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ZÁŘÍ 2018
3. 9. jsme slavnostně zahájili nový školní
rok 2018/2019.
Spolu s paní starostkou JUDr. Lenkou
Cvrčkovou jsme popřáli našim nejmenším
žákům a žákyním, našim prvňáčkům, úspěšné vykročení do další životní etapy a také
jsme přivítali jejich třídní paní učitelku Janu
Šikrovou.
Našim vycházejícím žákům a žákyním
přejeme bezproblémové absolvování posledního roku své povinné školní docházky
a zdar při rozhodování o své budoucí profesní přípravě.
Přivítali jsme novou vyučující v naší mateřské škole – paní učitelku Kateřinu Bjelovou
a spolu s ní paní učitelku Gabrielu Sarah Círalovou.
V průběhu prázdnin se uskutečnila ve škole další etapa výměny oken, rekonstrukce obvodové kanalizace, výměna koberců ve školní
družině a výstavba nového školního multifunkčního hřiště. Byla rovněž zahájena
oprava čelní fasády naší základní školy.
Učebny byly dovybaveny novými učitelskými židlemi. Ve školním bytě dočasně
sídlí náš obecní úřad – v samotné budově
probíhá rekonstrukce.
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 2018/2019!!!
12. 9. nás navštívila naše stále oblíbená
skupina historického šermu Pernštejni
s programem Starověký Řím – legionáři,
gladiátoři a Caesarové.
Děkujeme za velmi poučně a zajímavě
strávený čas!!!
13. 9. si naši žáci a žákyně z I. a II.
stupně užívali vitamínky z blum v rámci
projektu „Ovoce a zelenina do škol“ fi-3-
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nančně podporovaného Evropským společenstvím a také obdrželi mléčný výrobek v rámci
projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.
10. 9. – 14. 9. a 22. 9. se uskutečnila
v naší škole a ve vsi a na dalších místech
charitativní sbírka Světluška na pomoc
nevidomým a zrakově handicapovaným.
„Světlušky“ z našeho turistického oddílu Práčata nám nabídly:
- píšťalku – 30 Kč
- náramek – 50 Kč
- tykadla – 70 Kč (a plastový přívěšek
zdarma)
- zubní kartáček – 100 Kč (a plastový
přívěšek zdarma).
NAŠE MALÉ A VELKÉ SVĚTLUŠKY: SIMČA ŠIMÁČKOVÁ, NELINKA
KYKRYCHOVÁ, KÁŤA MIA FERENCOVÁ, KUBÍK DANĚK, PÉŤA FERENC, KAROLÍNKA KORBELOVÁ, MATÝSEK ŠVEC, KUBÍK KOVÁŘÍK, KUBA ZVĚŘINA,
MARTÍNEK HUBÁLOVSKÝ, ZUZKA ONDERKOVÁ, VERČA BŘENKOVÁ, KAROLÍNKA ŽAHOUROVÁ, VIOLKA KROČOVÁ, PEPČA BŘENEK, DANDA ŠIKR,
JANIČKA HUBÁLOVSKÁ, HANIČKA DAŇKOVÁ, JIRKA DANĚK, MARTÍNEK
SOKOLÍK, LUKÁŠEK GRUNDZA; a ZUZKA ŠEBESTOVÁ (TŘEBOŇ).
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.
Dárcovská SMS: DMS SVETLUSKA 30 na číslo 87 777
Dlouhodobá podpora: DMS TRV SVETLUSKA 30 na číslo 87 777.
Další informace na: http://www.rozhlas.cz/svetluska/portal/ , www.darcovskasms.cz
https://www.rozhlas.cz/svetluska/zari/_zprava/sbirka-na-pomoc-nevidomym-odstartujeuz-10-zari-2018--1752389
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 a p. uč. Radce Círalové
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a jejich malým a velkým Světluškám z turistického oddílu Práčata!!!
15. 9. naše výprava reprezentantů a reprezentantek zasáhla na MISTROVSTVÍ ČR
– štafety (a Mistrovství ČR Long) v Mikulášovicích (okres Děčín) do bojů o další titul.
Štafeta žáci – běželo se podle pravidel TZ starší žáky:
1. Kuba Zvěřina
2. Pepča Břenek
3. Vojta Adam.
Štafeta žákyně – podle pravidel TZ starší
žákyně:
1. Klára Oušková
2. Verča Břenková
3. Terka Dvořáková.
Long ženy (trať 12 km, převýšení 430
m) – Anna Círalová.
Krásně zorganizovaný závod v CHKO
Labské pískovce Národní park České Švýcarsko, příjemné počasí. V prostoru startu a cíle se
měli možnost všichni nechat namasírovat (před závodem nebo po závodě) a občerstvit – isotonické nápoje, banány, mysli tyčinky. Všichni účastníci závodu si odvezli na památku zavírací
nůž „rybička“ od firmy Mikov. Ceny pro medailisty – medaile, pohár, kytice, diplom, spacák,
Mikov dýku v pouzdře, kniha, boxík plný sladkostí, láhev na vodu a další drobnosti.
Výsledky Mistrovství ČR Mikulášovice – štafety a Long – ve svých kategoriích:

2. místo - štafeta Vojty, Pepči a Kuby
4. místo - štafeta Verči, Terky
a Klárky
a
8. místo – Long Aničky C.
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 rodičům za odvoz závodníků a závodnic!!!
Děkujeme panu Janu Adamovi za doprovod dětí!!!
Děkujeme všem dospělákům za účast a doprovod!!!
Děkujeme paní učitelce Radce Círalové
za přípravu našich reprezentantů!!!
V týdnu od 17. 9. zahájily v naší škole činnost následující zájmové kroužky:
Dovedné ruce (I. a II. stupeň) – p. uč. Pavlína Křížová (pátek 12.35 – 13.20 hodin)
Hra na flétnu (I. stupeň) – p. uč. Jana Šikrová (pátek 12.00 – 12.45 hodin)
Anglický jazyk (I. stupeň) – p. uč. Martin Wipplinger (středa 13.30 – 14.15 hodin)
Výtvarný (I. stupeň) – p. uč. Martin Kvapil (středa 13.30 – 14.15 hodin)
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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).
Polytechnický kroužek se koná v období od 19. 9. 2018 do 26. 6. 2019 se začátkem od
14.30 hodin – v budově SŠ České Velenice (přihlášení žáci a žákyně II. stupně jsou dopravováni od budovy základní školy ve 14.00 hodin do Č. Velenic a zpět v 16.30 hodin mikrobusem). Témata: svět křížem krážem, matematika v každodenním životě, chemie kolem nás,
zábavná fyzika, technika na PC, elektronika hrou.
Náboženství s panem farářem – výuka ve středu (14.30 – 15.15 hodin).
20. 9. 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. 9. (2 dny před začátkem podzimu)
jsme se s prvňáčky vydali na poslední návštěvu našeho kamaráda skřítka Podzimníčka. Na rozloučenou jsme všem našim
lesním skřítkům vyrobili lístky, na které
jsme jim napsali vzkazy. Cestu nám zpříjemnily kartičky s úkoly, které jsme po cestě
nacházeli. Nakonec jsme v lese našli od
skřítků poslední dárek a my jsme jim zase
postavili domečky z přírodnin, aby měli kde
přečkat zimu. Užili jsme si společně krásné
dopoledne plné sluníčka a lesní vůně.
22. 9. naše výprava reprezentantů a reprezentantek zasáhla na MEZINÁRODNÍM
MISTROVSTVÍ TURISTICKÉHO ZÁVODU (MMZ TZ) v Oščadnici do bojů o další
titul.
MMTZ se v tomto roce konalo na Kysuci
v obci Oščadnica na Slovensku – v polském
pohraničí.
Po slavnostním vyhlášení výsledků jsme
se vydali pěšky do Dedovej (přes 5 km), kde
nás sedačková lanovka vyvezla do výšky
925 m n. m. Krásný výhled na Kysucké Beskydy byl odměnou za náročný závod
v horském terénu.
Po setmění jsme si prohlédli dominantu
náměstí v Oščadnici – osvětlenou fontánu.

-6-

ZŠ a MŠ v Rapšachu

Kronika 2018/2016

Výsledky MMZ TZ Oščadnice ve
svých kategoriích:

3. místo Vojta Adam – gratulujeme!!!
4. místo Dan Šikr
5. místo Pepča Břenek
6. místo – Klárka Oušková
7. místo – Anička Círalová
12. místo – Terka Dvořáková
12. místo – Kuba Zvěřina
BLAHOPŘEJEME!!!
Děkujeme všem závodníkům za skvělé
výkony v extrémních podmínkách
a za příkladnou reprezentaci školy, oddílu, regionu, kraje a republiky!!!
Děkujeme organizátorům závodu za pohostinné zázemí a bezva zážitek!!!
Děkujeme všem dospělákům za účast a doprovod!!!
Děkujeme paní učitelce Radce Círalové
za přípravu a doprovod našich reprezentantů po celou sezónu závodů!!!
22. 9. se uskutečnily oslavy 680 let od první písemné zmínky o obci Rapšach (1338 –
2018) a 100 let od konce I. světové války (1918 – 2018).
Oslavy na návsi pořádá Obec Rapšach spolu se ZŠ a MŠ v Rapšachu, Asociací TOM ČR –
2402 Práčata Rapšach a SDH Rapšach.
Program:
9.00 – 10.00 ukázky hasičské a policejní techniky
9.00 – SDH Cihelňáčci Rapšach (vystoupení malých hasičů)
9.30 – Trnky brnky (taneční vystoupení)
10.00 – úvodní projev starostky Obce Rapšach paní JUDr. Lenky Cvrčkové
10.05 – zpěv české státní hymny
10.10 – odhalení památníku padlých v I. světové válce a vysvěcení památníku
10.30 – předání pamětních medailí Rapšachu
10.45 – 11.00 – pěvecké vystoupení školních dětí před památníkem
Polední pauza
13.00 – 15.00 Zážitková turistika – závody
13.00 – 15. 15 hry pro děti
15.30 – vyhlášení vítězů Zážitkové turistiky
16.00 – 17.00 – Staré pověsti české aneb
Jirásek by se divil (divadelní představení
žáků a žákyň ze základní školy)
17.00 – 18.00 – Babouci (vystoupení nejstarší jihočeské dechovky)
18.00 – 21.00 – 4Johns (hrají k poslechu
a tanci).
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Občerstvení: klobásky, langoše, párek v rohlíku; lahodné studené i teplé nápoje; zelňačka;
medové perníčky, medovník, medovina; palačinky; dvojctihodné koláčky a minipizzy; zmrzlinka a jiné dobroty.
DĚKUJEME VŠEM NAŠIM NÁVŠTĚVNÍKŮM!!!
DĚKUJEME VŠEM NAŠIM DĚTSKÝM A DOSPĚLÁCKÝM
ORGANIZÁTORŮM A VYSTUPUJÍCÍM!!!
DĚKUJEME VŠEM NAŠIM RODIČŮM A PŘÁTELŮM ŠKOLY
ZA PODPORU TÉTO AKCE!!!
DĚKUJEME NAŠIM PRACOVNÍKŮM OBECNÍHO ÚŘADU!!!
BLAHOPŘEJEME NAŠIM VYZNAMENANÝM!!!
DĚKUJEME NAŠIM CIHELŇÁČKŮM!!!
GRATULUJE VŠEM ZÁVODNÍKŮM A ZÁVODNICÍM ZA UMÍSTĚNÍ
PO ABSOLVOVÁNÍ TZ ZÁŽITKOVÉ TURISTIKY!!!
DĚKUJEME ZA VELMI ZAJÍMAVOU A POUČNOU UKÁZKU
HASIČKÉHO ZÁSAHU A PREZENTACI POLICEJNÍ TECHNIKY!!!
DĚKUJEME DECHOVCE BABOUCI!!!
DĚKUJEME KAPELE 4JOHNS!!!
DĚKUJEME VÁM VŠEM, KTEŘÍ JSTE PŘISPĚLI
KE ZDÁRNÉMU PRŮBĚHU NAŠICH OSLAV!!!
24. 9. – 31. 10. byla na chodbách naší školy instalována reprodukce výstavy „TADY
NOVÁ REPUBLIKA“.
Reprodukování nám povolilo (jednorázové reprodukční právo) Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
Výstava „Tady nová republika“ stručně shrnuje základní údaje o meziválečném Československu
(http://www.npmk.cz/muzeum/vystavy-nova-skola-v-nove-republice-tady-novarepublika):
- „NEJSME MRTVI“ (CESTA KE VZNIKU ČESKOSLOVENSKA)
- „DOBA SE NAPLNILA!“ (VZNIK ČESKOSLOVENSKA I.)
- „PATŘÍME JINAM?“ (VZNIK ČESKOSLOVENSKA II.)
- „BUĎ PRÁCI ČEST!“ (OBYVATELÉ A PRŮMYSL ČESKOSLOVENSKA)
- „DOBRÝ DEN“ (KAŽDODENNÍ ŽIVOT)
- „PLAY SWING“ (KULTURA MEZIVÁLEČNÉHO ČESKOSLOVENSKA)
- „NEBÁT SE, NELHAT A NEKRÁST!“ (ČESKOSLOVENSKO A
JEHO VLÁDNÍ SYSTÉM)
- „HEJ RUP!“ (VELKÁ HOSPODÁŘSKÁ KRIZE)
- „KUPŘEDU PRAVÁ“ (TOTALITNÍ
REŽIMY V EVROPĚ)
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„VĚRNI ZŮSTANEME“ (ZÁNIK TZV. PRVNÍ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY).
25. 9. jsme zveřejnili:

16 113,- KČ
TAKOVOUHLE SPOUSTU PENĚZ
JSME LETOS V RAPŠACHU VYBRALI PRO NADACI ČESKÉHO ROZHLASU

SVĚTLUŠKA!!!
DÍKY VŠEM NAŠIM POMOCNÍKŮM,
A HLAVNĚ

DÍKY VÁM VŠEM!!!
26. 9. jsme v 06.15 SELČ zaznamenali pokles teploty na minus 2°C.
26. 9. se naši žáci a žákyně 2., 3. a 4. třídy vypravili pod vedením p. uč. Jaromíra Sváčka
a p. Miroslavy Jáchymové v rámci výchovy k bezpečnému chování do Třeboně na dopravní
hřiště, kde pod odborným vedením zkušených instruktorů Autoškoly ILLE Třeboň absolvovali teoretické a praktické zaměstnání vedoucí k řešení vybraných situací provozu na pozemních komunikacích.
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27. 9. se naši žáci a žákyně 8. třídy se pod vedením p. řed. Karla Snětiny vypravili do
Střední školy rybářské a vodohospodářské v Třeboni, kde se v rámci „Vědeckého dopoledne“ seznamovali s problematikou ochrany životního prostředí, ekologie, vodohospodářství a udržení vody v krajině.
Pracovali s profesionální laboratorní a terénní měřicí a průzkumnou technikou pro sledování cest vody krajinou.
Dozvěděli se, co to je retence krajiny, postavili si pár modelových sypaných hrází
a změřili nasákavost půdy pomocí umělého deště. Pak se přesunuli na kraj Třeboně a zahradili
Zlatou stoku pomocí norné stěny, a to v novém letošním rekordu 62 sekund. Pomocí soupravy Labquest změřili, kde v řece proudí voda nejrychleji, a pak se s Třeboní rozloučili dobrým obědem.
Cílem této aktivity je zvýšení zájmu o polytechnické vzdělávání u žáků a žákyň základních škol.
DĚKUJEME POHOSTINNÝM ORGANIZÁTORŮM ZA VELMI POUČNĚ
A ZAJÍMAVÉ STRÁVENÝ ČAS A TĚŠÍME SE NA DALŠÍ PROJEKTOVÉ
DNY!!!
2. 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 mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.

4. 10. se výprava běžeckých nadějí z řad našich žáků a žákyň zúčastnila okresního
kola přespolního běhu v Jindřichově Hradci, a to pod vedením p. uč. Martina Wipplingera
a p. řed. Karla Snětiny.
Soupiska našeho týmu: Karolínka Žahourová, Domča Dvořák, Kuba Zvěřina, Ondřej Marek, Míla Vaňátko, Vojta Adam.
Z výsledkové listiny
Kategorie III. dívky – 35 závodnic
12. místo Karolínka Žahourová (6:55,6)
Kategorie III. hoši – 44 závodníci
40. místo ze 44 závodníků Domča Dvořák (11:53,5)
Kategorie IV. hoši – 53 závodníci
16. místo Ondra Marek (12:25,9)
25. místo Míla Vaňátko (13:06,7)
29. místo Vojta Adam (13:18,5)
41. místo Kuba Zvěřina (14:19,7).
Celkové pořadí škol: 8. místo z 15 škol.
Děkujeme všem zúčastněným reprezentantům
za skvělé výkony a za příkladnou reprezentaci školy!!!
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Děkujeme dospěláckému doprovodu!!!

ŘÍJEN 2018
5. 10. se naši žáci a žákyně 7. a 8. třídy (1. a 2. vyučovací hodina) zúčastnili (v rámci
prevence rizik spojených s užíváním alkoholu) programu „Než užiješ alkohol, užij svůj mozek:“ historie užívání alkoholu, alkohol a lidské tělo, závislost na alkoholu (kdy a proč vzniká) a rizika jednorázového nezvládnutého užití alkoholu.
Hlavním cílem je seznámit žáky se skutečnými riziky spojenými s užíváním alkoholu
v jejich věku.
Zdroje informací:
http://pobavmeseoalkoholu.cz/
https://www.drogy-info.cz/
https://www.facebook.com/pijsrozumem/?fef=ts
Děkujeme lektorce občanského sdružení SANANIM,
paní doc. PhDr. Aleně Kajanové, Ph.D.,
za velmi poučné, zajímavé a inspirativní setkání!!!
8. 10. jsme zahájili veřejnou sbírku Fondu Sidus formou prodeje následujících výrobků: magnetické záložky zvířátka (koník, myška, kočka, zajíc, psík) a MOTTO „změň sebe“,
„změníš svět“; „jaké si to uděláš“, „takové to máš“ (cena 40,- Kč) a lepíci „Barevný rok“ (cena 50,- Kč).
DĚKUJEME VŠEM PŘISPĚVATELŮM – ZEJMÉNA Z 5. A 4. TŘÍDY!!!
V období od 8. 10. do 19. 10. se v naší škole uskutečnilo testování žáků a žákyň 5., 6. a 9. třídy v matematice a jazyce českém v rámci projektu
KIPR, který řídí
Národní
ústav pro vzdělávání:
http://www.nuv.cz/kipr/projekt-1: Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj
(KIPR) – projekt KIPR vychází ze strategických záměrů ČR v rozvoji vzdělávání. Řeší otázky související se zajištěním kvality, provázanosti, srovnatelnosti a efektivity poradenských
služeb a vytvořením podmínek pro poskytování vhodných podpůrných opatření pro žáky,
u kterých je třeba vyrovnat podmínky pro jejich vzdělávání.
10. 10. se naši žáci a žákyně 8. a 9. třídy pod vedením p. řed. Karla Snětiny zúčastnili
soutěže přírodovědný KLOKAN v kategorii Kadet. Organizuje ji Přírodovědecká a Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.

Z pravidel na http://www.kag.upol.cz/prirodovednyklokan/info_pravidla.pdf vyplývá:
- soutěžící řeší 24 soutěžních úloh
- soutěžící mají čas na zpracování 45 minut + 10 minut organizační práce
- každý soutěžící vstupuje do soutěže s 24 body
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- úlohy jsou rozděleny do tří skupin podle bodování (úlohy za 3, 4 a 5
bodů)
- za každou správně zodpovězenou otázku získá soutěžící příslušný počet
bodů (3, 4 nebo 5)
- za každou neřešenou úlohu nezíská ani neztratí žádný bod (0 bodů)
- za každou špatně zodpovězenou úlohu se nepřičítá žádný bod, ale naopak se 1 bod odečítá (nikoli 3, 4 nebo 5 bodů)
- není možné získat 119 ani 118 bodů
- soutěžící odpovídají na „kartu odpovědí“ zatržením nejvýše jedné z nabízených možností
- při řešení není dovoleno užívat kalkulačky, tabulky ani žádnou jinou literaturu
- z každé kategorie potřebujeme znát tři nejlepší řešitele (v případě, že
stejný počet bodů obdrží více soutěžících, sdělte všechna jména).
Výpis z výsledkové listiny PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN 2018
1. místo Viki Růžičková (52 bodů)
2. – 3. místo Ráďa Valenta a Luky Móži (48 bodů).
Děkujeme všem zúčastněným soutěžícím za prokázané dovednosti a znalosti a umístivším se na stupních vítězů gratulujeme!!!
11. 10. zorganizovala naše školní družina pro žáky a žákyně 1., 4. a 5. třídy a jejich vyučující výlet do Hopsária a na Černou věž v Českých Budějovicích.
Více na:
http://budejovice.hopsarium.cz/
V Hopsáriu jsme se vydováděli,
výlet se nám vydařil
a těšíme se na další!!!
12. 10. 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.

