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2. 9. jsme slavnostně zahájili nový školní rok
2013/2014 za přítomnosti
naší paní starostky Lenky
Cvrčkové. Novým vyučujícím na naší škole je pan učitel Mgr. Martin Wipplinger.
Popřáli jsme našim nejmenším žákům a žákyním,
našim prvňáčkům, úspěšné
vykročení do další životní
etapy a předali jsme jim mimo jiné pamětní list a kufřík
Bezpečně do školy i ze školy.
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 obvodové kanalizace a odtoku vody u kotelny a uhelny školy, opravena část fasády budovy školy, vyměněna plastová okna v učebně
kreslírna a ve školní družině, proveden nátěr soklů chodeb, tříd a venkovního
vybavení, nově zaveden rozvod elektřiny a zasíťování počítačové učebny, a to
včetně položení nové podlahové krytiny.
PŘEJEME VŠEM NAŠIM ŽÁKŮM, ŽÁKYNÍM, RODIČŮM
A PRACOVNÍKŮM ŠKOLY ÚSPĚŠNÝ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014!!!
14. 9. se výprava našich závodníků a závodnic zúčastnila Mezinárodního
mistrovství turistického závodu v Orlové.
Výsledky na http://www.turistickyzavod.cz/vysledky/rok_2013/MCR/MMTZ.pdf
Zuzka Šebestová (mladší žákyně) – 1. místo
Anička Círalová (starší žákyně) – 3. místo
Fanda Círal (mladší dorostenci) – 1. místo
Ráďa Šebesta (mladší dorostenci) – 3. místo
František Círal (muži B) – 3. místo
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K dosaženým výsledkům a ke špičkovému umístění všem gratulujeme!!!
Děkujeme všem zúčastněným za skvělé výkony
a příkladnou reprezentaci regionu, školy a oddílu!!! Děkujeme dospěláckému doprovodu!!!
16. 9. nás navštívil bývalý žák Ondra Macho. Pohovořili jsme o tom, co život
přinesl, přináší a přinese.

V týdnu od 16. 9. zahájily v naší škole činnost následující zájmové kroužky:
Pěvecký – p. uč. Květa Machová (středa 12.35 – 13.20 hodin)
Dovedné ruce – p. uč. Anna Nováková (pátek 12.35 – 13.20 hodin)
Hra na zobcovou flétnu – p. uč. Olga Imrichová (středa 13.30 – 14.15 hodin)
Hra na klavír – p. uč. Olga Imrichová (středa 13.30 – 14.15 hodin)
Výtvarný – p. uč. Martin Kvapil (pondělí 13.30 – 14.15 hodin)
Florbal (II. stupeň) – p. uč. Martin Wipplinger (středa 13.30 – 14.15 hodin)
Florbal (I. stupeň) – p. uč. Martin Kvapil (pátek 12.35 – 13.20 hodin)
Turistický oddíl mládeže „Práčata“ – p. řed. Karel Snětina a p. uč. Pavlína
Křížová (pondělí 13.30 – 15.00 hodin).
18. 9. navštívili naši žáci a žákyně 7. třídy se svou p. uč. Radkou Círalovou
a s p. uč. Martinem Kvapilem husitské město Tábor.
Prošli jsme se mimo jiné historickým jádrem, seznámili se s dějinami Tábora
v místním Husitském muzeu (za
pilného týmového plnění úkolů
v pracovním listu) a podzemí,
prohlédli si okolí z vyhlídkové
věže hradu Kotnov a neopomněli
exkurzi se sladce tvůrčím programem (vlastní výroba z marcipánu)
v Regionálním muzeu čokolády a
marcipánu; déšť nás neodradil ani
od prohlídky s odborným výkladem v Botanické zahradě při VOŠ
a SZEŠ.
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http://www.husitskemuzeum.cz/
http://www.cokomuzeum.cz/
http://www.virtualtravel.cz/tabor/radnice-goticky-sal.html
http://www.virtualtravel.cz/tabor/hrad-kotnov.html
http://www.szestabor.cz/botanicka/
Výlet se nám vydařil, moc se nám líbil a těšíme se na další!!!
21. 9. se výprava našich závodníků a závodnic zúčastnila Mistrovství turistického závodu (smíšené dvojice) – Suchdol nad Lužnicí.
Závod uspořádal TOM Rosomáci Suchdol nad Lužnicí za aktivní účasti
našeho TOM Práčata Rapšach.
Z
http://hradeczije.cz/mistrovstvi-ceske-republiky-smisenych-dvojic-vturistickem-zavode-outdoor-running/:
OUTDOOR RUNNING – v kempu Paris nad malou pískovnou v Tušti u Suchdolu nad Lužnicí bude o
třetím kompletním zářijovém
víkendu centrum konání mistrovství České republiky
v turistickém závodu smíšených dvojic. Hlavní mistrovský závod se uskuteční
v sobotu 21. září od 14:50
hodin, kdy je na pořadu závodnický slib, první hlídka
poté odstartuje na trať o 10
minut později. Slavnostní
ukončení soutěže s vyhlášením výsledků je naplánováno na 18 hodin.
„Vzhledem k tomu, že se nejedná o uzavřenou akci, tak se může zúčastnit jakékoliv
smíšené duo všeho věku. Tedy nejenom registrovaní, ale i sportovci z jiných odvětví,“
zve ke startu ředitel šampionátu Miroslav
Šebesta. Na neděli od 13 hodin pořadatelský
tým z TOM Rosomáci Suchdol a TOM Práčata Rapšach připravil ještě doplňkový program MČR v podobě propagačního náborového závodu pro veřejnost. „Všichni si budou moci tento sport vyzkoušet na vlastní
kůži, každý je srdečně zván. Všem před startem vysvětlíme a ukážeme, co je na trati če-5-
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ká,“ slíbil Šebesta a doplnil, že dodatek je určen pro jednotlivce, dvojice i dospělé s dětmi.
Více i na http://www.suchdol.cz/news/78/52/Mistrovstvi-ceske-republikysmisenych-dvojic-v-turistickem-zavode
Výsledky TZ (smíšené dvojice):
Kategorie do 30 let součtu věku:
4. místo – Anička a Fanda Círalovi
18. místo – Verča a Fanda Ouškovi
24. místo – Klárka Oušková a Vojtík Nistor
Kategorie přes 70 let součtu věku:
7. místo – Gabča a Franta Círalovi
K dosaženým výsledkům gratulujeme!!!
Děkujeme všem zúčastněným za skvělé výkony a příkladnou reprezentaci regionu, školy a oddílu!!!
Děkujeme dospěláckému doprovodu!!!
23.9. – 24.9. si naše děti z I. stupně (opět po roce) 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 a svačinky
v rámci projektu Mléko do škol pro všechny přihlášené odběratele a odběratelky z řad našeho žactva.
Dobrou chuť!!!
24. 9. 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 zkušených
instruktorů Autoškoly ILLE Třeboň absolvovali teoretické a praktické zaměstnání vedoucí k řešení
vybraných situací provozu na pozemních komunikacích.
27. 9. se na I. stupni v rámci
výchovy ke zdraví za účasti našich žáků, žákyň a jejich vyučujících uskutečnila prezentace spojená s praktickými ukázkami a
radami směřujícími ke kvalitní
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ústní hygieně a správnému čištění zoubků.
Povídali jsme si mimo jiné o druzích zubů, jejich stavbě, volbě správného
kartáčku a také o tom, jak se rodí kaz a jak mu předcházet; také nezapomínejme
na mezizubní kartáčky.
Děkujeme panu lektorovi Petrovi
za velmi poučně a zajímavě strávenou dvojhodinovku!!!
27. 9. jsme se zapojili do projektu Rozvoj technického vzdělávání
v Jihočeském kraji. Mezi cíle Projektu řadíme:
- rozvoj a podporu spolupráce středních a základních škol při realizaci vzdělávací oblasti „Člověk a svět práce“
- zvýšení atraktivity studia na technických oborech
- zkvalitnění podmínek technického vzdělávání na SŠ a ZŠ.
Ke klíčovým aktivitám patří:
- měřicí laboratoř
- technický kroužek pro žáky ZŠ
- projektové dny
- exkurze technického zaměření.
Více na http://www.sscv.cz/a-302-rozvoj-technickeho-vzdelavani-v-jihoceskem-kraji.html
30. 9. jsme zahájili dobročinnou sbírku pro Fond Sidus, o.p.s. formou
prodeje:
„Můj malý Dino park“ (v ceně 39,- Kč)
„Jen na vlastní nebezpečí“ (v ceně 39,- Kč).
Více také na http://www.fondsidus.mypage.cz/menu/o-nas
Velmi děkujeme všem přispěvovatelům!!!

1. 10. se výprava běžeckých nadějí z řad našich žáků
a žákyň zúčastnila okresního
kola přespolního běhu v parku
u Jakuba v Jindřichově Hradci,
a to pod vedením p. uč. Martina
Wipplingera a p. Františka Círala.
Soupiska našeho týmu dívek: Zuzka Zahradníková, Hanča Kováčová a Anička Círalová.
-7-
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Soupiska našeho týmu chlapců: Ráďa Šebesta, Jirka Brůžek a Michal Kica.
Z výsledkové listiny:
Hoši
14. místo Ráďa Šebesta
21. místo Jirka Brůžek
44. místo Michal Kica
Dívky
21. místo Zuzka Zahradníková
27. místo Anička Círalová
29. místo Hanča Kováčová
Děkujeme všem zúčastněným běžcům a běžkyním
za skvělé výkony a za příkladnou reprezentaci školy!!!
Děkujeme dospěláckému doprovodu!!!
3. 10. jsme v 07.00 hodin SELČ zaznamenali pokles rtuti na našem digitálním teploměru (umístěném v ředitelně školy) na – 2,1 °C; venkovní teploměr
vykazuje pokles na – 5,0 °C.
3. 10. naši žáci a žákyně
I. stupně spolu se svými p.
uč. Janou Havlovou a p. uč.
Květou Machovou a p. Miroslavou Jáchymovou navštívili
Hopsárium a Černou věž
v Českých Budějovicích.
http://hopsarium.cz/
http://hopsarium.cz/mapa
-atrakci/
http://www.virtualtravel.c
z/ceske-budejovice/cernavez.html
V Hopsáriu jsme se vydováděli, na Černé věži se nám líbilo,
výlet se nám vydařil a těšíme se na další!!!
4. 10. nás navštívili bývalí žáci Radim Folta a Honza Šindler. Pohovořili
jsme o tom, co život přinesl, přináší a přinese.
5. 10. se výprava našich závodníků a závodnic zúčastnila Mistrovství ČR
turistického závodu (štafety) v lokalitě Zlosyň – Dřínovský háj.
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Z výsledkové listiny TZ
(štafety):
Žákyně
3. místo Anička Círalová,
Justa Schiendlová a Zuzka
Šebestová.
Muži
6. místo František Círal,
Fanda Círal a Ráďa Šebesta.
K dosaženým výsledkům
gratulujeme!!!
Děkujeme všem zúčastněným za skvělé výkony a
příkladnou reprezentaci
regionu, školy a oddílu!!! Děkujeme dospěláckému doprovodu!!!
10. 10. si naše děti z I. stupně užívaly vitamínky z mandarinek 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 a svačinky pro všechny zájemce.
10. 10. byly pracovníky odborné firmy nainstalovány nové rolety v půdní
vestavbě a odstraněny stávající žaluzie.
11. 10. – 13. 10. se výprava našich závodníků a závodnic zúčastnila „Pacovského
dovádění“ spojené s XXIV. ročníkem Turistického závodu (TZ) jednotlivců a
XXIII. ročníkem Nočního bloudění Vysočinou.
Výsledky Pacovského dovádění 2013 – TZ
Starší žákyně
3. místo Anička Círalová
Dorostenci
4. místo Fanda Círal
Muži
8. místo František Círal
K dosaženým výsledkům všem zúčastněným gratulujeme!!!
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Děkujeme všem zúčastněným
za skvělé výkony
a příkladnou reprezentaci
regionu, školy a oddílu!!! Děkujeme dospěláckému doprovodu!!!
15. 10. žáci a žákyně z II.
stupně oslavili svůj skokanský
svátek: uskutečnil se 1. ročník
obnoveného (po letech) závodu
ve skoku vysokém Rapšašská

laťka.
Hlavní rozhodčí p. uč. Martin Wipplinger hodnotil výkony zúčastněných nejen
z hlediska dosažené výšky skoku do měkkých duchen, ale i jeho kvalitní provedení.
Styl skoku vysokého – flop.
Zvláštní ocenění za bezvadné provedení
skokanského stylu flop náleží Aničce Záhorovské.
Obecenstvo vytvořilo bezvadnou kulisu,
která vyburcovala sportovce a sportovkyně
ke skvělým výkonům. Také závodníci a závodnice se navzájem povzbuzovali.
Z výsledkové listiny – Rapšašská laťka
2013
Dívky II. stupeň
1. místo Míša Machová (125 cm)
2. místo Simča Adensamová (120 cm)
3. místo Míša Kováčová (115 cm)
Hoši 6. třída a 7. třída
1. místo Michal Kica (133 cm)
2. místo Zbynďa Schicker (125
cm)
3. místo Pája Mikl (110 cm)
Hoši 8. třída a 9. třída
1. místo Ráďa Šebesta (142 cm)
2. místo Míra Dušek (139 cm)
3. místo Filip Posík (120 cm)
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Děkujeme všem zúčastněným skokanům a skokankám za skvělé výkony a vítězům a vítězkám gratulujeme!!!
16. 10. jsme zahájili již tradiční dobročinnou sbírku pro CPK – CHRPA
formou prodeje Motanic s motivy koní v ceně 25,- Kč za jeden kus.
Připomeňme si, že jsme v minulosti přispěli na potřebnou činnost tohoto
sdružení nákupem např. bludiště (2012/13), pohlednic a záložek (2008/09), placek (2007/08), pohlednic (2006/07) nebo "péefek" PF 2006.
Z webu http://www.cpkchrpa.cz/viewpage.php?page_id=1: CPK – CHRPA
je nestátní, nezávislé a neziskové občanské sdružení, které vzniklo 1. října roku
2003 po mnoha letech zájmu jeho členů a přátel o jezdectví obecně, jezdecký
sport, výchovu mladých koní a posléze o širokou oblast
hiporehabilitace především z hlediska postavení koní v ní.
Hiporehabilitace je moderní metoda, při které využíváme koně – jeho osobnosti a pohybu jeho hřbetu k rehabilitaci pacientů s různými typy nemocí. Slouží ke zlepšení, obnově a stabilizaci duševní a tělesné kondice. Hiporehabilitace má v dnešní době již velmi široké použití a to
nejen v medicíně. My se ve své práci zabýváme tím, jak dosáhnout toho, že o
koni můžeme s přesvědčením říci, že je pro svou práci vhodný. Že je ideálním
zástupcem vybraným, vycvičeným a připraveným plnit své poslání koně terapeuta, učitele a společníka po řadu let ve zdraví a spokojenosti. Specializujeme se
tedy na výběr vhodných koní už od samého počátku a jejich dlouhodobý odborný výcvik cíleně zaměřený do oblasti hiporehabilitace.
Více také na http://www.cpkchrpa.cz/photogallery.php
Velmi děkujeme všem přispěvovatelům!!!
16. 10. se naši žáci a žákyně 8. a 9. třídy zúčastnili soutěže přírodovědný
KLOKAN v kategorii Kadet. Organizuje ji Přírodovědecká a Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.

