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Září 2016
1. 9. jsme slavnostně zahájili nový školní
rok 2016/2017.
Přivítali jsme společně nové vyučující
v naší základní škole – paní učitelku Danielu
Sobotkovou a pana učitele Jaromíra Sváčka.
Do naší mateřské školičky opět nastoupila
paní učitelka Jana Šikrová.
Popřáli jsme našim nejmenším žákům
a žákyním, našim prvňáčkům, úspěšné vykročení do další životní etapy a předali jsme
jim mimo jiné baťůžek Hurá do školy (Jihočeský kraj), pamětní list a z projektu Ovoce do škol úkolníček a 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.
Byla provedena výmalba chodeb, učeben, školní
družiny, školní kuchyně a jídelny, tělocvičny a dalších
prostor naší základky. Ve sborovně byl položen nový
koberec. Ve školní kotelně proběhla rozsáhlá rekonstrukce včetně výměny kotlů.
V naší mateřské školičce byla provedena rovněž rozsáhlá rekonstrukce a výmalba
vnitřních prostor a výměna střechy.
PŘEJEME VŠEM NAŠIM ŽÁKŮM, ŽÁKYNÍM, RODIČŮM
A PRACOVNÍKŮM ŠKOLY A ŠKOLKY
ÚSPĚŠNÝ ŠKOLNÍ ROK 2016/2017!!!
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6. 9. si o velké přestávce naši žáci a žákyně 3., 5., 6., 7. a 8. 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!!!

V týdnu od 12. 9. zahájily v naší škole
činnost následující zájmové kroužky:
Anglický jazyk (1. – 9. třída) – p. uč. Martin Wipplinger (středa 13.30 – 14.15)
Dovedné ruce (dívky 2. – 9. třída) – p. uč. Anna Nováková (pátek 12.30 – 13.15 hodin)
Výtvarný (I. stupeň) – p. uč. Martin Kvapil (středa 12.35 – 13.20 hodin)
Florbal (II. stupeň) – p. uč. Ondřej Maxa (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 pondělí v rámci výuky náboženství.
14. 9. se uskutečnila na naší škole charitativní sbírka na pomoc nevidomým a zrakově handicapovaným. "Světlušky" Simonka Šimáčková a Pepíček
Břenek z turistického oddílu Práčata nám nabídly:
- propisku, píšťalku - 30 Kč
- náramek svítící ve tmě - 50 Kč
- tykadla + button - 70 Kč.
Děkujeme rodičům,
že se rozhodli připojit a umožnili svým dětem
podpořit tuto akci!!!
Děkujeme všem dárcům!!!
Děkujeme za organizaci a zdárný průběh akce
p. uč. Radce Círalové a jejím Světluškám Simče
a Pepčovi!!!
VÝTĚŽEK SBÍRKY PŘEDSTAVUJE

ÚCTYHODNÝCH 12 522,- Kč!!!
DĚKUJEME!!!
16. 9. se v rámci 1. a 2. 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 VIKINGOVÉ.
Více na http://www.pernstejni.cz/
Z vystoupení naší oblíbené skupiny:
- časové vymezení: 8. – 11. století
- Vikingové, varjagové, jasanoví muži,…
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význam hygieny v jejich živo-

tě
- mýty o Vikinzích (rohatá přílba, fantas sekery – dvě ostří proti sobě, nedostatečná hygiena)
- štít s pěstním držením, kopí,
obouruční sekyra, meč, tesák, nůž
(sax), pěstní nožík, půlkulatá přílba
s hledím, opasek, kroužková košile,
bojový plášť, lněná tunika, široké
nohavice dole stažené, ponožky, nízké či vysoké boty
- sluneční kompas pro určení světové strany a denní doby, islandský křišťál (kalcit) pro určení polohy slunce, když je zataženo; naběračka pro určení chuti vody při
ústí řeky u moře
- žáci a žákyně v plné zbroji na vikinské výpravě a plavící se na lodi drakar
- cesty na západ přes Island na východ
Kanady; do Byzance, na Sicílii,…
- z deníku kapitána: ráno r. 793 n. l.,
před námi kamenné stavby, posádka se připravuje k útoku; Vikingové – válečníci, smrt
v boji → Valhala; výcvik žákovské posádky
se štíty – obranná hradba (štíty se jemně překrývají, druhá řada se opírá o první) odolala
útoku; další štítová formace – ochrana před
smrští šípů
- útočná formace – klín – se štíty a meči, údery meči do štítů si dodáváme odvahu
a zastrašujeme protivníka; berserek – zuřivý válečník
- otroci, rolníci a šlechta – vikingské stavy;
rolníci – právo volit ve sněmu; šlechta – jarlové,
vlastníci půdy; ženy spravovaly majetek, štítonošky
- osídlení – Normandie, Island, Norsko,
Kyjev, Novgorod
- bohové – Thor, Loki, Ódin, Freya
- dobyvačné války v Anglii; přijetí křesťanství
- čest bránili se zbraní v ruce – souboj na tři
štíty a zbraň, souboj na volské kůži
- je lépe řešit spory mírovou cestou.
Děkujeme za poučně zábavnou výpravu do hlubin
světových dějin!!!
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17. 9. naše výprava reprezentantů zasáhla na MEZINÁRODNÍM MISTROVSTVÍ TURISTICKÉHO ZÁVODU (MMZ
TZ) na Slovensku – Nesluša (Kysucko) do
bojů o další titul.
Výsledky MMZ TZ Slovensko – Nesluša
ve svých kategoriích:

Muži B - 3. místo František Círal
Mladší žáci - 5. místo Kuba Zvěřina
Mladší dorostenky - Anička Círalová - kategorie zrušena pro průtrž mračen
Starší dorostenci - Fanda Círal - kategorie zrušena pro průtrž mračen
BLAHOPŘEJEME!!!
Děkujeme všem závodníkům za skvělé výkony v extrémních podmínkách
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!!!
19. 9. byl proveden první každodenně provozní zážeh kotlů ve zcela komplexně zrekonstruované kotelně a školou se linulo příjemné teplo.
19. 9. tvořili v rámci své turistické schůzky naši malí a velcí
Tomíci z PET víček pod vedením p. uč. Pavlíny Křížové.

20. 9. si naše děti z I. stupně užívaly vitamínky z jablíček 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. Dobrou chuť!!!
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24. 9. naše výprava reprezentantů
a reprezentantek zasáhla na MISTROVSTVÍ ČR ŠTAFET v Sudoměřicích do
bojů o další mistrovský titul.
VÝSLEDKY MISTROVSTVÍ ČR
ŠTAFET – Sudoměřice – ve svých kategoriích:
5. místo Terezka Dvořáková, Verunka
Břenková a Klárka Oušková
4. místo Fanda Ouška, Ondrášek Šikr
a Kubík Zvěřina
BLAHOPŘEJEME!!!
Děkujeme všem závodníkům za skvělé výkony v extrémních podmínkách
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!!!
26. 9. se naši žáci a žákyně 3. a 4. třídy
vypravili pod vedením p. uč. Radky Círalové
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!!!
26. 9. nás navštívili bývalé žákyně a žák Viki Stumbauerová, Gábi Vařilová a Martin
Kocina. Pohovořili jsme o tom, co život přinesl, přináší a přinese.
27. 9. si naše děti z I. stupně užívaly vitamínky z pitíčka 100% jablko – višeň
v rámci projektu „Ovoce a zelenina do
škol“ finančně podporovaného Evropským
společenstvím.
30. 9. připravil p. učitel Martin Wipplinger v rámci výuky anglického jazyka pro
žáky a žákyně 6. a 7. třídy turnaj ve vzdělávací hře Climbers (anglická obdoba Ho-7-
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rolezců, která pomáhá žákům při výuce češtiny). Žáci utvořili dvojice a pod bedlivým losem
Evičky Mikudimové byli proti sobě nalosováni pro 1. kolo. V něm si nejlépe vedla dvojice
Péťa Kollmann a Kuba Adensam, která díky skóre postoupila přímo do semifinále turnaje.
V něm je doplnily další tři týmy, kterým lépe vyšla čtvrtfinálová část – Artur Móži/Ondra
Vetrák, Lukáš Móži/Alex Móži a Verunka Břenková, které chyběla parťačka Terka Dvořáková.
V semifinále byli úspěšnější bratranci Móžiovi a Verča Břenková, kteří se tak proti
sobě postavili ve finále. Velmi vyrovnaný souboj pro sebe nakonec rozhodli zkušenější
sedmáci – Lukáš a Alex Móžiovi. Oba finalisté byli za svoje výkony oceněni regulérními
jedničkami z anglického jazyka.
Blahopřejeme a děkujeme!!!

Říjen 2016
4. 10. si naše děti z I. stupně užívaly vitamínky z hroznového vína v rámci projektu
„Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.
4. 10. naši žáci a žákyně I. stupně spolu
se svými vyučujícími navštívili Zoo
v Hluboké nad Vltavou a její vzdělávací
program „Aj ta krajta“.
Více na http://zoohluboka.cz/: Je had
slizký? Proč vyplazuje jazyk nebo svléká
kůži? Co hadi rádi jí? A slyší nás vůbec?
Odpovědi na tyto otázky nám pomůže najít
naše krajta královská a další hadí přátelé.
Naučíme se také, jak rozeznat hady z naší přírody.
Výlet se nám vydařil a těšíme se na další!!!
6. 10. nás navštívily bývalé žákyně Náťa Móžiová a Bára Holubová. Pohovořili jsme
o tom, co život přinesl, přináší a přinese.
8. 10. se výprava našich závodníků
a závodnic zúčastnila XXII. ročníku „Pacovského dovádění“ spojeného s XXVII.
ročníkem Turistického závodu (TZ) jednotlivců a XXVI. ročníkem Nočního bloudění
Vysočinou.
Náš tým: Kubík Zvěřina, Klárka Oušková, Fanda Ouška, Verča Oušková, Evička
Mikudimová, Verunka Břenková a Terezka
Dvořáková.
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Výsledky Pacovského dovádění 2016 –
TZ (výpis)
Ve svých kategoriích:
1. místo – Klárka Oušková
2. místo – Terka Dvořáková
3. místo – Kubík Zvěřina
Bez umístění na stupních vítězů: Verča
Břenková, Evička Mikudimová, Fanda
Ouška, Verča Oušková
K dosaženým výsledkům všem zúčastněným gratulujeme!!!
Děkujeme všem zúčastněným za skvělé výkony
a příkladnou reprezentaci regionu, školy a oddílu!!!
Děkujeme dospěláckému doprovodu!!!
Děkujeme paní učitelce Radce Círalové
za přípravu našich reprezentantů a reprezentantek!!!

10. 10. uspořádali
p. uč. Martin Wipplinger a p. řed. Karel
Snětina
spolu
s naší ZŠ a místním
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 nakonec přálo a sportovní vystoupení obou týmů jsme si užili; minipizzy, langoše, párky v rohlíku a lahodné studené i teplé nápoje nám na čerstvém vzduchu chutnaly.
V přátelské dohrávce po základní hrací době jsme prohráli 2 : 3 a na penalty jsme zvítězili
4 : 2.
Hosté z Nové Bystřice zvítězili nad naším domácím týmem 3 : 0.
Více informací o turnaji Coca-Cola Cup na: http://www.skolskypohar.cz/
a http://www.skolskypohar.cz/content/2017/coca-cola-cup-pozvanka.pdf
Výsledky kvalifikačního (okresního) kola Coca-Cola CUP 2016/17
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!!!
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Děkujeme p. uč. M. Wipplingerovi a p.
řed. K. Snětinovi, naší ZŠ a SK Rapšach
a zúčastněným týmům za zdárný průběh fotbalového turnaje!!!
Děkujeme SK Rapšach za poskytnuté
zázemí!!!
Děkujeme p. uč. P. Křížové 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 našim fotbalistům za příkladnou reprezentaci a za skvělé výkony!!!
Našemu týmu ke skvělému umístění gratulujeme!!!
12. 10. se naši žáci a žákyně 8. a 9. třídy pod vedením p. uč. Ondřeje Maxy zúčastnili
soutěže přírodovědný KLOKAN v kategorii Kadet. Organizuje ji Přírodovědecká a Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.

Z pravidel na http://www.kag.upol.cz/prirodovednyklokan/info_pravidla.pdf vyplývá:
 soutěžící řeší 24 soutěžních úloh
 soutěžící mají čas na zpracování 45 minut + 10 minut organizační práce
 každý soutěžící vstupuje do soutěže s 24 body
 úlohy jsou rozděleny do tří skupin podle bodování (úlohy za 3, 4 a 5 bodů)
 za každou správně zodpovězenou otázku získá soutěžící příslušný počet bodů (3, 4 nebo 5)
 za každou neřešenou úlohu nezíská ani neztratí žádný bod (0 bodů)
 za každou špatně zodpovězenou úlohu se nepřičítá žádný bod, ale naopak se 1 bod
odečítá (nikoli 3, 4 nebo 5 bodů)
 není možné získat 119 ani 118 bodů
 soutěžící odpovídají na „kartu odpovědí“ zatržením nejvýše jedné z nabízených možností
 při řešení není dovoleno užívat kalkulačky, tabulky ani žádnou jinou literaturu
 z každé kategorie potřebujeme znát tři nejlepší řešitele (v případě, že stejný počet bodů obdrží více soutěžících, sdělte všechna jména).
Výpis z výsledkové listiny PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN 2016
1. – 2. místo Terka Hánová a Terka Žahourová (49 bodů; 40,83%)
3. místo Kuba Střítecký (45 bodů; 37,50%).
Děkujeme všem zúčastněným soutěžícím za prokázané dovednosti a znalosti a umístivším se na stupních vítězů gratulujeme!!!
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17. 10. zorganizovala p. uč. Radka Círalová v rámci výuky tělesné výchovy ve své
3. třídě soutěž „Hop přes švihadlo!“.
Základní informace a následně výsledky
byly vyvěšeny formou plakátku a tabulek na
nástěnce – chodbě I. stupně. Bdělá a spravedlivá rozhodčí počítala skoky v průběhu
jedné minuty.
Hop přes švihadlo 2016/17 – výsledky
(3. třída – výpis)
3. třída (dívky)
1. místo Andrejka Mašková (118 pře-

skoků)
2. místo Nelinka Kykrychová (116 přeskoků)
3. místo Darinka Borovková (111 přeskoků)
3. třída (hoši)
1. místo Danda Šikr (90 přeskoků)
2. místo Pepča Břenek (80 přeskoků)
3. místo Péťa Svoboda (66 přeskoků).
Děkujeme všem nadšeným sportovcům a sportovkyním
za skvělé výkony a všem na stupních vítězů gratulujeme!!!
17. 10. uspořádala p. uč. Daniela Sobotková v rámci výuky tělesné výchovy v 1 a 2., 4.
a 5. třídě soutěž „Hop přes švihadlo!“.
Základní informace a následně výsledky byly vyvěšeny formou plakátku a tabulek na nástěnce – chodbě I. stupně. Bdělá a spravedlivá rozhodčí počítala skoky v průběhu jedné minuty.
Hop přes švihadlo 2016/17 – výsledky (1., 2., 4., a 5. třída – výpis)
1. – 2. třída (dívky)
1. místo Anička Búthová (60 přeskoků)
2. místo Janička Hubálovská (40 přeskoků)
3. místo Renatka Vaňátková a Vaneska Ornstová (16 přeskoků)
1. – 2. třída (hoši)
1. místo Toníček Ouška (108 přeskoků)
2. místo Štěpánek Koller (44 přeskoků)
3. místo Kubík Daněk (39 přeskoků)
4. třída (dívky)
1. místo Kristýnka Holubová (85 přeskoků)
2. místo Karolínka Korbelová a Terezka
Miklová (81 přeskok)
3. místo Natálka Varholíková (75 přeskoků)
4. třída (hoši)
1. místo Domča Dvořák (63 přeskoky)
2. místo Honzík Krejčí (49 přeskoků)
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3. místo Páťa Šťáva (32 přeskoky)
5. třída (dívky)
1. místo Karolínka Žahourová (130 přeskoků)
2. místo Karolínka Dvořáková (94 přeskoků)
3. místo Terezka Velická (90 přeskoků)
5. třída (hoši)
1. místo Jirka Daněk (90 přeskoků)
2. místo Míša Baláž (82 přeskoků)
3. místo Kuba Zvěřina (77přeskoků).
Děkujeme všem nadšeným sportovcům a sportovkyním
za skvělé výkony a všem na stupních vítězů gratulujeme!!!
19. 10. si naše děti z I. stupně užívaly vitamínky z blum v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.
20. 10. navštívili naši žáci a žákyně II. stupně spolu se svými vyučujícími filmové trháky
v multikině Cinestar České Budějovice podle svého výběru: Sirotčinec slečny Peregrinové
pro podivné děti, Warcraft: První střet.
Více na http://cinestar.cz/cz/budejovice/domu
21. 10. besedovali v rámci dopolední výuky (2. 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!!!
21. 10. jsme zahájili dobročinnou sbírku pro Fond Sidus, o.p.s. formou prodeje:
„Malý zachránce“ (cena 40,- Kč)
„Náramek Mořský svět“ (cena 35,- Kč).
Více také na http://www.fondsidus.mypage.cz/menu/o-nas
Velmi děkujeme všem malým a velkým přispěvatelům!!!
22. 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
16. ročník drakiády.
Bylo velmi poklidné odpoledne, paprsky
sluníčka nás občas prohřívaly, mráčky
i mraky se nad námi táhly, vítr povíval
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i pofukoval a z osmi draků na jednu šňůru se vznášeli na
okamžik tři až čtyři. Nejvíce se dařilo ve výšce a délce
letu usměvavému draku a také ve vytrvalosti barevnému
motýlovi; poletovali, a to nejednou, i netopýr, Hurvínek,
drak duhový, pruhatý, puntíkatý a na svou šanci čekal
i klaun.
Kolem třiceti 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!!!

