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ZÁŘÍ 2017
4. 9. jsme slavnostně zahájili nový školní
rok 2017/2018.
Přivítali jsme společně novou vyučující
v naší základní škole – paní učitelku Gabrielu Sarah Círal a novou paní vedoucí školní
stravovny – paní Zdeňku Pišanovou.
Spolu s paní starostkou JUDr. Lenkou
Cvrčkovou jsme popřáli našim nejmenším
žákům a žákyním, našim prvňáčkům, úspěšné vykročení do další životní etapy a předali
jsme jim mimo jiné pamětní list a z projektu
Ovoce do škol úkolníček a box na svačinu s mlékem a zvířátkem.
Našim vycházejícím žákům a žákyním 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.
PŘEJEME VŠEM NAŠIM ŽÁKŮM, ŽÁKYNÍM, DĚTEM,
RODIČŮM A PRACOVNÍKŮM ŠKOLY A ŠKOLKY
ÚSPĚŠNÝ ŠKOLNÍ ROK 2017/2018!!!
8. 9. – 9. 9. si naši reprezentanti
a reprezentantky turistických závodů užívali hry, soutěže a večerní dobrodružnou
výpravu po okolí Rapšachu s nocováním
ve školičce, a to pod vedením p. uč. Radky
Círalové a Aničky Círalové.
Sešli jsme se v pátek 8. září okolo 17.00
hodin odpoledne. Akce se zúčastnili: Štěpánka, Nelča, Simča, Andrejka, Terka D.,
Danda, Pepča B., Pepča P., Péťa, Jirka, Kuba
Z., Kája Ž.
Program:
- staré a nové hry pod vedením Aničky C. – virus, ježek v kleci, tanky aj.
- táborák za školou
- večerní pochod 6.5 km; vyrazili jsme před 8. hodinou od školy směr Spáleniště, po
Lomácké cestě až k Tokáništi a zpět do školy; někteří cestou úspěšně zahoubařili
(klouzci, lišky, modráci)
- pohádka na dobrou noc – muzikál V peřině; a my jen ve spacáku
- v sobotu ráno snídaně, hry v tělocvičně a po 9.00 hod. domů.
Hry, výpravu a nocování jsme si užili!!!
Děkujeme paní učitelce Radce Círalové a Aničce!!!
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13. 9. jsme se v prostorách naší školní tělocvičny zúčastnili projekce sférického
kina. Naši žáci, žákyně a děti z mateřské
školičky a za základní školy praktické spolu
se svými vyučujícími navštívili následující
filmy: Začarovaný útes, Astronaut
a Zpátky na Měsíc.
Sférický projekční systém uvnitř pojízdné kupole skýtá neuvěřitelný pohled. U nás
se ocitnete v kouzelném prostoru a budete si
připadat, jako byste byli přímo pod hvězdnou oblohou či na dně oceánu. Společně poodhalíme tajemství světa stromů, ponoříme se do
hlubin moří, prozkoumáme nekonečný vesmír nebo podnikneme výpravu dovnitř lidského
těla. Další informace na http://sferickekino.cz
12. 9. – 14. 9. se uskutečnila v naší škole
a ve vsi charitativní sbírka Světluška na
pomoc nevidomým a zrakově handicapovaným.
„Světlušky“ z našeho turistického oddílu Práčata nám nabídly:
- propisku (černou nebo bílou) – 30 Kč
- peněženku – 50 Kč
- tykadla – 70 Kč (a plastový přívěšek
zdarma)
- zubní kartáček – 100 Kč (a plastový
přívěšek zdarma).
Světlušky z naší školy: Danda Šikr, Pepča Břenek, Jirka Daněk, Simča Šimáčková,
Verča Břenková, Petruška Borovková, Kájina Žahourová, Kuba Zvěřina, Martin Hubálovský, Nelča Kykrychová, Kájina Korbelová, Kuba Daněk, Honza Krejčí, Terka Velická a Kája Žahour.
Již druhým rokem se naše Světlušky Anička Círalová a Zuzka Šebestová zapojily do této charitativní
sbírky v Třeboni, Eliška Eší Kreklová v Prachaticích
a Adam Havel v Českých Budějovicích.
Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu
Českého rozhlasu založený na solidaritě a dobré vůli
lidí, kteří se rozhodli darovat nevidomým trochu světla.
Světluška pomáhá dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením. Je oporou pro ty, které nelehký životní
osud postavil před každodenní výzvu: znovu a znovu se
učit životu ve tmě – bez pomoci jednoho z nejdůležitějších lidských smyslů. Světluška svítí od roku 2003. Do
projektu se zatím zapojilo více než 80 000 dobrovolníků
a miliony dárců. Připojte se také.
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Další informace na http://www.rozhlas.cz/svetluska/portal/
Děkujeme rodičům,
kteří se rozhodli připojit a umožnili svým dětem podpořit tuto akci!!!
Děkujeme všem dětským a dospěláckým dárcům!!!
Děkujeme za organizaci a zdárný průběh akce
p. řed. Karlovi Snětinovi, p. uč. Radce Círalové a p. uč. Pavlíně Křížové
a jejich malým a velkým Světluškám z turistického oddílu Práčata!!!

VÝTĚŽEK charitativní sbírky Světluška ČINÍ 17 211,- Kč!!!
DĚKUJEME!!!
15. 9. – 16. 9. si naši žáci a žákyně
7. třídy spolu se svým tř. p. uč. Martinem
Wipplingerem užívali sportovně relaxační
a poznávací výlet spojený s nocováním
ve školičce.
Žáci a žákyně 7. ročníku přenocovali
spolu s třídním učitelem M. Wipplingerem
z pátku 15. září na sobotu 16. září ve škole.
Za příjemného počasí si pan učitel pro žáky
připravil sportovní odpoledne vyplněné fotbalem, volejbalem, stolním tenisem a dalšími
míčovými sporty. Součástí pobytu byl také pozdně odpolední cyklovýlet do pizzerie Cinema
v Suchdole nad Lužnicí, kde se uskutečnil třídní turnaj v šipkách. Po návratu zpět do školy
děti pilovaly svou reakci při postřehové stolní hře Jungle Speed, následovalo promítání filmu
a večerka.
Všem moc díky za účast, bylo to super!
16. 9. naše výprava reprezentantů zasáhla na MEZINÁRODNÍM MISTROVSTVÍ TURISTICKÉHO ZÁVODU (MMZ
TZ) v Bílovci do bojů o další titul.
Výsledky MMZ TZ Bílovec ve svých kategoriích:
4. místo Vojta Adam
5. místo Klárka Oušková
7. místo Danda Šikr.
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!!!
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V týdnu od 18. 9. zahájily v naší škole činnost následující zájmové kroužky:
Dovedné ruce (I. stupeň) – p. uč. Pavlína Křížová (pátek 12.35 – 13.20)
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. Radka Círalová (pondělí 13.45 – 15.00 hodin).
A také se naši žáci a žákyně setkávají s pastorační asistentkou Mgr. Ivou Hojkovou
v rámci výuky náboženství (pondělí 14.00 – 14.45 hodin).
18. 9. – 22. 9. absolvovala v naší škole týdenní pedagogickou praxi studentka 3. ročníku bakalářského studia oboru Čeština v komunikaci neslyšících na FF UK slečna Marie
Němcová – aktivně se zapojila do našeho výchovně vzdělávacího procesu a také do vybraných školních a mimoškolních činností.
18. 9. nastalo velké přepočítávání výtěžku sbírky
Světluška na pomoc nevidomým a zrakově handicapovaným.
Tak tedy:
Eší a Adam v Prachaticích a v Třeboni - 6.205,- Kč.
Anička a Zuzka v Třeboni - 2.100,- Kč
Naši Tomíci v Rapšachu - neuvěřitelných 6.996,Kč!
Kuba, Jirka a Terka v Halámkách a Dvorech 1.910,- Kč
Celkem jsme vybrali nádherných 17.211,- Kč,
což je o 5.000,- Kč více než loni!
Děkujeme všem našim Světluškám a hlavně všem,
kdo přispěli.
DÍKY!!!
19. 9. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali
vitamínky z jablíčka 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.
Další informace: http://ovoceazeleninadoskol.cz/index.php?page=ovoce-do-skol
19. 9. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně obdrželi krabičku mléka neochuceného
v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.
Další informace: http://www.laktea.cz/index.php?page=skolni-mleko-2017-18
Dobrou chuť!!!
22. 9. – 23. 9. si naši žáci a žákyně 6. třídy spolu se svou tř. p. uč. Pavlínou Křížovou
užívali sportovně relaxační a poznávací výlet spojený s nocováním ve školičce a občerstvením v tušťské pizzerii Panský šenk.
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25. 9. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z blumy v rámci projektu
„Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a také obdrželi krabičku mléka neochuceného v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.
27. září čtvrtá třída s tř. uč. R. Círalovou navštívila v rámci ekovýchovy a při příležitosti nadcházejícího Mezinárodního dne
zvířat Záchrannou stanici pro volně žijící
živočichy v Třeboni. Celým dopolednem
nás provedla p. Zuzana Štětková, která odborně vedla výukový program Letem ptačím světem a seznámila nás s živočichy trvale žijícími v záchranné stanici.
Děti se učily rozeznávat jednotlivé skupiny ptáků podle charakteristických znaků – tvar těla, zobáku, nohou, peří. Dále poznávaly
zástupce ptačí říše podle stop. Přiřazovaly k sovám, dravcům, pěvcům potravu, kterou se živí
atd. Zajímavé bylo setkání s jednotlivými obyvateli a jejich osudy. Nejoblíbenější se stala
poštolka Pája, jejímž adoptivním rodičem je Daneček Šikr.
Dále veverky obecné, dvě mláďata srny obecné, puštík obecný, sova pálená, jestřáb lesní,
liška obecná, včelojed lesní, volavka popelavá aj.
Další informace na http://vydry.org/ (záchranná stanice)
Prospěšné a poučné na http://vydry.org/nalezene-zvire-v-nouzi/
28. 9. státní svátek – Den české státnosti, 29. 9. bylo vyhlášeno ředitelské volno.

ŘÍJEN 2017
2. 10. jsme zveřejnili: děkujeme manželům Kováříkovým, kteří nám do nově opraveného altánku na zahradě Mateřské školy pořídili zahradní nábytek v ceně 4.400,- Kč!!!
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4. 10. se výprava běžeckých nadějí
z řad našich žáků a žákyň zúčastnila
okresního
kola
přespolního
běhu
v parku Jakuba v Jindřichově Hradci, a to
pod vedením p. uč. Martina Wipplingera a p.
řed. Karla Snětiny.
Soupiska našeho týmu dívek: Terezka
Dvořáková a Klárka Oušková.
Soupiska našeho týmu chlapců: Kuba
Zvěřina, Ondřej Marek, Míla Vaňátko, Vojta
Adam, Pavel Šantroch a Honza Rácz.
Z výsledkové listiny:
Dívky v kategorii III. (47 závodnic)
12. místo Terezka Dvořáková
29. místo Klárka Oušková
Hoši v kategorii III. (64 závodníků)
20. místo Ondra Marek
30. místo Míla Vaňátko
41. místo Kuba Zvěřina
Hoši v kategorii IV. (65 závodníků)
51. Vojta Adam
59. Honza Rácz
60. Pavel Šantroch
Děkujeme všem zúčastněným běžcům
a běžkyním za skvělé výkony a za příkladnou reprezentaci školy!!!
Děkujeme dospěláckému doprovodu!!!
5. 10. se naši žáci a žákyně II. stupně spolu se svými vyučujícími v prostorách půdní vestavby od 7.50 do 9.25 hodin zúčastnili promítání filmu a besedy „Nicholas Winton – Síla
lidskosti“.
„Těžko si dnes dokážeme představit loučení rodičů a dětí na Wilsonově nádraží v Praze.
Určitě bylo plné slz a strachu, ale i bezelstné dětské radosti, že začíná velké dobrodružství.
Děti s čísly na krku nastupovaly do vlaku, některé se nemohly od svých blízkých odtrhnout
a s pláčem se ptaly: „Proč mě posíláte pryč? Copak mě nemáte rádi?“ Jaké to bylo peklo,
mi plně došlo, když mi vypravovala Alice Masters z Washingtonu svůj příběh. „Byly jsme
dvě sestry a nastoupily jsme již do vlaku, jenomže má mladší sestra moc plakala. Máma to
nevydržela a vytáhla ji oknem vagonu ven, konejšila ji a já jsem z vlaku vykřikla: „Tak si ji
nech, nech si ji!“ Vtom zapískal výpravčí na píšťalku a vlak se dal do pohybu. Bezradná
máma běžela i s mojí malou sestrou za vlakem, objímala ji, plakala, nevěděla, co má dělat,
a v poslední chvíli mi sestru vrátila oknem kupé zpátky a tím jí zachránila život.“ Rozumíte, normálně mě zamrazilo. Vlak se již rozjížděl, čímž rozhodnutí matky dostalo přímo
apokalyptický rozměr, v mnohém mi to připomínalo román Sophiina volba. Po prvním
vlaku, který odjel v březnu 1939, se jich do 2. srpna podařilo vypravit dalších sedm.
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Celkem vycestovalo z již okupovaných Čech, z takzvaného Protektorátu Čechy a Morava a Slovenského státu, 669 dětí!“
Další informace na http://www.wintonfilm.com/
Děkujeme panu Zdeňkovi Tulisovi za velmi lidské zprostředkování
příběhu Nicholase Wintona!!!
5. října si pro 4. třídu připravil pan
Martin Machač zajímavou prezentaci
o třítýdenní cestě do a po Itálii. Poutavě
vyprávěl o zemích a místech, která společně
celá rodina procestovala. Všechny zajímavosti dětem představil na krásných fotografiích.
Velmi děkujeme

6. 10. 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.
6. – 7. 10. se výprava našich závodníků
a závodnic zúčastnila XXIV. ročníku „Pacovského dovádění“ spojeného s dalším ročníkem Turistického závodu (TZ) jednotlivců a s Nočním blouděním Vysočinou.
Další informace na http://www.tompacov.cz/
Nejmladší žáci: Danda Šikr, Pepča Břenek, Kája Žahour, Péťa Svoboda a Domča Dvořák.
Nejmladší žákyně: Nelinka Kykrychová, Simonka Šimáčková a Štěpánka Vaňátková.
Mladší žáci: Kuba Zvěřina a Jirka Daněk.
Mladší žákyně: Terka Dvořáková a Karolínka Žahourová.
Starší žáci: Vojta Adam a Ondra Marek.
Starší žákyně: Verča Břenková.
Výsledky Pacovského dovádění 2017 –
Turistický závod – ve svých kategoriích:
Vojta Adam – 2. místo
Pepča Břenek – 2. místo
Terezka Dvořáková – 3. místo
Kuba Zvěřina – 3. místo.
K dosaženým výsledkům všem zúčastněným gratulujeme!!!
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Děkujeme všem zúčastněným za skvělé výkony
a za příkladnou reprezentaci regionu, školy a oddílu!!!
Děkujeme dospěláckému doprovodu!!!
Děkujeme paní učitelce Radce Círalové
za přípravu našich reprezentantů a reprezentantek!!!
9. 10. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z mandarinky v rámci
projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a
také obdrželi krabičku mléka neochuceného v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně
podporovaného Evropským společenstvím.
11. 10. jsme zveřejnili zprávičky z naší mateřské školičky sepsané p. ved. uč. Janou Šikrovou:
4. 9. jsme se společně s novými kamarády přivítali v novém školním roce.
13. 9. jsme s dětmi z velké třídy navštívili v tělocvičně ZŠ sférické kino. Ve velkém
kulatém stanu jsme zhlédli pohádkový příběh Začarovaný korálový útes. Pomocí pohádky jsme se dozvěděli o vlivu úplňku na
příliv a odliv oceánu.
18. 9. nám nechal v šatně vzkaz náš kamarád rošťák skřítek Podzimníček. Pomocí lístků, které nám ukazovaly cestu, jsme se ho
vydali hledat. Po cestě plné úkolů jsme ho našli schovaného na školní zahradě. Krásnou vycházku jsme si moc užili a Podzimníčka jsme vzali na návštěvu k nám do školky.
2. 10. k nám opět po prázdninové přestávce přijelo divadlo LUK s pohádkou
O kůzlátkách. Veselá pohádka se nám moc
líbila. Nebáli jsme se vlka nic a už se těšíme
na další návštěvu našeho milovaného divadélka.
5. 10. jsme se rozhodli, že je čas vrátit
Podzimníčka zpátky domů do lesa. Na
rozloučenou jsme mu řekli básničku o ježkovi, kterou jsme se naučili, vyrobili ježečka
z bramborů a šípků a pak už jsme ho odnesli
do našeho skřítkového lesa. Postavili jsme mu i ostatním skřítkům nové domečky a strávili
tak společně krásné dopoledne.
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6. 10. jsme oprášili našeho školkového
motýlkového draka a vyrazili jsme ho trochu provětrat. Udělali jsme mu asi velkou
radost, protože létal nádherně a z toho jsme
zase měli velikou radost my. Létal tak, že
jsme se skoro báli, aby naši nejmenší kamarádi nevzlétli s ním.
DĚKUJEME!!!
11. 10. se naši žáci a žákyně 8. a 9. třídy
pod vedením p. uč. Martina Wipplingera
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 2017
1. místo Dan Karl, 8. třída (53 body)
2. místo Markétka Vávrová, 9. třída (40 bodů)
3. místo Petr Kollmann, 8. třída (39 bodů).
Děkujeme všem zúčastněným soutěžícím za prokázané dovednosti a znalosti a umístivším se na stupních vítězů gratulujeme!!!
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12. 10. se v dopoledních hodinách naši
žáci a žákyně 8. a 9. třídy zúčastnili pod
vedením poradce pro volbu povolání p. řed.
Karla Snětiny prezentace středních škol,
odborných učilišť a firem v Kulturním a
kongresovém centru Roháč v Třeboni.
Cílem prezentace bylo v jeden den a na
jednom místě podat vycházejícím žákům,
žákyním, jejich rodičům a vyučujícím aktuální informace o podmínkách a možnostech
dalšího studia na středních školách a učilištích přímo od jejich zástupců a seznámit je i s možnostmi jejich dalšího uplatnění v praxi.
Prospěšné na:
http://www.impulsprokarieru.cz/
http://www.jhk.cz/akce/prehled-akci.html
16. 10. zorganizovala p. uč. Radka Círalová v rámci výuky tělesné výchovy ve své 4. 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 2017/18 – výsledky (4. třída – výpis)
Dívky
1. místo – Darinka (117 skoků za minutu)
2. místo – Natálka (112 skoků za minutu)
3. místo – Andrejka (107 skoků za minutu)
Chlapci
1. místo – Danda (91 skoků za minutu)
2. místo – Pepča B. (86 skoků za minutu)
3. místo – Kája (69 skoků za minutu).
Děkujeme všem nadšeným sportovcům a sportovkyním za skvělé výkony
a všem na stupních vítězů gratulujeme!!!
16. 10. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z hruštičky v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a také
obdrželi krabičku mléka neochuceného v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.
24. 10. zorganizovali naši žáci a žákyně z PoVo společensko vědní seminář pod vedením p. uč. Pavlíny Křížové soutěž Mléko a my 2017 (Laktea, o.p.s. Školní mléko).
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Soutěže, hry a aktivity: mléčná štafetová
dráha (dojíme a sportujeme), ochutnávka
mléčných výrobků (poznej druh sýra neb
jogurtu), mléčná spojovačka (mnoho i více
kartiček s pojmy a termíny), mléčné pexeso
(přiřaď slovo k obrázku aneb procvičení ájiny), mléčná lednička (co ne/patří do ledničky), mléčné veršování a malování (staň se
básníkem či malířem), mléčná procházka (za
místními kravičkami kousek po chodníku)
a na závěr mléčný bar (mlsáme palačinky
a puding).
Z výsledkové listiny soutěže Mléko a my 2017
1. místo tým Honzy Rácze
2. místo tým Markétky Vávrové
3. místo tým Adama Holuba.
GRATULUJEME!!!
O soutěži:
http://www.laktea.cz/index.php?page=soutez-mleko-a-my-2017&article=pravidla-soutezemleko-a-my-2017x
Děkujeme všem organizátorům a soutěžícím!!!
24. 10. besedovali v rámci odpolední výuky (6. 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!!!
25. 10. jsme zveřejnili výsledky soutěže „Hop přes švihadlo!“, kterou uspořádala p. uč.
Gabriela Sarah Círalová v rámci výuky tělesné výchovy v 1 a 2., 3. a 5. třídě. Bdělá
a spravedlivá rozhodčí počítala skoky
v průběhu jedné minuty.
Hop přes švihadlo 2017/18 – výsledky (1.,
2., 3., a 5. třída – výpis)
1. třída (dívky)
1. místo Barborka Krátká (19 přeskoků)
2. místo Vanesska Grundzová (6 přeskoků)
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1. třída (hoši)
1. místo Markus Miroslav Gunár (39 přeskoků)
2. místo Daneček Kica (25 přeskoků)
3. místo Matyášek Dvořák (21 přeskoků)
2. třída (dívky)
1. místo Káťa Vaňátková (51 přeskok)
2. místo Renatka Vaňátková (26 přeskoků)
2. třída (hoši)
1. místo Péťa Ferenc (60 přeskoků)
2. místo Pavlík Šťáva (57 přeskoků)
3. místo Davídek Dvořák (27 přeskoků)
3. třída (dívky)
1. místo Janička Hubálovská (64 přeskoků)
2. místo Anička Búthová (56 přeskoků)
3. místo Pavlína Krátká (38 přeskoků)
3. třída (hoši)
1. místo Tonda Ouška (91 přeskok)
2. místo Kuba Daněk (79 přeskoků)
3. místo Štěpán Koller (55 přeskoků)
5. třída (dívky)
1. místo Terka Miklová (83 přeskoků)
2. místo Natálka Varholíková (77 přeskoků)
3. místo Nelinka Hanková (59 přeskoků)
5. třída (hoši)
1. místo Domča Kocina (96 přeskoků)
2. místo Domča Dvořák (75 přeskoků)
3. místo Kuba Grundza (14 přeskoků).
GRATULUJEME!!!
Děkujeme všem nadšeným sportovcům
a sportovkyním za skvělé výkony
a všem na stupních vítězů gratulujeme!!!
26. 10. – 27. 10. podzimní prázdniny.
28. 10. Den vzniku samostatného československého státu.
30. 10. kalamitní stav – bezproudí.
31. 10. – 1. 11. se v naší škole za účasti žáků a žákyň a jejich vyučujících uskutečnila noc
spojená se stezkou odvahy a herní dopoledne ve stylu Halloween.
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V úterý dopoledne prožili naši čtvrťáci
a čtvrťačky výuku s plněním halloweenských úloh a s následnou prezentací svých
prací na nástěnce na chodbě I. stupně.
Při nocování ve škole jsme tvořili
v rukodělných a literárních dílničkách
a v rámci středečního dopoledne jsme soutěžili a tančili.