Z pravidel na http://www.kag.upol.cz/prirodovednyklokan/info_pravidla.pdf
vyplývá:
- soutěžící řeší 24 soutěžních úloh
- soutěžící mají čas na zpracování 45 minut + 10 minut organizační práce
- každý soutěžící vstupuje do soutěže s 24 body
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- úlohy jsou rozděleny do tří skupin podle bodování (úlohy za

3, 4 a 5 bodů)
- za každou správně zodpovězenou otázku získá soutěžící příslušný počet bodů (3, 4 nebo 5)
- za každou neřešenou úlohu nezíská ani neztratí žádný bod (0
bodů)
- za každou špatně zodpovězenou úlohu se nepřičítá žádný
bod, ale naopak se 1 bod odečítá (nikoli 3, 4 nebo 5 bodů)
- není možné získat 119 ani 118 bodů
- soutěžící odpovídají na „kartu odpovědí“ zatržením nejvýše
jedné z nabízených možností
- při řešení není dovoleno užívat kalkulačky, tabulky ani žádnou jinou literaturu
- z každé kategorie potřebujeme znát tři nejlepší řešitele (v případě, že stejný počet bodů obdrží více soutěžících, sdělte všechna
jména).
Výpis z výsledkové listiny PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN 2013:
8. třída
1. místo Jula Ferenc (45 bodů)
2. místo Anička Círalová a Mirek Dušek (43 bodů)
3. místo Filip Posík a Míla Mužík (41 bodů)
9. třída
1. místo Míša Machová (53 bodů)
2. místo Dušan Herzog (45 bodů)
3. místo Hanča Kováčová (43 bodů)
8. a 9. třída celkově
1. místo Míša Machová (53 bodů)
2. místo Jula Ferenc a Dušan Herzog (45 bodů)
3. místo Anička Círalová, Mirek Dušek, Hanča Kováčová (43 bodů)
Děkujeme všem zúčastněným soutěžícím za prokázané dovednosti a znalosti a umístivším se na stupních vítězů gratulujeme!!!
21. 10. jsme obdrželi výtisky regionálních publikací, pracovních listů a
sešitů vytvořených žáky a žákyněmi naší školy a partnerských škol
v regionu v rámci projektu Školy pro venkov: Rapšach (regionální výuková
učebnice se sadami pracovních listů), Rapšach – obec postižená historií (školní
virtuální přírodovědně historická stezka); Kaplické putování, Regionální pracovní sešit a Co všechno uvidíte v Horní Stropnici a okolí, Regionální pracovní
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sešit Gymnázium Trhové Sviny; Metodika pro práci s pracovními listy při průřezovém projektovém vyučování.
22. 10. si naše děti z I. stupně užívaly vitamínky z banánů 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 a svačinky pro všechny zájemce.
23. 10. jsme zveřejnili: i v letošním školním roce opět zahájila výuku němčiny u předškoláčků v naší MŠ paní učitelka Bohuslava Juráková. Tentokrát
je jich 18, což je dost, a tak
jsou rozděleni do dvou skupinek. Němčina se učí ve
čtvrtek od 8.00 hod. a fotografie na našich školních webovkách jsou z prvních hodin
výuky.
Více o projektu Interkulturního vzdělávání dětí, žáků
a pedagogů na webových
stránkách:
http://ibksp.zvas.cz/index.ph
p?option=com_content&vie
w=article&id=19%3Azakladni-kola-a-mateska-kolarapach&catid=5%3Am&Itemid=3
25. 10. nás navštívila bývalá žákyně Krista Šímová a bývalý žák Ondra
Bárta. Pohovořili jsme o tom, co život přinesl, přináší a přinese.
31. 10. nás navštívili bývalí žáci Roman Novotný, Fanda Círal a Honza
Adam. Pohovořili jsme o tom, co život přinesl, přináší a přinese.

4. a 5. 11. podnikli naši žáci a žákyně 8. a 9. třídy pod vedením p. uč. Pavlíny
Křížové a p. uč. Martina Wipplingera v rámci projektu Rozvoj technického
vzdělávání v Jihočeském kraji naučně poznávací exkurzi do Mladé Boleslavi,
kde navštívili závod Škoda Auto a jeho muzeum. V Praze se uskutečnila

-13-

ZŠ a MŠ v Rapšachu

Kronika 2013/2014

prohlídka Národního technického muzea. Ubytování v hotelu v Kralupech nad
Vltavou.
Děkujeme Míše Machové za bezva fotogalerii!
http://new.skoda-auto.com/cs/experience/museum/
http://www.ntm.cz/
http://www.hotelsport.cz/
Z plánu exkurze:
4. 11.
v ranních hodinách odjezd autobusem do Kralup n. Vltavou (čas uveden níže)
oběd v hotelu
v Kralupech nad Vltavou
odpoledne Škoda Auto Mladá Boleslav
odjezd na večeři a ubytování (hotel v Kralupech nad Vltavou – 2 a
3lůžkové pokoje)
www.hotel-sport.cz
5. 11.
ráno po snídani odjezd autobusem do Prahy - návštěva Národního
technického muzea
-14-
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místo oběda bude obědový balíček
odpoledne odjezd autobusem domů (čas návratu
záleží na délce návštěvy muzea) – do 18 hod
Žákům i učitelům bude
hrazeno:
ubytování
stravování (pondělí –
oběd a večeře, úterý – snídaně s obědovým balíčkem)

vstupné na obě akce
doprava
Sraz žáků v pondělí 4. 11.
A.
Trasa České Velenice –
Horní Stropnice
České Velenice 6.30 h u Nádraží
ČD
Horní Stropnice 7.15 u budovy ZŠ
B.
Trasa Chlum – Rapšach –
Suchdol nad Lužnicí
Chlum 6.45 u budovy ZŠ
Rapšach 7.10 h na autobusové zastávce u kostela
Suchdol 7.20 h na autobusovém nádraží
Děkujeme organizátorům exkurze
za velmi zajímavě a poučně strávené dny s technikou!!!
4. 11. si naše děti z I. stupně (opět po roce) užívaly vitamínky z jablíček a
pitíčka Kubík 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 a svačinky
v rámci projektu Mléko do škol pro všechny přihlášené odběratele a odběratelky z řad našeho žactva.
6. – 7. 11. se vyučující naší školy zúčastnili semináře Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule do výuky. Mezi cíle semináře jsme např. zařa-15-
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dili ovládání interaktivní tabule SMART Board na praktických příkladech využitelných ve výuce, princip propojení jednotlivých komponentů interaktivní tabule, tvorba vlastních výukových interaktivních materiálů a užitečné zdroje výukových materiálů pro interaktivní tabule SMART Board. Ve čtvrtek 7. 11. odpolední výuku nahradilo ředitelské volno.
Děkujeme lektorce paní Gabriele Sokolové Loskotové
za poučně strávená odpoledne s interaktivní tabulí!!!
9. 11. se výprava našich závodníků a závodnic zúčastnila Středočeského
poháru turistického závodu v Týnci nad Sázavou.
Fotogalerie:
http://tom3511tz.rajce.idnes.cz/TZ_Tynec_9_11_2013/#IM
G_3260.jpg
Skvělé 2. místo ve svých kategoriích
obsadili Anička Círalová, Fanda Círal a
František Círal
K dosaženým výsledkům všem soutěžícím gratulujeme!!!
Děkujeme všem zúčastněným za skvělé
výkony a příkladnou reprezentaci regionu, školy a oddílu!!!
Děkujeme dospěláckému doprovodu!!!
15. 11. besedovali (v rámci třetí vyučovací hodiny) naši vycházející žáci a žákyně
s p. Ing. Vladislavem Trskem z SOU a SOŠ
Trhové Sviny o svém dalším profesním růstu, aktuálních 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/
17. 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 13. ročník drakiády.
Bylo sice zamračeno, ale vítr vcelku
vál a z více než desítky draků na jednu
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šňůru či řiditelných poletovalo v jeden okamžik rovnou sedm. V délce a výšce
letu zvítězil drak pirátský. Také se dařilo drakům duhovým, řiditelným, kapsovému, balónovému, dračímu, letadlovému, měsíčně slunečnému a ohňovému.
Přes dvě desítky zúčastněných si užívalo spolu s draky čerstvý sváteční listopadový vzduch nebo běh po zeleném trávníku a odměnou jim byl pamětní diplomek.
Tak zase za rok!!!
19. 11. si naše děti z I. stupně užívaly vitamínky z kaki (http://exotickeovoce.coajak.cz/home/kaki/kaki-tomel-japonsky-popis.htm) 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 a svačinky pro všechny zájemce.
19. 11. se naši žáci a žákyně 7. třídy spolu se svou p. uč. Radkou Círalovou
vypravili do Českých Budějovic, kde zhlédli v Malém divadle představení scifi komedie Gulliverovy hvězdné cesty a také navštívili Hvězdárnu a planetárium.
http://www.jihoceskedivadlo.cz/porad/1784-gullivers-trek
http://www.hvezdarnacb.cz
Výlet se nám vydařil, moc se nám líbil a těšíme se na další!!!
19. 11. se žáci a žákyně 4. a 5.
třídy v rámci výuky vlastivědy a
přírodovědy seznámili se zdroji
elektrické energie, její výrobou a
druhy elektráren a se základními
zásadami bezpečného používání
elektrických spotřebičů; čerpali
poznatky z informačních materiálů
(pomocí SMART Board Interactive Whiteboard), sledovali výklad
s ukázkami (větrná, sluneční, vodní energie), při využití minivětrné
elektrárny rozsvítili foukáním LED-diody a plnili úkoly v pracovním listu.
22. 11. se v rámci naší dopolední výuky na I. stupni uskutečnilo školní kolo
3. ročníku víceoborové soutěže ZVONEK z Novohradských hor v oboru recitace. Zasloužený potlesk publika, diplom, drobnost na památku a účastnický
list spolu s dobrým pocitem byly velkou odměnou všem vystupujícím.
-17-
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Výsledky školního kola recitační soutěže 2013 - 3. ročník
ZVONEK z Novohradských hor
Kategorie 1. třída
1. místo Karolínka Korbelová a Dominik Dvořák
2. místo Terezka Miklová a Honzík Krejčí
3. místo Natálka Varholíková, Nikolka Cibulková a
Kačka Janečková
Kategorie 2. třída
1. místo Karolínka Dvořáková
2. místo Terezka Velická
3. místo Karolínka Žahourová
a Anička Stumbauerová
Kategorie 3. třída
1. místo Ondrášek Šikr
2. místo Ondrášek Machač
3. místo Terezka Dvořáková a
Honzík Macho
Kategorie 4. třída
1. místo Nikolka Ginzelová
2. místo Péťa Kollmann
3. místo Monička Nistorová a
Daník Karl
Kategorie 5. třída
1. místo Erik Grundza
2. místo Jiřík Beníšek
Kategorie 6. třída
1. místo Karolínka Houhová
2. místo Lianka Hrubá
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!!!
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25. 11. poletovaly v ranních hodinách za vydatné asistence větru první sněhové vločky a teplota kolem 06.00 hodin SEZČ poklesla na minus 1,5 °C.
25. 11. jsme osadili krmítka pro ptáčky na minilatifundiích naší školy – u
pumpy a za kotelnou.
A tak se nám na jaře dozajista naši malí i větší pernatí sousedé a sousedky
jako již každoročně odmění hlasitým cvrlikáním a zlatohrdelním zpěvem za trochu stříšky nad zobáčkem a hlavně za tukové koule plné zrní, slunečnicová semínka, mák modrý a jiné obilovinopochutiny.
26. 11. jsme od časných ranních hodin zaznamenali výskyt první sněhové
peřinky v naší příhraniční domovině a pokles teploty na minus 1,9 °C.
27. 11. se naši nadějní florbalisté z řad žáků II. stupně zúčastnili pod vedením p. uč. Martina Wipplingera okresního kola soutěže ZŠ ve florbalu (kategorie IV. – starší žactvo) ve
sportovní hale v Třeboni.
Soupiska našeho týmu:
Michal Kica, Jirka Brůžek,
Adam Havel, Pavel Jindra,
Filip Posík, Váša Pšenička,
Pavel Vlk, Dušan Herzog,
David Prokeš a Ráďa Šebesta.
Naši reprezentanti obsadili skvělé 4. místo – gratulujeme!!!
Všem našim zúčastněným sportovcům blahopřejeme k umístění
a děkujeme za příkladnou reprezentaci školy!!!
27. 11. se v odpoledních hodinách uskutečnilo jednání pedagogické rady a
následně třídní schůzky rodičů a vyučujících.
28. 11. jsme zaznamenali v 6.00
hodin ráno pokles teploty na minus 7,2
°C.
28. 11. žáci a žákyně v rámci výuky
environmentální výchovy spolu s p.
uč. Martinem Wipplingerem nabarvili,
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označili a rozmístili papírové koše s plastovými pytli na třídění odpadu – papír a plasty.
28. 11. besedovali (v rámci poslední vyučovací hodiny) naši vycházející žáci a žákyně s pracovnicí VOŠ, SPŠ a Technické České Budějovice o svém
dalším profesním růstu, aktuálních 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/
29. 11. se v dopoledních hodinách uskutečnilo školní fotografování
s firmou KODAK expres – Vladimír Cibulka podle objednávek našich dětí a
jejich rodičů z naší základky a mateřinky.

3. 12. si naše děti z I. stupně užívaly vitamínky z pomeranče a pitíčka jablko 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 a svačinky pro všechny zájemce.
3. 12. nás navštívil bývalý žák Roman Novotný. Pohovořili jsme o tom, co
život přinesl, přináší a přinese.
5. 12. nás navštívili bývalí žáci Radim Folta a Honza Šindler. Pohovořili
jsme o tom, co život přinesl, přináší a přinese.
5. 12. uspořádaly od 17.00 hodin na návsi Trnky brnky a Obec
Rapšach rozsvícení vánočního
stromu spojené s mikulášskou
nadílkou. V rámci oslavy vystoupily naše děti z mateřské školky s
pásmem písniček.
6. 12. navštívil děti z naší základny a mateřinky Mikuláš za
doprovodu andělů a čertů.
-20-
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Hodný a laskavý patron
všech dětí Mikuláš svým
vlídným slovem povzbuzoval
spolu s milými anděly všechny děti, hlavně ty menší, které při řádění rozpustilých čertů slibovaly, že už nikdy nebudou zlobit ani doma, ani ve
škole, ani maminku či tatínka
nebo paní učitelku, že budou
hodné, pilně pomáhat a psát
domácí úkoly. Za básničku,
písničku či pěkně vymalovaný obrázek nebo i za slib poslušnosti dostal každý malou sladkou odměnu.
Mikulášský průvod do školky doprovázeli naši bývalí žáci Honza Pytel,
Honza Ferenc a Roman Novotný. A vítr vál, sněžilo a občas vykouklo slunce.
Mikuláši, andělé a čerti, děkujeme za návštěvu!!!
7. 12. vystoupily naše děti pod
vedením paní učitelky Machové s
pásmem písniček na adventním
odpoledni ve Dvorech nad Lužnicí.
9. 12. jsme zveřejnili zprávičky
z naší mateřské školičky sepsané

p. ved. uč. Marcelou Benešovou:
do MŠ bylo zapsáno pro tento rok 34 dětí, a jelikož se celkově změnilo učitelské obsazení a režim školky, pracujeme jako jednotřídní školka; na řízenou část dne se rozdělujeme na samostatné třídy, a to s počtem
19 dětí předškolního věku a 15 dětí v „malé
třídě“.
Stejně jako v loňském roce budeme pracovat podle příručky M. Přikrylové – „BAREVNÉ KAMÍNKY“.
Září: společně úplně poprvé a tak, aby-21-
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chom utužili kolektiv a ukázali dětem, co pro nás všechny školka představuje,
společně jsme si vyrobili tzv. Totem školky – strom Pacičkovník, který obsahuje
otisk ručiček nás všech a značí soužití, přátelství, pevný a laskavý kolektiv, který je pro nás velice důležitý.
Září nám začalo hned zvesela: 19., 20. a 25. 9.
jsme oslavili troje narozeniny. Dostali jsme
nádherný dort ve tvaru želvičky od Nelinky, který
nám všem moc chutnal. Od Kačenky F. jsme dostali plnou hromadu ovocných bonbónků a sněhové šátečky, které jsme si dali jako zákusek po
obědě.:); Lukášek nám donesl dortík, který mu
pekla jeho babička; a protože dostal dva, rád se
s námi rozdělil.
27. 9. nás ve školce navštívil student Zubařské
fakulty v Praze a přijel nás naučit, jak se správně
čistí zoubky. Program doprovázel drak Zeleňáček a drak Modráček. Děti mohly vyzkoušet čistit
zoubky na sobě, na dráčkách a
speciálním modelu lidského chrupu.
9. 10. Projektový den – po
stopách skřítka Podzimníčka.
Téma stejné jako loni, ale dobrodružství jiné. Skřítek nás navedl
na cestu, která byla spojena
s řešením mnoha úkolů. Na konci
společné cesty a vyřešení spousty
úkolů, nás skřítek zavedl na
zahradu v naší školce, kde jsme
Podzimníčka našli a s ním i
velice lahodný poklad.
11. 10. jsme v rámci
našeho tématu „podzim na
zahradě“ sklízeli jablka a
díky tomu jsme se naučili,
jak správně jablka uskladnit a jak s jablky zacházet.
17. 10. nás navštívilo
oblíbené divadlo „LUK“ –
-22-

ZŠ a MŠ v Rapšachu

Kronika 2013/2014
s pohádkou
Medvíďata.
Pohádka byla s lesní tématikou, kde nepozorný myslivec
důvěřoval nezbedný medvíďatům a sojce, která měla
hlídat, ale nevedlo se jí. Nakonec dobrák myslivec přelstil neposlušného lišáka, který
chtěl medvíďatům vyloupit
chaloupku, ale vše dobře dopadlo. Pohádka a samotné
představení se jak dětem tak

i nám moc líbilo.:)
4. 11. Halloween – dlabání dýně. I když je Halloween svátek jiné země, nedokázali jsme odolat a museli jsme si také jednu dýni vydlabat. Nakonec se nám
vážně moc povedla a zdobila vchod do naší školky až do prvních vloček.
11. 11. jsme se pustili do výroby našeho velkého školkového draka. Nejen
že nám to zabralo spoustu času, ale i nás to moc bavilo. Nakonec za pomoci dětí
jsme draka umístili do chodby, kde nám celý listopad symbolizoval podzim. Foto č. 5
29. 11. u nás proběhlo školkové focení.
Děkujeme a těšíme se na další zprávičky z naší mateřinky!!!