25. 10. se v naší škole v rámci dopolední výuky
uskutečnilo podzimní cvičení – hra v přírodě. Pobyt na
čerstvém vzduchu jsme si v cílovém prostoru Pískovny u Dračice (I. stupeň) a Pekla (II.
stupeň) zpestřili opékáním buřtíků.
Naši žáci a žákyně 9. třídy spolu se
svou p. tř. uč. Pavlínou Křížovou zorganizovali pro své mladší spolužáky a spolužačky a jejich vyučující soutěžní historicko-přírodovědné a zeměpisně-sportovní
dobrodružné putování po okolí naší rapšašské školičky:
1. třída s Kubou (stavba pirátské lodě
podle obrázku, střelba míčkem na pirátskou
loď, hody a skoky, podle zprávy putujeme
k cíli, hledání pokladu, dekorování pirátským náhrdelníkem).
2. třída s Karolínkou (křížovka, pantomima, pexeso, hod míčkem, běh, hledání pokladu,
dekorování pirátským náhrdelníkem).
3. třída se svou tř. p. uč. Radkou Círalovou (pobyt v přírodě, hry v tělocvičně).
4. třída s Nikčou (psaní příběhu podle obrázků přírody, zpěv, ochrana přírody, ohrožené
druhy, hledání pokladu).
5. třída s Honzou (osmisměrka, kliky, dřepy, sprinty, přesmyčka, zpěv naší hymny, hledání pokladu).
6. třída s Terkou a Pavlem (úkoly z pracovních listů a Regionální výukové publikace vytvořené v rámci projektu Školy pro venkov, hledání pokladu).
7. třída s Ernim a Žambou (úkoly z pracovních listů a Regionální výukové publikace vytvořené v rámci projektu Školy pro venkov, hledání pokladu) – tady to nebylo nic moc!
8. třída s Krýšou (úkoly z pracovních listů a Regionální výukové publikace vytvořené
v rámci projektu Školy pro venkov, hledání pokladu).
Pobyt v podzimní přírodě jsme si užili, buřtíky nám chutnaly
a děkujeme našim vycházejícím!!!
-13-
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26. 10. – 28. 10. jsme si užívali podzimní prázdniny spojené se státním svátkem Den
vzniku samostatného československého státu – 28. 10. 1918.
31. 10. si naše děti z I. stupně užívaly vitamínky z papriky v rámci projektu „Ovoce a
zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.

Listopád 2016
1. 11. jsme zveřejnili zprávy z naší Mateřské školky:
V červenci a srpnu proběhla v MŠ rekonstrukce vnitřních prostor. Jednalo se zejména
o celkovou výmalbu, ale došlo i k zakoupení
nových koberců, garnyží a záclon, k novému
obložení šatny a k dalším drobným opravám
a úpravám. Došlo také k celkové výměně
střešní krytiny. Po loňské výměně oken
a zateplení fasády šlo o další významný krok
k celkovému zvelebení naší MŠ.
1. září jsme zahájili nový školní rok
v krásné staronové školce. K již zapsaným
dětem jsme přivítali i 8 nových školáčků
a máme tak opět školku zcela naplněnou.
23. září jsme se vydali hledat skřítka
Podzimníčka. Podle obrázků a úkolů na
stromech jsme našli správnou cestu. Ta nás
zavedla do lesa, kde jsme nakonec Podzimníčka
našli
a tak
jsme společně mohli přivítat podzim.
27. září jsme skřítka Podzimníčka, který byl u nás ve
školce na návštěvě, vrátili zpátky do lesa. Postavili jsme
mu (i ostatním lesním skřítkům) domečky a nakonec
jsme našli i sladkou odměnu, kterou nám za to skřítci
nechali. Užili jsme si další krásné dopoledne v prosluněné barevné podzimní přírodě.
10. října se to DRAKY u nás ve školce jen hemží.
K dráčkům na oknech přibyl i veliký papírový drak Josífek, kterého jsme si s pomocí pana učitele Kvapila vyrobili, a vítá nás každé ráno na chodbě. Také jsme si pořídili draka létacího, který má jedinou chybičku – vůbec
-14-
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se mu nechce létat, a tak došlo ke zdařilé
výměně a s novým motýlkovým drakem
létáme o sto šest.
18. října nás navštívilo divadélko LUK
s pohádkou O perníkové chaloupce. Jako
vždy se nám i kamarádům z 1. a 2. třídy a ze
ZŠ praktické pohádka moc líbila a už se těšíme na další.
4. 11. jsme v 06.20 hodin SEZČ zaznamenali pokles rtuti na našem venkovním
teploměru na – 2,5 °C.
6. 11. jsme zaznamenali smíšené přeháňky dešťových kapek se sněhovými vločkami.
Místně se tenká sněhová peřinka udržela do druhého dne (poblíž silnice na pastvinách nebo na
střechách). Druhého dne zrána se teplota okolního vzduchu ustálila těsně nad 0°C.
7. 11. se rok sešel s rokem a my jsme
opět 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 obilovinodobrotopochutiny.
Dobrou chuť vám, naši malí opeření
kamarádi!!!
7. 11. a 8. 11. si naše děti z I. stupně užívaly vitamínky z kaki a pitíčka 100% jablko –
broskev v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“
finančně podporovaného Evropským společenstvím. O
projektu „Ovoce a zelenina do škol“ na:
http://www.ovocedoskol.szif.cz/web/Default.aspx?
aid=145
8. 11. jsme v 06.45 hodin SEZČ zaznamenali pokles
rtuti na našem venkovním teploměru na – 5 °C.
10. 11. zorganizovala naše školní družina pro žáky
a žákyně I. stupně a jejich vyučující výlet do Hopsária
v Českých Budějovicích a následně navštívili
Schwarzenberskou hrobku v Domaníně u Třeboně.
Více na:
http://budejovice.hopsarium.cz/
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https://www.zamek-trebon.eu/cs/schwarzenberska-hrobka
V Hopsáriu jsme se vydováděli, návštěva hrobky byla poučná a zajímavá,
výlet se nám vydařil a těšíme se na další!!!
10. 11. naše pohraniční lesy, luka a pastviny pokryla tenká sněhobílá peřinka.
14. 11. jsme v 06.20 hodin SEZČ zaznamenali pokles rtuti na našem venkovním
teploměru na – 8,5 °C.
15. 11. se naši nadějní florbalisté z řad
žáků I. a 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, Milan Vaňátko, Honza Rácz, Péťa Kollmann, Honzík Krejčí a Kuba Zvěřina.
Naše výsledky:
Rapšach - II. ZŠ Třeboň (vítěz turnaje a
postupující do okresního kola) – 0 : 4
Rapšach - Gym. Třeboň – 1 : 2 (V.
Adam)
Rapšach - Suchdol n. L. – 4 : 1 (2x V.
Adam, 2x M. Vaňátko)
Rapšach - I. ZŠ Třeboň – 0:0.
Konečné skvělé 4. místo z pěti mužstev, kluci hráli víc než dobře.
Celkové skóre 5:7.
Všem našim zúčastněným sportovcům blahopřejeme k umístění
a děkujeme za příkladnou reprezentaci školy!!!
17. 11. jsme si připomněli Den boje za svobodu a demokracii.
18. 11. bylo vyhlášeno ředitelské volno.
21. 11. si naše děti z I. stupně užívaly vitamínky z mandarinky v rámci projektu
„Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.
23. 11. se v odpoledních hodinách uskutečnilo jednání pedagogické rady a následně
třídní rodičovské schůzky.
24. 11. se naši nadějní florbalisté z řad žáků II. stupně zúčastnili pod vedením p. uč.
Martina Wipplingera okrskového kola soutěže ZŠ ve florbalu (kategorie IV. – starší žactvo)
ve sportovní hale v Třeboni.
-16-

ZŠ a MŠ v Rapšachu

Kronika 2016/2017

Soupiska našeho týmu: Kuba Střítecký,
Luky Marek, Kryštof Růžička, Honza Rácz,
Pavel Šantroch, Vojta Adam, Míla Vaňátko,
Honza Krejčí, Ondra Vetrák a Kuba Zvěřina.
Výsledky florbalového turnaje kategorie
IV:
Rapšach - Gymnasium Třeboň – 0 : 1
Rapšach - Lomnice 3 : 0 (Luky Marek,
Míla Vaňátko, Kuba Střítecký)
Rapšach - I. ZŠ Třeboň 1 : 1 (Luky Marek)
Rapšach - Suchdol 1 : 2 (Kuba Střítecký)
Rapšach - II. ZŠ Třeboň 0 : 2.
Celkové 4. místo ze šesti týmů. Skóre 5 : 6.

Naši reprezentanti obsadili skvělé 4. místo z šesti družstev
– gratulujeme!!!
Všem našim zúčastněným sportovcům blahopřejeme k umístění
a děkujeme za příkladnou reprezentaci školy!!!
24. 11. se naši žáci a žákyně 1. – 3. třídy pod vedením svých vyučujících v rámci
dopolední výuky zúčastnili s dětmi a p. učitelkami z naší mateřské školičky besedy
o zvířátkách zorganizované pracovníky
ZOO Dvorec u Borovan.
Více o ZOO na
http://www.zoodvorec.cz/zvirata-a-expozicev-zoo-dvorec_3.html
Děkujeme za velmi zajímavé a poučné setkání!!!
24. 11. besedovali v rámci dopolední výuky (1. vyučovací hodina) naši vycházející žáci
a žákyně s týmem pracovníků ze společnosti EATON Suchdol nad Lužnicí o svém dalším
profesním růstu, sponzoringu a o uplatnění
na trhu práce.
Děkujeme za velmi cenné a poučné informace do našeho profesního portfolia!!!
25. 11. navštívili naši vycházející
v rámci své profesní přípravy spolu s žáky
a žákyněmi 7. a 8. třídy a s dětmi a vyučujícími ze ZŠ praktické a s výchovným poradcem p. řed. Karlem Snětinou, p. uč.
Pavlínou Křížovou a p. uč. Ondřejem Maxou
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22. ročník prezentace zejména středních škol a učilišť a dalších doprovodných vzdělávacích
programů
Vzdělání
a
řemeslo
na
Výstavišti
v Českých
Budějovicích
(http://vcb.cz/kalendar/448-vzdelani-a-remeslo): prezentace školství všech úrovní, ukázky
odborného výcviku a soutěží, zařízení pro speciální školy, nadace, fondy, stipendia, učební
pomůcky, zařízení, učebnice a programy pro všechny stupně výuky, potřeby pro děti, vzdělávání dospělých, distanční studium, rekvalifikace.
28. 11. besedovali v rámci dopolední výuky (1. vyučovací hodina) naši vycházející žáci
a žákyně se studentkami 1. ročníku Střední zdravotní školy v Jindřichově Hradci a současně našimi bývalými žákyněmi Bárou Holubovou a Sárou Svobodovou 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 https://szsjh.cz/
Sáro a Báro, děkujeme vám za velmi cenné a poučné informace do našeho profesního
portfolia!!!
28. 11. besedovali v rámci dopolední výuky (2.
vyučovací hodina) naši vycházející žáci a žákyně
spolu s našimi osmáky s p. Janem Mračkem a jeho
týmem studentů ze Střední školy rybářské a vodohospodářské Jakuba Krčína Třeboň 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.
Beseda byla spojena s ochutnávkou výborně upravených ryb.
Více na http://www.ssrv.cz/c-360-studium.html
Děkujeme p. Janu Mračkovi a jeho týmu studentů za velmi cenné a poučné informace do našeho profesního portfolia a za skvělou ochutnávku ryb!!!
30. 11. jsme v 06.20 hodin SEZČ zaznamenali pokles rtuti na našem venkovním teploměru na - 12 °C.

Přosinec 2016
1. 12. naši pohraniční domovinu pokryla asi deseticentimetrová sněhová peřinka…
a padá…a padá.
2. 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.
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5. 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,
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!!!
5. 12. si naše děti z I. stupně užívaly vitamínky z banánu v rámci projektu „Ovoce
a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.
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 písnič-19-
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ku 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!!!
6. 12. (a také 8. 12.) se naši žáci a žákyně I. a II. stupně připravovali na vánoční
setkání ve škole: pilně tvořili ve vánočních
dílnách, pilovali svá vystoupení a připravovali výzdobu tříd a školy.
V úterý jsme ve vánočních dílnách tvořili
a připravovali tombolu od čtvrté vyučovací
hodiny a v rámci odpolední výuky a ve čtvrtek jsme navíc dolaďovali svá vystoupení.
Ve školní družině paní vychovatelky
nazdobily se svým dospěláckým týmem
a s dětmi naše oblíbené perníkové stromky
a slaďoučké perníčky.
Vánoční dílny na I. a II. stupni:
- pletené zvonečky a jiné dekorace – vedoucí p. uč. Marie Jirků (učebna fyzika)
- chaloupky z perníku a jiné dobrůtky – vedoucí p. uč. Pavlína Křížová (učebna dějepis)
- vánoční výrobky – vedoucí p. uč. Ondřej Maxa a p. řed. Karel Snětina (učebna kreslírna)
- pletené šály – vedoucí p. uč. Daniela Sobotková (učebna přírodopis)
- tombola – p. uč. Martin Wipplinger
- vánoční dekorace (svícny, věnce, ozdoby, stromečky) – 3. třída s tř. p. uč. Radkou Círalovou.
A tak jsme opět v naší školičce vykrajovali, obrušovali, spojovali, ochutnávali, slepovali,
pletli, proplétali, modelovali, vařili, odlévali, aromatizovali, kutili, zdobili, pletli, balili, vázali, vystřihovali, aranžovali,…; učebna zeměpisu včetně školní družiny byla provoněna sladkým těstem a různými tajuplnými ingrediencemi a kořením.
A dařilo se nám…
…děkujeme všem zúčastněným za zodpovědně a kvalitně odvedenou práci!!!
13. 12. si naše děti z I. stupně užívaly vitamínky z jablíčka a pitíčka 100% jablkomeruňka v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.
13. 12. se uskutečnilo od 17.00 do 19.00
hodin vánoční setkání v naší škole, kterému
předcházela dlouhodobá a svědomitá příprava (spojená s také s generálkou – 12. 12.
dopoledne – jednotlivých vystoupení) našich
žáků a žákyň vedených svými vyučujícími.
Program vystoupení žáků a žákyň naší
základky ve školní tělocvičně
17.00 – 17.40 hodin (I. část)
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Zimní královna (úvodní píseň I. části)
– 4 John
Sněhuláci (taneček) – 1. a 2. třída
MasterSchef (scénka) – 6. třída
Probuzení sněhových vloček (tanec)
– 3. třída
hra na harmoniku – Kubík Zvěřina
hra na violoncello – Karolínka Korbelová
hra na klávesy – Ondra Machač
Can´t Stop The Feeling (tanec) – 4. třída
What Do You Mean? (tanec) – 3. třída
Betlémská (závěrečná píseň I. části)
– 4 John
Přestávka
18.20 – 19.00 hodin (II. část)
Půlnoční (úvodní píseň II. části) – 4 John
dobročinná dražba – nadívaný perníčky sněhulák Olaf – vydražen za úctyhodných
1 600, - CZK – DĚKUJEME MANŽELŮM ADAMOVÝM!!!
vánoční karaoke – 7. třída
Hl´adám dievča, Ačilom pre luma (zpěv) – Marcel Sandra Bílých
Better When I´m Dancing (tanec) – 5. třída
Vzpomínky zůstanou (zpěv) – Markétka Střítecká, Sandra Bílá, Lianka Hrubá, Markétka Vávrová a Nicol Faktorová
Mary, Did You Know? (zpěv) – Nicol Faktorová, Marcel Bílý a Markétka Vávrová
české Vánoce (film) – 9. třída
Snad se něco stane (závěrečná píseň II. části) – 4 John.
Slavnostní punč, grilované klobásky, párky v rohlíku, pikantní zelňačka, koláčky, minipizzy nebo slaďoučké perníčkové stromečky, domečky, svícny 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 z vánočních dílen a ze školní družiny (vánoční
dekorace, stromečky s voňavým kořením, hřejivé šály, pletení a papíroví andílci, svícínky a věnce, perníkové chaloupky, svícny a mísy, zvonky, dekorativní látkové stromečky, svícínky, ozdoby a věnce)
dobročinná dražba – nadívaný perníkem sněhulák Olaf
 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, dobroty a dobrůtky
 bohatá tombola – drobnosti do bytu
i kanceláře, hračky, potřeby pro kutily, drogerie a kosmetika, módní doplňky apod.
 výstavka dětských prací – závěsný
adventní věnec a vánoční dekorace, svícínky,
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přáníčka, drobné ozdoby na stůl i do
květináčů, výtvarná díla a dílka, stříhané obrázky, Mikulášové, čertíci,
andělé, sněhuláčci, 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!!!
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 skupině 4 John za doprovod
a ozvučení vánočního setkání!!!
Děkujeme paní Bedřišce Gobyové za
pomoc při pečení!!!
Děkujeme všem malým a velkým organizátorům a vystupujícím za důstojnou prezentaci své školy a zdárný průběh našeho
již tradičního vánočního setkání!!!
14. 12. navštívili naši žáci a žákyně I. a II. stupně spolu se svými vyučujícími filmové
trháky v multikině Cinestar České Budějovice Anděl
Páně 2 (I. stupeň) a Fantastická zvířata a kde je najít
(II. stupeň).
Více na:
http://www.cinestar.cz/cz/budejovice/filmy/movie/2418andel-pane-2
http://www.cinestar.cz/cz/budejovice/filmy/movie/2514fantasticka-zvirata-a-kde-je-najit-3d-dabing
19. 12. naši pohraniční domovinu pokryla sněhobílá peřinka…a taje…a taje.
22. 12. jsme si po třídních vánočních hodinách užili pyžamovou disko párty s plyšáky a porcováním
sněhuláka Olafa v režii našich vycházejících žáků
a žákyň a jejich p. uč. tř. Pavlíny Křížové.
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Děkujeme naší devítce a všem zúčastněným!!!
PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2017!!!

22. 12. jsme zveřejnili Zprávičky z naší
Mateřské školky:
Jako každý rok si se staršími dětmi chodíme protáhnout a procvičit naše tělíčka do
školní tělocvičny. Moc se nám tam líbí
a takové sportovní výkony, jako třeba šplh
na tyči, už zvládáme jako nic.
11. 11. jsme se naposled vypravili do našeho lesíka, abychom zkontrolovali kamarády skřítky a jejich domečky. Krásnou vycházkou jsme tak zakončili tematický blok
Podzim v lese.
24. 11. nás navštívili pracovníci ZOO
Dvorce společně se svými čtyřnohými kamarády. Tentokrát si pro nás připravili zajímavé
povídání o zvířátku jménem Mara stepní
a Mangusta trpasličí. Přišli se podívat i kamarádi z 1., 2. a 3. třídy.
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1. 12. jsme se konečně dočkali pořádné
sněhové nadílky, a tak jsme hned vyrazili na
zahradu a kromě různých pevností, domečků
a tunelů jsme si postavili celou sněhuláččí
rodinu.
5. 12. jsme na návsi zazpívali Mikulášovi, andílkovi a čertům a hlavně Ježíškovi,
který nám za to rozsvítil stromeček. Kouzelný večer zakončil krásný ohňostroj.