V literárních dílnách jsme psali příběhy
spjaté s Halloweenem a svá dílka jsme zveřejnili na chodbě I. a II. stupně. Vyráběli jsme
také halloweenské dekorace, zabývali se papírovým modelářstvím a zdobili školu.
A jaké hry a soutěže jsme si užívali? Překážkovou dráhu pavoučí sítí, frkačkovanou,
psaní krátkého hororového příběhu, hallowenský dotazník, poznávačku minerálů, hledání
pokladu, balení mumie a štafetu s marshmellow. Po nich následoval halloweenský taneční rej
v tělocvičně naší školy.
Naši stezku odvahy navštívili se svou paní učitelkou Janou Šikrovou starší děti z naší
mateřské školičky.
Z výsledkové listiny (herní dopoledne 1. 11.)
1. místo tým Péti K.
2. místo tým Lukáše H., Kuby A., Alexe M., Áni V. a Markétky S.
3. místo tým Dana K.
GRATULUJEME!!!
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Děkujeme dětským a dospěláckým organizátorům a soutěžícím za zdárný průběh
akcí ve stylu Halloween a rodičům našich žáků a žákyň za jejich podporu!!!
A děkujeme p. uč. M. Kvapilovi za to, že vše připravil, odřídil a zase uklidil – spolu
se svou devítkou!!!
A taktéž děkujeme spolupracujícímu týmu našich vyučujících a panu školníkovi –
jak při výtvarné a literární tvorbě, stezce odvahy, projekci filmů a opékání buřtíků,
tak i o halloweenské diskotéce!!!

LISTOPAD 2017
4. 11. zorganizoval náš TOM „Práčata“ na místním hřišti SK Rapšach od 14.00 hodin
pro všechny zájemce a zájemkyně, přívržence a přívrženkyně, nadšence a nadšenkyně vzdušného dračího létání, vznášení, startů, vzletů, pádů a kroužení již 17. ročník drakiády.
Bylo velmi příjemné odpoledne, paprsky sluníčka nás občas prohřívaly, mráčky i mraky se
nad námi táhly A VÍTR KONEČNĚ VÁL všem drakům
– rejnokovi, rybě, motýlům, duhovým, střapatému,
čmeldovi, rakeťákovi, klaunovi, pirátovi, měsíci a slunci.
V povětří se oproti předchozím a na dobré povětrnostní podmínky hubeným ročníkům VZNÁŠELO NAJEDNOU 11 DRAKŮ!!!
Více než třicet zúčastněných malých a velkých, dětí
a dospěláků, si užívalo spolu s draky čerstvý sobotní
listopadový vzduch a také běh či velmi mírný klus po
zeleném trávníku nebo let nad ním a odměnou jim byla
ňamka na doplnění energie.
Děkujeme všem zúčastněným a zase za rok!!!
6. 11. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali
vitamínky z jablíček v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a také obdrželi krabičku mléka neochuceného v rámci projektu „Mléko do
škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.
7. 11. besedovali v rámci dopolední výuky (3. vyučovací hodina) naši žáci a žákyně
8. a 9. třídy s p. Mgr. Šárkou Vrchotovou z Obchodní Akademie (OA) v Třeboni 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.
Besedě o možnostech studia na OA předcházela zajímavá a poučná prezentace o Japonsku, které navštívila studentka 3. ročníku Obchodní akademie slečna Martina Průchová.
Více na http://www.sostrebon.cz/
Děkujeme slečně Martině Průchové velmi zajímavé a poutavé vyprávění
a p. Mgr. Šárce Vrchotové za velmi cenné a poučné informace
do našeho profesního portfolia!!!
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8. 11. besedovali v rámci profesní přípravy naši vycházející žáci a žákyně s pracovníkem a
studenty ze Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Jindřichův Hradec 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.sos-jh.cz/STUDIUM
Děkujeme za velmi cenné a poučné informace
do našeho profesního portfolia!!!
8. 11. se rok sešel s rokem a my jsme opět osadili krmítko pro ptáčky na minilatifundii
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!!!
13. 11. se naši žáci a žákyně 9. třídy pod vedením tř. p. uč. M. Kvapila zúčastnili výběrového zjištování výsledků žáků 9. ročníků ZŠ v oblasti sociální gramotnosti.
Další informace na: https://portal.csicr.cz/Clanek/69
13. 11. besedovali v rámci dopolední výuky (5. vyučovací hodina) naši vycházející žáci a
žákyně se studentkami 2. 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!!!
13. 11. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z kaki v rámci projektu
„Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a také obdrželi krabičku mléka neochuceného v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.
14. 11. zorganizovala naše školní
družina pro žáky a žákyně 3. – 5. třídy a
jejich vyučující výlet do Hopsária
v Českých Budějovicích a následně navštívili státní zámek v Třeboni.
Více na:
http://budejovice.hopsarium.cz/
https://www.zamek-trebon.cz/cs/ozamku/historie
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V Hopsáriu jsme se vydováděli, návštěva zámku byla poučná a zajímavá,
výlet se nám vydařil a těšíme se na další!!!

14. 11. navštívili naši žáci a žákyně II. stupně spolu se svými vyučujícími filmové trháky
v multikině Cinestar (IGY II) České Budějovice podle svého výběru – Spidermann: Homecoming nebo Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta.
15. 11. jsme v 6.00 hodin SEZČ zaznamenali pokles teploty na – 3°C.
16. 11. 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.
17. 11. Den boje za svobodu a demokracii.
20. 11. se naši žáci a žákyně I. a II.
stupně spolu se svými vyučujícími zaposlouchali do tónů a melodií s prolínáním
mluveného slova při Trumpetiádě v podání
skupiny Brasstet.
Děkujeme skupině Brasstet za velmi
poučně i zábavně strávený čas s hudbou!!!
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20. 11. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z papriky v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a také
obdrželi krabičku mléka neochuceného v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.
20. 11. nás navštívil bývalý žák Honza Jelínek. Pohovořili jsme o tom, co život přinesl,
přináší a přinese.
20. 11. – 21. 11. jsme v nejbližším okolí naší školy zaznamenali první sněhové přeháňky.
21. 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 Marek, Vojta Adam, Míla Vaňátko, Honzík Krejčí, Jiřík
Daněk, Kuba Zvěřina a Ríša Krkoška.
Naše výsledky:
Rapšach – Suchdol nad Lužnicí 2:2 (Milan Vaňátko 2x)
Rapšach – I. ZŠ Třeboň 0:3
Rapšach – II. ZŠ Třeboň 2:2 (Milan Vaňátko, Vojta Adam)
Rapšach – Gymnasium Třeboň 2:0 (Milan Vaňátko, Vojta Adam).

Konečné skvělé 3.

místo z pěti týmů, kluci hráli opět víc než skvěle!!!

Všem našim zúčastněným sportovcům blahopřejeme k umístění
a děkujeme za příkladnou reprezentaci školy!!!
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21. 11. se naši žáci a žákyně 2., 4. a 5.
třídy zúčastnili první dvouhodinové lekce
povinné výuky plavání v plaveckém bazénu v Jindřichově Hradci. Lekcí je naplánováno deset (do 6. února) a realizují se vždy
v úterních termínech v období od listopadu
do února (odjezd v 11.15 hodin z rapšašské
návsi a návrat kolem 15.15 hodin tamtéž).
22. 11. se v odpoledních hodinách uskutečnilo jednání pedagogické rady a následně

třídní schůzky rodičů s vyučujícími.
23. 11. jsme zveřejnili zprávičky z naší mateřské školičky sepsané p. ved. uč. Janou Šikrovou:
Jako loňský školní rok, tak i letos chodíme s dětmi z velké třídy do tělocvičny ZŠ protáhnout a posílit svá tělíčka. Nejoblíbenější je,
kromě všech druhů honiček, šplh na tyči.
Šplháme jak malé opičky.
1. 11. jsme se s dětmi z velké třídy vydali
do školy na halloveenské řádění. Nejdříve
jsme absolvovali stezku odvahy na školní
půdě a potom jsme si zadováděli na halloveenské diskotéce.
Minulý týden jsme ukončili téma „Když
padá listí“. V rámci tohoto projektu jsme
stihli spoustu podzimních aktivit. Kromě
jiného jsme si vyrobili dráčky, zdramatizovali pohádku O veliké řepě, postavili si kaštanového dráčka Mráčka a hlavně jsme ve školce měli na návštěvě malého bodlinkatého kamaráda.
8. 11. k nám do školky přijela paní Zuzana
Štětková ze záchranné stanice Vydra v Třeboni a přivezla s sebou ježčí holčičku Bodlinku. Nejdříve jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací o životě ježků, potom jsme
se naučili písničku s pohybovým doprovodem
a nakonec si děti vyrobily papírové ježečky,
kterým jsme dolepili pelíšek z listí. Celý program se nám moc líbil a slíbili jsme si, že se za Bodlinkou i ostatními zvířátky dojedeme na
jaře do stanice podívat.
DĚKUJEME!!!
-20-
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27. 11. věnoval naší škole pan Jan Adam rozsáhlou a velmi poučnou publikaci PTÁCI
JIŽNÍCH ČECH, jejíž součástí jsou záznamy hlasů a zvuků 233 ptačích druhů. Využijeme ji
jak ve výuce, při pozorování ptactva u krmítka, tak i v rámci naučně poznávacích vycházek či
toulek přírodou.

Pane Adame, DĚKUJEME Vám!!!
27. 11. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z rajského jablíčka
v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a také obdrželi krabičku mléka neochuceného v rámci projektu „Mléko do škol“
finančně podporovaného Evropským společenstvím.
28. 11. se naši žáci a žákyně 2., 4. a 5. třídy zúčastnili druhé dvouhodinové lekce povinné výuky plavání v plaveckém bazénu v Jindřichově Hradci. Lekcí je naplánováno
deset (do 6. února) a realizují se vždy v úterních termínech v období od listopadu do února
(odjezd v 11.15 hodin z rapšašské návsi a návrat kolem 15.15 hodin tamtéž).
30. 11. se Paní Zima ohlásila vydatnou peřinkovou nadílkou a na druhý den zrána jsme
zaznamenali pokles teploty na minus 6°C.
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PROSINEC 2017
1. 12. besedovali v rámci dopolední výuky (1. vyučovací hodina) naši vycházející
žáci a žákyně a osmáci s p. Jiřím Srpem ze
Střední školy rybářské a vodohospodářské Jakuba Krčína Třeboň o prospěšnosti
konzumace ryb z našich rybníků a jejich
přípravě, 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. J. Srpovi za velmi cenné a poučné informace do našeho profesního portfolia a za skvělou ochutnávku ryb!!!
4. 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!!!
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4. 12. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z mandarinek v rámci
projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím
a také obdrželi krabičku mléka neochuceného v rámci projektu „Mléko 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. I. Průchou slavnostní rozsvícení vánočního stromu spojené s mikulášskou nadílkou.
Celý večer zahájily děti z naší Mateřské
školy pod vedením p. uč. Jany Šikrové. Po
zpívánkách a rozsvícení stromku se otevřely
brány pekelné a čerti zaplavili náves. Všechny přítomné posléze přivítal vlídný anděl
a hodný Mikuláš naděloval dětem za písničku či básničku dárky. Po nadílce následoval
nádherný ohňostroj.
Přítomní malí i velcí se občerstvovali koláčky nebo vánočkou a zahřáli se vánočním punčem.
Děkujeme všem přítomným dětským a dospěláckým návštěvníkům
a všem organizátorům za zdárný průběh rozsvícení vánočního stromku
a mikulášské nadílky!!!
5. 12. (a také 7. 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, svícínky a slaďoučké perníčky (již 21. 11. a 28. 11.).
Vánoční dílny na 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 dekorace – vedoucí p. uč. Ondřej Maxa (učebna kreslírna)
- vánoční výzdoba – vedoucí p.
uč. Martin Kvapil (školní dílna)
- tombola – p. uč. Martin
Wipplinger.
A tak jsme opět v naší školičce vykrajovali, obrušovali, spojovali, ochutnávali, slepovali, pletli, proplétali, modelovali, vařili,
odlévali, malovali, aromatizovali, kutili,
zdobili, pletli, balili, vázali, vystřihovali,
aranžovali, dekorovali,…; učebna dějepisu
včetně školní družiny byla provoněna sladkým těstem a různými tajuplnými ingredien-23-
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cemi a kořením.
A dařilo se nám…
…děkujeme všem zúčastněným za zodpovědně a kvalitně odvedenou práci!!!
11. 12. se naši nadějní florbalisté z řad žáků II. stupně zúčastnili pod vedením p. uč.
Ondřeje Maxy okresního kola soutěže ZŠ ve florbalu (kategorie IV. – starší žactvo) ve sportovní hale v Jindřichově Hradci.
Soupiska našeho týmu: Honza Rácz, Pavel Šantroch, Vojta Adam, Míla Vaňátko, Jirka
Daněk, Ondra Marek, Honza Krejčí a Kuba Zvěřina.

Naši reprezentanti se probojovali do finále,
kde obsadili skvělé 4. místo mezi dvaceti týmy – gratulujeme!!!
Všem našim zúčastněným sportovcům blahopřejeme k umístění
a děkujeme za příkladnou reprezentaci školy!!!
12. 12. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z pitíčka 100% jablko
v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a také obdrželi krabičku mléka neochuceného v rámci projektu „Mléko do škol“
finančně podporovaného Evropským společenstvím.
13. 12. se uskutečnilo od 17.00 do 19.30 hodin vánoční setkání v naší škole, kterému
předcházela dlouhodobá a svědomitá příprava (spojená s také s generálkou jednotlivých vystoupení 13. 12. dopoledne) našich žáků a žákyň vedených svými vyučujícími.
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Program vystoupení žáků a žákyň naší základky ve školní tělocvičně
4John – Horúca láska (úvodní píseň I. části)
1. a 3. třída – BUBU (taneček)
2. třída – Malí popeláři (taneček)
Karolínka Korbelová – violoncello (koledy)
Zuzka Onderková – Michael Jackson (tanec)
7. třída – Rapšach má talent (scénka)
6. třída – Včera, dnes a zítra (scénka)
Markétka Vávrová a Niki Součková – Vánoční (zpěv).
Přestávka
4John – Bůh (úvodní píseň II. části)
Dobročinná dražba perníkového modelu
kostela sv. Zikmunda
8. třída – Vánoce (filmové představení)
4. třída – Šíleně smutná princezna (tanec a scénka)
Děvčata II. stupně – Girls (tanec)
Markétka Vávrová a 4John – Lásko, voníš deštěm (zpěv)
5. třída – UPTOWN FUNK EASY KIDS DANCE (tanec)
4John se 4. třídou a s námi všemi – směs koled (závěrečný společný zpěv).
VÝTĚŽEK Z DOBROČINNÉ DRAŽBY
PERNÍKOVÉHO MODELU KOSTELA SVATÉHO ZIKMUNDA: 2000,- Kč
DĚKUJEME RODINĚ BŘENKOVÝCH!!!
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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, hřejivé šály, papíroví andílci, svícínky a věnce, perníkové chaloupky a mísy)
 prodej sladkých a voňavých perníkových stromků a svícínků, drobných perníkových
výrobků různých tvarů a velikostí, stromečky s voňavým kořením
 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 – adventní věnec a vánoční dekorace, 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 – 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 rodičům, kteří podpořili své děti
účastí na jejich vystoupení!!!
Děkujeme všem našim dětem a dospělým,
kteří se na přípravě vánočního setkání podíleli!!!
Děkujeme skupině 4 John za doprovod a ozvučení vánočního setkání!!!
Děkujeme všem malým a velkým organizátorům a vystupujícím
za důstojnou prezentaci své školy
a zdárný průběh našeho již tradičního vánočního setkání!!!
17. 12. – 18. 12. pokryla náš příhraniční kraj souvislá sněhobílá peřinka. A 19. 12. jsme
kolem 6.00 hodin SEZČ zaznamenali pokles teploty na – 9°C.
19. 12. se žákyně a žáci 2., 4. a 5. třídy se svými třídními p. uč. R. Círalovou a p. uč. J.
Sváčkem vypravili na celodenní vánočně laděný výlet do Jindřichova Hradce.
Program výletu:
● Aqua show sv. Florián – druhá svého druhu v Evropě, kombinace světelných efektů,
videoprojekce a obrazců za pomoci padající vody poskytuje nádhernou podívanou.
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● Vánoce u svatého Jána – výstava betlémů řezbáře Jiřího Bürgera v kostele sv.
Jana Křtitele, dřevořezby z lipového dřeva.
● Ochutnávka v cukrárně Kaštánek.
● Výstava Letecká bitva na Jindřichohradecku v Muzeu Jindřichohradecka.
● Krýzovy jesličky - největší lidový
mechanický betlém na světě.
● Plavecký výcvik.