10. 12. ukončila p. uč. Olga Ondřichová zástup (výuka matematiky v 8. a
9. třídě) za našeho dlouhodobě nemocného p. řed. Karla Snětinu.
Paní učitelko, děkujeme Vám za odvedenou práci pro naši školu
a přejeme Vám hodně zdraví, štěstí a životní pohody!!!
Pane řediteli, přejeme Vám
pevné zdraví!!!
10. 12. (a také 12. 12.) se naši
žáci a žákyně I. a II. stupně připravovali na vánoční setkání ve
škole: tvořili ve vánočních dílnách, pilovali svá vystoupení
(včetně 17. 12. o velké dopolední
generálce) a připravovali výzdobu tříd a školy.
V úterý jsme ve vánočních
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dílnách tvořili od čtvrté vyučovací
hodiny a v rámci odpolední výuky
a ve čtvrtek jsme navíc dolaďovali
svá vystoupení.
Ve školní družině paní vychovatelky nazdobily se svým dospěláckým týmem a s dětmi naše
oblíbené perníkové stromky a slaďoučké perníčky.
Vánoční dílny na II. stupni:
- pletené
zvonečky,
andílci, věnce – vedoucí p.
uč. Marie Jirků (učebna: přírodopis)
- chaloupky z perníku – vedoucí p.
uč. Pavlína Křížová (učebna: dějepis/zeměpis)
- ozdoby a zápichy ze slaného těsta, vánoční svícny a andílci z fimo hmoty – vedoucí p. uč. Ivana Záhorovská a
p. uč. Květa Machová (učebna: kreslírna)
- tombola – p. uč. Olga Imrichová.
A tak jsme opět v naší školičce vykrajovali, obrušovali, spojovali, ochutnávali, slepovali, pletli, proplétali, modelovali, kutili, zdobili, balili, vázali,
vystřihovali, aranžovali,…; učebna zeměpisu včetně školní družiny byla provoněna sladkým těstem a různými tajuplnými ingrediencemi a kořením.
A dařilo se nám…
…děkujeme všem zúčastněným za zodpovědně a kvalitně odvedenou
práci!!!
13. 12. nás navštívila bývalá žákyně Adéla Jindrová. Pohovořili jsme o
tom, co život přinesl, přináší a přinese.
17. 12. v rámci první vyučovací hodiny pan farář besedoval s žáky a žákyněmi 7. třídy o církevním liturgickém roku, době adventní a o původu a duchovním významu Vánoc.
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17. 12. se uskutečnilo vánoční
setkání v naší škole, kterému
předcházela dlouhodobá a svědomitá příprava našich žáků a žákyň
vedených svými vyučujícími.
Program vystoupení žáků a
žákyň naší základky ve školní
tělocvičně
Tělocvična (17.00 – 17.40 hodin)

1. tř. – taneček sloník Toník
3. a 4. tř. – zpívánky Proměny
9. tř. – zpívánky
6. tř. – tanec
koncert kroužku hry
na zobcovou flétnu a klavír
2. tř. – tancujeme
Pongo
4. tř. – živý videoklip
People work
Přestávka (17.40 – 18.00 hodin)
Tělocvična (18.00 – 18.30
hodin)
6. tř. – koleda
3. a 5. tř. – Zumba
pěvecký kroužek – zpívánky
společné zpívánky Cesta.
Slavnostní punč, grilované
klobásky, pikantní zelňačka, koláčky, minipizzy nebo slaďoučké
perníčkové stromečky a domečky
a mnoho dalších pochoutek opět
jako tradičně dodaly nejen zrakovým, ale i čichovým, chuťovým a
hmatovým smyslům to pravé vánoční potěšení.
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Doprovodné akce
Santa dětem v režii našich
žáků a žákyň 7. třídy
vánoční trh dětských výrobků (vánoční dekorace,
andílci z fimo hmoty, pletené zvonečky, stromečky,
andílci, věnce, perníčkové
chaloupky a koule, zápichy
a ozdoby na stromek ze slaného těsta, dekorativní svícínky)
prodej sladkých a voňavých perníkových stromků a drobných perníkových výrobků různých tvarů a velikostí
občerstvení – vánoční punč (pro malé a velké) a jiné osvěžující a lahodné
nápoje, grilované klobásky, koláčky, minipizzy a jiné dobroty a
dobrůtky
 tombola – dobrůtky, dekorace, CD a DVD, publikace, hračky, hygienické potřeby, doplňky
outfitu aj.
 výstavka dětských prací –
závěsný adventní věnec a vánoční
dekorace, plakáty, svícínky, přáníčka, 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 opět
nabídl všem našim návštěvníkům
a divákům především nejedno originální taneční, hudební, dramatické či pěvecké vystoupení našich
žáků a žákyň, která si pilně a zodpovědně připravovali a dolaďovali
se svými vyučujícími zejména v
tomto čase adventním.
Také o dětské výrobky v rámci
prodejní výstavky, občerstvení a
tombolu opět projevili přítomní
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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 našemu obětavému zvukaři, panu Josefu Machovi!!!
Děkujeme všem organizátorům a vystupujícím
za důstojnou prezentaci své školy
a zdárný průběh našeho již tradičního vánočního setkání!!!
18. 12. navštívili naši žáci a žákyně I. a II. stupně spolu se svými vyučujícími filmové trháky podle svého výběru – Ledové království, Rivalové, Lásky
čas – v multikině Cinestar České Budějovice.
Více na:
http://budejovice.cinestar.cz/datumy.php?tprID=2154
http://budejovice.cinestar.cz/datumy.php?tprID=2081
http://budejovice.cinestar.cz/datumy.php?tprID=2063
20. 12. smíšené týmy složené z žáků a žákyň I. a II. stupně plnily různé úkoly Vánočního hraní, které pro nás zorganizovali naši deváťáci a deváťačky se
svou p. uč. I. Záhorovskou.
Na stanovištích rozmístěných v učebnách a prostorách školy jsme soutěžili v
ťukané, mezi hořci, v postřehu,
hledačce, hrátkách se slovy, puzzlech, na překážkové dráze,
v básničce a pexesu.
Na stupních vítězů oslavoval
1. místo tým Aničky Círalové
2. místo tým Adama Havla
a 3. místo tým July Ference.
Děkujeme naší devítce, všem
zúčastněným soutěžícím
a vítězům gratulujeme!!!
20. 12. jsme se v rámci třídních setkání a ve školní družině připravovali na
nadcházející dobu svátečního těšení a rozjímání. Školní družina byla dovybavena novým počítačem, monitorem, klávesnicí a myší.
Popřáli jsme si příjemně prožité Vánoce
a také klidně strávené v tento čas prázdniny.
27. 12. byla provedena výměna radiátorů v učebně „kreslírna“.
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30. 12. od 10.00 hodin uspořádal ve školní tělocvičně náš TOM
Práčata již 29. 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 29. ročníku vánočního turnaje v líném tenise:
1. místo - Fanda, Lux
2. místo - Honza, Adýs
3. místo - Pety, Lucka, Beruška
Všem zúčastněným soutěžícím děkujeme za skvělé výkony
a stanuvším na stupních vítězů gratulujeme!!!
Půl hodiny po silvestrovské půlnoci jsme spolu s našimi turisty vypálili
první raketu roku 2014 na návsi.
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1. 1. 2014 jsme se spolu
s TOMÍKY od 10.00 hodin
vypravili z návsi u kostela na
již tradiční a stále oblíbený
novoroční výšlap s pečením
buřtíků. Bylo nás třiadvacet
a pes, a moc jsme si to užili –
hlavně ty buřtíky!
8. 1. si naše děti z I. stupně
užívaly
vitamínky
z kiwi
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 a svačinky pro všechny zájemce.
Laktea, o.p.s. formou pracovního listu Moje jídlo upoutala naše žáky, žákyně, rodiče a vyučující na webové stránky zaměřené na zdravý životní styl
www.fitkonto.cz. Distribuci pracovního listu s doprovodným komentářem v naší
škole zajišťují vyučující s p. M. Jáchymovou.
13. 1. jsme v 07.10 hodin SEZČ zaznamenali významný pokles rtuti na teploměru umístěném v mezipatří na minus 9,0 °C (v ředitelně na digitálním teploměru: - 7,2 °C).
15. 1. velmi skromně nasněžilo.
20. 1. jsme zveřejnili zprávičky z naší mateřské školičky sepsané p. ved. uč. Marcelou Benešovou:
6. 12. jsme podnikli výlet do
Krýzových Jesliček v Muzeu
v Jindřichově Hradci. Společně
s námi jely děti ze Základní školy
praktické v Rapšachu. Počasí nám
moc nepřálo, ale nakonec se
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umoudřilo a svítilo nám sluníčko. Sníh a krásné slunečné dopoledne jsme si užili
nejen v Muzeu, ale i na náměstí u vánočního stromečku, kde jsme načerpali vánoční atmosféru.
Jelikož jsme tento den tak pěkně začali, bylo zapotřebí jej taky pěkně zakončit. Po příjezdu zpět do školky tady na nás čekala tlupa čertů. Drobet nás postrašily, ale pak si s námi i dokonce hráli. Posílali nám autíčka, a tak jsme jim za
odměnu zazpívali, zatančili a my dostali balíček dobrot od Mikuláše a anděla.
Byl to náročný, ale krásný den.
V týdnu od 9. do 13. 12. jsme drželi týden tradic. Týden tradic jsme začali
pečením perníčků a pak následovalo jejich zdobení; užili jsme si krájení jablíčka
a pouštění lodiček. Nakonec jsme si vyzdobili celou třídu i stromeček.

19. 12. nás navštívil Ježíšek. A už je to tady. Tak přeci jen přišel. Tolik jsme
se těšili! Při svačince zazvonil zvoneček a my samou nedočkavostí ani dojíst
nemohli, jak jsme se těšili. A kolik hraček jsme dostali! Největší radost nám
udělala auta a sedací pytle. Zapálili
jsme si poslední svíčku, dali si šampáňo a oslavili příchod Ježíška. Poté jsme
se museli připravit na odpolední besídku Tvořilku s rodiči.
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Odpoledne od 17:00 hodin
proběhla
besídka
Tvořilka
s rodiči, kde jsme zpívali a společně s rodiči tvořili. Moc jsme si
to užili.
Tímto moc děkuji všem rodičům, že přišli a s sebou přinesli
občerstvení, které udělalo radost
nejen dětem!!!
Děkuji našim sponzorům, kteří
nám poskytli materiál k tvoření
a krásné dárečky pro děti – Keramičce Rapšach a panu Vlastimilu Horákovi!!! DĚKUJEME!!!
20. 1. si naše děti z I. stupně užívaly vitamínky z banánu a pitíčka v rámci
projektu „Ovoce do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.
Díky účasti na tomto projektu obdržíme na jeden rok zdarma měsíčník Svět potravin.
I nadále také p. M. Jáchymová distribuuje mléčné výrobky v rámci projektu
Mléko do škol pro všechny přihlášené odběratele a odběratelky z řad našeho
žactva a svačinky pro všechny zájemce.
20. 1. se uskutečnilo jednání pedagogické rady.
21. 1. – 22. 1. pokryla Paní Zima pastviny, louky, zahrady, keře, stromy a
trochu chodníky v naší příhraniční oblasti tenkou mokrou vrstvou sněhové peřinky. Zaznamenali jsme teplotu venkovního vzduchu kolem 0 °C, jemné sněžení a opět přikrmujeme naše drobné opeřené kamarády a kamarádky.
22. 1. se naši nadějní recitátoři a recitátorka pod vedením p. řed. Karla
Snětiny zúčastnili oblastního kola
zájmově
umělecké
soutěže
„Zvonek z Novohradských hor“
2014 (obor recitace) od 10.30
hod. v sále MŠ v Benešově nad
Černou.
Seznam vystupujících: Karolínka Dvořáková (Fr. Hrubín –
Malá pohádka o řepě), Ondrášek
Šikr (J. Žáček – Kloboukovy
trampoty) a Ondrášek Machač (L.
Pavlásek – Předpověď počasí).
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V této kategorii soutěžilo 16 dětí.
Karolínce blahopřejeme ke skvělému 2. místu!!!
Děkujeme pořadatelům za milé a pohostinné přijetí!!!
Děkujeme všem našim vystupujícím za příkladnou reprezentaci školy!!!
23. 1. – 24. 1. pokryla tenká souvislá vrstva sněhu i místní silnice. Teplota
vzduchu kolem minus 2,0 °C.
25. – 26. 1. pokračoval nárůst sněhové peřinky do 5 cm s teplotami kolem
minus 10 °C.
27. 1. se od 13.30 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.
Vedení zápisu se ujala p. uč. Květa Machová a p. uč. Jana Havlová spolu se svým
sehraným týmem žáků a žákyň převážně 4. a
také 3. a 5. třídy, který své budoucí spolužáky a spolužačky doprovázel po celou dobu,
kterou u nás strávili při svém prvním oficiálním působení na půdě základního školství.
Nejdříve jsme v ředitelně u Pipi Dlouhé
Punčochy Anetky 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. Čarodějnice s čarodějem
nás uvítali v pohádkové učebně – představili jsme se a řekli, kde bydlíme. Medově naladěný ježidědek Fanda nás zase zkoušel ze základních tvarů. Veselý a
rozpustilý klaun Markétka si řekla o básničku nebo písničku. Sličná princeznička Vikinka si nechala spočítat všechny poztrácené korálky. Vodník Míla
z mělkých rybničních vod, který ještě nechodil do školy, se učil na svém vodním
a rákosem lemovaném mokrém panství od malého poutníka rozlišovat barvy na
kapřících. Pohádkovou částí zápisu doprovázela děti také vedoucí p. uč. Marcela
Benešová z naší mateřské školky.
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A nakonec nám Eliška nabídla
dárky, vytvořené budoucími staršími spolužáky ze ŠD, I. a II.
stupně, jako upomínku na zápis –
kornoutky berušek s bonbonky a
mnoho
zvířecích
kamarádů
z papíru – sloník, panda, ovečka,
žabka, netopýr, hroch, kravička,
kočička, krab tučňák. Děti také
obdržely drobné dárečky, soutěžní
a propagační materiály od společností Sun Ce Trading Prague, Terezia company, Lego a Centropen (omalovánka, rébus, stavebnice, zábavný sešit, pravítko, fix) – děkujeme!!!
A kdo se dostavil k zápisu do naší školy? Pepíček Břenek, Anička Búthová,
Kačenka Palátková, Natálka Hanková, Eliška Konečná, Nelinka Kykrychová,
Lucinka Machačová, Andrejka Mašková, Natálka Seinerová, Péťa Svoboda, Simonka Šimáčková, Daneček Šikr, Štěpánka Vaňátková, Kája Žahour, Vaneska
Móžiová a Adámek Nistor.
Děkujeme vám všem, kteří jste náš pohádkový zápis připravili!!!
Naši nejmladší spolužáci a spolužačky,
budoucí prvňáčci a prvňačky,
těšíme se 1. září na VÁS!!!
30. 1. se uskutečnila přehlídka našich zlatohrdelních nadějí za účasti žáků a žákyň I. stupně v rámci již tradiční školní pěvecké soutěže. V tento čas
směřujeme v pilné přípravě k účasti na 3. ročníku víceoborové soutěže ZVONEK z Novohradských hor 2014 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 umís-33-
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tění v soutěži.
Výsledky školní pěvecké soutěže 2014
Kategorie 1. třída
1. místo Nikolka Cibulková a Kristýnka Holubová
2. místo Kačenka Janečková a Dominik Dvořák
3. místo Karolínka Korbelová, Petruška Borovková a Patrik Šťáva
Kategorie 2. třída
1. místo Karolínka Žahourová a Terezka Velická
2. místo Samanta Dudiová
3. místo Lukášek Nistor
Kategorie 3. třída
1. místo Nikolka Součková a Ondrášek Šikr
2. místo Verunka Břenková
3. místo Terezka Dvořáková a Klárka Oušková
Kategorie 4. třída
1. místo Nikolka Ginzelová a Anetka Vařilová
2. místo Markétka Střítecká a Péťa Kollmann
3. místo Vikinka Růžičková,
Eliška Janovská a Adámek Holub
Kategorie 5. třída
1. místo Markétka Vávrová
Děkujeme všem vyučujícím za
zorganizování nezapomenutelného setkání s písničkou!!!
Děkujeme všem zúčastněným
dětem za hodnotný umělecký
zážitek a vítězkám a vítězům
gratulujeme!!!
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30. 1. jsme obdrželi pololetní vysvědčení, a tak byla uzavřena další kapitola
našeho 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.
31. 1. jsme si užili jednodenní pololetní prázdniny.