12. – 13. 10. si naší Tomíci užívali VEČERNÍ TOULÁNÍ – SPOLEČNÉ NOCOVÁNÍ. Krásné podzimní odpoledne a večer prožili tomíci s Radkou Círalovou na společné výpravě. Sešlo se celkem 26 odhodlaných toulat se 9 kilometrů, plnit úkoly, jít po tmě pěšky
lesem, společně něco odvážného prožít.
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Po páté hodině jsme se vydali z Klikova
směrem na Bílý vršek. Cestou jsme potkali
Elišku V. s Rozárkou (sova pálená). Eli, je
opravdu nádherná!!! Cestou k Písečnému
kopci se plnily úkoly po týmech, získávaly
potřebné bodíky. Cílem našeho putování
byla studánka. Se zklamáním jsme zjistili, že
je ve studánce místo čisté vody jen slimák.
Naštěstí nám studánková víla nechala vzkaz:
Je mi líto, že nemám ani kapku vody.
Na jaře dám vám vody čisté a léčivé.
Těšíme se na jaro! Někteří chtěli jít hned v sobotu ráno, co kdyby???
Cesta přes Františkov na Rapšach prověřila vytrvalost, houževnatost a odvahu. I naši nejmladší členové oddílu si vedli znamenitě. Milé přivítání na nás čekalo Na cihelně. Okolo cesty svítily svíčky a na znavené Tomíky čekaly sladkosti. Maminky se na nás připravily.
Ráno jsme posnídali formou švédského stolu (velký dík maminkám) a rozešli se domů.
Děkujeme Mirce Jáchymové, která se s námi toulala a ochotně vyndávala věci z baťůžků.
15. 10. besedovali v rámci dopolední výuky (6. vyučovací hodina) naši vycházející
žáci a žákyně se studentkami 3. 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!!!
15. 10. si naši malí a velcí Tomíci užívali na školní zahradě hraní a soutěžení
s Kubb, a to pod vedením p. řed. Karla Snětiny, p. uč. Pavlíny Křížové a p. uč. Martina
Wipplingera.
Více o hře Kubb na:
https://eshop.zahradnizabava.cz/kubb/ku
bb-original/
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18. 10. besedovali v rámci odpolední výuky (4. 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!!!
19. 10. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z hrušky 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. 10. – 24. 10. se na I. stupni uskutečnila skokanská soutěž HOP přes švihadlo. Bdělí
a spravedliví rozhodčí z řad třídních vyučujících počítali skoky v průběhu jedné minuty.
Výsledky 1. třída
Dívky:
1. místo – Anežka Schiendlová – 114
přeskoků za minutu
2. místo – Hanička Daňková – 72 přeskoků za minutu
3. místo – Helenka Truongová – 65 přeskoků za minutu.
Hoši:
1. místo – Kubík Kovářík – 52 přeskoků za minutu
2. místo – Lukášek Grundza – 35 přeskoků za minutu
3. místo – Martínek Sokolík – 28 přeskoků za minutu.
Výsledky 2. a 3. třída
Dívky:
1. místo – Anička Búthová – 105 skoků
2. místo – Kačenka Vaňátková – 93 skoků
3. místo – Barborka Krátká – 65 skoků.
Hoši:
1. místo – Davídek Dvořák – 93 skoků
2. místo – Mareček Kica – 82 skoků
3. místo – Pavlík Šťáva – 76 skoků.
Výsledky 4. a 5. třída
Dívky:
1. místo – Ája Mašková 130 skoků
2. místo – Náťa Hanková 128 skoků
3. místo – Nelča Kykrychová 111 skoků.
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Hoši:
1. místo – Danda Šikr 101 skoků
2. místo – Pepča Břenek 96 skoků
3. místo – Domča Kocina 94 skoků a Tonda Ouška 94 skoků.
Celkovými vítězi za celých pět let na 1. stupni, nejvíce naskákali:
Andrejka Mašková 488 přeskoků
Danda Šikr 389 přeskoků.
DĚKUJEME NAŠIM SKOKANŮM A SKOKANKÁM ZA SKVĚLÉ VÝKONY
A VYUČUJÍCÍM ZA ZDÁRNOU ORGANIZACI SOUTĚŽE!!!
23. 10. se naši žáci a žákyně 8. třídy se
pod vedením p. uč. M. Kvapila vypravili do
Střední školy rybářské a vodohospodářské v Třeboni, kde se v rámci „Vědeckého
dopoledne“ seznamovali s problematikou
ochrany životního prostředí, ekologie,
vodohospodářství
a
udržení
vody
v krajině.
Pracovali s profesionální laboratorní a terénní měřicí a průzkumnou technikou pro
sledování cest vody krajinou.
Zaměřili jsme se zejména na zadržování
vody v půdě a na metody jeho zkoumání, roli
meteorologie v různých odvětvích lidské činnosti, odebírání vzorků půdy pomocí ruční sondáže, seznámili jsme se školní meteorologickou stanicí a prozkoumali jsme erozivní účinky
vody pomocí modelových situací. Bádání se uskutečnilo v odborné učebně a zejména v terénu
jejího okolí.
Cílem této aktivity je zvýšení zájmu o polytechnické vzdělávání u žáků a žákyň základních škol.
DĚKUJEME POHOSTINNÝM ORGANIZÁTORŮM ZA VELMI POUČNĚ
A ZAJÍMAVÉ STRÁVENÝ ČAS A TĚŠÍME SE NA DALŠÍ PROJEKTOVÉ DNY!!!
24. 10. proběhlo podzimní tvoření a týmová soutěž k ukončení tematického bloku Podzim v první třídě.
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24. 10. – 25. 10. se v naší škole za účasti
žáků a žákyň a jejich vyučujících uskutečnila noc spojená se stezkou odvahy a soutěžně
herním a tanečním dopolednem ve stylu
Halloween.
Při nocování ve škole jsme tvořili
v rukodělných, pizzových a literárních
dílničkách (tedy halloweenské kutění, vymýšlení a sepisování strašidelných příběhů,
příprava a pečení velkých pizz aj.), sportovali jsme v tělocvičně i na školní zahradě,
večeřeli pizzu, opékali si buřtíky, užívali si hry v učebnách i ve školní družině, vypravili
se na stezku odvahy a sledovali filmy a v rámci čtvrtečního dopoledne jsme soutěžili
v týmech a užívali si halloweenské disco.
A jaké hry a soutěže jsme absolvovali? Poznávačka a ochutnávka koření, opičí dráha ve
školní tělocvičně, halloweenské básnění, mumifikace, hledání pokladu, vyhledávání informací,
poznávačka minerálů. Po nich následoval
halloweenský taneční rej v tělocvičně naší
školy.
Z výsledkové listiny (herní halloweenské dopoledne 25. 10.)
1. místo tým Nikolase
2. místo tým Vetryho
3. místo tým Evičky, Artura a Klárky.
GRATULUJEME!!!

Děkujeme dětským a dospěláckým organizátorům z řad našich vycházejících
žáků a žákyň a osmáků a soutěžícím za
zdárný průběh akcí ve stylu Halloween
a rodičům našich žáků a žákyň za jejich podporu!!!
A taktéž děkujeme spolupracujícímu týmu našich vyučujících – jak při výtvarné a literární tvorbě, stezce odvahy, sportovních aktivitách, projekci filmů a opékání buřtíků,
tak i o halloweenských hrách a diskotéce!!!
Děkujeme našim dětem a p. učitelkám
z mateřské školky za strašidelnou výstavku netopýrů!!!
26. 10. jsme pobývali na zdravém vzduchu v rámci podzimního cvičení v přírodě
(II. stupeň) v lokalitě Spáleniště – Štaindlův
kopec.
Užívali jsme si herní i cyklistické atrakce, krásnou vyhlídku do kraje, přítulného
Bílka a jeho stádečko, veškeré zázemí a vy-
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bavení a také dobrůtky v krásném koutku našeho kraje.
Více informací na https://staindluv-kopec.webnode.cz/
DĚKUJEME MAJITELŮM A HLAVNĚ PANU ČERVÍKOVI
ZA BEZVA POHOSTINNÉ PŘIJETÍ A ZÁZEMÍ!!!
29. 10. – 30. 10. jsme si užívali podzimní prázdniny.
31. 10. jsme si formou týmových soutěží a her připomněli 100 let od vzniku Československé republiky.
Akci připravili naši žáci a žákyně povinně volitelného předmětu historie regionu – společensko vědní seminář, a to pod vedením p. uč. Pavlíny Křížové a zaměřili ji na Rapšach
v období I. světové války a spojili ji také se vznikem a vývojem československého státu
Podklady pro herní a soutěžní aktivity
nalézali v Regionální výukové publikaci o
Rapšachu a okolí a v sadě pracovních listů,
které jsou součástí této publikace a také
z internetových zdrojů.
Aktivity, soutěže a hry: překážková dráha
(vojenský výcvik), kostel sv. Zikmunda (poznávačka a jeho kresba), přiřazování hymny
k danému státu, k fotografii prezidenta naší
vlasti přiřaď jméno a příjmení, ornament
včely na naší poště (kresba), architektonický
návrh pomníku padlým v I. světové válce,
návštěva pomníku u rapšašského kostela,
tvorba básně spojené tematicky s I. světovou válkou, křížovka. Na závěr se uskutečnil turnaj
ve vybíjené zúčastněných týmů.
Z výsledkové listiny (herní dopoledne 100 let naší vlasti)
1. místo tým Klárky
2. místo tým Adama
3. místo tým Verči.
GRATULUJEME!!!

Děkujeme našim mladým historikům a jejich paní učitelce Pavlíně Křížové
za poučně i zábavně strávený čas při putování našimi dějinami!!!
31. 10. naši žáci a žákyně 4. a 5. třídy se svou p. učitelkou Radkou Círalovou pomáhali
sázet keře a stromky u našeho nového školního hřiště, a to pod odborným vedením pracovníků specializované firmy.
DĚKUJEME!!!
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LISTOPAD 2018
1. 11. jsme zveřejnili zprávičky z naší mateřské školičky sepsané p. uč. Kateřinou Bjelovou a p. uč. Gabrielou Sarah Círal:
ZÁŘÍ 2018
Začátek školního roku probíhal v duchu
seznamování. Do naší MŠ jsme nastoupily
dvě nové paní učitelky a pro děti to byla velká změna. Rychle jsme si však na sebe
s dětmi zvykly a již jsme se mohly těšit ze
společně strávených chvil v mateřské škole.
Od samého začátku školního roku se v naší
školce střídala jedna akce za druhou.
USPÁVÁNÍ BROUČKŮ
První akce se konala na konci září 20. 9.
A jmenovala se „Uspávání broučků“. Děti si
nejprve v mateřské školce vyrobily své broučky, které jsme následně společně odnesly do
blízkého lesa za obcí. Malé děti vyráběly broučky z oříšků a velké z listí, které následně dokreslovaly. Do lesa jsme vyšly ráno, po svačince, kterou jsme po příchodu do lesa protáhly
o snězení jablíčka. Děti svačinka v přírodě potěšila. Po prozkoumání okolí a lesa samotného
se děti pustily do výroby samotných domečků. Vytvořené domečky byly jeden hezčí než druhý. Dětem se moc povedly a měly z nich patřičnou radost. Poté do nich své broučky uschovaly před zimou a my se mohly opět společně vydat na cestu zpět do školky.
SPOLEČNÉ VYSTOUPENÍ V RAPŠACHU
V sobotu 22. 9. 2018 jsme společně
s dětmi vystupovaly na oslavě založení obce
Rapšach a 100. výročí založení Československa. Děti předvedly, jak jsou nejen hudebně, ale i tanečně nadané. Zatančily na dvě
písničky „Beruško, půjč mi jednu tečku“, na
kterou si vyrobily berušková křidélka, tykadélka si zakoupily za probíhající akce
„Světluška“. Spojily se tak dvě krásné věci
a v samotném výsledku vypadaly děti skvěle.
Druhou písní byli „Hasiči“, kterou děti doplnily o kostým v podobě reflexních vest a hadic ze stužek. Všichni jsme si vystoupení náramně
užili a dětem byl velkou odměnou nejenom sladký bonbón, ale především velký potlesk
a pochvala publika a všech přítomných.
ŘÍJEN 2018
POHÁDKA O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE
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Na začátku měsíce, 2. 10., k nám do
školky přijelo divadélko LUK s pohádkou
„O perníkové chaloupce“. Ten den jsme
k nám pozvali také prvňáčky ze ZŠ Rapšach
a děti z Praktické školy v Rapšachu. Všichni
byli rádi, že se po nějaké době vidí a děti ze
školy si rády připomněly školkové prostředí.
Když samotná pohádka začala, děti z malé
třídy ve školce měly trochu strach. Paní učitelka je však uklidnila a všichni si mohli
pohádku užívat plnými doušky. Podle projevů dětí, kdy se smály, tleskaly a byly skvěle vtažené do děje, bylo evidentní, že si pohádku velice užívaly. Děti herce odměnily velkým potleskem a závěrem jim u stolečku nakreslily obrázek perníkové chaloupky, Jeníčka a Mařenky.
PEČEME JABLEČNÝ ŠTRÚDL
V říjnu jsme si s dětmi povídaly o několika podzimních tématech a mezi ně patřila
i jablíčka, která se na podzim sklízí. Nakonec jsme si s dětmi upekly společně jablečný
štrúdl. Děti samy loupaly a strouhaly jablíčka, dochucovaly, dávaly na těsto, potíraly
vajíčkem. Společně jsme ho daly do trouby
a už jen čichaly tu vůni, která si linula třídou.
Po řízené činnosti jsme šly ven na zahradu
a štrúdl jsme si společně snědly s malými
dětmi. Udělaly jsme si hezké dopoledne
oslazené štrúdlem z jablíček.
HALLOWEENSKÁ PŮDA V ZŠ
25. 10. jsme byli pozváni do ZŠ na půdu,
kterou děti ze základní školy halloweensky
vyzdobily. Děti ze školky se moc těšily. Některé si přinesly i klobouky, růžky, aby se
také trochu vyzdobily. Ve školce jsme dětem
ze školy jako poděkování za pozvání vyrobili papírové netopýry, které jsme jim donesli.
Děti mohly vidět několik strašidel, svícnů,
pavouky a papírovou pamětní listinu, na kterou, kdo uměl, tak se podepsal, že zde byl.
Děti se trochu bály, ale nakonec všechny bez
pláče půdu celou prošly. Moc jsme si toto strašidlování užili.
PEČEME PRVOREPUBLIKOVOU BÁBOVKU
Celý týden oslav založení Československa jsme zakončili upečením bábovky. S dětmi
jsme si povídali o všech státních znacích, malovali vlajky, trikoloru, zpívali státní hymnu
-19-

ZŠ a MŠ v Rapšachu

Kronika 2018/2016

a nakonec i mluvili o tom, co se dříve jedlo,
peklo. Proto bábovka. Děti celou bábovku
opět dělaly samy. Dávaly suroviny, mixovaly a nakonec jsme ji daly do trouby. Po vychladnutí jsme opět pozvali malé děti a společně hodovali.
DĚKUJEME!!!
1. 11. jsme zveřejnili:
Pěkně se nám to vybarvuje! A za chvíli bude průčelí jako nové.
Děkujeme pánům stavebníkům!!!

1. 11. – 2. 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 mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného
Evropským společenstvím.
1. 11. naši žáci a žákyně 2. a 3. třídy se svým p. učitelem Jaroslavem Sváčkem v rámci
odpoledních pracovních činností zalévali
a kropili keře a stromky u našeho nového
školního hřiště.
DĚKUJEME!!!