19. 12. se v naší mateřské školce uskutečnila Vánoční besídka pro rodiče. Bylo to
krásné a moc děkujeme všem našim šikovným dětem, paním učitelkám i paní kuchařce. Přejeme jim i Vám - rodičům a příbuzným - krásné prožití Vánočních svátků a do
nového roku 2018 vše, co si přejete, ale
hlavně ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A POHODU…

21. 12. se od 17.00 hodin v rapšašském kostele sv. Zikmunda v rámci slavnostní vernisáže adventní výstavy, kterou uspořádal Obecní úřad v Rapšachu ve spolupráci s místními
školami a dalšími subjekty k příležitosti otevření tohoto místního svatostánku po provedených
rekonstrukcích věže a části fasády, uskutečnilo koncertní pěvecké a hudební vystoupení dětí
z naší mateřské školky a žáků a žákyň ze základní školy pod vedením p. uč. Jany Šikrové
a p. uč. Radky Círalové.
Naši žáci a žákyně ze ZŠ a děti z MŠ a ze Základní školy Třeboň – pracoviště Rapšach
pod vedením svých vyučujících vytvářeli v průběhu listopadu a prosince výstavní exponáty.
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Děkujeme paní starostce Lence Cvrčkové, že to vymyslela!!!
Děkujeme všem přišedším návštěvníkům a pozorným posluchačům!!!
Děkujeme rodičům a dalším příbuzným, kteří podpořili své děti
účastí na jejich veřejné prezentaci!!!
Děkujeme všem vystupujícím dětem a dospělákům,
všem tvůrcům výtvarných děl, vyučujícím za přípravu a vedení dětí
a všem organizátorům a organizátorkám
za zdárný průběh vernisáže adventní výstavy a koncertu!!!
A paním učitelkám Radce Círalové a Janě Šikrové za přípravu nádherného koncertu, a panu Ondřejovi Šikrovi za kytarový doprovod!!!
22. 12. jsme si po třídních vánočních hodinách a nadílce ve školní družině užili vánoční hry a soutěže (hledej
poklad podle indicií, poznávání koření,
vánoční kvíz, Ježíškova štafeta, poznávačka minerálů, zdobení stromku, veršování o Vánocích, skládání Tangramu)
v režii našich vycházejících žáků a žákyň, p. uč. Pavlíny Křížové a jejich tř.
p. uč. M. Kvapila.
Z výsledkové listiny (výpis)
1. místo tým Vikči Růžičkové
2. místo tým Evči Mikudimové
3. místo tým Vojty Adama.
GRATULUJEME!!!
Děkujeme naší devítce a všem zúčastněným!!!

PŘEJEME VŠEM NAŠIM ŽÁKŮM, ŽÁKYNÍM, RODIČŮM,
PŘÁTELŮM A PRACOVNÍKŮM ZŠ a MŠ RAPŠACH, ZŠ Třeboň –
PRACOVIŠTĚ RAPŠACH, OÚ RAPŠACH,
OBYVATELŮM OBCE RAPŠACH A VŠEM LIDEM DOBRÉ VŮLE
KRÁSNÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2018!!!
22. 12. jsme se rozloučili s paní kuchařkou Bedřiškou Císařovou, která (na druhý pokus) odchází do zaslouženého důchodu.
Děkujeme ji za vše, co pro naši školu udělala a víme, že se s ní budeme i nadále setkávat na našich akcích.
22. 12. nás navštívil bývalý žák Roman Kocina a povídali jsme si hlavně o kovařině.
23. 12. – 2. 1. vánoční prázdniny.
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26. 12. se v kostele sv. Zikmunda od
15.00 hodin uskutečnil vánoční koncert
v podání Rapšašského komorního orchestru.
Další koncerty:
29. 12. Suchdol nad Lužnicí (kostel sv.
Mikuláše v 19.00 hodin)
29. 12. Cep (kostel sv. Jana Křtitele
v 17.00 hodin)
30. 12. Třeboň (kostel sv. Jiljí v 15.00
hodin)
30. 12. České Budějovice (kostel Panny
Marie Růžencové v 18.00 hodin)
6. 1. 2018 Chlum u Třeboně (kostel Nanebevzetí Panny Marie v 15.00 hodin).
Děkujeme muzikantům, pěvcům a pěvkyním z Rapšašského komorního orchestru
za příjemné setkání s duchovní hudbou!!!
30. 12. od 10.00 hodin uspořádal ve školní tělocvičně náš TOM Práčata 33. 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 33. ročníku vánočního turnaje v líném tenisu:
1. místo: Adýs a Luxík Havlovi
2. místo: Pety Peterka a Kája Snětina
3. místo: Kamča a Honza Kreklík.
Všem zúčastněným soutěžícím děkujeme za skvělé výkony
a stanuvším na stupních vítězů gratulujeme!!!
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31. 12. se někteří členové našeho oddílu vypravili na Javořici, protože v Karlstiftu opět
nebyl sníh.

LEDEN 2018
1. 1. 2018 jsme se spolu s TOMÍKY od 10.00 hodin vypravili z návsi u kostela na již tradiční a stále oblíbenou novoroční vycházku. Bylo nás dvacet sedm a tři psi. Absolvovali
jsme obvyklou trasu Rapšach – Kočvarák – Peklo – buřty – Žabák – Kruháč – Bamšule – Rapšach a MOC jsme si to užili!
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2018!!!
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4. 1. se naši žáci a žákyně pod vedením
svých vyučujících v rámci dopolední výuky
vypravili do kostela sv. Zikmunda, kde
navštívili výstavu prací dětí z MŠ, ZŠ a ZŠ
Třeboň – pracoviště Rapšach.
Děkujeme všem tvůrcům výtvarných
děl!!!

3. 1. a 5. 1. si připravili rodiče Lucky
Machačové pro 4. třídu prezentaci o poznávací cestě po Portugalsku, a tím přiblížil
spolužákům Lucky „domácí školu“. Všechna
zajímavá místa představili na krásných fotografiích, vyprávění doplnili sbírkou přírodnin
(korková kůra, plod z korkovníku, větvička z eukalyptu, mušle, aj.).
Velmi děkujeme za poutavé vyprávění!!!
8. 1. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z pitíčka 100% jablko –
broskev v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským
společenstvím a také obdrželi krabičku mléka neochuceného v rámci projektu „Mléko do
škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.
12. 1. se v rámci dopolední výuky uskutečnil 4. ročník skokanské soutěže Rapšašská
laťka za účasti našich žáků a žákyň 4. 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 diplom.
Z výsledkové listiny – Rapšašská laťka 2018 (4. třída)
DÍVKY
1. místo Lucka Machačová (102 cm)
2. místo Ája Mašková (101 cm)
3. místo Štěpánka Vaňátková (96 cm)
HOŠI
1. místo Péťa Svoboda (101 cm)
2. místo Kája Žahour (100 cm)
3. místo Danda Šikr (100 cm).
Děkujeme všem zúčastněným nadšeným skokanům a skokankám za
skvělé výkony a stanuvším
na stupních vítězů gratulujeme!!!
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15. 1. jsme zveřejnili zprávičky z naší
mateřské školičky sepsané p. ved. uč. Janou
Šikrovou:
4. 12. k nám do školky zavítal Mikuláš
spolu se svou družinou. Zazpívali jsme mu
písničky a slíbili, že budeme celý rok hodní
a za odměnu jsme dostali balíčky
s dobrotami. Ale ještě větší radost jsme měli
z toho, že Mikuláš přinesl i sněhovou nadílku a tak jsme si mohli poprvé (a zatím
i naposled) zařádit ve sněhu. Dokonce jsme

zvládli postavit i sněhuláčí rodinku.
6. 12. zazvonila paní pošťačka a přinesla nám balík. Ale představte si od koho!!! František a Jitka z Kouzelné školky nám za obrázky ježečka Bodlinky, které jsme jim namalovali, poslali Lego vláček. To bylo překvapení. Měli
jsme velikou radost a ještě větší radost jsme měli, když
Jitka naše obrázky ukázala v televizi!!!
19. 12. jsme ve školce přivítali maminky, tatínky babičky, dědečky a ostatní příbuzné na Vánoční besídce.
Strávili jsme společně krásné odpoledne plné básniček,
písniček, pohádek a zpříjemnili si tak předvánoční čas
a zkrátili si to dlouhé čekání na Ježíška.
20. 12. jsme od rána byli netrpěliví, jestli včerejší besídka třeba nepřilákala Ježíška. Po svačině jsme společně zazpívali koledy, rozkrojili si jablíčko, hodili bačkorkou a potom jsme otevřeli okno a zavolali Ježíška. Po
dlouhém čekání jsme opravdu uslyšeli zvoneček a pod
stromečkem našli krásné dárky. To bylo radosti!!!!
A pak už jsme si jen hráli a hráli a hráli…
21. 12. se v kostele uskutečnilo slavnostní zahájení
výstavy výtvarných prací dětí ze ZŠ, ZŠ praktické a našich školáčků. Obrázky a výrobky
našich šikovných dětí doprovodil krásný koncert, na kterém zazpívala také naše Gábinka
Plánková a Honzík Šikr.
22. 12. jsme nachystali vánoční nadílku také pro zvířátka na naší školkové zahradě. Vyrobili jsme (za velké pomoci mamky a taťky Švecových) krmítka pro ptáčky, navlékli
jeřabinové korálky, přichystali seno do jesliček pro naše srnečky, které k nám chodí na žaludy
a oříšky pro naši veverku Čiperku.
10. 1. proběhl v základní škole další ročník soutěže ve skoku vysokém Rapšašská laťka.
Všichni malí skokánci si vedli moc dobře. Suverénně nejlepším skokanem se letos stal Kubík
Kovařík, který zdolal laťku ve výšce 76 cm. Hlavně jsme si ale vyzkoušeli zase něco nového a moc jsme se u toho všichni bavili.
DĚKUJEME!!!
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15. 1. – 16. 1. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z hruštičky
v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a také obdrželi krabičku mléka neochuceného v rámci projektu „Mléko do škol“
finančně podporovaného Evropským společenstvím.
16. 1. jsme v 06.05 hodin SEZČ zaznamenali pokles teploty na minus 5 °C a poletující
v mírném větru sněhové vločky.
16. 1. naši žáci a žákyně z II. stupně
oslavili v rámci odpolední výuky svůj skokanský svátek – uskutečnil se 5. ročník závodu ve skoku vysokém Rapšašská laťka.
Hlavní rozhodčí p. uč. Martin Wipplinger
hodnotil výkony zúčastněných nejen
z hlediska dosažené výšky skoku do měkkých duchen, ale i jeho kvalitní provedení.
Obecenstvo vytvořilo bezvadnou kulisu,
která vyburcovala sportovce a sportovkyně
ke skvělým výkonům – závodníci a závodnice se navzájem povzbuzovali.
Z výsledkové listiny – Rapšašská laťka 2018 (II. stupeň)
Dívky II. stupeň
1. místo Evička Mikudimová (118 cm)
2. místo Karolínka Žahourová (115 cm)
3. místo Zuzka Onderková (113 cm)
Hoši 6. třída a 7. třída
1. místo Adam Holub (138 cm)
2. místo Ondra Marek (133 cm)
3. místo Míla Vaňátko (128 cm)
Hoši 8. třída a 9. třída

1. místo Vojta Adam (150 cm)
2. místo Honza Rácz (140 cm)
3. místo Pavel Šantroch (138 cm).
Děkujeme všem zúčastněným skokanům a skokankám za skvělé výkony
a stanuvším na stupních vítězů gratulujeme!!!
19. 1. jsme od ranních hodin zaznamenali vydatné sněhové přeháňky.
20. 1. – 21. 1. naši pohraniční domovinu pokryla sněhobílá peřinka…a mrzne… Naše
USB propojení s rozhraním LABQUEST 2 a s programem LOGGER PRO s přenosnými
zařízeními ve spojení s čidlem pro měření teploty Go!Temp naměřilo hodnotu minus 4,1 °C
(v 07.00 hodin SEZČ u školní družiny).
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22. 1. se v rámci dopolední výuky (1. a 2.
hodina) na II. stupni uskutečnila cestovatelská přednáška o městech, národních
parcích a zážitcích z cest a života v USA.
DĚKUJEME NAŠIM MILÝM HOSTŮM PANU MICHALOVI A PETROVI
ZA ZAJÍMAVĚ, POUTAVĚ A POUČNĚ STRÁVENÝ ČAS!!!
22. 1. si naši žáci a žákyně z I. a II.
stupně užívali vitamínky z pomeranče
v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a také obdrželi mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.
25. 1. se zájemci z řad našeho žactva II. stupně zúčastnili bruslení na zimním kluzišti
v prostorách Tyršova stadionu v Třeboni pod vedením p. uč. Pavlíny Křížové a p. uč. Ondřeje Maxy. Odpolední výuka na II. stupni odpadla.

26. 1. se od 8.00 hodin uskutečnilo již tradiční setkání žáků a žákyň z naší ZŠ a ze ZŠ
Třeboň – pracoviště Rapšach a všech vyučujících s naší oblíbenou skupinou historického
šermu Pernštejni z Pardubic, tentokrát v rámci pořadu STARÉ POVĚSTI ČESKÉ.
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Více na http://www.pernstejni.cz/
DĚKUJEME NAŠIM MILÝM
HOSTŮM
ZA ZAJÍMAVĚ, POUTAVĚ A POUČNĚ STRÁVENÝ ČAS!!!
V týdnu od 22. 1. absolvovala v naší škole náslechovou pedagogickou praxi paní
Irena Foltová.

31. 1. předávání pololetního vysvědčení, výsledků naší práce za I. pololetí.

ÚNOR 2018
2. 2. jsme si užívali pololetní prázdniny.
5. 2. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z rajčátka v rámci projektu
„Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a také obdrželi mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.
6. 2. zaznamenalo v 7.00 hodin SEZČ venkovní čidlo řídící jednotky kotlů v naší škole
pokles teploty na minus 9 °C.
6. 2. se naši žáci a žákyně 2., 4. a 5. třídy zúčastnili poslední dvouhodinové lekce povinné výuky plavání v plaveckém bazénu v Jindřichově Hradci. Za své výkony obdrželi
Mokré vysvědčení.
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7. 2. se v rámci naší dopolední výuky na
I. stupni uskutečnilo školní kolo víceoborové soutěže ZVONEK z Novohradských
hor v oboru recitace.
Zasloužený potlesk publika, diplom nebo
účastnický list spolu s dobrým pocitem byly
velkou odměnou všem vystupujícím.
Výsledky školního kola recitační soutěže ZVONEK z Novohradských hor 2017
Kategorie MŠ
1. místo Anežka Schiendlová, Štěpánka
Martínková, Lívinka Dvořáková,
Hanička Daňková, Honzík Šikr, Lukášek Grundza, Gábinka Plánková a Kubík
Kovářík
Kategorie 1. třída
1. místo Matyášek Dvořák
2. místo Daník Kica
3. místo Vanesska Grundzová
Kategorie 2. třída
1. místo Péťa Ferenc
2. místo Lukášek Vobořil
3. místo Mareček Šťáva a Kačka Vaňátková
Kategorie 3. třída
1. místo Janička Hubálovská
2. místo Filípek Bárta
3. místo Toník Ouška
Kategorie 4. třída
1. místo Vaneska Móžiová (Nejkrásnější
pes – M. Kratochvíl) a Danda Šikr
(Proč má pes jazyk v hubě – J. Brukner)
2. místo Nelča Kykrychová (Čert a Káča – J. Žáček) a Pepča Břenek (Zlatá rybka –
M. Kratochvíl)
3. místo Kačka Mia Ferencová (Loučení vlaštoviček – F. Halas) a Pepča Pavlík (Špaček –
M. Kratochvíl)
Kategorie 5. třída
1. místo Kájina Korbelová
2. místo Honzík Krejčí
3. místo Petruška Borovková.
Z rozhodnutí poroty postoupili do oblastního kola Zvonku z Novohradských hor:
kategorie MŠ – Anežka Schiendlová a Štěpánka Martínková;
kategorie ZŠ – Janička Hubálovská, Vaneska Móžiová, Kačka Mia Ferencová a Kájina
Korbelová.
Děkujeme všem zúčastněným žákům a žákyním za hodnotný umělecký zážitek
a vítězkám a vítězům gratulujeme!!!
Děkujeme vyučujícím z I. stupně a MŠ za zorganizování nezapomenutelného setkání
s dětským přednesem!!!
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7. 2. – 8. 2. nám Paní Zima nadělila sněhovou peřinku.
8. 2. se zájemci z řad našeho žactva II. stupně a 5. třídy zúčastnili pokračování školy
bruslení na zimním kluzišti v prostorách Tyršova stadionu v Třeboni pod vedením p. uč.
Pavlíny Křížové a p. uč. Ondřeje Maxy. Odpolední výuka na II. stupni odpadla.

12. 2. – 16. 2. jsme si užívali jarní prázdniny.
19. 2. zaznamenalo v 7.00 hodin SEZČ venkovní čidlo řídící jednotky kotlů v naší škole
pokles teploty na minus 12 °C. A sněží…
19. 2. jsme zveřejnili: projektové vyučování na téma ZOH začalo ve čtvrté třídě
v pátek 9. února pod vedením p. tř. uč.
Radky Círalové. Po prezentaci, ve které se
žáci seznámili se základními informacemi
a fotografiemi z Pchjongčchangu, se pustili
do samostatné nebo skupinové práce. Vyhledávali informace o jednotlivých sportovních
disciplínách na internetu, zpracovávali je na
nástěnku. Tipovali výsledky hokejových
zápasů českého týmu. Dále celkové množství získaných medailí všech reprezentantů ČR. Kreslili maskoty, vyplňovali pracovní list aj.
19. 2. nás navštívila bývalá žákyně Terezka Žahourová a povídali jsme si o tom, co život přinesl, přinese a přináší.
19. 2. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z pomeranče v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a také
obdrželi mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.
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19. 2. – 2. 3. absolvovala v naší škole na I. a II. stupni a v rámci volnočasových aktivit
souvislou pedagogickou praxi slečna Eliška Eší Kreklová.
22. 2. se uskutečnilo v rámci dopolední výuky setkání našich žáků a žákyň 4. a 6. – 9.
třídy a jejich vyučujících s delegací japonských studentů z Kagawa univerzity, kteří nás
navštívili pod vedením p. Mgr. Šárky Vrchotové z Obchodní Akademie (OA) v Třeboni.
O projektu ze školního roku 2016/17 na http://www.sostrebon.cz/a-1003-v-letosnim-rocepokracuje-nas-cesko-japonsky-projekt.html
DĚKUJEME NAŠIM MILÝM HOSTŮM
ZA ZAJÍMAVĚ, POUTAVĚ A POUČNĚ STRÁVENÝ ČAS!!!
DĚKUJEME VŠEM NAŠIM ŽÁKŮM, ŽÁKYNÍM A JEJICH VYUČUJÍCÍM
ZA PŘÍPRAVU SETKÁNÍ!!!

