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ZÁŘÍ 2015
1. 9. jsme slavnostně zahájili nový
školní rok 2015/2016 za přítomnosti naší
paní starostky Lenky Cvrčkové.
Přivítali jsme společně nového vyučujícího v naší základní škole – pana Ondřeje
Maxu.
Popřáli jsme našim nejmenším žákům a
žákyním, našim prvňáčkům, úspěšné vykročení do další životní etapy a předali jsme jim mimo jiné pamětní list, kufřík Bezpečně do školy i do přírody a z projektu Ovoce do škol box na svačinu s mlékem a zvířátkem.
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. Byl proveden nátěr a výmalba
soklů chodeb, učeben a dalších místností.
Zrealizovali jsme rozsáhlou výměnu radiátorů ve školní kuchyni a jídelně, družině a ve
vybraných učebnách I. a II. stupně, rekonstrukci oken na chodbách I. a II. stupně a zčásti na
toaletách a také opravu vstupních dveří. V mateřské školce je naplánována rekonstrukce fasády a oken.
PŘEJEME VŠEM NAŠIM ŽÁKŮM, ŽÁKYNÍM, RODIČŮM
A PRACOVNÍKŮM ŠKOLY ÚSPĚŠNÝ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016!!!
Během prázdnin nám přišel dopis od našeho „syna“:
Drahá tetičko Křížová,
píše ti tvůj milovaný syn S. Maria Arputha Selvam. Já a moje rodina se máme dobře.
Mám vám všem od nich vyřídit pozdravy. Jak se máš? Nemůžu se dočkat, až se s tebou potkám. Jsem šťastný, že ti mohu napsat. Teď jsem prvním
rokem na vysoké škole, studuje se mi dobře. Moji přátelé se tam ke mně chovají pěkně. I s učiteli jsem spokojený. Velmi dobře jsem zvládnul semestrální zkoušky,
doufám, že dostanu dobré procentuelní ohodnocení.
V současnosti jsem na letních prázdninách s rodinou
a přáteli. Na vysoké máme spoustu festivalů a slavností.
Slavili jsme sportovní den, den školy atd. Všechny byly
zábavné. Na škole jsem byl součástí fotbalového a kriketového mužstva. V dubnu jsem byl na kempu v St. Xavier's Home of Love. Bylo to pro můj život přínosné.
Učili nás poznat sama sebe ve vztahu k druhým a ke
společnosti. Taky nám dali množství praktických příkladů. Poté, co kemp skončil, vzali nás na prohlídku Gand-
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higram University. Prošli jsme si Gándího muzeum, zemědělskou farmu, pevnost v Dindigulu
a dozvěděli jsme se některé nové informace na katedře botaniky. Děkuji vám za to, že mi v
mých studiích pomáháte. Nikdy v životě vám tuhle podporu nezapomenu. Modlím se za vaše
zdraví a budoucnost. Vzpomeňte si i vy ve svých modlitbách na mé studium a zdraví.
Děkuji.
Váš milující syn S. Maria Arputha Selvam
2. 9. jsme zahájili již tradiční dobročinnou sbírku pro CPK – CHRPA formou prodeje
Směsice předmětů – záložek, motanic, pohledů, labyrintů, tetování, samolepek, bludišť a hopíků s motivy koní v ceně 10,- Kč za jeden kus.
Připomeňme si, že jsme v minulosti přispěli na potřebnou činnost tohoto sdružení nákupem např. motanic (2013/14), 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 přispěvatelům!!!
3. 9. si o velké přestávce naši žáci a žákyně 1., 3., 5., 6. a 7. třídy užívali sladkou odměnu za nejrychleji odevzdané přihlášky ke školnímu stravování v rámci tradiční soutěže pořádané naší školní jídelnou.
Blahopřejeme a dobrou chuť všem strávníkům po celý školní rok!!!
3. 9. navštívili naši žáci a žákyně 5. třídy pod vedením p. vych. Miroslavy Jáchymové
v rámci naučně poznávací exkurze se školní družinou místní obecní knihovnu, kde se seznámili s jejím provozem a knižním fondem.
V týdnu od 15. 9. zahájily v naší škole činnost následující zájmové kroužky:
Pěvecký – p. uč. Květa Machová (středa 12.35 – 13.20 hodin)
Anglický jazyk (I. stupeň) – p. uč. Martin Wipplinger (pondělí 12.25 – 13.20 hodin)
Dovedné ruce – p. uč. Anna Nováková (pátek 12.35 – 13.20 hodin)
Výtvarný – p. uč. Martin Kvapil (pondělí 12.35 – 13.20 hodin)
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Florbal (II. stupeň) – p. uč. Martin Wipplinger (středa 13.30 – 14.15 hodin)
Florbal (I. stupeň) – p. uč. Ondřej Maxa (pátek 12.35 – 13.20 hodin)
Turistický oddíl mládeže „Práčata“ – p. řed. Karel Snětina a p. uč. Pavlína Křížová (pondělí
13.45 – 15.00 hodin).
A také se naši žáci a žákyně setkávají v rámci výuky náboženství.
10. 9. naše děti v mateřské školce kreslily a vybarvovaly vodovkami na čtvrtce svůj
obličej a na zahradě kopaly míčem, hrály si
s auty a kočárky nebo pobývaly na prolézačce. A při obědu si pochutnávaly na žemlovce.
V naší školce byla zahájena rekonstrukce
oken, fasády a zateplení.
11. 9. jsme zveřejnili:
3. 9. jsme navštívili obecní knihovnu a
moc se mi tam líbilo. Líbila se mi tam kniha
o koních. Líbila se mi tam literatura pro děti. Zaujaly mě taky detektivky. Mohli jsme si číst
komiksy, knihy pro děti. Knihy byly krásné a moc se nám tam líbilo. Děkujeme paní učitelce,
že nás vzala do knihovny. Klárka a Verča.
Při návštěvě v rapšašské knihovně jsme četli zajímavé knihy. V knihovně nás zaujala
detektivka. Četli jsme komiksy a dětské knihy. Komiksy se jmenovaly Rychlé šípy. Byly tu
dětské a dospělé zajímavě hezké knihy. Byly tam kuchařky, detektivky, komiksy a knihy o
koních a zvířátkách. Terka a Nikča
3. 9. 2015 jsme navštívili se školní družinou Obecní knihovnu. Byly tam moc pěkné
knihy jako např. Rychlé šípy a Harry Potter. Knihy byly rozdělené na druhy např.: pohádky,
detektivky atd. Moc se nám tam líbilo a doufáme, že ji navštívíme ještě někdy příště. Ondřej
Šikr a Ondřej Vetrák.
15. 9. si naše děti z I. stupně užívaly vitamínky z hruštiček 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.
Dobrou chuť!!!
15. 9. jsme si malí i velcí, hoši a děvčata,
dětičky ze školky a žáci a žákyně z naší základky spolu s vyučujícími v dopoledních
hodinách zazpívali s Viktorem.
17. 9. nás navštívil bývalý žák Michal
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Kica. Pohovořili jsme o tom, co život přinesl, přináší a přinese.
17. 9. žáci a žákyně z naší školní družiny (5. třída) pod vedením své p. vych. Miroslavy Jáchymové navštívili místní keramickou dílnu p. Pavla Kovaříka.
Od našeho průvodce, p. P. Kovaříka,
jsme získali mimo jiné následující poznatky:
- první písemný záznam o hrnčířské dílně se datuje k r. 1905
- na fasádě jedné z budov jsme si přečetli nápis FRANTIŠEK VOLF HRNČÍŘSTVÍ
- příprava hlíny ke zpracování, použití forem a následná příprava polotovarů k výpalu
- ukázka úpravy polotovaru na hrnčířském kruhu, zdobení, nasazování ucha na hrnec
- Kasselská pec – postup při výpalu
- zodpovězení všetečných otázek.
Z webu http://www.calla.cz/atlas/detail.php?kat=1&id=1243 jsme převzali: údaje o vypalovací Kasselské peci – Kasselská: palivo – odpadní dřevo, v provozu – r. 1910, nově od r.
2004. Typické znaky Kasselské pece: pec je na rovině, dřevo hoří na roštu, přikládá se dvířky,
které se po přiložení zavírají, štandr žár rozvádí do celé šíře a výšky pece, odtah do komína je
u podlahy pece. U dna pece, zejména ve střední a zadní části, by teplota nedosáhla požadované výšky, v závěru výpalu se topí i bočních topeništích. Ze začátku výpalu se musí otevřít
špér (dvířka do komína pro falešný vzduch), aby komín tolik netáhnul, teplota by jinak stoupala příliš rychle. První část výpalu se dělá několik dní (dosušení pece i zboží), hlavní část
běžným tempem.
Děkujeme panu Pavlu Kovaříkovi za velmi zajímavé a poučné vyprávění a ukázky svého řemesla!!!
18. 9. v prostorách naší školní družiny odborná
firma naistalovala COOL BAR, a to na základě „Dárkového certifikátu pro vítěznou školu ZŠ a MŠ Rapšach
soutěže ZDRAVÉ ZUBY 2015 v celkové hodnotě
30 000 Kč“. COOL BAR – technologie pro přípravu
studených nápojů + dárkové balení koncentrátů, bylinných a ovocných čajů v cateringovém balení značky
Biogena od společnosti BIOGENA CB, spol. s r.o.
Kromě této hlavní ceny jsme obdrželi také celou řadu
drobných hodnotných produktů.
21. 9. si naše děti z I. stupně užívaly vitamínky
z jablíček v rámci projektu „Ovoce do škol“ finančně
podporovaného Evropským společenstvím. Díky účasti
na tomto projektu obdržíme na jeden rok zdarma měsíčník Svět potravin. Pro všechny zájemce realizuje také p. Miroslava Jáchymová prodej
svačinek.
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23. 9. před budovou školy rozkvétaly
rododendrony.
24. 9. – 25. 9. podnikli naši žáci a žákyně v rámci povinně volitelného předmětu
Historie regionu pod vedením p. uč. Pavlíny Křížové naučně poznávací výpravu do
Brna, kde navštívili Kapucínskou hrobku,
VIDA Science centrum a hrad Špilberk.
Nocovali v hostelu Eleven.
Více na:
http://www.kapucini.cz/domains/kapucini.cz/index.php/hrobka-v-brne
http://vida.cz/
http://www.spilberk.cz/

24. 9. naši žáci a žákyně 7., 8. a 9. třídy pod vedením p. řed. Karla Snětiny a p. uč. Martina Wipplingera navštívili OA, SOŠ a SOU Třeboň (http://www.sostrebon.cz/) v rámci
„Evropského dne jazyků“: přijďte si procvičit znalosti z českého, německého, anglického a
ruského jazyka; máme připravené zábavné programy pod vedením jazykářů a studentů. Zn.
Jazyková výbava může být i zábava.
Děkujeme organizátorům za poučně a
velmi zajímavě strávené dopoledne
a také za zajištění pohodlné dopravy!!!
24. 9. žáci a žákyně ze školní družiny
(5. třída) pod vedením své p. vych. Miroslavy Jáchymové navštívili náš Obecní úřad
v Rapšachu. S paní starostkou Lenkou
Cvrčkovou a s panem Jaroslavem Čurdou
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besedovali o postavení, zaměření a úkolech obecního úřadu, orgánu obce.
Děkujeme p. starostce L. Cvrčkové a p. J. Čurdovi za velmi zajímavé a poučné
setkání!!!
29. 9. se naši žáci a žákyně 3. a 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.
Děkujeme organizátorům za velmi poučně a zajímavě strávené dopoledne!!!
30. 9. uspořádali p. uč. Martin Wipplinger a p. řed. Karel Snětina spolu se ZŠ a SK Rapšach kvalifikační (nulté) a zároveň okresní kolo turnaje CoCa-Cola Cup pro fotbalové
týmy žáků II. stupně základních škol z Nové Bystřice a Rapšachu.
Počasí nám přálo a sportovní vystoupení obou týmů jsme si užili; minipizzy, koláčky,
langoše, párky v rohlíku a lahodné studené i teplé nápoje nám na čerstvém vzduchu chutnaly.
Po ukončení zápasu si nadšení zájemci z řad našeho staršího i mladšího žactva zahráli
fotbálek.
Hosté z Nové Bystřice zvítězili nad naším domácím týmem 7 : 1.
Děkujeme našemu reprezentantovi Ernestovi Linhartovi,
který zaznamenal náš čestný gól.
Více informací o turnaji Coca-Cola Cup na:
http://skolskypohar.cz/content/Propozice_turnaje_Coca-Cola_Cup_2015-2016.pdf
Výsledky kvalifikačního (okresního) kola Coca-Cola CUP 2015/16
1. místo tým ZŠ a MŠ Nová Bystřice – GRATULUJEME A PŘEJEME HODNĚ
ÚSPĚCHŮ V KRAJSKÉM KOLE!!! (http://www.zs.novabystrice.cz/pages/)
2. místo tým ZŠ a MŠ v Rapšachu – DĚKUJEME NAŠIM REPREZENTANTŮM!!!
Děkujeme p. uč. M. Wipplingerovi a p. řed. K. Snětinovi, ZŠ a SK Rapšach
a zúčastněným týmům za zdárný průběh fotbalového turnaje!!!
Děkujeme SK Rapšach za poskytnuté zázemí!!!
Děkujeme p. uč. P. Křížově a jejímu týmu žáků a žákyň za chutné a posilňující občerstvení!!!
Děkujeme panu rozhodčímu za spravedlivé hodnocení výkonu obou týmů!!!
Děkujeme všem nadšeným příznivcům
fotbalových trávníků
za podporu dvojice týmů!!!
Děkujeme všem fotbalistům za příkladnou reprezentaci
a za skvělé výkony!!!
Našemu týmu gratulujeme!!!

-8-

ZŠ a MŠ v Rapšachu

Kronika 2015/2016

ŘÍJEN 2015
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. řed.
Karla Snětiny.
Soupiska našeho týmu dívek: Náťa
Móžiová, Terka Žahourová a Anička Záhorovská.
Soupiska našeho týmu chlapců: Vojta Adam, Milan Vaňátko, Honza Rácz
Z výsledkové listiny:
Dívky v kategorii III. (62 závodnic)
49. místo Anička Záhorovská
50. místo Náťa Móžiová
56. místo Terka Žahourová
Hoši v kategorii III. (50 závodníků)
40. místo Milan Vaňátko
49. místo Vojta Adam
50. místo Honza Rácz
Děkujeme všem zúčastněným běžcům a běžkyním
za skvělé výkony a za příkladnou reprezentaci školy!!!
Děkujeme dospěláckému doprovodu!!!
2. 10. jsme v 06.00 hodin SELČ zaznamenali pokles rtuti na našem venkovním teploměru na - 0,5 °C.
2. 10. – 3. 10. si naši osmáci a osmačky se svou tř. p. uč. Pavlínou Křížovou užívali
třídní stmelovací pobyt ve školičce s nocováním a
pobytem v přírodě po okolí Rapšachu.
5. 10. jsme zveřejnili prostřednictvím objednávkového listu nabídku knížek z nakladatelství SVOJTKA.
5. 10. zorganizovala p. uč. Radka Círalová s p. uč.
Ondřejem Maxou v rámci výuky tělesné výchovy na I.
stupni soutěž „Hop přes švihadlo!“.
Základní informace a následně výsledky byly vyvěšeny formou plakátku a tabulek na nástěnce – chodbě I. stupně. Bdělí a spravedliví rozhodčí počítali skoky v průběhu jedné minuty.
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Hop přes švihadlo 2015/16 – výsledky (výpis)
1. třída (dívky)
1. místo Anička Búthová (20 přeskoků)
2. místo Janička Hubálovská (10 přeskoků)
1. třída (hoši)
1. místo Toník Ouška (55 přeskoků)
2. místo Štěpánek Keller (29 přeskoků)
3. místo Románek Šopík (10 přeskoků)
2. třída (dívky)
1. místo Nelinka Kykrychová (97 přeskoků)
2. místo Darinka Borovková (87 přeskoků)
3. místo Andrejka Mašková (72 přeskoky)
2. třída (hoši)
1. místo Danda Šikr (80 přeskoků)
2. místo Filip Ornst (67 přeskoků)
3. místo Kája Žahour (57 přeskoků)
3. třída (dívky)
1. místo Nikolka Cibulková (93 přeskoky)
2. místo Kristýnka Holubová (88 přeskoků)
3. místo Nelinka Hanková (75 přeskoků)
3. třída (hoši)
1. místo Domča Kocina (94 přeskoky)
2. místo Domča Dvořák (63 přeskoky)
3. místo Páťa Šťáva (31 přeskok)
4. třída (dívky)
1. místo Kájinka Žahourová (135 přeskoků)
2. místo Karolínka Dvořáková (97 přeskoků)
3. místo Terezka Velická (80 přeskoků)
4. třída (hoši)
1. místo Míša Baláž (66 přeskoků)
2. místo Lukáš Kocina (62 přeskoky)
3. místo Vláďa Sova (60 přeskoků)
5. třída (dívky)
1. místo Niki Součková (108 přeskoků)
2. místo Verunka Břenková (93 přeskoky)
3. místo Evička Mikudimová (93 přeskoky)
5. třída (hoši)
1. místo Ondra Machač (97 přeskoků)
2. místo Ríša Krkoška (85 přeskoků)
3. místo Ondra Vetrák (82 přeskoky).
Děkujeme všem nadšeným sportovcům a sportovkyním
za skvělé výkony a všem na stupních vítězů gratulujeme!!!
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5. 10. jsme zahájili dobročinnou sbírku pro Fond Sidus, o.p.s. formou prodeje:
„Světoví lepíci“ (cena 40,- Kč)
„Náramek Duha“ (cena 35,- Kč)
„Zvířátko přívěšek “ (cena 40,- Kč).
Více také na http://www.fondsidus.mypage.cz/menu/o-nas
Velmi děkujeme všem přispěvatelům!!!
6. 10. jsme zveřejnili:
Prvním majitelem keramiky neboli hrnčířství byl
František Wolf, který vyráběl talíře, hrníčky, hrnce, vařečky a všechno možné tzv. hrnčířství. V dnešní době se
nádobí z keramiky už nepoužívá, a proto tam pan Kovařík vyrábí akorát keramiku na ozdobu nebo květináče.
Byli jsme tam se třídou a všem se tam moc líbilo,
protože jsme se dozvěděli něco nového, a proto bychom
rádi poděkovali paní učitelce M. Jáchymové, že nás tam
vzala.
DĚKUJEME, PANÍ UČITELKO.
Verča B.
6. 10. nás navštívil bývalý žák Matěj Demeter. Pohovořili jsme o tom, co život přinesl, přináší a přinese.
V týdnu od 7. 10. do 12. 10. se naši žáci a žákyně II. stupně zapojili do Projektu „Nemluvím, stejně mě neposlouchají“ a odpovídali na otázky http://kviz.pravonadetstvi.cz/
("Úmluva o právech dítěte") a také vyplňovali statistický dotazník Minisčítání 2015 na
www.miniscitani.cz (Projekt Českého statistického úřadu).
8. 10. jsme zveřejnili:
24. 9. 2015 jsme navštívili se školní družinou Obecní úřad v Rapšachu. Paní starostka
Lenka Cvrčková nám řekla, co všechno musí na úřadě zařídit a zaplatit atd. Dozvěděli jsme
se, kolik má vesnice obyvatel a další informace okolo vesnice. Také už víme, jak probíhají
volby o starostu/tku. Potom jsme se podívali na úřední desku a šli jsme zpátky do školy. Moc
se nám tam líbilo. Děkujeme paní učitelce Jáchymové za to, že nás tam vzala.
Ondra Šikr a Ondřej Vetrák
12. 10. jsme v 08.40 hodin SELČ zaznamenali pokles rtuti na našem venkovním teploměru na - 2,5 °C.
12. 10. – 18. 10. se naši žáci a žákyně vypravili v rámci naučně poznávacího a výukového
zájezdu do Anglie pod vedením p. uč. Martina Wipplingera.
Čas strávený na ostrovech věnovali nejen poznávání významných pamětihodností, ale i
intenzivnímu zdokonalování své angličtiny (např. při jazykové výuce v rozsahu nejméně devět hodin).
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Výpravě za jazykovým poznáváním
předcházel rozřazovací test (4. 9.) a následná
dohoda zákonných zástupců s naší školou
ohledně podmínek účasti jejich dítěte.
Celý zájezd byl kromě kapesného uhrazen z finančních prostředků Výzvy 56 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Účastníci a účastnice zájezdu: Krýša
Růžička, Simi Adensamová, Dan Ivanov,
Míša Kováčová, Náťa Móžiová, Míra Plch,
Viki Stumbauerová, Libor Šilha, Gábi Vařilová a Anička Záhorovská.
Z programu:
1.
den – odjezd z ČR, směr Ně-

2.

3.
4.
5.
6.