-20-

ZŠ a MŠ v Rapšachu

Kronika 2018/2016
5. 11. při pondělní pravidelné schůzce
naši malí a velcí tomíci pod vedením p. uč.
Radky Círalové a za účasti pana školníka
Františka Davida uklízeli a hrabali listí
vpředu na školní zahradě vedle nového
multifunkčního hřiště nebo vzadu ve školním sadu, kde v sezóně turistických závodů
(TZ) trénují, sportují a plní úkoly na kontrolách TZ nebo si hrají a soutěží. A po usilovné práci zasloužená odměna – voňavé buřtíky a v sychravém podzimním odpoledni hře-

jivý ohýnek.
DĚKUJEME!!!
6. 11. zveřejnil garant KMČ p. řed. Karel Snětina nabídku Vánočního čtení z Klubu
mladých čtenářů a z Pohádkové školky. Z katalogu je možné si objednat do 16. listopadu
2018.
Více na https://www.kmc.cz
DĚKUJEME PANU ŘEDITELI K. SNĚTINOVI
ZA SYSTEMATICKOU A DLOUHOLETOU PÉČI
O NAŠE MALÉ A VELKÉ ČTENÁŘE!!!
8. 11. besedovali v rámci dopolední výuky (2. 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.
Více na http://www.sostrebon.cz/
Děkujeme p. Mgr. Šárce Vrchotové a studentovi Vojtovi
za velmi cenné a poučné informace do našeho profesního portfolia!!!
8. 11. 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 mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.
9. 11. výprava našich vycházejících žáků a žákyň, sedmáků a osmáků pod vedením p. ředitele Karla Snětiny a p. uč. Pavlíny
Křížové navštívila v rámci profesní přípravy
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24. ročník výstavy Vzdělání a řemeslo na Výstavišti v Českých Budějovicích.
Z https://www.vcb.cz/navstevnici/akce/vzdelani-a-remeslo-47.html:
Vzdělání a řemeslo je unikátní výstava určená zejména žákům 9. tříd a jejich rodičům. Školy prezentují své studijní a učební obory a nechybí ani nejvýznamnější zaměstnavatelé regionu. Přítomni jsou jak zástupci škol, tak pracovníci z poradenských středisek, jsou
připraveni odpovídat na dotazy a pomáhat žákům tak, aby jim usnadnili rozhodnutí kam nastoupit po základní škole. Žáci 9. ročníků se můžou v reálu přesvědčit, co daná škola nabízí a
přímo na místě se poradit se zástupci jednotlivých škol o možnostech studia i detailech přijímacího řízení. Součástí výstavy Vzdělání a řemeslo bývá také Veletrh fiktivních firem, který významně napomáhá rozvoji podnikatelských dovedností žáků, kteří si vyzkouší simulaci
reálného podnikatelského prostředí v podmínkách tržního hospodářství. A také soutěží o hodnotné ceny Probíhá také bohatý doprovodný program. Na podiu probíhají módní přehlídky,
přehlídky šperků, ukázky líčení, účesů a další prezentace prací studentů. A nechybí ani soutěže.
14. 11. se naši nadějní florbalisté z řad
žáků I. a II. stupně zúčastnili pod vedením p. uč. Ondřeje Maxy turnaje ve florbalu (kategorie III. – mladší žactvo)
v Městské sportovní hale v Jindřichově
Hradci.
Soupiska našeho týmu: Pepča Břenek, Danda Šikr, Patrik Šťáva, Domča Dvořák, Honza Krejčí, Míša Baláž, Kuba Zvěřina, Jirka
Daněk a Ondra Marek.
Všem našim zúčastněným sportovcům
děkujeme za příkladnou reprezentaci školy!!!
15. 11. 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 mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného
Evropským společenstvím.
16. 11. jsme v 6.00 hodin SEZČ zaznamenali pokles teploty na – 5°C.
16. 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 hlavně za tukové koule plné zrní, slunečnicová semínka a jiné obilovinodobrotopochutiny.
Dobrou chuť vám, naši malí opeření kamarádi!!!
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17. 11. uspořádal náš TOM „Práčata“
celodenní výpravu do Tábora. Akce se
v plném počtu zúčastnili všichni, kdo se podíleli na vybírání peněz pro nadaci Českého
rozhlasu Světluška, která pomáhá nevidomým. Bylo nás 23 dětí a 3 dospělí.
V Táboře jsme si nejdříve prohlédli táborské podzemí a Muzeum husitství, kde
jsme ve dvojicích vyplnili pracovní listy. Pak
jsme se přesunuli do Muzea čokolády a marcipánu. To jsme si nejen prohlédli, ale každý
jsme si z marcipánu také něco vytvořili. Třetí na řadě bylo Muzeum lega – to už jsme
byli dost unavení (zvlášť ti nejmenší).
Nakonec jsme si ještě na táborském náměstí a v přilehlých uličkách zahráli velkou pátrací
hru.
Ve vlaku nás za to vše čekaly odměny – čokoládové bonbóny, nafukovací balonky, pohledy, samolepky a Glejt Práčat města Tábora.
Děkujeme Asociaci TOM ČR, která nám na tuhle výpravu přispěla!
18. 11. zorganizoval náš TOM „Práčata“
na místním hřišti SK Rapšach od 14.00
hodin pro všechny zájemce a zájemkyně, přívržence a přívrženkyně, nadšence a nadšenkyně vzdušného dračího létání, vznášení, startů, vzletů, pádů a kroužení již 18. ročník
drakiády, a to na třetí pokus.
Předminulou sobotu (3. 11.): bylo velmi
zamračené a mlhavé odpoledne, téměř se nepohnul žádný jinak vždy se alespoň tetelící
podzimně zbarvený lístek v korunách okolních stromů, a přesto se slétlo šest draků (a
kolem 15 dětí a dospěláků) – vznášeli jsme se
však jen chvíli.
A potom (neděle 11. 11.): počasí a vítr nám nepřejí…
A dnes (neděle 18. 11.): v noci mráz, přes den…a pak padal sníh…
Další zpráva: podle vnitřní směrnice Evropské unie č. 156/2018/Dragon smí drak (létající
hračka) odstartovat při minimální rychlosti větru 3,72 m/s (tj. 13,392 km/h). Pokud v neděli
11. 11. 2018 nebude vítr této rychlosti dosahovat (laicky řečeno když nebude, do prčic, zase
foukat), přeložíme Drakiádu ještě o týden na neděli 18. 11. 2018. Jestli nebude foukat ani pak,
bude to po 30 letech poprvé, co bude Drakiáda definitivně zrušena.
DĚKUJEME SK RAPŠACH ZA POHOSTINNÉ ZÁZEMÍ!!!
DĚKUJEME VŠEM ZÚČASTNĚNÝM A ZASE ZA ROK – SNAD BUDE LÍP!!!
18. 11. – 19. 11. nám Paní Zima nadělila první sněhovou peřinku.
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19. 11. besedovali v rámci 3. vyučovací hodiny naši žáci a žákyně 8. a 9. třídy
s lektorkou META, o.p.s. paní Boženou Havlovou o závislostech, návykových látkách
a drogách. Více o METĚ, o.p.s. na https://www.meta-ops.cz/kdo-jsme.
Děkujeme lektorce META o.p.s.,
paní Boženě Havlové,
za velmi poučné, zajímavé a inspirativní setkání!!!
19. 11. si malá i větší Práčata na oddílové schůzce vyrobila krásné čerty – každý
s vlastním obličejem.
Moc se nám povedli!

21. 11. se v odpoledních hodinách uskutečnilo jednání pedagogické rady a následně třídní schůzky rodičů s vyučujícími.
22. 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 mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.
22. 11. se naši nadějní florbalisté z řad žáků II. stupně zúčastnili pod vedením p. uč.
Ondřeje Maxy turnaje ve florbalu (kategorie IV. – starší žactvo) v Městské sportovní hale
v Jindřichově Hradci.
Soupiska našeho týmu: Honza Krejčí, Kuba Zvěřina, Jirka Daněk, Ondra Marek, Vojta
Adam, Domča Dvořák, Míša Baláž a Patrik Šťáva.
Všem našim zúčastněným sportovcům děkujeme za příkladnou reprezentaci školy!!!
26. 11. se naši žáci a žákyně 6. a 7. třídy pod vedením p. uč. Pavlíny Křížové a p. uč.
Ivany Záhorovské vypravili v rámci výuky mateřskému jazyku do Městské knihovny Třeboň.
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Seznámili se s výpůjčním řádem, knižním fondem,
jeho členěním a digitální katalogizací a plnili úkoly
v pracovních listech za podpory pracovnic knihovny.
Více o knihovně na:
https://www.knihovnatrebon.cz/uvod/
https://www.knihovnatrebon.cz/seminkovna/
DĚKUJEME PRACOVNICÍM KNIHOVNY ZA
MILÉ PŘIJETÍ
A ZAJÍMAVĚ STRÁVENÝ ČAS S KNIHOU!!!
27. 11. se naši žáci a žákyně 8. třídy se pod vedením p. uč. M. Kvapila vypravili do Střední školy rybářské a vodohospodářské v Třeboni, kde se v rámci
„Vědeckého dopoledne“ seznamovali s problematikou
ochrany životního prostředí, ekologie, vodohospodářství a udržení vody v krajině.
Pracovali s profesionální laboratorní a terénní měřicí
a průzkumnou technikou pro sledování cest vody krajinou.
Zaměřili jsme se podzemní vodu a její ochranu: vsakování vody (terénní pokus – hlína a
písek), ochrana před haváriemi a jejich důsledky (simulace havárie – laboratorní pokusy: při změně počasí, studna, svah; hydraulická clona), zemní sondy (terénní práce).
Cílem této aktivity je zvýšení zájmu o
polytechnické vzdělávání u žáků a žákyň
základních škol.
DĚKUJEME POHOSTINNÝM ORGANIZÁTORŮM ZA VELMI POUČNĚ
A ZAJÍMAVÉ STRÁVENÝ ČAS A TĚŠÍME SE NA DALŠÍ PROJEKTOVÉ
DNY!!!
27. 11. se naši nadějní florbalisté z řad žáků I. stupně zúčastnili pod vedením p. uč.
Ondřeje Maxy turnaje ve florbalu – ČEPS-cup – v Městské sportovní hale v Jindřichově
Hradci.
Soupiska našeho týmu: Marek Šťáva, Pavlík Šťáva, Kubík Daněk, Tonda Ouška, Pepča
Břenek a Danda Šikr.
Všem našim zúčastněným sportovcům
děkujeme za příkladnou reprezentaci školy!!!
27. 11. se naši žáci a žákyně 3., 4. a 5.
třídy zúčastnili první dvouhodinové lekce
povinné výuky plavání v plaveckém bazénu v Jindřichově Hradci. Lekcí je naplánováno deset (do 12. února) a realizují se vždy
v úterních termínech v období od listopadu
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do února (odjezd v 11.15 hodin z rapšašské návsi a návrat kolem 15.15 hodin tamtéž).
28. 11. jsme v 7.00 hodin SEZČ zaznamenali pokles teploty na – 7°C.
29. 11. 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.