3. 2. jsme zaznamenali další nárůst sněhové peřinky o 3 – 5 cm.
4. 2. uspořádal p. uč. Martin Wipplinger v rámci odpolední výuky tělesné
výchovy na II. stupni turnaj v mini fotbalu.
Na úvod byli všichni zúčastnění seznámeni s pravidly a zásadami bezpečnosti
turnaje. Fotbalisté hráli s plným nasazením, diváci je
odměňovali povzbudivými
pokřiky a bdělý rozhodčí
spravedlivě hodnotil jejich
výkony. Na závěr byly vyhlášeny výsledky a předány
diplomy.
Týmy (losování do týmů
2 + 1 z řad přihlášených 15
žáků)
Tým 1 Filip Posík, Dušan Herzog a Dáda Prokeš
Tým 2 Pája Mikl, Pavlík Jindra a Pavel Vlk
Tým 3 Kuba Střítecký, Jirka Brůžek a Míra Plch
Tým 4 Adam Havel, Denis Ferenc a Zbynďa Schicker
Tým 5 Michal Kica, Ráďa Šebesta a Martin Kocina.
Výsledky turnaje v mini fotbalu únor 2014
1. místo Martin Kocina, Michal Kica a Ráďa Šebesta
2. místo Kuba Střítecký, Jirka Brůžek a Míra Plch
3. místo Adam Havel, Denis Ferenc a Zbynďa Schicker.
Všem zúčastněným fotbalistům děkujeme za skvělé výkony
a stanuvším na stupních vítězů gratulujeme!!!
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6. 2. si naše děti z I. stupně užívaly vitamínky mrkví 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 a svačinky pro všechny zájemce.
6. 2. nám paní učitelka B.
Juráková poslala několik fotek z výuky německého jazyka v naší mateřské škole,
která je zapojena do českorakouského projektu "INTERKULTURNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ, ŽÁKŮ A
PEDAGOGŮ"
"INTERKULTURELLE BILDUNG
FÜR KINDER, SCHÜLER
UND
PÄDAGOGEN"
M00228. Tento projekt bohužel v roce 2014 končí. Snad najdeme něco jiného!
10. 2. jsme zahájili vedení školní elektronické agendy na
http://www.iskola.cz/.
10. 2. nás navštívili bývalí žáci Adam Janeček, Fanda Círal a Péťa Voříšek. Pohovořili jsme o tom, co život přinesl, přináší a přinese.
10. 2. pekly paní učitelky ve školní družině perníčky na nedělní karneval
a v úterý 11. 2. je s dalšími kolegyněmi a s děvčaty zdobily.
Všem moc děkujeme!!!
10. 2. počínaje sledujeme výkony našich olympioniků na
zimní olympiádě v Soči 2014
prostřednictvím informační nástěnky umístěné na I. stupni.
Češi, do toho!!!
16. 2. uspořádal od 14.00 hodin náš turistický oddíl „Práčata“
dětský
maškarní
karneval
v restauraci U Cihelny v Rapša-36-
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chu.
Opět jsme si zatančili v rytmu známých a osvědčených pecek i nových světových a českých hitů a zadováděli jsme si při hrách a soutěžích.
Pro nápaditější kreace a zdařilejší výkony na tanečním parketu a při hrách
jsme se posilňovali mlsáním bonbonků a jiných dobrot 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, kachny, slípky, kuřátka,
auta, vázy, měsíčky aj.
A jaké masky jsme potkávali na tanečním parketu a v přilehlých prostorách?
Piráty, velitele hasičů, mušketýra, klauna, psíka, čarodějnici, ohniváka,
Spidermana, indiány, indiánky, princezny, Scooby Doo, rytíře, dalmatinka, víly,
tygříka, vlka, šantánovou tanečnici, housenku, Batmana, geparda, koníka, včelky, tedy třicet nádherných masek!!!
A kterých her a soutěží jsme se
zúčastnili?
Hod do huby, tanec s balonkem mezi hlavami, kuličku šoupej
do dírky, hod kroužky na cíl,
chůze na špalcích, vyřazovací tanec na vítěze. Do tance a soutěží
se s chutí spolu s dětmi zapojili
také jejich rodiče. A na hit Jede,
jede mašinka jsme opět procestovali všechny prostory!
Všechny masky při velkolepém 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 manželům Daňkovým – restauraci U Cihelny za pohostinné
zázemí a sladké ceny do soutěží!!!
Děkujeme našemu cukrářskopekařskému týmu ze školní družiny
za medové perníky a perníčky!!!
Děkujeme všem maskám za pestrý taneční rej!!!
Děkujeme všem rodičům a návštěvníkům za vytvoření bezva maškarní
atmosféry!!! Děkujeme DJ Ondrovi a Honzovi a asistentkám u her a soutěží
Elišce a Aničce!!! Děkujeme všem organizátorům a organizátorkám
z řad našich dospěláků za zdárný průběh karnevalu!!!
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18. 2. si naše děti z I. stupně užívaly vitamínky jablíčka 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 a svačinky pro všechny zájemce.
19. 2. se naši nadějní pěvci
a pěvkyně zúčastnili pod vedením
p. uč. Olgy Imrichové a za doprovodu p. řed. Karla Snětiny a p. uč.
Radky Círalové oblastního kola
zájmově
umělecké
soutěže

„Zvonek z Novohradských hor“ 2014
(obor zpěv) od 13.00 hod v ZŠ Horní
Stropnici.
Seznam vystupujících: Karolínka Žahourová, Ondrášek Šikr, Nikolka Součková,
Markétka Střítecká, Anetka Vařilová a Nikolka Ginzelová.
Ondráškovi blahopřejeme
ke skvělému 2. místu!!!
Děkujeme pořadatelům za milé a pohostinné přijetí!!!
Děkujeme všem našim vystupujícím za příkladnou reprezentaci školy!!!
24. 2. – 2. 3. jsme si užívali jarní prázdniny. Byl proveden úklid, údržba a
revize elektro.

3. 3. si naše děti z I. stupně užívaly vitamínky z hrušky v rámci projektu
„Ovoce do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím. Díky
účasti na tomto projektu obdržíme na jeden rok zdarma měsíčník Svět potravin.
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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
a svačinky pro všechny zájemce.
5. 3. naši žáci a žákyně I.
stupně spolu se svými vyučujícími navštívili dětský kabaret Kašpárek v rohlíku II. – Kašpárek
navždy
v Malém
divadle
v Českých Budějovicích a Informační centrum Jaderné elektrárny Temelín.
Více na:
http://www.jihoceskedivadlo.cz/porad/252-kasparek-v-rohliku-2---kaspareknavzdy
http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/jaderna-energetika/jaderneelektrarny-cez/ete/informacni-centrum.html
Výlet se nám vydařil a těšíme se na další!!!

5. 3. jsme zveřejnili zprávičky z naší mateřské školičky sepsané p. ved. uč.
Marcelou Benešovou:
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27. 1. byl velký den pro předškoláky – zápis do 1. třídy základní školy.
Přišel den, na který jsme se všichni moc těšili a dlouho se pečlivě připravovali.
Nervozita nejen dětí by se dala krájet. Tento rok nás přivítal černokněžník
s čarodějnicí, kterým jsme se představili a u ježibaby z perníkové chaloupky jsme poznávali geometrické tvary. Následoval klaun, kterému jsme
odříkali připravenou básničku. Princezně jsme
spočítali korále poztrácené na bále a vodníkovy
roztřídili rybičky dle barev. Za odměnu všichni
dostali krásné dárečky od dětí ze školy.
30. 1. se uskutečnil velký školkový karneval. Celá školka se nám už od rána proměnila ve
školku plnou pohádkových, strašidelných postav.
Víly, kašpárky, lesní muže, žraloky a spousty
dalších roztomilých „příšerek.“:) Nejdříve jsme
měli prohlídku masek, kde se každá maska předvedla, pak následovala spoustu her, jako například židličkovaná nebo slalom s vajíčkem na
lžičce. Každý dostal odměnu a diplom. Celý den
jsme si náramně užili.
6. 2. nás naše oblíbené divadlo „LUK“ opět navštívilo s krásnou, poutavou
pohádkou „O Smolíčkovi“. Pohádka byla veselá, srandovní, všechny nás moc
bavila a samozřejmě jsme si všichni z pohádky odnesli jedno ponaučení – nikomu neotvírat, i kdyby si chtěl jen dva prstíčky ohřát.
11. 3. uspořádal p. uč. Martin Wipplinger v rámci odpolední výuky tělesné
výchovy na II. stupni turnaj v mini florbalu. Pravidla a pokyny byly vyvěšeny na nástěnce II. stupně.
Na úvod byli všichni zúčastnění seznámeni s pravidly a zásadami bezpečnosti turnaje. Florbalisté hráli s plným nasazením, diváci je odměňovali povzbudivými pokřiky a bdělý rozhodčí
spravedlivě hodnotil jejich výkony. Na závěr byly vyhlášeny výsledky a předány diplomy.
Týmy (losování do týmů 2 +
1 v den konání turnaje)
Tým 1 Zbynďa Schicker,
Jirka Brůžek a Krýša Růžička
Tým 2 Pavel Vlk, Martin
Kocina a Dáda Prokeš
Tým 3 Denis Ferenc, Lukáš
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Havel a Váša Pšenička
Tým 4 Pavel Jindra, Pavel Mikl a Michal Kica
Tým 5 Kuba Střítecký,
Míra Plch a Filip Posík.
Výsledky turnaje ve florbalu únor 2014
1. místo Kuba Střítecký, Míra Plch a Filip Posík
2. místo Denis Ferenc, Lukáš
Havel a Váša Pšenička
3. místo Pavel Jindra, Pavel
Mikl a Michal Kica
Všem zúčastněným florbalistům děkujeme za skvělé výkony
a stanuvším na stupních vítězů gratulujeme!!!
13. 3. jsme obdrželi tento mail z naší Mateřské školy:
Dobrý den, pane řediteli,
tak už jsme zase pokročili
ve vědomostech němčiny.
Můžete se s námi podívat, co
jsme se zase naučili nového.
Tak schválně, jestli uhodnete
a správně řeknete, co právě
děláme, ale německy
Was
machen wir jetzt? Wir singen, spielen, turnen, u.s.w.
To jsme šikulky a hlavně
ve škole budeme němčinu
dobře zvládat, aspoň ze začátku. Už se tam všichni moc
a moc těšíme...(fota na http://rapsach.cz/skola/13142.htm)
Zdraví Předškoláčci
18. 3. si naše děti z I. stupně užívaly vitamínky z pomerančů v rámci projektu „Ovoce do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.
Díky účasti na tomto projektu obdržíme na jeden rok zdarma měsíčník Svět potravin.
I nadále také p. M. Jáchymová distribuuje mléčné výrobky v rámci projektu
Mléko do škol pro všechny přihlášené odběratele a odběratelky z řad našeho
žactva a svačinky pro všechny zájemce.
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19. 3. se naši deváťáci setkali s lektorkou p. ing. Monikou Machovou Wittingerovou ze Sdružení Jihočeské matky.
Z přednášky spojené s besedou a prezentací na téma „Energie pro budoucnost“:
- stručná vizitka občanského sdružení Jihočeské matky
(http://www.jihoceskematky.cz/cz/o-nas)
- společný výčet neobnovitelných zdrojů
- časový výhled vyčerpatelnosti zdrojů (uhlí – cca 200 let, uran – cca
60 let/dle možností dalšího přepracování a využití i 200 let, ropa – cca 70
let, zemní plyn – cca 75 let)
- do roku 2020 celá EU – 20% spotřeby energie z obnovitelných
zdrojů (ČR výhledově do roku 2020 – 13%)
- obnovitelné zdroje energie využitelné v ČR: 1. místo biomasa, 2.
místo sluneční, 3. místo vodní, 4. místo větrná, 5. místo geotermální (nevyrábějí stejný objem energie)
- energie z biomasy (dřevo, sláma, exkrementy hospodářských zvířat
aj.; Kněžice – energeticky soběstačná obec ve výrobě tepla a elektrické
energie:
http://www.obecknezice.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=35&Itemid=30)
- solární (fotovoltaické) elektrárny (boom v ČR – výhody a rizika,
zastavění orné půdy, příspěvek na obnovitelné zdroje; Bušanovice – velikost
šesti
náměstí
Přemysla
Otakara
II.
v ČB:
http://www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=37653
- energie vody (malé vodní elektrárny – stavby rybích přechodů)
- větrné elektrárny (Pavlov: http://www.obecpavlov.cz/vetrneelektrarny/gs-1001; o větrných elektrárnách v moři; porovnání výšky větrné elektrárny a chladicí věže JETE)
- geotermální
elektrárna
(plán
pro
Litoměřice:
http://www.prumysl.cz/geotermalni-elektrarna-v-litomericichcelomeststky-zdroj-tepla-bez-fosilnich-paliv/, nutné investice cca 1,7 –
2,3 mld. Kč).
Děkujeme paní ing. Monice Machové - Wittingerové
za poučně a přínosně strávenou hodinu fyziky!!!
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20. 3. se v rámci první a druhé vyučovací hodiny uskutečnilo již tradiční setkání našich žáků a žákyň a jejich vyučujících s oblíbenou skupinou historického šermu Pernštejni, tentokrát v rámci pořadu Přemyslovci na českém trůně (část I. knížata).
Více na http://www.pernstejni.cz/
Z vystoupení naší oblíbené skupiny:
- Přemyslovci (Přemysl Oráč)
- kníže Bořivoj (první skutečně doložený Přemyslovec, křesťanský
panovník)
- přijetí křesťanství v Čechách (pohané, křesťané, význam křesťanství, mocní panovníci Evropy, rituál křtu)
- kníže Vratislav (pohanská manželka kněžna Drahomíra; Václava
v duchu křesťanství vychovávala babička Ludmila – uškrcena; vyhnání
Drahomíry z Prahy; nevraživost Boleslava vůči bratru Václavovi a bratrovražda)
- 120 bílých volů a 500 hřiven
stříbra (poplatek za mír saskému
vládci Jindřichu I. Ptáčníku)
- válečník tehdejší doby (např.
za Boleslava I. řečeného Ukrutného,
Boleslava II. Pobožného): tlumič
nárazů zbraní – prošívanice (smolenice), čapka, při oblékání asistence
dvou až tří pomocníků, kroužková
košile s kapucí (hmotnost 15 kg),
ochranný náhubek, plátový kabátec,
svatováclavská – normanská přílbice (normanka), štít mandlového tvaru s
řemenem, kopí s širokým listovým hrotem, sekera na dlouhém toporu
(slovanka), meč (karolínský; sečný – kratší, bodný – delší)
- první kláštery, založení pražského biskupství (za Boleslava II. Pobožného); Přemyslovci a Slavníkovci (r. 995 Libice nad Cidlinou – vyvraždění Slavníkovců, sjednocení Čech Přemyslovci)
- knížata: Boleslav III. Ryšavý (vyhnán Čechy, 33 let vězněn v Polsku), Vladivoj (milovník vína), Boleslav Chrabrý (odpor Němců – příliš
silný soupeř), Jaromír (pomoc a odpor Němců), Oldřich (21 let na knížecím stolci, nárůst nezávislosti, odpor Němců), Břetislav
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- Oldřich a Božena (lov, ženatý, vdaná
pradlena; syn Břetislav – český Achilles,
připojení Moravy, první kníže nezávislý na
Němcích, věrný spojenec německého císaře,
stařešinský řád, první psané zákony; Břetislav – syn českého knížete a ženy neurozeného původu a patnáctiletá Jitka z významného německého rodu: svatba a sedm dětí)
- souboj válečníků (kopí a sekera, na
meče)
- scénky ilustrující historické události
za účasti našich žáků a žákyň (vražda knížete Václava, vyhnání Boleslava III., rošády na
knížecím stolci, Břetislav a Jitka)
- závěrečná prohlídka válečné výstroje a zbroje po představení.
Děkujeme vystupujícím členům skupiny historického šermu Pernštejni
za poučnou a zajímavou exkurzi do hlubin našich dějin!!!
21. 3. p. řed. Karel Snětina předal práce (kresby a malby zvířat, zvířátek a
zvířecích miláčků) našich žáků a žákyň k účasti na výtvarné soutěži – 3. ročník
víceoborová soutěž ZVONEK z Novohradských hor 2014.
Zúčastnění soutěžící: Karolínka Dvořáková, Lukášek Nistor, Karolínka Žahourová, Terezka Velická, Klárka Oušková, Kristýnka Pšeničková, Anetka Vařilová, Fanda Ouška, Terezka Dvořáková, Vojtík Nistor, Samanta Eliška Janovská, Dudiová, Kubík Zvěřina, Ondrášek Vetrák, Verunka Břenková, Evička Mikudimová, Anička Stumbauerová, Nikolka Součková, Daník Karl, Nikolka Ginzelová, Anička Círalová, Bára Holubová, Gabča Vařilová, Lianka Hrubá, Sárinka Svobodová, Anička Záhorovská, Michal Kica, Žamba Kicová, Filip Ginzel,
Míra Kanděra, Simča Adensamová, Terezka Žahourová.
24. 3. jsme od ranních hodin zaznamenali dešťové přeháňky přecházející
ve sněhové.
25. 3. jsme zaznamenali:
žáci a žákyně 6. třídy pod vedením p. uč. Pavlíny Křížové si v rámci dvou
březnových čtvrtečních jednohodinovek mediální výchovy připravili velmi zajímavou a poučnou fotoreportáž (s originálně adresnými a vtipnými komentáři)
na téma „Co se nám v Rapšachu líbí a nelíbí.“ Výsledky stále prezentují na
nástěnce umístěné na chodbě II. stupně.
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Co se nám líbí:
- konečně nové květináče… Aspoň že nám
v nich ty kytky nezvadly.
- tak tohle je asi nejspolehlivější (ještě drží)
dům v Rapšachu 
- máme krásný kámen i
posezení
- stojan na mapu (srnky
by si ho mohly splést
s krmelcem)
- zajděte si do naší restaurace (samozřejmě na nealko pití)
- umění v Rapšachu, jsme připraveni na Velikonoce
- naše báječná škola
- náš koš, nechtějte vědět, co v něm všechno je
- křoví je všude, kam se podíváte (možná i v nějakém domě).
Co se nám nelíbí:
- 8. div světa
- domácí vězení
- ano…přísný zákaz
- někdo by si měl uklidit
- rapšašský mrakodrap
- naše dopravní hřiště
- tady bych jedl ze země
- chcete se vykoupat – my teda ne
- chtělo by to zedníka, možná i několik
- žáci naší školy a čas si hráli.
29. 3. se všichni nominovaní závodníci a závodnice zúčastnili Středočeské
ligy turistického závodu (TZ)
v Kralupech
nad
Vltavou
(Lobeček), a tak jsme zahájili své
soutěžní usilovné tažení v přípravě
na klíčová postupová kola TZ a
Mistrovsví ČR.
Výpis z výsledkové listiny (ve
svých kategoriích)
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1. místo Anička Círalová, 2. místo Fanda Círal, 4. místo Eliška Kreklová.
Všem zúčastněným soutěžícím děkujeme za skvělé výkony
a příkladnou reprezentaci školy, oddílu a regionu
a k ocenění jejich píle, úsilí a vytrvalosti jim gratulujeme!!!
Organizace závodu byla skvělá – děkujeme pořadatelům!!!
Děkujeme dospěláckému doprovodu!!!
31. 3. si naše děti z I. stupně užívaly vitamínky z grepu červeného a 100%
čerstvé šťávy „Ovocňák“ 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 a svačinky pro všechny zájemce.
31. 3. uspořádal náš TOM „Práčata“ pod vedením p. řed. Karla Snětiny
od 13.45 hodin již dlouho toužebně očekávanou, tradiční a oblíbenou soutěž
Uzlování s Práčaty pro všechny věkové kategorie zúčastněných soutěžících –
skvělá příprava na náš turistický závod!!!
Výsledky Uzlování s práčaty 2014
(http://www.rapsach.cz/tom/letos.htm)
Kategorie starší
1. místo Eliška
2. místo Anička
3. místo Filip
4. místo Kája
Kategorie mladší
1. místo Verča
2. místo Ondra
3. místo Jirka
4. místo Niki
5. místo Kuba
6. místo Petruška
7. místo Nelinka
Opět jsme se velmi snažili!!!
Zúčastněným soutěžícím děkujeme za
skvělé výkony a všem na stupních vítězů i mimo ně gratulujeme!!!
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1. 4. – 3. 4. se v naší
škole uskutečnila hloubková inspekce ze strany
školních inspektorek, inspektorů a kontrolních
pracovnic České školní
inspekce
(http://www.csicr.cz).
4. 4. vzhledem k přerušení dodávky elektrické
energie v naší obci naši
žáci a žákyně I. a II. stupně
absolvovali pod vedením
svých vyučujících naučně poznávací vycházky do blízkého i vzdáleného
okolí školy (podél říčky Dračice, střelnice, Peklo, přírodní památka Pískovna u Dračice, Spáleniště).
7. 4. navštívili naši žáci
a žákyně 7. třídy spolu se
svou třídní p. uč. Radkou
Círalovou a s p. uč. Ivanou
Záhorovskou
divadelní
představení
Eva
tropí
hlouposti v podání činohry
Divadla Na Fidlovačce.
Prošli se také částí historického centra Prahy.
Více na
http://www.fidlovacka.cz/di
vadelni-hra/eva-tropihlouposti
8. 4. a 10. 4. jsme zahájili společnou přípravu na velikonoční jarmark
tradiční tvorbou a výrobou v následujících velikonočních řemeslných dílnách:
- pletené výrobky z papíru – zajíci, věnce a slepice (vedoucí dílny p. uč.
Marie Jirků, učebna kreslírna)
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- výrobky z perníku, čokolády
a marcipánu (vedoucí dílny p. uč.
Pavlína Křížová, učebna dějepisu)
- výroba voňavých mýdel,
koupelové soli a dekorativních
věnců (vedoucí dílny p. uč. Květa
Machová a p. uč. Ivana Záhorovská, učebna fyziky)
- jarní travička v květináčích
s ozdobnými velikonočními zápichy, montáž prodejních stánků
(vedoucí dílny p. řed. Karel Snětina, učebna Aj, školní dvůr).
Za zpěvu ptactva, svitu jarního sluníčka, zatažené oblohy, dešťových přeháněk a celkového rozpuku jarní přírody jsme 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,
krájeli, ochlazovali, odsypávali,
navlékali, proplétali, spojovali,
montovali, sestavovali, šroubovali, balili, kompletovali, dekorovali, tedy pilně 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.
A dařilo se nám – děkujeme všem zúčastněným!!!
9. 4. navštívili naši žáci a žákyně II. stupně spolu p. uč. Pavlínou Křížovou a s p. uč. Olgou Imrichovou divadelní představení Zkrocení zlé ženy
v podání činohry Divadla na Vinohradech. Prošli se také částí historického
centra Prahy a zaměřili se mimo jiné na secesní architekturu.
Více na
http://www.divadlonavinohradech.com/divadelni-hra/zkroceni_zle_zeny
9. 4. se v ředitelně základní školy uskutečnil od 14.00 do 16.00 hodin zápis
dětí do naší mateřské školky.
Milé děti, těšíme se na vás!!!
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9. 4. jsme zveřejnili: 3. ročník víceoborová soutěž ZVONEK
z Novohradských hor 2014 – výtvarný obor.
Ve 4. kategorii obsadila 2. místo Anička Záhorovská
za výtvarné dílo pod názvem Chameleon.
Aničko, gratulujeme!!!
10. 4. zorganizovala naše školní družina pro žáky a žákyně I. stupně a jejich vyučující výlet do Hopsária v Českých Budějovicích a na Schwarzenberskou hrobku u Třeboně.
Více na http://www.zamek-trebon.eu/hrobka-schwarzenberku/
Výlet jsme si užili a těšíme se na další!!!

