (ještě furt
tady je). Potom, co se Kreklík umístil na krásných 3. místech, což jsme
museli poslouchat až do večera, jsme si dali oběd. Rýži s kuřecími
nudličkami. Po skončení poledního klidu jsme se vydali na poslední
etapu před závěrečkou. V etapě jsme chodili podél mohutné řeky
Dračice a opisovali si slova, která jsme následně sdělili v táboře. Etapu vyhrál Fanda. Lituji člověka, který si nevzal holínky a dlouhé kalhoty. Když jsme všichni dorazili do tábora, byli jsme posláni do hangáru
a bylo nám oznámeno pořadí před závěrečnou etapou. Poté jsme již
měli své osobní volno a mohli ho využít, jak jen jsme chtěli. Někteří šli
hrát baseball, ti, co ho hráli, tam museli být až do nástupu, protože
Tomáš si chtěl dát „houmran“. Mezitím jsme měli k večeři topinky
a polévku. Dále už následoval pouze večerní nástup a čištění zubů. Konec.

Lux, Kreklík, Spajdr, Dave Č.

–
Čtvrtek 11. 7. 2013 byl pro nás osudný, přišel den zúčtování. Závěrečná etapa. Motivace byla ohromná, za vítězství totiž bylo celých 4 000 dolarů. Ranní rozcvičku dle
plánu provedla Olča, a jelikož měla svátek (vše nejlepší),
rozdala táborníkům bonbony. K snídani jsme dostali chléb
s mar-meládou. Vyfasovali jsme lékárničky a svačinky na
celý den a mohli jsme vyrazit. Každý měl stejnou trasu, ale
chodil ji opačným směrem, než ten druhý. Jedna polovina
vedla na Klikovský most, na Paris, na bývalé tábořiště
a do New Yorku. Po skončení první části jsme se ocitli
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v táboře a měli jsme najít své nejoblíbenější místo. Někteří
šli hledat na latríny, jiní do svého stanu, ale oblíbené místo
bylo v kuchyni. K obědu jsme dostali sekanou s chlebem
a měli odpočinek 30 minut. Druhá část etapy vedla nejdříve na Kosky, vypadalo to, že je to snad nekonečné. Mysleli
jsme, že umřeme, ale přežili jsme.
Odtud jsme si štrádovali rovnou na Žabinec, kde nám
již pomalu docházely síly. Z Žabince na Žabárnu, zde již
slabší kusy padaly. Z Žabárny na Zajíc, kde už začaly odpadat silnější kusy. Ze Zajíce jsme šli už rovnou do tábora.
Etapu a celotáborovou hru vyhráli Čundráci, Luxexpress
byli za Čundráky o pouhých 125 dolarů. Třetí byli Teploušci
a poslední Bukvice. Dostali jsme ceny za CTH i za hru jednotlivců, kterou vyhrál Ráďa. Po vyhlášení jsme již
jen odpočívali a povečeřeli. Po večeři jsme se rozdělili do týmů na Hry bez pranic a někteří z nás šli stavět
táborák. Následoval večerní nástup, čištění zoubků a asi půlhodinový spánek, než nás vzbudili na noční hru.
Konec.

Lux, Judy, Spajdr, Kreklík

–
Do dnešního rána nás vykopala ze stanů Šárka. Necvičil pouze Kreklík, který dělal, že má službu, a prošlo mu to. Před zahájením Her bez pranic jsme ještě ladili své vlajky a pokřiky a ti
největší a nejsilnější šli dodělávat táborák (Lux, Kreklík, Fanda).
Našli se zde však i nějací rebelové, kterým se do lesa moc nechtělo, a tak dělali mrtvé brouky ve stanech. 19. ročník Her bez
pranic byl opět zahájen vyvěšením vlajky a zapálením ohně. Začali jsme dělat různé a hrůzné disciplíny.
Došli jsme až na pokraj svých sil, ale nakonec jsme to všichni
zvládli. Zhruba v polovině Her bez pranic jsme se dočkali již tradičně výborné svíčkové. Naprali jsme se tak, že jsme se nemohli
ani hýbat. V 2. polovině jsme se dočkali takových disciplín, jako
například Ufovod. Zde jsme na létající talíř nabrali vodu a vleže si
ji podávali. Samozřejmě jsme byli všichni mokří. Hry bez pranic
vyhráli vedoucí pod originálním názvem KARUMATKY ŠUPRUM
ŠRUMEC KLOŠ SK. Z táborníků se na 1. místě umístili KJUTÝ KJTCI
pod vedením kapitána Krtka. Po skončení Her bez pranic jsme se
navečeřeli a skončili u táboráku. U táboráku jsme si vyslechli
pochvaly a jak Anča C., Justa, Janča F. zpívaly. Po táboráku šli
malí spát a velcí v klidu meditovali u táboráku, co bude dál. Konec.