PROSINEC 2018
3. 12. se naši žáci a žákyně II. stupně se
svými třídními vyučujícími vypravili na
zápas Mistrovství světa ve florbalu v O2
Aréně.
A co jsme si kromě samotného soupeření
týmů mohli mimo jiné užívat? Unikátní intro show s projekcemi, Social Watch – zapojení do show na kostce, při použití hashtagu #WFCprague, Noise Meter – měřič
hlasitosti, scénky s maskoty, přestávkové
aktivity a soutěže, tleskátka, roztleskávačky,
zapojení do show se svícením mobilními telefony, Emoji challenge na kostce.
Více na https://www.ceskyflorbal.cz/ms2018/
ČEŠI, DO TOHO!!!
4. 12. se naši žáci a žákyně 3., 4. a 5.
třídy zúčastnili druhé dvouhodinové lekce
povinné výuky plavání v plaveckém bazénu v Jindřichově Hradci. Lekcí je naplánováno deset (do 12. 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).
4. 12. hlásí 1. třída:
Protože vánoční čas je doba, kdy bychom měli především dělat radost druhým, rozhodli
jsme se udělat radost našim zvířecím kamarádům ze záchranné stanice v Třeboni. Vyrobili
a dovezli jsme jim obrázkového vánočního kapříka, něco dobrého na zub a také jsme přispěli
ze svých kasiček naší kamarádce Bodlince. Bodlinka sice už samozřejmě chrní, ale viděli
jsme spoustu jiných zvířátek. Kunu, lišáka, káňata, krkavce, labutě, čápa, volavku, poštolku
a spoustu dalších. Puštíka Béďu a Vydrýska jsme si i pohladili. Moc se nám ve stanici líbilo
a slíbili jsme si, že se tam zase brzy vrátíme.
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5. 12. navštívil děti z naší základky
a mateřinky a také ze ZŠ praktické Mikuláš za doprovodu andělů a čertů.
Hodný a laskavý patron všech dětí Mikuláš svým vlídným slovem povzbuzoval spolu
s milými anděly všechny děti, hlavně ty
menší, které při řádění rozpustilých čertů
slibovaly, že už nikdy nebudou zlobit ani
doma, ani ve škole, ani maminku či tatínka
nebo paní učitelku, že budou hodné, pilně
pomáhat a psát domácí úkoly. Za básničku,
písničku či pěkně vymalovaný obrázek nebo
i za slib poslušnosti dostal každý malou
sladkou odměnu.
Mikuláši, andělé a čerti, děkujeme za návštěvu!!!
5. 12. uspořádal od 17.00 hodin na naší návsi taneční soubor Trnky brnky, SDH Rapšach a Obec Rapšach ve spolupráci se ZŠ a MŠ Rapšach, SK Rapšach a p. I. Průchou
mikulášskou nadílku spojenou se slavnostním rozsvícením vánočního stromu.
Celý večer zahájily děti z naší Mateřské
školy pod vedením p. uč. Kateřiny Bjelové
a Gabriely Sarah Círal. 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.
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Přítomní malí i velcí se občerstvovali koláčky nebo vánočkou a zahřáli se vánočním punčem.
Děkujeme všem přítomným dětským a dospěláckým návštěvníkům a všem organizátorům za zdárný průběh rozsvícení vánočního stromku
a mikulášské nadílky!!!
6. 12. 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 mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného
Evropským společenstvím.
7. 12. se v dopoledních hodinách uskutečnilo školní (vánoční) fotografování s firmou
KODAK expres – Vladimír Cibulka podle objednávek našich dětí a jejich rodičů z naší základky a mateřinky.
9. 12. se v kostele sv. Anežky v Českých
Velenicích od 16.00 hodin uskutečnil vánoční koncert v podání Rapšašského komorního
orchestru, doprovázeného našimi dětmi.
Děkujeme všem vystupujícím žákům
a žákyním a p. uč. Radce Círalové za jejich přípravu!!!
Děkujeme muzikantům, pěvcům
a pěvkyním z Rapšašského komorního
orchestru za příjemné setkání s duchovní
hudbou!!!
Koncert v Rapšachu se uskuteční
26. 12. 2018 od 15:00 hodin. Nenechte si ho ujít!
11. 12. se naši žáci a žákyně 3., 4. a 5. třídy zúčastnili třetí dvouhodinové lekce povinné výuky plavání v plaveckém bazénu v Jindřichově Hradci. Lekcí je naplánováno deset
(do 12. 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).
11. 12. (a také 13. 12.) se naši žáci a žákyně 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.
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Paní Zima nám již o rána přisypávala do sněhové peřinky další bohatou a třpytivou nadílku.
Ve školní družině paní vychovatelky nazdobily se svým dospělácko-žákovským týmem
naše oblíbené perníkové stromky, svícínky a slaďoučké perníčky.
Vánoční dílny na II. stupni:
- pletené vánoční zvonečky a jiné dekorace – vedoucí p. uč. Marie Jirků (učebna
fyzika)
- chaloupky z perníku a jiné dobrůtky a model malebné vesničky do dobročinné
dražby – vedoucí p. uč. Pavlína Křížová (učebna dějepis)
- vánoční stromečky a dekorace – vedoucí p. uč. Ivana Záhorovská (učebna kreslírna)
- vánoční tombola – p. uč. Martin Wipplinger a p. uč. Ondřej Maxa.
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 ingrediencemi a kořením.
A dařilo se nám…
…děkujeme všem zúčastněným za zodpovědně a kvalitně odvedenou práci!!!
13. 12. se naši žáci a žákyně 2. – 5. třídy pod vedením tř. p. uč. Radky Círalové a tř. p. uč.
Jaroslava Sváčka vypravili do adventní Třeboně, kde zhlédli filmové představení Grinch.
13. 12. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z hrušky 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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17. 12. se uskutečnilo od 16.00 do 19.00
hodin vánoční setkání v naší škole, kterému
předcházela dlouhodobá a svědomitá příprava (spojená s také s generálkou jednotlivých
vystoupení 17. 12. dopoledne) našich žáků
a žákyň vedených svými vyučujícími.
Program vystoupení žáků a žákyň naší
základky ve školní tělocvičně
Úvodní píseň 4John se 4. a 5. třídou
Film 8. třídy
Pásmo písniček 1. třídy
Violoncello – Karolínka Korbelová
Klavír – Danda Šikr

Kroužek hry na zobcovou flétnu
Píseň 4John se 4. a 5. třídou
Dobročinná dražba perníkového modelu malebné vesničky s kostelíkem
Film 9. třídy
Scénka 7. třídy
Píseň 4John se 4. a 5. třídou
Cvičení 2. a 3. třídy
Tanec 6. třídy
Závěrečný společný zpěv koledy s žáky
a žákyněmi II. stupně.
VÝTĚŽEK Z DOBROČINNÉ DRAŽBY PERNÍKOVÉHO
MODELU MALEBNÉ VESNIČKY:

3.500, - CZK
VELICE DĚKUJEME RODINĚ
ADAMOVÝCH!!!
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, 1. třídy a ze školní družiny:
vánoční dekorace, perníkové stromky a svícínky, vánoční stromky pletené a obšívané,
keramické stromky zdobené knoflíky, přáníčka s vyšívanými motivy, papíroví a dřevění andílci, svícínky, zvonečky a věnce,
perníkové chaloupky a mísy s perníčky
 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, pikantní zelňačka, párky
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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!!!
18. 12. se naši žáci a žákyně 3., 4. a 5.
třídy zúčastnili čtvrté dvouhodinové lekce
povinné výuky plavání v plaveckém bazénu v Jindřichově Hradci.
Lekcí je naplánováno deset (do 12. února) a realizují se vždy v úterních termínech
v období od listopadu do února (odjezd
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v 11.15 hodin z rapšašské návsi a návrat kolem 15.15 hodin tamtéž).
Před plaveckým výcvikem se spolu s p. uč. R. Círalovou a p. uč. J. Sváčkem vypravili do
historického centra a užívali si adventní čas:
- Aqua show sv. Florián – druhá svého druhu v Evropě, kombinace světelných efektů,
videoprojekce a obrazců za pomoci padající vody poskytuje nádhernou podívanou.
- Výstava jihočeských betlémů.
- Rozchod v Panské ulici.
18. 12. se naši žáci a žákyně 8. třídy se
pod vedením p. uč. M. Kvapila vypravili do
Střední školy rybářské a vodohospodářské
v Třeboni, kde se v rámci „Vědeckého dopoledne“
seznamovali
s problematikou
ochrany životního prostředí, ekologie, vodohospodářství a udržení vody v krajině.
Pracovali s profesionální laboratorní a terénní měřicí a průzkumnou technikou pro
sledování cest vody krajinou.
Zaměřili jsme se na povrchovou vodu,
složení vody, organismy ve vodě, měření
kvality vody, rozpuštěný kyslík ve vodě, látky ve vodě, pitnou vodu, mikroskopická pozorování a praktické použití měřicích přístrojů při
analýze vody.
Cílem této aktivity je zvýšení zájmu o polytechnické vzdělávání u žáků a žákyň základních škol.
DĚKUJEME POHOSTINNÝM ORGANIZÁTORŮM – PEDAGOGŮM A STUDENTŮM – ZA VELMI POUČNĚ A ZAJÍMAVÉ STRÁVENÝ ČAS A TĚŠÍME SE NA
DALŠÍ PROJEKTOVÉ DNY!!!
19. 12. ve středu si pro 4. a 5. třídu připravili rodiče Lucky Machačové zajímavou besedu o místech, která navštívili během 50denního putování po Balkánském poloostrově.
Na krásných fotografiích ukázali přírodní zajímavosti, historii a kulturu států. Z cest dovezli
mušle, větvičky bavlníku a na ochutnání halvu (jednu z nejstarších řeckých cukrovinek vyrobených ze sezamových semínek).
Děkujeme za milé a poučné setkání.
20. 12. se naši žáci a žákyně II. stupně
zúčastnili pod vedením p. uč. O. Maxy a p.
uč. I. Záhorovské tréninku ve školičce bruslení v prostorách Tyršova stadionu
v Třeboni.
20. 12. jsme zveřejnili:
18.12. si naši prvňáčci se svou p. uč. Janou Šikrovou a spolu s kamarády a kamarádkami z mateřské školy připravili vá-
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noční nadílku i pro lesní zvířátka. A ještě jsme si u toho skvěle zařádili ve sněhu.

21. 12. smíšené týmy složené z žáků a žákyň I. a II. stupně plnily různé úkoly Vánočních
her, které pro nás zorganizovali naši vycházející žáci a žákyně se svým p. tř. uč. Ondřejem
Maxou.
Na stanovištích rozmístěných v učebnách, tělocvičně a prostorách školy jsme soutěžili: vánoční karaoke, zdobení stromku, vánoční slova, ledová dráha, vánoční básnička, hádanky, kreslené Vánoce.
Za odměnu jsme mlsali slaďounký perník z vesničky vydražené manžely Adamovými
– děkujeme!!!
A ve třídách jsme si užívali vánoční pohodu u stromečků s dárečky od kámošů a kámošek a se sladkým a voňavým cukrovím. Ve školní družině nám nadělil Ježíšek dárky již
včera.
Výsledky Vánočních her 2019
1. místo tým Evči M.
2. místo Ondry M.
3. místo tým Terky D.
Všichni jsme se snažili a vánoční hry si
užili!!!
Děkujeme naší devítce, všem vycházejícím žákům a žákyním,
všem zúčastněným soutěžícím
a vítězům gratulujeme!!!
PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2019!!!
21. 12. Vánoce v 1. třídě. Celý den jsme si společně náramně užili. Nejdříve jsme si přečetli vánoční příběh o narození Ježíška a zazpívali si koledy. Potom jsme se pokusili věštit
budoucnost pomocí rozkrojeného jablíčka, směru kouře ze sfouknuté svíčky a hozením bačkory přes rameno. Nazdobili jsme si perníčky a pak už jsme se netrpělivě pustili do rozbalování dárků. A i když jsme si mysleli, že Ježíšek už školákům do školy dárky nenosí, našli
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jsme od něj pod stromečkem dopis i dárek. A protože Ježíšek ví, jak pěkně už jsme se naučili
číst a jak rádi máme knížky, jednu nám přinesl. Už se moc těšíme, kolik zábavy si v novém
roce, nejen s novou knížkou, užijeme.

21. 12. PŮJDEM SPOLU K BETLÉMU. Celkem 15 tomíků se nás vypravilo do Suchdola nad Lužnicí k betlému, k dílu místního
řezbáře M. Bicana. Zpátky po svých 5 km.
Počasí nám moc nepřálo, a tak teplý čaj,
sladká vánočka a vánoční cukroví přišlo
vhod. Trochu jsme zavzpomínali nad fotkami na letošní akce a nakonec si
„zaprskali“.
26. 12. se v kostele sv. Zikmunda od
15.00 hodin uskutečnil vánoční koncert
v podání Rapšašského komorního orchestru.
Děkujeme našim vystupujícím žákům
a žákyním a p. uč. Radce Círalové za
jejich přípravu!!!
Děkujeme muzikantům, pěvcům a pěvkyním z Rapšašského komorního orchestru
za příjemné setkání s duchovní hudbou!!!
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30. 12. od 10.00 hodin uspořádal ve
školní tělocvičně náš TOM Práčata 34.
ročník vánočního turnaje v líném tenise.
Turnaje se zúčastnilo osm dvojic. A tak jsme
si opět v čase všeobecného svátečního odpočinku a pojídání všelijakých dobrot protáhli
svá tělíčka a zpevnili svalíčky.
Výsledky 34. ročníku vánočního turnaje
v líném tenisu:
1. místo: Kájina a Adýs
2. místo: Honza a Tedýs
3. místo: Kuba a Ondra.
Všem zúčastněným soutěžícím děkujeme
za skvělé výkony
a stanuvším na stupních vítězů gratulujeme!!!