11. 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 (Suchdol nad Lužnicí, sobota 26. dubna). Do bojů o
postup zasáhli také žáci a žákyně
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ze ZŠ a MŠ České Velenice.
O naší účasti v TZ více na
http://rapsach.cz/tom/tz.htm
a
http://www.turisticky-zavod.cz/
Seznam závodníků, kteří přímo
postupují na Mistrovství České
republiky
2014
na
http://www.turistickyzavod.cz/index.php?page=postupy_
MCR: Fanda Círal (mladší dorostenci) a František Círal (muži B).
Seznam závodníků, kteří přímo postupují na 1. - 3. závod Českého poháru
2014 na http://www.turisticky-zavod.cz/index.php?page=postupy_CP: Anička
Círalová (starší žákyně), František Círal (mladší dorostenci) a František Círal
(muži B).
Postupy na závody Českého
poháru 2014 - divoké karty na
http://www.turistickyzavod.cz/index.php?page=postupy_
CP_DK – bude upřesněno.
Samotnému závodu předcházela poctivá a svědomitá příprava
v rámci vhodných témat ve výuce
(např. tělesné výchovy, prvouky,
přírodovědy, vlastivědy, zeměpisu, povinně volitelných předmětů).
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
pozemek a 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), „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!!!).
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Kontrola „V“ – odhad vzdálenosti (zaměř pomocí azimutu 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!!!) Mapu orientují
všechny kategorie.
Kontrola „TT“ – topografické a turistické značky (nikdo ti tu nepomůže –
soustřeď se a při vyplňování dvakrát uvažuj!!!)
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?
Více na http://www.rapsach.cz/tom/2014_Rapsach_vysledky.docx
Děkujeme všem závodníkům a závodnicím a našim a milým hostům
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 26. dubna v Suchdolu nad Lužnicí!!!
Děkujeme všem organizátorům,
stavitelům trati, rozhodčím a pedagogickému dohledu
za zdárný průběh závodu!!!
12. 4. uspořádala Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu a náš zřizovatel, Obecní úřad v Rapšachu, již tradiční velikonoční jarmark od 10.00
do 14.00 hodin na návsi, a to s níže uvedeným programem a doprovodnými
akcemi.
Po každý rok stále úspěšná 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 tří úžasných jídel a pokrmů!!! Všichni si zasloužili za své kulinářské mistrovství hodnotné ce-51-
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ny – vesměs vhodné a potřebné
vybavení domácí kuchyně: zapékací miska, flambovací pistole,
lis na brambory.
Prodejní stánky – keramika;
rostlinky a bylinky pro dům i zahradu; bonsaje; 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, cukrovinky; výrobky z našich tvůrčích velikonočních
dílen na II. stupni, dětí I. stupně a ŠD: medové perníčky, jarní osení
s velikonočními ozdobnými zápichy, pletení zajíčci, slepice a věnce, dobroty
z perníku, čokolády a marcipánu (lízátka, vajíčka aj.), ručně vyráběná mýdla
a koupelová sůl, proutěné ozdoby, drátěné dekorace, slepičky, košíčky
s vejci, zajíčkové kornouty na dobroty, velikonoční kolednické čepice.
Občerstvení – klobásky, langoše, párky v rohlíku, pivo – limo, nealko,
zelňačka s pikantní klobásou, pizza, sladkosti, rybí specialitky,…
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.
Sluníčko nám po většinu jarmarku svítilo a hřálo nás!!!
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!!!
13. 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/
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Výsledky Mistrovství Kraje Vysočina 2014 – Hutě u
Černého rybníka (ve svých
kategoriích)
1. místo p. František Círal,
2. místo Fanda Círal, 3. místo
Anička Círalová
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!!!
14. 4. besedoval v rámci třetí vyučovací hodiny pan farář s žáky a žákyněmi 7. třídy o církevním liturgickém roku, době postní a o původu a duchovním významu Velikonoc.
Pane faráři, děkujeme Vám za velmi poučné, zajímavé a poutavé vyprávění!!!
15. 4. jsme zaznamenali vydatné sněhánky doprovázené větrem.
17. 4. – 21. 4. jsme si užívali velikonoční prázdniny a svátky.
22. 4. – 23. 4. si naše děti z I. stupně užívaly vitamínky z ředkviček a pitíčka v rámci projektu „Ovoce do škol“ finančně podporovaného Evropským
společenstvím. Díky účasti na tomto projektu obdržíme na jeden rok zdarma
měsíčník Svět potravin.
I nadále také p. M. Jáchymová distribuuje mléčné výrobky v rámci projektu
Mléko do škol pro všechny přihlášené odběratele a odběratelky z řad našeho
žactva a svačinky pro všechny zájemce.
22. 4. – 23. 4. byla provedena oprava vodovodu v učebně Aj a
v tělocvičně.
23. 4. jsme si užili zpívánky s hudebníkem a textařem Lubošem Hrdličkou,
kytaristou Zbyňkem Mikulášem a čarodějnicí Jiřinou „Elvírou“ Maříkovou –
naživo hrané písničky, ať už z dílny např. pánů Svěráka a Uhlíře, Jarka Nohavici
nebo písničky z pohádek a filmů pro děti.
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Děti byly zapojeny do
společného zpívání a zazpívaly si na aparaturu, a tak na
vlastní kůži zažily pocity
profesionálního zpěváka.
Elvíra všechny malé i velké diváky a divačky, posluchače a posluchačky, děti i
dospělé postupně obdarovala
bonbonky, mnohé hlavně
menší děti i pomocí pravého
čarodějnického rybářského
prutu, tančila s dětmi a zpívala spolu s nimi i s vyuču-

jícími.
Zaposlouchali jsme se do tónů středověké loutny nebo klasické kytary
v podání Z. Mikuláše. A s L. Hrdličkou jsme se naučili kouzlo se ztrátou prstu.
Vystoupení se uskutečnilo v půdní vestavbě naší základky (od 9.00 hod. pro
MŠ a I. stupeň a od 10.30 hodin pro II. stupeň).
Více na:
http://www.jfproduction.cz/c-28-lubos_hrdlicka_-_exnezmari.html
http://luboshrdlicka.blog.cz/
http://bandzone.cz/_75436
Děkujeme L. Hrdličkovi, Z. Mikulášovi a čarodějnici Elvíře
za bezva písničkové, posluchačské a taneční zážitky!!!
23. 4. se v odpoledních hodinách uskutečnilo jednání pedagogické rady a
následně třídní schůzky rodičů a vyučujících.
26. 4. jsme zasáhli na Mistrovství Jihočeského kraje (II. stupeň) –
Suchdol nad Lužnicí (základna
TJ Vitoraz Tušť) – do bojů o
další postup na závody Českého
poháru.
Další závody: 1. závod Českého poháru (ČP1) v Kralovicích
(3.5.), 2. závod Českého poháru
(ČP2) v Karviné (17.5.), 3. závod
Českého poháru (ČP3) v Pacově
(31.5.), 4. závod Českého poháru
(ČP4) a Mistrovství ČR v Bílovci
– jednotlivci a hlídky (14.6.).
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více

na

http://rapsach.cz/tom/tz.htm

Z výsledkové listiny Mistrovství JČ kraje (II. stupeň)
Suchdol nad Lužnicí 26. 4. 2014 – TOM Práčata
Nejmladší žákyně
2. místo Klárka Oušková (postup)
4. místo Evička Mikudimová
6. místo Verunka Břenková
7. místo Nikolka Součková
8. místo Karolínka Korbelová
Nejmladší žáci
5. místo Vojta Adam (postup)
6. místo Ondrášek Machač (postup)
Mladší žákyně
2. místo Terezka Žahourová (postup)
3. místo Žamba Kicová
(postup)
Mladší žáci
3. místo Fanda Ouška (postup)
Starší žákyně
4. místo Justa Schiendlová
(postup)
6. místo Míša Kováčová
(postup)
Starší žáci
6. místo Zbynďa Schicker (postup)
9. místo Dan Ivanov (postup – divoká karta)
10. místo Míša Kica (postup – divoká karta)
12. místo Míra Plch
Mladší dorostenky
5. místo Míša Machová
Mladší dorostenci
2. místo Tom Horník (postup)
3. místo Filip Ginzel (postup)
Starší dorostenci
1. místo Péťa Voříšek (postup)
Muži A
4. místo Pavlík Voříšek.
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Děkujeme všem našim závodníkům a závodnicím za skvělé výkony
a za příkladnou reprezentaci školy, oddílu a regionu!!!
Počasí nám přálo a všichni jsme se moc snažili!!!
VŠEM GRATULUJEME K UMÍSTĚNÍ!!!
Děkujeme organizátorům závodu za pohostinné zázemí a bezva zážitek!!! Děkujeme dospěláckému doprovodu!!!
28. 4. náš TOM 2402 Práčata zorganizoval již jubilejní 20. ročník naší oblíbené Kuličkiády.
Počasí nám přálo a moc jsme se snažili.
Výsledky 20. ročníku Kuličkiády 2014 – „malí“
1. místo Evička Mikudimová
2. místo Honzík Macho
3. místo Karolínka Žahourová
4. místo Kristýnka Pšeničková
a další zúčastnění: Verunka,
Jiřík, Ondrášek, Nelinka, Nikolka, Kačka, Kubík a Daník.
Zúčastněným soutěžícím děkujeme za skvělé výkony,
„velkým“ dětským Tomíkům za
organizaci soutěže
a všem nejen na stupních vítězů gratulujeme!!!