7.

mecko, Belgie, Francie-Calais.
den – ráno přejezd trajektem/Eurotunelem do Anglie. Příjezd do Londýna – celodenní pěší prohlídka města – Westminster Abbey, Houses of Parliament, Big Ben,
Whitehall, Buckingham Palace, Trafalgar Square (National Gallery), Paccadilly,
Circus, večeře v rodině.
den – snídaně v rodině, dopolední výuka, odpoledne výlet do Windsoru, návrat,
večeře v rodinách.
den – snídaně v rodině, dopoledne výuka, odpoledne návštěva British Museum,
Covent Garden – tržiště, St. Paul´s Cathedral, večeře v rodinách.
den – snídaně v rodině, dopolední výuka, London Eye (dle zájmu), muzeum
Madame Taussauds (dle zájmu), večeře v rodině.
den – snídaně v rodině brzy ráno odjezd do centra Londýna, celodenní pěší prohlídka východní části města – okolo Temže, okolo Tate Modern, HMS Belfast,
Tower Bridge, Tower of London, DLR/loď na Greenwich – procházka, večer odjezd z Londýna.
den – návrat do ČR.

14. 10. se naši žáci a žákyně 8. a 9. třídy pod vedením p. řed. Karla Snětiny zúčastnili
soutěže přírodovědný KLOKAN v kategorii Kadet. Organizuje ji Přírodovědecká a Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.

Z pravidel na http://www.kag.upol.cz/prirodovednyklokan/info_pravidla.pdf vyplývá:
 soutěžící řeší 24 soutěžních úloh
 soutěžící mají čas na zpracování 45 minut + 10 minut organizační práce
 každý soutěžící vstupuje do soutěže s 24 body
 úlohy jsou rozděleny do tří skupin podle bodování (úlohy za 3, 4 a 5 bodů)
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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 2015
1. místo Martin Šantroch (49 bodů; 40,83%)
2. – 3. místo Karolína Houhová (47 bodů; 39,17%)
2. – 3. místo Terka Žahourová (47 bodů; 39,17%)
Děkujeme všem zúčastněným soutěžícím za prokázané dovednosti a znalosti a umístivším se na stupních vítězů gratulujeme!!!
15. 10. naši žáci a žákyně 8. a 9. třídy
pod vedením p. řed. Karla Snětiny navštívili
v rámci přípravy na budoucí studium a povolání Prezentaci středních škol, odborných učilišť a firem v Městské hale Roháč v Třeboni, kterou uspořádala Jihočeská
hospodářská
komora
ve
spolupráci
s Úřadem práce.
Z programu: módní přehlídka, diagnostika aut, prezentace firem. Cílem „Prezentace“ je podat aktuální informace o podmínkách a možnostech dalšího studia na SŠ a
SOU přímo od jejich zástupců a seznámit je i s možnostmi dalšího uplatnění v praxi.
15. 10. žáci a žákyně ze školní družiny (5. třída) pod vedením své p. vych. Miroslavy
Jáchymové navštívili místní kostel sv. Zikmunda. Prohlédli si interiér kostela, seznámili se
s jeho historií a pověstí o jeho založení (http://www.rapsach.cz/obec/pamatky.htm).
Děkujeme p. Čurdovi a p. Drhovi za velmi zajímavé a poučné setkání!!!
16. 10. jsme zveřejnili:
SMS korespondence mezi školou (ZŠ) a "Angličany" (A):
10:02 hod. A - Ahoj všem do školy, jsme živí a zdraví, dětem nic nechybí. Průvodkyně
milá, řidiči vtipní. Dnes jedeme do Windsdoru, residence králů, a zítra odjezd kolem páté.
Předpokládáme návrat kolem patnácté hodiny, plus mínus několik minut nebo hodin. Mějte se
a v pondělí ahoj! MW
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10:51 hod. ZŠ - Ahoj, díky za příznivé zprávy! Občas Vás sledujeme na facebooku, ale
už se těšíme, až budete vyprávět. Tak si to ještě užijte! KS
16. 10. nás navštívil bývalý žák Kuba Gorol. Pohovořili jsme o tom, co život přinesl,
přináší a přinese.
16. 10. jsme zveřejnili dva záběry ze zateplování naší mateřské školičky.

17. 10. zorganizoval náš TOM „Práčata“ na místním hřišti SK Rapšach od 14.00 hodin pro všechny zájemce a zájemkyně, přívržence a přívrženkyně, nadšence a nadšenkyně
vzdušného dračího létání, vznášení, startů, vzletů, pádů a kroužení již 15. ročník drakiády.
Bylo velmi poklidné odpoledne, paprsky sluníčka nás občas prohřívaly, mráčky i mraky
se nad námi táhly, vítr vál opět – jako minule – velmi líně a ze tří draků na jednu šňůru se
vznášeli na okamžik všichni, nejvíce se dařilo barevnému rogalákovi a červenému netopýrovi a jen o trochu méně barevnému motýlovi.
Dvanáct zúčastněných malých a velkých, dětí a dospěláků, si užívalo spolu
s draky čerstvý sobotní říjnový vzduch a
také běh či velmi mírný klus po zeleném
trávníku nebo let nad ním a odměnou jim byl
rovněž pamětní diplomek.
Tak zase za rok – a ať je nás o něco
víc!!!
18. 10. dorazili domů po třetí hodině odpolední naši "Angličané". O tom, co všechno
prožili, Vás budou jistě co nejdříve informovat na těchto stránkách.
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19. 10. zorganizovala naše školní družina pod vedením p. uč. Květy Machové a
p. vych. Anny Ticháčkové pro žáky a žákyně 4. a 5. třídy návštěvu Městské knihovny
v Třeboni, kde se mimo jiné seznámili
s jejím provozem, knižním fondem a jeho
členěním.
O třeboňské knihovně více na
http://www.knih-tb.cz/
Děkujeme za velmi poučně a zajímavě
strávené dopoledne!!!

19. 10. – 20. 10. si naše děti z I. stupně užívaly vitamínky z mandarinky 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.
Dobrou chuť!!!
22. 10. jsme zveřejnili:
Knihovna v městě Třeboni se nám moc líbila. Mají tam 45 000 knížek rozdělených do
třech místností. Paní Vlasta Petrová nás všude provedla. Je tam dospělé a dětské oddělení.
Nejdřív nám ukázala dospělé oddělení. Ukázala nám, jak se vyhledávají knihy. Buď podle
ilustrátora, nebo názvu knihy. Knihy tam mají seřazené podle abecedy.
„Měj v sobě úctu, ochraňuj knížky. Statečně a čestně jako rytíř. Bij se za všechno dobé, co je v nich psáno. Neboť v knihách najdeš věci dosud netušené. V knihách je nesmírná
moudrost Světa.“
Terka Dvořáková
19. 10. jsme navštívili Městkou knihovnu v Třeboni. Říkala nám o ní paní Vlasta Petrová, která je knihovnice. Ukázala nám, jak se vyhledávají knihy. Prohlédli jsme si oddělení
dětské i oddělení pro dospělé. Měli tam i různé výstavy jako třeba módní návrhářství a
dílo mistra Jana Husa. Bylo tam přibližně 45 000 knih. Knihovna je zároveň i knihkupectvím, v dětském oddělení jsou knihy krásné i naučné. Knihy se dají půjčit prezenčně a absenčně. Moc se nám tam líbilo.
Ondřej Šikr a Ondřej Vetrák
V pondělí 19. 10. jsme navštívili knihovnu v Třeboni. Paní Vlasta Petrová nás provedla
po celé knihovně. Ukázala nám oddělení pro dospělé, děti a studenty, řekla nám, co to je prezenčně a absenčně: absenčně je půjčení domů a prezenčně je čtení v knihovně. Mají tam
45 000 knížek. Ukázala nám, jak se vyhledávají informace o knihách. Měli tam i různé výstavy jako třeba módní návrhářství a dílo mistra Jana Husa.
Verča a Klárka
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23. 10. jsme zveřejnili:
V kostele se nám líbily obrazy PÁNA BOHA. Pak jsme se šli podívat na zvon zazvonili
jsme (všichni) a bylo to těžké.
Zabloudila tam kněžna s družinou a nemohli se dostat ven. Všude byla bažina a mysleli,
že umřou. Pak je zachránil uhlíř a byla šťastná, že se dostali ven. A byla velmi bohatá a za
jejich záchranu nechala postavit kostel a zbylé peníze dala chudým a teď peníze nemá a je
chudá.
Eva a Nikola
Se školní družinou jsme byli na prohlídce místního kostela svatého Zikmunda. Kostel zdobí sochy – svatá Anežka, svatá Ludmila, svatý František a svatý Václav. Obrazy znázorňují křížovou cestu. Je tu obraz svatého Zikmunda. Viděli jsme varhany, které se budou
spolu s kostelem opravovat. Na konec prohlídky jsme si zazvonili kostelním zvonem a probudili celý Rapšach. Pak jsme šli na oběd do školy.
Ondra Machač
23. 10. se rok sešel s rokem a my jsme opět (oproti minulé sezóně již o měsíc dříve) osadili krmítko pro ptáčky na minilatifundiích naší školy – u pumpy před ředitelnou.
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 a jiné obilovinopochutiny.
24. 10. jsme uskutečnili s naším turistickým oddílem velkou akci a dík patří
všem, kdo se jí zúčastnili.
MÁME NA KACHŇÁKU NOVOU
STŘECHU A UŽ NÁM NEPRŠÍ DO TÁBOROVÉHO MATERIÁLU!
Vymyslel to Pety, zorganizoval společně
s Rosťou a pracovně se ještě podíleli Martin,
Ondra, Hanz T., Luxík a Kája. Majka uvařila
oběd – móóóc výbornou sekanou.
Přijel i Štěpán, který musel zase hned na fotbal, a
Lucka, která přijela vyzvednout Petyho.
Ještě jednou - DÍKY VŠEM!
24. 10. – 7. 11. se p. uč. Martin Wipplinger vypravil do Irska, kde se věnoval nejen poznávání významných pamětihodností, ale i intenzivnímu zdokonalování své angličtiny jak ve smyslu jazykovém, tak
i metodickém.
Studijní pobyt byl uhrazen z finančních prostředků Výzvy 56 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

-16-

ZŠ a MŠ v Rapšachu

Kronika 2015/2016

26. 10. se v rámci první a druhé vyučovací hodiny uskutečnilo již tradiční setkání
našich žáků a žákyň a dětí ze ZŠ praktické a
všech vyučujících s naší oblíbenou skupinou
historického šermu Pernštejni z Pardubic,
tentokrát v rámci pořadu Obrazy z války
třicetileté.
Více na http://www.pernstejni.cz/
Z vystoupení naší oblíbené skupiny:
- rok 1609 Rudolf II. a jeho Majestát
(svoboda náboženství v Českém království)
- spory katolíků a protestantů (nedodržování Majestátu)
- rok 1618 tajná schůzka v paláci Smiřických; bratři stavové, Jaroslav Bořita z Martinic,
Vilém Slavata a Filip Fabricius – defenestrace
- vláda 30 direktorů
- 7. 11. předvečer bitvy na Bílé hoře – strategie a taktika boje a rozložení sil
- 8. 11. 1620 bitva na Bílé hoře (potyčka trvající necelé dvě hodiny) a porážka českých
stavů
- rok 1621 a poprava 27 českých pánů
- Albrecht z Valdštejna – život, bohatství, generalissimus, vojevůdce, zavražděn
v Chebu
- 16. 11. 1632 bitva u Lützenu za aktivní účasti našich žáků a žákyň (rychlý výcvik a lítý boj v dobových sestavách s mušketami, dlouhými bodnými zbraněmi, na křídlech
chráněných jízdou a obsazující pevnosti a města; o poměrech ve vojsku – žold, dezerce, ústup a pronásledování; hlad a nemoci při přesunech vojsk; podmínky příměří;
smrt švédského krále Gustava Adolfa)
- poměry v armádě a na obsazených územích (rabování, hladomor, šíření nemocí, vylidňování Evropy)
- 1644 zahájeno mírové jednání ve Vestfálsku
- 24. říjen 1648 uzavřen Vestfálský mír
- závěrečný souboj znesvářených vojáků.
Z
https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99icetilet%C3%A1_v%C3%A1lka#cite_notebilance-30: zpustošenou zemi popsal Petr Lehnstein: „Člověk jde až deset mil a nepotká člověka, kus dobytka, neuvidí ani špačka. V některých místech najde starého muže, dítě nebo dvě
staré ženy. Ve všech vesnicích je v domech plno mrtvol. Muži, ženy, děti i čeleď, vepři, krávy a
voli leží vedle sebe. Byli zardoušeni hladem a morem. Jsou plni larv a červů. Požírají je vlci,
lišky, psi, krkavci, vrány a jiní ptáci, poněvadž nebylo nikoho, kdo by je pochoval, politoval a
oplakal.“ Český kněz a historik Bohuslav Balbín napsal několik let po válce: „Spatříš mnohdy na opuštěném místě trčeti bránu, sloup, ohromné trosky veliké budovy. To je vše, co zbývá
ze zámku, který se tu vypínal. Jinde strmí osamělá věž, jediný to zbytek vesnice či tvrze, jež
pohltily plameny. Nebylo by možná uvést města, ba ani hradu, který by nebyl vypálen.“
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26. 10. nás navštívili bývalí žáci Míla
Mužík, Tom Horník, Jula Ferenc, Roman
Ferenc, Míra Kanděra a Fanda Beníšek.
Pohovořili jsme o tom, co život přinesl, přináší a přinese.
26. 10. ve školní družině naše děti tvořily spolu se svými p. vychovatelkami Annou Ticháčkovou a Miroslavou Jáchymovou
obrázky jeřabin a podzimní věnec.
29. 10. – 30. 10. jsme si užívali podzimní prázdniny spojené se státním svátkem Den
vzniku samostatného československého státu – 28. 10. 1918.

LÍSTOPÁD 2015
3. 11. jsme v 06.40 hodin SEZČ zaznamenali pokles rtuti na našem venkovním teploměru na - 5 °C.
3. 11. si naše děti z I. stupně užívaly vitamínky z jablíčka a pitíčka jablko-mrkev
100% bez chemické konzervace 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.
Dobrou chuť!!!
7. 11. se večer v Cinema Café v Suchdolu nad Lužnicí sešli naši bývalí žáci, kteří
opustili základní školu před 10 lety.
A moc jim to slušelo!
9. 11. besedovali v rámci dopolední výuky (3. vyučovací hodina) 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/
Děkujeme p. ing. V. Trskovi za velmi cenné a poučné informace
do našeho profesního portfolia!!!
9. 11. jsme zveřejnili zprávičku sepsanou p. uč. Šárkou Imrichovou z dění v naší mateřské školičce: 3. listopadu tohoto roku jsme se rozhodli, oslavit Halloween strašidelným karnevalem, který byl doplněn diskotékou a soutěžemi. Děti přicházely v krásných maskách.
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Dorazilo několik dýní, kostlivci, upíři a jiné
strašidelné bytosti. Děti si vyzkoušely známé
halloweenské tradice – kousání do jablek ve
vzduchu na provázku, hledání hrnce, pod
kterým bylo schované sladké překvapení,
poslepu na čtyřech a tanec s balonkem mezi
dvěma bříšky. Za úspěšné vykonání soutěžních úkolů dostaly děti sladké odměny. Rodiče také přinesli malé občerstvení (pečené
strašidelné prsty, sněhové pusinky s obličejem, soletky atd.). Děti si v průběhu dne
mohly kdykoliv zobnout něčeho dobrého. Den byl pro děti velice zábavný a pro nás úspěšný.
Doufáme, že se tato akce povede i příští rok 
10. 11. se naši nadějní florbalisté z řad
žáků II. stupně zúčastnili pod vedením p.
uč. Martina Wipplingera okrskového kola
soutěže ZŠ ve florbalu (kategorie III. –
mladší žactvo) ve sportovní hale v Třeboni.
Soupiska našeho týmu: Ondra Vetrák,
Vojta Adam, Kuba Adensam, Lukáš Herzog,
Alex Móži, Lukáš Móži, Milan Vaňátko,
Honza Rácz, Pavel Šantroch, Lukáš Marek,
Krýša Růžička a Kuba Střítecký.
Zápasy:
Rapšach – 2. ZŠ Třeboň 1 : 3 (gól –
Lukáš Marek)
Rapšach – Gymnasium Třeboň 3 : 3 (góly – Lukáš Marek)
Rapšach – ZŠ Suchdol nad Lužnicí 2 : 1 (góly – Lukáš Marek a Vojta Adam)
Rapšach – 1. ZŠ Třeboň 2 : 2 (góly – Lukáš Marek).

Naši reprezentanti obsadili skvělé 3. místo z pěti družstev – gratulujeme!!!
Všem našim zúčastněným sportovcům blahopřejeme k umístění
a děkujeme za příkladnou reprezentaci školy!!!
16. 11. bylo vyhlášeno ředitelské volno.
17. 11. jsme si připomněli Den boje za
svobodu a demokracii.
18. 11. jsme pokračovali v realizaci
Výzvy č. 56 „Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti“ (OP VK 56), a to ve spojené 6. a 7. třídě v rámci výuky českého ja-
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zyka na II. stupni – „Literární kavárna“. Fond školních knihoven na I. a II. stupni byl postupně doplněn o nové přírůstky dle výběru zainteresovaných do Výzvy č. 56 vyučujících. Projektovým manažerem Výzvy č. 56 „Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a
čtenářské gramotnosti“ se stal p. řed. Karel Snětina a výuku organizuje p. uč. Pavlína Křížová
na II. stupni (ve spojené 6. a 7. třídě – „Literární kavárna“) a p. uč. Květa Machová na I. stupni (ve spojené 4. a 5. třídě – „Literární dílna“), přičemž obě vyučující se zúčastnily odborného
semináře „Jak založit školní čtenářský klub“.
19. 11. zorganizovala naše školní družina pro žáky a žákyně I. stupně a jejich vyučující výlet do Hopsária v Českých Budějovicích.
Součástí výletu byla návštěva Jihočeského muzea v Českých Budějovicích –
expozice „Příběh města Českých Budějovic“
a „Mistr Jan Hus a Kostnický koncil“.
Více na:
http://budejovice.hopsarium.cz/
http://www.muzeumcb.cz/jihoceskemuzeum/aktualne-3/ .
V Hopsáriu jsme se vydováděli, návštěva muzea byla poučná a zajímavá,
výlet se nám vydařil a těšíme se na další!!!
19. 11. besedovali v rámci dopolední výuky (3. vyučovací hodina) naši vycházející žáci a
žákyně se studentkami 1. ročníku Střední zdravotní školy v Jindřichově Hradci (studijní
obor sociální činnost) 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/
Děkujeme Vám za velmi cenné a poučné informace
do našeho profesního portfolia!!!
22. 11 – 23. 11. jsme zaznamenali první sněhovou nadílku. Sníh na několik hodin pokryl
střechy aut i domů a také travní porost.
23. 11. si naše děti z I. stupně užívaly vitamínky z kaki 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.
Dobrou chuť!!!
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23. 11. jsme zveřejnili postřehy účastníků a účastnic naučně poznávacího a výukového zájezdu do Anglie:
Cesta autobusem 12. 10.
Sešli jsme se v 9:45 před školou, aby
všechno probíhalo hladce. Přijel autobus, v
němž byly děti z Uherského Ostrohu, které
jely už cca 5 hodin před námi. Nastoupili
jsme v 10:15 a jeli do Tábora. Tam přistoupili poslední lidi ze střední školy a jeli jsme.
Naše průvodkyně se jmenovala Eliška Siblíková, která byla hrozně fajn. Naši řidiči se
nám představili jako Tom a Jerry, každou
chvíli jeden z nich chodil kontrolovat, jestli
jsme připoutaní, když tomu tak nebylo, hrozili, že nám seberou naše dobroty. Máme
štěstí, že jsme seděli vzadu a pokaždé jsme
se stihli připoutat. V autobuse jsme se dívali
na různé filmy. Seznámili jsme se s celým
autobusem. Jedna holka, která seděla před námi, řekla, že má fitness knížku, tak jsme jí začali
říkat fitness, ale ukázalo se, že byla fajn a jmenovala se Lucka. Cestou jsme zastavovali na
benzínkách, abychom si došli na záchod, pokaždé jsme byli rádi, že jsme to stihli.
2. den
Stále trčíme v autobuse, je to tu velmi zábavné. Konečně jsme dorazili na trajekt, moc se
nám to tu líbí. Plavili jsme se asi 1 a půl hodiny, za tu dobu jsme stihli si dojít do různých
obchodů a na záchod. Když jsme připluli do Anglie, bylo asi 3:30. Nastoupili jsme do autobusu a mířili jsme směrem k Londýnu. Cestou
jsme viděli vápencové skály. Když jsme vystoupili z autobusu, tak jsme viděli London
Eye a Big Ben. Šli jsme také do St. James
parku, tam všichni byli unavení, ale přesto
jsme měli náladu na to, abychom dělali ostudu. Potom jsme šli do Hyde parku ve, kterém
to bylo hezčí. Některé holky si koupily vafle
za 5 liber, kterými stejně nakrmily veverky,
které se dali krmit z ruky. Pan učitel nám
nabídl, že nám dá perník, když chytíme veverku za ocas. A potom jsme navštívili mnoho dalších památek. Šli jsme k autobusu,
který nás odvezl na parkoviště, kde na nás už
čekali naše rodiny. Naše rodina nás odvezla
k nim domů. Přivítali nás a představili se nám. Když jsme přijeli tak nás provedli po domě a
ukázali nám náš pokoj, kde budeme po zbytek zájezdu bydlet. Když jsme si vybalili, tak nám
dali večeři. A unavení jsme šli spát.
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Den 3.
Ráno jsme se sešli na parkovišti. A autobus nás odvezl do školy. Tam jsme se učili
do 15:00. Poté jsme jeli k lodi, která nás dovezla do Westminsteru, kde bylo London
Eye. Naše škola tam nešla a místo toho jsme
měli rozchod, kde byl strom, na kterém byla
napsaná jména, samozřejmě jsme se museli
opičit. Šli jsme do 4D kina, kde bylo aspoň
teplo. Ten den bylo nejhnusnější počasí. Míše málem odlítl deštník. Dojel pro nás autobus a jeli jsme k rodinám. Konec dne.
Den 4.
Jako každý den jsme se zase sešli na
parkovišti a to i po zbytek týdne. Jeli jsme
do školy, kde jsme na konci vyučování dostali certifikát. Když jsme se před školou fotili, tak
jsme najednou slyšeli ránu. Viděli jsme bouračku, naše průvodkyně volala sanitku. Jako další
jsme měli rozchod v TESCU. Nakoupili jsme si hodně jídla jen tak pro jídlo. Cestou jsme
viděli muzeum námořnictva a na Greenwich, kde jsme měli rozchod, šli jsme na nultý poledník, kde jsme potkali nějaký lidi, s kterýma jsme se dívali jeden druhému do očí. A potom to
probíhalo jako každý den.
Den 5.
Ráno jsme jeli do Windsoru, kde jsme viděli domeček pro panenky. Zrovna tam visela
vlajka, která ukazovala, že se tam nachází královna. Jeli jsme zpátky do Londýna, cesta trvala
skoro 2 hodiny. Někdo šel do Maddame Tassauds a zbytek do velkého hračkářství a měli rozchod. Potom jsme šli na Oxford street a protože jsme měli ještě chvíli čas a byli jsme hodní,
tak jsme šli na 30 minut do Primarku. Moc jsme toho nestihli. Šli jsme na nejbližší místo, kde
mohl autobus zastavit a tam pro nás přijel. A zbytek jako každý den, akorát jsme si balili věci.
Den poslední – cesta domů
Cestou jsme se dívali na Pelíšky a
Harryho Pottera. Ve 20 hodin jsme dorazili k
přístavu. První trajekt byl už plný, tak jsme
museli do 21:00 čekat na další. Konečně
jsme se dostali na trajekt, tam jsme vystoupili z autobusu a šli do obchodu. Někdo tam i
spal. Ve 23:00 jsme už byli ve Francii. A
odtud už jsme jeli rovnou domů. Cestou
jsme zastavovali na benzínkách. Potom už
jsme asi v 12:00 byli v České republice. Asi
v 13:00 jsme vysazovali Táboráky. Když
jsme konečně dojeli na Rapšach, bylo asi
15:00. Byli jsme rádi, že jsme už konečně
doma.
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25. 11. jsme v 06.40 hodin SEZČ zaznamenali pokles rtuti na našem venkovním teploměru na - 8 °C.
25. 11. jsme pokračovali v realizaci Výzvy č. 56 „Čtenářské dílny jako prostředek ke
zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti“ (OP VK 56), a to ve spojené 4. a 5. třídě
v rámci výuky českého jazyka na I. stupni – „Literární dílna“.
Fond školních knihoven na I. a II. stupni byl postupně doplněn novými přírůstky dle výběru zainteresovaných do Výzvy č. 56 vyučujících.
26. 11. naši příhraniční krajinu pokryla sněhobílá peřinka, a tak se naše polnosti, zahrady, pastviny a lesy ukládají k zimnímu spánku.
30. 11. jsme ukončili již tradiční dobročinnou sbírku pro CPK – CHRPA formou
prodeje Směsice předmětů – záložek, motanic, pohledů, labyrintů, tetování, samolepek, bludišť a hopíků s motivy koní v ceně 10,- Kč za jeden kus.
Připomeňme si, že jsme v minulosti přispěli na potřebnou činnost tohoto sdružení nákupem např. motanic (2013/14), 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 přispěvatelům z řad našich žáků a žákyň převážně
z prvního stupně, zejména druháčkům a jejich paní učitelce Radce Círalové!!!