23. 2. jsme zveřejnili zprávičky z naší mateřské školičky sepsané p. ved. uč. Janou Šikrovou:
18. 1. jsme podruhé v tomto školním roce přivítali divadlo LUK, tentokrát s pohádkou
Medvíďata. Veselá pohádka nás jako vždy nezklamala a těšíme se napříště.
7. 2. jsme se zúčastnili školního kola recitační soutěže Zvonek z Novohradských hor.
Všichni naši recitátoři podali skvělý výkon a na základě hodnocení poroty postoupila Štěpánka Martínková a Anežka Schiendlová do oblastního kola v Nových Hradech.
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20. 2. Tento týden jsme jako správní fanoušci věnovali olympijským hrám. Poznali jsme společně naše medailisty, povídali si
o některých sportech a nakreslili si oblíbené
sporty a sportovce.
Ve středu jsme si v tělocvičně uspořádali svou olympiádu. Začali jsme samostatnými nájezdy v hokeji, poté jsme si po vzoru
Ester Ledecké užili slalom a nakonec jsme si
vyzkoušeli i curling. Jelikož si všichni spor-

tovci počínali skvěle a hlavně hráli čestně,
odnesli si zaslouženou olympijskou medaili.
22. 2. se to v naší školce hemžilo všemi
možnými pohádkovými stvořeními. Princezny, kovbojové, piráti, všemožná zvířátka
a bojovníci ….. Dokonce dorazil i vlk a nebýt včasného zásahu myslivce, kdovíjak by
skončila chudák Karkulka. A protože nesla
v košíčku víno a bábovku, došlo i na občerstvení. Potom jsme tancovali, soutěžili
a hlavně řádili a dováděli. Zkrátka jsme si
náš školkový karneval báječně užili!
DĚKUJEME!!!
23. 2. jsme zahájili veřejnou sbírku Fondu Sidus formou prodeje následujících výrobků: propiska „Změň sebe“ (cena 35,- Kč), odznak „Mořský svět“ (cena 35,- Kč) a lepíci, malování a básničky „Dospěláci mají práci“ (cena 50,- Kč.)
DĚKUJEME VŠEM PŘISPĚVATELŮM!!!
19. 2. – 23. 2. Zimní olympijské hry (projektové
vyučování) sportovně prožívali čtvrťáci s tř. uč. R.
Círalovou a slečnou Eliškou Kreklovou, která vykonávala pedagogickou praxi.
Třída se rozdělila do čtyř olympijských týmů, které
mezi sebou bojovaly. Reprezentantky a reprezentanti
během hodin TV, ČJ, MA, ČAS získávali body potřebné
k vítězství v ZOH. Soupeřili např. v těchto sportovních
disciplínách: alpské lyžování aneb „Jako Ester Ledecká“, curling, biatlon, krasobruslení. Dále nosili vypracované domácí úkoly týkající se ZOH, vyráběli, kreslili,
malovali, doplňovali pracovní listy, osvojovali si nové
informace atd. Nálada byla nejen sportovní. 
Olympijský oheň dohořel v pátek po slavnostním
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vyhlášení výsledků:
1. místo: Olympijský tým (Štěpka, Váňa, Péťa, Pepča B.)
1. místo: Kobry (Nelča, Danda, Ája, Kačka V.)
2. místo: Forever (Pepča P., Simča, Eliška K., Káťa)
3. místo: Jaguáři (Eliška V., Náťa, Robin, Lucka).
26. 2. jsme v 6.00 hodin SEZČ zaznamenali pokles teploty na minus 20 °C a v 7.00 hodin
venkovní čidlo řídící jednotky kotlů – minus 23 °C. A mrzne…A sněží…
26. 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 čtyř slok. Občerstvení: kakao, čaj,
sušenky, sněhové věnečky aj.
Děkujeme všem zúčastněným žákům,
žákyním a jejich vyučující
za hodnotný umělecký zážitek!!!
26. 2. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z jablíčka v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a také
obdrželi mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.
28. 2. se naše recitátorské naděje pod
vedením p. řed. Karla Snětiny a za doprovodu p. školníka Františka Davida zúčastnily
oblastního kola zájmově umělecké soutěže
„Zvonek z Novohradských hor“ 2018
(obor recitace) od 9.00 hodin v kulturním
domě Malonty.
Kategorie 2. a 3. třída: Janička Hubálovská
Kategorie 4. a 5. třída: Kačka Ferencová,
Kájina Korbelová, Vaneska Móžiová
Kategorie 6. a 7. třída: Kájina Dvořáková,
Zuzka Onderková
Žádné z prvních míst děvčata sice neobsadila, ale ostudu nám rozhodně neudělala
– určitě ve všech kategoriích patřila k té lepší polovině!
Děkujeme všem našim vystupujícím za příkladnou reprezentaci školy!!!
Děkujeme vyučujícím za přípravu recitátorů a recitátorek!!!
Děkujeme pořadatelům za milé a pohostinné přijetí!!!
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BŘEZEN 2018
1. 3. se uskutečnila přehlídka našich
zlatohrdelních nadějí za účasti žáků a žákyň zejména I. stupně a 6. třídy a dětí
z naší mateřské školičky v rámci již tradiční školní pěvecké soutěže ZVONEK
z Novohradských hor 2018.
V tento čas směřujeme v pilné přípravě
k účasti na dalším ročníku víceoborové soutěže ZVONEK z Novohradských hor 2018
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 ZVONEK z Novohradských hor 2018
MŠ
1. místo Anežka Schiendlová a Matýsek Švec – Marjánko, Marjánko
1. místo Kačenka Ferencová – Pod naším okýnkem
1. místo Gábinka Plánková a Honzík Šikr – Ej, hoja hoja
1. třída
1. místo Matýsek Holub – Kdybys měla má panenko
2. místo Vaneska Grundzová – Pod naším okýnkem
3. místo Barunka Krátká – Travička zelená
2. třída
1. místo Péťa Ferenc – Tři citrónky
2. místo Kevin Dudi – Vrť sa děvča
3. místo Kačka Vaňátková – Čerešničky
3. třída
1. místo Roman Šopík – Parta z ranče Y
2. místo Filípek Bárta – Na tom pražským mostě
3. místo Kubík Daněk – Parta z ranče Y
3. místo Janička Hubálovská – Čerešničky
4. třída
1. místo Natálka Hanková – Mezi horama
1. místo Eliška Vávrová – Už se krumlovský
zámeček bourá
1. místo Danda Šikr – Muzikanti, co děláte
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2. místo Káťa Ferencová – Červená řeka
2. místo Štěpánka Vaňátková – Starý příběh
3. místo Pepča Břenek – Tulácký ráno
5. třída
1. místo Kristýna Holubová – A ja taka dzivočka
2. místo Soňa Holá – Bláznova ukolébavka
3. místo Karolína Korbelová – Kometa
3. místo Nela Hanková – Bláznova ukolébavka
6. třída
1. místo Jirka Daněk – Tři kříže
2. místo Karolína Žahourová – Anděl
3. místo Samanta Dudiová – A ja taka dzivočka.
Děkujeme všem zúčastněným dětem
za hodnotný umělecký zážitek a vítězkám a vítězům a postupujícím gratulujeme!!!
Děkujeme všem vyučujícím
za zorganizování nezapomenutelného setkání s písničkou!!!
2. 3. Paní Zima vládne našim dálavám – sněží a vane velmi čerstvý vítr.
2. 3. nás navštívily bývalé žákyně Lia Hrubá a Terka Hánová a povídali jsme si o tom,
co život přinesl, přinese a přináší.
5. 3. – 6. 3. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z papriky v rámci
projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a
také obdrželi mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného
Evropským společenstvím.
6. 3. jsme zveřejnili: po olympiádě (ZOH) děti z naší školky nakreslily obrázky a poslaly je Ester Ledecké. Ta jim za to za odměnu poslala několik kartiček se svým podpisem.
Děkujeme!!!
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6. 3. se zájemci z řad našeho žactva zúčastnili pokračování školy bruslení na zimním
kluzišti v prostorách Tyršova stadionu v Třeboni pod vedením p. uč. Pavlíny Křížové a p.
uč. Ondřeje Maxy. Odpolední výuka na II. stupni odpadla.

6. 3. se Paní Zima nevzdává…stále sněží…a potom taje…
7. 3. nás navštívili bývalí žáci Míra Plch a Zbynďa Schicker a bývalá žákyně Nicol
Faktorová. Povídali jsme si o tom, co život přinesl, přinese a přináší.
10. 3. uspořádal od 14.00 do 16.00 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 a také pojídáním párků
v rohlíku, koláčků a minipizz – mňam!!!
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A jaké masky jsme potkávali na tanečním
parketu?
Dva oslíky, halloweenské příšery, princezničky nejen na hrášku, komandos, berušky,
fotbalisty, stínové bojovníky, akční hrdiny,
hospodyňku
z hradu,
mimozemšťana,
Spidermana, Ironmana, nindži, šmoulíky, piráty i více než sedmi moří, bojovníky, čarodějnice a čaroděje, kostlivce, čerta, Pipi, klauny z hororů, žabičku, kočičku, myšičku, roztomilá zvířátka aj., tedy necelých čtyřicet
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 zapojili také jejich rodiče. A na hit
Jede mašinka jsme opět (a jak jinak) 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 a podporu našich akcí!!!
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!!!
12. 3. nás navštívila bývalá žákyně Terka Žahourová a bývalí žáci Honza Jelínek
a Luky Marek. Povídali jsme si o tom, co život přinesl, přinese a přináší.
12. 3. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z mandarinky v rámci
projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím
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a také obdrželi mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného
Evropským společenstvím.
V týdnu 12. 3. – 16. 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 Románek Šopík (62 bodů, 68,89 %)
2. místo Toníček Ouška (51 bod, 56,67 %)
3. místo Pavlínka Krátká (49 bodů, 54,44 %)
Kategorie Klokánek
1. místo Pepča Břenek (102 body, 85,00 %)
2. místo Karolínka Korbelová (86 bodů, 71,67 %)
3. místo Péťa Svoboda (75 bodů, 62,50 %)
Kategorie Benjamín
1. místo Zuzka Onderková (71 bodů, 59,17 %)
2. místo Verunka Břenková (69 bodů, 57,50 %)
3. místo Karolínka Žahourová (62 bodů,
51,67 %)
Kategorie Kadet
1. místo Vojta Adam (61 bodů, 50,83
%)
2. místo Dan Karl (59 bodů, 49,17 %)
3. místo Ben Ferenc (51 bodů, 42,50
%).
Děkujeme všem zúčastněným soutěžícím za prokázané dovednosti a znalosti
a umístivším se na předních pozicích
gratulujeme!!!
16. 3. jsme zveřejnili výsledky školního kola výtvarné soutěže ZVONEK
z Novohradských hor 2018.
Kategorie 2. a 3. třída
1. místo Vaňátková Kačka, 2. třída
2. místo Vaňátková Renatka, 2. třída
Ouška Toník, 3. třída
3. místo Šťáva Pavlík, 2. třída
Šopík Roman, 3. třída
Kategorie 4. a 5. třída
1. místo Ferencová Kačka Mia, 4. třída
Kykrychová Nelča, 4. třída
Holubová Kristýnka, 5. třída
2. místo Vaňátková Štěpka, 4. třída
Vávrová Eliška, 4. třída
Borovková, Petruška, 5. třída
3. místo Břenek Pepča, 4. třída
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Machačová Lucka, 4. třída
Miklová Terka, 5. třída
Kategorie 6. a 7. třída
1. místo Velická Terka, 6. třída
DĚKUJEME VŠEM MALÝM A VELKÝM VÝTVARNÍKŮM
A JEJICH VYUČUJÍCÍM!!!
19. 3. jsme kolem 7.00 hodin stále ještě SEZČ zaznamenali minus 7°C a mírně a přeci
sněží…
19. 3. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z hruštičky v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a také
obdrželi mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.
20. 3. a 22. 3. jsme zahájili společnou přípravu na velikonoční jarmark tradiční
tvorbou a výrobou v následujících velikonočních řemeslných dílnách:
- pletené výrobky z papíru – zajíci, věnce a slepice (vedoucí dílny p. uč. Marie
Jirků, učebna 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)
Obloha byla zatažená, v pondělí sněžilo a mrzlo – v úterý a ve středu totéž,
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!!!
21. 3. se naši nadějní pěvci a pěvkyně zúčastnili pod vedením p. uč. Jany Šikrové a p.
řed. Karla Snětiny oblastního kola zájmově umělecké soutěže „Zvonek z Novohradských
hor“ 2018 (obor zpěv) od 13.30 hodin v aule ZŠ Horní Stropnice.
„Zvonek z Novohradských hor“ 2018 (obor zpěv) – výsledky

Kategorie 4. a 5. třída: Dan Šikr – 2. místo
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Natálka Hanková a Eliška Vávrová se sice
mezi prvními třemi neumístily, ale zpívaly
také výborně a zaslouží si velkou pochvalu!!!
GRATULUJEME VŠEM
K DOSAŽENÝM VÝSLEDKŮM A K
UMÍSTĚNÍ!!!
Děkujeme pořadatelům za milé a pohostinné přijetí!!!
Děkujeme všem našim vystupujícím za
příkladnou reprezentaci školy!!!
Děkujeme vyučujícím za přípravu a doprovod našich pěvců a pěvkyň!!!

24. 3. uspořádala Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu a náš zřizovatel, Obecní
úřad v Rapšachu, ve spolupráci se Základní školou Třeboň – pracoviště Rapšach, již tradiční
velikonoční jarmark od 09.00 do 12.00 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.
Výsledky soutěže o nejchutnější vaječný
pokrm aneb „Vraž do toho tucet vajec…“:
1. místo žákyně 4. třídy Katka Mia Ferencová
2. místo žák 6. třídy Jirka Daněk
3. místo paní Pavlína Křížová.
Prodejní stánky – zahradní keramika; perníčky, kremrole, medovník a medovina; kraslice
a drobné řemeslně zpracované vybavení do
kuchyně; 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, sladké bonbonky, pletení zajíčci, slepice, ošatky a věnce, zdobená perníková vejce a jiné dobrůtky z perníku a marcipánu,
velikonoční ručně drátovaní zajíčci a jiné
jarní a velikonoční ozdoby a ozdůbky, zdobení dřevění ptáčci, závěsné nejen zajíč-47-
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kovské proutěné dekorace, zdobené okruží
květináčů.
Občerstvení – klobásky, langoše, párky
v rohlíku, pizzy, limo, nealko, zelňačka
s pikantní klobásou, minipizzy, 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 soutěžícím, všem prodejcům, našim tvůrcům ve velikonočních
dílnách a ve školní družině,
všem našim žákům a žákyním
a našemu realizačnímu týmu dětí a dospěláků za zdárný průběh jarmarku!!!
27. 3. uspořádal p. uč. Martin Wipplinger v rámci odpolední výuky na II. stupni turnaj v mini fotbalu.
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.
Zúčastněné týmy:
Tým 1: Honza R., Kuba Z. a Lukáš H.
Tým 2: Vojta N., Pavel Š. a Jirka D.
Tým 3: Alex M., Ondra M. a Kuba A.
Tým 4: Míla V., Vojta A. a Adam H.
Z výsledkové listiny
1. místo M. Vaňátko, V. Adam a A. Holub
2. místo A. Móži, O. Marek a J. Adensam
3. místo J. Rácz, J. Zvěřina a L. Herzog.
Děkujeme všem zúčastněným sportovcům za skvělé výkony a všem na stupních vítězů gratulujeme!!!
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DUBEN 2018
29. 3. – 2. 4. jsme si užívali Velikonoce.

1. 4. Hořcová výzva konečně začala!!!
Někteří Tomíci začali sami doma plnit úkoly Hořcové výzvy hned v neděli, např. 9. Přišij
knoflík, 15. Poskládej origami jeřába, 21. Zahraj si s kamarády deskovou či karetní hru, 94.
Připrav vařenou večeři nebo oběd pro celou rodinu,….
2. 4. Hořcová výzva
Na společnou výpravu jsme s p. uč.
Radkou Círalovou vyrazili na Velikonoční
pondělí po obědě. Sešlo se nás nakonec 22
z 24 přihlášených. Všichni si vyzkoušeli ujít
1 km poslepu (č. 84), postavit domeček pro
skřítky z klacíků a dalších přírodnin (č. 13),
popoběhnout s kamarádem na zádech 30 m
(č. 28), viset za ruce 30 s na větvi (č.24).
Někteří přednesli báseň aspoň o 6 verších
(č.47), vylezli na strom a vydrželi na něm
sedět 15 minut (č. 19).
Výprava se vydařila a počasí nám přálo, prožili jsme krásný jarní den v přírodě!!!
4. 4. – 5. 4. uzavření školy a školky - odstávka dodávky elektrické energie.
4. 4. Hořcová výzva – na další výpravu, tentokrát do Třeboně, vyrazilo 19 Tomíků
pod vedením Radky Círalové. Všichni odhodlaní zdolat některé výzvy.
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Porozhlédli jsem se po krajině a spočítali
schody na vyhlídku (č. 86), trochu si zasportovali a vyblbli se v parku za lázněmi Aurora. Na výstavě v Domě přírody si doplnili
znalosti o přírodě na Třeboňsku, zhlédli film
o mokřadech, seznámili se s historií rybníkářství (č. 42). Na náměstí v Třeboni udělali
piknik (č. 99), někteří se při tom i opálili.
Nakonec jsme objímali Památný strom, 150
let starý jilm habrolistý (č.4).