1. 5. uspořádala Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu a Obecní úřad v Rapšachu spolu s místními hasiči a podnikateli již VII. ročník
tradičního hudebně tanečního festivalu Zikmundohraní
aneb se Zikmundem vesele zahrajeme v kostele,
před radnicí beze studu tancem a zpěvem zaženeme nudu.
Festival byl zahájen v místním kostele mší a pokračoval na návsi na počest patrona našeho kostela svatého Zikmunda, a to s níže uvedeným programem a doprovodnými akcemi.
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V rámci Zikmundohraní se uskutečnila oslava 10. výročí vstupu České republiky do Evropské unie za
účasti vzácných delegací starostů
z Rakouska a starostů Suchdolu nad
Lužnicí, Českých Velenic a Jindřichova Hradce. V neposlední řadě
nás svou přítomností podpořil hejtman Jihočeského kraje pan Jiří
Zimola.
Žáci a žákyně I. a II. stupně naší
základky v rámci výuky a volnočasových poznávacích a tvůrčích aktivit ve
školní družině připravili výstavku
originálních prací výtvarného a slohového zaměření na téma Evropa –
náš domov.
Ve výtvarné části obsadila 1. místo
společná práce dětí ze školní družiny a následně zaujali další místa na stupních vítězů prvňáčci Nikolka Cibulková s Patrikem Šťávou. V literární části
1. – 5. místo bez určení pořadí obsadili: Denis Ferenc (7. třída), Viki Stumbauerová (7. třída), Gabča Vařilová (7. třída), Janča Beníšková (9. třída) a
Hanča Kováčová (9. třída).
Děkujeme všem našim žákům a žákyním za tvůrčí vklad a občanský
postoj!!!
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
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Zikmundohraní 2014 –
program na
http://rapsach.cz/skola/index.htm

Prodejní stánky – dekorativní a
užitá keramika, výrobky z proutí,
rostlinky a bylinky pro dům i zahradu, exotické bonsaje, pravý
včelí med, medovina, medovník,
dobroty a dobrůtky z naší pekárny,
dvojctihodné koláčky, májové
věnce, minipizzy, dekorativní
aplikace a předměty, 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, dobré vínko,
potřeby pro kancelář, poukázky na
zboží a služby, obrazy, doplňky
outfitu, dobroty a sladkosti, hračky aj.
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Velká loterie – zahradní krb od firmy
Ludvík Kročák FOR-WARD, dva balíky
dřeva od KODAVA spol. s r.o., dort od paní
Zdenky Krásové v ceně 600,- Kč podle
vlastního výběru, prima dortík od Andulky
Novákové, sud piva 50 l od rodinného pivovaru Bohemia regent Třeboň, dárkový poukaz v hodnotě 500,- Kč věnovala paní Mgr.
Jitka Durková Lékárna „U Panny Marie
Pomocné“ Suchdol nad Lužnicí, daněk a jehně od Farmy Rapšach, stereosluchátka
Jabra Active v hodně 600,- Kč od PÍŠA
COMPUTERS Suchdol nad Lužnicí, dort
Zikmundohraní 2014 od paní Kotáskové
cukrárna „U Kotásků“ Suchdol nad Lužnicí,
Regionální učebnice Rapšach (dvouletá práce našich žáků a žákyň).
Zikmundohraní předcházela velkolepá příprava – dojednávání účasti a zázemí pro vystupující, diváky, občerstvení, sponzorských darů do tomboly a velké
loterie, 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
Vítěz v kategorii hudební:
Pěvecký kroužek při ZŠ a MŠ v Rapšachu
DĚKUJEME VÍTĚZŮM A VŠEM VYSTUPUJÍCÍM ZA HODNOTNÝ
UMĚLECKÝ VÝKON A K UMÍSTĚNÍ GRATULUJEME!!!
Poděkování náleží svatému Zikmundovi za přívětivé a krásné 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 VII. ročníku Zikmundohraní!!!
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3. 5. naše výprava reprezentantů a reprezentantek zasáhla v extrémních meteorologických podmínkách na 1. závodu
Českého poháru v Kralovicích (ČP1) do
soupeření o mistrovský titul.
O naší účasti v TZ více na
http://rapsach.cz/tom/tz.htm
a
http://www.turistickyzavod.cz/vysledky/rok_2014/pohar/CP1.htm
Výsledky 1. závodu Českého poháru
(ČP1) – Kralovice (výpis) – ve svých kategoriích:
Anička Círalová – 2. místo (starší
žákyně), Klárka Oušková – 3. místo
(nejmladší žákyně), Vojta Adam – 7. místo (nejmladší žáci)
Děkujeme všem závodníkům a závodnicím za skvělé výkony v náročných
podmínkách trati a počasí 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!!!
DĚKUJEME PANÍ UČITELCE RADCE CÍRALOVÉ ZA VEDENÍ PŘÍPRAVY NAŠICH REPREZENTANTŮ A REPREZENTANTEK NA TZ!!!
6. 5. – 7. 5. v rámci aktivit kroužku dovedných rukou vytvořila naše děvčata s Ondráškem M. pod vedením p. Anny Novákové
tradiční sladce nazdobené
dortíky svým maminkám
k jejich svátku.
MAMINKY, přejeme VÁM
všechno nejlepší!!!
12. 5. a 13. 5. podnikli
naši žáci a žákyně 7., 8. a 9.
třídy pod vedením p. uč.
Pavlíny Křížové v rámci projektu Rozvoj technického
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vzdělávání v Jihočeském kraji
(http://rapsach.cz/skola/ss_velenic
e.htm) naučně poznávací exkurzi
do Plzně, kde navštívili Techmanii Science Center a Muzeum
Emila Škody.
http://www.techmania.cz/
http://www.idhea.cz/cs/projekt
y/technorama/
Děkujeme organizátorům exkurze za OPĚT velmi zajímavě
a poučně strávené dny s vědou
a technikou!!! Děkujeme Míše Machové za OPĚT BEZVA fotečky!!!
13. 5. si naše děti z I. stupně užívaly vitamínky z rajčátek 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 a svačinky
v rámci projektu Mléko do škol pro všechny přihlášené odběratele a odběratelky a zájemce a zájemkyně z řad našeho žactva.
Dobrou chuť!!!
14. 5. se naši žáci a žákyně pod vedením p. řed. Karla Snětiny, p. uč. Radky
Círalové, za účasti p. školníka p. Františka Davida a za osobní podpory naší paní
starostky JUDr. Lenky Cvrčkové aktivně zapojili do finálového setkání zájmově umělecké soutěže „Zvonek z Novohradských hor“ 2014 zástupců všech
škol z jednotlivých odvětví v zámeckých prostorách Akademie věd
v Nových Hradech.
Zúčastněné děti: Karolínka Dvořáková (zpěv), Ondrášek Šikr (recitace), Nikolka Součková, Ondrášek
Machač, Karolínka Žahourová, Gabča Vařilová, Simča
Adensamová, Sárinka Svobodová, Anička Záhorovská
a Anička Círalová.
Náš kuželkářský soutěžní
tým ve složení Karolínka
Dvořáková, Ondrášek Šikr,
Nikolka Součková, Ondrášek
Machač, Karolínka Žahourová, velmi úspěšně reprezentoval naši školu.
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Gabča Vařilová, Simča Adensamová, Sárinka Svobodová, Anička Záhorovská a Anička Círalová si užily kosmetickou poradnu.
Děkujeme pořadatelům za milé a pohostinné přijetí!!!
Děkujeme všem našim vystupujícím a soutěžícím
za příkladnou reprezentaci školy a regionu!!!
17. 5. naše výprava reprezentantů a
reprezentantek zasáhla na 2. závodu
Českého poháru v Karviné (ČP2) do
soupeření o mistrovský titul.
O naší účasti v TZ více na
http://rapsach.cz/tom/tz.htm
a
http://www.turisticky-zavod.cz/
Výsledky 2. závodu Českého poháru
(ČP2) – Karviná

2. místo obsadil ve své kategorii
Fanda Círal
Děkujeme všem závodníkům a závodnicím za skvělé výkony a za příkladnou reprezentaci školy, oddílu, regionu a kraje!!!
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!!!
20. 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 májky v prostorách
školního sadu.
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.
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Soutěžili jsme a hráli si v přírodě:
- zdobení májky
- přehlídka čarodějů a čarodějnic
- rozdělení do soutěžních týmů
- štafetový střemhlavý let na
koštěti
- štafetový hod koštětem
- štafetový hod do naběračky
- na nejdelšího hada z oblečení
- pamětní kimovka na předměty rozmístěné po trase
… a taktéž:
- momentkové focení do alb a albíček a školní kroniky
- předání sladkých lízátkových a perníčkových odměn všem zúčastněným a
diplomů za čarodějnický oblek
- hry s míčem
… 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!!!
21. 5. 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 zakon-63-
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čení 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.
22. 5. si naši soutěžící
žáci a žákyně za účast i
umístění v zájmově víceoborové
umělecké
soutěži
„Zvonek z Novohradských
hor“ 2014 užili za odměnu
relaxaci ve wellness oáze ve
wellness hotelu RezidenceNové Hrady.
22. 5. – 24. 5. si naši žáci
a žákyně 7. třídy se svou tř.
p. uč. Radkou Círalovou užívali třídní výlet s následujícím programem:
- občerstvení v Pizzerii Panský
šenk
- sport v tělocvičně školy a
v prostorách školního sadu a dvora
- nocování ve školičce
- noční dobrodružná výprava po
okolí (Tokániště) a denní naučně
poznávací vycházka (Pískovna u
Dračice)

- stezka odvahy.
Počasí nám přálo a výlet
jsme si moc užili!!!
25. 5. odpoledne se v zasedací
síni Obecního úřadu v Rapšachu
sešli rodiče s dětmi, narozenými v
roce 2013 a 2014, na tradičním
Vítání občánků. Zazpívaly a zarecitovaly jim k tomu děti z naší
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Mateřské školy pod vedením paní učitelky Jany Šikrové, která je sice na mateřské dovolené, ale práci se nevyhýbá.
Díky!
26. 5. si naše děti z I. stupně užívaly vitamínky z mandarinky a banánu
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 a svačinky pro všechny zájemce.
30. 5. jsme se i přes nepřízeň počasí v dopoledních hodinách na školní zahradě 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.
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31. 5. naše výprava reprezentantů a reprezentantek zasáhla na 3. závodu
Českého poháru v Pacově
(ČP3) do soupeření o mistrovský titul.
O naší účasti v TZ více na
http://rapsach.cz/tom/tz.htm a
http://www.turistickyzavod.cz/
Výsledky 3. závodu Českého poháru (ČP3) – Pacov
na http://www.turistickyzavod.cz/vysledky/rok_2014/pohar/CP3.xlsx
Ve svých kategoriích obsadili:
3. místo Vojta Adam
1. místo Fanda a p. František Círalovi.
Do závěrečných bojů na
Mistrovství ČR tedy postupují:
Vojtík Adam, Anička Círalová, Fanda Círal,
František Círal, Klárka
Oušková, Fanda Ouška a
Péťa Voříšek
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!!!
DĚKUJEME PANÍ UČITELCE RADCE CÍRALOVÉ ZA VEDENÍ PŘÍPRAVY NAŠICH REPREZENTANTŮ A REPREZENTANTEK NA TZ!!!
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2. 6. nás navštívila bývalá žákyně Aneta Arenbergerová. Pohovořili jsme o
tom, co život přinesl, přináší a přinese.
4. 6. se uskutečnil třídní
výlet žáků žákyň a vyučujících I. stupně. Navštívili
jsme Český Krumlov: Grafitový důl, Pohádkový dům
a medvědárium.
Více na:
http://www.grafitovydul.c
z/
http://expozice.krumlovsk
ainspirace.cz/
http://www.kudyznudy.cz
/Aktivity-aakce/Aktivity/MedvedariumCesky-Krumlov.aspx
Počasí nám přálo a výlet jsme si všichni užili!!!
6. 6. se naši žáci a žákyně spolu se svými vyučujícími zapojili do prezentace
„Vesnice roku“.
Naše děti z I. stupně tvořili na návsi v rámci tematické soutěže „Kresby na chodníku o Rapšachu“ a pěvecký
kroužek vystoupil před váženou komisí a všemi přítomnými. V učebně naší základky se uskutečnily prezentace
o naší obci, aktivitách v ní a
o spolkovém životě. Následovala prohlídka naší a mateřské školičky.
6. 6. – 7. 6. si naši reprezentanti a reprezentantky turistických závodů (z
I. stupně a účastnící se minimálně Mistrovství Jihočeského kraje v Tušti) užívali
hry, soutěže a večerní dobrodružnou výpravu po okolí Rapšachu s nocová-
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ním ve školičce, a to pod vedením p. uč. Radky Círalové a
týmu „velkých“ turistů Aničky
Círalové, Váši Pšeničky a Filipa Ginzela.
Hry, výpravu a nocování
jsme si užili!!!
Děkujeme týmu organizátorů!!!
7. 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 hod. – 11.30 hod.)
- zrcátkovid (jdi po vytčené
trati podle „periskopu“)
- gumicuk (vyběhni a natáhni
tělem gumové lano co nejdále)
- koule (projdi trasu po náhradních „podrážkách“)
- lyže (vyjdi si na krátkou túru
ve dvou)
- špalky (projdi trasu po jiných
náhradních „podrážkách“)
- pedallo (uchop hůlky, vystoupej na dvojkola a vpřed).
3. Prezentace výcviku a umu záchranářských pejsků: poslušnost, překážky,
vyhledávání osoby pod troskami.
4. Ukázky hasičské techniky: hasičský vůz a vybavení, hasební zásah – hořící
osobní automobil.
5. Skákací hrad, trampolína, skluzavka, šlapací autíčka, stolní fotbálek, malování na obličej, ohýnek, opékání buřtíků, malování na parkovišti, občerstvení,
cukrová vata, pamětní lístek, odměny.
Počasí nám velmi přálo a děti a rodiče si vše dosyta užili!!!
Děkujeme našim dětským a dospěláckým pořadatelům!!!
10. 6. si naše děti z I. stupně užívaly vitamínky z jablíčka a pitíčka banánjahoda v rámci projektu „Ovoce do škol“ finančně podporovaného Evrop-
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ským 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 a svačinky pro všechny zájemce.
11. 6. od 15.00 hodin v půdní vestavbě naše žákyně z flétnového kroužku
zorganizovaly pod vedením p. uč.
O. Imrichové přehrávky pro
všechny své rodiče, spolužáky a
spolužačky, vyučující, příbuzné,
známé, kámoše a kámošky. Spolu
s hrou na zobcovou flétnu se nám
děvčata představila jako výborné
zpěvačky.
Vystupující děti: Markétka
Střítecká a Natálka Varholíková.
Děkujeme za účast a podporu
všem přítomným pozorným posluchačům a posluchačkám, příznivcům hudby interpretované dětmi!!!
Děkujeme našim vystupujícím děvčatům za hodnotný umělecký zážitek!!!
13. 6. naši žáci a žákyně II. stupně se svými vyučujícími navštívili
v Nových Hradech koncert idola dívčích srdcí Adama Mišíka.
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14. 6. naše výprava reprezentantů a reprezentantek zasáhla na 4. závodu Českého
poháru a MISTROVSTVÍ ČR v Bílovci
(ČP4) do závěrečného soupeření o MISTROVSKÝ titul.
Naši reprezentanti a reprezentantky:
Klárka Oušková (9. místo, nejmladší žačky),
Fanda Ouška (13. místo, mladší žáci), Anička Círalová (11. místo, starší žákyně), Fanda
Círal (12. místo, starší dorostenci), p. František Círal.
Přímý postup na Mezinárodní mistrovství
TZ: p. František Círal.
Souhrnné výsledky Českého poháru TZ
2014 (v odpovídajících kategoriích): Klárka
Oušková (9. místo), Vojta Adam (11. místo),
Ondrášek Machač (17. místo), Terka Žahourová (20. místo), Žamba Kicová
(25. místo), Fanda Ouška (15. místo), Anička Círalová (8. místo), Justa
Schiendlová (18. místo), Dan Ivanov (17. místo), Michal Kica (20. místo),
Zbynďa Schicker (27. místo), Eliška Kreklová (22. místo), Fanda Círal (9.
místo), Filip Ginzel (24. místo), Péťa Voříšek (13. místo), p. František Círal
(4. místo).
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!!!
16. 6. si naši šesťáci a šesťačky se svou tř. uč. Pavlínou Křížovou užívali
třídní výlet v Aquaparku Praha Čestlice.
Zároveň s nimi tamtéž pobývali za odměnu dětští pomocníci
Zikmundohraní 2014 a na tradičním naučně poznávacím výletu také žáci a žákyně povinně
volitelného předmětu historie
regionu (16. 6. – 17. 6). Navštívili
nejvýznamnější
pamětihodnosti
naší stověžaté matičky Prahy.
Výlet se nám vydařil!!!
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18. 6. se tým sestavený
z našich žáků pod vedením p.
uč. Martina Wipplingera zúčastnil florbalového turnaje
uspořádaného v tělocvičně
ZŠ TGM Suchdol nad Lužnicí.
Našimi zdatnými soupeři
byly dva týmy ze Suchdola a
jeden ze základky z Lomnice
nad Lužnicí.
Soupiska našeho týmu:
Ondrášek Vetrák, Honzík
Rácz, Vojta Adam, Milánek
Vaňátko, Kubík Adensam, Kuba Střítecký, Roman Kocina, Péťa Kollmann.
Naši borci obsadili 4. 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 NAŠIM REPREZENTANTŮM K BEZVA UMÍSTĚNÍ!!!
18. 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 nástěnky na chodbě I. a II. 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
2014 (výpis)
4. třída
1. místo Daník Karl
2. místo Nikolka Ginzelová
3. místo Anetka Vařilová
5. třída
1. místo Fanda Ouška
2. místo Markétka Vávrová
3. místo Erik Grundza
-71-