LEDEN 2019
1. 1. 2019 jsme se spolu s TOMÍKY
od 10.00 hodin vypravili z návsi u kostela
na již tradiční a stále oblíbený novoroční
výšlap s pečením buřtíků. Bylo nás osmnáct a jeden pejsek. Prošli jsme obvyklou
trasu Rapšach – Kočvarák – Peklo – Františkov – Rapšach a jak naměřila Petra, bylo
to 6,2 kilometru.
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2019!!!
3. 1. – 4. 1. bylo vyhlášeno ředitelské
volno.
8. 1. nám Paní Zima nadělila do sněhové peřinky.
8. 1. se naši žáci a žákyně 3., 4. a 5. třídy zúčastnili páté dvouhodinové lekce povinné
výuky plavání v plaveckém bazénu v Jindřichově Hradci.
8. 1. jsme zveřejnili zprávičky z naší
mateřské školičky sepsané p. uč. Gabrielou
Sarah Círal a p. uč. Kateřinou Bjelovou:
Listopad
Měsíc listopad jsme s dětmi věnovaly
tématu „Zdraví, zdravá strava, péče o naše
tělo a nemoc“. Děti si vyzkoušely několik
činností, při kterých si uvědomovaly stavbu
lidského těla, vnitřní orgány a jejich funkce.
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Nejvíce času jsme věnovali hygieně ústní
dutiny (správnému čistění zubů).
 Stavíme kamaráda z kostiček (tvar
lidského těla)
 Obkreslujeme kamaráda (uvědomování a dokreslování částí lidského těla)
 Hrajeme si na doktory
 Zdravá strava a čistění zubů.
Na začátku měsíce jsme společně s dětmi
stihly zasadit vrby na školní zahradě.
15. 11. Drakiáda – další akce ve školce
byla plná draků a nejenom papírových. Od samého rána si děti připravovaly dráčky z perníku.
Válely a vykrajovaly těsto, které po upečení zdobily bílkovou polevou a sladkým sypáním.
V dračím duchu probíhal celý den. Dračí cvičení s ocásky a tanec s drakem „Dupy, dupy, dup,
draka bolí zub“. Nakonec si děti své perníkové dráčky ozdobily skládanými papírovými ocásky.
Prosinec
5. 12. jsme s dětmi vystupovaly u příležitosti příchodu čertů a rozsvícení vánočního stromu v Rapšachu. Děti recitovaly
o příchodu Mikuláše, o stříbrné hvězdičce
a zazpívaly vánoční píseň za doprovodu rolniček.
6. 12. proběhlo ve školce vánoční tvoření za pomoci rodičů a jejich dětí. Celá akce
byla velice příjemná a zdařilá. Tímto bychom ještě jednou velice rádi poděkovali
všem, kteří se jí zúčastnili.
Vánoční čas jsme s dětmi strávily návštěvou místního kostela, ve kterém byl vystaven
Betlém. Také jsme navštívili a zároveň popřáli pěkné svátky všem přátelům z Praktické
školy a Základní školy v Rapšachu.
20. 12. Tento den byl plný čekání na Ježíška. Od rána děti přinášely jejich domácí cukroví na vánoční hostinu, poslouchaly vánoční
koledy a připomínaly si vánoční tradice. Celé vánoční dopoledne bylo zakončeno bohatou nadílkou, ze které měly děti velkou radost. Všechny dárky si ihned vyzkoušely
a prohlédly. Celý adventní čas jsme si
s dětmi náramně užily a již teď se těšíme na
rok nový.
DĚKUJEME!!!

-36-

ZŠ a MŠ v Rapšachu

Kronika 2018/2016

10. 1. si naši žáci a žákyně z I. a II.
stupně užívali vitamínky z pitíčka jablíčko
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.
10. 1. se naši žáci a žákyně II. stupně
a jejich vyučující v rámci odpolední výuky
zúčastnili naučně poznávací besedy o cestovatelských zážitcích z Arménie, Gruzie
a Ázerbájdžánu, a to pod vedením p. uč. Ondřeje Maxy.
DĚKUJEME p. uč. O. MAXOVI ZA VELMI POUČNÉ
A ZAJÍMAVÉ VYPRÁVĚNÍ!!!
11. 1. jsme v 6.45 hodin SEZČ zaznamenali pokles teploty na – 4°C.
14. 1. – 15. 1. Paní Zima stále přisypává…
15. 1. se naši žáci a žákyně 8. třídy se pod vedením p. uč. M. Kvapila vypravili do
Střední školy rybářské a vodohospodářské v Třeboni, kde se v rámci „Vědeckého dopoledne“ seznamovali s problematikou ochrany životního prostředí, ekologie, vodohospodářství a udržení vody v krajině.
Zaměřili jsme (exkurze v terénu, přesun mikrobusem) na vodní stavby v naší krajině – jezy (první, moderní, kompletně opravený po
povodních na „Rozvodí“ a druhý, starší
a vodácky patřící mezi nejnebezpečnější,
Pilař) a mosty (historické i moderní) – navštívili jsme železobetonový silniční most
č. 1536-1 z roku 1925 na silnici z obce Stříbřec do Staré Hlíny, který přemosťuje Novou
řeku
(http://www.mostytunely.cz/objekty/detail/most-pres-novoureku-stribrecky-most/).
Cílem této aktivity je zvýšení zájmu
o polytechnické vzdělávání u žáků a žákyň základních škol.
DĚKUJEME POHOSTINNÝM ORGANIZÁTORŮM – PEDAGOGŮM A STUDENTŮM A ŘIDIČŮM – ZA VELMI POUČNĚ A ZAJÍMAVÉ STRÁVENÝ ČAS A TĚŠÍME SE NA DALŠÍ PROJEKTOVÉ DNY!!!
15. 1. se naši žáci a žákyně 3., 4. a 5. třídy zúčastnili šesté dvouhodinové lekce povinné
výuky plavání v plaveckém bazénu v Jindřichově Hradci.
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16. 1. se naši žáci a žákyně II. stupně
zúčastnili pod vedením p. uč. O. Maxy a p.
uč. P. Křížové další lekce ve školičce bruslení v prostorách Tyršova stadionu
v Třeboni.

17. 1. 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 mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.
18. 1. jsme zveřejnili: v období od pondělí 14. 1. se v naší 1. třídě pod vedením p. uč. Jany Šikrové uskutečnil projektový týden Les v zimě.

21. 1. jsme v 7.05 hodin SEZČ zaznamenali pokles teploty na – 15°C.
22. 1. se naši žáci a žákyně 6. a 7. třídy
zúčastnili pod vedením p. uč. O. Maxy a p.
uč. P. Křížové další lekce ve školičce bruslení v prostorách Tyršova stadionu
v Třeboni.
22. 1. besedovali v rámci profesní přípravy naši vycházející žáci a žákyně a osmáci
-38-

ZŠ a MŠ v Rapšachu

Kronika 2018/2016

s pracovníky ze Středního odborného učiliště Lišov 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://www.sou-lisov.cz/
Děkujeme za velmi cenné a poučné informace
do našeho profesního portfolia!!!
22. 1. se naši žáci a žákyně 3., 4. a 5. třídy zúčastnili sedmé dvouhodinové lekce povinné výuky plavání v plaveckém bazénu v Jindřichově Hradci.
23. 1. se uskutečnilo jednání pedagogické rady.
24. 1. 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.
29. 1. se naši žáci a žákyně 3., 4. a 5. třídy zúčastnili osmé dvouhodinové lekce povinné
výuky plavání v plaveckém bazénu v Jindřichově Hradci.
31. 1. třídní vyučující předali svým žákům a žákyním pololetní vysvědčení, které
se stává bilancí naší dosavadní práce a jež
vede k zamyšlení nad tím, co se nám podařilo a co ne, kde vítězí naše píle, talent,
snaha po (nej)zdařilejším školním prospěchu a kam zaměřit své síly, abychom stávající stav zlepšili.
Naši prvňáčci zažili poprvé tuto slavnostní chvíli a naši vycházející se rozhodují, kam otočí kormidlo svého nejen profesního života.
Po velké přestávce jsme pod vedením našich vycházejících žáků a žákyň týmově soutěžili v následujících disciplínách pololetních her: rozlouskni hádanky, poznej koření, překonej opičí dráhu, zazpívej – karaoke, najdi číslo – číslovaná, najdi poztrácené věci – schovka, urči název šutrů – minerály a horniny.
Výsledky pololetních her 2019
1. místo tým Ondry M.
2. místo tým Honzy M.
3. – 4. místo tým Artura M. a Jirky S.
Všichni jsme se snažili a pololetní hry si užili!!!
Děkujeme naší devítce, všem vycházejícím žákům a žákyním,
všem zúčastněným soutěžícím a vítězům gratulujeme!!!
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31. 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.

ÚNOR 2019
1. 2. jednodenní pololetní prázdniny.
4. 2. nám Paní Zima přisypala novou vrstvičku do sněhobílé peřinky.
4. 2. nás navštívili naši bývalí žáci a žákyně Luky Marek, Honza Jelínek a Terka Žahourová. Pohovořili jsme o tom, co život přinesl, přináší a přinese.
5. 2. se naši žáci a žákyně 3., 4. a 5. třídy zúčastnili deváté dvouhodinové lekce povinné výuky plavání v plaveckém bazénu v Jindřichově Hradci.
6. 2. se naši žáci a žákyně II. stupně
zúčastnili pod vedením p. uč. O. Maxy a p.
uč. P. Křížové další lekce ve školičce bruslení v prostorách Tyršova stadionu
v Třeboni.
7. 2. si naši žáci a žákyně z I. a II.
stupně užívali vitamínky z pitíčka 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. 2. se naši žáci a žákyně 3., 4. a 5.
třídy zúčastnili desáté a poslední dvouhodinové lekce povinné výuky plavání
v plaveckém bazénu v Jindřichově Hradci. Za své plavecké výkony obdrželi Mokré
vysvědčení – Šnek 0 m, Sépie 25 m, Úhoř
50 m, Plejtvák 100 m a Delfín 200 m.
Výsledky plaveckých závodů:
PRSA
1. Nelča Kykrychová
2. Dan Šikr
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3. Péťa Ferenc
ZNAK
1. Matěj Pavlík
2. Nelča Kykrychová
3. Janička Hubálovská
14. 2. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z mísy plné 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.
14. 2. se v rámci naší dopolední výuky na I. stupni uskutečnilo školní (místní) 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 2019
Kategorie MŠ
1. místo Nikolka Knutelská a Honzík Šikr

Kategorie 1. třída
1. místo Štěpánka Martínková a Áňa Schiendlová
2. místo Hanička Daňková
a Matěj Švec
3. místo Emmička Drhová
a Kubík Kovářík

Kategorie 2. třída
1. místo Maty Dvořák
2. místo Kubík Kolář
3. místo Markus Gunár

Kategorie 3. třída
1. místo Anička Búthová
2. místo Péťa Ferenc
3. místo Pavlík Šťáva

Kategorie 4. třída
1. místo Sabča Brůžková
2. místo Roman Šopík
3. místo Janička Hubálovská

Kategorie 5. třída
1. místo Kačka Vávrová
2. místo Dan Šikr
3. místo Nelča Kykrychová a Vaneska Móžiová

Z rozhodnutí poroty postoupili do oblastního kola Zvonku z Novohradských hor:
kategorie MŠ – Nikolka Knutelská a Honzík Šikr
kategorie ZŠ – Štěpánka Martínková, Áňa Schiendlová, Kačka Vávrová, Dan Šikr a Nelča
Kykrychová
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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15. 2. se v rámci naší dopolední výuky
jazyka českého na II. stupni – tradiční Literární kavárny – uskutečnilo školní
(místní) kolo víceoborové soutěže ZVONEK z Novohradských hor 2019 v oboru
recitace.
Výsledky školního kola recitační soutěže ZVONEK z Novohradských hor 2019
(II. stupeň)
Z rozhodnutí poroty postoupili do oblastního kola Zvonku z Novohradských hor:
kategorie ZŠ (II. stupeň) – Kájina Dvořáková, Kájina Korbelová a Zuzka Onderková.
Děkujeme všem zúčastněným žákům a žákyním
za hodnotný umělecký zážitek a k umístění a postupu gratulujeme!!!
Děkujeme paní učitelce Pavlíně Křížové za zorganizování nezapomenutelného setkání s dětským přednesem!!!
18. 2. – 22. 2. týdenní jarní prázdniny.
25. 2. ozdobila hlavní vchod do naší školy nová vývěsní tabule s logem školy.