6. 4. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z pitíčka 100% jablkomeruňka v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a také obdrželi mléčný výrobek
v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.
8. 4. Hořcová výzva
Nedělní odpoledne plnili členové Turistického oddílu s Radkou Círalovou další úkoly Hořcové výzvy.
Vyskákali padesát schodů střídavě po jedné a druhé
noze (č. 11), roztrhali nohama novinový papír na třicet
kousků (č. 14), zapískali si na trávu (č. 36), někteří přišili knoflík (č. 9), postavili domeček pro skřítky (č. 13),
uklízeli hodinu za školou (č. 57) a trénovali na středeční
Turistický závod.
Jiné úkoly průběžně plní Tomíci doma, např. Přespi
na neobvyklém místě, Připrav si svačinu do školy, Vyrob si náhrdelník z korálků, Zacvič si tři dny po sobě
ranní rozcvičku.
9. 4. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z jablíčka v rámci projektu
„Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného
Evropským
společenstvím
a také obdrželi mléčný výrobek v rámci
projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.
9. 4. se od 14.00 hodin do 17.00 hodin
uskutečnil zápis do 1. třídy s příběhem
o Birlibánovi (od Eduarda Petišky).
K zápisu se dostavili rodiče se svou ratolestí, také s rodným listem dítěte, svým
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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 Radka Círalová.
Nejdříve v ředitelně u paní učitelky Jany
Šikrové malujeme postavu a vezmeme si
zajíčka Janečka do učebny naší 4. třídy.
Mračivcovi Pepovi zarecitujeme básničku nebo zazpíváme písničku, říkáme písmenka, která slyšíme na začátku slova (opice, žabka, chalupa, ryba, šipka, jablko, loďka)
a také opakujeme slova, která slyšíme (kočka, sluníčko, koloběžka).
U lištičky Simonky počítáme ovoce (jablka, hrušky, švestky, meruňky, hroznové víno)
a odpovídáme, jakého ovoce je nejméně a nejvíce, ukazujeme na prstech a také počítáme
a víme, že nelámeme větve stromů.
V Bonbónovicích u Simonky (máme čokoládu, cukrovou vatu, lízací špalíky, ovocné hady, kyselé tyčinky, šlehačku, kakaový
krém, pralinky, zmrzlinu a hlavně různé
bonbonky) určujeme tvary, barvy, pořadí
a polohu bonbonků; házíme si velkým bonbonem.
U Lžiráda Dandy hrajeme na pravdu:
Sluníčko je žluté. Louka je modrá. Na jabloni rostou šišky. Pes má čtyři nohy. Slepice
má čtyři nohy. Na podzim kvetou stromy.
Mládě od krávy a býka je kůzle. Je to pravda?
A v Maňáskově, kde bydlí ztracené hračky, jsme našli ouško podle svého jména pro zajíčka Janečka, kterého jsme vytvořili ve školce.
Nakonec přilepíme s paní učitelkou Janečkovi ouško a vybereme si dárek od starších spolužáků – rybičku s korálkem a obdržíme pamětní list.
Děti také dostaly 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? Karolínka Doubková, Štěpánka
Pavlíková, Tobiášek Kollmann, Hanička
Daňková, Matýsek Švec, Štěpánka Martínková, Lukášek Grundza, Anežka Schiendlová,
Kubík Kovářík, Emmička Drhová, Martínek
Sokolík a Mireček Němec.
Děkujeme paní učitelce Radce Círalové a jejímu týmu čtvrťáků a čtvrťaček
za přípravu a realizaci zápisu a za jeho
zdárný průběh!!!
Naši nejmladší spolužáci a spolužačky,
budoucí prvňáčci, těšíme se na VÁS!!!
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10. 4. Hořcová výzva
Po odpoledce vyrazil Turistický oddíl
s Radkou Círalovou zdolat další úkoly
Hořcové výzvy, tentokrát směr Písečný
kopec (487 m n. m.) za Františkovem.
Všech 20 Tomíků se napilo ze studánky
(č. 59), prošli trasu přes čtyři barvy turistického značení (č. 96), našli Barčí Keš (č. 63),
zahráli si hry, které si sami připravili (č. 52),
někteří si zapamatovali ve třech cizích jazycích větu: „Ať žijí Tomíci!“ (č. 35) aj.
11. 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 (Rapšach, 14. 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:
http://rapsach.cz/tom/tz.htm
Termínová listina TZ: http://www.turistickyzavod.cz/index.php?page=terminova_listina
Seznam závodníků, jež mají zabezpečen přímý postup na Český pohár 2018: Danda
Šikr, Vojta Adam a Klárka Oušková
(http://www.turistickyzavod.cz/download/2018/Postupy_CP_2018.pdf )
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!!!)
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Kontrola „PD“ – překážková dráha (při
plížení pozor na Kájovo pravidlo „tři P“
a trefuj se míčkem s rozvahou!!!).
Kontrola „V“ – odhad vzdálenosti (zaměř pomocí azimutu správně cíl a nemůžeš
minout!!!)
Kontrola „O“ – orientace a azimutové
úseky (seřiď si buzolu, orientuj mapku,
správně urči směr a vzdálenost – netoulej se
na azimutech!!!) Mapu orientují všechny
kategorie.
Kontrola „TT“ – topografické a turistické značky (nikdo ti tu nepomůže – soustřeď

se a při vyplňování dvakrát uvažuj!!!)
Kontrola „KPČ“ – kulturně poznávací činnost (jsi na to sám, nepopleť to – označ pouze
jednou odpověď a s rozmyslem!!!)
Kontrola „D“ – dřeviny (to musíš opět zvládnout sám – tak se pořádně rozhlédni a nepřepisuj odpovědi!!!)
Kontrola „U“ – uzlování (pozor – ať se nezamotáš!!!)
Cíl (odevzdej startovní průkaz – relaxuj a v klidu čekej na vyhodnocení!!!)
A s jakými výsledky byl závod ukončen? (Výpis z výsledkové listiny)
Nejmladší žákyně
1. Simonka Šimáčková
2. Štěpánka Vaňátková
3. Viktorka Nýdlová – ZŠ a MŠ České Velenice
Nejmladší žáci
1. Danda Šikr
2. Pepča Břenek
3. Toník Ouška
Mladší žákyně
1. Barborka Dvořáčková – ZŠ a MŠ České Velenice
2. Lucka Nývltová – ZŠ a MŠ České Velenice
3. Kájina Žahourová
Mladší žáci
1. Martin Hubálovský
2. Péťa Svoboda
3. Kája Žahour
Starší žákyně
1. Magdalena Jandová – ZŠ a MŠ České Velenice
2. Klárka Oušková
3. Terka Dvořáková

-53-

ZŠ a MŠ v Rapšachu

Kronika 2017/2018

Starší žáci
1. Vojta Adam
2. Kuba Zvěřina
3. Samuel Gabčo – ZŠ a MŠ České Velenice
Mladší dorostenky
1. Zuzka Šebestová
Mladší dorostenci
1. Kuba Střítecký
2. Kuba Adensam
3. Pavel Šantroch
Starší dorostenky
1. Anička Círalová
Přípravka
1. Honzík Žiak s maminkou Miroslavou – ZŠ a MŠ České Velenice.
Děkujeme všem závodníkům a závodnicím a našim a milým hostům
za skvělé výkony v extrémních povětrnostních a teplotních podmínkách
a za příkladnou reprezentaci školy a oddílu!!!
VŠEM GRATULUJEME K UMÍSTĚNÍ!!!
Všem postupujícím přejeme hodně úspěchů v krajském závodě,
který se bude konat 14. 4. u nás na RAPŠACHU!!!
Děkujeme všem organizátorům, stavitelům trati, rozhodčím a pedagogickému dohledu za zdárný průběh závodu!!!
Děkujeme paní učitelce Radce Círalové za přípravu našich reprezentantů a reprezentantek!!!
DĚKUJEME FANDOVI CÍRALOVI ZA GENERÁLNÍ RENOVACI "BEDNY" STUPŇŮ VÍTĚZŮ!!!
Děkujeme všem vyučujícím, kteří se podíleli na přípravě našich reprezentantů a reprezentantek!!!
14. 4. jsme zasáhli na Mistrovství Jihočeského kraje (II. stupeň) – u nás na Rapšachu
– do bojů o další postup na závody Českého poháru.
Další závody:
1. závod Českého poháru (ČP1) – Rapšach (12. 5.)
2. závod Českého poháru (ČP2) – Karnivá (19. 5.)
3. závod Českého poháru (ČP3) – Otrokovice (2. 6.)
Mistrovství ČR (zároveň ČP4) a Supersprint – Kralupy nad Vltavou (16. 6.)
O naší účasti v TZ více na
http://www.turisticky-zavod.cz/
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Z výsledkové listiny Mistrovství Jihočeského kraje (II. stupeň) – RAPŠACH
Nejmladší žákyně: 1. Viktorie Nýdlová –
Č. Velenice, 2. Simonka Šimáčková, 3.
Štěpka Vaňátková
Nejmladší žáci:
1. Danda Šikr, 2.
Pepča Břenek, 3. Toník Ouška
Mladší žákyně:
1. Lucka Nýdlová –
Č. Velenice, 2. Barborka Dvořáčková – Č.
Velenice, 3. Kájina Žahourová
Mladší žáci:
1. Dominik Dvořák,
2. Martin Hubálovský, 3. Péťa Svoboda
Starší žákyně: 1. Magda Jandová – Č. Velenice, 2. Klárka Oušková, 3. Terka Dvořáková
Starší žáci:
1. Samuel Gabčo – Č. Velenice, 2. Vojta Adam, 3. Kuba Zvěřina
Mladší dorostenky: 1. Zuzka Šebestová
Mladší dorostenci: 1. Kuba Střítecký, 2. Fanda Ouška
Starší dorostenky: 1. Anička Círalová
Starší dorostenci:
1. Jakub Zimmel – Č. Velenice
SEZNAM NAŠICH POSTUPUJÍCÍCH DO ZÁVODŮ ČESKÉHO POHÁRU TZ 2018
Nejmladší žákyně: Simona Šimáčková, Štěpánka Vaňátková, Andrea Mašková
Nejmladší žáci: Daniel Šikr, Josef Břenek, Antonín Ouška, Jakub Daněk
Mladší žákyně: Karolína Žahourová, Nela Kykrychová
Mladší žáci: Dominik Dvořák, Martin Hubálovský, Petr Svoboda
Starší žákyně: Klára Oušková, Tereza Dvořáková, Veronika Břenková, Eva Mikudimová
Starší žáci: Vojtěch Adam, Jakub Zvěřina, Jiří Daněk
Mladší dorostenky: Zuzana Šebestová
Mladší dorostenci: Jakub Střítecký, František Ouška
Starší dorostenky: Anna Círalová
Děkujeme všem našim závodníkům a závodnicím za skvělé sportovní a vědomostní
a dovednostní výkony a za příkladnou reprezentaci školy, oddílu a regionu!!!
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!!!
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15. 4. Hořcová výzva
HOŘEC, kam se podíváš!!!
V pátek třináctého všichni plnili “bleskovku“
(č. 102). Abychom odvrátili smůlu a nepřízeň osudu,
přitáhli k sobě štěstí, tak jsme si vytvořili na těle vyobrazení hořce – rostliny štěstí. A někomu to štěstí vydrželo
až do soboty, na Turistické závody.
V neděli se třináct Tomíků vydalo na cyklovýlet
(č. 69) po okolí. Mladší ujeli 21 km, ti starší 41 km. Cestou hledali kešky (č. 63), v Klikově (keš - Klikovští
dřevopaliči), na Bukových kopcích (keš – Památné
stromy Chlumecka), v místech zaniklé obce Nová Věc
(keš – Jelení obora). „Velcí otužilí“ plnili výzvu – Vydrž
po kotníky v potoce nebo řece alespoň 2 minuty (č. 30).
V Dračici bylo drkotání zubů naštěstí povoleno.

16. 4. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z pomeranče v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a také
obdrželi mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.

.

16 4. náš TOM 2402 Práčata zorganizoval na školním dvoře od 14.00 hodin pod vedením p. řed. Karla Snětiny již 24. ročník naší oblíbené Kuličkiády.
Počasí bylo ve finále uplakané a moc jsme se všichni snažili.
Výsledky 24. ročníku Kuličkiády 2018
(výpis)
1. místo Péťa S.
2. místo Simi Š.
3. místo Kubík D.
Zúčastněným soutěžícím děkujeme za
skvělé výkony v extrémních povětrnostních podmínkách a všem nejen na stupních vítězů gratulujeme!!!
18. 4. se uskutečnilo jednání pedagogické rady a následně třídní schůzky rodičů s vyučujícími.
20. 4. se uskutečnil zkrácený turistický závod
v rámci Zážitkové turistiky s plněním úkolů na následujících stanovištích a kontrolách:
Start.
Kontrola „TT“ – topografické a turistické značky
(čtyři značky).
Kontrola „KPČ“ – kulturně poznávací činnost (čtyři
fotografie).
Kontrola „D“ – dřeviny (čtyři obrázky).
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Kontrola „PD“ – překážková dráha (tři
míčky na cíl z 10 metrů).
Kontrola „OM“ – orientace mapy.
Kontrola „U“ – uzlování (ambulanční
uzel).
Kontrola „A“ (pomocí buzoly a zadaného pochodového úhlu (stupňů) učit správný
terč a shodně označené kleště orazit do průkazu.
Chůze na špalcích a lyžích.
Turistická značka – nakreslit vlastní
značku.
Cíl.
Děkujeme všem nadšeným závodníkům a závodnicím
za skvělé výkony a k umístění jim blahopřejeme!!!
Všem organizátorům a organizátorkám děkujeme za zdárný průběh akce!!!
23. 4. jsme si v rámci dopolední výuky užili koncertní 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!!!
23. 4. si naši žáci a žákyně z I. a II.
stupně užívali vitamínky z papriky v rámci
projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím
a také obdrželi mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného
Evropským společenstvím.
23. 4. se naši žáci a žákyně
PoVo společensko vědní seminář
vypravili se svou p. uč. Pavlínou
Křížovou na cyklovýlet po okolí
Rapšachu.
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24. 4. Hořcová výzva
V pondělí na oddílovce stavěli kluci pod
vedením pana učitele Martina Kvapila plavidlo. Dílo se podařilo, těšíme se na dobrodružnou plavbu.
V úterý „Hořci“ sázeli lípu srdčitou.
Někteří v okolí školy, jiní doma na svých
zahradách – výzva č. 100.
25.4. se uskutečnilo oblastní kolo
Zvonek z Novohradských hor – výtvarná

část – v ZŠ na Nových Hradech.
Porota složená ze zástupců zúčastněných škol, za naši školu p. uč. Gabriela Sarah Círal,
rozhodla:
2. kategorie
2. místo Nelča Hanková
3. místo Nelča Kykrychová
3. kategorie
2. místo Terezka Velická.
Děkujeme všem našim nadějným výtvarnicím za
reprezentaci školy a blahopřejeme jim k umístění!!!
26. 4. 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.
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.
26. 4. Hořcová výzva
Tentokrát „Hořci“ zavítali na farmu p. Kepky, a
tím splnili úkol č. 48. Prohlédli si a suchým pečivem
nakrmili některá zvířata např. lamy, krávy, býky, kozy, berana, koně, perličky a slepice. Někteří se dokonce
„přitulili“ ke krávě Mařeně.
Děkujeme paní Svobodové, která všechny farmou
provedla!!!
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KVĚTEN 2018
1. 5. uspořádala Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu a Obecní úřad
v Rapšachu spolu se Základní školou Třeboň – pracoviště Rapšach a s místními
hasiči XI. 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 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/
Výstavka výtvarných, foto a rukodělných prací našich dětí z mateřské školičky a žáků a žákyň ze základní školy v kostele sv. Zikmunda.
Občerstvení: výborné specialitky teplé i studené kuchyně, pikantní klobásky, steaky či
špízy na grilu, domácí bramboráky, párek v rohlíku, gulášek, zelňačka, langoše, sýr, ovocné
čokošpízy a čokodobrůtky, osvěžující ovocné salátky, domácí palačinky, točené pivo, osvěžující limo různých příchutí i bez nich, lahodná zmrzlinka, kávičky aj.
Stánky nabízející sortiment místního, regionálního i globálního původu – určený
k dekoraci i praktickému užitku, lahodný chuťovým pohárkům či oku náročného zákazníka.
Hry a zábava: skákací hrad Aladin.
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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, dobré
vínko, potřeby pro kancelář, poukázky na zboží a služby,
tekuté mýdlo, doplňky outfitu, dobroty a sladkosti, hračky,
sazenice, kytičky, rostlinky apod.
Velká loterie: zahradní krb od Ludvík KROČÁK,
FORWARD, Lomnice nad Lužnicí; laserová tiskárna
s náhradním tonerem od PÍŠA.cz, Suchdol nad Lužnicí;
dárkový koš přírodní kosmetiky od DÁRKY-DEKORACE,
Jaroslav KOLÁŘ, Klikov; maso z divočáka od HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA Rapšach; 10 kg hovězího masa od
FARMY Rapšach; dort od paní Zdeny KRÁSOVÉ, Suchdol
nad Lužnicí; dárkové poukazy na obědové menu od KRČMY U KELLYHO, Třeboň; 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; prima dortík od paní Anny NOVÁKOVÉ,
Františkov; pět dárkových poukazů na pizzové menu od PIZZERIE PANSKÝ ŠENK, paní
Zdena Sokolíková, Tušť; dva dárkové poukazy na obědové menu od PENZIONU LUŽNICE,
BENEŠOVI, Tušť; dárkové poukazy na odběr zboží od LÉKÁRNY U PANNY MARIE POMOCNÉ, pan Libor Durek, Suchdol nad Lužnicí; maso z daňka od FARMY Rapšach.
Zikmundohraní opět předcházela velkolepá příprava – dojednávání účasti a zázemí pro
vystupující, diváky, občerstvení, sponzorských darů do tomboly a velké loterie, příprava tomboly a velké loterie, stánkového sortimentu a dalšího materiálního zázemí a prostor včetně
personálního obsazení. Přípravná jednání probíhala na úrovni našeho obecního úřadu.
Také se uskutečnila generálka vystoupení a instalace výstavky našich dětí v kostele sv.
Zikmunda.
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:

SDH CIHELNA – CIHELŇÁČCI RAPŠACH
Vítěz v kategorii hudební:

PĚVECKÝ SOUBOR
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
A MATEŘSKÉ ŠKOLY
V RAPŠACHU
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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, konstruktérovi a staviteli televizní věže panu J. Daňkovi,
partnerům a sponzorům, prodejcům a vystavovatelům, našim autorům a autorkám
výtvarných děl a jejich vyučujícím,
obecnímu úřadu a místním hasičům, 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 XI. ročníku Zikmundohraní!!!
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30. 4. a 2. 5. ředitelské volno.
V týdnu od 2. 5. byla provedena odbornou firmou rekonstrukce kanalizace v prostoru
školního dvora a podél školy.
3. 5. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z pitíčka 100% červený
mix ovoce v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a také obdrželi mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“
finančně podporovaného Evropským společenstvím.
4. 5. jsme zveřejnili:
27.4. Hořcová výzva
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V podvečer 27. dubna jsme shlédli pěkný film o tomícich (č. 61), který ukazuje, co všechno dělají a co umí. Překvapením bylo, že jsme ve filmu poznali Kubu Z. a Zuzku Š. Poskládali jsme origami jeřába (č.15).
Na dvouhodinovou noční procházku přírodou (č.78) v 9 hodin večer se nás vydalo devatenáct, přišli nás podpořit tři “nehořci - kmeti“ Zuzka, Anička a Eší. Lesem statečně procházely
čtveřice, trojice i jednotlivci.
Noční oblohou nás provedla Kájina K. Přestože se úplněk blížil, našli jsme Velký vůz,
Polárku, Herkula, Pastevce aj. (č. 7, 22).
Nakonec jsme malovali světlem.
4. 5. – 5. 5. si naše děvčata z kroužku dovedných rukou pod vedením p. uč. Pavlíny
Křížové užívala nocování ve školičce s následujícím programem: vaření, pečení, smažení
a cukraření (langoše, tvarohové koblížky, sněhové pusinky a indiánky, pita chléb plněný
grilovaným masem a zeleninou, čokoládové trubičky), trocha pohybu (sportovní aktivity na
hřišti a v tělocvičně), sledování videa (film s kuchařskou tematikou pro pobavení a inspiraci),
zdravý spánek, snídaně (vlastnoručně připravené pečivo a další dobroty), úklid a balení
výtvorů.
8. 5. Malá pískovna
O úterním volnu se vydali členové Turistického oddílu na kolech na malou pískovnu,
kde se učili základům pádlování na vlastnoručně vyrobeném plavidle.
9. 5. se naši žáci a žákyně pod vedením p. řed. Karla Snětiny zapojili od 8.30 hodin do
finálového setkání zájmově umělecké soutěže „Zvonek z Novohradských hor – GALA“
2018 zástupců všech škol z jednotlivých odvětví v Nových Hradech.
Zúčastněné děti: Nelinka Kykrychová, Danda Šikr, Terezka Velická a Nelča Hanková.
Děkujeme pořadatelům za milé a pohostinné přijetí!!!
Děkujeme všem našim vystupujícím a soutěžícím
za příkladnou reprezentaci školy a regionu!!!
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10. 5. jsme zveřejnili zprávičky z naší mateřské školičky sepsané p. ved. uč. Janou Šikrovou:
1. 3. se naši zpěváčci – Matýsek Švec, Hanička Daňková, Kačka Ferencová, Gábinka
Plánková a Honzík Šikr – zúčastnili školního kola pěvecké soutěže Zvonek
z Novohradských hor. Všichni si vyzpívali postup do oblastního kola v Horní Stropnici.
6. 3. se v Benešově nad Černou konalo oblastní kolo výtvarné části soutěže Zvonek
z Novohradských hor. Naši školku reprezentovaly práce Karolínky Doubkové, Martínka
Sokolíka, Emmičky Drhové, Haničky Daňkové a Kubíka Kovaříka. Porotou vybrané obrázky
Haničky a Kubíka budou vystaveny v Nových Hradech na závěrečné přehlídce.
22. 3. jsme se vydali hledat naši skřítčí kamarádku vílu Jarmilku. Kytičky nám ukazovaly cestu a po splnění úkolů, které jsme
cestou našli, jsme nakonec našli i Jarmilku,
která se schovala u nás na školkové zahradě
do sena. Jaro tak může začít.
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28. 3. předvedli své skvělé výkony naši
zpěváčci v oblastním kole pěvecké soutěže
Zvonek z Novohradských hor. Všichni si
vedli skvěle a zaslouženě si odnesli krásné
ceny i zážitky z příjemného odpoledne.
9. 4. nastal velký den pro naše předškoláky. Dlouho očekávaný zápis do první třídy. Celý zápis byl inspirován knihou E. Petišky, Birlibán, kterou jsme společně ve
školce přečetli. V ředitelně na děti čekalo
překvapení – Janeček, zajíček, kterého jsme
si vyrobili ve školce, který ale ztratil svoje ouško. A děti se vydaly ho najít. Po cestě musely
splnit různé úkoly a na konci cesty ouško svému Janečkovi našly. Všichni zvládli zápis skvěle
a od 1. třídy bylo zapsáno 12 dětí.
10. 4. jsme se rozhodli, že vrátíme Jarmilku zpátky do lesa, kde bydlí s ostatními skřítky. Sluníčko nám krásně svítilo na cestu. V lese postavili pro skřítky domečky, pohráli si a
potom už se s Jarmilkou rozloučili a vydali
se na cestu zpět.
20. 4. si některé děti v rámci zážitkové
turistiky zkusily zaběhnout turistický závod
na školní zahradě. Parťáky a průvodce jim
dělali zkušení turisté ze 4. třídy. Čas a úsilí,
které děti věnovaly přípravě na závod, se
vyplatilo a pocit na stupních vítězů s medailí
na krku si děti po zásluze užily.
25. 4. jsme si na zahradě, kterou nám
zdobí nové prolézačky a houpačky, zasadili
lípu. Zakopali jsme k ní i tajnou schránku se vzkazem pro budoucí generace. Doufáme, že
nám lípa krásně poroste, stejně jako naši malí školáčci.
DĚKUJEME!!!
10. 5. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali
vitamínky z pitíčka 100% jablko-mrkev v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a také obdrželi mléčný
výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně
podporovaného Evropským společenstvím.
Dobrou chuť!!!
10. 5. se v naší školní družině uskutečnil
v odpoledních hodinách pod vedením p. vychovatelek
Anny Ticháčkové a Miroslavy Jáchymové již tradiční
slet čarodějnic a čarodějů spojený se zdobením a
májky v prostorách školního sadu.
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Čaruju, čaruju ráno,
aby mi vše hrálo.
Čaruju, čaruju k obědu,
ať mám ve všem pohodu.
Čaruju, čaruju k večeři,
ať se mi vše vydaří!
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)
- obětovaná – nejdelší had z oblečení
- štafetový střemhlavý let na koštěti (včetně slalomu)
- štafetová podlézaná
… 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:
- vymalovánky čarodějnic
- čarodějné vystřihovánky
- tvorba postav čarodějnic z papíru
- čarodějné skládačky a puzlíky
- čarodějné vaření a recepty (tři hrnky přátelství a dvě slzy štěstí, špetku naděje,
hrstičku hádek,…
- čarodějné hledání rozdílů na obrázcích
- 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!!!
12. 5. naše výprava reprezentantů a reprezentantek zasáhla na 1. závodu ČP1 TZ v Rapšachu – lokalita Tokániště do soupeření o mistrovský titul.
Výsledky 1. závodu Českého poháru (ČP1 Rapšach výpis)
NAŠE POSTUPY NA MČR TZ:
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(výsledky na: http://rapsach.cz/cp/files/Vysledky_1_CP_2018.pdf)
2. místo - Danda Šikr (nejmladší žáci) - postup na MČR
2. místo - Terka Dvořáková (starší žákyně) - postup na MČR
3. místo - Klárka Oušková (starší žákyně) - postup na MČR
3. místo - Vojta Adam (starší žáci) - postup na MČR
Kuba Zvěřina (starší žáci) - postup na MČR
Zuzka Šebestová (mladší dorostenky) - postup na MČR
3. místo - Anička Círalová (starší dorostenky) - postup na MČR
BÍLÝ POHÁR - 2. místo TOM PRÁČATA RAPŠACH
Děkujeme všem závodníkům a závodnicím za skvělé výkony v náročných podmínkách
trati a počasí a za příkladnou reprezentaci školy, oddílu, regionu a kraje!!!
VŠEM REPREZENTANTŮM DĚKUJEME A GRATULUJEME K UMÍSTĚNÍ!!!
DĚKUJEME VŠEM NAŠIM ORGANIZÁTORŮM A ROZHODČÍM A POMOCNÍKŮM Z ŘAD NAŠICH ŽÁKŮ A ŽÁKYŇ SOUČASNÝCH A BÝVALÝCH, RODIČŮ
A KAMARÁDŮ A KAMARÁDEK A PŘÁTEL ŠKOLY A ODDÍLU
ZA ZDÁRNÝ PRŮBĚH ZÁVODU!!!
Děkujeme všem našim organizátorům závodu a rozhodčím za pohostinné zázemí a bezva zážitek!!!
DĚKUJEME PANU Ing. MIROSLAVU LIDINSKÉMU ZA VELKOU PODPORU NAŠEHO ZÁVODU!!!
Všem postupujícím přejeme hodně úspěchů v soupeření o mistrovský pohár!!!
Děkujeme všem našim dospělákům za účast a doprovod!!!
DĚKUJEME PANU MÍROVI ŠEBESTOVI ZA VELKOU POMOC PŘI PŘÍPRAVĚ,
REALIZACI A ÚKLIDU ZÁVODU!!! DĚKUJEME PANÍ UČITELCE RADCE CÍRALOVÉ ZA ÚSPĚŠNOU PŘÍPRAVU NAŠICH REPREZENTANTŮ A REPREZENTANTEK!!!
DĚKUJEME NAŠEMU PANU ŘEDITELI KARLU SNĚTINOVI,
HLAVNÍMU VEDOUCÍMU TURISTICKÉHO ODDÍLU PRÁČATA,
ZA VEŠKEROU A MAXIMÁLNÍ
PODPORU PŘI ZAŘIZOVÁNÍ, PŘÍPRAVĚ A REALIZACI PRVNÍHO ZÁVODU ČESKÉHO POHÁRU!!!
KÁJO, DÍKY!!!
14. 5. – 15. 5. si naši žáci a žákyně z I. a
II. stupně užívali vitamínky z rajčátka
v rámci projektu „Ovoce a zelenina do
škol“ finančně podporovaného Evropským
společenstvím a také obdrželi mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.
15. 5. se uskutečnil zápis do mateřské
školy.
16. 5. a 17. 5. se od 9.00 hodin pro žáky
a žákyně I. stupně (na školním dvoře) a II.
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stupně (v tělocvičně) a děti ze ZŠ Třeboň – pracoviště Rapšach a jejich vyučující uskutečnila
ukázka výcviku záchranářského chodského psa Aróna pod vedením pana Pavla Rakouše.
Děkujeme panu Pavlu Rakoušovi
a jeho věrným psím kamarádům Arónovi a Vendovi za velmi zajímavě, poučně a zábavně strávený čas!!!

17. 5. jsme zveřejnili:
Ahoj, šest týdnů dobrodružství je za námi. Hořcová výzva v mnohých oddílech a
rodinách otočila život naruby. Společně, i každý zvlášť, jste prožili kupu nevšedních zážitků, vyzkoušeli mnoho nového a překonali své vlastní hranice. Hořcová výzva okořenila
jarní dny pletením zlatožlutých věnců z pampelišek, výlety na rozhledny, rozděláváním
ohně ocílkou, jízdami na bruslích, stáním v ledové vodě... Jsme rádi, že jste šli do všech
úkolů naplno, obzvlášť těch náročných a šílených (joudovských). Celkem jste splnili neuvěřitelných 86 569 úkolů a neskutečných 63 z vás splnilo úkoly všechny. Klobouk dolů!
Každému z vás patří velké poděkování, jelikož jen díky vám, vaší píli a nadšení, se
stala Hořcová výzva hrou se vším všudy.
TOMÍCI JSTE BORCI! Máme z toho velkou radost.
Zde přinášíme výsledky Hořcové výzvy 2018:
ODDÍLY
1. TOM Hroši Chodov
2. TOM Stopaři Kovářská
3. TOM Medvědí stopa Holešov
JEDNOTLIVCI V KATEGORII DĚTI
1. Koník - TOM Zálesák Hlučín
2. Maki - TOM Zálesák Hlučín
3. Kaki - TOM Lotři Hronov
JEDNOTLIVCI V KATEGORII KMETI
1. Agi - TOM Zlaté šípy Valašské Meziříčí
2. Tomek - TOM Zlaté šípy Valašské Meziříčí
3. Pusa - TOM Sedmička Ostrava
VŠEM VELKÁ GRATULACE!
Ostatní výsledky najdete na stránkách
www.horcovavyzva.cz
V následujících
dnech k vám doputují všechny slibované
ceny, oddílům zážitkové odměny, hráčům
outdoorového vybavení a hry, nejlepším z
oddílu originální plecháček Hořcové výzvy a
všem aktivním hráčům také malé překvapení.
Během týdne zpracujeme foto ohlédnutí
za letošní Hořcovou výzvou sestavené z tisíců fotografií, které jste nám posílali. Najdete
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ho na stránkách Hořcové výzvy. Čtěte také červnového Tomíka, několik stránek bude o
vás.
Osobně děkuji těm, kteří za vším stáli - Yourymu, Zajícovi, Radce, Jitce, Anežce,
Emoušovi a technice, která nezklamala a šlapala!:) Ještě jednou VELKÉ DÍKY VŠEM,
příjemný zbytek oddílového roku a dobrodružstvím nabité tábory. Za tým Hořcové výzvy
Ivo Skoček - Hop
I my hrozně moc děkujeme Hopovi, Yourymu a ostatním pořadatelům za šest nádherných týdnů, které pro nás připravili.

Náš oddíl skončil na krásném
11. místě z 69 zaregistrovaných.
Velké díky Vám všem, a obrovské díky Radce C., která pro Vás v oddíle připravila
spoustu akcí, na které určitě do smrti nezapomenete. A díky Martinovi K., který jí s
tím občas pomáhal...

DÍKY VŠEM!!!
19. 5. spolupořádal náš TOM Práčata
Rapšach oslavy Dne dětí MAGNY CARTECH u prodejny FLOP v Českých Velenicích s následujícím programem:
- zážitková turistika v režii našeho oddílu – plnění úkolů na následujících stanovištích a kontrolách:
Start.
Kontrola „TT“ – topografické a turistické značky (čtyři značky).
Kontrola „KPČ“ – kulturně poznávací činnost (čtyři fotografie).
Kontrola „D“ – dřeviny (tři obrázky).
Kontrola „PD“ – překážková dráha (tři míčky na cíl z 10 metrů).
Kontrola „OM“ – orientace mapy.
Kontrola „U“ – uzlování (ambulanční uzel).
Kontrola „A“ (pomocí buzoly a zadaného pochodového
úhlu (stupňů) učit správný terč a shodně označené kleště
orazit do průkazu.
Chůze na špalcích a polokoulích.
Cíl.
- 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 přálo a děti a rodiče si vše dosyta užili!!!
Děkujeme všem našim dospěláckým pořadatelům!!!
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19. 5. naše výprava reprezentantů a reprezentantek
zasáhla na 2. závodu ČP1 TZ v Karviné do soupeření o mistrovský titul.
Celkem 11 závodníků bojovalo v sobotu 19. května
za náš oddíl v Karviné. Devět hodin trvala cesta vlakem,
ale stálo to za to!!! V Praze nad námi plula největší
vzducholoď na světě Zeppelin NT, která měří 75 metrů.
Lůžková úprava v rychlících také nebyla k zahození.
V sobotním závodě naši tomíci bojovali na tratích,
jak o medaile, tak o body do celkového hodnocení oddílů. Dařilo se nám.
Přivezli jsme tři medaile:
1. místo – Danda Šikr – nejmladší žáci
2. místo – Pepča Břenek – nejmladší žáci
2. místo – Vojta Adam – starší žáci
1. místo v Bílém poháru (z 24 oddílů), hodnocení celého oddílu, je důkazem toho, že se všichni na závod
poctivě připravovali a dali do toho všechny síly.

Děkujeme ochotným rodičům,
kteří pro nás přijeli v sobotu o půlnoci do Veselí n. L.!!!
Výsledky 2. závodu Českého poháru (ČP2 Karviná – výpis) – NAŠE POSTUPY NA
MČR TZ
(výsledky na http://www.turisticky-zavod.cz/index.php?page=vysledky_2018)
1. místo Danda Šikr (postup na MČR již z ČP1)
2. místo Pepča Břenek - postup na MČR
2. místo Vojta Adam (postup na MČR již z ČP1)
Bílý pohár - 1. místo TOM Práčata Rapšach.
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 trenérce Radce Círalové za úspěšnou přípravu a doprovod našich reprezentantů a reprezentantek!!!
21. 5. – 22. 5. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně
užívali vitamínky z hruštičky v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a také obdrželi mléčný výrobek
v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.
21. 5. uspořádal náš TOM „Práčata“ pod vedením
p. řed. Karla Snětiny od 13.45 hodin již dlouho toužebně
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očekávanou, tradiční a oblíbenou soutěž
Uzlování s Práčaty pro všechny věkové
kategorie zúčastněných soutěžících.
Výsledky „Uzlování s Práčaty“ 2018 (výpis)
Kategorie mladší – 1. až 3. třída
1. místo Janička Hubálovská
2. místo Markus Gunár
3. místo Péťa Ferenc
Kategorie
starší – 4.
až 7. třída

1. místo Verča Břenková
2. místo Danda Šikr
3. místo Pepča Břenek.
Opět jsme
se velmi
snažili!!!
Zúčastněným
soutěžícím děkujeme za skvělé výkony a všem na stupních vítězů i mimo ně gratulujeme!!!
23. 5. si naši žáci a žákyně 2., 4. a 5.
třídy pod vedením p. vych. Miroslavy
Jáchymové a p. uč. Radky Círalové užívali mléčné produkty (sýry, tradiční pomazánkové, jogurty,…) z ochutnávkového koše od
firmy Laktea o.p.s. v rámci projektu Mléko do škol. Rozpoznávali druhy mléčných výrobků, zapamatovali si co nejvíce jejich názvů, zkoumali jejich složení, seznamovali se
s recepty obsahující např. sýry, prezentovali své recepty o mléčných výrobcích a také určovali, které z předložených produktů jsou bezlaktózové.
Více o mléčných produktech apod. na http://www.laktea.cz/index.php?page=zdrava-vyziva

MOC NÁM CHUTNALO A DĚKUJEME!!!
24. 5. se vydali čtvrťáci s tř. uč. R. Círalovou na celodenní třídní výlet.
První zastávkou byl nejrozsáhlejší krasový útvar Jižních Čech Chýnovská jeskyně. Celkem 42 m nahoru a dolů, abychom si prohlédli barevné střídání amfibolitů a vápenců, podzemní jezírko a na konci prohlídky kokony pavouka křižáka temnostního.
Druhá zastávka - Velbloudí ráj v Záhosticích u Chýnova. Dozvěděli jsme se zajímavosti
ze života velbloudovitých, vyčesávali zimní srst, všichni jsme si zajezdili na Mohamedovi
(nejsympatičtější velbloud z osmnácti chovaných), vzali lamy na procházku. Byla to nejhezčí
část našeho výletu.
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Nakonec trocha historie, zřícenina Kozí Hrádek. Nejprve jsme si prošli naučnou stezku
okolo zříceniny. Podle plánku jsme hledali, kde ve 14. století stála hlavní věž, kde se nacházela kuchyně, sýpka, hlavní ochoz atd.
Přestože se celý den ze všech stran valila mračna, nás zastihlo jen pár kapek na Kozím
Hrádku.
24. 5. se výprava našich žáků II. stupně pod vedením p. řed. Karla Snětiny zúčastnila
3. ročníku memoriálu JUDr. Ferdinanda Bušty v cyklistice, který se jede jako soutěž
škol.
Závod se konal v Autocampu „U Pískovny“. Doprovodný program: cvičné jízdy na veslařských trenažerech, beseda s olym-pioniky ČR – panem Oldřichem Svojanovským (olympionik medailista a předseda Českého klubu olympioniků pro ČR), panem Antonínem Procházkou (olympionik medailista a předseda Českého klubu olympioniků pro region Jižní Čechy) a
panem Václavem Chalupou (olympionik medailista).
Soupiska našeho týmu: Jirka Daněk, Ríša
Krkoška, Tom Matějka, Jirka Soukup, Kuba
Zvěřina, Ondra Marek, Míla Vaňátko, Zuzka
Onderková, Ráďa Valenta, Vojta Adam, Luky Móži a Honza Rácz.
Výsledky našich závodníků doplníme
později. Snad jen to, že Míla se ve velmi
silné konkurenci padesáti závodníků ve své
kategorii (z poloviny členů cyklistických
oddílů) umístil na krásném 8. místě.
Děkujeme pořadatelům z TJ Blesk
Klikov z. s. za milé a pohostinné přijetí
a dokonalou organizaci závodů!!!
Děkujeme všem našim soutěžícím cyklistům za velké sportovní nasazení a příkladnou reprezentaci školy!!!
28. 5. náš TOM 2402 Práčata zorganizoval pod vedením p. řed. Karla Snětiny naše stále
oblíbenější „(nejen) Míčujeme“ s turisty. Disciplíny: hlavomíč, běhomíč, kulomíč, kolenomíč, sedlotyč a kombištaf.
Moc jsme se snažili a moc jsme si týmové
nejen míčování užili!!!
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Výsledky „(nejen) Míčujeme“ s turisty 2018
1. místo tým Kuby Z.
2. místo tým Kájiny Ž.
3. místo tým Verči B.
Zúčastněným soutěžícím děkujeme za skvělé výkony
a všem nejen na stupních vítězů gratulujeme!!!
29. 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 (Václavské náměstí) naší české metropole.
29. 5. a 31. 5. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z pitíčka 100%
ovoce v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským
společenstvím a také obdrželi mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně
podporovaného Evropským společenstvím.
30. 5. žáci a žákyně 6. třídy se svou vyučující dějepisu p. tř. uč. Pavlínou Křížovou podnikli výpravu do pravěku. Jejich cílem bylo Peklo u Dračice.
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ČERVEN 2018
2. 6. naše výprava reprezentantů a reprezentantek zasáhla na 3. závodu ČP3 TZ
v Otrokovicích (ČP3) do soupeření o mistrovský titul.