ZŠ a MŠ v Rapšachu

Kronika 2013/2014

6. třída
1. místo Lianka Hrubá
2. místo Terka Žahourová
3. místo Honzík Jelínek
7. třída
1. místo Anička Záhorovská
2. místo Míša Kováčová
3. místo Náťa Móžiová
8. třída
1. místo Pavlík Vlk
2. místo Filip Ginzel
3. místo Anička Círalová
9. třída
1. místo Míša Machová
2. místo Eliška Kreklová
3. místo Jana Beníšková
Děkujeme zúčastněným závodníkům a závodnicím za skvělé výkony
a všem na stupních vítězů gratulujeme!!!
20. 6. nás navštívil bývalý žák Tom Horník. Pohovořili jsme o tom, co život přinesl, přináší a přinese.
24. 6. – 25. 6. si naši šesťáci a šesťačky se svou tř. p. uč. Pavlínou Křížovou
užívali třídní výlet s nocováním ve školičce, pobytem v přírodě v okolí Rapšachu a opékáním buřtíků.
25. 6. si naši deváťáci a deváťačky se svou tř. p. uč. Ivanou Záhorovskou
užívali třídní výlet v Českých Budějovicích, kde mimo jiné pobývali
v historickém centru naší jihočeské metropole.
25. 6. si naši sedmáci a sedmačky se svou tř. p. uč. Radkou Círalovou užívali třídní výlet v okolí Rapšachu.
25. 6. p. uč. Martin Kvapil absolvoval v rámci projektu Rozvoje technického vzdělávání v Jihočeském kraji (http://rapsach.cz/skola/ss_velenice.htm)
odpolední odborný seminář pro pedagogy v oblasti experimentální fyziky –
využití souprav (optika, mechanika elektrotechnika).
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25. 6. – 26. 6. si naši osmáci se svou tř. p. uč. Olgou Imrichovou užívali
třídní výlet s nocováním na turistickém táboře.
Zprávičky z naší mateřské školičky za březen – červen 2014:
12. BŘEZNA – nás navštívila zvířátka ze ZOO Dvorce – ovíječ filipínský a
kajmanka dravá. Zvířátka se nám moc líbila.
11. DUBNA – jsme šli po stopách dětí ze základní školy a zkoušeli si překážky, které na ně čekaly při turistických závodech. Pak jsme šli do cíle jejich
cesty a fandili jsme.
23. DUBNA – koncert v ZŠ s čarodějnicí Elvírou, kde jsme si zatančili a dostali sladkou odměnu.
30. DUBNA – čarodějnické dopoledne – vyrobili jsme si čarodějnici, kterou
jsme pak na hranici dřeva spálili a následně jsme si opekli buřtíky a vařili lektvar s žížalami a medvídky. Pak jsme zpívali pohádkové písničky s kytarou.
5. ČERVNA - školní výlet Zoo Dvorce. V 8:00 jsme nastoupili s batůžky do
autobusu, který na nás čekal na návsi v Rapšachu, rozloučili jsme se s rodiči a
vyjeli jsme. Během cesty jsme si dali malou svačinku, aby nám cesta rychle
utekla. Zanedlouho jsme dorazili. Na zvířátka jsme se moc těšili. Viděli jsme
šimpanze, bílé tygry, vlky a spoustu dalšího. Po prohlídce ZOO jsme si dali obídek, měli jsme řízečky a chleba. Po obědě jsme se vydali do nedalekého Borovanského mlýna na půdu plnou pohádek, kde jsme viděli ručně vyrobené postavičky pohádkových postav, jako například perníkovou chaloupku, létajícího
ševce a jiné. Další zastávka byla na náměstíčku v Borovanech, kde jsme se občerstvili výbornou zmrzlinkou. Po příjezdu zpět na Rapšach si nás vyzvedli rodiče. Moc jsme si to všichni užili bez nehod a škaredého počasí.
26. 6. jsme dostali „poslední dopis“ od paní učitelky Jurákové, která učila německý jazyk v naší mateřské škole. Projekt bohužel letos v červnu
skončil:
Zdravím vás téměř naposledy s mými dětmi z MŠ v
Rapšachu.
Jelikož jsme nemohli
uskutečnit návštěvu k našim
přátelům do MŠ v Heidenreichsteinu (a bylo nám to trochu líto), tak jsme šli aspoň
navštívit naše starší kolegynemčináře v ZŠ v Rapšachu.
Zavzpomínali jsme na společně chvíle a některé písničky a básničky jsme si společ-73-
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ně zazpívali.
Vůbec jsme ale nelenili a vyrobili pro rakouskou MŠ krásný dárek a to především díky p. učitelce Marcelce Benešové.
Tak se, prosím, na nás ještě podívejte!
Krásné prázdniny přejí předškoláčci, kteří už skoro umí německy.
Auf Wiedersehen! :-)
Od 23. 6. do 27. 6. tradičně na konci školního roku v naší základce:
kontrola a předávání učebnic
5. pedagogická rada (výchovně vzdělávací oblast, organizace konce
školního roku)
úklid učeben, úprava okolí školy
volejbal – vycházející : pracovníci školy s překvapujícím výsledkem
0:2
diskotéka 9. třídy – tanec a písničky na přání, hry, soutěže a zpívání
za účasti dětí a vyučujících z naší základky a mateřské školičky
slavnostní oběd vycházejících
předávání vysvědčení
slavnostní ukončení školního roku 2013/2014
rozloučení nejen s našimi vycházejícími žáky a žákyněmi a přivítání
prázdnin.
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Song pro deváťáky 2014
(v originále When I was your
man)
1. Dneska jste slyšeli ve škole poslední zvonění
Smutní se loučíme a štěstí vám
přejeme
Blíží se doba, kdy budete úplně
dospělí
Je čas se rozloučit a jít dál
2. (REF.) Když Ráďa (Šebesta)
běžel jak pirát,
Každý se smál
Běžel tak rychle jako nikdy
Asi se bál
3. Hanka (Kováčová) se jednou za
Bruna dost možná šťastně vdá
Míra, Pavel, Jirka i Áda tak smůlu
má
Víc než sto tisíc výtisků své knihy
snad jednou vyprodá
Se Zuzkou si fotku udělá
4. Letos Roman (Ferenc) svůj vysněný titul missáka snad získá
Vousy oholí, cigára dokouří pár
fotek nafotí
Jeho břicho snad už viděli všichni dost zblízka
Z téhle sloky se možná i zapotí
5. (REF.) Zuzka (Zahradníková)
poslouchá Justina Biebera
Ráda ho má
Jeho vlasy jednou ostříhá
Podpis jí dá
6. Až jednou někdo chytí žraloka
v rybníce
Bude to určitě František Beníšek
Je tak velký, že se nevejde do
žádné krabice
Koupíme mu velký pelíšek
7. Jana (Beníšková) nám o sobě
-75-

ZŠ a MŠ v Rapšachu

Kronika 2013/2014

nikdy nic nepoví
Žadnej chuligán jí nikdy neskolí.
Snad jen Vitalij Kličko se jí nebojí
Její móda skoro nic nestojí
8.[refren] Dušan (Herzog) snad
bude slavný pivník
Pivo udělá
Zaplní s ním obrovský rybník
Dobře vydělá
9. Eliška (Kreklová) ráda cizí svačiny požírá
S Aničkou běhá, věci si kupuje a
ráda si zazpívá
Se svou kytarou jednou ceny Grammy posbírá
Špatnou náladu moc často nemívá
10. David (Prokeš) se hrozně rád
projíždí na svojí čtyřkolce
Dobře lyžuje, tátovi pomáhá a
skvěle koluje (=jezdí na kole)
Místo učení radši by chytal snad
motýly na louce.
Zelený smrkový les velmi miluje.
11.[REF] Míša (Machová) za Camerona se provdá
Je bláznivá,
svých skvělých cílů se nikdy nevzdá.
Je odhodlaná
12. Jula (Ferenc) se v Rapšašským parku na kole rozsekal
Dvě ženy s taškama mu nechtěly pomoct nahoru
Častokrát ve škole usnul, až nahlas zachrápal
Na voru dopluje po řece možná až
do Dvorů
13. Míra (Dušek) do „Káčka“
chodí možná snad víc než do školy
Doktory oběhá, nejčastějc musí jít
k zubaři
Hasiči vzkazují: „Nekuřte za horka na poli.“
Se Šindym budete rapeři výborní
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14. ref. Pavel (Vlk) často jí vtipnou kaši
Holky má rád
Uzle si koupí, i kdyby prošly
Umí se prát
15.
Síma
(Tomanová)
v Krumlově, v Třeboni trdelníky
ve stánku prodává
Babica závidí che umět alespoň
takový
Na pobyt ve škole ona dost často
nadává
Raději upeče koláče makový
16. Paňčelka Ivana s Eliškou tak trochu válku má
Lumpíci, truhlíci, opičky, k nám do školy dochází
Na testy, zkoušení, úkoly dost často zapomíná
Taháky někdy nachází

Naši vycházející žáci a žákyně, přejeme vám
úspěšný start do dalšího kola střetu s životními osudy,
hodně zdraví, štěstí, kamarádů, kamarádek a úspěchů!!!
Přejeme všem sluníčkové a pohodové prázdniny
a ať je nový školní rok 2014/2015 zase o něco
lepší než ten uplynulý 2013/2014!!!
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Přepsala Janša...

Tak jsme se tu po roce opět
setkali. Téma letošního tábora
zní „Tajuplná řeka“. Podle dosud známých informací nás letos čeká velmi mnoho cyklistických výletů. Osazenstvo tábora
se letos krapet pozměnilo. Přijelo mnoho nových táborníků, tak
doufejme, že se jim zde bude
líbit a rozhodnou se přijet i
v letech příštích. Na tábor jsme
dorazili po 4. hodině a řádně se
ubytovali. Ubytování je tu vcelku luxusní, mravence spolknete málokdy. Jakmile jsme se tu trochu rozkoukali,
tak nás čekala 1. etapa CTH. Dostali jsme navigaci a podle té hledali stanoviště,
která jsme měli obejít. Stanoviště byla celkem 4. Tuto etapu vyhrál kapitán Filip
a jeho tým. Zvládli to v rekordním čase 12 minut. Když jsme dosoutěžili,
tak nám v kuchyni připravili skvělý
rohlík se sýrem. Po večeři jsme se dali
do stavby volejbalového hřiště. Tomáš
nám posekal trávu a tak my ostatní
mohli v klidu napnout síť a jít hrát.
Nic dalšího jsme už dnes nestihli, protože se začalo stmívat a my si museli
jít vyčistit zoubky a spát. V noci se
strhl prudký liják a začalo foukat.
Jakmile přestane pršet, tak jdu spát.
Lux

Dnes ráno nás svým bouřlivým
hlasem vzbudil Velký Martin. Rozcvičky se však ujal David a dal všem
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táborníkům pořádně do těla (v neděli). K snídani jsme nafasovali vánočku
s lahodným a teplým kakaíčkem. Když jsme se pořádně nasnídali, pustili jsme se
do stavby táboráku, která se křížila s lukostřelbou, ve které byl nejlepší Filip
Ginzel. Na táborák jsme nařezali nějaké dříví a malí mezitím došli pro chrastí.
K svačině jsme dostali rohlík se sýrem a následně jsme vyrazili na etapu
s navigací. Družiny startovaly jedna po druhé, avšak pouze 1. družina, která vyrazila ještě před obědem, splnila všechny úkoly. Byla to družina Luxova.
K obědu bylo maso s bramborem. Po obědě startovaly další 2 družiny, které
však již nebyly tolik úspěšné. Z části to bylo také kvůli špatné navigaci, která
měla odchylku minimálně 50 metrů na téměř každém stanovišti. Mezitím probíhala etapa se sbíráním šišek, ze kterých jsme následně poslepu stavěli kruh. Muselo to vypadat věru komicky. Tuto etapu vyhrála družina A+E (Elam). Když se
již všichni vrátili z lesa z oné etapy se skvělou navigací, pustili jsme se do další
etapy. V této etapě jsme potřebovali mnoho znalostí z Česka. Tato etapa se skládala ze dvou částí. Tyto etapy opět vyhrála Luxova družina, druhý se umístil
tým Ády a na krásném třetím místě se umístila družina Grizzlyova. Den ukončil
Velký Martin svým mimořádně tichým pískáním. (Tento zápis ovlivnil Lux a
Grizzli, jelikož jsme přišli později.)
Lux, Filip, Adam, Judy

Dnes ráno nás probudil Tomáš,
který nás také řádně protáhl při rozcvičce. K snídani nám byl přidělen
chléb s paštikou. Po snídani jsme dokončili etapu s chytáním míče do
plachty. Tuto etapu jsme započali již
včera, ale bohužel jsme se o tom zapomněli zmínit. Když nastal ten pravý
čas, dali jsme se do učení šifer. Mezitím nás David posílal na důkladnou
kontrolu klíšťat. Když skončilo školení
v šifrách, někteří z nás šli hrát volejbal. Jakmile jsme se do hry pořádně
zabrali, byli jsme povoláni k obědu.
K obědu bylo friko a jako hlavní chod
znamenité, bravurně usmažené koblížky s marmeládou a šlehačkou. Když
jsme se pořádně nadlábli, čekal nás
dlouhý polední klid. Jakmile jsme byli
dostatečně odpočati, sedli jsme na kola a vyrazili na cestu kolem světa. Navštívi-79-
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li jsme tak známá místa, jako
jsou například Benátky, Paříž,
New York. Naši cestu jsme zakončili na starém tábořišti, kde
jsme dali jednu etapu. Na výsledky však stále čekáme, ale již
dnes víme, že nejrychlejší ze
všech byl Judy a první z holek
byla Tereza (Kev). Když jsme
dosoutěžili, sedli jsme opět na
svá kola a vyrazili zpět
k tábořišti, kde na nás čekala
večeře. Po večeři jsme se chvíli
jen tak poflakovali. Jelikož nepršelo, tak jsme dnes mohli konečně usednout
k zahajovacímu táboráku. Úvodní řeči se ujal Filip a oheň zapálil Vašek. U táboráku jsme si všichni pěkně zazpívali a po vyčištění zoubků ulehli do svých spacáků.
Lux, Filip, Áda, Judy

Ráno nás vzbudila Janča…píšťalkou. Následně jsme se protáhli velmi pozoruhodnou rozcvičkou. Po vyčištění zubů nás čekala výtečná snídaně, kterou připravila Eliška s Justou. Potom jsme šli na etapu, která byla velmi jednoduchá,
jelikož se objevila minulý rok. Po několika velmi urputných bojích vyhrál tým
Adamův (Elišky tým to není). Druhá etapa nám byla opět povědomá, ale i přesto
se mnohým z nás nedařila. K obědu bylo kuře na paprice, které všem chutnalo.
Po obědě nás Kája informoval o tom, že pojedeme opět do pískového lomu, kde
na nás čekaly 2 etapičky. Na výsledky obou dodnes čekáme. Po návratu do tábora na nás čekal hrnec plný borůvkového jogurtu. Když jsme vylízali všechen jogurt, zprovoznili jsme sprchu.
Téměř všichni jsme se umyli, až
na pár „prasáků“, které nebudeme zmiňovat (Ginzel). Po
vysprchování jsme měli až do
večeře lážo plážo, ke kterému
jsme měli vynikající slepičí polévku a chleba s rybičkovou
pomazánkou. Další skvělý den
ukončila Janča.
Áda, Judy, Filip, Eší
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Dnes nás rázně vytáhl ze
spacáků David a stejně tak se
ujal rozcvičky, gauner jeden.
K snídani jsme dostali chlebík
s marme-ládou a jako bonus
nám rodiče Johanky Jonášové
přivezli dortík z koblih a za to
má u nás velké plus. Posilněni
dobrou snídaní jsme se pustili
do dnešní etapy. Ta spočívala
v házení bomb na soupeřovu
stranu. Po poctivém přiznání Adama tuto etapu vyhrála Luxova družina. I při
velice „obětavém“ nasazení Filipa jeho družina radši prohrála. Před obědem započala další etapa CTH, na kterou však stačily vyrazit 2 družiny. Tým A+E (ale
již odpoledne Kreklíkův) si musel na svůj start počkat až do příchodu jednoho
z týmů. Tato etapa byla velice náročná, jelikož jsme podle stupňů a metrů chodili na předem daná stanoviště. Bylo to však kvůli „nechtěné“ chybě Malého Hanze, který již před příchodem poslední družiny sklidil některá stanoviště. Touto
dobou se již začala projevovat čočka, která byla k obědu, mimochodem vynikající a tak při další etapě, kterou jsme hráli v hangáru, musela být zvednutá plachta. Během této hry nastal příjezd již dlouho očekávaného Kreklíka, který tak vystřídal svou sestru Elišku, která nás naopak opustila, snad se brzy uzdraví a vrátí.
O dalším dění v rodině Kreklových vás budeme informovat. Po této etapě byl již
jen volejbal a nějaké drobné hry v hangáru. Jakmile nastal čas večera, tak jsme
si šli vyčistit zoubky a spát.
Lux, Kreklík