14. 12. nám Matýsek Šveců s maminkou
přivezli stromeček, který jsme si společně
ozdobili a tak už jsme připravení a budeme
doufat, že nám pod něj Ježíšek nadělí nějaké
dárečky.
20. 12. Tak jsme se dočkali! Uklidili
a nazdobili jsme si školku, zazpívali jsme si
koledy, pustili lodičky ze skořápek oříšků,
rozkrojili jablíčko, a potom už jsme tiše poslouchali, jestli neuslyšíme zvoneček. Po
dlouhém čekání jsme uslyšeli zacinkání
a pod stromečkem jsme našli spoustu krásných dárků od Ježíška. Pěkně jsme Ježíškovi
poděkovali a pak už jsme si jen hráli a hráli
a hráli….
Tak tedy krásné pohádkové Vánoce
a hodně štěstí a zdraví v celém příštím
roce! (A po prázdninách na shledanou
i s novými kamarády a paní učitelkou
Kronikovou).
26. 12. se v kostele sv. Zikmunda od
15.00 hodin uskutečnil vánoční koncert
v podání Rapšašského komorního orchestru.
Další koncerty:
26. 12. v 18.00 Chlum u Třeboně
27. 12. v 15.00 Třeboň
27. 12. v 18.00 České Budějovice
30. 12. v 17.00 Suchdol nad Lužnicí.
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Děkujeme muzikantům z Rapšašského
komorního orchestru za příjemné setkání
s duchovní hudbou!!!
30. 12. od 10.00 hodin uspořádal ve
školní tělocvičně náš TOM Práčata 32.
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 32. ročníku vánočního turnaje v líném tenisu:

1. místo: Pety Peterka a Kája Snětina
2. místo: Elis a Fanda Kreklovi
3. místo: Kájina Žahourová a Adýs Havel.
Všem zúčastněným soutěžícím děkujeme za skvělé výkony a stanuvším na
stupních vítězů gratulujeme!!!
31. 12. nebyl opět v Karlstiftu na Silvestra sníh, a tak jsme s TOMÍKY vyrazili už
podruhé na Javořici. Ráno bylo -14°C, ale
vybral se z toho nádherný den. Bylo nás
dvanáct + pes Bendží, a moc jsme si to užili.

Leden 2017
1. 1. 2017 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 a díky panu Machovi a Ondrovi Šikrovi jsme si i opekli první buřtíky roku 2017. A hlavně jsme si
užili nádherné počasí!
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2017!!!
2. 1. naši pohraniční domovinu opět
pokryla sněhobílá peřinka…a sněží…
a mrzne…stále…
10. 1. si naše děti z I. stupně užívaly vitamínky z pitíčka 100% jablko v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.
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11. 1. jsme v 06.00 hodin SEZČ zaznamenali na našem venkovním teploměru pokles teploty 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 12,9 °C u pumpy pod krmítkem před školou (v 06.45 hodin SEZČ).
Čidlo venkovní teploty (autobus na trase Třeboň – Rapšach – České Velenice) zaznamenalo minus 18 °C. A v Hrdlořezích bylo naměřeno minus 22°C.
16. 1. – 17. 1. si naše děti z I. stupně užívaly vitamínky z kaki v rámci projektu „Ovoce
a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.
18. 1. se uskutečnila přehlídka našich
zlatohrdelních nadějí za účasti žáků a žákyň zejména I. a také II. stupně a dětí
z naší mateřské školičky v rámci již tradiční školní pěvecké soutěže ZVONEK
z Novohradských hor 2017. V tento čas
směřujeme v pilné přípravě k účasti na dalším ročníku víceoborové soutěže ZVONEK
z Novohradských hor 2017 v oboru zpěv.
Zazněly písničky a písně různých žánrů:
oblíbené lidové i k táboráku, populární
a moderna, od různých autorů, z různých zpěvníků, publikací a jiných zdrojů v originálním
podání jedinečných interpretek a výlučných interpretů.
Dětské publikum odměňovalo výkony svých favoritů a favoritek zaslouženými ovacemi
a bdělá dospělácká porota spravedlivě dospěla k níže uvedenému pořadí na medailových pozicích. Diplomek nebo pamětní list je vzpomínkou na účast a za umístění v soutěži.
Výsledky školní pěvecké soutěže 2017
Kategorie MŠ
1. místo – Gábinka Plánková, Anežka Schiendlová, Honzík Šikr a Matýsek Švec
Kategorie 1. třída
1. místo – Pavlík Šťáva – Pec nám spadla
2. místo – Kevin Dudi – Skákal pes
3. místo – Kubík Baiger – Skákal pes; Mareček Šťáva – Jedna, dvě
Kategorie 2. třída
1. místo – Anička Búthová – Já jsem
z Kutné Hory
2. místo – Kubík Daněk – Šla Nanynka do
zelí
3. místo – Toník Ouška – Ovčáci, čtveráci
Kategorie 3. třída
1. místo – Natálka Hanková – Čerešničky,
čerešničky; Danda Šikr - Hruška
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2. místo – Pepča Břenek – Vrť sa, dievča
3. místo – Péťa Svoboda – Pekla vdolky;
Kája Žahour – Čerešničky, čerešničky
Kategorie 4. třída
1. místo – Kristýnka Holubová – Hrajte
mi cigáni do uška
2. místo – Kájina Korbelová - Hruška
3. místo – Soňa Holá – Kdyby byl Bavorov
Kategorie 5. třída
1. místo – Kájina Žahourová – Červená
řeka
2. místo – Jirka Daněk – Parta z ranče Y
3. místo – Kuba Zvěřina – Kdybys měla, má panenko
Kategorie II. stupeň
1. místo - Honza Bílý – Keď si pijav; Marcel Bílý – Otvorce mi mamco
2. místo – Klárka Oušková – Všichni jsou už v Mexiku
3. místo – Markétka Střítecká – Ačilom pre luma.
Děkujeme všem zúčastněným dětem za hodnotný umělecký zážitek a vítězkám a vítězům a postupujícím gratulujeme!!! Děkujeme všem vyučujícím za zorganizování nezapomenutelného setkání s písničkou!!!
20. 1. jsme v 06.00 hodin SEZČ zaznamenali na našem venkovním teploměru pokles teploty na minus 20 °C.
23. 1. se naši žáci a žákyně 6. třídy (od 10.30 hodin) zúčastnili (v rámci prevence rizik
spojených s užíváním alkoholu) programu „Než užiješ alkohol, užij svůj mozek:“ historie
užívání alkoholu, alkohol a lidské tělo, závislost na alkoholu (kdy a proč vzniká) a rizika jednorázového nezvládnutého užití alkoholu.
Děkujeme lektorce občanského sdružení SANANIM,
paní doc. PhDr. Aleně Kajanové, Ph.D.,
za velmi poučné, zajímavé a inspirativní setkání!!!
23. 1. si naše děti z I. stupně užívaly vitamínky z jablíčka v rámci projektu „Ovoce
a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.
31. 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.

Únoř 2017
1. 2. se v rámci naší dopolední výuky na I. stupni uskutečnilo školní kolo víceoborové
soutěže ZVONEK z Novohradských hor v oboru recitace.
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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 2017
Kategorie MŠ
1.
místo Gábinka Plánková, Karolínka Doubková, Matyášek Dvořák, Hanička
Daňková, Matýsek Švec a Štěpánka Martínková

Kategorie 1. třída
1. místo Kevin Dudi a Mareček Šťáva
2. místo Pavlík Šťáva
3. místo Lukášek Vobořil
Kategorie 2. třída
1. místo Anička Búthová a Filípek Bárta
2. místo Toníček Ouška
3. místo Janička Hubálovská
Kategorie 3. třída
1. místo Andrejka Mašková a Danda
Šikr
2. místo Lucka Machačová
3. místo Káťa Mia Ferencová
Kategorie 4. třída
1. místo Karolínka Korbelová
2. místo Kristýnka Holubová
3. místo Honzík Krejčí
Kategorie 5. třída
1. místo Karolínka Dvořáková
2. místo Anička Stumbauerová
3. místo Martínek Hubálovský.
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!!!
2. 2. jsme v rámci dopolední výuky (po
velké přestávce) plnili v prostorách naší základky úkoly zimně laděných týmových
soutěží „Jak přežít školní sněhovou
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bouři!“ pod odbornou a rozhodčí taktovkou našich deváťáků a deváťaček a jejich
p. tř. uč. Pavlíny Křížové.
Soutěžní disciplíny: zahřejte se a nezmrzněte; zazpívejte si; snězte, co můžete;
zkraťte si chvilku čekání na záchranu; zaskákejte si pro radost; oblečte se a nezmrzněte; ulovte si něco k jídlu; sepište básničku
volající o pomoc; namalujte, v jaké jste situaci; postavte si Olafa.
Z výsledkové listiny
1. místo tým Verči B.

2. místo tým Alexe M.
3. místo tým Evičky M.
Našim vycházejícím žákům a žákyním děkujeme za bezva soutěžní zážitky
a všem zúčastněným děkujeme za skvělé výkony a k umístění gratulujeme!!!
3. 2. jsme si užili jednodenní pololetní prázdniny.
6. 2. – 10. 2. jsme si užívali jarní prázdniny. Byl proveden úklid prostor školy a také se
uskutečnila periodická odborná prohlídka – revize elektro přístrojů a zařízení. Následovala
rekonstrukce topných těles v učebně kreslírna a výměna osvětlení na velké půdě a v místnosti
škrabky brambor.
13. 2. si naše děti z I. stupně užívaly vitamínky z jablíčka v rámci projektu „Ovoce
a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.
15. 2. se v dopoledních hodinách uskutečnil 1. ročník skokanské soutěže Rapšašská latička za účasti dětí z naší mateřské školičky. Dětičky se snažily a odměnou jim byl za skvělý výkon potlesk kamarádů a kamarádek, spravedlivé hodnocení od p. učitelky Jany Šikrové
a také diplomek.
Z výsledkové listiny – Rapšašská latička 2017 (mateřská školička)
1. místo Matyášek Dvořák (68 cm)
2. místo Kubík Kovařík (65 cm)
3. místo Matýsek Švec (60 cm).
Děkujeme všem zúčastněným našim nejmenším skokanům a skokankám
za skvělé výkony a stanuvším na stupních
vítězů gratulujeme!!!
16. 2. naši žáci a žákyně z II. stupně
oslavili v rámci odpolední výuky svůj skokanský svátek – uskutečnil se 4. ročník závodu ve skoku vysokém Rapšašská laťka.
Hlavní rozhodčí p. uč. Martin Wipplinger
hodnotil výkony zúčastněných nejen
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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
2017 (II. stupeň)
Dívky II. stupeň
1. místo Vikča Růžičková (110 cm)
2. místo Karolínka Houhová (110 cm)
3. místo Terka Hánová (105 cm)

Hoši 6. třída a 7. třída

1. místo Vojta Adam (149 cm)
2. místo Ondra Vetrák (130 cm)
3. místo Míla Vaňátko (125 cm)
Hoši 8. třída a 9. třída
1. místo Roman Kocina (145 cm)
2. místo Honza Jelínek (140 cm)
3. místo Pavel Šantroch (138 cm).
Děkujeme všem zúčastněným skokanům
a skokankám za skvělé výkony a stanuvším na stupních vítězů gratulujeme!!!
17. 2. se v rámci dopolední výuky uskutečnil 3. ročník skokanské soutěže Rapšašská laťka za účasti našich žáků a žákyň 3. 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.
Z výsledkové listiny – Rapšašská laťka 2017 (3. třída)
DÍVKY
1. místo Káťa Mia Ferencová (92 cm)
2. místo Nelinka Kykrychová (88 cm)
3. místo Lucka Machačová (88 cm)
HOŠI
1. místo Filípek Ornst (96 cm)
2. místo Danda Šikr (92 cm)
3. místo Péťa Svoboda (90 cm).
Děkujeme všem zúčastněným malým skokanům a skokankám za skvělé výkony
a stanuvším na stupních vítězů gratulujeme!!!
20. 2. si naše děti z I. stupně užívaly vitamínky z pomeranče v rámci projektu „Ovoce
a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.
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22. 2. se uskutečnilo setkání našich žáků a žákyň 6. a 7. třídy s poezií pro děti
a mládež v rámci dopolední literární kavárny organizované p. uč. Pavlínou Křížovou.
Vstupné: recitace básně o minimálním
rozsahu tří slok. Občerstvení: kakao, čaj,
sušenky, sněhové věnečky aj.
Děkujeme všem zúčastněným za hodnotný
umělecký zážitek!!!
24. 2. se naši žáci a žákyně 1. a 2. třídy
pod vedením své třídní p. uč. Ivany Záhorovské aktivně zúčastnili preventivního
programu Veselé zoubky.
Využili zaslané materiály (zubní pasta,
kartáček na zuby, zdravé žvýkačky, přesýpací hodiny na 3 minuty, samolepky, pracovní
list), sledovali výukový program, plnili různé
úkoly a zejména se seznámili se správnou
péčí o své zoubky.
25. 2. uspořádal od 14.00 do 16.30 hodin
náš turistický oddíl „Práčata“ a naše základka dětský maškarní karneval v tělocvičně naší školy.
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, ježečci, muchomůrky, kachny, slípky, psíci, kočičky a také zcela nově pojídáním párků v rohlíku, koláčků a minipizzy - mňam!!!
A jaké masky jsme potkávali na tanečním parketu?
Piráty, medvídky, berušky, šerifa, princezny, andílka, korzára, sloní dvojčata, holčičí
dvojčata, hasiče, čarodějnice, sloníka, robota, bojovníky z Hvězdných válek, Červenou karkulku, kostlivce, lva, bílou paní, komiksové
a hororové hrdiny, Jokery, víly vodní i lesní
a luční, tygříka, kuchaře a kuchtíka, indiánské náčelníky, čerty, čertice a čertíky, včeličky, broučky, motýlky, roztomilá zvířátka
aj., tedy necelých padesát nádherných masek
– děkujeme!!!
A kterých her a soutěží jsme se zúčastnili?
Hod do huby, chůze na špalcích, průchod
bažinou, taneček kolem papírků na vítěze.
Do tance a soutěží se s chutí spolu s dětmi
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zapojili také jejich rodiče. A na hit Jede, jede
mašinka jsme opět procestovali celou tělocvičnu! 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 našemu cukrářskopekařskému
týmu ze školní družiny!!!
Děkujeme kuchařskému týmu za skvělé
a velmi chutné občerstvení!!!
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, pomocníkům a pomocnicím z řad našich
současných a bývalých žáků a žákyň, dětí a dospěláků za zdárný průběh karnevalu!!!
27. 2. se výprava žáků a žákyň PoVo Historie regionu pod vedením své p. uč. Pavlíny
Křížové zúčastnila v Domě Štěpánka Netolického naučně poznávacího programu Třeboň
za vlády Rožmberků II (v rámci výstavy 650 let Rožmberků v Třeboni 1366 – 2016).
Více na http://www.itrebon.cz/dum-stepanka-netolickeho_166.html#.WJGgncIzW00
27. 2. se naši nadějní fotbalisté z řad
žáků I. a II. stupně zúčastnili pod vedením
p. uč. Martina Wipplingera okrskového 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: Lukáš Herzog,
Míla Vaňátko, Kuba Adensam, Vojta Adam,
Ondra Vetrák, Honzík Krejčí, Kuba Zvěřina
a Honza Rácz.
Zápasy:
ZŠ a MŠ v Rapšachu : I. ZŠ Třeboň („u Pomníku“) 6 : 5 (4:2); góly: Míla Vaňátko – 3,
Lukáš Herzog – 1, Vojta Adam – 2.
ZŠ a MŠ v Rapšachu : Gymnasium Třeboň 7:2 (5:1); góly: Ondra Vetrák – 1, Kuba Adensam – 1, Míla Vaňátko – 3, Vojta Adam – 2.
Naši borci obsadili ve své skupině skvělé

1. místo a postup do Jindřichova Hradce – GRATULUJEME!!!
Děkujeme všem našim zúčastněným sportovcům
za příkladnou reprezentaci školy!!!
27. 2. si naše děti z I. stupně užívaly vitamínky z mrkviček v rámci projektu „Ovoce
a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.
Dobrou chuť!!!
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Březen 2017
1. 3. jsme zveřejnili Zprávičky z naší
Mateřské školky:
3. 1. jsme se přivítali v Novém roce se
čtyřmi novými kamarády a s paní učitelkou
Kronikovou. Doufáme, že se jim tu s námi
bude líbit a budou se za námi těšit.
10. 1. k nám v tomto školním roce již po
druhé zavítalo divadlo LUK, tentokrát s pohádkou O Budulínkovi. Moc jsme se zasmáli
a potěšili se krásnou pohádkou a v květnu se
těšíme na další pohádku.
13. 1. jsme se s Anežkou Schiendlovou ,
Matýskem Šveců, Gábinkou Výbochovou
a Honzíkem Šikrů zúčastnili v Základní škole školního kola pěvecké soutěže Zvonek
z Novohradských hor.
1. 2. jsme se s Haničkou Daňkovou, Gábinkou Výbochovou, Štěpánkou Martínkovou, Karolínkou Doubkovou, Matýskem
Šveců a Matyáškem Dvořáků zúčastili
v Základní škole školního kola tentokrát
recitační soutěže Zvonek z Novohradských
hor.
15. 2. jsme se v tělocvičně pustili do velkého sportovního klání ve skoku do výšky. Skvělé
výkony završili třemi nejlepšími skoky Matýsek Šveců (60 cm), Kubík Kovaříků (65 cm)
a Matyášek Dvořáků (68 cm).
17. 2. se naše školka proměnila v pohádkovou říši plnou princezen, pirátů kovbojů,
spidermanů a mnoha dalších bytostí, které si
zařádily na karnevale plném písniček, soutěží a tanečků.
20. - 24. 2. jsme si v rámci projektového
týdne zahráli na námořníky. Postavili jsme si
loď, dozvěděli se spoustu zajímavých věcí
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o moři a životě v něm, vyrobili si akvárium
plné rybiček, sádrové odlitky mušliček
a papírovou lodičku. Naučili jsme se námořnickou básničku i pirátskou písničku…
Zkrátka jsme si celý týden náramně užili.
2. 3. nás navštívili bývalí žáci Zbynďa
Schicker, Míla Mužík, Váša Pšenička,
Martin Šantroch a Míra Plch. Pohovořili
jsme o tom, co život přinesl, přináší a přinese.
6. 3. si naše děti z I. stupně užívaly vitamínky z mandarinky v rámci projektu „Ovoce
a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.
7. 3. se naši nadějní fotbalisté z řad žáků I. a II. stupně zúčastnili pod vedením p. uč.
Ondřeje Maxy okresního kola turnaje v halovém fotbalu ZŠ a VG (kategorie III.; turnaj
pořádá OR AŠSK v J. Hradci, SKOK J. Hradec, z. s. a ŠSK v místech konání skupin)
v Jindřichově Hradci.
Soupiska našeho týmu: Lukáš Herzog, Míla Vaňátko, Vojta Adam, Honzík Krejčí, Kuba
Zvěřina, Adam Holub, Alex Móži a Honza Rácz.
Děkujeme všem našim zúčastněným sportovcům za příkladnou reprezentaci školy
ak

3. místu blahopřejeme!!!