PŘOSÍNEC 2016
2. 12. navštívil děti z naší základky a mateřinky a také ze ZŠ praktické Mikuláš za
doprovodu andělů a čertů.
Hodný a laskavý patron všech dětí Mikuláš svým vlídným slovem povzbuzoval spolu
s milými anděly všechny děti, hlavně ty menší, které při řádění rozpustilých čertů slibovaly,
že už nikdy nebudou zlobit ani doma, ani ve škole, ani maminku či tatínka nebo paní učitelku,
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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.
Mikuláši, andělé a čerti, děkujeme za návštěvu!!!

2. 12. naše druháčky a děti z mateřinky spolu s jejich vyučujícími navštívila
v prostorách naší mateřské školičky zvířátka (surikaty a krajty) s chovateli ze Zoologické
zahrady Dvorec u Borovan.
Více o Zoo na http://www.zoodvorec.cz/cz/
3. 12. uspořádal p. uč. Martin
Wipplinger v rámci odpolední výuky
na II. stupni turnaj v minifotbalu.
Pravidla a pokyny byly vyvěšeny na
nástěnce II. stupně. 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.
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Týmy (losování do týmů v den konání turnaje)
Tým 1 Zbynďa Schicker, Fanda Krkoška, Lukáš Marek
Tým 2 Lukáš Herzog, Martin Šantroch, Kuba Adensam, Adam Holub
Tým 3 Krýša Růžička, Honza Rácz, Míla Vaňátko
Tým 4 Péťa Kollmann, Pavel Šantroch, Erik Grundza, Lukáš Móži
Tým 5 Míra Plch, Martin Kocina, Nikolas Baláž
Výsledky turnaje v minifotbalu 3. prosinec 2015
1. místo Krýša Růžička, Honza Rácz, Míla Vaňátko
2. místo Lukáš Herzog, Martin Šantroch, Kuba Adensam, Adam Holub
3. místo Míra Plch, Martin Kocina, Nikolas Baláž.
Všem zúčastněným fotbalistům děkujeme za skvělé výkony
a stanuvším na stupních vítězů gratulujeme!!!
5. 12. uspořádaly od 17.00 hodin na naší návsi taneční soubor Trnky brnky a Obec
Rapšach ve spolupráci s místními fotbalisty (SK), hasiči (SDH) a p. Průchou slavnostní rozsvícení vánočního stromu spojené s mikulášskou nadílkou.
Celý večer zahájily děti z naší Mateřské
školy pod vedením svých učitelek. Po zpívánkách a rozsvícení stromku se otevřely
brány pekelné a čerti zaplavili náves. Všechny přítomné posléze přivítal vlídný anděl a
hodný Mikuláš naděloval dětem za písničku
či básničku dárky. Po nadílce následoval
nádherný ohňostroj.
Přítomní malí i velcí se občerstvovali koláčky nebo vánočkou a zahřáli se vánočním punčem.
Děkujeme všem přítomným dětským a dospěláckým návštěvníkům
a všem organizátorům za zdárný průběh rozsvícení vánočního stromku
a mikulášské nadílky!!!
7. 12. se v dopoledních hodinách uskutečnilo školní (vánoční) fotografování
s firmou KODAK expres – Vladimír Cibulka
podle objednávek našich dětí a jejich rodičů
z naší základky a mateřinky.
7. 12. naši malovali Tomíci na chodník
s p. uč. Pavlínou Křížovou v rámci schůzky
našeho turistického oddílu (TOM 2402) obrázky z nadílky Mikuláše, andělů a čertů.
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A dařilo se nám! Odbornou porotu zaujala všechna dílka – a nejvíce od Kristýnky Holubové a Ondry Šikra.
Připomeňme také, že v pondělí 30. 11. naši Tomíci také tvořili, a to pod vedením p. řed.
Karla Snětiny barevný betlém.
Děkujeme všem zúčastněným malým výtvarníkům a výtvarnicím
za tvůrčí nasazení a za nádhernou galerii pod adventním nebem!!!

8. 12. si naše děti z I. stupně užívaly vitamínky z 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.
Dobrou chuť!!!
8. 12. (a také 10. 12.) se naši žáci a žákyně I. a II. stupně připravovali na vánoční setkání ve škole: pilně tvořili ve vánočních dílnách, pilovali svá vystoupení (včetně 16. 12. od
10.00 hodin o velké dopolední generálce) a připravovali výzdobu tříd a školy.
V úterý jsme ve vánočních dílnách tvořili od čtvrté vyučovací hodiny a v rámci odpolední
výuky a ve čtvrtek jsme navíc dolaďovali svá vystoupení a připravovali tombolu.
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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 a jiné dekorace – vedoucí p. uč. Marie Jirků
(učebna: přírodopis)
- chaloupky z perníku a jiné
dobrůtky – vedoucí p. uč. Pavlína
Křížová (učebna: dějepis)
- skleněné svícínky a jiné dekorace – vedoucí p. uč. Ivana Záhorovská a p. uč. Květa Machová (učebna: kreslírna)
- tombola – p. uč. Martin Wipplinger (8. 12.) a p. uč. Ondřej Maxa (10. 12.).
A tak jsme opět v naší školičce vykrajovali, obrušovali, spojovali, ochutnávali, slepovali,
pletli, proplétali, modelovali, vařili, odlévali, aromatizovali, 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!!!
8. 12. besedovali (v rámci dopolední výuky) naši vycházející žáci a žákyně s p.
Karlem Raškou a jeho týmem ze SSŠI
(Střední škola spojů a informatiky) Tábor
o svém dalším profesním růstu, aktuálních
podmínkách přijetí ke studiu na této škole
(včetně jeho průběhu a ukončení, stipendijních programech, grantech, ubytování, trávení volného času) a také o následném uplatnění na trhu práce. Součástí besedy byla ukázka elektrosouprav a práce s nimi.
Více na http://www.sous.cz/
Děkujeme p. K. Raškovi a jeho týmu za velmi cenné a poučné informace
do našeho profesního portfolia!!!
11. 12. jsme v 07.15 hodin SEZČ zaznamenali pokles rtuti na našem venkovním
teploměru na – 4,5 °C.
14. 12. se uskutečnilo od 17.00 do 19.30
hodin vánoční setkání v naší škole, kterému
předcházela dlouhodobá a svědomitá příprava (a to včetně generálky v dopoledních hodinách 14. 12.) našich žáků a žákyň vedených svými vyučujícími.
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Program vystoupení žáků a žákyň naší základky ve školní tělocvičně
17.00 – 17.40 hodin (I. část)
- takoví jsme byli – koláž fotek a videa našich deváťáků
- malí popeláři – taneček (1. a 3. třída)
- klavírní koncert Ondry a Dandy Šikrových
- klavírní koncert Ondry Machače
- sen kovboje – country tanec (2. třída)
- písničky a náš pěvecký soubor
- koncertní vystoupení Ondry a Petra Machačových (žesťové nástroje)
Přestávka
18.20 – 19.10 hodin (II. část)
- dobročinná dražba velké perníkové chaloupky
- Československo má talent (6. třída)
- Zumba – taneček (4. a 5. třída)
- koncertní vystoupení Karolínky Korbelové (violoncello)
- koncertní vystoupení Klárky Ouškové (zobcová flétna)
- komentovaná pohádka O Sněhurce (7. a 8. třída)
- společné
pohádkové zpívánky
k adventní pohodě.
Slavnostní punč, grilované klobásky,
párky v rohlíku, pikantní zelňačka, koláčky,
minipizzy, cukrovinky 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.
Doprovodné akce
 vánoční trh dětských výrobků (vánoční dekorace, skleněné svícínky, pletené zvonečky,
stromečky, andílci, věnce, svícny, perníčkové chaloupky, bylinná mýdla, dekorativní svícínky, zvonky a andělé)
 dobročinná dražba velké perníkové chaloupky – úctyhodných 1 100,- Kč!!!
 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, párky v rohlíku, koláčky, minipizzy, cukrovinky a jiné dobroty a dobrůtky
 bohatá tombola – drobnosti do bytu i kanceláře, hračky, potřeby pro kutily, módní doplňky apod.
 výstavka dětských prací – závěsný adventní věnec a vánoční dekorace, svícínky, přáníčka,
drobné ozdoby na stůl i do květináčů, výtvarná díla a dílka, stříhané obrázky, Mikulášové,
čertíci, andělé, sněhuláčci, baletky, zimní krajinky atd.
Zakoupením tomboly, výrobku nebo produktu u stánku s tímto označením
podpoříte mimoškolní činnost našich dětí a další studium našeho indického „syna“ Marii Arputhy Selvama Sahayaraje. Děkujeme vám!!!
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Pestrý a bohatý program opět nabídl
všem našim návštěvníkům a divákům především nejedno originální taneční, hudební,
koncertní, 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, dražbu a tombolu
opět projevili přítomní návštěvníci obrovský zájem, za který velmi děkujeme!!!
Děkujeme všem našim návštěvníkům, pozorným posluchačům a divákům!!!
Děkujeme všem našim dětem a dospělým,
kteří se na přípravě vánočního setkání podíleli!!!
Děkujeme našemu dvornímu zvukaři, panu Josefu Machovi!!!
Děkujeme panu Jakešovi za krásné fotky!!!
Děkujeme všem malým a velkým organizátorům a vystupujícím
za důstojnou prezentaci své školy
a zdárný průběh našeho již tradičního vánočního setkání!!!
15. 12. navštívili naši žáci a žákyně I. a II. stupně spolu se svými vyučujícími filmové trháky v multikině Cinestar České Budějovice podle svého výběru: Mimoni, Husí kůže a
Fakjů pane učiteli 2.
Více na http://cinestar.cz/cz/budejovice/domu
16. 12. si naše děti z I. stupně užívaly vitamínky z grepu 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.
Dobrou chuť!!!
16. 12. proběhla Vánoční besídka v naší školce. Děti rodičům a příbuzným zazpívaly a
zatancovaly, a pak si všichni společně vyrobili ve Vánočních dílničkách malé sněhuláky
z ponožek.
Děkujeme dětem a jejich rodičům, a samozřejmě i slečnám učitelkám!
17. 12. si naše děti ve školní družině
užívaly u ozdobeného stromečku vánoční
nadílku plnou překvapení – byl doplněn
fond her a stavebnic.
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18. 12. v rámci první vyučovací hodiny paní I. Hojková besedovala s žáky a žákyněmi 4., 5. a 7. třídy o
době adventní a o původu a duchovním významu Vánoc a svátku Tří králů.
Děkujeme p. I. Hojkové za poučně a příjemně
strávené setkání!!!
18. 12. jsme ukončili realizaci Výzvy č. 57 „Rozvoj technických dovedností žáků a žákyň na II. stupni“ (OP VK 57), a to v 6. a 7. třídě v rámci výuky pracovních činností (technických prací a provozu a údržby
domácnosti).
Školní dílna byla postupně vybavena novým ručním
nářadím a elektropřístroji – zejména na opracování a
obrábění dřeva – a také úložnými skříňkami.
Oslovili jsme pana Jana Adama s prosbou o odborně metodickou a technickou pomoc při
plánování a výrobě finálního produktu –
ptačí budky – a jejím následném osazení
(včetně údržby) na vhodném místě. Pan J.
Adam nám navíc jako sponzorský dar zajistil
materiál –prkna, hřebíky, barvu a také hobliny do budky.
Školení žáků a žákyň o bezpečném chování při výrobě ptačí budky předcházelo samotným technologickým operacím. Jednotlivé pracovní fáze byly dokumentovány fotograficky a na závěr také písemně formou
žákovských portfolií (včetně reflexe ze strany vyučujícího).
Projektovým manažerem Výzvy č. 57 „Rozvoj technických dovedností žáků a žákyň
na II. stupni“ se stal p. řed. Karel Snětina, odborným konzultantem a sponzorem materiálu
(dřevo, hřebíky, barva) p. Jan Adam a výuku spojenou s výrobou ptačí budky vedl p. uč. Martin Kvapil, který se také zúčastnil semináře „Polytechnická výchova na základní škole“. Náš
bývalý žák Fanda Beníšek nám také poskytl odborné rady a různé náměty ke stavbě ptačí
budky i k jejímu umístění.
Děkujeme panu Janu Adamovi
za sponzorství, odborně metodickou, technickou a materiální pomoc
při přípravě a následné realizaci Výzvy č. 57!!!
Děkujeme všem žákům a žákyním 6. a 7. třídy
za aktivitu, píli a zručnost!!!
21. 12. nás navštívil bývalý žák Dominik Špimr. Pohovořili jsme o tom, co život přinesl,
přináší a přinese.
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21. 12. jsme se konečně dozvěděli, jak
bylo v září v Brně:
Výlet do Brna
24. 9. 2015 – 25. 9. 2015
Ve čtvrtek ráno v 7 hodin jsme se měli
sejít na autobusové zastávce v Rapšachu.
Když jsme nastoupili do autobusu, tak jsme
cestou nabrali zbytek účastníků zájezdu v
Suchdole nad Lužnicí. Cesta pokračovala až
do Jindřichova Hradce, tam jsme vystoupili a
šli jsme na snídani do zdejšího obchodu. Než
jsme došli do obchodu, tak jsme viděli autonehodu, řidič automobilu srazil značku. Cestou
zpět bylo vše sklizeno, byl tam jen kruh krve. Došli jsme k nádraží, kde jsme čekali 45 minut
na vlak. Mezi tím holky hledaly záchod, zaslechly volání o pomoc, byla to starší paní, která se
nemohla dostat z kabinky záchodu. Ihned holky pochopily, že její život závisí na jejich rychlosti.
Po dlouhém čekání konečně přijel vlak,
kterým jsme jeli přímo do Brna. Cesta do
Brna trvala téměř 4 a půl hodiny, jelikož
jsme měli zpoždění, byli jsme tam v 13:30.
Vyšli jsme z vlakového nádraží a konečně
jsme hledali náš úžasný hostel Eleven, když
jsme ho našli a vyšli jsme velký kopec na
náměstí, tak jsme konečně dorazili do hostelu, nechtěli nás ubytovat, protože jsme tam
byli moc brzo, slečna z hostelu byla tak laskavá, že nám umožnila si uložit věci do dolní
místnosti. Po té jsme dostali od naší Paní
učitelky první rozchod na oběd. Paní učitelka si dala kebab, který si velmi chválila. Také jsme
navštívili KFC, McDonald.
Jako první památka nás čekala Kapucínská hrobka. Byli jsme velmi šťastní, že jsme tam
dorazili, protože jsme tam chtěli už od 6. třídy. Kostelem a hrobkou nás prováděla slečna. V
kostele nás to vůbec nebavilo, byla tam zima a slečna měla velký proslov. Naše holky: Bára,
Sára a Anička měli něco jako „záchvat smíchu“ jako vždy, takže si o nás průvodkyně myslela,
že jsme mentálně postižený. Dále jsme pokračovali k hrobce Barona Františka Trencka. Bylo
to zajímavé. Jsou tam pohřbeny spousty významných tváří.
Šli jsme čekat na šalinu, jelikož nám první ujela, tak jsme museli čekat na další. Když přijela šalina, jely jsme rovnou do VIDA CENTRA, mezi tím když jsme hledali vchod tak paní
učitelka narazila do sloupu, to byl první úraz (bude jich víc). Když jsme dorazili do centra, tak
nás to tam všechny bavilo. Prožili jsme hodně legrace. Nejvíc si naši kluci oblíbili velký, skákací a hrací klavír. Mohli jsme si zkusit předpověď počasí, jakou máme sílu, tobogán, sport a
spousta jiné zábavy.
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Po 5 hodině jsme skončili a jeli jsme šalinou do obchodního centra Vaňkovky. Měli
jsme tam hodinu rozchod, půlka šla nakupovat oblečení a zbylá půlka šla na večeři. Po
hodině, když jsme se sešli s naší úžasnou
Paní učitelkou a ta byla tak hodná, že nám
dovolila ještě rozchod do půl 11. Jenže den
nekončí. Vracíme se do hotelu a naše paní
učitelka zapomněla, že před ní je schod a tak
si udělala druhý úraz. Procházeli jsme si celý
hotel a balkón. Všichni jsme si vlezli do jednoho pokoje a paní učitelka si četla knihu v obývacím pokoji, který byl velmi pohodlný. Na
pokoji, kde byli všichni kromě paní učitelky. Byla sranda, dělali jsme kraviny. Potom jsme si
udělali noční večeři, jelikož jsme měli úžasnou kuchyň a bylo tam všechno potřebný. Půlka si
udělala čínskou polívku a zbylá půlka všelijaké speciality. Paní učitelka šla spát a my jsme
pořád měli menší párty. Nastalo půl 2 ráno a ozvala se velká rána. „Co to je?!“, ozvalo se ze
všech pokojů. Stal se třetí úraz naší paní učitelky, rozsekla si hlavu mezi očima, jelikož
zapomněla, že je tam trám. Konečně jsme
všichni zalezli na svůj pokoj. Naše holky
Náťa a Anička se rozhodli, že v půl 5 ráno si
udělají snídani, oni totiž mají hodně rádi
jídlo.
Druhý den jsme se vzbudili a šli jsme na
snídani, byla ještě lepší, než jsme očekávali.
Ovoce, zelenina, sladkosti, pečivo, kafe, čaj,
marmeláda a další dobrá jídla jsme tam měli.
Po snídani jsme si šli sbalit věci a vyrazili
jsme na náměstí Svobody, protože tam byl zvláštní orloj. Jako další památka nás čekal hrad
Špilberk. Byl tam hrozný kopec, unavilo nás to ještě víc, než jsme byli unavený. Přišla jsi pro
nás průvodkyně, ta nás vedle přes věznice a mučírny. Byl to masakr. Nejvíc nás zaujalo, jak
se dříve mučilo a čím si museli ty vězni projít. Byla nám tam zima, těšili jsme se, až budeme
někde v teple. Průvod po Špilberku skončil a šli jsme zase do obchodního centra Vaňkovky,
byli jsme na obědě a procházeli se.
V 15:20 jsme jeli domů vlakem, málem jsme vlak nestihli, protože paní učitelka si myslela, že to jede v 15:50. Nastoupili jsme do vlaku a cesta pokračovala až do Veselí nad Lužnicí.
Od Veselí n. Lužnicí jsme museli jet autobusem do Třeboně, protože byla výluka.
Konečně jsme dorazili okolo půl 9 domů. Výlet jsme si maximálně užili a budeme rádi,
když tam ještě někdy pojedeme.
Bára a další
22. 12. nás navštívili bývalí žáci Matěj Demeter, Tom Horník, Míra Kanděra a Jula Ferenc. Pohovořili jsme o tom, co život přinesl, přináší a přinese.
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22. 12. smíšené týmy složené z žáků a
žákyň I. a II. stupně pod vedením osmáků a
osmaček plnily různé úkoly Vánočních her,
které pro nás zorganizovali naši deváťáci a
deváťačky se svým p. tř. uč. Martin
Wipplingerem.
Na
stanovištích
rozmístěných
v učebnách, tělocvičně a prostorách školy
jsme soutěžili: básnička, čísla, hledání míčků, karaoke, mluv na zadané téma, opičí
dráha, poznávání jídla poslepu, svázané nohy, vánoční slova, zapamatování věcí.
Výsledky Vánočních her 2015
1. místo tým v čele s Kubou S.
2. místo tým v čele s Karolínkou H.
3. místo tým v čele s Honzou J.
Všichni jsme se snažili a vánoční hry si užili!!!
Děkujeme naší devítce, všem zúčastněným soutěžícím
a vítězům gratulujeme!!!
PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ VÁNOCE
A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2016!!!
23. 12. 2015 – 3. 1. 2016 jsme si užívali zimní prázdniny.
26. 12. se v kostele sv. Zikmunda od 15.00 hodin uskutečnil vánoční koncert v podání
Rapšašského komorního orchestru.
Program: Jiří Ignác Linek (1725 – 1791) – Missa Pastoralis (ex F), Kyrie, Gloria, Credo,
Benefictus, Agnus Dei, Pastorela; koledy a vánoční písně Adama Michny z Otradovic (1600 –
1676).
Rapšašský komorní orchestr: František Cvrček (vedoucí), Lenka Cvrčková ml. (1. housle), Martin Ferenc (2. housle), Anna Cvrčková (violoncello), Marie Kepková (klávesy), Lenka
Cvrčková st. (flétna), Milena Holcová (soprán), Jana Šikrová (alt), Iveta Čuháková (alt), Ondřej Šikr ml. (alt), Jan Holec (tenor), Pavel Brůha (bas), Pavel Pikous (bas), sbor dětí ze ZŠ a
MŠ v Rapšachu.
Další termíny koncertního turné:
26. 12. 2015 v 18.00 hodin Chlum u Třeboně
27. 12. 2015 v 15.00 hodin Třeboň
27. 12. 2015 v 18.00 hodin Č. Budějovice
2. 1. 2016 v 15.00 hodin Suchdol n. Luž.
2. 1. 2016 v 18.00 hodin Majdalena
Děkujeme muzikantům z Rapšašského
komorního orchestru
za příjemné setkání s duchovní hudbou!!!
-33-