Z ranních snů nás dnes ráno vytrhl Hanz malý. K rozcvičce nám Velký Martin pustil ze své mp3 pohádku Chléb s máslem, zde uvedu názornou ukázku:
„Šel chleba a potkal chleba s máslem. Chléb s máslem se ptá: Chlebe, můžu jít
s tebou?, přičemž chleba odpoví: můžeš a tak jde. A takhle to šlo ještě dalších
45 minut. Dnes jsme se konečně dočkali naší vysněné snídaně, chleba
s máslomedem. Posilněni touto skvělou snídaní jsme se vrhli na dnešní 1. etapu
a hru jednotlivců. Hanz a Tomáš nás odvedli na soutok „Vltavy a Labe“ a zde
jsme si tahali ocasy. Hru jednotlivců vyhrála Lucka a v následující etapě zazářil
Fíla a jeho družina, která obsadila 1. příčku a dokončila tak etapu s polovičním
časem, než všichni ostatní. Ke krmení nám předhodili gulášek s libovýma kolínkama. Po vytrávení nás čekal výlet na kolech. Jeli jsme na -../.-./.-/-.-./../-.-./..
(teď se předveď, Šíšo). Cestou tam jsme využili několik Kájových zkratek. Na-81-
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příklad jsme absolvovali velký zbytečný výšlap do zarostlého kopce, po kterém
následovala cesta plná kamenů, kde se několik táborníků vyválelo, ale naštěstí
s námi jel náš ochotný zdravotník David, který všechny sebral hrobníkovi
z lopaty. Když jsme se konečně doplazili k cíli, čekala zde na nás další etapa.
Ladně jsme skákali přes kameny a zapisovali náčrty vyobrazené na nich. Etapu
vyhrála družina Kreklíkova. Cestou domů jsme se dojeli podívat na daňky
k Najdorfu, kde jsme našli jednu kešku, která je umístěna ve zdejším okolí.
V táboře nás uvítali s otevřenou náručí a čočkovou polévkou v hrnci. K večeru
následovalo opět osobní volno, které každý využil po svém, dokud nás neuspala
Ondrova ukolébavka. Všem přejeme dobrou noc.
Lux, Kreklík, Fíla Ginzel

Dnes ráno nás svým bouřlivým hlasem vzbudil Velký
Hanz. Rozcvička nebyla příliš
krutá, ale i tak ji mohl vynechat.
I když jsme byli po včerejšku
velice natěšení, medomáslo nebylo. Avšak i tak byla snídaně
velice dobrá. Po snídani následovala další hra jednotlivců.
V této hře jsme poznávali věci
poslepu, ale místo rukou jsme
používali nohy. Výsledky této
hry nám zůstanou utajeny. Během této hry již vyrazila Luxova družina na menší okruh k chatkám u Kostek.
Ukázalo se, že k chatkám vedou dvě cesty. Jedna suchou nohou po pěkné cestě a
druhá přímo Lužnicí obsypaná trním a kopřivami. První do tábora dorazila Luxova družina a hned po ní Kreklíkova. Posilněni kuřecím hamburgerem jsme
vyčkávali na Fílovo dokončení etapy. Po několikahodinovém hledání se náš
vodník vynořil. Byl přivezen Mášou až do tábora. Zklamáni, že výlet na kolech
kvůli „vodníkovi“ nebude, dali jsme si náhradní hru jednotlivců. Na záda nám
byly přiděleny SPZky a navzájem jsme si je museli opisovat. I přes sabotáže některých hráčů jsme si tuto hru relativně užili a vyrazili směr pískovna. Lehce
zchlazeni koupelí v ledové vodě jsme se natěšeni na návštěvu k Čmuchalů šli
najíst polévky do tábora. Jakmile jsme se vrátili od Čmuchalů, šli jsme si lehnout a spát.
Lux, Kreklík, Fíla
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Dnešního budíčku se ujal
Šíša, který nás řádně protáhl. Po
protažení jsme si dali obvyklý
běh okolo Máši a nabiti ranní
energií jsme se vrhli na rohlík
s máslem a marmeládou. Tradičně jako každou půlící sobotu
se vydali ti silnější z nás do lesa
pro dříví na táborák. Ti menší
vyrazili také do lesa, aby nasbírali chrastí. Z příprav táborového ohně nás vyrušil déšť, a proto jsme se vrhli do hry jednotlivců. Hra spočívala
v uhodnutí předmětu napsaného na toaletním papíru omotaného kolem hlavy.
Tuto hru trefně vyhrál Kreklík, jenž byl toaletním papírem. K obědu jsme si
pošmákli na výtečných špagetkách a pomalu začali vyrážet domů na umytí. O
pár hodin později… Po návratu do tábora jsme se opět umazali při další hře jednotlivců a takhle špinavý jsme ulehli do stanů, protože táborák se přesunul na
pondělí z důvodu nepřítomnosti Olči, Šárky a Šíši.
Kreklík, Lux, Fíla, Adam, Judy

Do pohodového rána nás líbezným hláskem probudil Ondra. Jak už to je v neděli
zvykem, rozcvička nám byla
odpuštěna. K snídani dnes byla
opět vánočka a kakaaíčko,
opravdu znamenité kakaíčko.
Jakmile jsme se řádně posilnili,
vyfásli jsme sušenku a pitíčko a
vyrazili
na
cyklovýpravu.
V čele nebyl nikdo jiný než náš
dnešní oslavenec Kája, kterému
je už přes 30. Po prvních 10 kilometrech jsme konečně zahlédli Rapšach. Kája opět nezklamal. Když jsme ho
konečně přesvědčili, aby nás vzal po cestě, přelstil nás a opět nás vzal přes kamenitý terén. Naším cílem byl Kunšach, kde nás čekala další etapa. Váleli jsme
si pneumatikou po okruhu v „Silverstone“. Po zdařilém výkonu všech 3 stájí o
8,242 sekundy vyhrál Kreklíkův tým. Při návratu zpět do tábora byl Velký Hanz
ponechán někde v okolí Halámek dravé zvěři, neboť mu praskl řetěz. Naštěstí se
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inspiroval od malých a svůj boj o přežití zvládl na výbornou. To nás však nepotěšilo tolik, jako jeho dnešní skvělý oběd. Dnes totiž Andulka s Majkou připravily naprosto delikátní řízek s bramborem. Po nutné době poledního klidu jsme se
pustili do další etapy CTH, kde jsme podle indicií měli uhádnout slovo oheň.
Skoro všechny týmy to zvládli na první pokus, akorát Kreklík i přes nátlak týmu
zvolil špatné slovíčko a to ho stálo vítězství. Všechny týmy dorazili do tábora
přesně v momentě, kde přijeli Kevovi rodiče a hlavně ZMRZLINA. Zmoženi
horkem a spalujícím sluncem jsme se dobelhali k nejbližší kaluži (pískovně) a
zde jsme se zchladili. Zde si na siláka hrál Čechovina, ale byl spacifikován a zesměšněn Kreklíkem. Po návratu z pískovny nám bylo uděleno osobní volno, které většina z nás využila k přípravě scének na zítřejší půlící táborák. Při nástupu
jsme předali své dary našemu nejoblíbenějšímu a nejlepšímu Kájovi na světě.
Ještě jednou vše nejlepší Kájo!
Kreklík, Lux, Fíla, Adam, Judy

Dnes ráno se na rozcvičku pln elánu vrhl David. Rozcvička dnes byla
krutá, bylo vidět, že Dave si to vyloženě vychutnává. Po nesmírném utrpení na rozcvičce si vybral několik
„dobrovolníků“ a ti šli umývat latríny.
Mezi nimi byli opět Adam a Judy. Tito
chudáci nemohli ani snídat, protože
hlavu měli utopenou v latríně. Prošvihli tedy naší oblíbenou snídani a to medomáslo. Po medomáslu následovala
další etapa CTH, jejímž smyslem bylo
sbírání borůvek. V této etapě opět vyhrál Luxův tým. K obědu jsme dostali
gulášek s knedlíkem a jako vždy jsme
si pošmákli. Po obídku a nutném poledním klidu jsme vyrazili na pískovnu, jelikož nám nesnesitelné vedro nedovolovalo dát si další etapu. Na pískovně jsme museli vydržet až do svačiny, protože vedoucí nás nechtěli na tábořišti. Svačina možná byla (viz. denní rozpis). Po sváče jsme byli nasazeni v lese
na další etapu. Ta spočívala v tom, raketu provést skrz galaxii. Tuto etapu výjimečně vyhrál Fíla a jeho tým. Po této etapě, dali jsme si ještě jednu, ve které
jsme z krepáku museli postavit vozidlo. Nejlepší vozidlo měl Kreklík. Večeře se
dnes skládala z několika chodů. Jako první chod nám byl naservírován rohlík
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s rybičkovou pomazánkou a
jako dezert palačinky. Po večeři
jsme se vrhli na táborák. Úvodní řeč si dnes přichystal Kreklík
a oheň zapálil Fíla. Za tento večer jsme shlédli spoustu skvělých scének, například tu mojí
(Kreklíka), ale hlavně se vytáhli
malí se svým zpěvem a krásnými výrobky. Velcí přišli
s jednou básničkou, písničkou a
sadou vtipů. Vše zakončila společná scénka „partička“, kterou
si nakonec odehráli vedoucí sami. Místo obvyklé večerky jsme byli vysláni na
dobrodružnou výpravu. Nakonec jsme vypustili balónky štěstí a šli do hajan.
Kreklík, Lux, Áda, Filip, Jouda

Konečně jsme se dočkali dlouho očekávaného výletu do Nové Bystřice a také jsme se dočkali dne bez rozcvičky. Pod vedením Šárky nám byla připravená
snídaně, svačina i oběd. Vyfásli jsme výbordelnou sekanou, kterou jsme zdlábli
ještě v autobuse. Viděli jsme nějaký kámen, skoro našli nějakou vodu a celý
šťastní jsme se vydali do autobusu směr Nová Bystřice. V Nové Bystřici jsme se
usadili do hospod a přejedli se zmrzliny. Dále jsme si zašli koupit klobouky podle nejnovější vietnamské módy. Zmrzlinou přepapaný Lux měl co dělat, aby
udržel svůj žaludek na uzdě. Největší atrakcí dne byla Janča, která převrhla 2
stoly, vyvrátila 2 lavičky, zranila 6 lidí a hlavně vylila pivo. Pobaveni Janči výstupem jsme se vydali na rakouskou stranu. Naprosto oddaní Kájovým schopnostem jsme se tentokrát ani jednou neztratili. Cestou do tábora jsme v Judim
objevili nového DJ, pustil nám
např.: Tunak, ukázka: truk truk
truk truk truk truk da da da“.
V táboře jsme začali uzlovat a
střílet na terč. Tyto radovánky
přerušil prudký liják, který pokračuje až do dnes… Díky dešti
nás Kája poslal spát, aniž bychom si vyčistili zubáky.
Kreklík, Lux, Fíla, Áda,
Joudínek
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Do chladného rána nás vzbudila „paní Vlaďka“, která nás věru moc protáhla. Po vyčištění
zoubků nás čekala vskutku dobrá
snídanička, která se skládala
z chlebíčku
s máslíčkem
a
marmoškou. Při nástupu „paní
Šíšová“ posilněná znamenitou
snídaní mocným sekem rozsekla
špalek na několik kousků. Posléze jsme dokončili hry jednotlivců, které minulý den překazil prudký liják. Po dokončení těchto her se nic moc
nedělo. Z této pohody nás vytrhla až svačina. Poté jsme měli opět čas na svoje
hrátky. Obídek byl velmi vydařený, dostali jsme knedlíčky zalité borůvčičkovou
omáčkou. Po nutném odpočinku nás čekaly 2 další etapičky CTH. F první z nich
jsme si zahráli na zvířátka, tuto etapu vyhrál JUDYHO tým (promiň Luxi).
V další etapě jsme museli uskutečňovat nadlidské výkony, proto vyhrál Kreklík.
Dnes se David ukázal jako pravý policista a nevzal úplatek od Kreklíka a Luxe,
ba naopak je potrestal prasetem. Večer nastala dlouho očekávaná překážková
dráha, kterou vyhrál Judy. Dali jsme si výbornou rajskou s rýží, vyčistili si
zoubky a šli spát.
Judy, Adam, Fíla, Váša (Kyblík)

Do dnešního rána nás probudila Olča. Olča nás potrápila středně dlouhou
rozcvičkou, po které jsme se nabaštili rohlíčku s marmeládou. Po snídani nám
bylo oznámeno dosavadní pořadí CTH. Před závěrečnou etapou byl ve vedení
Luxův tým, následoval tým Kreklíkův a na krásném třetím místě tým Grizzliho.
Postupně jsme začali vyrážet na
ttrať. Jako první vyrazil Grizzli.
Po 30 minutách vyrazil Kreklík
a za dalších 30 minut vyběhl
Lux. První stanoviště, kam jsme
měli dorazit, bylo kousek za
„chatama“. Zde jsme dostali
k vyluštění šifru a poté se dostávali k pokladu v uzavřené
truhle. Na stromech bylo vyvěšeno 60 klíčů a my měli najít
ten pravý. Druhé stanoviště by-86-
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lo na kótě 450, kde nám byla předána další šifra a přečtena pověst o Rapšašském
klášteře. Zde bylo úkolem dostat mnicha do kláštera. Mnicha jsme přehazovali
přes větev stromu. Když byli mniši bezpečně v klášteře, vyrazili jsme si do tábora pro oběd. K obídku jsme již tradičně dostali sekanou s chlebem a okurkou.
Jakmile jsme si trochu odpočali, vyrazili jsme na další stanoviště, které leželo na
Nové Huti. Zde měl Luxův tým drobné potíže se zkratkou, ale na konec se asi
po půlhodinovém trápení našli. Na tomto stanoviště čekali malý Hanz
s Davidem, kteří si pro nás připravili střílení na terč a házení na kužely. Jakmile
jsme zvládli tyto těžké úkoly, vyrazili jsme na stanoviště k Žabinci. Zde nás čekali Velký Hanz s Tomášem. Ti pro nás měli připravenou šifru, ve které nám
vyšel Klikov. Poté jsme přírodními materiály plnili petlahve vodou. Jelikož zde
bylo poslední stanoviště, tak nás čekal již jen návrat do tábora. Nejrychlejším
v etapě byl Kreklíkův tým, 2. Luxův tým a třetí skončili Grizzlíci. V plnění úkolů byl nejlepší Luxův tým, 2. Kreklíci a na 3. místě tým Grizzliho. Hru jednotlivců letos vyhrál Áda, na 2. místě Kreklík a na 3. Justa. Po vyhlášení výsledků
jsme již měli osobní volno, které každý využil po svém.
PS:

šifry: 1. Eliška, 2. Justa,
uzly: 1. Anička, 2. Justa,

3. Kreklík
3. Eliška
Lux, Fíla, Adam, Judy

Dnes ráno nás svým líbezným hlasem vzbudila Lucka.
Rozcvička byla celkem přiměřená. K snídani nám v kuchyni
připravili chléb se sýrem. Po
snídani jsme se dali do příprav
táboráku a výjimečně nejubilejního 20. ročníku Her bez pranic.
Zahájení začalo v 11 hodin, a
jakmile skončilo, spustil se
déšť. Kvůli počasí jsme si museli dát chvíli pauzu, ale hned
jak se vyjasnilo, začali jsme konečně soutěžit. Táborníci letos poskládali 6 týmů. Tuňáci, Mrkvičky, Petiovci,
Haribosunaři, Rebelové a Borky. Sedmý byl tým vedoucích, který se jmenoval
www. nadprummerni.cz. Disciplín bylo letos celkem 8. První byla disciplína
Klackošťouch, kde jsme váleli klackem polínko. Druhou disciplínou byl Pneuhod. Zde Tuňáci porazili tým vedoucích. Třetí disciplínou byl Pneubarel. Po
skončení 3 disciplín nás Majka s Andulkou zavolali na oběd. K obědu dnes byla
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již legendární svíčková. Oběd byl tak znamenitý, že se přejedl snad každý
v táboře. Když jsme vytrávili, pustili jsme se znova do soutěžení. Po 3 disciplínách vedli Tuňáci a dokonce i nad vedoucíma. Ve 4. soutěži však neuspěli a tak
se do vedení dostal tým www. nadprummerni.cz. Své vedení již udrželi a stali se
absolutními vítězi. Vítězi mezi táborníky se stali Tuňáci, 2. Haribosunaři, 3.
Borky (1. čistě ženský tým), 4. Petiovci, 5. Mrkvičky, 6. Rebelové. Po vyhlášení
výsledků a předání cen jsme usedli k táboráku a pořádně si zabékali. Někteří
z našich táborníků dokonce předvedli připravené scénky. Dále jsme také dostali
pochvaly. Po 10. hodině šli malí spát a ostatní ještě chvíli zůstali u táboráku.
Lux

Tak je to opět tady. 14 dní
uteklo jako voda a tábor je za
námi. Všichni jsme si to tu letos
užili a určitě budeme dlouho
vzpomínat. K snídani jsme dostali rohlík s marmeládou. Posilněni snídaní, dali jsme se
všichni do úklidu. Po uklizení
stanů a tábořiště, dostali jsme
svačinu na cestu. Poté jsme se
již jen všichni rozloučili a Ondra nám k tomu krásně zahrál
na kytaru a zazpíval. Doufejme,
že se zde příští rok opět v hojném počtu sejdeme. Závěrem bych chtěl poděkovat
všem, kteří se letošního tábora zúčastnili, hlavně našim skvělým kuchařkám,
které tak znamenitě vařily.
Lux
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