9. 3. nás navštívili bývalé žákyně Viki Stumbauerová, Gábi Vařilová, Anička Záhorovská, Hanča
a Míša Kováčovy a bývalí
žáci Matěj Demeter a Pája
Mikl.
Pohovořili
jsme
o tom, co život přinesl, přináší a přinese.
13. 3. si naše děti z I.
stupně užívaly vitamínky
z rajského jablíčka v rámci
projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného
Evropským
společenstvím.
13. 3. si naši malí a velcí turisté v rámci své pravidelné oddílové schůzky užili pod vedením řed. Karla Snětiny tréninkový turistický závod. Nejoblíbenější disciplínou se stala
lanová lávka.
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15. 3. 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
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!!!
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17. 3. se naši žáci a žákyně 3. – 9. třídy pod vedením svých vyučujících zúčastnili soutěže matematický KLOKAN v odpovídajících kategoriích (Cvrček, Klokánek, Benjamín a
Kadet).
Výpis z výsledkové listiny:
Kategorie Cvrček
1. místo Káťa Mia Ferencová (54 bodů, 60,00%)
2. místo Danda Šikr (50 bodů, 55,56%)
3. místo Pepča Břenek (47 bodů, 52,22%)
Kategorie Klokánek
1. místo Martínek Hubálovský (88 bodů, 73,33%)
2. místo Kuba Zvěřina (78 bodů, 65,00%)
3. místo Karolínka Korbelová (71 bodů, 59,17%)
Kategorie Benjamín
1. – 2. místo Verča Břenková a Klárka Oušková (51 bodů, 42,50%)
2. Místo Lukáš Móži (44 bodů, 36,67%)
Kategorie Kadet
1. Místo Luky Marek (43 bodů, 35,83%)
2. Místo Kryštof Růžička (42 bodů, 35,00%)
3. Místo Terka Hánová (41 bodů, 34,17%).
Více o soutěži na http://matematickyklokan.net/info.php
Děkujeme všem zúčastněným soutěžícím za prokázané dovednosti a znalosti
a umístivším se na předních pozicích gratulujeme!!!
21. března se konalo školní kolo výtvarné
soutěže
ZVONEK
z Novohradských hor 2017.
1. kategorie (2. a 3. třída)
1. místo - Káťa Ferencová – Automobil
2. místo – Nelča Kykrychová – Sklápěcí
auto
3. místo – Lucka Machačová – Traktor, Kája
Žahour – Bagr.
2. kategorie (4. a 5. třída)
1. místo – Martin Hubálovský – Titanik
2. místo – Nikolka Cibulková – Robot
3. místo – Tom Matějka – Motorka.
DĚKUJEME VŠEM MALÝM
A VELKÝM VÝTVARNÍKŮM!!!
22. 3. se naše recitátorské naděje pod
vedením p. uč. Radky Círalové a za doprovodu p. řed. Karla Snětiny zúčastnily oblastního kola zájmově umělecké soutěže
„Zvonek z Novohradských hor“ 2017
(obor recitace) od 9.00 hodin v kulturním
domě Malonty.
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1. kategorie
Kykrychová Nelinka: Čarodějný mlýnek – Jiří Žáček
Šikr Danda: Lichožrout – Pavel Šrut.
2. kategorie
Dvořáková Karolínka: Ufo, ufo, ufoni – Miroslav Čarek
Korbelová Karolínka: Chlapec a hvězdy – Jaroslav Seifert.
GRATULUJEME
KAROLÍNCE DVOŘÁKOVÉ
KE SKVĚLÉMU DRUHÉMU MÍSTU!!!
GRATULUJEME VŠEM K DOSAŽENÝM VÝSLEDKŮM!!!
Děkujeme všem našim vystupujícím za příkladnou reprezentaci školy!!!
Děkujeme pořadatelům za milé a pohostinné přijetí!!!
27. 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“ 2017 (výpis)
Více na http://www.rapsach.cz/tom/letos.htm
Kategorie mladší – 1. až 3. třída
1. místo Danda Šikr
2. místo Lucka Machačová
3. místo Pepča Břenek
Kategorie starší – 4. až 6. třída
1. místo Verča Břenková
2. místo Ondra Šikr
3. místo Ondra Machač.
Opět jsme se velmi snažili!!!
Zúčastněným soutěžícím děkujeme za
skvělé výkony a všem na stupních vítězů i mimo ně gratulujeme!!!
27. 3 – 28. 3. si naše děti z I. stupně užívaly vitamínky z jablíčka v rámci projektu
„Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.
28. 3. se v ředitelně základní školy uskutečnil od 14.00 do 16.00 hodin zápis dětí do
naší mateřské školky. K zápisu se se svými
rodiči dostavily tyto děti: Barborka Daňková, Davídek Kratochvíl, Adélka Střítecká, Terezka Milová, Vítek Švec, Filípek
Dudi, Monička Deckerová, Hanička Píšová a Elenka Marija Tanu.
Milé děti, těšíme se na VÁS!!!
-37-

ZŠ a MŠ v Rapšachu

Kronika 2016/2017

Duben 2017
3. 4. si naše děti z I. stupně užívaly vitamínky z pomeranče a pitíčka 100% jablkovišeň v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským
společenstvím.
4. 4. a 6. 4. jsme zahájili společnou
přípravu na velikonoční jarmark tradiční tvorbou a výrobou v následujících
velikonočních řemeslných dílnách:
- pletené výrobky z papíru – zajíci, věnce a slepice (vedoucí dílny p. uč. Marie
Jirků, učebna fyziky a chemie)
- dobrůtky z perníku a marcipánu (vedoucí dílny p. uč. Pavlína Křížová, učebna
dějepisu)
- výrobky z přírodního materiálu a drátků (vedoucí dílny p. Marie Kepková,
učebna jazyků)
- výroba jarních a velikonočních dekorací (vedoucí dílny p. uč. Ondřej Maxa, učebna
kreslírna).
Obloha byla zatažená, pršelo, 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 předchozím týdnu zavoněla pečením a zdobením našich stále oblíbených sladkých perníčků.
A dařilo se nám – děkujeme všem zúčastněným!!!
5. 4. se na I. stupni uskutečnila
přednáška o Velikonocích v Evropě:
představila interaktivní formou velikonoční zvyky ve vybraných zemích Evropské unie. Součástí přednášky byly kvízy
a soutěže o drobné ceny.
Přednášející: PhDr. Kateřina Šímová,
regionální koordinátorka informačních
aktivit o Evropské unii, Eurocentrum
České Budějovice, Odbor komunikace
o evropských záležitostech Úřadu vlády
ČR. Více na:
http://eurocentra.cz/ceskebudejovice
www.vlada.cz/cz/evropske-zalezitosti
Děkujeme paní PhDr. Kateřině Šímové
za velmi zajímavé, inspirující a poučné setkání!!!
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8. 4. uspořádala Základní škola
a Mateřská škola v Rapšachu a náš zřizovatel, Obecní úřad v Rapšachu, již tradiční velikonoční jarmark od 10.00 do 14.00 hodin
na návsi, a to s níže uvedeným programem
a doprovodnými akcemi.
Po každý rok stále úspěšná soutěž o nejchutnější vaječný pokrm aneb „Vraž do toho
tucet vajec…“ – nemusíte plýtvat vejci jako
Magdalena Dobromila Rettigová, úplně postačí, použijete-li alespoň jedno a připravíte
pokrm slaný, sladký, teplý, studený, pečený, vařený, dušený i smažený (kronika opět dodává
– a také mražený). A tak jsme ochutnávali a hodnotili z pestré nabídky úžasných jídel a pokrmů – děkujeme!!! Návštěvníky nejlépe ohodnocení tvůrci si zasloužili za své kulinářské mistrovství hodnotné ceny – potřebné vybavení domácí kuchyně (tři přenosné boxy, set nůž
a prkýnko, set váleček a formičky).
Prodejní stánky – keramika; rostlinky a bylinky pro dům i zahradu; skalničky a kamínky;
perníčky a medovina; 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, pletený jezevčík, zdobená perníková vejce a jiné dobrůtky z perníku a marcipánu,
barevné věnce a zápichy do květináčů – slepičky, velikonoční ručně drátované slepičky
a jiné jarní a velikonoční ozdoby a ozdůbky,
zdobení dřevění ptáčci, závěsné proutěné
dekorace.
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 další aktivity našich dětí – výlety, výpravy, zejména vstupné na koncerty a další akce – děkujeme!!!
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!!!
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10. 4. se od 14.00 hodin do 17.00 hodin
uskutečnil velikonoční 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 a pamětní lístek.
Vedení zápisu se ujala paní učitelka Ivana Záhorovská, vyučující u našich budoucích prvňáčků: přednášíme básničku nebo zpíváme
písničku, u slepičky v ošatce rozpoznáváme
barvy na vajíčkách, poznáváme základní
tvary, počítáme se zajíčkem, porovnáváme
velikost zajíčků, učíme se s Lízou (obtahujeme a dokreslujeme), zajíčkovi do kapsičky
vložíme tři mrkvičky, hrajeme si pexeso,
poznáváme ovoce a zeleninu, zavazujeme
zaječici uzel nebo mašli na pomlázce, poznáváme zvířátka a vybereme si dárek –
omalovánky a papíroví zvířecí kamarádi
(vyrobené staršími spolužáky a spolužačkami). Zápisem doprovázela děti také paní učitelka Jana Šikrová z naší mateřské školky.
Děti také obdržely drobné dárečky a propagační materiály od společnosti Sun Ce Trading Prague (katalog školních potřeb, taška,
hračka, sladkost) – děkujeme!!!
A kdo se dnes dostavil k zápisu do naší školy? Matyáš Dvořák, Matyáš Holub, Tomáš
Ornst, Karel Kratochvíl, Jakub Kolář, Matěj Švec, Markus Miroslav Gunár a Vanesa
Grundzová.
Děkujeme paní učitelce Ivaně Záhorovské za přípravu a realizaci
velikonočního zápisu a za jeho zdárný průběh!!!
Naši nejmladší spolužáci a spolužačky, budoucí prvňáčci, těšíme se 1. září na VÁS!!!
12. 4. se v dopoledních hodinách uskutečnilo již tradiční, a tak i zároveň dlouho
očekávané místní kolo turistického závodu
(TZ) Mistrovství III. stupně – „Mistrovství Vitorazska“, opět s možností postupu
na Mistrovství Jihočeského kraje II. stupeň
(Sudoměřice u Tábora, 23. 4.).
A tak jsme zahájili své soutěžní usilovné
tažení v přípravě na klíčová postupová kola
TZ (ČP1, 2 a 3) a Mistrovsví ČR.
Do bojů o postup zasáhli také žáci a žákyně ze ZŠ a MŠ České Velenice.
O naší účasti v TZ více:
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http://rapsach.cz/tom/tz.htm a http://www.rapsach.cz/tom/tz.htm
Seznam závodníků, kteří přímo postupují na 1. – 3. závod Českého poháru 2017 na http:
www.turisticky-zavod.cz/download/2017/Postupy_CP_2017.pdf: Kuba Zvěřina (mladší žáci)
Anička Círalová (starší dorostenky) a p. František Círal (muži B) a dle http://www.turistickyzavod.cz/download/2017/Postupy_MCR_2017.pdf na Mistrovství ČR: Anička a p. František
Círalovi.
Postupy na závody Českého poháru 2017 - divoké karty na http://www.turistickyzavod.cz/index.php?page=postupy_CP_DK – bude upřesněno.
Termínová listina TZ: http://www.turisticky-zavod.cz/index.php?page=terminova_listina
Samotnému závodu předcházela poctivá a svědomitá příprava v rámci vhodných témat ve
výuce či mimo ni (např. tělesné výchovy, prvouky, přírodovědy, vlastivědy, zeměpisu, povinně volitelných předmětů, schůzek turistického oddílu a individuální přípravy).
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!!!)
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? (Výpis z výsledkové listiny)
Nejmladší žákyně
1. Barborka Dvořáčková (ZŠ a MŠ Č. Velenice)
2. Marianka Žiaková (ZŠ a MŠ Č. Velenice)
3. Lucka Machačová (TOM Práčata Rapšach)
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Nejmladší žáci
1. Danda Šikr (TOM Práčata Rapšach)
2. Pepča Břenek (TOM Práčata Rapšach)
3. Toníček Ouška (TOM Práčata Rapšach)
Mladší žákyně
1. Terezka Dvořáková (TOM Práčata Rapšach)
2. Klárka Oušková (TOM Práčata Rapšach)
3. Kájinka Žahourová (TOM Práčata Rapšach)
Mladší žáci
1. Kuba Zvěřina (TOM Práčata Rapšach)
2. Marek Štochl (ZŠ a MŠ České Velenice)
3. Ondra Machač (TOM Práčata Rapšach)
Starší žákyně
1. Magdalena Jandová (ZŠ a MŠ České Velenice)
2. Klára Zemanová (ZŠ a MŠ České Velenice)
3. Doan Thao Chi (ZŠ a MŠ České Velenice)
Starší žáci
1. Vojta Adam (TOM Práčata Rapšach)
2. Honza Trsek (ZŠ a MŠ České Velenice)
3. Samuel Gabčo (ZŠ a MŠ České Velenice)
Mladší dorostenci
1. Kuba Střítecký (TOM Práčata Rapšach)
2. Zbynďa Schicker (TOM Práčata Rapšach)
3. Roman Kocina (TOM Práčata Rapšach)
Starší dorostenky
1. Anička Círalová (TOM Práčata Rapšach)
Starší dorostenci
1. Jakub Zimmel (ZŠ a MŠ České Velenice)
Přípravka
1. Matyášek Dvořák a Terezka Dvořáková (TOM Práčata Rapšach)
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 23. 4. v Sudoměřicích u Tábora!!!
Děkujeme všem organizátorům, stavitelům trati, rozhodčím a pedagogickému dohledu za zdárný průběh závodu!!!
Děkujeme všem vyučujícím, kteří se podíleli na přípravě
našich reprezentantů a reprezentantek!!!
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13. 4. – 17. 4. jsme si užívali velikonoční svátky.
18. 4. se vyskytovaly sněhové přeháňky.
23. 4. jsme zasáhli na Mistrovství Jihočeského kraje (II. stupeň) – Sudoměřice u Tábora – do bojů o další postup na závody Českého
poháru.
Další závody:
1. závod Českého poháru (ČP1) a Mistrovství
ČR jednotlivci SUPERSPRINT – Kraslice (6. 5.)
2. závod Českého poháru (ČP2) – Brno (20. 5.)
3. závod Českého poháru (ČP3) – Týnec nad
Sázavou (3. 6.)
Mistrovství ČR (zároveň ČP4) – Orlová (17. 6.)
O naší účasti v TZ více na http://www.turisticky-zavod.cz/
Z výsledkové listiny Mistrovství Jihočeského kraje (II. stupeň)
Sudoměřice u Tábora
Nejmladší žákyně: 3. místo Lucka Machačová
Nejmladší žáci: 1. místo Danda Šikr,
2. místo Pepča Břenek, 3. místo Toníček
Ouška
Mladší žákyně: 1. místo Klárka Oušková,
2. místo Terka Dvořáková
Mladší žáci: 1. místo Kuba Zvěřina,
3. místo Ondra Machač
Starší žáci: 3. místo Fanda Ouška
Mladší dorostenky: 2. místo Terka Žahourová
Mladší dorostenci: 1. místo Zbynďa Schicker, 2. místo Roman Kocina
Starší dorostenky: 2. místo Anička Círalová
SEZNAM POSTUPUJÍCÍCH DO ZÁVODŮ ČESKÉHO POHÁRU TZ 2017
Nejmladší žákyně: Lucka Machačová, Nelča Kykrychová, Simča Šimáčková
Nejmladší žáci: Danda Šikr, Pepča Břenek, Toníček Ouška
Mladší žákyně: Klárka Oušková, Terka
Dvořáková, Evička Mikudimová
Mladší žáci: Kuba Zvěřina, Ondra Machač, Jirka Daněk
Starší žáci: Fanda Ouška, Vojta Adam,
Ondra Vetrák
Mladší dorostenky: Terka Žahourová
Mladší dorostenci: Zbynďa Schicker, Roman Kocina
Starší dorostenky: Anička Círalová
Muži B: p. František Círal.
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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!!!
GRATULUJEME K UMÍSTĚNÍ A K POSTUPU!!!
Děkujeme všem našim organizátorům závodu za pohostinné zázemí a bezva zážitek!!! Děkujeme dospělákům za doprovod!!! Děkujeme paní učitelce Radce Círalové
za přípravu našich reprezentantů a reprezentantek!!!
24. 4. se uskutečnilo jednání pedagogické rady a následně třídní schůzky rodičů a vyučujících.
25. 4. si naše děti z I. stupně užívaly vitamínky z papriky v rámci projektu „Ovoce
a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.
26. 4. se naši nadějní pěvci a pěvkyně
zúčastnili pod vedením p. uč. Radky Círalové a p. uč. Jany Šikrové oblastního kola
zájmově umělecké soutěže „Zvonek
z Novohradských hor“ 2017 (obor zpěv)
od 13.30 hodin v aule ZŠ Horní Stropnice.
Seznam vystupujících:
1. kategorie
Šikr Daniel: U Bechyně na kopečku (bez
doprovodu), Hruška (s doprovodem)
Břenek Josef: Na tý louce zelený (s do-44-
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provodem), Vrť sa dievča (bez doprovodu)
Hanková Natálie: Čerešničky (bez doprovodu), Tá naša lavečka (s doprovodem)
2. kategorie
Cibulková Nikola: Koulelo se, koulelo (s doprovodem), Na tý louce zelený (bez doprovodu)
5. kategorie
Vávrová Markéta: Věřím andělům (Leona Šenková) – karaoke
Faktorová Nicol: Jar Of Hearts (Christina Perri) – karaoke.
Umístění našich soutěžících žáků a žákyň:
1. kategorie
Danda Šikr – 2. místo
Natálka Hanková – 3. místo
Pepča Břenek – pamětní list
2. kategorie
Nikolka Cibulková – 3. místo
5. kategorie
Nicol Faktorová – 1. místo
Markétka Vávrová – 2. místo.
Zároveň p. uč. Radka Círalová předala
k odbornému posouzení výtvarné práce našich žáků
a žákyň v rámci zájmově umělecké soutěže „Zvonek z Novohradských hor“ 2017 (obor výtvarný).
GRATULUJEME VŠEM
K DOSAŽENÝM VÝSLEDKŮM A K UMÍSTĚNÍ!!!
Děkujeme pořadatelům za milé a pohostinné přijetí!!!
Děkujeme všem našim vystupujícím za příkladnou reprezentaci školy!!!
Děkujeme paním učitelkám Radce Círalové a Janě Šikrové
za přípravu a doprovod našich pěvců a pěvkyň!!!
27. 4. – 28. 4. jsme od ranních hodin zaznamenali sněhové přeháňky přecházející ve smíšené a dešťové.
29. 4. jsme se probojovali na celkové 10. místo z 3 500 škol ve hře KOZEL OVOZEL!!!
Více na:
https://ovocedoskol.szif.cz/web/Default
.aspx?aid=186: zahrajte si novou vědomostní hru. Pomoz kozlovi s jeho zahrádkou! Dozvíš se zajímavosti o ovoci a
zelenině. Sázej stromy nebo rajčátka,
natrhej šťavnaté plody a dovez si je do
své základní školy v zábavné minihře.
Sbírej odznaky a bojuj s ostatními školami o prvenství v žebříčku.
Děkujeme!!! Hra pokračuje,
soutěžíme i nadále!!!
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Kveten 2017
1. 5. uspořádala Základní škola
a Mateřská škola v Rapšachu a Obecní úřad v Rapšachu spolu s místními
hasiči a podnikateli JUBILEJNÍ
X. 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 hudebním programem a pokračoval na návsi na úvod slavnostním prvomájovým
průvodem a scénkou 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)
„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/
Prodejní stánky: dekorativní a užitá keramika, výrobky z proutí, rostlinky a bylinky
pro dům i zahradu, čaje a marmelády, ručně
tkané a malované kabelky, pravý včelí med,
medovina, medovník, dobroty a dobrůtky
z naší pekárny, koláče, dvojctihodné koláčky, májové věnce, minipizzy, dekorativní
aplikace a předměty, pouťové suvenýry,
cukrovinky, hračky, nakládaný nebo grilovaný pikantní sýr a exotické koření, produkty péče o tělo, ozdoby a ozdůbky, sladkosti a dobrůtky mnoha chutí, medovina a také lahodné
bohatě zdobené voňavé perníčky.
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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, kytičky a rostlinky apod.
Velká loterie: zahradní krb od L. Kročák, FORWARD, Lomnice nad Lužnicí; dva balíky
dřeva na topení od KODAVO, Halámky; maso s divočáka od HONEBNÍHO SPOLEČENSTVÍ Rapšach; 10 kg hovězího masa od
FARMA Rapšach; dort od paní Zdeny
KRÁSOVÉ, Suchdol nad Lužnicí; přírodní
kosmetika od pana Jaroslava KOLÁŘE, Klikov; dárkový poukaz na obědové menu od
KRČMY U KELLYHO, Třeboň; multifunkční laserová tiskárna Brother DCP1510E od PÍŠA.CZ, Suchdol nad Lužnicí;
fůra hnoje od FARMY Rapšach; koš plný
bylinek od pana J. KUBELKY; dva dárkové
poukazy na obědové menu od HOSTINCE
U JEZÁRKA, Suchdol nad Lužnicí; pět dárkových poukazů na pizzové menu od PIZZERIE PANSKÝ ŠENK, paní Zdena Sokolíková,
Tušť; dva dárkové poukazy na obědové menu od PENZIONU LUŽNICE, Tušť; dárkové poukazy na odběr zboží od LÉKÁRNY U PANNY MARIE POMOCNÉ, pan Libor Durek, Suchdol nad Lužnicí; ručně šitá kabelka o paní E. FAKTOROVÉ JANKOVÉ, Suchdol nad Lužnicí.
Dobročinná dražba prima dortíku od
paní ANNY NOVÁKOVÉ – dort jsme
vydražili za úctyhodných
600,- Kč – děkujeme!!!
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. Pří-47-
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pravná jednání probíhala na úrovni obecního úřadu. Generálka na vystoupení našich dětí ze
základky a mateřské školičky se uskutečnila v kostelu sv. Zikmunda dne 24. 4. od 10.00 hodin.
Celým Zikmundohraním nás provázel skvělý a námi velmi oblíbený moderátor
Miroslav Lenc – děkujeme!!!
Naše Zikmundohraní bylo ozvučeno Audio Kropík České Budějovice – 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 věrným 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,
našim současným a bývalým zaměstnancům rapšašských škol a obecního úřadu,
týmu fotografů a kameramanů, hlavním organizátorům a jejich přípravnému a realizačnímu týmu za zdárný průběh JUBILEJNÍHO X. ročníku Zikmundohraní!!!
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3. 5. si naše děti z I. stupně užívaly vitamínky z jablíčka a pitíčka 100% jablkobroskev v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským
společenstvím.
4. 5. jsme zveřejnili zprávičky z naší mateřské školičky (za březen, duben a 1. 5.) sepsané ved. p. uč. Janou Šikrovou:
9. 3. jsme se v rámci projektového týdne
Hádej čím budu? vydali na návštěvu místní pošty, kde nám paní Střítecká vše ukázala, vysvětlila nám, jak se správně posílá
dopis nebo balík, vyzkoušeli jsme si poštovní razítko a nakonec jsme dostali krásné pohledy na památku. Paní pošťačce moc děkujeme!
Hned z pošty jsme se vypravili lépe poznat další povolání – navštívili jsme totiž
keramickou dílnu u Kovaříků. Kubík nás
společně se svou maminkou a bráškou
Štěpánkem provedl po všech částech dílny
a tak jsme si prohlédli a dozvěděli se
spoustu zajímavých informací o výrobě
keramiky. Na památku jsme si také odnesli malá keramická zvířátka. I paní Kovaříkové moc děkujeme za milé přijetí.
15. 3. jsme si společně se školáky zazpívali a zatancovali na koncertě Luboše
Hrdličky.
21. 3. nám zazvonil telefon a babice
Zimice nám oznámila, že drží vílu Jarmilku, bez které nezačne jaro. A tak jsme se vypravili vílu
Jarmilku zachránit. Podle obrázků na stromech jsme
našli cestu, splnili úkoly, které nám Zimice nachystala,
a nakonec jsme s velkým jásotem našli a zachránili Jarmilku a přivítali společně jaro.
28. 3. proběhl v Základní škole zápis do Mateřské
školy. Od září tak u nás ve školce přivítáme 10 nových
kamarádů a celkem bude MŠ plně obsazena s počtem 40
dětí.
10. 4. jsme byli s dětmi z velké třídy na návštěvě
v 1. třídě. Paní učitelka Záhorovská nám s dětmi zahrála
pohádku, ukázali nám, jak se naučili číst a psát, potom
jsme si společně zazpívali a také jsme si prohlédli, kam
půjdeme odpoledne s předškoláky k zápisu. Odpoledne
proběhl ve škole zápis do první třídy. Velikonočně
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laděný zápis pod vedením paní učitelky Ivy
Záhorovské všichni naši předškoláci úspěšně
zvládli a tak se po prázdninách mohou těšit
do školy.
19. 4. se naši malí zpěváčci, Gábinka
Plánková a Honzík Šikr, zúčastnili přehlídky
mateřských škol Novohradský zvonek –
obor zpěv. Oba sólisté podali bezchybný
výkon a skvěle tak reprezentovali naši MŠ.
Dík patří také rodičům Gábinky, kteří nám
fandili a zajistili také dopravu na tuto akci.
1. 5. jsme v rámci 10. ročníku Rapšašského Zikmundohraní vystoupili s dětmi z velké
třídy v místním kostele s několika jarními písničkami. Společně s dětmi ze třetí třídy jsme tak,
doufám krásně, zahájili den plný hudby a tance a výkon našich dětí byl poté i oceněn 1. místem v hudební kategorii. Všem zúčastněným děkuji!
6. 5. naše výprava reprezentantů a reprezentantek zasáhla na 1. závodu v Kraslicích
(ČP1, Mistrovství ČR – SUPERSPRINT) do soupeření o mistrovský titul.
Výsledky 1. závodu Českého poháru (ČP1 Kraslice) – POSTUPY NA MČR TZ:
(http://www.turisticky-zavod.cz/vysledky/rok_2017/pohar/CP1.htm)
nejmladší žáci – Danda Šikr (3. místo)
mladší žákyně – Klárka Oušková (2. místo)
starší žáci – Vojta Adam (3. místo).
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!!!
10. 5. se v naší školní družině uskutečnil
v odpoledních hodinách pod vedením p. vychovatelek Anny Ticháčkové, Miroslavy
Jáchymové a Daniely Sobotkové již tradiční
slet čarodějnic a čarodějů spojený se zdobením a májky v prostorách školního sadu.
Čaruju, čaruju ráno,
aby mi vše hrálo.
Čaruju, čaruju k obědu,
ať mám ve všem pohodu.
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Čaruju, čaruju k večeři,
ať se mi vše vydaří!
Hráli jsme si a soutěžili v přírodě
v týmech:
- zdobení májky
- přehlídka čarodějů a čarodějnic – a odměna pro ně nejsladší – medové perníčky od
p. vychovatelek (napečeno ve školní družině)
- pohybové aktivity
- rozdělení do soutěžních týmů (čarodějné
štafetové soutěže)
- průchod pavučinou