ZŠ a MŠ v Rapšachu

Kronika 2015/2016

30. 12. od 10.00 hodin uspořádal ve
školní tělocvičně náš TOM Práčata 31.
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 31. ročníku vánočního turnaje v líném tenisu:
1. místo: Marťa a Pavel
2. místo: Luxík a Adam
3. místo: Ondra a Helča
Všem zúčastněným soutěžícím děkujeme za skvělé výkony a stanuvším na stupních vítězů gratulujeme!!!
31. 12. se nás pár členů vypravilo na Silvestrovský výstup na Javořici. Přes silný mráz a
vítr jsme si užili sluníčko i těch pár kilometrů chůze.
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LEDEN 2016
1. 1. 2016 jsme se spolu s TOMÍKY od 10.00 hodin vypravili z návsi u kostela na již tradiční a stále oblíbený novoroční výšlap.
Bylo nás dvacet čtyři, z toho jedenáct Šikříků. V Pekle jsme si opekli buřtíky a vůbec
jsme si to užili!
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2016!!!

4. 1. jsme v 07.01 hodin SEZČ zaznamenali pokles rtuti na našem venkovním teploměru
na - 6 °C.
4. 1. si naše děti z I. stupně užívaly vitamínky z pitíčka 100 % jablko-meruňka
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.
Dobrou chuť!!!
4. 1. počínaje jsme si užívali sněhovou nadílku.
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11. 1. výprava našich žáků a žákyň PoVo Historie regionu pod vedením své p. uč.
Pavlíny Křížové navštívila třeboňský kostel
sv. Jiljí a Panny Marie Královny, Záchrannou stanici pro handicapované živočichy při Českém nadačním fondu pro vydru
a betlém v rámci Projektu do škol – „Kam
patřím 3“, který organizuje Diecézní katechetické středisko – Biskupství českobudějovické.
Více o Projektu na:
http://kc.bcb.cz/_d/01/art/dopis-do-skol-3.pdf http://kc.bcb.cz/_d/01/art/Klasterni-kostelObetovani-Panny-Marie.pdf
(výňatek z dopisu školám) …chtěli bychom
Vám nabídnout účast v Projektu do škol s
názvem „KAM PATŘÍM“, který je pokračováním dvou minulých úspěšných ročníků
tohoto projektu. Tento projekt by mohl pomoci k získání informací pro Vaše učitele a
žáky z okolí Vaší školy nebo regionu…V
letošním školním roce 2015/16 od prosince
do dubna Vám postupně pošleme čtyři pracovní listy pro každého žáka, ve kterých
budou jednotlivé úkoly. Tyto úkoly žáci společně s učitelkou vyplní. Každý pracovní list
bude mít jiné téma. Pakliže žáci splní úkol a
pošlou nám pracovní listy zpět na adresu Diecézního katechetického střediska, pošleme jim
souřadnice, kde je ukrytá „keška“, v ní najdou Vaši žáci indicii k dalšímu pokračování hry. Z
indicií postupně složí text biblického příběhu, který si během května dramaticky nebo výtvarně zpracují a následně ho mohou prezentovat na závěrečné přehlídce projektu v Českých Budějovicích.
O kostelu sv. Jiljí např. na: http://www.trebonsko.cz/kostel-panny-marie-kralovny-a-svjilji
O Záchranné stanici pro zvířata: http://www.vydry.org/index.php?categoryid=44
12. 1. jsme zveřejnili:
Celoškolní soutěž ve sběru papíru a
víček od PET lahví
Termín: 4. ledna 2016 – 15. června 2016
Místo příjmu sběru: školní dílna
Čas příjmu sběru: středa 7.30 – 7.40
hod., čtvrtek 12.45 – 13.00 hod.; jiné termíny dle domluvy s koordinátorkou soutěže Mgr. Pavlínou Křížovou.
Co sbírat: časopisy, reklamní letáky,
kancelářský papír, katalogy, sešity a kni-36-
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hy s měkkou vazbou, noviny a Zlaté stránky; víčka od PET lahví.
Papír nemusí být tříděný, ale musí být pevně svázán do balíků o hmotnosti max. 8 kg a
podepsaný. Znečištěný a mokrý papír nebude přijímán. Víčka pouze z PET lahví,
v uzavřeném sáčku či igelitce.
Nejlepší sběrač bude po skončení soutěže odměněn mobilním telefonem,
hodnotné ceny získají i žáci na 2. a 3. místě.
18. 1. počínaje jsme si užívali víkendovou sněhovou nadílku od Paní Zimy. Napadlo
asi deset centimetrů nového přírodního sněhu a ranní teploty se pohybovaly kolem minus pěti
stupňů na Celsiově teplotní škále.
18. 1. si naše děti z I. stupně užívaly vitamínky z mandarinky 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.
Dobrou chuť!!!
18. 1. se do naší mateřské školičky vrátila paní učitelka Růžena Šnokhousová. Paní
učitelce Marcele Benešové, která odchází na mateřskou dovolenou, přejeme hodně štěstí,
zdraví a životní pohody a děkujeme jí za odvedenou práci pro naši školku.
19. 1. jsme v 06.00 hodin SEZČ zaznamenali na našich venkovních teploměrech pokles
teploty na minus 15 °C a na školní zahradě minus 20,5 °C; (další pokles v 08.15 na minus
17 °C). Naše bezdrátové propojení rozhraní LABQUEST 2 a programu LOGGER PRO
s přenosnými zařízeními ve spojení s čidlem pro měření teploty Go!Temp naměřilo hodnotu
minus 17 °C u pumpy pod krmítkem před školou. Čidlo venkovní teploty (autobus na trase
Suchdol nad Lužnicí – Rapšach; 05.30 – 05.45 hod.) zaznamenalo v Klikově a před Rapšachem minus 19 °C.
A 21. 1. sněhobílá peřinka narostla o dalších 10 cm… a padá…A 22. 1. v 07.15 hodin
SEZČ bylo naměřeno minus 17 °C.
20. 1. se v odpoledních hodinách uskutečnilo jednání pedagogické rady.
21. 1. zemřela po těžké nemoci paní Eliška Čechová, dlouholetá učitelka a ředitelka naší
Mateřské školy.
21. 1. se uskutečnil 2. ročník skokanské soutěže Rapšašská laťka za účasti žáků a
žákyň 2. třídy.
Děti pilně trénovaly se svou paní učitelkou Radkou Círalovou v rámci výuky tělesné výchovy. Odměnou jim byl za skvělý výkon a pilnou přípravu potlesk spolužáků a spolužaček,
spravedlivé ohodnocení výkonu a také diplomek a sladká ňamka.
-37-
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Z výsledkové listiny – Rapšašská laťka
2016 (2. třída)
DÍVKY
1. místo Darinka (82 cm)
2. místo Andrejka (80 cm)
3. místo Štěpánka (78 cm)
HOŠI
1. místo Fíďa (98 cm)
2. místo Kája (84 cm)
3. místo Pepča (82cm).
Děkujeme všem zúčastněným malým skokanům a skokankám za skvělé výkony a stanuvším na stupních vítězů gratulujeme!!!
21. 1. žáci a žákyně z II. stupně oslavili v rámci odpolední výuky svůj skokanský svátek – uskutečnil se 3. ročník obnoveného 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.
Obecenstvo vytvořilo bezvadnou kulisu,
která vyburcovala sportovce a sportovkyně
ke skvělým výkonům – závodníci a závodnice se navzájem povzbuzovali.
Z výsledkové listiny – Rapšašská laťka 2016 (II. stupeň)
Dívky II. stupeň
1. místo Anička Záhorovská (135 cm)
2. místo Simi Adensamová (120 cm)
3. místo Gábi Vařilová (118 cm)
Hoši 6. třída a 7. třída
1. místo Vojta Adam (135 cm)
2. místo Pavel Šantroch (123 cm)
3. místo Honza Rácz (120 cm)
Hoši 8. třída a 9. třída
1. místo Zbynďa Schicker (143 cm)
2. místo Martin Šantroch (143 cm)
3. místo Dan Ivanov (140 cm).
Děkujeme všem zúčastněným skokanům a skokankám za skvělé výkony a stanuvším na
stupních vítězů gratulujeme!!!
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25. 1. se od 14.00 hodin do 17.00 hodin
uskutečnil pohádkový zápis do 1. třídy naší
školy.
K zápisu se dostavili rodiče se svou ratolestí, také s rodným listem dítěte, svým platným občanským průkazem a vyplněným
zápisovým listem a také si rozmysleli, zda
jejich školáček bude navštěvovat školní družinu a chodit na obědy do školní stravovny.
Rodiče a budoucí prvňáček obdrželi seznam
potřeb pro žáka 1. třídy, řád školy a školní
družiny, pamětní lístek a také informace o našem turistickém oddílu.
Vedení zápisu se ujaly p. uč. Květa Machová a p. uč. Jana Havlová spolu se svým sehraným a osvědčeným týmem žáků a žákyň 4. 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 víly Amálky
Verunky 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.
Ježibaba
Klárka
nás
uvítala
v pohádkové učebně – představili jsme se.
Veselý a rozpustilý Kašpárek Ondrášek si
zdvořile a srozumitelně řekl o básničku nebo písničku. Vodník Karolínka 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. Princezna Terezka si nechala
spočítat všechny poztrácené korálky od jednoho do deseti. Medově naladěná čarodějnice Samanta nás zase zkoušela ze základních tvarů
– obdélník, čtverec, kruh, trojúhelník. A nakonec nám Princ a následník trůnu v jedné
osobě Kuba nabídl dárky, vytvořené budoucími staršími spolužáky ze ŠD, I. a II. stupně, jako upomínku na zápis – papíroví sloníci, žabky, sovy, netopýři a jiná zvířátka,
školní tričko a batoh na drobnosti (z papíru)
s dobrůtkou.
Děti také obdržely drobné dárečky a
propagační materiály od společnosti Sun Ce
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Trading Prague (katalog školních potřeb, taška, hračka, sladkost) – děkujeme!!!
Zápisem doprovázely děti také p. učitelka Marcela Benešová a p. učitelka Šárka Imrichová z naší mateřské školky.
A kdo se dnes dostavil k zápisu do naší školy? Vaneska, Janička, Renatka a Kačenka,
Mareček a Pavlíček, Kevin, Lukášek, Kubíček a Davídek.
Děkujeme VÁM všem, našim dětem a jejich vyučujícím,
kteří jste náš pohádkový zápis připravili a za jeho zdárný průběh!!!
Naši nejmladší spolužáci a spolužačky, budoucí prvňáčci a prvňačky,
těšíme se 1. září na VÁS!!!
27. 1. se v rámci naší dopolední výuky na I. stupni uskutečnilo školní kolo víceoborové
soutěže ZVONEK z Novohradských hor v oboru recitace.
Zasloužený potlesk publika, diplom nebo účastnický list spolu s dobrým pocitem byly
velkou odměnou všem vystupujícím.
Výsledky školního kola recitační soutěže ZVONEK z Novohradských hor 2016
Kategorie 1. třída
1. místo Anička Búthová a Filípek
Bárta
2. místo Janička Hubálovská a Kubík
Daněk
3. místo Toníček Ouška, Štěpánek Koller a Románek Šopík
Kategorie 2. třída
1. místo Pepíček Břenek a Danda Šikr
2. místo Simonka Šimáčková a Nelinka
Kykrychová
3. místo Káťa Ferencová a Vaneska
Móžiová

1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

Kategorie 3. třída
místo Kristýnka Holubová
místo Nelinka Hanková a Karolínka Korbelová
místo Páťa Šťáva a Domča Kocina
Kategorie 4. třída
místo Karolínka Dvořáková a Anička Stumbauerová
místo Jirka Daněk
místo Kubík Zvěřina a Míša Baláž
Kategorie 5. třída
místo Ondrášek Šikr
místo Honzík Macho a Ondra Machač
místo Verunka Břenková a Terezka Dvořáková.

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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28. 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.
Své první vysvědčení si naplno užívali
naši prvňáčci se svou paní učitelkou a deváťáci se rozhodují, kam dál…
A naši deváťáci a deváťačky uspořádali pro nás všechny diskotéku plnou písniček, her, soutěží a hlavně tance ve stylu black and white – děkujeme!!!
29. 1. jsme si užili jednodenní pololetní prázdniny.

ÚNOŘ 2016
1. 2. zveřejnila koordinátorka školní soutěže ve sběru papíru a víček od PET lahví p.
uč. Pavlína Křížová dílčí výsledky – stav k 31. 1. 2016: Dan Karl (193,5 kg papíru), Péťa
Svoboda (152,5 kg papíru), Kubík Zvěřina (124 kg papíru), Domča Dvořák (106 kg papíru),
Kuba Střítecký (104,5 kg papíru), Domča Kocina (46,5 kg papíru), Valča Nováková (42 kg
papíru), Karolínka Dvořáková (34 kg papíru), Ondrášek Šikr (24 kg papíru) a Ráďa Valenta
(13 kg papíru). A den poté je vše jinak – Péťa vede!!!
Za první měsíc soutěže se nám podařilo nasbírat
897,5 kg papíru a 8 kg víček.
Skvělé!!!
Jen tak dál, mobil čeká…
1. 2. se naši žáci a žákyně I. a II. stupně spolu se svými vyučujícími zúčastnili besedy o
vývoji hudebních nástrojů od pravěku do současnosti.
Děti z naší mateřské školičky a ze ZŠ praktické se seznámily s hudebními nástroji prostřednictvím pohádky.
A tak jsme putovali historií hudby od
dávných časů po současnost, zazpívali jsme
si za doprovodu různých nástrojů a asistenti
si také zahráli na vybrané hudební skvosty.
Velký dík náleží Ondrovi Machačovi,
který velmi aktivně asistoval při ukázkách
hry na žesťové dechové nástroje.
Děkujeme panu Pavlovi Macků
za velmi poučně a zajímavě strávené dopoledne při toulkách
s hudebními nástroji!!!
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1. 2. si naše děti z I. stupně užívaly vitamínky z mrkviček 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.
Dobrou chuť!!!
4. 2. – 5. 2. nás paní Zima potěšila slabým sněžením a teplotami blízkými 0 °C.
5. 2. se naši žáci a žákyně 6. – 9.
třídy a také z II. stupně ZŠ praktické
spolu se svými vyučujícími zúčastnili
(v rámci prevence rizik spojených
s užíváním alkoholu) programu „Než
užiješ alkohol, užij svůj mozek.“
Děkujeme lektorce občanského sdružení SANANIM,
paní doc. PhDr. Aleně Kajanové,
Ph.D., za velmi poučné, zajímavé a
inspirativní setkání!!!
5. 2. zveřejnila koordinátorka školní soutěže ve sběru papíru a víček od PET lahví p.
uč. Pavlína Křížová dílčí výsledky – stav k 5. 2. 2016 (aneb život je změna a první tři): Péťa
Svoboda (284,5 kg papíru), Dan Karl (193,5 kg papíru), Domča Dvořák (183 kg papíru).
Aktuálně na http://www.rapsach.cz/skola/sber.htm
Zatím se nám podařilo nasbírat 1 387 kg papíru a 8 kg víček.
Skvělé!!! Jen tak dál, mobil čeká…
8. 2. nás navštívili bývalí žáci Ben a Denis Ferencovi a Matěj Demeter. Pohovořili
jsme o tom, co život přinesl, přináší a přinese.
15. 2. se v rámci dopolední výuky prvouky, přírodovědy, vlastivědy, zeměpisu a přírodopisu naši žáci a žákyně I. stupně, 6. a 7. třídy a jejich vyučující setkali s amatérským astronomem panem Vladimírem Misinkevičem
při přednášce spojené s besedou na téma
„Náš domov ve vesmíru“ – vznik Sluneční
soustavy, planety, měsíce.
Děkujeme panu V. Misinkevičovi za velmi poutavé, zajímavé a poučné setkání
s naším nejbližším i vzdáleným vesmírem!!!
16. 2. si naše děti z I. stupně užívaly vitamínky z jablíčka a pitíčka 100% jablko
v rámci projektu „Ovoce do škol“ finančně
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podporovaného Evropským společenstvím.
Dobrou chuť!!!
17. 2. nás paní Zima opět navštívila – sněžilo a teplota se pohybovala kolem 0 °C.
17. 2. nás navštívili bývalý žák Michal Kica. Pohovořili jsme o tom, co život přinesl,
přináší a přinese.
18. 2. nás navštívily bývalé žákyně Eliška Kreklová a Anička Círalová. Pohovořili
jsme o tom, co život přinesl, přináší a přinese.
20. 2. byla provedena rekonstrukce příčky mezi třetí místností naší školní družiny a žákovskou knihovnou I. stupně.
21. 2. uspořádal od 14.00 do 16.00 hodin náš turistický oddíl „Práčata“ dětský maškarní
karneval v restauraci Na Cihelně v Rapšachu.
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 tvarů,
barev a hlavně chutí: srdíčka, rybky, košíčky, květy, ježci, kachny, slípky, psíci, kočičky, hvězdičky aj.
A jaké masky jsme potkávali na tanečním parketu?
Kuřátko, motýlka, mušketýra, korzára, čmeláčka, berušky, klauna, policistku, plavčici,
tanečnici, včelku, dráčka, tygříka, pirátku, Kašpárka, Sparťana, myslivce, žabičku, sněhuláčka, kosmonauta, koníka, čaroděje, dýně, výpravčí, Supermana, kytičky, leoparda, vodnici,
stavitele, zajíčka, dvě fotbalistky Karla a Kreklíka aj., tedy 36 nádherných masek!!!
A kterých her a soutěží jsme se zúčastnili?
Hod do huby, chůze na polokoulích, tanec s míčky mezi čelíčky, běh dvojic na lyžích, vyřazovací tanec na vítěze s míčkem nebo kolem listů papíru.
Do tance a soutěží se s chutí spolu s dětmi zapojili také jejich rodiče. A na hit Jede, jede
mašinka jsme opět, a to dvakrát 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
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a sladké ceny!!!
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!!!