Výsledky 3. závodu Českého poháru (ČP3 Otrokovice – výpis)
(výsledky na: http://www.turistickyzavod.cz/vysledky/rok_2018/pohar/CP3.htm
2. místo Danda Šikr
2. místo Vojta Adam
2. místo Anička Círalová.
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 panu Honzovi Adamovi za financování ranní snídaně!!!
Děkujeme paní trenérce Radce Círalové
za úspěšnou přípravu a doprovod
našich reprezentantů a reprezentantek!!!
4.6 – 5. 6. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z meruněk v rámci
projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím
a také obdrželi mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného
Evropským společenstvím.
7. 6. – 9. 6. si naši šesťáci a šesťačky se
svou tř. p. uč. Pavlínou Křížovou užívali
třídní výlet v Liberci: historické jádro
města, Ještěd, Centrum Babylon, Zoo,
aquapark, lunapark, iQpark.
8. 6. si naši soutěžící žáci a žákyně pod
vedením p. řed. Karla Snětiny a za doprovodu p. školníka Františka Davida za umístění
a úspěšnou účast v zájmově víceoborové
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umělecké soutěži „Zvonek z Novohradských hor“ 2018 užili za odměnu relaxaci ve wellness oáze ve wellness hotelu
Rezidence Nové Hrady.
Zúčastnění reprezentanti a reprezentantky: Natálka Hanková, Nelinka Kykrychová,
Danda Šikr, Nelinka Hanková, Eliška Vávrová, Karolínka Dvořáková a Terezka Velická.
Děkujeme pořadatelům za milé a pohostinné přijetí!!!
Děkujeme všem našim vystupujícím
a soutěžícím za příkladnou reprezentaci
školy a regionu!!!

11. 6. jsme zhlédli dlouho pečlivě připravované a se značnou zvědavostí očekávané autorské divadelní představení Staré pověsti české aneb Jirásek by se divil v podání tvůrčího
a realizačního týmu našich žáků a žákyň spojené 6. a 7. třídy pod vedením režisérky p. uč.
Pavlíny Křížové.
Místo: učebna výtvarné výchovy ve škole.
Časový harmonogram: I. stupeň a ZŠ Třeboň – pracoviště Rapšach (9.50 hodin); II.
stupeň a 5. třída (10.45 hodin); pro rodiče,
příbuzné a tolerantní diváky (18.00 hodin).
Z mnoha recenzí vybíráme:
„Pekelně dobře vystižené…“ – Lucifer
„Těch pohlavků nebylo zase tolik…“ –
Jan z Lichtenštejna, manžel Bílé paní
„Příště ho raději nechám po škole…“ –
vrah Durynk
„Možná jsem se opravdu poněkud unáhlil…“ – praotec Čech
„Ano, to jsem skutečně nečekal…“ – Alois Jirásek.
Děkujeme našim nadějným činohercům
a jejich paní učitelce za velmi poučné a o to
více příjemné setkání s naší historií i současností!!!
11. 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“ 2018
1. místo tým Kájiny Ž.
2. místo tým Jirky D.
3. místo tým Kuby Z.
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!!!
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11. 6. – 12. 6. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z broskve v rámci
projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a
také obdrželi mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného
Evropským společenstvím.
12. 6. si naši žáci a žákyně spojené 2. a 5. třídy se svým tř. p. uč. Jaromírem Sváčkem
užívali ve stylu historie a sportu třídní výlet v Jindřichově Hradci, kde navštívili státní hrad
a zámek a muzeum a také se vypravili lokálkou do Malého Ratmírova za sportem a pohybem.

12. 6. si naši žáci a žákyně I. stupně pod vedením
p. vych. Miroslavy Jáchymové a p. uč. Radky Círalové užívali ovocné produkty z ochutnávkového koše
(tři druhy melounů, grep, ananas, granátové
jablíčko, banán, jablko, pomeranč, hruška, mochyně, papája, kumquat) od firmy Laktea o.p.s.
v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol. Rozpoznávali druhy ovocných plodů, zapamatovali si co
nejvíce jejich názvů, prezentovali své obrázky a poznatky o nich.
Více o projektu na
https://ovocedoskol.szif.cz/web/Default.aspx?id=15
MOC NÁM CHUTNALO A DĚKUJEME!!!
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13. 6. jsme v dopoledních hodinách fotili do svých třídních, rodinných i soukromých
alb a albíček v budoucnu tak vyvolávajících nostalgii a vzpomínky na školní kámoše a kámošky a na léta prožitá na základce a v mateřské školičce.

16. 6. naše výprava reprezentantů a
reprezentantek zasáhla na 4. závodu Českého poháru a MISTROVSTVÍ ČR TZ
v Kralupech nad Vltavou (ČP4 a Supersprint) do závěrečného soupeření o
MISTROVSKÝ TITUL TZ.
Výsledky Mistrovství ČR TZ – jednotlivci
(Kralupy nad Vltavou – výpis) ve svých
kategoriích:
(výsledky na http://www.turistickyzavod.cz/vysledky/rok_2018/MCR/MCR.htm)

1. místo Vojta Adam (starší žáci)
2. místo Danda Šikr (nejmladší žáci)
4. místo Klárka Oušková (starší žákyně)
11. místo Terka Dvořáková (starší žákyně)
17. místo Kuba Zvěřina (starší žáci)
5. místo – Bílý pohár – oddíly žáků.
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Výsledky Českého poháru TZ 2018 – ve svých kategoriích (do 10. místa):

1. místo Vojta Adam (starší žáci) – postup na
Mezinárodní mistrovství TZ na Slovensku
2. místo Danda Šikr (nejmladší žáci) – postup
na Mezinárodní mistrovství TZ na Slovensku
6. místo Pepča Břenek (nejmladší žáci) – postup na Mezinárodní mistrovství TZ na Slovensku
5. místo Terka Dvořáková (starší žákyně) –
postup na Mezinárodní mistrovství TZ na
Slovensku
7. místo Klárka Oušková (starší žákyně) –
postup na Mezinárodní mistrovství TZ na
Slovensku
7. místo Kuba Zvěřina (starší žáci) – náhradník na Mezinárodní mistrovství
TZ na Slovensku
3. místo Anička Círalová (starší dorostenky) – postup na Mezinárodní mistrovství TZ na Slovensku

BLAHOPŘEJEME VŠEM K UMÍSTĚNÍ A DĚKUJEME!!!
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 PANU JANU ADAMOVI
ZA OBĚTAVOU PÉČI A STAROSTLIVOST
O REPREZENTANTY A REPREZENTANTKY
PO CELOU SEZÓNU TURISTICKÝCH ZÁVODŮ!!!
Děkujeme všem dospělákům za účast a doprovod!!!
Děkujeme paní trenérce Radce Círalové
za úspěšnou přípravu a doprovod
našich reprezentantů a reprezentantek!!!
19. 6. si naši sedmáci a sedmačky s tř. p.
uč. Martinem Wipplingerem užívali třídní
výlet v naší matičce stověžaté Praze: Muzeum voskových figurín, Laser game a
návštěva historického centra.
22. 6. se v dopoledních hodinách uskutečnila za účasti našich žáků a žákyň a jejich
vyučujících dopravní olympiáda – jízda
zručnosti.
Jízdě zručnosti předcházelo plnění tes-78-
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tových 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 2018
(výpis)

I. kategorie 1. třída
1. místo Markus Gunár
2. místo Matyášek Dvořák
3. místo Matyášek Holub
II. kategorie 2. třída
1. místo Pavlík Šťáva
2. místo Mareček Kica
3. místo Péťa Ferenc
III. kategorie 3. třída
1. místo Matěj Pavlík
2. místo Kuba Daněk
3. místo Anička Búthová
IV. kategorie 4. třída
1. místo Dan Šikr
2. místo Kačka Ferencová
3. místo Nelča Kykrychová
V. kategorie 5. třída
1. místo Kájina Korbelová
2. místo Honza Krejčí
3. místo Nelča Hanková
VI. kategorie 6. a 7. třída
1. místo Martin Hubálovský
2. místo Kuba Zvěřina
3. místo Kájina Dvořáková
VII. kategorie 8. a 9. třída
1. místo Vojta Adam
2. místo Honza Rácz
3. místo Kuba Adensam.
Děkujeme zúčastněným závodníkům a závodnicím za skvělé výkony a všem na stupních vítězů gratulujeme!!!
Děkujeme paní učitelce Ivaně Záhorovské za přípravu
a realizaci soutěže!!!
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25. 6. jsme zveřejnili zprávičky z naší
mateřské školičky sepsané p. ved. uč. Janou
Šikrovou:
2. 5. se naše recitátorky - Anežka
Schiendlová a Štěpánka Martínková a naši
zpěváčci - Gábinka Plánková a Honzík Šikr
zúčastnili finálového setkání přehlídky mateřských škol Zvonek z Novohradských hor.
Opět všichni zazářili a Honzík s Gábinkou
měli takový úspěch, že byli pozváni jako
speciální hosté i na přehlídku vítězů škol