-

-

-

podlézaná
obětovaná – nejdelší had z oblečení
štafetový střemhlavý let na koštěti
šnečí přesun
zouvání a obouvání
… 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, kdybych měla čarodějnou moc a recepty na lektvary (vymýšlíme, malujeme, kreslíme a zakládáme do Knihy kouzel a čar):
1. Čáry máry, plevel pýr, ať je z tebe netopýr. (Kájina K.)
2. Čáry máry muk, čokolády fuk, ať je z tebe správný kluk. (Káťa F.)
3. Čáry máry, lána plánať, ať je z tebe hovnivál. (Dan)
4. Recept na štěstí: 1 g chlupů koček, 2 l vůně. (Nela K.)
5. Čáry máry kuk, ať je z tebe kluk buk. (Štěpánka)
6. Recept na otrávení: 1 chlup kočky, 1 žabí nožka, 8 až 9 pavouků, litr krve, jeden vlas,
hadí oko a 10 – 20 myší. (Štěpánka)
7. Čáry máry bu, ať je dub, čáry máry
baf, ať je žába. (Jana H.)
8. Čáry máry hustý les, ať je z tebe černý pes. (Petruška)
9. Lektvar na zabití: 20 pavouků, 5 žabích nožiček, 2 mýdla. (Petruška)
10. Kdybych měla čarodějnickou moc,
tak bych si přála, abych dostávala samý jedničky a dvojky. (Soňa H.)
11. Lektvar na uzdravení: 10 kg chlupů
koček, 20 g srdcí. (Nela K.)
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12. Kdybych byla jednou čarodějnicí, tak
bych si přála, aby se měly všechny
děti dobře. (Štěpánka V.)
13. Kdybych byla jeden den čarodějkou,
chtěla bych pomoct všem chudým
a nemocným. (Kájina K.)
14. Žába, oheň, myš, ať jsi honem pryč!
15. Kdybych měl jeden den čarodějnou
moc, přál jsem si, abych měl hrad.
(Dominik D.)
16. Lektvar na velikost: přidáš jednu
lžičku cukru, máslo, sádlo, mýdlo, přisypeš prášek prací, ať jsem trochu větší. (Jirka)
17. Lektvar na dobré srdce: jedno pírko
andělí, kytku, co roste v neděli, kapku vody
živé a pavučinu. (Kája K.)
18. Recept na hodné děti: uvaříme v kotli
kouzelný lektvar, pak zamícháme, nalijeme
do skleničky a dáme dětem.
19. Lektvar na jedničky: pětky a čtyřky,
zlobivé děti, žabí žluč a 10 min povaříme.
(Petruška)
20. Kolo Molo Pohoří Ať mi Koště nehoří.
21. Čihi tam, zpříma ven, komínem, vje
košťátko, vje, k družkám zanes mě! (Nelča)
22. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, my jdem zase na oběd. Čarodějnice ještě spí, i duchové to taky ví. Za pár hodin jdeme spát, čarodějnice zase vstát. Čarodějnic bude slet, už nebyl
víc než tisíc let. Proto si dejte větší pozor na jejich čarodějný dozor. (#špekodějnice)
čarodějné psaní a počítání
čarodějný labyrint
čarodějné hledání rozdílů
čarodějné luštění
sestavení čarodějné knihy
kresba své čarodějnice
tvorba postaviček čarodějnic z papíru
výroba čarodějnických klobouků (o výtvarné výchově)
pečení perníčků pro čarodějnice, čaroděje a všechny zúčastněné děti
výstavka prací na chodbě I. stupně.
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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11. 5. uspořádal p. uč. Martin Wipplinger v rámci odpolední výuky na II. stupni
turnaj v mini florbalu. Pravidla a pokyny
byly vyvěšeny na nástěnce II. stupně. Na
úvod byli všichni zúčastnění seznámeni
s pravidly a zásadami bezpečnosti turnaje.
Florbalisté hráli s plným nasazením, diváci
je odměňovali povzbudivými pokřiky a bdělý rozhodčí spravedlivě hodnotil jejich výkony. Na závěr byly vyhlášeny výsledky
a předány diplomy.

Zúčastněné týmy:
Tým 1: Ondra Vetrák, Ríša Krkoška a Míla Vaňátko.
Tým 2: Dan Karl, Kuba Adensam a Luky
Marek.
Tým 3: Honza Rácz, Lukáš Herzog
a Kuba Střítecký.
Tým 4: Pavel Šantroch, Roman Kocina
a Vojta Adam.
Tým 5: Krýša Růžička, Jirka Soukup
a Alex Móži.
Z výsledkové listiny
1. místo Vojta A., Roman K. a Pavel Š.
2. místo Honza R., Lukáš H. a Kuba S.
3. místo Dan K., Kuba A. a Luky M.
Děkujeme všem zúčastněným sportovcům za skvělé výkony
a všem na stupních vítězů gratulujeme!!!
V pátek 12. 5. proběhla v naší Mateřské
školce krásná besídka ke Dni matek. Děti
tancovaly, recitovaly, zpívaly, hrály scénky
– a šlo jim to opravdu moc krásně! Děkujeme všem vystupujícím za nádherný program,
všem rodičům a dalším příbuzným za hojnou
účast a paním učitelkám J. Šikrové, R.
Šnokhousovou a M. Kronikové za trpělivost
při nácviku!!!
15. 5. se naši žáci a žákyně 3. a 4. třídy
vypravili pod vedením p. uč Radky Círalové a p. uč. Miroslavy Jáchymové v rámci výchovy
k bezpečnému chování do Třeboně na dopravní hřiště, kde pod odborným vedením instruktorů autoškoly a strážníků městské policie absolvovali praktické zaměstnání vedoucí k řešení
vybraných situací provozu na pozemních komunikacích.
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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.
15. 5., 18. 5. a 23. 5. se uskutečnilo celoplošné testování našich žáků a žákyň
5. třídy v jazyce anglickém, matematice
a kombinovaných výchovách.

.

15 5. náš TOM 2402 Práčata zorganizoval na
školním dvoře od 14.00 hodin pod vedením p. řed. Karla
Snětiny a p. uč. Pavlíny Křížové a za účasti Elišky Eší
Kreklové již 23. ročník naší oblíbené Kuličkiády.
Počasí nám přálo, sluníčko hřálo a moc jsme se snažili.
Výsledky 23. ročníku Kuličkiády 2017 (výpis)
1. místo Jirka Daněk
2. místo Danda Šikr
3. místo Ondra Šikr.
Zúčastněným soutěžícím děkujeme za skvělé výkony
a všem nejen na stupních vítězů gratulujeme!!!
15. 5. zahájila naše bývalá žákyně Eliška Eší Kreklová svou dvoutýdenní souvislou pedagogickou praxi
u nás v mateřské škole.
Postupně se aktivně zapojuje jak do každodenních činností uskutečňovaných v mateřské
škole, tak i do různých akcí pořádaných v naší školce.
17. 5. se v odpoledních hodinách na školní zahradě uskutečnila ukázka výcviku záchranářského chodského devítiletého psa Aróna.
Akci pro žáky a žákyně I. a II. stupně a jejich vyučující zorganizovala naše školní družina pod vedením pana Pavla Rakouše.
Děkujeme panu Pavlu Rakoušovi a jeho věrnému příteli Arónovi za velmi zajímavě a poučně strávený čas!!!
17. 5. – 18. 5. jsme se zúčastnili MisePlus+ a EnergyTruck = Zábavné školní
programy plné energie (od energetické
společnosti E. ON).
- misePlus+ Efounci (1., 2. a 3. třída)
„Poznej svět vesmírných Efounků a inspiruj
se“ – vyslanec z planety Efounků, kterým se
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v jejich světě daří, nám rozšířil povědomí o
energii, jejím hospodárným využitím; menší
trik s elektřinou;
- misePlus+ Agenti (4. a 5. třída) „Staň se
tajným agentem a ochraňuj Zemi před zbytečným plýtváním energie“ – tajní agenti
z řad našich žáků a žákyň získali nové informace o elektrické energii, absolvovali
několik zkoušek, her a praktických pokusů;
- misePlus+ Ekotroni (6. a 7. třída) „ Absolvuj zkoušky a podpoř kladně Ekotrony
před temnými Energožrouty“ – setkání
s Ekotrony, kladnými roboty, kteří se snaží
ochraňovat lidstvo před temnými Energožrouty; prohlubování znalostí o elektrické energii,
jejích úsporách; praktické vstupy, atrakce, zkoušky, sestavování velkého robota.
- misePlus+ Bod zlomu (8. a 9. třída) „Navštiv budoucnost, poznej minulost a zachraň
svět!“ – vyvinutý vědci stroj času jsme u nás
otestovali cestou do nedaleké budoucnosti,
kde se některé pesimistické scénáře naplňují;
a tak cestujeme i do minulosti (průmyslová
revoluce a velké objevy) a následně se zamýšlíme, proč se lidstvo ubírá právě tímto
směrem, a činíme závěr: neplýtvejme zbytečně zdroji, které na Zemi máme.
Za svou snahu, píli a aktivitu obdrželi
naši malí a velcí badatelé a badatelky hodnotné odměny.
EnergyTruck navštívily dětičky z naší
mateřské školičky se svou paní učitelkou
Janou Šikrovou.
Více na http://www.miseplus.cz/ a https://www.ekobonus.cz/predstavujeme-vam-br-eonenergy-truck
Děkujeme panu řidiči za přípravu EnergyTrucku!!!
Děkujeme našim průvodkyním misíPlus+ za velmi
poučně, zajímavě a zábavně strávený čas s energií!!!
17.5. se uskutečnilo oblastní kolo výtvarné soutěže
Zvonek z Novohradských hor v ZŠ na Nových
Hradech.
Porotě složené ze zástupců zúčastněných škol se
líbila práce Nely Kykrychové ze 3. třídy – získala
cenu poroty.
Děkujeme a Nelince blahopřejeme!!!
18. 5. si naše děti z I. stupně užívaly vitamínky
z jablíčka v rámci projektu „Ovoce a zelenina do
škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.
-55-