24. 2. naše žáky, žákyně, děti ze ZŠ praktické a jejich vyučující navštívilo divadélko
KOS s představením pohádky O milostném psaníčku.

26. 2. v rámci první vyučovací hodiny besedovala pastorační asistentka paní Iva Hojková s žáky a žákyněmi 4., 5. a 7. třídy o době postní a o Velikonocích.
Děkujeme p. I. Hojkové za poučně a příjemně strávené setkání!!!

-44-

ZŠ a MŠ v Rapšachu

Kronika 2015/2016

BŘEZEN 2016
1. 3. se Paní Zima ještě nevzdává – užíváme si teploty kolem 0 °C a sníh!!!







3. 3. smíšené týmy složené z našich dětí I. a II. stupně plnily různé úkoly soutěže
Rapšach hrou, které pro nás zorganizovali
žáci a žákyně PoVo historie regionu pod
vedením p. uč. Pavlíny Křížové.
Na
stanovištích
rozmístěných
v učebnách, tělocvičně a prostorách školy
jsme soutěžili:

zeměpis v tělocvičně: splň sportovně
zaměřené úkoly (střelba na branku, šplh
apod.) a získej indicie

sleduj video o Rapšachu (vytvořili jej
naši žáci a žákyně s vyučujícími): odpověz
na bonusové otázky
historie naší školy: splň úlohy znalostního kvízu
příroda našeho okolí: poznej stromy a keře podle živých přírodnin, slož žábu z útržků papíru, namaluj zvíře a zodpověz 15 otázek
život v naší obci: splň úkoly znalostního kvízu a nakresli a vybarvi správně znak obce
Rapšach
historie obce Rapšach: vyplň pracovní list (odpovědi najdeš na chodbě II. stupně)
různé: odpovídej na otázky na kartičkách a hledej slova v osmisměrce (téma – pověst o
Dračici).
Výsledky soutěže Škola hrou 2016
1. místo tým v čele s Honzou Jelínkem
2. místo tým v čele s Markétkou Vávrovou
3. místo tým v čele s Mírou Plchem.
Všichni jsme se snažili a soutěž Škola hrou si užili!!!
Děkujeme všem organizátorům a zúčastněným soutěžícím
a vítězům gratulujeme!!!

4. 3. 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 dalším ročníku
víceoborové soutěže ZVONEK z Novohradských hor 2016 v oboru zpěv.
Zazněly písničky a písně různých žánrů:
oblíbené lidové i k táboráku, populární a
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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 nebo pamětní list je vzpomínkou na účast a za umístění v soutěži.
Výsledky školní pěvecké soutěže 2016
Kategorie 1. třída
1. místo Anička Búthová a Toník Ouška
2. místo Janička Hubálovská
3. místo Filípek Bárta, Štěpánek Koller a Kubík Daněk
Kategorie 2. třída
1. místo Eliška Vávrová a Danda Šikr
2. místo Kačenka Ferencová a Natálka Hanková
3. místo Štěpánka Vaňátková a Vaneska Móžiová
Kategorie 3. třída
1. místo Nikolka Cibulková
2. místo Karolínka Korbelová
3. místo Nelinka Hanková
Kategorie 4. třída
2. místo Kájinka Žahourová
3. místo Samanta Dudiová
Kategorie 5. třída
1. místo Ondra Šikr
2. místo Klárka Oušková a Ríša Krkoška
3. místo Verunka Břenková a Evička Mikudimová.
Děkujeme všem zúčastněným dětem
za hodnotný umělecký zážitek a vítězkám a vítězům gratulujeme!!!
Děkujeme všem vyučujícím
za zorganizování nezapomenutelného setkání s písničkou!!!
4. 3. jsme zaznamenali: v měsíci únoru 2016 byl dosažen nejvyšší počet přístupů na
náš školní web za celou dobu jeho existence – 660 přístupů a 2041 prohlédnutí našich
webových stránek. Do magického čísla 100 000 přístupů nám zbývá 407 přístupů.
DĚKUJEME!!!
7. 3 . – 11. 3. jsme si užívali jarní prázdniny.
15. 3. se naši žáci a žákyně I. stupně spolu se svými vyučujícími vypravili do Českých
Budějovic, kde ve studiové scéně Malého divadla zhlédli představení klasické pohádky
v novém „(dals)kabátu“ Dalskabáty, hříšná ves.
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Z http://www.jihoceskedivadlo.cz/porad/1873-dalskabaty-hrisna-ves: ještě se dnes někdo
bojí čertů? Ve vesnici Dalskabáty již vůbec nikdo! Proto je tam nutné rozpoutat peklo! Úprava oblíbené pohádkové komedie o hříšném světě na půdorysu tradiční dell´artovské hry
s maskami.
15. 3. se naše recitátorské naděje Pepča Břenek,
Danda Šikr, Karolínka Dvořáková a Ondra Šikr zúčastnili pod vedením p. řed. Karla Snětiny okresního kola
celostátní přehlídky dětských recitátorů.
GRATULUJEME PEPČOVI K CENĚ POROTY!!!
Děkujeme všem našim zúčastněným recitátorům
za příkladnou reprezentaci školy!!!
15. 3. a 17. 3. 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)
- dobrůtky z čokolády a marcipánu (vedoucí dílny p.
uč. Pavlína Křížová, učebna dějepisu)
- výroba jarních a velikonočních dekorací (vedoucí dílny p. uč. Ivana Záhorovská a p. uč.
Květa Machová a p. uč. Martin Wipplinger, učebna fyziky)
- velikonoční a jarní dekorace – květináče, ptáčci (vedoucí dílny p. Marie Kepková, učebna přírodopisu).
Paní Zima nám nadělila čerstvou sněhobílou peřinku, odpoledne sluníčko zazářilo,
občas ptáčci zapěli a my 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, 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.
Školní družina v tomto období zavoněla
pečením a zdobením našich stále oblíbených
sladkých perníčků.
A dařilo se nám – děkujeme všem
zúčastněným!!!
16. 3. si naše děti z I. stupně užívaly vitamínky z hrachových lusků a pitíčka
100% směs ovoce a zeleniny v rámci projektu „Ovoce do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím. Díky účasti
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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.
Dobrou chuť!!!
17. 3. jsme zaznamenali: za třináct dní prohlíželo naše stránky 407 uživatelů a magického
čísla 100 000 přístupů jsme dosáhli dnes v 10:30 dopoledne.
DĚKUJEME!!!

19. 3. uspořádala Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu a náš zřizovatel, Obecní
úřad v Rapšachu, již tradiční velikonoční jarmark od 10.00 do 14.00 hodin na návsi, a to
s níže uvedeným programem a doprovodnými akcemi.
Po každý rok stále 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
z pestré nabídky úžasných jídel a pokrmů!!!
Návštěvníky nejlépe hodnocení tvůrci si zasloužili za své kulinářské mistrovství hodnotné ceny – potřebné vybavení domácí kuchyně (silikonový beránek, termo mísa a
piknikový box).
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Prodejní stánky – keramika; rostlinky a
bylinky pro dům i zahradu; perníčky, medovina, medovník, kremrole; velikonoční
dobroty a dobrůtky z naší pekárničky, mazance, beránci, dvojctihodné koláčky, pletánky s nádivkou, minipizzy; jarní dekorativní aplikace; výrobky z našich tvůrčích velikonočních dílen na II. stupni, dětí I. stupně
a ŠD: medové perníčky, pletení zajíčci, slepice, ošatky a věnce, zdobená perníková vejce a jiné dobrůtky z čokolády a marcipánu,
bonbonky, lízátka, linecké pečivo, velikonoční ozdoby a ozdůbky, zajíčci, velikonoční a jarní
zápichy – slepičky, sluníčka, zajíčci, velikonoční ručně drátované slepičky, zdobení dřevění
ptáčci, závěsné dekorace proutěné a v květináči.
Občerstvení – klobásky, langoše, párky v rohlíku, pizzy, pivo – limo, nealko, zelňačka s
pikantní klobásou, pizza, sladkosti, káva, čaj apod.
Zábava – ateliérové i momentkové focení.
Výtěžek z velikonočního jarmarku napomůže financovat 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.
Poděkování náleží všem našim návštěvníkům, všem prodejcům,
tvůrcům ve velikonočních dílnách,
všem našim žákům a žákyním a našemu realizačnímu týmu dětí a dospěláků
za zdárný průběh jarmarku!!!
Děkujeme panu J. Čurdovi za obrovskou pomoc!!!
21. 3. si naše děti z I. stupně užívaly vitamínky z pomeranče 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.
Dobrou chuť!!!
23. 3. se naše recitátorské naděje pod vedením p.
ředitele Karla Snětiny zúčastnili oblastního kola zájmově umělecké soutěže „Zvonek z Novohradských hor“
2016 (obor recitace) od 09.00 hod. v ZŠ a MŠ Malonty.
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1. kategorie
Pepča Břenek (Anděl strážný – Miloš Kratochvíl)
Danda Šikr (Brok – Jan Břechva)
2. kategorie
Karolínka Dvořáková (Psí SOS – Josef Hanzlík)
Ondra Machač (Můj slavný strýc – Jan Skácel).
GRATULUJEME KAROLÍNCE KE SKVĚLÉMU PRVNÍMU MÍSTU!!!
Děkujeme všem našim vystupujícím za příkladnou reprezentaci školy!!!
Děkujeme pořadatelům za milé a pohostinné přijetí!!!
27. 3. se v kostele sv. Zikmunda od
15.00 hodin uskutečnil velikonoční koncert v podání Rapšašského komorního
orchestru.
Program: Adam Václav Michna
z Otradovic, rodák z Jindřichova Hradce
(1600 – 1676).
Rapšašský komorní orchestr: František Cvrček (vedoucí a kontrabas), Lenka Cvrčková
ml. (housle a zpěv), Anna Cvrčková (violoncello a zpěv), Marie Kepková (klávesy),
Lenka Cvrčková st. (flétna), Milena Holcová
(soprán), Iveta Čuháková (alt), Jan Holec (tenor), Pavel Brůha (bas), Pavel Pikous (bas).
Děkujeme muzikantům z Rapšašského komorního orchestru za příjemné setkání
s duchovní hudbou!!!
30. 3. jsme zveřejnili: 21. 3. – 23. 3. projekt Velikonoce ve druhé třídě: cílem projektu
bylo seznámit se podrobněji s jarním svátkem a prožít společné středeční odpoledne. Spolupracovat, soutěžit, vyrábět, získat nové poznatky a užít si trochu legrace. V dopoledních hodinách jsme četli velikonoční příběhy, básničky, koledy, hádanky a pranostiky. Luštili křížovku,
hledali stejná vajíčka. Vyprávěli si o tradicích. Vytvářeli Velikonoční kalendář (názvy jednotlivých dnů), vyráběli závěsy z vajíček. V úterý přišli oblečení ve žluté barvě (Žluté úterý). Ve
středu se celá třída proměnila ve velikonoční zajíčky. Aby byla proměna dokonalá, vyrobili si
všichni zaječí čelenky. V pískových lomech se konala soutěž ve Vejcokoulení: 1. místo – Kájík, 2. místo – Štěpánka, 3. místo – Lucinka.
Vajíčko dokouleli do cíle všichni zajíci.
V týmové hře společnými silami luštili jarní
pronostiku. Zajíci – hledači hledali červená
vajíčka s písmeny a čísly, zajíci – zapisovači
vše zapisovali. Bez mluvení. Poradili si s tím
skvěle! Po návratu do školy hráli hry
v tělocvičně. Nakonec si na zádech vytvořili
„jarní louku“. Na kytičky napsali přání nebo
něco hezkého, kytičky přišpendlili na záda.
Vzkazy si všichni četli až doma. Nikdo se
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neškaredil, nemračil – takže všechny středy do příštích Velikonoc se budeme usmívat .
30. 3. se v ředitelně základní školy uskutečnil od 14.00 do 16.00 hodin zápis dětí do naší
mateřské školky.
K zápisu se dostavili: Samuel Balog, Emma Drhová, Jakub Dvořák, Ema Haiklová, Mikuláš Hrubý, Jakub Kolář, Matěj Kolář, Jan Kresl, Jaroslav Květ a Jan Šikr.
Milé děti, těšíme se na vás!!!

DÚBEN 2016
4. 4. se naši nadějní fotbalisté z řad žáků I. a II. stupně zúčastnili pod vedením p. uč.
Martina Wipplingera okresního kola turnaje v halovém fotbalu ZŠ a VG (kategorie III. –
skupina C; turnaj pořádá OR AŠSK v J. Hradci, SKOK J. Hradec, z.s., a ŠSK v místech konání skupin) v tělocvičně Gymnázia v Třeboni.
Soupiska našeho týmu: Ondra Vetrák, Míla Vaňátko, Kuba Střítecký, Krýša Růžička, Luky Marek, Honza Rácz, Pavel Šantroch a Lukáš Herzog.
Zápasy:
Rapšach : ZŠ I Třeboň – 0 : 12
Rapšach : ZŠ II Třeboň – 3 : 4 (góly: Krýša R., Lukáš H., Míla V.)
Rapšach : Gymnázium Třeboň – 4 : 3 (góly: dva Krýša R. a dva Míla V.)
Naši borci obsadili ve své skupině skvělé 3. místo – GRATULUJEME!!!
Děkujeme všem našim zúčastněným sportovcům
za příkladnou reprezentaci školy!!!
4. 4. vypukla na I. stupni velká akce „Cizokrajné ovoce“. Podrobnosti přineseme časem,
teď zatím alespoň fotografie.
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6. 4. se v dopoledních hodinách uskutečnilo již tradiční, a tak i zároveň dlouho očekávané místní kolo turistického závodu
Mistrovství III. stupně – „Mistrovství Vitorazska“, opět s možností postupu na Mistrovství Jihočeského kraje II. stupeň (u nás v
Rapšachu, 9. 4.), a tak jsme zahájili své soutěžní usilovné tažení v přípravě na klíčová
postupová kola TZ a Mistrovsví ČR.
Do bojů o postup zasáhli také žáci a žákyně 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 1. – 3. závod Českého poháru 2016 na
http://www.turisticky-zavod.cz/index.php?page=postupy_klic: Anička Círalová (mladší dorostenky), František Círal (starší dorostenci) a František Círal (muži B) a dle
http://www.turisticky-zavod.cz/index.php?page=postupy_klic na Mistrovství ČR: F. a F. Círalovi.
Postupy na závody Českého poháru
2016 - 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 a výtvarné výchovy, prvouky, přírodovědy, vlastivědy,
zeměpisu, povinně volitelných předmětů).
Soutěžící byli před závodem rozděleni
do kategorií podle věku a pohlaví – soutěžili
pouze jednotlivci. V přípravce běží závodník – závodnice s doprovodem.
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!!!)
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Kontrola „PD“ – překážková dráha (při
plížení pozor na Kájovo pravidlo „tři P“ a
trefuj se míčkem s rozvahou!!!).
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 v klidu čekej na vyhodnocení!!!)
A s jakými výsledky byl závod ukončen?
Nejmladší žákyně
1. Lucka Machačová
2. Kájina Dvořáková
3. Nelča Kykrychová
Nejmladší žáci
1. Danda Šikr
2. Pepča Břenek
3. Toníček Ouška
Mladší žákyně
1. Magda Jandová – České Velenice
2. Terka Dvořáková
3. Verča Břenková
Mladší žáci
1. Sam Gabčo – České Velenice
2. Vojta Adam
3. Honza Trsek – České Velenice
Starší žákyně
1. Terka Žahourová
2. Kájina Houhová
3. Žanetka Kicová
Starší žáci
1. Kuba Střítecký
2. Péťa Kollmann
3. Nikolas Baláž
Mladší dorostenky
1. Anička Círalová
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2. Vikča Stumbauerová
3. Simča Adensamová
Mladší dorostenci
1. Míra Plch
2. Martin Šantroch
3. Martin Kocina
Starší dorostenky
1. Lucka Boháčová – České Velenice.
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 9. 4. U NÁS V RAPŠACHU!!!
Děkujeme všem organizátorům,
stavitelům trati, rozhodčím a pedagogickému dohledu
za zdárný průběh závodu!!!
7. 4. jsme zveřejnili podrobnosti k akci „Cizokrajné ovoce“ – z prací našich žáků a žákyň I. stupně:
Na pondělí 4. 4. 2016 nám paní učitelka Jáchymová objednala exotické ovoce, které jsme
s paní učitelkou Machovou oloupali, Evička vše nakrájela. Potom jsme ovoce rozdělili do 14
misek. Pak jsme si rozdali misky a šli jsme ochutnávat. My, páťáci a čtvrťáci, jsme si hledali
na internetu referáty o ovoci a paní učitelka nám to vytiskla. Paní učitelka nás vyvolávala na
jednotlivé referáty a každý četl svůj referát o
svém ovoci. Celé třídě chutnalo granátové
jablko. Na závěr jsme si zavázali oči a hádali
jsme, jaké to je ovoce. Všem nám moc chutnalo. Moc děkujeme.
Žákyně 5. třídy.
Ochutnali jsme hodně různých druhů
ovoce. Některé bylo kyselé, některé sladké a
dokonce i hořké. Ochutnali jsme například
ananas, grep, meloun galia, mochyni, hrušku, avokádo atd. Každý z nás měl referát o
určitém ovoci. Moc nám to chutnalo a ráda bych někdy ochutnala další. Byly tam dokonce i
tři druhy melounů. Bylo zajímavé, jak každé ovoce mělo jinou barvu. Jsem ráda, že jsem
mohla ochutnat tolik druhů ovoce. Terezka V.
8. 4. byla učebna dějepisu dovybavena novými žákovskými stoly a židlemi.
9. 4. jsme zasáhli na Mistrovství Jihočeského kraje (II. stupeň) – RAPŠACH – do bojů o další postup na závody Českého poháru.
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Další závody:
1. závod Českého poháru (ČP1) – Pacov
(7. 5.)
2. závod Českého poháru (ČP2) a Mistrovství ČR jednotlivci – SUPERSPRINT –
Frýdek-Místek (14. 5.)
3. závod Českého poháru (ČP3) – Vsetín
(28. 5.)
Mistrovství ČR (zároveň ČP4) a Mistrovství ČR – stíhací závod – Suchdol nad
Lužnicí (4. 6.).
O naší účasti v TZ více na http://rapsach.cz/tom/tz.htm a http://www.turisticky-zavod.cz/
SEZNAM POSTUPUJÍCÍCH DO ZÁVODŮ ČESKÉHO POHÁRU TZ 2016
(Výsledky na http://www.rapsach.cz/tom/2016_MJC_nase.pdf)
Nejmladší žákyně: Karolínka Dvořáková, Nelinka Kykrychová a Lucka Machačová
Nejmladší žáci: Pepča Břenek, Danda Šikr a Kája Žahour
Mladší žákyně: Terka Dvořáková a Klárka
Oušková
Mladší žáci: Vojta Adam, Ondra Machač,
Ondra Šikr a Kuba Zvěřina
Starší žákyně: Terka Žahourová
Starší žáci: Fanda Ouška a Kuba Střítecký
Mladší dorostenky: Simča Adensamová,
Justa Schiendlová, Vikča Stumbauerová a
Anička Círalová
Mladší dorostenci: Míra Plch a Zbynďa
Schicker
Starší dorostenky: Verča Oušková
Starší dorostenci: Tedýs Pytel a Fanda Círal
Muži B: p. František Círal.
Děkujeme všem našim závodníkům a závodnicím za skvělé
sportovní a vědomostní a dovednostní výkony
a za příkladnou reprezentaci školy, oddílu a regionu,
a to v extrémních povětrnostních podmínkách!!!
Všichni jsme se moc snažili!!!
VŠEM GRATULUJEME
K UMÍSTĚNÍ!!!
Děkujeme všem našim organizátorům
závodu za pohostinné zázemí a bezva zážitek!!!
12. 4. jsme si užili zpívánky s hudebníkem a textařem Lubošem Hrdličkou –
naživo hrané písničky, ať už z dílny např.
pánů Svěráka a Uhlíře, Jarka Nohavici nebo
písničky z pohádek a filmů pro děti. Děti
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byly zapojeny do společného zpívání a zazpívaly si na aparaturu, a tak na vlastní kůži zažily
pocity profesionálního zpěváka.
Děkujeme L. Hrdličkovi za bezva písničkové zážitky!!!
13. 4. jsme zveřejnili: žák 5. třídy naší školy Ondra Šikr
obdržel Zlaté pásmo v I. kategorii – sólo v rámci pěvecké
soutěže v dětském sólovém a komorním zpěvu Jihočeský
zvonek 2016.
Blahopřejeme!!!
14. 4. se naši žáci a žákyně 9. třídy pod vedením p. uč.
Pavlíny Křížové vypravili do našeho hlavního města, kde navštívili Matějskou pouť a poznávali Prahu secesní.
18. 4. si naše děti z I. stupně užívaly vitamínky
z ředkviček v rámci projektu „Ovoce do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím. I
nadále také p. M. Jáchymová distribuuje
mléčné výrobky v rámci projektu Mléko do
škol pro všechny přihlášené odběratele a
odběratelky z řad našeho žactva a svačinky
pro všechny zájemce.
Dobrou chuť!!!
18. 4. (a 21. 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.
Výsledky „Uzlování s Práčaty“ 2016 (výpis)
Více na http://www.rapsach.cz/tom/O%20MISTRA%20UZLŮ%202016.pdf
Kategorie mladší – 1. a 2. třída
1. místo Lucka Machačová
2. místo Pepča Břenek
3. místo Štěpka Vaňátková
Kategorie mladší – 3. až 5. třída
1. místo Verča Břenková
2. místo Nelča Hanková
3. místo Kuba Zvěřina
Opět jsme se velmi snažili!!!
Zúčastněným soutěžícím děkujeme za
skvělé výkony
a všem na stupních vítězů i mimo ně gratulujeme!!!
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20. 4. naši druháčci se svou p. uč. Radkou Círalovou
navštívili v mateřské školičce představení divadélka Dokola „O statečném kováři Mikešovi“.
20. 4. se uskutečnilo jednání pedagogické rady a následně třídní schůzky rodičů s vyučujícími.
21. 4. poklesla rtuť teploměru v 06.30 hodin SELČ na
– 0,5 °C.
21. 4. se naši osmáci a osmačky s p. uč. Martinem
Wipplingerem vypravili do naší matičky stověžaté Prahy: navštívili její historické jádro a také MERCURIA
LASER GAME.