Lux, Kreklík
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–
Dnes ráno po klidném budíčku následovalo klidné čištění zubů a klidná chutná snídaně. Po klidném nástupu jsme v klidu
užitečně uklidili. Následoval klidný zpívánkový nástup, který se
odvíjel v duchu klidného rozjímání, rozdávání kartiček zdravotní
pojišťovny a těšení se na zbytek prázdnin. Loučí se kronikářský
tým ve složení

Lux, Kreklík a spol.
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V sobotu jsme začali vyšetřovat v nemocnici. V pondělí jsme hledali písmenko a našli jsme písmenko T.
A v úterý jsme našli písmenko O. A ve středu jsme se koupali v řece. A v úterý jsme dostali sluníčko.
A v úterý jsme dělali vězně. A ve středu jsme dělali ze dřeva loďky. Zapalovali jsme ohně a sami jsme na něj
sbírali větvičky. Kůru nám nasbíral Martin. Dělali jsme jídelní lístky. Jedno jídlo si Olina vybrala a to jsme
museli vyrobit z papíru a nám vybrala medvědí hlavu s houbovou omáčkou.

(Bětka)
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Dnes 3. 7. pršelo a byly bouřky a včera jsme se koupali a hráli volejbal s holkami. Včera jsme našli písmeno O do našeho města (název
výcvikového střediska šerifů) a dělali jsme Šárce copánky. A máme ve
stanech pavouky. Našla jsem si tady kamarádky: Emu, Bětku, Markétku, Julinku a Šárku. Hned druhý den nám Olina vyprávěla o Texasu
a druhý den jsme pátrali v nemocnici. Každý den máme ráno rozcvičku. A musíme si každý den (ráno a večer) čistit zuby. Paní učitelka nám
sem přivezla dva psy, jednoho Nodyho a druhýho Besinku. Dnes jsme
dělali loďky. Večer druhý den jsme měli táborák. A 1. den jsme měli
jako první hlídku a Nikčou a dělali jsme oheň a zapalovali jsme ho. My
musíme paní učitelce říkat Oli a panu učitelovi Martine. Naše číslo
stanu je 14. Pořád mi je ve spacáku zima. Dnes vyšetřujeme v Saloonu.
A učíme se písničku Červená řeka. Já mám roli zpěvačku. Pořád hrajeme hru Dooble. A večer hrajem s Kájou hry Česko a Activity. Někdy
hrajem s kamarádkama hru Duch. To je náš milej tábor.

(Verunka)
V neděli jsme vyšetřovali v nemocnici. V pondělí jsme
hledali písmenko. V úterý jsme našli O. A dneska to je
středa a to jsme vyšetřovali v salónu. My jsme v úterý dělali jídelníček. A měli jsme udělat hlavu s houbovou omáčkou. A taky jsme zahajovali první táborák. V půl 4té ráno
jsme měli hlídku. A v úterý jsme dostali sluníčko (za úklid
stanu). A v úterý jsme dělali vězně. A v úterý jsme se koupali v Dračici.