ZŠ a MŠ v Rapšachu

Kronika 2016/2017

18. 5. se naši žáci a žákyně 3. a 4. třídy
pod vedením p. uč. Miroslavy Jáchymové a
tř. p. uč. Radky Círalové zúčastnili projektu
„Ovoce a zelenina do škol“ – OCHUTNÁVKOVÝ KOŠ: vyhledávali si informace
o exotickém a domácím ovoci, prezentovali
výsledky svého bádání, ochutnávali a poznávali ovoce poslepu – připravili si ovocné
talíře a moc jim chutnalo!!! Děkujeme!!!
19. 5. se výprava našich žáků II. stupně
pod vedením p. řed. Karla Snětiny zúčastnila 2. ročníku memoriálu JUDr. Ferdinanda
Bušty v cyklistice, který se jede jako soutěž škol.
Závod se konal v Autocampu „U Pískovny“. Doprovodný program: divadelní představení
„PAT a MAT staví dům“, ukázka cyklotrialového mistra republiky, beseda s reprezentantem
ČR.
Soupiska našeho týmu: Vojta Adam, Péťa Kollmann, Míla Vaňátko, Ondra Vetrák, Ríša
Krkoška, Ráďa Valenta, Ondra Machač, Lukáš Móži, Roman Kocina, Honza Rácz, Jirka
Soukup a Kuba Střítecký.
Z výsledkové listiny:
Kategorie kluci 6. a 7. třída – 36 závodníků
3. místo Vojta Adam
6. místo Milan Vaňátko
9. místo Ondra Vetrák
12. místo Ondra Machač
Kategorie kluci 8. a 9. třída – 32 závodníci
10. místo Roman Kocina
12. místo Kuba Střítecký.
VOJTOVI ADAMOVI BLAHOPŘEJEME
K BRONZOVÉMU UMÍSTĚNÍ!!!
Děkujeme pořadatelům za milé a pohostinné
přijetí!!!
Děkujeme všem našim soutěžícím cyklistům
za velké sportovní nasazení a příkladnou
reprezentaci školy!!!
VŠEM GRETULUJEME K UMÍSTĚNÍ!!!
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20. 5. naše výprava reprezentantů a reprezentantek zasáhla na 2. závodu Českého
poháru v Brně (ČP2) do soupeření o mistrovský titul.
Výsledky 2. závodu Českého poháru
(ČP2) – Brno Kníničky
na http://www.turistickyzavod.cz/index.php?page=vysledky_2017
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!!!
22. 5. se na II. stupni uskutečnila přednáška Cestování po Evropské unii (pro
žáky a žákyně 6., 7. a 8. třídy v rámci výuky
zeměpisu) a přednáška What is good to
know about the EU? (v angličtině pro žáky
a žákyně 9. třídy v rámci výuky Aj).
Přednášející: PhDr. Kateřina Šímová,
regionální koordinátorka informačních aktivit o Evropské unii, Eurocentrum České Budějovice, Odbor komunikace o evropských
záležitostech Úřadu vlády ČR.
Více na:
http://eurocentra.cz/ceskebudejovice
www.vlada.cz/cz/evropske-zalezitosti
Děkujeme paní PhDr. Kateřině Šímové
za velmi zajímavé, inspirující a poučné setkání!!!
22. 5. náš TOM 2402 Práčata zorganizoval pod vedením p. řed. Karla Snětiny a za
aktivní účasti Elišky Eší Kreklové a Honzíka
Krekla naše stále oblíbenější „(nejen) Míčujeme“ s turisty.
Moc jsme se snažili a moc jsme si týmové
nejen míčování užili: poslepu na lavičce
podle velikosti, poslepu sestavit z lana čtverec, přesun laviček do cíle, trhání ocásků,
očesávání kolíků.
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Výsledky „(nejen) Míčujeme“ s turisty
2017
1. místo tým Ondry M.
2. místo tým Kevina ml.
3. místo tým Ondry Š.
Zúčastněným soutěžícím děkujeme za
skvělé výkony a všem nejen na stupních
vítězů gratulujeme!!!
Eší a Honzíku, díky za pomoc při přípravě, realizaci a organizaci soutěží!!!
23. 5. si naše děti z I. stupně užívaly vitamínky z rajského jablíčka v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.
24. 5. se naši žáci a žákyně pod vedením
p. uč. Radky Círalové a za účasti p. řed. Karla Snětiny zapojili od 8.30 hodin do finálového setkání zájmově umělecké soutěže
„Zvonek z Novohradských hor – GALA“
2017 zástupců všech škol z jednotlivých
odvětví v Nových Hradech.
Zúčastněné děti: Karolínka Dvořáková,
Danda Šikr, Natálka Hanková, Nelinka
Kykrychová, Nikolka Cibulková, Nicol Faktorová a Markétka Vávrová.
Děkujeme pořadatelům za milé a pohostinné přijetí!!!
Děkujeme všem našim vystupujícím a soutěžícím
za příkladnou reprezentaci školy a regionu!!!
25. 5. se naši žáci a žákyně I. stupně spolu se svými vyučujícími vypravili do Kamenice
nad Lipou, kde v rámci třídního výletu navštívili Rodinný zábavný park Fábula.
A co nám park nabízí? Tvořivé dílny, dětské herny, cukrárnu, hlavolamy, obří společenské
hry, bludiště, mini ZOO, stylový Hostinec u loupežníka Bambitky, venkovní dětské hřiště.
Z programu výletu:
9.00 – loutkařský workshop
9.30 – divadelní představení
10.00 – cesta za pokladem – týmová hra
10.30 – divadelní škola s draky v životní
velikosti
13.00 – loutková pohádka
13.30 – volný program – bludiště, obří
společenské hry, mini ZOO, dětské hřiště,
střílení z kuše aj.
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Více na:
http://www.vylety-zabava.cz/atrakce-zabava/vysocina/837-pohadkova-rise-fabula-vkamenici-nad-lipou
Výlet nám poskytl spoustu poučení a zábavy
a děkujeme za pohostinné zázemí a bezva zážitky!!!
30. 5. si naše děti z I. stupně užívaly vitamínky z pomerančů v rámci projektu „Ovoce
a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.
31. 5. se pomocníci Zikmundohraní a zájemci z řad našeho žactva vypravili pod vedením p. uč. Pavlíny Křížové a za doprovodu p. uč. Marie Jirků do Prahy: navštívili Aquapalace Čestlice a historické centrum naší české metropole.

Čeřven 2017
1. 6. se ve 3. třídě uskutečnily hry
a tvořivé odpoledne. Dopoledne po velké
přestávce: týmová hra na hřišti – živé
pexeso. Odpoledne: malování ve dvojicích –
napodobování maleb významných malířů.
Společně jsme tak prožili a užili si Den
dětí!!!
2. 6. si naši soutěžící žáci a žákyně pod
vedením p. řed. Karla Snětiny a p. uč. Radky
Círalové za umístění a účast v zájmově víceoborové umělecké soutěži „Zvonek
z Novohradských hor“ 2017 užili za odměnu relaxaci ve wellness oáze ve wellness hotelu
Rezidence Nové Hrady.

Zúčastněné děti: Karolínka Korbelová, Karolínka Dvořáková, Danda Šikr, Natálka Hanková, Nelinka Kykrychová, Nikolka Cibulková,
Nicol Faktorová a Markétka Vávrová.
Děkujeme pořadatelům za milé a pohostinné přijetí!!!
Děkujeme všem našim vystupujícím a soutěžícím
za příkladnou reprezentaci školy a regionu!!!
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3. 6. naše výprava reprezentantů a reprezentantek zasáhla na 3. závodu Českého poháru v Týnci nad Sázavou
(ČP3) do soupeření o mistrovský titul.
Medaile sice nezískali, ale postupy na
Mistrovství ČR v Turistickém závodě,
které se koná za 14 dní v Orlové, vybojovalo dalších 5 závodníků – Terka Dvořáková, Fanda a Toníček Oušků, Kuba Zvěřina a Zbynďa Schicker.

Výsledky 3. závodu Českého poháru (ČP3)
Týnec nad Sázavou (ve svých kategoriích):
http://www.turisticky-zavod.cz/index.php?page=vysledky_2017
Do závěrečných bojů na Mistrovství ČR tedy postupují (ve svých kategoriích):
Danda Šikr, Klárka Oušková, Vojta
Adam, Terka Dvořáková, Fanda Ouška,
Toníček Ouška, Kuba Zvěřina,
Zbynďa Schicker, p. František Círal –
přímý postup, Anička Círalová – přímý
postup.
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 Radce Círalové za přípravu našich reprezentantů a reprezentantek!!!
5. 6. bylo z důvodu přerušení dodávky elektrické energie po celý den vyhlášeno ředitelské
volno.
6. 6. si naše děti z I. stupně užívaly vitamínky z jablíčka a broskve v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně
podporovaného Evropským společenstvím.
8. 6. – 9. 6. se naši žáci a žákyně PoVo
společensko vědní seminář pod vedením p.
uč. Pavlíny Křížové vypravili v rámci naučně poznávacího zájezdu do Brna.
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8. 6. se naši osmáci a osmačky v rámci
třídního výletu pod vedením svého p. tř. uč.
Martina Kvapila vypravili do Třeboně, kde
navštívili historické centrum, zámecký park
a Schwarzenberskou hrobku v Domaníně.
10. 6. spolupořádal náš TOM Práčata
Rapšach oslavy Dne dětí MAGNY CARTECH u prodejny FLOP v Českých Velenicích s následujícím programem:
hry a soutěže v režii našeho oddílu:
- hoppytel (skoč a hop a tam a zpět)
- hubohod (nakrm nenasytného kocoura)
- 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).
- prezentace výcviku psů
- ukázky hasičské techniky: hasičský
vůz a jeho vybavení, postroj hasiče pro různé
zásahy, rizika požárů v domácnosti.
- skákací věž, kolotoče, šlapací autíčka, gumová skákadla, malování na obličej,
velký bublifuk, papírový ohňostroj, mýdlová
show, sladké odměny, klobásky, párek v rohlíku, lahodné nápoje, cukrová vata, pamětní
lístek.
Počasí nám velmi přálo a děti a rodiče
si vše dosyta užili!!!
Děkujeme našim dospěláckým pořadatelům!!!
12. 6. si naše děti z I. stupně užívaly vitamínky z jablíčka a pitíčka 100% jablko
v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.
Děti obdrží na začátku nového školního roku Úkolníček „Zelenina s recepty“ a s radami
Proč jíst ovoce a zeleninu? A Jak nejlépe
ovoce a zeleninu konzumovat? Dále jsme
získali plakáty Ovoce a Zelenina.
12. 6. jsme se v odpoledních hodinách na
rapšašské návsi zúčastnili štafety Mírového
běhu – Sri Chinmoy Oneness-Home Peace
Run.
Z programu setkání: soutěž v kreslení na
chodník na téma „Mír začíná u mě“ a její
vyhodnocení, přivítání běžců, symbolický
běh s účastníky s převzetím a předáním
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Mírové pochodně, představení průběhu a
hlavní myšlenky Mírového běhu, vizitka
závodníků v rodných jazycích, zpěv písně
„Peace Run“, scénky o správném a nesprávném chování, putování Mírové pochodně
s tichým přáním zúčastněných, chvíle ticha
s dlaní na srdci, běh kolem světa za jednu
minutu. Setkání předcházelo sledování videa
o Mírovém běhu.

Fotogalerie na:
http://www.peacerun.org/cz/news/2017/0
612/2406/
Děkujeme všem našim zúčastněným dětem a dospělým
za zdárný průběh setkání se štafetou Mírového běhu!!!
14. 6. si naši žáci a žákyně 6. a 9. třídy se svými vyučujícími Martinem Wipplingerem a
Ondřejem Maxou užívali třídní výlet v naší matičce stověžaté Praze: Laser game, 5D kino
a návštěva historického centra.

15. 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.
15. 6. 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.
-62-

ZŠ a MŠ v Rapšachu

Kronika 2016/2017

Zúčastněné týmy:
Tým 1: Ondra Vetrák, Kuba Adensam
a Adam Holub
Tým 2: Kuba Střítecký, Luky Móži a Vojta Adam
Tým 3: Alex Móži, Míla Vaňátko a Honza Rácz
Tým 4: Krýša Růžička, Honza Jelínek
a Luky Marek
Tým 5: Luky Herzog, Pavel Šantroch
a Ríša Krkoška.
Z výsledkové listiny
1. místo Kuba Střítecký, Luky Móži a Vojta Adam
2. místo Ondra Vetrák, Kuba Adensam a Adam Holub
3. místo Alex Móži, Míla Vaňátko a Honza Rácz.
Děkujeme všem zúčastněným sportovcům za skvělé výkony
a všem na stupních vítězů gratulujeme!!!
17. 6. naše výprava reprezentantů a reprezentantek zasáhla na 4. závodu Českého poháru a MISTROVSTVÍ ČR TZ v Orlové (ČP4) do závěrečného soupeření o MISTROVSKÝ TITUL TZ.

Výsledky Mistrovství ČR TZ – jednotlivci
(Orlová) ve svých kategoriích:
http://www.turistickyzavod.cz/index.php?page=vysledky_2017
Danda Šikr – 5. místo (nejmladší žáci) a postup na
MMTZ (Bílovec)
Klárka Oušková – 5. místo (nejmladší žákyně)
a postup na MMTZ (Bílovec)
Vojta Adam – 7. místo (starší žáci) a postup na
MMTZ (Bílovec)
Terka Dvořáková – 11. místo (nejmladší žákyně)
Fanda Ouška – 11. místo (starší žáci)
Toníček Ouška – 11. místo (nejmladší žáci)
Kuba Zvěřina – 8. místo (nejmladší žáci).
Bílý pohár – 7. místo.

BLAHOPŘEJEME K UMÍSTĚNÍ A POSTUPU!!!
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!!!
-63-

ZŠ a MŠ v Rapšachu

Kronika 2016/2017

19. 6. náš TOM 2402 Práčata zorganizoval pod vedením p. řed. Karla Snětiny
tradiční a stále oblíbený turnaj ve vybíjené
„O dort Tomíků“.
Výsledky „O dort Tomíků“ 2017
1. místo tým Karolínky Ž.
2. místo tým Klárky O.
3. místo tým Verunky B.
Hodně jsme se snažili a dortíky nám
moc chutnaly!!!
Zúčastněným soutěžícím děkujeme za
skvělé výkony
a všem na stupních vítězů gratulujeme!!!
Paní Andulce Novákové děkujeme za bezva dorty!!!
20. 6. se naši sedmáci a sedmačky v rámci třídního
výletu pod vedením svého p. tř. uč. Ondřeje Maxy vypravili do Třeboně, kde navštívili koupaliště Ostende,
historické centrum a zámecký park.
20. 6. si naše děti z I. stupně užívaly vitamínky z
pitíčka 100% jablko – meruňka v rámci projektu
„Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného
Evropským společenstvím.
20. 6. – 21. 6. si naši třeťáci a třeťačky se svou tř.
p. uč. Radkou Círalovou užívali od úterního odpoledne
třídní výlet s nocováním ve školičce a pobytem
v blízkém okolí Rapšachu.
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23. 6. se v dopoledních hodinách uskutečnila za účasti našich žáků a žákyň a jejich
vyučujících dopravní olympiáda – jízda
zručnosti.
Jízdě zručnosti předcházelo plnění testových úkolů prověřujících znalosti a dovednosti bezpečného chování v provozu na pozemních komunikacích. Paní učitelka Ivana
Záhorovská, garant soutěže, zároveň připravila informační nástěnky na chodbě I. a II.
stupně. A tak jsme si na našem školním
dvorku opět pod dohledem bdělých rozhodčích „užívali“ osmičku, koridory, slalom, přenášení
nádobky nebo stopku.
Výsledky dopravní soutěže 2017 (výpis)
I. kategorie 3. – 5. třída
1. místo Danda Šikr
2. místo Nelča Kykrychová
3. místo Karolínka Dvořáková
II. kategorie 6. a 7. třída
1. místo Klárka Oušková
2. místo Nikča Součková
3. místo Terka Dvořáková
III. kategorie 8. a 9. třída
1. místo Krýša Růžička
2. místo Pavel Šantroch
3. místo Kájina Houhová.
Děkujeme zúčastněným závodníkům a závodnicím za skvělé výkony
a všem na stupních vítězů gratulujeme!!!
26. 6. se nám SDH Cihelňáčci na
školním dvoře od 9.45 hodin představili ve svém požárním útoku na hořící automobil.
Děkujeme malým a velkým
hasičům z SDH Cihelňáčci za skvělou prezentaci požárního útoku!!!
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26. 6. jsme zveřejnili zprávičky z naší
mateřské školičky (za květen a červen) sepsané ved. p. uč. Janou Šikrovou:
3. 5. jsme se v rámci projektového týdne
„Domácí zvířátka a jejich mláďátka“ vydali
na návštěvu ke Švecům. Matýsek s maminkou a Vítkem nám ukázali všechna jejich
domácí zvířátka, pověděli nám o nich spoustu zajímavých věcí a nechali nás i se s některými pomazlit. Viděli jsme pejsky, kocoura,
slepice s kohoutem, čuníky a králíčky, po cestě jsme viděli kravičky, kozy i koníky. Celý den
jsme si krásně užili a moc děkujeme Švíckům za milé přijetí.
12. 5. jsme uspořádali besídku ke Dni matek. Všem maminkám, ale i babičkám, tatínkům,
dědečkům a všem ostatním, kteří se přišli podívat, jsme předvedli, co všechno jsme se za celý
rok naučili. Zazpívali a zatancovali jsme,
přednesli básničky i zahráli divadlo a hlavně
jsme se všichni společně rádi potkali a užili
si krásné odpoledne.
15. 5. k nám do MŠ nastoupila na čtrnáctidenní denní souvislou pedagogickou praxi
Eliška Kreklová. Doufáme, že se jí u nás
líbilo a práce v naší školce jí byla inspirací
pro další studium, ve kterém jí přejeme
spoustu úspěchů.
16. 5. nás potřetí a v letošním školním roce naposled, navštívilo divadlo LUK, tentokrát s
pohádkou O Kačence. Veselá pohádka nás všechny moc potěšila a těšíme se na spolupráci s
tímto naším oblíbeným divadélkem i v příštím školním roce.
18. 5. jsme se s našimi malými recitátorkami Anežkou Schiendlovou a Štěpánkou Martínkovou zúčastnili přehlídky mateřských škol
Novohradský zvonek v oboru recitace. Holčičky reprezentovaly naši MŠ s básničkou F.
Hrubína Červená Karkulka a byly opravdu
skvělé!!! Zároveň se jednalo o finálové odpoledne, takže zde znovu vystoupili i naši
malí zpěváčci Gábinka Plánková a Honzík
Šikr. Za skvělé výkony jsme si odnesli drobné ceny a poukaz do bazénu v hotelu Rezidence v Nových Hradech. Moc děkujeme
pořadatelům za skvělou organizaci a vřelé
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přijetí a rodičům a prarodičům našich malých umělců za zajištění dopravy a milý doprovod.
19. 5. jsme si zasportovali na Memoriálu Ferdinanda Bušty v kempu u Čechalů. Cyklistických závodů se zúčastnilo celkem 16 našich malých závodníků. Ostatní děti skvěle fandily
a tak se čtyři naši minicyklisté dostali na stupně vítězů: Matýsek Švec, Kája Kratochvíl,
Adélka Vaňátková a Matýsek Kolář si zaslouženě dojeli pro medaile a poháry a skvělý zážitek pro nás všechny.
1. 6. jsme oslavili Den dětí šipkovanou.
Skupinu holčiček s chlapským dohledem
Máti Šveců a Davídka Šimáčků se vydala
hledat ryze chlapská skupina s dohledem
paní učitelky. Cestu plnou úkolů zvládli na
výbornou a nakonec jsme se všichni šťastně
shledali a ještě jsme po cestě našli taštičku
dobrůtek od našich lesních skřítčích kamarádů.
9. 6. jsme navštívili Zoo Ohrada v Hluboké nad Vltavou. Součástí výletu byl i výukový program o Africe, kde nám paní lektorka
povídala a pouštěla videa a fotografie o nejrůznějších afrických zvířátkách. Zahráli jsme si
i na prales. Poté už jsme se vydali prohlédnout si zvířátka a zadovádět si na hřišti. Krásné počasí nám zpříjemnilo už tak krásný den, který jsme si všichni skvěle užili.