25. 2. byla na chodbách naší školy instalována reprodukce výstavy „Přehled života a díla
a odkazu Jana Amose Komenského“.
Reprodukování nám povolilo (jednorázové reprodukční právo) Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského.
Témata výstavy:
„Odkaz J. A. Komenského – vzdělávání pro všechny“
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„Přehled života a díla J. A. Komenského“
„Dílo J. A. Komenského“
„Komenského mapa Moravy“
„OMNES OMNIA OMNIMO – VŠICHNI
VŠECHNO VESKRZE“
„OBECNÁ PORADA O NÁPRAVĚ VĚCÍ
LIDSKÝCH“
„SVĚT JAKO MĚSTO – LABYRINT SVĚTA
A RÁJ SRDCE“
„Komenského setkání s osobnostmi“
„Korespondence J. A. Komenského“
„Pedagogické spisy J. A. Komenského“
„Znovuobjevení J. A. Komenského“
„Význam J. A. Komenského“
„Myšlenkový předchůdce moderních institucí“
„J. A. Komenský v umění“
„Z myšlenek J. A. Komenského“
„21. století. Vzdělávání pro všechny“.
Více na:
https://www.npmk.cz/muzeum/o-muzeu-0
https://www.npmk.cz/muzeum/expozice-vystavy
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmtchysta-velke-oslavy-vyroci-j-a-komenskeho

26. 2. se naši žáci a žákyně 8. třídy se pod
vedením p. uč. M. Kvapila vypravili do Střední
školy rybářské a vodohospodářské v Třeboni,
kde se v rámci „Vědeckého dopoledne“ seznamovali s problematikou ochrany životního prostředí, ekologie, vodohospodářství a udržení vody v krajině.
Zaměřili jsme na praktický sběr vzorků ze sedimentů našich vodních toků – odběr, popis
a evidence.
Cílem této aktivity je zvýšení zájmu
o polytechnické vzdělávání u žáků a žákyň
základních škol.
DĚKUJEME POHOSTINNÝM ORGANIZÁTORŮM – PEDAGOGŮM, VĚDECKÝM PRACOVNÍKŮM A ŘIDIČŮM – ZA VELMI POUČNĚ
A ZAJÍMAVÉ STRÁVENÝ ČAS A TĚŠÍME SE NA DALŠÍ PROJEKTOVÉ
DNY!!!
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26. 2. se zájemci z řad našeho žactva I. a II. stupně vypravili pod vedením p. uč. Jaromíra
Sváčka a p. řed. Karla Snětiny na lyžovačku do Bystřice.

26. 2. jsme zveřejnili zprávičky z naší mateřské
školičky sepsané p. uč. Gabrielou Sarah Círal a p. uč.
Kateřinou Bjelovou:
15. 1. „Pohádka o Budulínkovi“ – divadélko LUK
Na začátku nového roku jsme opět mohli v naší mateřské škole přivítat oblíbené divadélko LUK. Tentokrát
nám milí herci zahráli pohádku o Budulínkovi, která se
dětem opět moc líbila. Nejenom že herci – divadelníci –
ji skvěle dětem zahráli, ale také ji obohatili o velkou
spoustu legrace a písniček. Opět nás také navštívily nejen děti z 1. třídy ZŠ, ale také z praktické školy
v Rapšachu. S dětmi jsme se naučily novou písničku,
kterou si zpíváme dodnes. Dětem se moc líbí a mají ji
rády. Opět se těšíme na další návštěvu.
8. 2. „Karneval v MŠ“
Letošní Karneval jsme si všichni užili v pátek 8. 2. 2019. Celý den byl plný masek, zábavy
a dobré nálady. Na děti čekala karnevalová
výzdoba, spousta soutěží a odměn. Děti
mohly soutěžit nejen v párech, ale i jako
jednotlivci. Soutěžilo se v tancích s balónky
či na složeném papíře. Závodilo se
v obouvání židliček vlastními bačkorkami,
naší třídou se projela mašinka a nakonec
k dětem přiletěla známá Beruška, se svým
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tancem. Všichni jsme se náramně bavili
a celý den byla jedna velká legrace. Děti si
domu odnášely na památku karnevalovou
omalovánku, balónek a balíček se sladkostmi. Budeme se společně těšit zase za rok.
14. 2. „ Recitační soutěž v ZŠ
v Rapšachu“
Jako „školka“, jsme byli pozváni panem
učitelem ze ZŠ v Rapšachu na recitační soutěž, konanou v budově ZŠ. Soutěž se konala
pro děti z 1. stupně ZŠ, a tak jsme se rozhodli jít podpořit své bývalé spolužáky – kamarády ze školky. I děti z předškolní třídy MŠ si připravily básničku „ Bubáček“, kterou společně přednesly všem svým kamarádům. Našli se dva
šikovní kamarádi ze školky N. Knutelská a J. Šikr, kteří si chtěli vyzkoušet přednes samostatně. Všem se to náramně povedlo a měli z recitace a samotného přednesu velkou radost.
DĚKUJEME!!!
27. 2. se naše recitátorské naděje pod vedením Jaromíra Sváčka zúčastnily oblastního
kola zájmově umělecké soutěže „Zvonek z Novohradských hor“ 2019 (obor recitace) od
8.30 hodin v kulturním domě Malonty.
Naše recitátorské naděje:
1. kategorie:
Martínková Štěpánka (1. třída) – J. Havel: Kočičí dům
Schiendlová Anežka (1. třída) – M. Černík: O dvanácti měsíčkách
2. kategorie:
Vávrová Kateřina (5. třída) – R. L. Stevenson: Cizí kraje
Kykrychová Nela (5. třída) – E. Frynta: Štěně
3. kategorie:
Dvořáková Karolína (7. třída) – M. Kratochvíl: O
hádavých skřítcích
Onderková Zuzana (7. třída) – M. Jackson: Umět
naslouchat
„Zvonek z Novohradských hor“ 2019 (obor recitace) – výsledky

2. místo Zuzka Onderková – GRATULUJEME!!!
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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28. 2. 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 mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného
Evropským společenstvím.
28. 2. se uskutečnila přehlídka našich
zlatohrdelních nadějí za účasti žáků
a žákyň zejména I. stupně a dětí z naší
mateřské školičky v rámci již tradiční
školní pěvecké soutěže ZVONEK
z Novohradských hor 2019.
V tento čas směřujeme v pilné přípravě
k účasti na dalším ročníku víceoborové soutěže ZVONEK z Novohradských hor 2019
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 2019
Mateřská škola
1. místo – Kačenka Ferencová, Gábinka Plánková, Adélka Vaňátková, Lukášek
Hanek, Honzík Šikr, Davídek Šimáček
1. třída
1. místo – Štěpka Pavlíková a Matýsek Švec
2. místo – Hanička Daňková a Kubík Kovářík
3. místo – Áňa Schiendlová a Martínek Sokolík
2. třída
1. místo – Matyášek Holub
2. místo – Markus Gunár
3. místo – Matyášek Dvořák
3. třída
1. místo – Anička Búthová
2. místo – Kevin Dudi
3. místo – Marek Šťáva
4. třída
1. místo – Sabča Brůžková a Janča
Hubálovská
2. místo – Filip Bárta
3. místo – Toník Ouška
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5. třída
1. místo – Dan Šikr a Natálka Hanková
2. místo – Kačka Vávrová a Kačka
Ferencová
3. místo – Eliška Vávrová a Pepča
Břenek
6. třída
1. místo – Kristýnka Holubová
2. místo – Kájina Korbelová
3. místo – Soňa Holá
7. třída
1. místo – Kájina Žahourová
2. místo – Jirka Daněk.
Děkujeme všem zúčastněným dětem za hodnotný umělecký zážitek a vítězkám a vítězům a postupujícím gratulujeme!!!
Děkujeme všem vyučujícím za zorganizování nezapomenutelného setkání
s písničkou!!!

BŘEZEN 2019
5. 3. se uskutečnilo v rámci dopolední
výuky setkání našich žáků a žákyň 6. – 9.
třídy a jejich vyučujících s japonskou studentkou z Kagawa University, která nás
navštívila pod vedením p. Mgr. Šárky Vrchotové z Obchodní Akademie (OA)
v Třeboni.
O projektu ze školního roku 2017/18:
http://www.sostrebon.cz/a-1104-studentijaponske-kagawa-university-po-roce-opetu-nas-.html
DĚKUJEME NAŠEMU MILÉMU HOSTU A PANÍ Mgr. ŠÁRCE VRCHOTOVÉ
ZA ZAJÍMAVĚ, POUTAVĚ A POUČNĚ STRÁVENÝ ČAS!!!
DĚKUJEME VŠEM NAŠIM ŽÁKŮM, ŽÁKYNÍM A JEJICH VYUČUJÍCÍM
ZA PŘÍPRAVU A REALIZACI SETKÁNÍ!!!
7. 3. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky ze salátku jablíčko-červená
řepa 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. 3. uspořádal od 14.00 do 16.00 hodin náš turistický oddíl „Práčata“ a naše základka
dětský maškarní karneval v tělocvičně naší školy.
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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!!!
A jaké masky jsme potkávali na tanečním parketu?
Paní doktorku, Transformers, čaroděje a čarodějky, Harryho Pottera, myšku, dívku
v domácnosti, tygříka, zástup princezen, námořníky, indiánku, bojovníky a vojáky, vlkodlaka,
Spidermana, piráty a hrdlořeze, Vřískot, kostlivce, zombie, Manku a Rumcajse, hasiče, víly
motýlkové a luční, cirkusovou artistku, klauna, montéra, Esmeraldu, kočičku, koníka, ovečku,
tedy necelých čtyřicet nádherných masek –
děkujeme!!!
A kterých her a soutěží jsme se zúčastnili?
Hod do huby, chůze na špalcích, průchod bažinou, běh na lyžích a taneček 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 a jako
vždy) 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 všem maskám za pestrý taneční rej!!!
Děkujeme všem rodičům a návštěvníkům za vytvoření bezva maškarní atmosféry
a podporu našich akcí!!!
Děkujeme našemu cukrářskopekařskému týmu ze školní družiny!!!
Děkujeme kuchařskému týmu za skvělé a velmi chutné občerstvení!!!
Děkujeme DJ Ondrovi a asistentkám u her a soutěží Verunce Břenkové a Nikolce
Součkové!!!
Děkujeme všem organizátorům a organizátorkám,pomocníkům a pomocnicím
z řad našich současných a bývalých žáků a žákyň, dětí a dospěláků
za zdárný průběh karnevalu!!!
11. 3. nás navštívil bývalý žák Péťa Kollmann a 12. 3. nás navštívila bývalá žákyně
Nicole Faktorová. Pohovořili jsme o tom, co život přinesl, přináší a přinese.
12. 3. se v rámci dopolední výuky uskutečnil 5. ročník skokanské soutěže Rapšašská
laťka za účasti našich žáků a žákyň 4. a 5. třídy. Děti pilně trénovaly se svou paní učitel-
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kou 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 2019 (4. a 5. třída)
4. třída
Dívky
1. místo – Janča Hubálovská – 94 cm
2. místo – Sabča Brůžková – 82 cm
Hoši
1. místo – Tonda Ouška – 104 cm
2. místo – Kuba Daněk – 98 cm
3. místo – Domča Lagron – 92 cm
5. třída
Dívky
1. místo – Terka Miklová – 104 cm
2. místo – Ája Mašková – 98 cm
3. místo – Štěpa Vaňátková – 96 cm
Hoši
1. místo – Danda Šikr – 96 cm
2. místo – Kája Žahour – 96 cm
3. místo – Péťa Svoboda – 90 cm.
Děkujeme všem zúčastněným nadšeným skokanům a skokankám za skvělé výkony
a stanuvším na stupních vítězů gratulujeme!!!
12. 3. se v rámci dopolední výuky uskutečnila skokanská soutěž Rapšašská laťka za
účasti našich žáků a žákyň 1. třídy pod vedením p. uč. Jany Šikrové.
Odměnou jim byl za skvělý výkon a pilnou přípravu potlesk spolužáků a spolužaček,
spravedlivé ohodnocení výkonu a také diplom.
Z výsledkové listiny – Rapšašská laťka 2019 (1. třída)
DÍVKY
1. místo Helenka Truongová (75 cm)
2. místo Hanička Daňková (72 cm)
3. místo Karolínka Doubková (72 cm)
HOŠI
1. místo Lukášek Grundza (93 cm)
2. místo Daneček Kica (87 cm)
3. místo Kubík Kovařík (82 cm).
Děkujeme všem zúčastněným nadšeným
skokanům a skokankám za skvělé výkony
a stanuvším na stupních vítězů gratulujeme!!!
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12. 3. naši žáci a žákyně z II. stupně
oslavili v rámci odpolední výuky svůj skokanský svátek – uskutečnil se 6. 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 2019 (II. stupeň)
Dívky II. stupeň
1. místo Klárka Oušková (120 cm)
2. místo Karolínka Žahourová (120
cm)
3. místo Evička Mikudimová (110 cm)
Hoši 6. třída a 7. třída
1. místo Ríša Krkoška
2. místo Tom Matějka
3. místo Míša Baláž
Hoši 8. třída a 9. třída
1. místo Vojta Adam (160 cm)
2. místo Alex Móži (146 cm)
3. místo Nikolas Baláž (146 cm).
Děkujeme všem zúčastněným skokanům a skokankám za skvělé výkony
a stanuvším na stupních vítězů gratulujeme!!!
14. 3. 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.
15. 3. se tým našich nadějných sportovců pod vedením p. uč. Martina Wipplingera zúčastnil Jarního florbalového turnaje, který
uspořádala Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí.