25. 4. se v 7.15 hodin SELČ venkovní teplota pohybovala kolem bodu mrazu a velmi
krátce lehce poletovaly sněhové vločky – dopoledne již více.
26. 4. se naši žáci a žákyně 3. a 4. třídy vypravili pod vedením p. uč. Květy Machové a
p. uč. Miroslavy Jáchymové v rámci výchovy k bezpečnému chování do Třeboně na dopravní hřiště, kde pod odborným vedením instruktorů autoškoly a strážníků městské policie
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absolvovali praktické zaměstnání vedoucí k řešení vybraných situací provozu na pozemních
komunikacích.
Účastníci a účastnice z řad našich čtvrťáků po úspěšném zakončení znalostního testu
z oblasti bezpečnosti silničního provozu a splnění všech podmínek (maximální ztráta 5 bodů
při pohybu na dopravním hřišti) obdrželi řidičák mladého cyklisty autorizovaný Autoškolou
Martin Ille, s.r.o. v Třeboni. Průkaz na zadní straně disponuje důležitými telefonními čísly pro
pomoc v nouzi.
27. 4. se naši nadějní pěvci zúčastnili pod vedením p. uč. Květy Machové oblastního
kola zájmově umělecké soutěže „Zvonek
z Novohradských hor“ 2016 (obor zpěv)
od 13.30 hod v ZŠ Horní Stropnice.
Seznam vystupujících:
Nikolka Cibulková (3. třída) – Na tý
louce zelený, Na tom bošileckým mostku
Kristýnka Holubová (3. třída) – Andulko
šafářova, Vrť sa, děvča
Ondra Šikr (5. třída) – Hl´boký jarčok,
Muzikanti, co děláte?
Blahopřejeme Nikolce a Ondrovi k
třetímu a Kristýnce k čtvrtému místu!!!
Děkujeme pořadatelům za milé a pohostinné přijetí!!!
Děkujeme všem našim vystupujícím za příkladnou reprezentaci školy!!!
Děkujeme dospěláckému doprovodu!!!

KVETEN 2016
1. 5. uspořádala Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu a Obecní úřad
v Rapšachu spolu s místními hasiči a podnikateli již
IX. 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.
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)
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„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
Program na http://www.rapsach.cz/skola/zik_2016.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, sladkosti a dobrůtky mnoha chutí, medovina 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, osvěžující ovocné salátky, domácí palačinky, točené pivo,
osvěžující limo různých příchutí i bez nich,
lahodná zmrzlinka aj.
Hry a zábava – skákací hrad Aladin.
Bohatá tombola – hodnotné kousky a
drobnosti pro dům, byt i zahradu, 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, tekuté mýdlo, doplňky outfitu, dobroty a sladkosti, hračky, rostlinky
apod.
Velká loterie – zahradní krb od firmy Ludvík Kročák FORWARD, dva balíky dřeva od
KODAVA spol. s r.o., dort od paní Zdenky
Krásové, prima dortík od Andulky Novákové, jednoplotýnkový elektrický vařič, menu
v hodnotě 600,- Kč v „Penzionu Lužnice“
Benešovi – Tušť, dárkové poukazy v celkové hodnotě 1 600,- Kč od Libor Durek –
Lékárna „U Panny Marie Pomocné“ Suchdol
nad Lužnicí, daněk - maso od Farmy Rapšach, pizzové menu v hodnotě 500,- Kč
v pizzerii „Panský šenk“ Tušť od paní Sokolíkové, koš plný koření v hodnotě 500,- Kč
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od p. Kubelky, přepěťová ochrana a Office 365 pro jednotlivce – předplatné v celkové hodnotě 2 600,- Kč od PÍŠA COMPUTERS Suchdol nad Lužnicí, obědové menu v hodnotě 600,Kč od Hostinec U Jezárka Suchdol nad Lužnicí, koš plný kosmetiky v hodnotě 1 000,- Kč od
p. Jaroslava Koláře, Regionální publikace tištěná a digitální a film o Rapšachu (tříletá práce
našich žáků a žákyň).
Zikmundohraní opět 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 provázel
skvělý a námi velmi oblíbený moderátor
Miroslav Lenc – děkujeme!!!
Vítěz v kategorii taneční:

Taneční soubor MŠ Suchdol nad
Lužnicí
Vítěz v kategorii hudební:

Pěvecký soubor žáků a žákyň ZŠ
a MŠ v Rapšachu
DĚKUJEME VÍTĚZŮM A VŠEM VYSTUPUJÍCÍM ZA HODNOTNÝ UMĚLECKÝ VÝKON A K UMÍSTĚNÍ GRATULUJEME!!!
Poděkování náleží svatému Zikmundovi za přívětivé počasí, všem našim návštěvníkům, divákům a posluchačům, našim vystupujícím, tanečníkům a tanečnicím, hudebníkům a hudebnicím, zpěvákům a zpěvačkám, pěvcům a pěvkyním, našemu divadelnímu
souboru, panu zvukaři a jeho týmu, moderátorovi, 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 organizátorům a jejich přípravnému a realizačnímu týmu za zdárný průběh IX. ročníku Zikmundohraní!!!
2. 5. se do naší mateřské školičky vrátila paní učitelka Miloslava Kroniková. Paní
učitelce Šárce Imrichové přejeme hodně štěstí, zdraví a životní pohody a děkujeme jí za
odvedenou práci pro naši školku.
3. 5. si naše děti z I. stupně užívaly vitamínky z rajčátka 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.
Dobrou chuť!!!
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7. 5. naše výprava reprezentantů a reprezentantek zasáhla na 1. závodu v Pacově
(ČP1) do soupeření o mistrovský titul.
Výsledky 1. závodu Českého poháru
(ČP1) – Pacov:
http://www.turistickyzavod.cz/vysledky/rok_2016/pohar/CP1.htm

Postup na Mistrovství ČR: Danda Šikr,
Verča Oušková a Anička Círalová – blahopřejeme!!!
1. místo v kategorii M-A: p. František Círal – gratulujeme!!!
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 přípravu
našich reprezentantů a reprezentantek!!!
9. 5. náš TOM 2402 Práčata zorganizoval pod vedením p. řed. Karla Snětiny již 22.
ročník naší oblíbené Kuličkiády.
Počasí nám přálo, sluníčko nás hřálo a moc jsme se snažili.
Výsledky 22. ročníku Kuličkiády 2016
Kategorie „mladší“
1. místo - Štěpánek K.
2. místo - Štěpka V.
3. místo - Kája Ž.
Kategorie „starší“
1. místo - Verča B.
2. místo- Kájina Ž.
3. místo - Jirka D.
Zúčastněným soutěžícím děkujeme za
skvělé výkony
a všem nejen na stupních vítězů gratulujeme!!!
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12. 5. jsme zveřejnili výsledky tvorby
– výtvarný obor – v rámci zájmově umělecké soutěže „Zvonek z Novohradských
hor“ 2016:
1. místo Danda Šikr
2. místo Ondra Šikr
Děkujeme našim soutěžícím za příkladnou reprezentaci školy a regionu!!!
GRATULUJEME K UMÍSTĚNÍ A
K CENĚ POROTY!!!

12. 5. se v naší školní družině uskutečnil pod vedením p. vychovatelek a vyučujících I.
stupně v odpoledních hodinách již tradiční slet čarodějnic a čarodějů spojený se zdobením
a stavěním májky v prostorách školního sadu.
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!

-

-

-

-

Hráli jsme si a soutěžili v přírodě v týmech:
zdobení májky
přehlídka čarodějů a čarodějnic
pohybové aktivity
rozdělení do soutěžních týmů
podlézaná
nejdelší had z oblečení
míčková protahovací štafeta
štafetový střemhlavý let na koštěti
… a taktéž:
momentkové focení do alb a albíček a
školní kroniky
předání sladkých odměn všem zúčastněným
… a nakonec:
opékání buřtíků.
Z dalších aktivit předcházejících sletu čarodějnic:
zaklínadla s čarodějnicemi a jaká je čarodějnice (vymýšlíme a zapisujeme na velkou
čtvrtku):
1. Techtle mechtle, hokus, pokus, čárymáry klikyhák, ať je z tebe třeba drak.
2. Je zlá, protože zaklíná lidi. (Kája)
3. Dexempo multo šumpoplex.
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4. Čáry máry, pírka ptačí, ať jsem zas o něco
mladší.
5. Je hodná, protože pomáhá lidem. (Nela H.)
6. Hadí ocásky, žabí sliz a teď hned zmiz!
(Ája)
7. Světlo, tma a noc, ať mám kouzelnou moc!
(Lucka)
8. Dexempo multo deveréx.
9. Čarodějnice je hodná, ale když se rozčílí,
tak začaruje. (Terezka Miklů)
10. Je zlá, protože straší lidi. (Pepa)
11. Je hodná, protože pomáhá zraněným zvířatům. (Kájinka)
12. Je hodná, protože nestraší děti. (Simonka)
13. Je hodná, protože vyrábí lektvary pro uzdravení.
14. Je hodná, ale vypadá strašidelně, protože má jedno oko červený a druhý černý. (Lucka)
15. Ve dne je hodná a v noci zlá. (Patrik)
16. Je zlá, protože začaruje všechny lidi.
(Kájuška)
17. Jsem Hubatice laskavá a veselá!
18. Čáry máry podkočáry třesky třesky
plesky hrom ať přeletím ten strom (Terka Ž.)
19. Hromy blesky bum, vyčaruju dům.
(Nela H.)
20. Je hodná, ale děti se jí bojí, protože
když jde na návštěvu k lidem, tak utíkají.
(Veruška)
21. Čáry máry bup, ať máš na nose svůj první chlup. (Dan K.)
četba pohádky z knihy Krása nesmírná
společné povídání o tom, ve kterých pohádkách se čarodějnice vyskytují (O perníkové chaloupce, Malá čarodějnice, Mrazík, Kouzelný měšec, Princezna ze mlejna, Sněhurka a
sedm trpaslíků aj.), jak vypadají, kde bydlí, zda lidem škodí, jaké představy o nich děti
mají
kresba své čarodějnice
pohádková křížovka
výroba zápichů z papíru s motivy čarodějnic
tvorba postaviček čarodějnic z papíru.
Na koště dnes nasedám, po roce zas letím
k vám.
Budeme si spolu hrát, soutěžit a malovat.
Se soumrakem musím zpátky, patřím přece
do pohádky.
Těšíme se ZASE ZA ROK!!!
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12. 5. jsme zveřejnili: žák 5. třídy naší školy Ondra
Šikr obdržel Stříbrné pásmo v I. kategorii – sólo
v rámci pěvecké soutěže v dětském sólovém a komorním zpěvu Jihočeský zvonek 2016 v Českých Budějovicích.
Blahopřejeme!!!

14. 5. naše výprava reprezentantů a reprezentantek
zasáhla na 2. závodu Českého poháru ve FrýdkuMístku (ČP2 a Mistrovství ČR jednotlivci – SUPERSPRINT) do soupeření o mistrovský titul.
Výsledky 2. závodu Českého poháru (ČP2) – Frýdek-Místek:
http://www.turistickyzavod.cz/vysledky/rok_2016/pohar/CP2.htm
1. místo v kategorii muži B: František Círal a 2. místo v kategorii mladší dorostenky: Anička Círalová –
gratulujeme!!!
Postup na Mistrovství ČR: Klárka Oušková a Kubík
Zvěřina – blahopřejeme!!!
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 přípravu
našich reprezentantů a reprezentantek!!!
16. 5. si naše děti z I. stupně užívaly vitamínky z banánu v rámci projektu „Ovoce a
zelenina 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.
Dobrou chuť!!!
18. 5. se naši žáci a žákyně pod vedením p. řed. Karla Snětiny a za účasti p. Františka
Davida zapojili do finálového setkání zájmově umělecké soutěže „Zvonek
z Novohradských hor“ 2016 zástupců všech škol z jednotlivých odvětví v zámeckých prostorách Akademie věd v Nových Hradech.
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Zúčastněné děti: Karolínka Dvořáková,
Ondra a Danda Šikrovi, Terezka Velická a
Pepíček Břenek.
Děkujeme pořadatelům za milé a pohostinné přijetí!!!
Děkujeme všem našim vystupujícím a
soutěžícím za příkladnou reprezentaci
školy a regionu!!!
18. 5. jsme zveřejnili z
http://www.ovoceazeleninadoskol.cz/in
dex.php?page=foto-jizni-cechy&article=zsrapsach: v ZŠ Rapšach ochutnávali naslepo, vyhledávali si informace o exotickém i domácím ovoci, ale především si připravili ovocné talíře a jak je vidět z fotografií, chutnalo
jim :-).

22. 5. jsme spolu s dětmi z naší MŠ přivítali nové občánky Rapšachu, narozené v roce
2015 a 2016.
Díky dětem za krásné vystoupení a paní učitelce J. Šikrové za přípravu!!!
23. 5. náš TOM 2402 Práčata zorganizoval pod vedením p. řed. Karla Snětiny naše stále
oblíbenější „(nejen) Míčujeme“ s turisty.
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Moc jsme se snažili a moc jsme si ve
školní tělocvičně míčování užili: hlavomíč,
běhomíč, kulomíč, kolenomíč, sedotyč a
kombištaf.
Výsledky „(nejen) Míčujeme“ s turisty
2016
1. místo tým Káji Žahourové
2. místo tým Štěpky Vaňátkové
3. místo tým Natálky Hankové a
Simči Šimáčkové.
Zúčastněným soutěžícím děkujeme za
skvělé výkony
a všem nejen na stupních vítězů gratulujeme!!!
24. 5. se naši žáci a žákyně 4. a 5. třídy
pod vedením své tř. uč. Květy Machové a za
doprovodu p. vych. Miroslavy Jáchymové
vypravili do Prahy historické: navštívili
Pražský hrad a Zlatou uličku, Karlův most a
další pamětihodnosti historického jádra.
24. 5. se pomocníci Zikmundohraní
z řad našeho žactva vypravili pod vedením
p. uč. Pavlíny Křížové a za doprovodu p. uč.
Marie Jirků do Prahy: navštívili její historické centrum a Aquapalace Čestlice.
28. 5. naše výprava reprezentantů a reprezentantek zasáhla na 3. závodu Českého poháru ve Vsetíně (ČP3) do soupeření o mistrovský titul.
Výsledky 3. závodu Českého poháru (ČP3) – Vsetín:
http://www.turisticky-zavod.cz/vysledky/rok_2016/pohar/CP3.html
1. místo v kategorii muži B: František Círal – gratulujeme!!!
Postup na Mistrovství ČR: Lucka Machačová – blahopřejeme!!!
Do závěrečných bojů na Mistrovství ČR
tedy postupují:
(http://www.rapsach.cz/tom/tz_2016.htm)
Fanda Círal – přímý postup
Franta Círal – přímý postup
Anička Círalová – postup z Pacova
Danda Šikr – postup z Pacova
Verča Oušková – postup z Pacova
Klárka Oušková – postup z FrýdkuMístku
Kubík Zvěřina – postup z Frýdku-Místku
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Lucka Machačová – postup ze Vsetína.
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 přípravu
našich reprezentantů a reprezentantek!!!

30. 5. – 31. 5. si naši žáci a žákyně 7. třídy se svou p. tř. uč. Ivanou Záhorovskou užívali
třídní výlet v Třeboni a v Rapšachu a jeho okolí.
31. 5. si naše děti z I. stupně užívaly vitamínky z meruněk v rámci projektu „Ovoce a
zelenina 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.
Dobrou chuť!!!

CEŘVEN 2016
4. 6. naše výprava reprezentantů a reprezentantek zasáhla na 4. závodu Českého
poháru a MISTROVSTVÍ ČR TZ (a Mistrovství ČR – stíhací závod) v Suchdolu nad Lužnicí (ČP4) – lokalita Dračice a okolí ZŠ – do závěrečného soupeření o MISTROVSKÝ titul
TZ (turistický závod).
Výsledky Mistrovství ČR – Suchdol nad Lužnicí:
http://www.turistickyzavod.cz/vysledky/rok_2016/MCR/MCR.ht
ml
Ve svých kategoriích:
12. místo Lucka Machačová
12. místo Danda Šikr
9. místo Klárka Oušková
4. místo Kubík Zvěřina
1. místo Anička Círalová – MISTR ČR!!!
10. místo Verunka Oušková
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10. místo Fanda Círal
4. místo p. František Círal
BLAHOPŘEJEME!!!
Výsledky Mistrovství ČR ve stíhacím závodě – Suchdol nad Lužnicí:
http://www.turistickyzavod.cz/index.php?page=vysledky_2016
Ve své kategorii: 4. místo Anička Círalová
BLAHOPŘEJEME!!!
Naše úspěchy v Českém poháru TZ 2016 (ve svých kategoriích):
13. místo Lucka Machačová
37. místo Nelinka Kykrychová
10. Danda Šikr
23. Pepíček Břenek
5. místo Kuba Zvěřina – postup na Mezinárodní
mistrovství!!!
15. místo Vojta Adam
18. místo Ondra Šikr
20. místo Ondra Machač
11. místo Klárka Oušková
20. místo Terka Dvořáková
25. Terka Žahourová
16. místo Fanda Ouška
7. místo Anička Círalová – postup na Mezinárodní mistrovství!!!
23. místo Justa Schiendlová
8. Verunka Oušková
9. místo Fanda Círal
1. místo p. František Círal – postup na Mezinárodní mistrovství!!!
BLAHOPŘEJEME!!!
Bílý pohár – 8. místo TOM Práčata Rapšach
Červený pohár – 11. místo TOM Práčata Rapšach
BLAHOPŘEJEME!!!
Děkujeme všem závodníkům a závodnicím za
skvělé výkony a za příkladnou reprezentaci školy,
oddílu, regionu a kraje!!!
Děkujeme organizátorům závodu za pohostinné
zázemí a bezva zážitek!!!
Děkujeme všem dospělákům za účast a doprovod!!!
Děkujeme paní učitelce Radce Círalové za přípravu našich reprezentantů a reprezentantek!!!
4.6. naši žáci pod vedením pí. učitelky Květy Machové zahráli a zazpívali na Setkání rodáků ve Dvorech nad Lužnicí.
Všem jim moc děkujeme!
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6. 6. se výprava našich žáků a žákyň
PoVo Historie regionu pod vedením své p.
uč. Pavlíny Křížové v rámci Projektu do
škol – „Kam patřím 3“, který organizovalo
Diecézní katechetické středisko – Biskupství českobudějovické, zúčastnila celodiecézní (krajské) přehlídky v Českých Budějovicích.
Více o Projektu na:
http://kc.bcb.cz/_d/01/art/dopis-do-skol3.pdf
http://kc.bcb.cz/_d/01/art/Klasterni-

kostel-Obetovani-Panny-Marie.pdf
(Výňatek z dopisu školám) …chtěli bychom Vám nabídnout účast v Projektu do škol s
názvem „KAM PATŘÍM“, který je pokračováním dvou minulých úspěšných ročníků tohoto
projektu. Tento projekt by mohl pomoci k získání informací pro Vaše učitele a žáky z okolí
Vaší školy nebo regionu…V letošním školním roce 2015/16 od prosince do dubna Vám postupně pošleme čtyři pracovní listy pro každého žáka, ve kterých budou jednotlivé úkoly. Tyto úkoly žáci společně s učitelkou vyplní. Každý pracovní list bude mít jiné téma. Pakliže žáci
splní úkol a pošlou nám pracovní listy zpět na adresu Diecézního katechetického střediska,
pošleme jim souřadnice, kde je ukrytá „keška“, v ní najdou Vaši žáci indicii k dalšímu pokračování hry. Z indicií postupně složí text biblického příběhu, který si během května dramaticky
nebo výtvarně zpracují a následně ho mohou prezentovat na závěrečné přehlídce projektu v
Českých Budějovicích.
6. 6. si naše děti z I. stupně užívaly vitamínky z jablíček v rámci projektu „Ovoce a
zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím. I nadále také p. M.
Jáchymová distribuuje mléčné výrobky v rámci projektu Mléko do škol pro všechny přihlášené odběratele a odběratelky z řad našeho žactva.
Dobrou chuť!!!
6. 6. náš TOM 2402 Práčata zorganizoval pod vedením p. řed. Karla Snětiny tradiční a
stále oblíbený turnaj ve vybíjené „O dort Tomíků“.
Počasí nám přálo, sluníčko nás hřálo, hodně jsme se snažili a dortíky nám moc chutnaly!!!
Výsledky „O dort Tomíků“ 2016
1. místo tým Ondry M.
2. místo tým Kuby Z.
3. místo tým Verunky B.
Zúčastněným soutěžícím děkujeme za
skvělé výkony
a všem nejen na stupních vítězů gratulujeme!!!
A paní Andulce Novákové děkujeme za
bezva dorty!!!
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8. 6. jsme 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.