14. 6. k nám do školky přijel pan Rakouš se svými
psími kamarády Aronkem a Vendou. Předvedli nám, co
všechno společně dovedou, a my jsme se nestačili divit.
Nakonec nás Aronek i povozil v autíčku. Děkujeme za
návštěvu a těšíme se na další setkání.
22. 6. jsme se s účastníky Novohradského zvonku
vydali do bazénu v hotelu Rezidence na Nových Hra-
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dech. Vyčvachtali jsme se báječně
a zaslouženou odměnu jsme si krásně užili.
23. 6. jsme se rozloučili s našimi předškoláky. Udělali jsme jim Den přání – zahráli jsme si hry, které si předškoláci přáli, zazpívali jsme jim písničky na přání a nakonec
jsme je pasovali na školáky a předali jim
dárky na památku na naši mateřskou školku.
Doufám, že si odnesou jen ty nejhezčí
vzpomínky a přejeme jim mnoho úspěchů
nejen ve škole, ale v celém dalším životě.
A všem našim školáčkům přejeme krásné a pohodové prázdniny
a v září se opět budeme všichni těšit na shledanou!!!
26. 6. jsme se v TOM Práčata rozloučili s dalším oddílovým rokem. Vítězem oddílového bodování za rok 2016/2017 se stal Danda Šikr, na 2. místě Pepča Břenek a na 3. místě
Jirka Daněk. S většinou členů oddílu se budeme potkávat ještě prvních 14 dní v červenci na
našem oddílovém táboře Dračice 2017.
Díky všem za další krásný oddílový rok!!!
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26. 6. –27 . 6. si naši deváťáci a deváťačky se svou tř. p. uč. Pavlínou Křížovou
užívali od pondělního odpoledne poslední
třídní výlet s nocováním ve školičce a pobytem v přírodě v okolí Rapšachu: sportovní zápasy, hry, videoprojekce, letová ukázka
dravců, projížďka na kolech.
27. 6. se na školním dvoře od 10.00 hodin uskutečnila již tradiční beseda o sokolnictví spojená s letovými ukázkami opeřených dravců.
Více na http://www.sokolnictvi.info/?p=pro_skoly
Děkujeme našim milým hostům za velmi poučně a zajímavě strávený čas!!!
28. 6. ve třetí třídě pod vedením tř. uč.
R. Círalové probíhaly každý týden velmi
oblíbené Čtenářské dílny, při kterých děti
četly knihy dle vlastního výběru. Mezi
nejpilnější čtenáře v tomto školním roce patří:
Eliška Konečná – 27 knih
Nela Kykrychová – 18 knih
Dan Šikr – 13 knih
Štěpánka Vaňátková – 12 knih
Káťa Ferencová – 11 knih.
28. 6. se naši třeťáčci vypravili se svou
tř. p. uč. Radkou Círalovou na naučně poznávací vycházku po okolí Rapšachu.
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Od 21. 6. do 30. 6. tradičně na konci
školního roku v naší základce:
 21. 6. jednání 5. pedagogická
rady (výchovně vzdělávací oblast, organizace konce školního
roku)
 22. 6. a 26. 6. kontrola a předávání učebnic, úklid učeben,
úprava okolí školy
 23. 6. jízda zručnosti v rámci
Dopravní olympiády
 23. 6. – 25. 6. stavba letního turistického tábora
 27. 6. – beseda o sokolnictví a letové ukázky dravců od 10.00 hodin na školním
dvoře
 29. 6. volejbal – vycházející :
pracovníci školy s výsledkem 0:3
 29. 6. sportovní diskotéka 9. třídy
– tanec a písničky na přání, hry a soutěže
(tanec kolem židlí na vítěze, balonkový
tanec mezi čelíčky aj.) a zpívání za účasti
dětí a vyučujících z naší základky
 29. 6. slavnostní oběd vycházejících
 30. 6. předávání vysvědčení
 30. 6. slavnostní ukončení školního roku 2016/2017
 30. 6. 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 a kamarádek!!!
Loučíme se s paní kuchařkou Bedřiškou Císařovou.
Paní kuchařko, děkujeme Vám za dlouhodobě odvedenou práci pro naši školu
a přejeme Vám hodně zdraví, štěstí a životní pohody!!!
Loučíme se s paní vedoucí školní stravovny Miroslavou Barvínkovou.
Paní Barvínková, děkujeme Vám
za dlouhodobě odvedenou práci pro
naši školu a přejeme Vám hodně zdraví,
štěstí a životní pohody!!!
Loučíme se s paní učitelkou Danielou
Sobotkovou. Paní učitelko, děkujeme Vám
za odvedenou práci pro naši školu
a přejeme Vám hodně zdraví, štěstí a
životní pohody!!!
-70-

ZŠ a MŠ v Rapšachu

Kronika 2016/2017

Přejeme NÁM VŠEM sluníčkové a pohodové prázdniny
a ať je nový školní rok 2017/2018 zase o něco
lepší než ten uplynulý!!!

Čeřvenec 2017
INDIÁNSKÉ LÉTO V Mateřské škole
První tři týdny prázdnin proběhly v naší školce ve znamení INDIÁNSKÉHO LÉTA…
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Křoniká letního tábořá
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Den 1. – sobotá 1. 7. 2017
Ahoj, tak jsme tady zas. Letos znovu opět
jsme spojení s malýma. Jako každý rok museli
všichni všechno dodělávat. Museli jsme postavit
hřiště, které se Ádovi a Fílovi vážně povedlo.
Justa, Zuzanka, Zvíře a Jirka báječně umyli latríny
a Skříťa a Rácz vykopali nejúžasnější vsakovačku
všech dob. Táborníci byli rozděleni do 4 týmů.
Kapitáni jsou Fíla (červená), Áňa (zelená), Adam
(modrá) a Eší (žlutá), která se na 1. den bohužel
nedostavila. Malí se seznamovali formou hry
a velcí hráli volejbal (krom Fíli, který „tančil“).
Malá vsuvka: Taky byla večeře. Rohlík s máslem
a nastrouhaným sýrem a rajče a okurka. Potom
jako vždy zuby a spát! Čau, ahoj.
PS.: „Ta větev je suchá, Hanzi!“
Justa, Fíla, Krtek, Áďa, Áňa, Zuzka

Den 2. – nedele 2. 7. 2017
Přežili jsme první mrazivou noc! Teploty dokonce klesaly i pod 15⁰C!! Ale, ráno nás probudil líbezný hlásek Kreklíka, který narušil rozbouřený hlas Dejva. K snídani jsme měli skvěle nakrájenou
vánočku a skvělé kakao od Ády a Justa všemu povzbudivě přihlížela! Fíla si zrouchl postel! Na prezenčku týmů přijela i Eší. Loupání brambor k obědu přerušila hra jednotlivců. Ta spočívala v tom, že
jste si museli dát gumový kroužek na hlavu, volejbaláky pod ruce a baseballový míč mezi kolena. Po
této hře byla výborně vymyšlená Kreklíkovo etapa. Hráli jsme na hřišti, kde proti sobě hrály dva týmy
a musely odhazovat věci na vedlejší půlku. A…máme 1. zranění. Chtěli oslabit Eší! A aby toho nebylo
málo, následovala další hra jednotlivců. Přenášeli jsme dřevěné kolíky z jedné strany na druhou a pak
jsme postavili věž. Nikoho nezajímá, kdo vyhrál. Následoval nejbáječnější obídek. Vepřové kostky
a brambůrky. Po obídku byl polední klid. Ale…malý si musely najednou vyrábět stolečky a židličky,
takže klid nebyl. Další etapa byla mimo tábor. Museli jsme dojít na soutok a odtud jsme museli přenést balón. Pinkali jsme do balónků až k táboru. Což Fílovi nešlo.
Ale popral se s tím! Abychom se nenudili, rozdal nám Kreklík logickou hádanku, která představovala pro Adama velkou překážku.
Během toho malé a některé velké děti odešly na pískovnu, obratem se vrátili, kvůli přicházejícímu dešti, který nepřišel. Aby toho
nebylo málo, tak byla další hra jednotlivců. Měli jsme složit puclíky.
Justýnka byla první! Pak bylo volno a večeře, ke které byl chléb
s rybičkovou. Následoval táborák, písničky, nevšední představení
a Šíša není mafián! Zuby, nástup a spinkat.
PS.: Po mnoha letech známe smysl hlídek, dík Dejve!
PPS.: Hláška dne: Lezou krysy z kanálu.
PPPS.: Děcka neumí zpívat písničky!
Čau, Ahoj: Justa, Fíla, Áňa, Áda, Eší, Zůza, Krtek
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Den 3. – pondelí 3. 7. 2017
Kvůli střevním potížím nás dnes Lux vzbudil
až v 8:45. Místo rozcvičky jsme si dali aerobik se
slečnou Zaňákovou. K snídani jsme dostali naši
oblíbenou pochutinu se zkomoleným názvem
MÁSLOMED. Když začalo pršet, šli jsme na etapu, která spočívala v dopravení Smitha do tábora. Tuto etapu prohrála Anička, protože nenapsala příběh, podle kterého jsme se měli dostat
na místo určení. Fíla, i přes obrovskou, megalomanskou snahu, nebyl první, o pouhé 4 vteřiny.
Poté následovala nevýrazná a nepodstatná sváča, chleba se sýrem a okurkou. Další etapu, stavění chýše, si užili opravdu všichni, akorát Anča
byla naštvaná a nikdo neví proč. Ze stavbařské práce nás vyrušilo friko a koblihy. Posilněni obídkem
jsme se vrátili k práci, ale ta byla opět přerušena hlasem pana Krekla. Měli jsme rozdělat oheň pomocí přírodních surovin. Tato hra se nečekaně prodloužila na 3 hodiny. Když už se většina týmů chystala
skončit, když tu náhle Adam zhotovil první pomůcku (pozor strojař!). Nikomu se to nepovedlo.
Opravdu nikomu, Hanzi! K večeři byly na ohni dělané špekáčky a vuřtíky. Poté jsme si šli zahrát volejbal, který stál za to! Díky Parkůristo! A pak nástup, zuby a spát.
PS.: Zuzanka, Káťa a Adam zasadili řeřichu.
PPS.: Chvátáme, je nám zima.
Justa, Fíla, Eší, Zůza, Áňa, Áda

Den 4. – uteřý 4. 7. 2017
Dnes nás neobvykle vzbudil Dejv. Rozcvička
trvala opravdu dlouho a né všichni jí zvládli.
Následovala perfektní snídaně připravená perfektním týmem. Hned po nástupu jsme se vydali
na naší první dlouho etapu, kterou né všichni
zvládli. Prošli jsme se až na pomník na Huti. Anička se jen marně snažila dohnat Knitticha na
Honzovo kole, který do tábora nabral opravdu
smrtící tempo. Tuto etapu vyhrála neobvykle Eší.
Znaveni ze 4 hodinové cesty jsme se začali točit
a házet věci kolem sebe. K obědu jsme papali
ČÍNU. Z Asie jsme se přesunuli k našim nedodělaným chýším, ale však brzy jsme opět byli povoláni do tábora (jen Eší to ignorovala). Následně
jsme se dozvěděli zpočátku nemilou avšak později velice supr zprávu – zumba. Na té nejvíce válel
Adam následovaný rozjetým Šíšou. Po zumbě se půlka šla mýt a půlka jíst (známe své priority). U Čechalů jsme měli jediný zákaz a to dát si jídlo. Všichni kromě Eší to pochopili (si myslíš, že když jsi dospělá, že si můžeš dát hranolky nebo co?!!!). Eliško, ty jsi nás tak vytočila, že jsme zapomněli napsat
jednu etapu, která spočívala v přepálení provázku pomocí křesadla nově získaného v předchozí etapě.
Neočekávaně vyhrál Fíla. Vztek už nás přešel, tak se zase vrátíme do doby po zumbě. Vytancovaní
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jsme doplnili energii buřtgulášem. Po večeři jsme se přesunuli na volejbalové hřiště, ze kterého jsme
následně udělali pohřebiště chroustů. No…a to je tak všechno.
PS.: Dneska nebudem psát PS.
Áňa, Zuzka, Áda, Venca

Den 5. – středá 5. 7. 2017
Dnešním ránem jsme se doslova protančili. Zumba nás
včera natolik nadchla, že jsme jí začali praktikovat i na rozcvičce. Snídaně byla opravdu výjimečná, podával se chlebča
se šunkou, která byla nejkulaťoulinkatější. Následně jsme
uzemnili kolíky na místo, kde by stín měl ukazovat 12 hodin.
Strč prst skrz krk. Vyhrála Eší. Pak jsme se vrátili ke stavění
chýšovitých chýší. Antikotočerepapinovikovičová. Nastal čas
oběda, rychlí jedinci měli k znamenitému guláši kolínka
a zbytek se spokojil s rýží. Mezitím někde jinde šel nejkulaťoulinkatější pštros s pštrosicí a pštrosáčaty do Pštrosic.
Konečně byl zase opět dlouhý polední klid, maserské kurzy
jsou v kurzu. Namasírovaní jsme se vydali na pískovnu sbírat
očíslovaná víčka. Moc se to nepovedlo, viď Luxi. Poté Tadeáš
pohřbil své oběti do písku. Pak klasika – Čechalů a do tábora.
Naplněni svými touhami jsme šli dokončit baráčky. K večeru
nastal kolaps počasí a my jsme se schovali do stanů a do
hangáru. Někdohrál aktivity, někdo na ukulele, někdo koal
s Marťou. V tom nás vyrušil hřmotný hlas Martina a my jsme spěchali na zoubky a spát.
Áňa, Áda, Zuzka, Krtek, Káťa, Eliška

Den 6. – ctvřtek 6. 7. 2017
Dnešní den byl v režii Hanze. K snídani byl chleba se vším možným. Po nástupu Kreklík postříkal
Krtka, až zbělal. Zcela postříkaný Krtek se chtěl pomstít, ale při pohledu na Honzu si to okamžitě rozmyslel. Už čtvrtým dnem doděláváme domečky. Další hra jednotlivců byla zábavná, běhali jsme po
lese a obkreslovali Hanzovy výtvory. Asi na 96% vyhrála Anča. Poté jsme si pošmákli na smažáku
a bramborách. Přeplněni jsme ulehli pod strom. V polovině našeho ležení jsme byli sadistickými metodami přinuceni jít na pískovnu. Kde si kloučkové pohráli, a byla zahájena vodní etapa, která spočívala v postavění lidské pyramidy. Vrátili jsme se do
tábora a vedoucí konečně zhodnotili naše příbytky. Přestože Adamův tým splnil všechna zadání, vyhrál Fílův tým, který nesplnil ani jedno.
Vzhledem k tomu, že hodnotilo více lidí tak
Kreklík neměl velkou moc, a tak Eliška skončila
až druhá. Páč byl k obědu smažák, tak jsme museli všichni s průjmem na latríny v tomto duchu
se nesla i naše další etapa. Na začátku lesa seděla naše hajzlbabča (Lucinka Peterková). V naši
tajuplné cestě na záchod nás zastavoval průjem,
lord hoven, samoser, tornádový průjem nebo
také RNDY průjem. Po vykonání našich potřeb
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jsme si zase opět dali smažák tentokrát v rohlíku. Starý mazák Fíla přemluvil vedoucí, abychom šli
znova na pískovnu. Tady se koupala i Zuzka, která se vůbec koupat nechtěla (už fakt smrděla). Když už
Zuzka konečně nesmrděla, tak jsme se vydali k Čechalům. Do tábora jsme se vrátili až na druhou večeři volejbal. Už nezbývalo moc času a tak byl nástup. Na čištění zubů jsme už asi 4 den postrádali
Filipa.
PS.: Gratulujeme Keve a Vášo, ale možná by ses Keve mohl rozejít s tím svým klukem.
Adam, Zuzka, Filip

Den 7. – pátek 7. 7. 2017
Dnešní rozcvičku zdržel déšť. Všechny to mrzelo. Snídaně byla chuťově velice pestrá. 7. táborový den zahájil Martin Čech a hned poté
jsme se vrhli na stavění pecí ke zpracování rudy.
Práce skončila až s poledním klidem. Eliščiny
znalosti v šifrování ji zprvu pomohli se dostat
v další etapě na první místo. Bohužel pro ni ji
všichni doběhli, dokonce i Fíla, který startoval ze
4. pozice. Etapa spočívala v rýžování pyritu
v řece Žabinec. Ta se především dařila chlapcům: Machač 2 a Ferkoš. Děti už nejsou to, co
bývaly a vrací se do tábora bez ohlášení již
v půlce etapy. Díky těmto okolnostem a ještě
díky rozkouskování týmů se s nulovým počtem
pyritu dostal Fíla a jeho tým na první místo. Poté jsme si museli roztavit volovo, což se Fílovi vůbec ale
vůbec nedařilo. Nad tímto úkolem jsme strávili skoro celé odpoledne. │Komerční přestávka: K obídku
bylo výborné kuře na paprice.│ K svačině byl nevypeckovaný meloun. Příště prosím vypeckovat! Kvůli
Kreklíkovo zdržování lidí v lesíku musel Šíša s polívkou, která byla SUPR ČUPR BÓŽOVSKÁ, počkati.
V podvečer většina lidí hrála volejbal, malý byly na pískovně a Fíla neví, co dělal. Po nástupu Kreklík
oznámil, že bude etapa v podobě spaní v našich domečkách. S čímž mnozí nesouhlasí. Zoubky. Čau,
ahoj.
Tým Kronika + Kreklík!