(Emička)
Včera jsme se koupali v Dračici. Druhý den byl táborák.
Každý den máme rozcvičku. První den jsme měli hlídku.
Dnes jsme házeli ponožkama. Dělali a zapalovali jsme oheň. Vyráběli jsme vězně z pytlíků. Hráli jsme Activity. Vyráběli jsme lodě. Hráli jsme Dooble. Zpívali jsme písničky u táboráku. Dneska byla bouřka. A psali jsme
jídelníčky. Nacvičujeme písničku na táborák. Hráli jsme s kamarádkama Ducha. Tak to je náš tábor 

(Nikolka)
1. den jsme si v týpí rozdali deníčky na zapisování. (V noci se nedalo spát.)
2. den nám Oli vyprávěla o Texasu. (V Texasu je 25 000 000 obyvatel a 16 000 000 dobytka). Tento den
byl zahajovací táborák. (Noc byla klidná.)
3. den nám Oli řekla část příběhu. (Noc byla klidná.)
4. den jsme hledali písmenko. A dělali jídlo ze salonu. (Noc
byla klidná.)
5. den – tento den prší, je bouřka a zima. (Tento den noc asi
klidná nebude.)

(Pája a Honzík – Mačety)
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Včera jsme se koupali v Dračici. A včera nám Šárka dělala
copánky a pak my jí. A první den jsme měly s Markétkou hlídku.
Každý den máme rozcvičku. Dnes pršelo a hřmělo. Včera jsem
dostala dopis od mamky. Dnes jsme byli v lese házet ponožkama. Dělali jsme oheň. A ještě jsme vyráběli loďky ze dřeva.
A večer vězně z pytlíků. Dneska jsme měli dobrou snídani. Zapalovali jsme oheň. Hráli jsme Dooble a Ducha. Zpívali jsme
u táboráku písničky. A psali jsme jídelníčky a pak jsme
s Markétkou musely vyrobit oranžový marcipán se salátem.
A nacvičovali jsme písničku na táborák.

(Julinka)
Včera jsme se koupali v Dračici. A včera ještě nám dělala Šárka copany. První den jsme dostali notýsky. První
den jsme s Julinkou měli hlídku a báli jsme se. Dnes jsme
zažili bouřku. Byla hrozná. Každý den jsme měli rozcvičku
a byla dobrá. Dnes jsme házeli míčem a vyráběli jsme jídla.
Házeli jsme ponožkami a zapalovali jsme oheň. Dělali jsme
vězně z pytlíků a hráli jsme Activity. A ještě jsme hráli Dooble a Ducha. A vyráběli jsme ze dřeva lodě a zpívali jsme
u táboráku písničky. Nacvičujeme písničku na táborák.

(Markétka)
Tady na táboře jsme hráli fotbal. David se říznul do nohy. Hráli jsme různé hry v lese, v táboře, všichni
sbírají body za úkoly a vyšetřujeme ve městě jménem _T____O__. Dělali jsme lodě a zloděje. Nody chytil
čtyři myši. Hledali jsme bylinky. V lese jsme házeli do kužele ponožky. Dělali jsme ohně. Včera jsme se byli
koupat v řece a dělali jsme jídelní lístek pro Oli a ona si pak vybrala jídlo a my jsme jí ho jako udělali. A dostali jsme deníky, do kterých si zapisujeme, co se děje v našem městě. Pety ve čtvrtek odjíždí s Nodym,
hodně hrajeme Ducha, Dooble, Aktivity a fotbal. Skoro každý den hledáme písmeno, které patří do názvu
našeho města a kdo ho najde, dostane 10 bodů.

(Vojta a Martin – Mačety)
Sobota: hlavní šerif nám říkal, co můžeme dělat a co ne a co
všechno budeme dělat celý tábor. Ondru a mě zaujalo, že budeme v lese hledat písmena. Neděle: začali jsme vyšetřovat
v nemocnici. Olina nám řekla, jaké je hlavní město Texasu, zjistili
jsme, co se stalo se sestřičkou z ordinace. Olina nám řekla, že ji
vyhodili a musela zaplatit 300 dolarů a byl táborák. Pondělí: večer jsme šli do lesa hledat věci (indicie), co ztratil s pachatelem,
když se potkal se sestřičkou. Úterý: vyráběli jsme zloděje a dali
je na kopec (nad táborem).

(Ondráškové Š. a V.)
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