základních.
15. 5. se v ředitelně ZŠ uskutečnil zápis do MŠ. Na všechny nové školáčky se příští školní
rok moc těšíme.
21. 5. nás naposledy v tomto školním roce navštívilo divadlo LUK, tentokrát s pohádkou
O Smolíčkovi. S veselou pohádkou jsme se jako vždy moc nasmáli a těšíme se na spolupráci
s tímto naším nejmilejším divadlem i
v příštím školním roce.
24. 5. se našich 10 statečných cyklistů
zúčastnilo Memoriálu Ferdinanda Bušty
v kempu U pískovny. Všichni si vedli skvěle
a tři cyklisté obsadili stupně vítězů: kategorie odrážedla – 2. místo Víťa Švec, 3. místo
Honzík Šikr, kategorie kola - 2. místo Kubík
Kovařík.
27. 5. jsme se skupinkou školáčků přivítali pásmem písniček a básniček nově narozené občánky Rapšachu. A než se nadějeme,
budeme je mít u nás ve školce.
1. 6. jsme oslavili Mezinárodní den dětí výletem. V Terčině údolí nám naši skřítčí kamarádi Podzimníček a Jarmilka schovali poklad. Naštěstí nám zanechali i mapu, a tak jsme nakonec u vodopádu slavně poklad našli. Poté jsme se zajeli podívat do Nových Hradů, kde jsme
si pochutnali na zmrzlince a pak se podívali k hradu. I přes hrůzostrašnou předpověď počasí
nám skřítci zařídili počasí ideální, a tak jsme
si užili jeden z nejhezčích výletů.
15. 6. si naši vítězové jednotlivých kategorií Novohradského zvonku užili zasloužené odměny - koupání v bazénu v hotelu Rezidence v Nových Hradech.
22. 6. jsme se s našimi předškoláky rozloučili výletem do Třeboně. Hlavním cílem
výletu byla návštěva záchranné stanice a naší
kamarádky Bodlinky, která u nás byla na
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podzim ve školce. Bodlinku jsme nakonec
našli a s ní i spoustu dalších zvířátek, která
se v místní záchranné stanici zotavují ze zranění, nebo tu žijí již natrvalo. Moc se nám tu
líbilo a slíbili jsme si, že se i příští rok do
stanice vypravíme. Dalším cílem našeho
výletu byl Dům přírody. Tam jsme kromě
spousty dalších zvířátek viděli Jakuba Krčína, o kterém jsme si předtím vyprávěli. Tak
jsme se s ním i vyfotili. Nakonec jsme si
odpočinuli v kině u animovaného filmu
V husí kůži. Pohádka o houserovi a dvou malých kachničkách nám krásně uzavřela náš zvířátkový den a pak už jsme se vydali vlakem zpět. I přes téměř podzimní počasí jsme si celý
den užili báječně. Děkujeme manželům Kovaříkovým za štědrý finanční příspěvek na zpříjemnění našeho výletu.
Na závěr bych chtěla poděkovat rodičům a hlavně kolegyním za klidné a pohodové dva
roky strávené v MŠ a všem našim malým školáčkům přeji krásné prázdniny plné sluníčka a
spoustu dalších krásných zážitků ať v mateřské či základní škole.
DĚKUJEME!!!
Od 20. 6. do 29. 6. tradičně na konci školního roku v naší základce:
 20. 6. jednání 5. pedagogická rady (výchovně vzdělávací oblast, organizace konce školního roku)
 21. 6. a 25. 6. kontrola a předávání učebnic, úklid učeben, úprava okolí školy
 22. 6. jízda zručnosti v rámci Dopravní olympiády
 21. 6., 22. 6. – 24. 6. nakládání a stavba letního turistického tábora
 28. 6. diskotéka 9. třídy ve stylu safari a zoo – tanec a písničky na přání – děkujeme panu Zdeňkovi Píšovi za ceny do soutěží a Zuzce Onderkové za pomoc
při přípravě výzdoby!!!
 28. 6. slavnostní oběd vycházejících – děkujeme a moc jsme si pochutnali!!!
 29. 6. předávání vysvědčení
 29. 6. slavnostní ukončení školního roku 2017/2018
 29. 6. rozloučení nejen s našimi
vycházejícími žáky a žákyněmi a přivítání
prázdnin.
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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 učitelkou Miloslavou Kronikovou.
Paní učitelko, děkujeme Vám za odvedenou práci pro naši mateřskou školu
a přejeme Vám hodně zdraví, štěstí a životní pohody!!!
Děkujeme paní Janě Šikrové za odvedenou práci
pro naši mateřskou školu na pozici vedoucí učitelky!!!
Přejeme NÁM VŠEM sluníčkové a pohodové prázdniny
a ať je nový školní rok 2018/2019 zase o něco
lepší než ten uplynulý!!!
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Den 1. – sobota 30. 6. 2018
Dnes jsme se tu zase opět po roce
ve zdraví a dobré náladě konečně sešli. Seznámení s novými tvářemi proběhlo v klidu a míru jako každý rok.
Letošní rok přinesl zbrusu nové téma
Pán prstenů. Nemohli jsme si nevšimnout Sauronova oka koukajícího
z Mordoru (myslíme tu malou kartonovou sošku). Večeře také proběhla.
Po nástupu jsme si vyčistili zuby a šli
na své lůžko snít o hvězdném triu,
které přijede zítra (Čuri, Zuzi, Venca).
Váša, Zuzka, Jirka
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Den 2. – neděle 1. 7. 2018
O probuzení se postaral Kreklík. I o Gandalfa se postaral Kreklík. Podrobnosti
o aktivitách v táboře do 1 hodiny jsou nám neznámé, ale bylo to asi takhle:
proběhla rozcvička (Kreklík určitě zase válel), pak byla regulérně snídaně, malí
sbírali chrastí/chroští/chraští/chrostí na táborák. Následoval oběďourek a zhruba v tu dobu se vrátilo naše hvězdné trio. Vedoucí pro nás připravili první hru
jednotlivců – šipky. Ty s přehledem ovládl Venoušek. Po této rychlovce jsme se
my opravdu velcí + Jirka pustili do stavby volejbalového hřiště. Po tříhodinovém
utrpení hřiště jakž takž stálo. Vyčerpáni tímto bojem jsme se vydali do lesa na
abgrejd hajzlbáby, chvílema to vypadalo, že je Martin Čech na naší straně. Vyskakovací víčka Aničku dost potrápila, čehož Venca využil a posunul se tak na
1. místo. Aby toho nebylo málo, Hanz zmrzačil Minikeva a my, ti zdraví jsme se
vrátili do tábora. Po dlouhém pobytu na táboře Anička opět nechala svůj tým
na holičkách a odjela na oslavu. Zbytek se odebral k táboráku. Od ohně se linul
zvučný líbezný hlas mladého jinocha Luxe a to byl asi jediný hlas, který se linul.
Oheň hořel, zuby se čistily, kytara hrála, my spali.
Áňa, Zůza, Véňa
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Den 3. – pondělí 2. 7. 2018
Líbezný hlásek se zas opět linul z úst našeho mladého jinocha Luxe, tentokrát při rozcvičce. Snídani tvořily chleby mnoha chutí a sem tam ta paprika. Napapkaní jsme okusili další etapu. Spočívala v tom, jak dobře znají kapitáni členy
svých týmů. Jako správné společenstvo prstenu jsme se rozdělili na Forda, Gandalfa, Aragorna, Legolase, Gimliho a Pipina. Evidentně nejlépe zná svůj tým
Váša a tak opět obsadil první příčku. Ani jsme nestihli prokrastinovat a už jsme
běželi na hru jednotlivců. Nesla výstižný název „Skřetí pochod“, při níž jsme si
vyměnili sliny (Šíšo, nečervenej se, jen jsme v puse nosili lžíci). My velcí jsme
v této hře totálně pohořeli a nechali se zahanbit Nelčou. Naplnili jsme síly a žaludky frikulajdou a vdolky s marmoškou a šlehajdou a zas běželi na další jednotlivce. Na překrásném homemade hřišti jsme si střihli hobigolf. Tomáš nám všem
na úvod předvedl, jak se to má dělat, my jsme mu na oplátku předvedli, jak se
to dělat nemá. Unavení jsme si dali šlofíka, kterého přerušila další etapa. Bohužel pro Aničku a Zuzku byla strategická, šlo totiž o sázení na různé členy týmů,
all-in se jim vymstil. Konečně jsme si udělali čas na náš již tradiční volejbal
a otestovali tak funkčnost našeho hřiště – testem neprošlo. Uprostřed zápasů
se zjevil Fíla s Justou a vyplnili tak mezery v našich tříčlenných týmech. A každý
ví, jak to bylo dál: nástup, zuby, spát.
Áňa, Zůza, Venca
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Den 4. – úterý 3. 7. 2018
Hola hoj! Vyhrabali jsme se ze svých teplých postýlek s obvyklou nechutí.
Ovšem, co obvyklé nebylo, byla rozcvička. Lux junior si na pomoc zavolal Luxe
seniora a vzniklo tak mocné duo, které si s dětmi zahrálo na kočku a myš. Snídaně byla vskutku originální, měli jsme to, co včera. Originální byly také rozměry krajíců chleba krájené Miniluxem. Následovala etapa, která měla původně
trvat 3 hoďky. No, netrvala. Prošli jsme místa pro nás známá i neznámá. Náš
vzhled byl poněkud kuriózní, díky pláštíkům a ocáskům jsme se stali středem
pozornosti všech projíždějících. Jedním z kritických míst byl Žabinec, kde číhal
mladý jinoch Lux, kterému jsme se měli vyhnout. I přes využití všech funkcí prstenu, se celý tým nezvládl stát neviditelným. Další kritické místo představovaly
umyvadlovky, kde na nás čekali ne moc umytí skřeti. Jeden dokonce zalehl
a téměř ubil nepatrného Jiříka. Po této nemilé zkušenosti jsme se dozvěděli ještě nemilejší zprávu – zde naše cesta zdaleka nekončí. Pokračovala, pokračovala,
pokračovala, ovšem nadšení klesalo, klesalo, klesalo. Co všem kapitánům udělalo radost, byla role Gandalfa v ikonické scéně s Balrogem. Poté jsme se vysílení
dokodrcali zpět do tábora. Konečně si 1.místo také vychutnala Anička, která
svůj tým vedla většinu cesty chroštím. Po příchodu jsme si vychutnali čínský
oběd a šli jsme na pískovnu. Děti nebyly tak vysílané, jak se na první pohled
zdálo – do vody naskákaly jako kobylky na louce. #zpetvtabore jsme povečeřili
kromobyčejný buřtguláš a to je tak vše.
P. S.: Musíme vyzdvihnout výtvarné umění Kamči za opravdu autentické rekvizity.
Áňa, Zůza, Váša
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Den 5. – středa 4. 7. 2018
Hanz, Hanz, Hanz zapískal, zapískal, zapískal nanana píšťalu, píšťalu, píšťalu.
Rozcvička byla opravdu důkladná. Všemi oblíbené medomáslo se opět zjevilo
na scéně. Naše po ránu napuchlé tváře se vedoucím natolik zalíbily, že se nás
rozhodli takto ohavně zvěčnit na táborových fotkách. Nejlépe tento problém
vyřešil Kreklík, který na každé fotce pózoval pod maskou Sarumana. Po focení
jsme se vrhli na dnešní první etapu. S čísly na hlavách jsme se měli dostat pro
obálku, která byla střežena podlými vedoucími, ti nesměli přečíst naše čísla.
Vynalézavost Kreklíka a Tomáše neznala mezí, dokázali se k nám dostat velice
nevšedními způsoby, radši se zdržíme veškerých podrobností. Tuto etapu vyhrál
Vašek. Její součástí bylo nemilé zjištění – budeme stavět. Kreklík nám na stavbu
mordorských ok dal původně 3 dny a jeden nožík. Když ale spatřil naší lenost,
rozhodl se zkrátit termín o dva dny. I přes naše protesty jsme se na oka vrhli
a vše měli hotové do 15 minut. Honza nebyl moc nadšen, když viděl naše výtvory, nejen, že nám body nepřidal, ale dokonce ubral. Náladu jsme si zlepšili rajskou omáčkou s koleny a s přecpanými břuchy jsme šli směr pískovna. Zde,
zejména jedince mužského pohlaví, zaujmuly dvě spoře oděné slečny, dokonce
jsme si na nich zkusili jednu výzvu, kupodivu se toho chopil Váša a získal tak bodík k dobru. K naší radosti se k nám připojila jedna stará známá – Terka (Kev).
Adaptace byla úspěšná a my tak mohli v klidu na kutě.
Áňa, Zůza, Váša, Terka
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Den 6. – čtvrtek 5. 7. 2018
Z teplé noci nás probudil statný Tomáš svým zvučným hlasem. Rozcvička
proběhla pod rozvážným dohledem Váši. Pak klasická snídaně, připravená bez
slíbeného Keva. Po snídani nás Luxík zaskočil svou promyšlenou (debilní) otázkou: „Kdo umí na hudební nástroj?“ Pyšní virtuosi se ke svému talentu neváhali
přihlásit, následně byli překvapeni výsledkem jejich snažení – šli škrabat brambory. Brambory byly oškrabány a my připraveni střílet. Svítíčko slunilo, zpíváčci
ptáčili, ale ani to nám nepomohlo k trefě do bledého. Aby toho násilí nebylo
málo, šli jsme se mlátit mokrými špagetami do kebulí. Obvykle klidná Beruška
probudila své vnitřní démony a zmlátila půlku tábora do bezvědomí. Následný
oběd, v podobě smažáku, nám dělal společnost po celý den. Svá plná bříška
jsme vyvalili pod stromem a vyčkávali na další etapu. Tu spojovalo úzké pouto
s naší svačinou – borůvkovým jogurtíkem. Jakmile nám Kreklík rozdal ešusy na
borůvky, obyčejní smrtelníci si teprve začali obouvat botky a Venca s Vojtíškem
už byli na kopci. Tato taktika byla úplně na h… ouby, protože zbytek týmu o této taktice nebyl informován. Anička na druhou stranu vymyslela daleko efektivnější plán, začala se postupně zbavovat členů svého týmu, tentokrát padla kosa
na nic netušícího Křečka a tak byl v RIPu. Tento den byli vedoucí opravdu plodní
a počali tak další epes rádes etapindu. Smyslem této etapy bylo navedení svého
slepého týmu přes několikatero překážek. Tato hra se zase opět povedla Zuzance, když byl její slepý už tak dost tým (pardon, těžká noc) navigován ještě slepější Terezou. Piškvorky raději vynecháme, stejně (by) princip nikdo nepochopil. A toť vše. Dobrou.
Zuzka, Anča, Terka, Beruška, Vojtíšek
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Den 7. – pátek 6. 7. 2018
Dnešek začal v hudebním duchu, když Martin Kvapil rozhýbal naše boky
hned po ránu. Snídaně byla zpříjemněna existencí šunky a papriky, čímž si Martin u nás vysloužil velké bezvýznamné plus. Náhle naše pozitivní nálada prudce
klesla na bod mrazu, budeme muset hýbat končetinami v kruzích. Dostali jsme
tedy 3 kola a mapu s 10 vyznačenými body na každý tým. Z toho tedy plynulo,
že vždy někdo musel běžet (jít). Předpokládaná vzdálenost byla 20,5 km, jen
Zuzky týmu týmu to zřejmě připadalo málo, a tak si trasu prodloužili o cca 3 km.
Tato etapa nás totálně vyčerpala, jak fyzicky tak psychicky (především kapitány). Ty nejpernější chvíle přišly ovšem až v táboře, když jsme museli složit dialog z cestou posbíraných slov. Některé týmy zde strávily více času než na samotné trati. Vítězem této etapy se stal Aničky tým, který si pro své vítězství poctivě doběhl. Utaháni, Uběháni, Udýcháni, Unaveni, Upoceni jsme se konečně
senzačně najedli. Naše kuchtičky a kuchťáci nám připravili epes rádes kuře na
paprice s HK. Poté jsme se několik hodin zotavovali pomocí vybiky, ta se zalíbila
zejména vedoucím, kteří si na nás nejspíš vybíjení svou zlost. Vybití a navečeření jsme se někteří dostavili na nástup, ještě méně na zoubky a úplně nejméně
sem k nám na kroniku. Hasta la vista.
Áňa, Zůza, Beruška, Vojtík, Terka
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Den 8. – sobota 7. 7. 2018
Dnešní den začal neobvyklou rozvičkou, kterou měl na starost Tadeáš. Hráli
se rybičky, rybáři evidentně zapomněli pruty. Flešbek: dnešní den začal už
téměř včera. Někeří jsme byli probuzení už před půlnocí. Uklidili nás do auta
s profesiálně vyřešenými okny a dovezli nás na místo určení. Někteří šli
v hloučku ty můj kloučku semknuti strachem, jiní strachem cválali kupředu.
Stížností nebylo málo, bylo jich hodně. Zjistilo se, že Žůži tým se bál nejvíc, tudíž
tuto etapu vyhrála. Konečně. Konec vsuvky. K snídani jsme měli již tradiční vánočku s kakajem. Následovaly klasické půlící aktivity: příprava táboráku, úklid
tábora, balení toxického prádla a příprava propracovaných scének. K obědu
jsme papinkali špagetové tornádo a šup domu! A šup zpátky! Po příjezdu zbylo
jen pár chvil na doladění našich děl. Bohužel těch chvil nebylo tolik, aby zaplnily
celou stránku. Dobrou.
Joke Šíšo, joke. Většina uvelebila své prdelinečky na lavičky kolem vohně.
Tak to začalo, dělo vedle děla a líbezný hlas se zase opět linul z úst mladého
švarného jinocha Luxe. Díky jeho vášnivým a přesto klidným slovům nám měla
srdíčka. Při pantomování jelena se sbíhaly laně z okolních lesů. Scének bylo…
panejo. Písní nebylo… achjo. Mohl bych tu všechny scénky podrobně, do detailů
rozepsat, nicméně se domnívám, že je nejlepší skončit v nejlepším. Dobrou.
Venca, Anča, Zuzka, Beruška, Vojták, Mladý jinoch Lux
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Den 9. – neděle 8. 7. 2018
Svým metalovým hlasem nás dnes probudila Lucinka, jelikož je neděle, od slova
nedělat, nedělala se ani rozcvička. Snídani zastal jak jinak než opět, znovu a zas
chléb mnoha chutí. Nasnídaní jsme se vrhli na naše obvyklé místo v lese, kde
pro nás byla připravena víčka. K vítězství této hry jednotlivců se probrečel náš
Kája Žahour. Ani jsme se z naší prohry nestihli vzpamatovat a už na nás čekal
Kreklík s další etapičkou. V této etapě měli jasnou výhodu naši legendární turističtí běžci, díky znalostem topografických značek. Bez přehledu vyhrála Anička.
Kreklíkovi to ale bylo málo, a protože jsme dokonalí, rychlí a chytří dali jsme si
repete. Tuto etapu vyhrál už někdo jiný (Kuba našel houbu). Paaak bylo řízkobraní. Byly jak velbloudí, tak i pštrosí + námi naškrabané brambůrky. Následovalo
klasické hlídání Šíšovic dětí. FLEŠBEK: Matěj již není. Po poledním klidu přišla
další každoroční etapa: Šiškování (ne to Kreklíkovo). Není šiška jako šiška, není
slovo jako slovo. V zápalu boje si někteří hoši narvaly šišky i do míst, kam slunce
nikdy nesvítí. Abychom smyli své hříchy a šišky, běželi jsme se opláchnout do
pískovny a Dračice. Pak přišla interesantní nabídka – půjdeme za kulturou, podpořit Šíšu. Po návratu do tábora jsme dojedli zbytky od oběda s kečupem a šli
spát.
Andulína, Berulína, Vojťulína, Zuzalína, Jirulína
P. S.: Stala se nemilá věc, Eliška viděla svojí budoucnost. Díky Šíšo!
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Den 10. – pondělí 9. 7. 2018
Své první premiéry se dnes konečně dočkala i Eší. Do svého poprvé zapojila
dva nepatrné hošky – Jiříka a Kubíka. Snídali jsme neklasické chleby ve tvaru
rohlíku. Na povrchu se majestátně vyjímala POŘÁDNÁ vrstva marmošky
a paštošky. Oroženi ale neohroženi jsme se vrhli na své oře. Žel Bohu někteří
slabší exempláře vypověděly služby svým mocným pánům již pod kopcem. Dále
pokračovaly po svých vedouce své oře. Švarný jiných Lux mezitím musel vyčkávati v lese ku smůle všech sličných přítomných dam. Zbyly jim jen oka pro pláč.
Plakati však nemohly, neb musely ponožky po králech házeti. A nýčko si povíme
něco více o této krásné etapě. Když jsme pobili posledního krále, byli jsme vysláni na nové dobrodružství. Stavba enDíků avšakož nedopadla až tak podle
plánu, spíš jako stavba ok. Krmě dopolední k naší nelibosti neproběhla. „Ach ta
nepravota!” My Čechové jsme národ tuze zvyklí na dopolední smoření svačiny.
Náhle povoněli jsme směrem k táboru a ucítili krmi tuze šmakózní. Byl to jediný
šmakózní gulášek široko daleko. Náš srdatý soubor se poté odebral do Tokia.
Tam mu nebylo dopřáno dlouhého pobytu, a tak musel zpět k hranicím Česka.
Nebylo ovšem po všem, čekal nás veliký trud. 45 minutové lopocení do kopce
a z kopce nás úplně zdevastovalo. Naštěstí naši energii doplnil borůvkový jogurtík. Pak si z nás již každoročně udělali vedoucí své cvičené opičky. Tochtoroční
překážky připomínaly spíše vojenský výcvik. Nechybělo ani plížení v bahně. Jedinou záchranou nám byl chléb v brnění. Ukončivše den, s úsměvem na líci,
odejmula Eší svou sekyru. A táborníci odebrajíc se do říše snů spali a spali, pokud je nikdo neprobudil, spí dodnes. Doufme jen, že po nich na jaře nezbydou
jen chudobky.
Áňa, Zůza, Bery, Vojtíšek, Lukc, Venca
P. S.: Vzkaz od přepisovače: Jestli vás napadne příští rok psát stejným způsobem, přepisujete si to sami!
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Den 11. – úterý 10. 7. 2018
Hola hoj, dneska to byl zase boj. Rozcvičku Martin vedl, no... moc se nepředvedl. Medomáslo připravené s láskou, a také samou kráskou + Vojta. Dnes nás
čeká borůvkobraní, náhle přišlo těžké s[p/r]aní. Mlčením jsme si krátili čas, minutu nevyšel ani hlas. Pršelo nám z nebe, právě když jsme seděli vedle sebe.
Různé hry jsme hráli, bouřky jsme se přitom báli. Svačina se podávala, však hladové nás ponechala. Jablko totiž nestačí a borůvky už vůbec ne.
DLOUHÁ PAUZA
Ve stanu jsme různé hry hráli, neslyšně se přitom smáli. I když jsme umírali
hladem, nechali jsme Žahoura ladem. Odpočívat se nám chtělo, něco se však
dělat mělo. Honzík volal mužným hlasem, pohodil svým bujným vlasem, Legolas
by mu záviděl, nic hezčího neviděl. V hangáru před námi logická hra stála, některá dítka se tak trochu bála. Chytrá musíš být, abys mohla zvítězit (Venca se
toho bál, radši nohy na ramena dal). Teď je třeba znalost kytek, nepomohl by
ani Krtek. Kytice jsme předvedli, no víc už jsme nesvedli. Zdaleka to konec není,
teď začíná vymýšlení. Papír, tužku jsme dostali, jak básníci jsme povstali. Opekli
jsme špekáčky, protáhli jsme kakáčky. Zuby se nám leskly, po jídle jsme teskli
a hlavou jsme pleskli... na polštář. Nemáme už nápady, zamkneme na 2 západy
a šli spát.
Zůza, Beri, Vojtíšek, Áňa
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Den 12. – středa 11. 7. 2018
Sláva nazdar výletu, zmokli jsme a furt jsme tu. Snídaně klasická byla, prázdná břicha nám po ní zbyla. Poprvé službu převzala si Natka, nebyla z toho žádná
jatka. Od rána už pršelo, leností to sršelo. Další etapu ne každý snese, když na
zádech své členy nese. Entštinu naučit se musí a chodit po jiných si zkusí...
a pak byl oběd. Podávali se ptáci rozlítaní, následovalo velké s[p/r]aní. Pršelo
pořád a zas, ani mi nestihl uschnout vlas. Pak jsme byli svoláni, za Odulou vysláni. Brali jsme jí dětičky, dostávali bodíčky. Svačina byla taky, měli jsme jí
mraky a pak přišlo KaKy KaKy. Mistr šifer začal, mozky nám hned načal. Uzlili
jsme ambulák, vyhrál to náš Andulák. Pak jsme pauzu zase měli, písně jsme si
při tom pěli. K večeři polívka byla, do chřtánů se pěkně lila. U Čechalů jsme
usadili sedinky, vzpomněli si na svoje maminky. Dali jsme si jídlo, pití, konečně
jsme dosti sytí. Pak jsme zpátky spěchali, peníze tam nechali. Nástup se trochu
protáhl, Tadeáš Natce sekyru vytáhl. No, zbytek asi znáte, doufám, že se pěkně
máte. Čeká na nás odvahy stezka, poté i záchodová deska.
Zůza, Vojtíšek, Berušinka, Áňa
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Den 13. – čtvrtek 12. 7. 2018
Kamila si dnes poprvé zafoukala na fujaru. Rozcvička nás zavedla až k bříze
a zpět. Na závěrečku jsme se posilnili originálními chlebami všemi chuťami.
Jakmile jsme dosnídali, začali jsme se připravovat na první část závěrečné etapy. A pak se šlo no... Regulérně primitivní šifra nás odnesla k posedu u Žabince.
Odtud jsme doťapkali k Brůdku. Zde nás Eší !neúmyslně! poslala úplně do
pr...yč. Po dlouhém hloubání Eší svou chybu s omluvou napravila. V tomto momentě jsme ale netušili, že Ešíino zakolísání není to nejhorší, co nás může potkat. Šifra na kótě 450 předčila naše očekávání. 50% týmů muselo použít přítele
na telefonu. Ta nás dovedla na Žabárnu a poté jsme konečně vyrazili na obídek,
ve formě dokonalé symbiózy zeleniny, omáčky a masa. Po tomto skvostu jsme
opravdu velmi těžce zvedli své prdelinky a vydali se na delší část závěrečky. Byli
jsme vysláni daleko, na místo vítězství nad Balrogem. Tam jsme našli další chuťovku, která se na povrchu zdála býti překrásná, uvnitř však byla prohnilá. Po
dlouhém boji jsme se dozvěděli, že půjdem až do samotného Pekla. Z něj jsme
se někteří vydali překrásnou cestou podél zuřící Dračice, jiní se vydali někam
k Prdeli. My, kteří jsme šli správnou cestou, jsme došli k další šifře. Čekala nás
znovu, opět a zas špatná zpráva. Jdem až na pískové lomy, kde bylo hooodně
písku a překvapení. Čekalo nás pokračování závěrečky. Jinak bychom totiž do
Mordoru nikdo nedošel. Dostali jsme sladkou a jakože nic moc odměnu. Pak
jsme se jak jinak než po svých vydali do tábora. V táboře se Čuri vystřídala
s Drobkem, jukli jsme na hvězdy a šli hajat. Čabas!
Áňa, Beri, Vojtík,... Zůze je blbě
Váša
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Den 14. – pátek 13. 7. 2018
Kdo jiný nás dnes mohl probudit, než naše Šišinda. Snídaně byla kakaová
s rohlíkem všech chutí. Pak byl nástup a současné zahájení Her bez pranic. Proti
vedoucím se jako již každoročně postavily velice silné týmy, s jistými šancemi.
Her bylo dost, jak na území tábora, tak dokonce i na pískovně. Souboje narušila
dostatečná svíčková, pak jsme klasicky nachystali rok od roku menší táboráček.
Abychom spláchli špínu a pot, vydali jsme se na pískovnu. Tady jsme spáchali
2 hry a běželi zpět. Po dalších hrách se vyhlásily velmi nečekané výsledky, myslím, že první místo nemusím ani zmiňovat. Jelikož jsme byli ve skluzu, rychle
jsme posbírali odměny a odebrali se k táboráku. Tam už na nás čekal náš švarný
jinoch Lux. Proběhlo předávání pochval, pár písniček, vyhodnocení sluníček
(Váša dostal poprvé v historii své sluníčko, ke své nelibosti ale zjistil, že nejsou
keramické). Švarný jinoch to opět rozjel s jeleny a my jsme se pak mohli uložit
ke svému poslednímu spánku zde, na táboře. ENDE, ŠLUS, FINITO
Áňa, Beri, Vojtík, Vašina
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Den 15. – sobota 14. 7. 2018
Naše Šišinda nás probudila i dnes. Rozcvičky se ujali Vojtěch se Zuzankou
a nepatrným hoškem Jiříkem. Děti nadšené nebyly. Posnídali jsme jak jinak než
chleba s paštikou a máslem, klasicky jsme si moooc pochutnali. Následoval poslední zahajovací nástup, který byl následován generálním úklidem celého tábora. Po pár desítkách minut a několik stovkách sekund Šišulín naposledy vytáhl
sekeru ze špalku. Poté jsme si zazpívali 2 tuze smutné písně, u kterých jsme naplnili několikero slzavých údolí. Po utření slz a posmrkání všech dostupných kapesníků jsme se vydali domů s nadějí, že příští rok bude minimálně stejně supr
čupr jako ten letošní. Loučí se s vámi vaši skvělí spisovatelé Zuzanita, Venoušek,
Andulína, Berulina, Vojtáno a nepatrný Juráš.
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