Den 8. – sobotá 8. 7. 2017
Dnešní ráno bylo poněkud neobvyklé, poněvadž nezkušený Tomáš vzbudil nejprve Lífu a až potom denní službu. Kníťa měl dnes individuální
rozcvičku pod Dejvovým dohledem. Snídani tvořila neobvyklá kombinace vánoce + paštika (tomu
se říká kulinářské umění). Vsuvka: ve 23:59 když
už všichni začali usínat, nás všechny začali budit
na noční etapu. Kvůli blížící se bouřce tato etapa
nemusela vůbec proběhnout, avšak vedoucí si to
naplno užili, postříkali, co se dalo. Děkujeme
Kreklíkovi za originální přednesení Morseovy
zprávy. Kvůli Fílově ospalosti a přehnané akčnosti
ostatních týmů jeho tým vyhrál. Náš návrat byl
perfektně sesynchronizovaný s pekařovým příjez-
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dem. Posilněni rohlíčkem jsme šli spát. Konec Vsuvky. Dopoledne probíhaly přípravy na půlící táborák, který byl největší za tento rok. Současně jsme si promysleli scénky a jeli dom se vykakat a vyhajat. Všichni jsme se měli vrátit do 18:00, což se nepovedlo téměř nikomu. Za to přibyly nové tváře (né
všechny to těší). Poté co jsme se spočítali, odebrali jsme se, se svými perfektně propracovanými
scénkami k táboráku. Ten překvapivě chytl. Malý i velcí předvedly své scénky (nejlepší byla zumba se
sympatickými hošky v upnutých legínách vpředu). Tento tábor je plný novinek, jelikož jsme četli své
deníky a předváděli vytvarované volovo. Když dozněla poslední píseň, šli jsme někteří na zoubky
a hajat.
PS.: Kdo se bojí Šíši, spí v chýši.
– Zuzana Šebestová 2017
Áňa, Žužu, Váša, Áda, Káťa a ta blondýna 

Den 9. – nedele 9. 7. 2017
Hola amigos. Dnešek započal suprovou rozcvičkou v podání Lucinky ♥. Snídaně v podobě
chlebči s marmeládou, paštikou, atd. zmizela
nadzvukovou rychlostí. Dnešní etapu CTH tvořilo
stavění (luk, loď). Od kterého nás vyhnala blížící
se bouřka. Během pohotovostního režimu jsme
se věnovali svým volnočasovým aktivitám. Hrály
se hry, poslouchal se Peťa a vyčkávalo se na
dlouho očekávané kukátkové a pisátkové luxusní
řízečky. Po poledním klidu jsme využili své nově
zhotovené luky a stříleli jsme na koně. Výherce
dosud není znán. Po roce jsme se zase setkali
s naší Olinkou a Besinkou. Další hra jednotlivců
vyvolala v táboře 96% nesouhlas (4% je Anča a ti, co běželi za ní), protože 2. azimut vůbec neodpovídal a po jeho opravení se stejně většina na jeden azimut nedostavila. No někteří došli dokonce do
jiného kempu (viď Domčo). Po doběhnutí jsme se přesunuli jak jinak než na volejbalové hřiště, kde
Lux nečekaně zazářil (kecám, zas fejkoval). K večeři jsme dostali chlebču v brnění. Vsuvka: ještě jsme
se mlátili krvavými houbičkami, v čemž nejvíce válel Kev. Konec vsuvky. To je pro dnešek vše. Hasta la
vista.
Áňa, Žužu, Káťa, Venca

Den 10. – pondelí 10. 7. 2017
9. ráno započalo poněkud netradičně, jelikož vedoucí dne zaspal rozcvičku. Tadeáš si vyvaloval
šunky na gauči v obýváku, zatímco Fíla, Justa a Váša
vedli rozcvičku. Tato skupinka se asi nakazila Dejvovou
disciplínou a dala nám pořádně zabrat. K snídani jsme
dostali již obvykle neobvyklý chleba mnoha chutí, což
byla obvykle neobvyklá kombinace marmeláda, paštika,
máslo a překvapení v podobě sýra. Po nástupu nás čekala nemilá zpráva – celodenní borůvkobraní. Aby nás
vedoucí motivovali, zahrnuli sběr do CTH. I přes to, že
nám pomáhaly malý, tak to moc velká pomoc nebyla,
jelikož jejich fialové rty značily skutečnost. Někteří ve-
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doucí se také zapojili, až na výjimky (že Lucko
a Kreklíku). Plus i malá Nikolka přispěla dobrou
náladou a Aničce snědla pár borůvek. I přes tuto
skutečnost zvítězila Anča o polovinu borůvek. Po
hodině stráveného v táboře jsme se konečně
dočkali vynikajícího, skvělého a úžasného gulášku s knedlíkem. Napapaní a odpočatí jsme se
vydali na pískovnu a následně k Čechalům. Tentokrát žádný zákaz nebyl a tak jsme si s chutí
objednali hranolky (ale Eší ne). Posilněni vším
možným jsme se vydali do tábora, abychom se
dozvěděli 2. nemilou zprávu v tento den – další
a snad i poslední stavění. Měli jsme za úkol postavit most bez použití táborových nástrojů
a dřeva. Do této etapy se zapojily i malé děti, které nám nasbíraly provázky. Jelikož bylo už pozdě
a všichni jsme prahli po večeři, přerušili jsme hru a odložili ji na zítra. Kdo chtěl, opekl si buřtíka, a kdo
ne měl smůlu. Do nástupu bylo volno a následně přednáška o astronomii od pana Drobka. Tento výstup byl velmi zajímavý, děti měly spoustu otázek, ale počasí nám bohužel nepřálo a my tak nemohli
sledovat hvězdnou oblohu. I tak panu Drobkovi děkujeme a těšíme se na příští rok. Pac a Pusu
PS.: A umřeme v roce 2027?
Anča + Eší

Den 11. – uteřý 11. 7. 2017
Zvučným hláskem nás dnes vzbudil Filoušek.
Svá bříška jsme naplnili medomáslem, paštikou
a dalšími pochutinami. Olinka maličko nepatrně
protáhla dobu nástupu a byl až dýl, jako fakt
dlouho. Po vydatné snídě jsme šli dodělávat
naše tvrdé a pevné a dlouhé mosty. Honzovi se
rozsypalo auto a tak Eliška sice prohrála, ale
pomáhala ostatním družinám. Letos se nám
opět vrátila opičí dráha, na kterou se i vrátil náš
oblíbený táborník Adík. Majestrovským výkonem vyhrála Zuzanka. Na obídek jsme dostali
knedlíky s borůvkovým přelivem. Dali jsme si
šlovíčka pod naším stromečkem. Brzy poté jsme
ale museli vyrazit na další dlouhou etapu. Nejmenovaný tým v táboře nechal polovinu týmu a tak Anča vyhrála. Etapa spočívala ve vyluštění všech
šifer a museli jsme se dostat až k Umyvadlovkám. Ti co se stihli vrátit včas tak měli štěstí a měli tu
možnost se vydat na zumbu. A ti pomalejší tuto možnost neměli, jelikož někteří táborníci měli velice
obří potřebu, viď Káťo. K večeři byl skvělý vývar. Bohužel po nástupu jsme se nedočkali vody na zuby
a tak jsme si je nečistili, vida se sice dostavila, ale pozdě.
PS.: Eliška se bojí, ale Martin jí pomůže
Adam, Zuzka, Hobbit (Mikrob), Eší
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Den 12. – středá 12. 7. 2017
Dnešní rozcvičku se zmocnili diktátoři Václav
a Petr. Rozcvičky u malých se zmocnili rozcvičky
Krtek a Eší + Káťa. Po velkém diktátu jsme se
vrhli na snídani tisíce a jedné chuti. Dnes měl
den asi Pety. Tyto události se teoreticky vůbec
nestaly, protože tento den nebyl oficiálně zahájen, ale to se Kája nikdy nesmí dozvědět. Po
bujarých přípravách a opravách jsme se konečně
vydali na cestu. Naše 1. zastávka byla hned na
kopci nad táborem, protože Káťa neměla kolo
(ale helmu si vzala). Během naší výpravy se stalo
mnoho nehod: závady na Fílově kole, Ondrovo
stále vyfouklé kolo, Knittichova polámaná převodovka, Ferkošův karambol v jámě, Zvířecův až moc převodující řetěz, Krtkův, Rácův, Zuzkův
a Knittichův individuální (vý)let do lesa, to je z nehod vše (asi). Naše trasa vedla kolem cepských pískoven k Pilaři na nejkulaťoulinkatější zmrzku, přes Kosky jsme jeli na Huť, dále Zajíc, Prasečák a konečně tábor. Jen jak jsme dojeli, začalo pršet, pak přestalo, pak zase začalo. K obídku jsme si dali rozstřílené ptáčky s rejžičkkou. Mezi tím jsme dělali všechno možné. Střílelo se, šifrovalo, uzlovalo, šipkovalo a pro potěšení všech konečně i mlčelo. K našemu velkému obdivu se do finále probojovaly
naše ukecané ženy Eší a Justa, znuděné mlčením se nakonec domluvily na konečném pořadí. Večeře
nestojí za zmínku. Nezahájený den nebyl ukončen tím, kým nebyl ani zahájen. Žuby a čégo.
PS.: Když nejsi vidět, neexistuješ.
Áňa, Fíla, Justa, Ešli, Krtek

Den 13. – ctvřtek 13. 7. 2017
Časně z rána jsme byli vzbuzeni, abychom
mohli co nejdříve vyrazit na závěrečnou etapu.
Jelikož jsme startovali podle toho, kolik jsme
měli dílků mapy, tak 1. vystartoval Lífa Zingel. Po
půl hodině za ním vyrážela Anička a hned vzápětí za ní Eší. Mnohem, mnohem později vyrazil
Ádík, který také mnohem, mnohem, mnohem,
mnohem opravdu mnohem později dorazil. Naší
první zastávkou byl Brůdek, kde byla šifra v šifře
takzvaně double code. Od Brůdku jsme šli po
modré stezce až k dalšímu bodu a poté jsme se
vydali na Novou Huť. S bolavými nožkami jsme
došli až na obídek. Lífův tým předběhl i naše
kuchařky (styď se, Šíšo). Po krátkém odpočinku
jsme se celí zničení vydali na druhou část etapy. Vítr nás zavál až do Paříže, z které jsme šli až do pekel. Poté nás Zajíc zavedl až za pokladem do pískových lomů.
Všechny týmy úspěšně došly a dojely do cíle. Za naší obrovskou odvahu a odhodlání jsme byli
odměněni spinerem, propiskou, vakem a reflexní páskou (díky Marťasi a Tadeáši). V táboře jsme dobyli energii polévkou a pudinkem. Následovalo vyhlášení celotáborovky (1. Fíla tým, 2. Eliška tým,
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3. Anna tým, no a těsně pod stupněm vítězů skončil Áďoušek tým), mistra uzlů (1. Anča, 2. Justa a 3.
Zuzanka), mistra šifer (1. Anča, 2. Zuzana a 3. kdo ví?) a jednotlivců (1. Anča, 2. Áďous a 3. opět nevíme). Už jsme se jen rozdělili na Hry bez pranic, vyčistili zuby a šli spát.
PS.: Je zima a chceme kebab.
Adam, Zuzanka, Káťa (bum-bác), +- Krtek

Den 14. – pátek 14. 7. 2017
Ze spánku nás dnes probudily dětské hlásky.
Tyto hlásky patřily Sebíkovi, Klaudince a dětem
ze školky, které se na nás přišly podívat, aby
viděly indiánské týpí.
Ježíš, Šíšo, už nás to nebaví, všechno za tebe
děláme my! Zkus někdy vymyslet něco sám!
Šíšo, byl to džouk.
K snídě jsme si dali obvyklou chlebovou trojkombinaci. Tato kombinace byla způsobena také
tím, že už nic jiného nebylo. Rozcvičky u velkých
se zhostil Peťa a Kníťa potřeboval osobní asistentku Káťu. A u malých vedla rozcvičku Eší
s Justou a nakonec se k nám přidaly děcka ze školky. Hry bez pranic se posunuly až na odpoledne, páč
jsme měli mnoho práce s bouráním chýší, stavěním táboráku a vytváření vlajek s pokřikami. K obědu
byla dobrá výborná převýborná svíčková. Do tří jsme měli epes rádes polední klid. Ve tři vypukl 23.
ročník her bez pranic. Opět většinu her vymyslel Martin Čech, a tak za moc nestály. A vedoucí nečekaně fejkovali, a tak zas vyhráli. My spravedliví jsme dopadli takto: 1. Ding Dong, 2. Férko a Cipísci, 3.
Tečka, 4. Borůvky, 5. Ghoulové. Poté jsme šli smočit nožky do pískovny a k Čmuchalům. Po návratu
do tábora jsme si sedli k táboráku a přečetli pochvaly. Fíla s Justou měli menší překvapení, rozdávali
pochvaly vedoucím, kteří byli opravdu potěšení.
Toť vše, přátelé, zas zítra.
PS.: Jdeme mazat.

Den 15. – sobotá 15. 7. 2017
Do posledního dne jsme se probudili za
pískotu Šíši. Naštěstí rozcvička nebyla a my
jsme se šli rovnou nasnídat. Už jako každý rok
jsme po nástupu uklidili tábor, zaházeli latríny
a vsakovačku a šli jsme se vyfotit (tentokrát
ne bez Kreklíka, ale bez Anči). Konec tábora
moc lidé nezvládali a tak i někteří brečeli (Áda
a Lucka).
Adam
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Úkázký tábořových deníku násich týmu
…Rozhodl jsem se své dlouhé chvíle naplnit něčím užitečným. Postavil jsem sluneční hodiny. Přitom jsem na sobě cítil pohledy ostatních a party, otočil jsem se a spatřil temný pohled Martina Čecha. Rozhodl jsem se, že ho zabiji. Ale nikomu to neříkej, Deníčku… Neboj, nepovím.
V odpoledních hodinách jsem Martina vytáhl na lov. V nestřídmé chvíli jsem ho přetáhl kokosem po
hlavě. Byl jsem potěšen zvukem jeho roztříštěné lebky a vymyslel jsem plán. V táboře jsem všem namluvil, že jsem ulovil kozu a s Martinem jsme se rozdělili při shánění další potravy. Kousky Martina
všem chutnaly a pochvalovali si, jak jsem dobrý kuchař. Martin opravdu nikomu nechyběl, a tak ho
nikdo nehledal. Už teď se těším na svou další oběť.
Tímto končím dnešní táborový den…
Á-tým

…Ráno 3. den jsme se rozhodli pokračovat v průzkumu onoho záhadného ostrova. Přece jen potřebujeme rozšířit naši mapu o několik dalších míst. Bohužel při této túře vyšlo najevo, kdo je jeden
ze slabších, jelikož trosečník jménem Knitt obrátil svůj kurz a neohlášeně se vrátil zpět. Při tomto
zjištění jsme se rozhodli jej raději jít hledat a tak jsme prošli jen pár míst. Když jsme Knitta našli
v táboře, byli jsme rádi, že je v pořádku a zlost z jeho opuštění opadla. Příště ho raději nepustíme
z dohledu. Znaveni duševní výpravou jsme se ukryli do chýše a jen odpočívali.
PS.: Padl návrh Knitta opéct a sníst…
Navayo

…Toto je deník posádky balonu, který vzlétl 30. 6. 2017 z Rapšachu a měl přistát 14. 7. 2017
v Třeboni. Avšak osud tomu tak nechtěl. 1. 7. 2017 v 16:00 zjevila se v našem balonu díra a my začali
nekontrolovatelně klesat. Pro záchranu letu jsme se snažili vyhodit vše, co nás zatěžovalo, ale balón
klesal stále dál. Po půl hodině se pod námi objevila pevnina plná luk, řek a lesů. Proto jsme chtěli náš
balón nasměrovat na louku, což se nám úplně nepovedlo. Narazili jsme do stromů a jeden člen naší
posádky vypadl. V tom se zvedl vítr a náš balón ze stromů odfoukl na nejbližší louku, kde jsme ztroskotali. Ihned po ztroskotání jsme se vydali hledat našeho ztraceného člena…
Auťáci

Do počítače bezchybně přepsala EŠÍ
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Text kroniky: Martin Kvapil (ZŠ) a Jana Šikrová (MŠ) – pokud není
uvedeno jinak

Foto: kdo měl volné ruce
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