9. 6. uspořádal p. uč. Martin Wipplinger v rámci odpolední výuky na II. stupni turnaj
ve 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 v den konání turnaje)
Tým 1: Lukáš Marek, Roman Kocina a Míla Vaňátko
Tým 2: Krýša Růžička, Vojta Adam a Honza Rácz
Tým 3: Martin Šantroch, Kuba Adensam a Lukáš Herzog
Tým 4: Honza Jelínek, Péťa Kollmann a
Kuba Střítecký.
Výsledky turnaje ve florbalu 9. 6. 2016
1. místo L. Marek, R. Kocina a M.
Vaňátko
2. místo K. Růžička, V. Adam a J. Rácz
3. místo Martin Šantroch, Kuba Adensam a Lukáš Herzog.
Všem zúčastněným florbalistům děkujeme
za skvělé výkony a stanuvším na stupních
vítězů gratulujeme!!!
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9. 6. si naši soutěžící žáci a žákyně pod
vedením p. řed. Karla Snětiny a p. uč. Květy
Machové za účast i umístění v zájmově
víceoborové umělecké soutěži „Zvonek
z Novohradských hor“ 2016 užili za odměnu relaxaci ve wellness oáze ve wellness
hotelu Rezidence Nové Hrady.
Zúčastnění žáci a žákyně: Káťa Mia Ferencová, Kája Žahour, Pepíček Břenek, Krista Holubová, Karolínka Korbelová, Terezka
Velická, Ondra Machač, Lukáš Kocina a

Karolínka Dvořáková.
Děkujeme pořadatelům za milé a pohostinné přijetí!!!
Děkujeme všem našim vystupujícím a soutěžícím
za příkladnou reprezentaci školy a regionu!!!
9. 6. – 10. 6. si naši osmáci a osmačky
se svou tř. p. uč. Pavlínou Křížovou užívali
třídní výlet s nocováním ve školičce, pobytem v přírodě v blízkém i vzdálenějším
okolí Rapšachu a opékáním buřtíků.
10. 6. se uskutečnil ve druhé třídě pod
vedením p. tř. uč. Radky Círalové projekt
VČELKY – zaměřený na environmentální
výchovu, čtení s porozuměním, tvořivost a
práci ve skupinách. Celé dopoledne děti získávaly nové poznatky ze života včely medonosné – život v úlu, vývoj včely od vajíčka po
dospělého jedince, včelí řeč, roční období v životě včelstva, význam včel aj. Konečným výstupem skupin jsou plakáty
ze života včel. Celé dopoledne bylo zakončeno zajímavou besedou s chovatelkou a milovnicí včeliček
paní Annou Novákovou,
která nás obohatila o mnoho
zajímavostí, přinesla pomůcky a nářadí včelaře (včelařský klobouk se síťkou,
dýmák, rámeček s voskem,
propolis aj.).
Paní Anně Novákové moc
děkujeme!!!
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11. 6. spolupořádal náš TOM Práčata Rapšach oslavy Dne dětí v MAGNĚ CARTECH s následujícím
programem:
1. Prohlídka firmy Magna Cartech.
2. Dopolední hry a soutěže v režii našeho oddílu:
- hoppytel (skoč a hop a tam a zpět)
- gumicuk (vyběhni a natáhni tělem gumové lano co
nejdále)
- koule (projdi trasu po náhradních „podrážkách“)
- lyže (vyjdi si na krátkou túru jeden či ve dvou)
- špalky (projdi trasu po jiných náhradních „podrážkách“)
- pedallo (uchop hůlky, vystoupej na dvojkola a
vpřed).
3. Prezentace opeřeného dravce.
4. Ukázky hasičské techniky: hasičský vůz a vybavení, rizika požárů v domácnosti, zásah
hasičů.
5. Skákací věž, kolotoč, šlapací autíčka, malování na obličej, papírový ohňostroj, mýdlová show, buřtíkové občerstvení, cukrová vata, pamětní lístek, sladké odměny.
Počasí nám velmi přálo a děti a rodiče si vše dosyta užili!!!
Děkujeme našim dospěláckým pořadatelům!!!
13. 6. si naši žáci a žákyně 6. třídy se svým p. tř. uč. Ondřejem Maxou užívali třídní
výlet v Třeboni historické.
14. 6. se naši žáci a žákyně I. stupně a
7. třídy spolu se svými vyučujícími vypravili do Českého Krumlova, kde v rámci
třídního výletu navštívili Otáčivé hlediště a
představení Baron Prášil, Wax Museum voskových figurín a zrcadlový labyrint.
Z http://www.otacivehlediste.cz/program:
vítejte ve světě nejslavnějšího lháře všech
dob. Vítejte ve světě barona Prášila! Točí se
poněkud rychleji, než jste zvyklí, a není o
moc větší než zámecká zahrada. Přesto se do
něj všechno vejde. Dějí se v něm věci zázračné, neslýchané, neobyčejné…Považte, láska a
dobro vítězí a zlo nemá sebemenší šanci. Nevěříte? Vsaďte se!
16. 6. uspořádali naši žáci a žákyně 9. třídy pod vedením svého p. tř. uč. Martina Wipplingera dopoledne plné týmových her a soutěží s odpoledním opékáním buřtíků.
Hry a soutěže: básnička, hod na cíl, ochutnávka, překážková dráha, slova, plížení, vytrhávání drnů, voda v kelímku, exkurze, oběd.
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Z výsledkové listiny:
1. místo tým Terky Žahourové
2. místo tým Kuby Stříteckého
3. místo tým Pavla Šantrocha.
Všichni jsme se snažili, počasí nám
přálo, celý den jsme si užili a
děkujeme naší devítce!!!
17. 6. – 18. 6. si naši deváťáci a deváťačky se svou bývalou tř. p. uč. Radkou
Círalovou užívali poslední třídní výlet
s nocováním ve školičce, pobytem v přírodě v blízkém
okolí Rapšachu a večerním putováním.
21. 6. si naše děti z I. stupně užívaly vitamínky
z pitíčka jablko-broskev 100% bez chemické konzervace v rámci projektu „Ovoce do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím. Díky účasti na
tomto projektu obdržíme na jeden rok zdarma měsíčník
Svět potravin.
Dobrou chuť!!!
21. 6. – 22. 6. podnikli naši žáci a žákyně v rámci
povinně volitelného předmětu Historie regionu pod
vedením p. uč. Pavlíny Křížové naučně poznávací výpravu do Liberce.
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21. 6. se výprava našich žáků II. stupně pod vedením p. řed. Karla Snětiny zúčastnila 1. ročníku memoriálu JUDr. Ferdinanda Bušty v cyklistice, který se jede
jako soutěž škol.
Závod se konal v Klikově pod záštitou
hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly a uspořádal ji TJ Blesk Klikov z. s.
Soupiska našeho týmu: Vojta Adam, Milan Vaňátko, Lukáš Herzog, Roman Kocina,
Vašek Krkoška, Lukáš Marek a Kuba Střítecký.
Děkujeme pořadatelům za milé a pohostinné přijetí!!!
Děkujeme všem našim soutěžícím
za velké sportovní nasazení a příkladnou reprezentaci školy
a gratulujeme Romanovi ke krásnému 4. místu!!!
Ještě večer jsme organizátorovi závodu,
panu Miroslavu Kocandovi, odeslali tento
mail:
Ahoj Mirku,
díky ještě jednou za krásný závod. Je
neuvěřitelné, co dokáže parta nadšenců. Vyřiď, prosím Tě, poděkování všem, kdo se na
organizaci jakkoli podíleli. S něčím takovým
jsem se opravdu ještě nesetkal. Opravdu profesionální přístup k závodům, úžasný doprovodný program, výborné občerstvení - starali
jste se o nás jako o vlastní a kluci se vrátili domů nadšení. Ještě jednou díky!
Karel
21. 6. – 22. 6. si naši druháčci se svou tř. p. uč. Radkou Círalovou užívali třídní výlet
s nocováním ve školičce a pobytem v přírodě – blízké okolí Rapšachu.
Program: kresba křídami na návsi, děti se staly součástí obrázku, soutěž týmů – Mölkky,
táborák – opékání špekáčků, pohádka, spaní
ve škole, vycházka po okolí, soutěže týmů.
23. 6. se tým sestavený z našich žáků
pod vedením p. uč. M. Wipplingera zúčastnil florbalového turnaje uspořádaného v
tělocvičně ZŠ TGM Suchdol nad Lužnicí.
Našimi zdatnými soupeři byly dva týmy
ze Suchdola a po jednom ze základky
z Lomnice nad Lužnicí a Gymnasium z Třeboně.
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Soupiska našeho týmu: Ondra Vetrák, Honza Rácz, Vojta Adam, Milan Vaňátko, Kuba
Adensam, Péťa Kollmann, Roman Kocina, Pavel Šantroch, Krýša Růžička, Lukáš Marek,
Roman Kocina, Kuba Střítecký.
Zápasy:
Rapšach – Suchdol 1
Rapšach – Lomnice
Rapšach – Suchdol 2
Rapšach – Gymnasium Třeboň

2:1
5:0
3:9
1:3

Naši borci obsadili 3. místo – GRATULUJEME!!!
Děkujeme pořadatelům za skvělou organizaci turnaje!!!
Všem našim zúčastněným florbalistům děkujeme za skvěle odvedený výkon,
velké sportovní nasazení a za příkladnou reprezentaci školy!!!
23. 6. jsme „naložili tábor“. Teď už ho
jen postavit…Díky všem, kteří nezištně pomohli –Míra, Vašek, Honza, Pavel P., Pavel
M., Fanda, Martin, Jirka a pan David. Chybí
Zbynďa, který měl od 11.00 hodin jízdy v
autoškole, Martin Kvapil, který to fotil z
boku, no a já.
Karel
24. 6. se naši žáci a žákyně 4. – 9. třídy vypravili na koncert Sabiny Křovákové – výchovňák se Sabinou – do kina v Nových Hradech.
Více na http://www.sabinakrovakova.cz/koncerty/vychovnak-se-sabinou.
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24. 6. - 25. 6. jsme budovali tábor Dračice 2016. Martin je po prsa zakopán v latríně, tábor je prakticky postaven… Díky
všem, kteří se zúčastnili (a že jich letos bylo...).

27. 6. se od 9.50 hodin uskutečnilo v
učebně jazyků pod vedením p. uč. Pavlíny
Křížové slavnostní ukončení soutěže ve
sběru a velký raut pro všechny, kteří do 15.
6. přinesli alespoň 10 kg papíru: vyhlášení
výsledků soutěže, předání hodnotných cen
nejpilnějším sběračům, odměnění první desítky, porcování velkého dortu a závěrečná hostina.
Výsledky soutěže ve sběru papíru
1. místo Dominik Kocina
2. místo Péťa Svoboda
3. místo Karolínka Korbelová.
Všem na stupních vítězů gratulujeme!!!
Děkujeme všem pilným sběračům!!!
Děkujeme jejich rodičům, prarodičům,
příbuzným a známým za podporu!!!
Děkujeme panu Pavlu Kovaříkovi, manželům Kadlecovým a všem dospělákům,
kteří se podíleli na odvozu sběru!!!
Děkujeme p. uč. Pavlíně Křížové za organizaci soutěže!!!
28. 6. ve druhé třídě pod vedením tř. uč. R Círalové skončila celoroční soutěž „O
nejpilnějšího čtenáře“.
Vítězem se stal Danda Šikr , který přečetl celkem 12 knih.
Šest nejpilnějších čtenářů:
Danda Šikr – 12 knih
Eliška Konečná – 10 knih
Lucka Machačová - 9 knih
Štěpánka Vašátková – 8 knih
Pepča Břenek – 8 knih
Nelča Kykrychová – 6 knih
Od 20. 6. do 30. 6. tradičně na konci
školního roku v naší základce:

20. 6. jednání 5. pedagogická rady
(výchovně vzdělávací oblast, organizace
konce školního roku)

22. 6., 23. 6. a 27. 6. kontrola a předávání učebnic, úklid učeben, úprava okolí školy
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stavba letního turistického tábora
29. 6. volejbal – vycházející : pracovníci školy s výsledkem 0 : 3
 29. 6. diskotéka 9. třídy – tanec a písničky na přání,
hry, soutěže a zpívání za účasti dětí a vyučujících
z naší základky a mateřské školičky
 29. 6. slavnostní oběd vycházejících
 30. 6. předávání vysvědčení
 slavnostní ukončení školního roku 2015/2016
 rozloučení nejen s našimi vycházejícími žáky a žákyněmi a přivítání prázdnin.
Rozloučili jsme se s našimi vycházejícími žáky a žákyněmi, a přejeme jim úspěšný start do nového kola
střetu s životními osudy, hodně zdraví, štěstí, kamarádů, kamarádek a úspěchů!!!
Loučíme se také s paní učitelkou Květou Machovou a Janou Havlovou. Paní učitelky, děkujeme Vám za odvedenou práci pro naši školu a přejeme Vám hodně zdraví,
štěstí a životní pohody!!!
Loučíme se také s paní učitelkou Miloslavou Kronikovou. Paní učitelko, děkujeme
Vám za odvedenou práci pro naši mateřskou školičku a přejeme Vám hodně zdraví,
štěstí a životní pohody!!!
Přejeme všem sluníčkové a pohodové prázdniny
a ať je nový školní rok 2016/2017 zase o něco
lepší než ten uplynulý 2015/2016!!!
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Den 1. – sobota 2. 7. 2016
Už jsme tady zas!… Po roce jsme
se opět sešli na tom samém místě.
POZOR!! Letos se oddíl plácl přes
kapsu a pro některé členy pořídil nové
podsady s dvířky (já a Filip ji nemám).
Letos se k nám nepřipojil hlavní tahoun Judy, což nás všechny velmi mrzí, ale v našich srdcích je tu s námi.
Hned 1. den nás postavili před velmi
obtížný úkol - z drátu a trubky vytvořit
helmu pro pobyt na zemi. Letošní první krmě byl chléb s česnekomáslem a
sýrem, bohužel dnes nebyla žádná etapa, z čehož jsem VELMI smutný! Pro dnešek to bude asi vše. Kvůli brutálnímu dešti nebyl
nástup, ba ani hlídky. Děkuji za pozornost.
Fíla, Adam, Zuzka, Justa, Míša 
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Den 2. – nedele 3. 7. 2016
Pro změnu měl rozcvičku David a nabízel bonbony a osvobozující práci. Snídaně - Fílovo domácí
netradiční vánočka. David nás překvapil netradiční
rozcvičkou, která obsahovala běh k bříze - Fíla vyhrál! Pak přijel ten malej kluk - Tade. Kevin nám
ohlásil, že v pátek bude zmrzka. Někteří z nás (Fíla
+ Adam) šli stavět táborák, malý šli na chrastí.
Adam mě pak opustil a šel stavět hřiště, takže jsem
zůstal sám, podle toho taky ten táborák vypadal
(Eší škrábala brambory). Letos si Luks s Míšou
hrajou už podruhé na velké vedoucí, tím nejste .
Šli jsme navštívit naší „Mamku“, které nás „náhodně“ rozlosovala do týmu pro dnešní den. Po
rozdělení jsme šli hrát hru pro jednotlivce - hod šipkou do dálky (na Krekla). Na 1. místě byl
Kevin a na posledním Áda (kecám) . 1. etapa CTH začala na pískovně s kánoemi. Tuto etapu vyhrála Justa, potom jsme šli ke Čmuchalům, a Fílovi neprodali ANI frisko (Fíla byl
smutný). Po návratu do tábora se několik táborníků vydalo na volejbal společně s Krtkem,
který tam DOSLOVA vypustil duši. Jako tradičně jsme si druhý den sedli k táboráku. Fíla měl
vymyšlenou řeč, kterou mu sebral Šíša. Během táboráku zazněly dobře známé písně, a to
v podání paní Šíšové . Při psaní těchto řádků jsme byli velmi překvapeni svoláním k matce,
tam nám byly předány informace k 1. noční hře. Byli jsme nasoukáni do malých únikových
modulů (aut) a s páskou přes oči jsme byli odvezeni na zcela neznámé místo (alespoň pro
Fílu) s úkolem se vrátit do tábora co nejrychleji (Áda jako jediný vyrazil včera a vrátil se
dneska). Zbytek večera/rána jsme strávili u ohně s KRTKEM, který si vzal celonoční hlídku.
Pekař přijel až ve 4 h.
Míša, Fíla, Áda
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Den 3. – pondelí 4. 7. 2016
Dnešní brutální rozcvičku Martina K.
nezvládla jedna malá holčička a pozvracela
se.
Chuť
ji
zlepšil
už
chleba
s paštikomáslem od Martina. Po rozřazení
jsme si začali vyrábět své transportní prostředky. Smyslem etapy bylo obejít kužel
(2x) tam a zase zpátky. Tuto etapu poprvé
vyhrál Adam, Fíla byl kontumačně 3. (díky
Krtkovi). K svačině byl epes rádes meloun.
Po svačině byla volná zábava (žolíky, volejbal, buben). Do oběda jsme čekali na oběd,
byli plněné knedlíky s uzeným, ba nebyly
plněný uzeným, ba nebyly plněný vůbec. Po poledním klidu následovala etapa původně zamýšlená na 10 minut na tým, ale ve skutečnosti trvala každému týmu 30 minut (díky, Tome).
Tato etapa spočívala v tom, že každý tým měl dovést svou raketu zpět na základnu. Mezitím
co se týmy střídaly na etapě, ostatní hráli volejbal, kde se stal jeden z největších zázraků, při
němž Péťa dostal takové párky (jesle) od Blanky (Johanky), ze kterých se posadil na prd_l. A
to k našemu zděšení nebylo vše, vzápětí je dostal i slavný hráč NBA Filip. Posléze šla valná
hromada na pískovnu. Po příchodu na pískovnu Luxe osvítil skvostný nápad, spočítat kolik
lidí mu bylo svěřeno. Po několika složitých, leč neúspěšných rovnicích zjistil, že někdo zůstal
v táboře a někdo šel k Čechalům. Po krátkém koupání jsme se vydali zpět. (Lux sázel na to, že
jsme všichni). Po návratu jsme si dali výtečné buřtíky. (Letos si dala i Anča). Večerní zábava
malých byla přehazka a chodí pešek okolo, kterou trávili se svým náhradním otcem. Na nástupu jsme objevili, proč Luxovi nevyšly rovnice, chodil totiž na Gympl…v Třeboni. Ztracené
děti jsme objevili a šli jsme spát.
Adam, Eliška, Filip, Zuzka, Malej Pytel
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Den 4. – úterý 5. 7. 2016
Vedoucí dne byl pro tento den Lux, který překonal i Velkého Martina (pár dětí to neustálo). Letos už nezahajoval den při rozcvičce. K snídani byly
překvapivě knedlíky s vajíčkem. Po zahájení dne
jsme byli opět rozlosováni do týmů. Dnešní první
etapa spočívala v tom, že postupně každý člen týmu
musel přečíst jména obránců, zatímco je ozařovali
zrcátky. Díky špatné organizaci vedoucích se tato
hra nedohrála, ale možná se bude opakovat, ale
možná taky ne. Dnešní oběd byl podán ve fastfoodovém stylu. Měli jsme smažák, bohužel místo hranolek byl brambor. Dnešní klid byl opravdu dlouhý.
V dlouhém klidu šli malý na pískovnu a velcí na volejbal. Fíla se nám tu dnes vyspal s Eší
pod stromem u řeky na dece. Ve 4 se vrátila většina vedoucích z přípravy CTH. Byla to první
dálková etapa. S sebou do uzlíčků jsme dostali sprite a sušenku, což nebylo zvykem. Smyslem
této etapy bylo oživit si obvyklá místa (kóta 450 to fakt není). Vedoucí opět (ne)zklamali a
prvnímu týmu zapomněli dát mapu, kterou stejně týmy moc nevyužily. 1. skončila Eliška, 2.
Adam, 3. Justa a Fíla se vrátil do svých vyjetých kolejí a tak skončil na krásném 4. místě. Večer nás zastihla zlá bouřka. Na večeři nám zbyl smažák, který byl podáván jako sendvič
v housce či rohlíku. Svůj den Lux ukončil zdárně a nechybělo ani jedno dítě (aspoň myslíme).
Vyčistili jsme si zoubky a šli do hajan.
PS pro Šíšu: Mokré dřevo opravdu moc nehoří.
Adam, Eliška, Ančí, Filip
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Den 5. – streda 6. 7. 2016
Dnešní rozcvičky se zhostil Tomáš.
Kvůli několika nejmenovaným táborníkům
se o něco protáhla (Kníťa). K snídani nám
připravili (Adam, já, Péťa, Justa) skvělou
domácí marmeládu s chlebem a máslem a
rybí pomazánkou. Při nástupu Tomáš rozdělil arbeit. Já, Adam a Péťa šli podkládat nové
stany, což nás velmi bavilo, Honzí a Kníťa a
Krtek šli opravit síť na hřišti (nebudeme si
nic nalhávat, šlo to udělat líp), pod Dejvovým dohledem Horácz a Honza Macho provedli naprosto luxusní čištění latrín, dále se
opravila lávka, nová koza, vsakovačka a naprosto brilantní stříška na generátor. Dnešním vepřovým chutným gulášem nám naše kuchařky opět dokázaly, že ještě nepatří do školní jídelny.
Následoval dlooouhý polední klid, což jako vždy vyhovovalo Elišce a Fílovi. V pozdních odpoledních hodinách nás ze spánku vytrhl malý Martin a staronová etapa CTH ACHTUNG!
Do této etapy se aktivně zapojili i jiní jedoucí než Lux a Honzí, protože spočívala
v roztrhávání pytlíků s životodárným kyslíkem, který jsme měli dopravit do bezpečí přes kruťáky (vedoucí). Vedoucí jsou rebelové, 3 děti těžce zranili, 2 zhmoždili a jedno (dramatická
pauza!) zesměšnili. Když jsme čekali na večeři, tak jsme čekali. Byly židovské řízky (vynikající) ale i po závodě v pojídání jich zbylo hafo. Po večeři Anička hajala, protože byla zmrzačena Tomášem a jeho 90 kily, mezitím většina ostatních hrála volejbal, dokonce se přihrnul i
Fíla. Následoval nástup, zuby, pac a pusu a postel.
Fíla, Péťa, Eší, Anča, Zuzka
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Den 6. – čtvrtek 7. 7. 2016
Toto ráno měl rozcvičku Dejv, který byl pověřen vedoucím dne Hanzem. Po brutální 40 min.
rozcvičce (Kníťa překvapil…běžel) si děti mohly
oddychnout a jít si vyčistit zuby. K snídani nám
Fíla a spol. připravili rohlíky se sýrem, který vlastně nebyl sýr, ale pomazánkové máslo. Holky (hlavně Eší a Zuzanka) šly nasbírat borůvky na odpolední svačinu, mezitím kluci (hlavně Fíla s Adamem)
vyrovnávali hřiště a maskovali latríny. Po svačině,
melounu (…nečekaně…) šli malí kluci s Martinem
K. a malé holky s Luckou a Tedem stavět domečky
v lese. Po jejich návratu jsme se rozdělili do týmů a
začali se připravovat na další etapu - postavit žebřík (modul). Po náročné práci jsme si pochutnali na rozlítaných ptáčcích s rejží. Fíla a Eší hajinkali pod stromem, jelikož byl znovu
opět pro změnu dlouhý, předlouhý polední klid do 16:30. Následovala etapa CTH, na kterou
jsme si dopoledne připravili žebříky, do kterých se celý tým musel nasoukat a dojít s ním na
předem určená místa pro pixly na kafe s co nejmenším číslem. I přes Fílovo geniální, strategické uvažování vyhrála Eší. Během dne probíhaly hry jednotlivců, byly to: hledání čísel,
čtení slov podle barev a skládání sirek poslepu, které vyhrál Fíla. V podvečer přišla řada na
aktivní sportovce - šli jsme hrát volejbal a baseball. Při baseballu si Adam dovolil urazit
Kníťu, který mu dal přes držku a po zbytek dne byl Adam jako beránek. K druhé večeři byly
opečené buřty a chleba. Následoval nástup, na kterém jsme si rozdali poštu a zas chyběl Krtek
a Adam. Pro dnešek vše, dobrou noc.
PS: Justa s Aničkou byly na společné návštěvě doktora, doktor Aničku tak vyděsil, že se
rozhodla nevrátit se, ale Justa nezklamala.
Zuzka, Fíla, Eší, Justa
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Den 7. – patek 8. 7. 2016
Dnešek byl premiérový rop Teda. Jeho
rozcvička překonala i Dejva, běželo se až do
zatáčky. Při nástupu nám Šíšovic Sebík a
Klaudinka za narozeninovou písničku rozdali bonbonky. Letos poprvé jsme měli výborné medomáslo. Po snídani jsme se začali
připravovat na etapu CTH, jejíž náplní bylo
postavit harvester, dřevěné vozítko bez kol,
určené ke sbírání krystalů. Trvalo to celý den
(do oběda). K obědu bylo žůžo labůžo, kuře
na paprice. Bylo to dobrý. Dnes byla změna
v místě poledního klidu, tentokrát to nebylo
pod stromem, ale na pískovně. Fíla si spálil ramena a nohu, Eší si vypálila žabky. I přes výborné matematické schopnosti Luxe a Martina Č. se nepodařilo děti spočítat, tak jsme vyrazili
k Čmuchalům. Fíla chtěl zkonfiskovat jeden z půllitrů, ale Péťa M. mu to vymluvil. Po návratu šla Eší pinkat a Adam a Fíla s týmy šli na kraťounkou hodinovou etapu. Eší a Justa si to
dají až zítra. Po večeři, polívce, přijeli hasiči a vojáci. Po hasičské show jsme si dali Žahourovic dlouho očekávanou zmrzlinku. Po pokecu s vojákama následoval nástup, zuby a pinkání.
PS: Chyba ve Velké Matce, Fíla má 11 lidí.
PSS: Po 4 dnech nepřijatých hovorů přijel Pája Jindrů, který tu byl naposledy v malých.
Dobrou noc.
Justý, Eší, Fíla, Adam, Zůza (Pytlík šel kolem)
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Áčhste Tage – sobota 9. 7. 2016
Kvůli lenosti Kreklíka byla rozcvička přenechána Jiřině a malému Kevovi (holka). Ted se zasloužil o novou tradici - postupné prodlužování běžecké vzdálenosti pro vybrané táborníky. K snídani
byl již podruhé skvělý, úžasný a nezapomenutelný
čarovný chleba s paštikomáslem. Z Honzího se stal
postanový prodejce chleba, ale ne moc úspěšný.
Justa a Eší šly dodělávat včerejší etapu Netvor.
Adam šel stavět táborák a Fíla, Krťa a Jony šli na
smůlu, protože měli hlad a Fíla našel houbu. Na
prvním místě byl zas opět pro změnu jako vždycky
Justy tým (bylo to tak strašidelné, že až slzička
ukápla - viď Krtku). Následně jsme jeli domů. Po návratu všech táborníků stany praskaly ve
švech pod vahou přivezených dobrot z domova. Již tradičně jsme scénky začali připravovat
v onen den, což zabralo téměř celý zbytek dne. Při táboráku Adam nezklamal a předvedl
s malým Fílou (i Kev) Rebery. Letos se David zase překonal a posunul laťku výš - OHŇOSTROJ BYL ŽŮŽO LABŮŽO EPES RÁDES (BYL VĚTŠÍ). Po těchto všech žůžo labůžo
věcech jsme začali již druhou noční etapu, kterou zase opět pro změnu vyhrál Justy tým modří. Dobrou noc.
Zuzka, Fíla, Justa, Péťa, Káťa, Beruška, Terka, Johny, Nikča

-86-

ZŠ a MŠ v Rapšachu

Kronika 2015/2016

9. den – nedele 10. 7. 2016
Dnes je neděle, což je sedmý den
v týdnu, to pro táborníky znamená delší spánek a kratší rozcvičku vedenou Luckou a
Mírou mistrem. Snídali jsme výbornou domácí vánočku kupovanou s láskou, a s ještě
lepším kakajem. Adam a Ted změnili své
bydliště, které bylo pro tuto noc vedle stožáru. Včerejší noční etapa se opakovala i dnes
ráno, zase opět pro změnu vyhrál Justy tým,
následně se stejným vozidlem se konal závod
kolem Martina K. a krmelce zpět do tábora,
vyhrál Justy tým (Justo, už je to fakt trapný). Po rajčeti (naše vydatná sváča) se konala první
říční etapa, která byla velice jednoduchá - naplnit ešus jinému týmu. Adamův tým vyhrál.
K obědu byly grandiózní kuřízky a vepřízky. Fíla s Eší klasicky spali…pod stromečkem.
Dnešní polední klid byl kratší než obvykle, protože jsme šli na pískovnu, kde se konala další
etapa CTH, která spočívala v přenášení nejlehčího člena, aniž by se namočil. Tuto etapu vyhrál kdo?… Justa . Cestou zpět jsme nešli k Čechalům, ale rovnou do tábora, ovšem vybraní
jedinci měli možnost jet autem (Krtek jel v kufru). Po příjezdu byla svačina - jahodový jogurtík a po zbytek dne se táborníci věnovali vlastním aktivitám (spánek, volejbal, karty, ničení
Fílových hodinek). K večeři byl nezahuštěný „buřtguláš“. Nástup, zoubky a dobrou noc.
S láskou Vaši kronikáři
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10. den – pondelí 11. 7. 2016
Dnes vzhledem k neočekávanému odjezdu Oli
a Šárky se rozcvičky zhostil David, což nás velmi
mrzí, poněvadž jsme se na ni velmi těšili. Ted a
Adam dnes pro změnu nedodrželi svojí tradici
v prodlužování běžecké trasy. K snídani nám Adam
a Filip připravili vynikající sýromáslo. Po nástupu
následovalo rozřazování a hned etapa - procházka
k solárním panelům, kde jsme rozluštili šifru a plánek k postavení trojnožky. Dopoledne i část odpoledne jsme strávili stavěním těch věcí, mezitím Fíla
nešťastnou náhodou vyhrál Luxovu originální hru
jednotlivců. Na oběd byl eňoňůňo hovězí guláš.
Dřevěné věci byly odneseny do lesa obtaženy krepákem (škvorqovské lodě). Nad srázem byla
pověšená plachta, za níž stál střelec, slepě házející předměty na lodě podle navigátorových
příkazů. Fílovy navigátorské schopnosti si zajistily jasné vítězství, což nečekal ani on sám. Po
vyčerpávajícím boji s protivníky jsme se vyrazili schladit na pískovnu i s kánoemi. Na pískovně se Luxovi povedlo třikrát udělat loď, čímž dorovnal Fílu. Spojením Fílových a Luxových sil se povedlo něco, co ještě nikomu, dotknout se celou lodí dna. Po Dejvově hře jsme šli
k Čechalům, kde nás tlačil čas, takže jsme si nemohli dát jídlo, protože k večeři měly být buřty. Poté co Sáček dojedl, jsme dorazili zpět a věnovali se svým volnočasovým aktivitám.
K večeři nám připravili Šíšovo tajemství, které bylo opravdu tajemné, nevěděli jste, jestli vám
chutná, nebo ne. Kreklík, Filip, Adam, Péťa, Krtek, Sáček, Parta hic šli hrát toaleťák (Kreklíku jseš fakt chytrej). Kvůli bouřce byl odvolán nástup a v cukuletu byly vyčistěny zuby. Dobrou noc.
Káťa, Fíla, Adam, Péťa, Krtek
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11. den – úterý 12. 7. 2016
Do dnešního rána nás probudila Míša.
Kvůli dlouho trvajícímu dešti byla odložena
rozcvička. Tento den se zapíše do historie,
jelikož dnes byly zuby po snídani. K snídani
byl med s kusy másla. Po rozřazení velké
čekala etapa a malé cesta do Suchdola.
V etapě šlo o to, abychom se vrátili až na
oběd, proto nás poslali až k Brůdku. Eliška
měla největší hlad, a proto se vrátila jako
první. S obědem se ale stejně muselo počkat
na některé opozdilce. Na oběd bylo friko a
poté koblížky. Šlehnout si mohlo jen pár
vybraných táborníků. Z krátkého poledního klidu nás vyrušili jednotlivci. Stříleli jsme ze
vzduchovky na terče, učili jsme se uzlovat a opakovali jsme šifry. Na večer začalo opět poprchávat, tak jsme měli volnou zábavu, přijela i Anča. Během chvíle, kdy nepršelo, se Stáňa a
Lucka rozhodly vzít malé i některé velké k Čechalům, ale před odchodem od Čechalů začalo
pršet. Stáňa vymyslela, že pro nás přijede malej Pytel. Všichni jsme se namáčkli do Máši a
vyrazili zpět do tábora. Vzhledem k tomu, že déšť neustával, ale přidával, tak jsme si opět
nevyčistili zuby a šli spát.
PS: Kevin měl dnes propoceného Biebra
Adam, Eliška, Filip
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12. den – streda 13. 7. 2016
Je to jako dejavu, takhle jsme se už jednou
vzbudili. Dejv a paštikomáslo. Po namáhavé rozcvičce jsme se najedli a vrhli jsme se s chutí na
úklid tábora a mytí latrín (Elis + Kníťa). Eliška chce
poděkovat Kubovi Z. a Jirkovi D. za dobrovolnou
pomoc při mytí latrín. následovala asi nejvtipnější
etapa letošního roku - naše týmy = červení, zelení,
modří, žlutí, mají každý jednu samohlásku = červení A, zelení I, modří E, žlutí O, a musí používat
pouze ji, např. Ahaj, jak sa mata? Ja sam Falap. A
takto jsme se museli domluvit s co nejvíce lidmi ve
městě Klikov a vysvětlit jim kdo jsme (Atroxané) a proč tu jsme (znovuosidlování země) a
přesvědčit je, aby nám odpověděli stejným způsobem. Výsledek této etapy je nám prozatím
utajen. Vrátili jsme se do tábora na oběd, výborné kuřecí nudličky na čínský způsob. Po obídku jsme pokračovali ve střelbě - střelmistr Horácz nám ukázal své střelecké umění a je prozatím první, poněvadž kvůli dešti a etapě se to opět nedokončilo. Letos zatím nejdelší etapa vedla přes Břízy mezi prasečákem a Klikovem, dále na mostek na Zajíci a zakončili jsme to na
Nové Huti a to vše za deštivého počasí. Elišky tým opět nasadil vražedné tempo, ke kterému
se nikdo ani nepřiblížil a už vůbec ne Adam, který byl diskvalifikován za rozdělení týmu a za
nedokončení etapy, za což pravda mohl houstnoucí déšť. Fíla běžel a byl druhý. Po návratu
všech zúčastněných a neoficiálních výsledcích jsme se za deště věnovali společenským hrám
(žolíky, aktivity, double a jiné). Kvůli dešti byl zrušen nástup a zuby…dobrou noc.
PS: Zjistili jsme, že nevíme, jak se píše šimpanz a Lux ztratil (byly schovány) klíče od auta.
Falap, Ještě, Iliški, Krtok
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13. den – čtvrtek 14. 7. 2016
Do dnešního rána nás probudil Martin
Č. Snídaně a ranní aktivity proběhly
v hangáru, kde jsme strávili většinu dnešního dne. Jelikož dnešek měl být dnem Závěrečné etapy, vedoucí všech 4 týmů se téměř
ihned spojili a protestovali proti ní, kvůli
neustávajícímu a hustému dešti. Dopoledne
jsme dodělávali Mistra šifer, následoval
oběd: vepřové nudličky na zelenině, brambor (!vynikající!). Po relativně krátkém poledním klidu byl Mistr uzlů, kterého stejně
jako šifry vyhrála Eší. Kvůli dešti stále nešlo
nic dělat, mezi nejoblíbenější aktivity patřily žolíky, aktivity, česko…A hlavně spaní! Ke svačině byl velmi horký puding, který byl ve studeném počasí ještě lepší. Po šesté hodině se
všichni radovali, že závěrečná etapa OPRAVDU nebude, avšak Kreklík svým důmyslným
myšlením vykoumal jak ji zmenšit a přizpůsobit možnostem tábořiště. Tuto etapou vyhrál
Adís…ano opravdu ON (to se nám nezdá). Celkové pořadí CTH se dozvíme zítra. Z letošního
tématu máme smíšené pocity, ale i přes všechny problémy, zmatky a nepravosti bychom jménem všech táborníků chtěli moc poděkovat všem vedoucím, kuchařkám, fotografům a zdravotníkům za krásně prožité chvíle na letošním táboře. Doufáme, že příští ročník se aspoň přiblíží tomu letošnímu. K večeři jsme měli buřtguláš a Ted s Dejvem rozjeli nové podnikání:
prodej topinek na polnici dělaných. Po večeři a chvilce klidu jsme se rozdělili do pěti týmů na
Hry bez pranic. Již v předvečer her nám je všem jasné, že vedoucí budou fejkovat…ZASE…VLASTNĚ FURT. Nástup, zuby, postel, DOBROU!
Justa, Fíla, Zůza, Niky, Terka, Berďa, Káťa
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14. den – patek 15. 7. 2016
Pozdě v noci byli vzbuzeni někteří jedinci (Fíla, Adam), aby se zúčastnili noční procházky
k radosti vedoucích. Áda došel až k pomníku mrtvého kostelníka Eda Hausera. Ráno nás vzbudil
svým tenkým hláskem malý Pytel. Dejv nikoho
z nás nepotěšil (ráno při rozcvičce). K snídani byl
dobrý bílý blivajz na chlebu. Po snídani jsme si
rozdělili práci - kluci šli připravovat táborák a přitom se stalo něco nečekaného. Zjistili jsme, že
mokré dřevo ani neplave. Malý šli na chrastí a
ostatní připravovali vlajky na Hry bez pranic. Až
po svíčkové a krátkém odpočinku jsme konečně
zahájili 22. (asi) ročník Her bez pranic. Letos tu byly: 42, Rá.cz, Krychličky, Kofolíci, Eniki
Beniki a ještě tým vedoucích s nějakým divným názvem. Jako každý rok byl s vedoucími
Martin Č., a proto jsme neměli žádnou šanci je porazit. K tomu navíc fejkovali a měli vše
nacvičené. Tento rok jsme hráli netradiční hry - hru o trůny, račí couvání, lanoštaf a hraní na
duchy atd.… Po večeři (židovské řízky) bylo vyhlášení výsledků: 1. Kofolíci, 2. 42, 3. Krychličky, 4. Rá.cz, 5. Eniki Beniki. Po nástupu jsme si šli sednout k táboráku, kde jsme si rozdali
pochvaly a zazpívali oblíbené písničky. P o ohňostroji a vypuštění lampionků jsme šli spinkat
a někdo seděl u ohně. Dobrou noc.
PS: Opět jsme si nevyčistili zuby.
Eší, Zuzanka, Áda
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15. den – sobota 16. 7. 2016
Poslední den měl v režii Šíša. Jako každoročně nebyla rozcvička. K snídani bylo
zbylé paštikomáslo ze včera. Potom už Šíša
zavelel focení a tak jsme se šli všichni vyfotit k Matce. Následoval úklid tábora a stanů. V 10 hodin jsme si už zazpívali, vypustili naše táborové rakety, rozloučili jsme se a
jeli domů.
PS: Kreklík je na fotce sám.
Adam
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