Florbalisté z druhého stupně vyhráli 1. ročník Jarního florbalového
turnaje v Suchdole nad Lužnicí!!!
Sestava Rapšachu: Ondra Marek, Kuba
Zvěřina, Honza Krejčí, Jirka Daněk, Dominik Dvořák, Vojta Adam, Milan Vaňátko,
Lukáš Herzog.
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Naše mužstvo nejprve v zápase hraném na 2x15 minut porazilo pořádající Suchdol 4:3 (branky: 3x Vojta
Adam, Milan Vaňátko) a následně zdolalo také Ledenice
po výsledku 3:2 (branky: 2x Vojta Adam, Milan Vaňátko).
Vojta Adam byl s pěti brankami a jednou asistencí
vyhlášen nejlepším hráčem turnaje
- GRATULUJEME!!!
Děkujeme klukům za bojovný výkon
a gratulujeme!!!!
Pořadatelům děkujeme za hladkou
organizaci turnaje!!!
18. 3. v rámci pravidelné schůzky naši malí a velcí
členové turistického oddílu Práčata pod vedením p.
uč. Radky Círalové trénovali disciplíny turistického

závodu.
19. 3. se naši žáci a žákyně 8. třídy se
pod vedením p. uč. M. Kvapila vypravili do
Střední školy rybářské a vodohospodářské v Třeboni, kde se v rámci „Vědeckého
dopoledne“ seznamovali s problematikou
ochrany životního prostředí, ekologie,
a
udržení
vody
vodohospodářství
v krajině.
Zaměření: exkurze – přístaviště Lannova
loděnice v Českých Budějovicích (plovoucí
přístav), ochranný přístav České Vrbné
a umělý kanál pro vodní sporty (divoká řeka) a vodní nádrž Hněvkovice s plavební komorou.
Cílem této aktivity je zvýšení zájmu o polytechnické vzdělávání u žáků a žákyň základních škol.
DĚKUJEME POHOSTINNÝM ORGANIZÁTORŮM – PEDAGOGŮM A ŘIDIČŮM –
ZA VELMI POUČNĚ A ZAJÍMAVÉ
STRÁVENÝ ČAS A TĚŠÍME SE NA
DALŠÍ PROJEKTOVÉ DNY!!!
21. 3. jsme v ranních hodinách zaznamenali pokles teploty na minus 5°C.
21. 3. se naši žáci a žákyně 4. a 5. třídy
se svou p. uč. Radkou Círalovou připojili ke
kampani Světového dne Downova syndromu.

-51-

ZŠ a MŠ v Rapšachu

Kronika 2018/2016

Downův syndrom je celoživotní postižení způsobené ztrojením 21. chromozomu. Protože
chromozomy svým tvarem připomínají ponožky, organizace Down Syndrom International je
zvolila za symbol akcí k tomuto dni. Rozhodli jsme se připojit k vyjádření podpory všem dětem i dospělým s tímto postižením.
Nejsme všichni stejní…a to je právě super!!!
21. 3. 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.
27. 3. se naši nadějní pěvci a pěvkyně
zúčastnili pod vedením p. uč. Jany Šikrové
oblastního kola zájmově umělecké soutěže „Zvonek z Novohradských hor“ 2019
(obor zpěv) od 13.00 hodin v aule ZŠ
Horní Stropnice.
Zúčastnění žáci a žákyně:
1. kategorie: Matyášek Holub (Na našem dvoře; Kdyby byl Bavorov)
2. kategorie: Natálka Hanková (Prijď,
šuhajko; Ja, keď sa Janoško) a Danda Šikr
(Alou, alou, zahrajte mně; A já mám koníčka)
3. kategorie: Krista Holubová (Ta naša lávečka; A já taká dzivočka).
„Zvonek z Novohradských hor“ 2019 (obor zpěv) – výsledky
1. místo – Danda Šikr – 2. kategorie
2. místo – Matyášek Holub – 1. kategorie
3. místo – Kristýnka Holubová – 3. kategorie
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!!!
28. 3. 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,
30. 3.).
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.
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Samotnému závodu předcházela poctivá
a svědomitá příprava v rámci vhodných témat ve výuce či mimo ni (např. tělesné výchovy, prvouky, přírodovědy, vlastivědy,
informatiky, zeměpisu, povinně volitelných
předmětů, školních přestávek, 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.
Seznam závodníků, kteří přímo postupují
na 1. – 3. závod Českého poháru 2019:
Pepča Břenek a Danda Šikr, Terka Dvořáková a Klárka Oušková, Vojta Adam a Anička Círalová.
Seznam závodníků, kteří přímo postupují na Mistrovství ČR 2019: Danda Šikr, Vojta
Adam a Anička Círalová.
Více na: http://www.turisticky-zavod.cz/index.php?page=postupy_klic
V našich podmínkách jsme závodili od
startu (školní dvůr) směr školní pozemek a
sad, luka, pastviny a les za školou a zpět od
blat Na Šudernách a Spáleniště do cíle (školní dvůr).
Trasy byly vytyčeny tři – „červená“ (dorostenecké a dospělé kategorie), „bílá“ (mladší a starší žákovské kategorie) a „modrá“
(nejmladší žákovské kategorie). Stanoviště
a kontroly turistického závodu včetně zadání
úkolů byly podmíněny závodnickou kategorií:
Start (popadni startovní průkaz a propisku – neztrať je a makej!!!)
Kontrola „L“ – lanová lávka (vyhoupni se svižně na lano – pospěš a nespadni!!!)
Kontrola „PD“ – překážková dráha (při plížení pozor na Kájovo pravidlo „tři P“ a trefuj
se míčkem s rozvahou!!!).
Kontrola „V“ – odhad vzdálenosti (zaměř pomocí azimutu správně cíl a nemůžeš minout!!!)
Kontrola „O“ – orientace a azimutové
úseky (seřiď si buzolu, orientuj mapku,
správně urči směr a vzdálenost – netoulej se
na azimutech!!!) Mapu orientují všechny
kategorie.
Kontrola „TT“ – topografické a turistické značky (nikdo ti tu nepomůže – soustřeď
se a při vyplňování dvakrát uvažuj!!!)
Kontrola „KPČ“ – kulturně poznávací
činnost (jsi na to sám, nepopleť to – označ
pouze jednou odpověď a s rozmyslem!!!)
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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. místo
Vikča Nýdlová, ZŠ a MŠ. Č. Velenice
2. místo
Eliška Dvořáčková, ZŠ a MŠ. Č. Velenice
3. místo
Janička Hubálovská, TOM Práčata
Rapšach
Nejmladší žáci
1. místo
Toník Ouška, TOM Práčata Rapšach
2. místo
Kuba Daněk
TOM Práčata Rapšach
3. místo
Kuba Kovářík
TOM Práčata Rapšach
Mladší žákyně
1. místo
Barborka Dvořáčková
ZŠ a MŠ. Č. Velenice
2. místo
Mariana Žiaková
ZŠ a MŠ. Č. Velenice
3. místo
Nelča Kykrychová
TOM Práčata Rapšach
Mladší žáci
1. místo
Danda Šikr
TOM Práčata Rapšach
2. místo
Pepča Břenek
TOM Práčata Rapšach
3. místo
Péťa Svoboda
TOM Práčata Rapšach
Starší žákyně
1. místo
Terka Dvořáková
TOM Práčata Rapšach
2. místo
Lucka Nýdlová
ZŠ a MŠ. Č. Velenice
3. místo
Klárka Oušková
TOM Práčata Rapšach
Starší žáci
1. místo
Kuba Zvěřina
TOM Práčata Rapšach
2. místo
Jirka Daněk
TOM Práčata Rapšach
3. místo
Martin Hubálovský
TOM Práčata Rapšach
Mladší dorostenky
1. místo
Verča Břenková
TOM Práčata Rapšach
2. místo
Magda Jandová
ZŠ a MŠ. Č. Velenice
3. místo
Vikča Růžičková
TOM Práčata Rapšach
Mladší dorostenci
1. místo
Vojta Adam
TOM Práčata Rapšach
2. místo
Sam Gabčo
ZŠ a MŠ. Č. Velenice
Ondra Marek
3. místo
TOM Práčata Rapšach
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Starší dorostenci
1. místo
Kuba Střítecký
Přípravka
1. místo
Kája Decker, Kuba Zvěřina

TOM Práčata Rapšach
TOM Práčata Rapšach

Děkujeme všem závodníkům a závodnicím a našim a milým hostům
za skvělé výkony v extrémních povětrnostních a teplotních podmínkách
a za příkladnou reprezentaci školy
a oddílu!!!
VŠEM GRATULUJEME
K UMÍSTĚNÍ!!!
Všem postupujícím přejeme hodně
úspěchů v krajském závodě,
který se bude konat 30. 3. u nás na RAPŠACHU!!!
Děkujeme všem našim organizátorům,
stavitelům trati, rozhodčím a pedagogickému dohledu
za zdárný průběh závodu!!!
STANUVŠÍ NA STUPNÍCH VÍTĚZŮ OBRŽELI PLYŠÁKA – DĚKUJEME ZA DAR
MINISTERSTVU OBRANY!!!
Děkujeme paní učitelce Radce Círalové za přípravu trati našeho závodu a také za systematický trénink našich reprezentantů a reprezentantek!!!
Děkujeme paní učitelce Gabriele Sarah Círal za přípravu trati!!!
Děkujeme za návštěvu dětičkám a jejich paní učitelkám z naší mateřské školičky!!!
Děkujeme všem vyučujícím, kteří se podíleli na přípravě
našich reprezentantů a reprezentantek!!!
28. 3. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z Bovýska jablko 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. 3. jsme zasáhli na Mistrovství Jihočeského kraje (II. stupeň) – u nás na Rapšachu
– do bojů o další postup na závody Českého poháru.
Navíc jsme na stejné trati připravili závod pro Kraj Vysočina.
Seznam závodníků, kteří přímo postupují
na 1. – 3. závod Českého poháru 2019:
Pepča Břenek a Danda Šikr, Terka Dvořáková a Klárka Oušková, Vojta Adam a Anička Círalová.
Seznam závodníků, kteří přímo postupují
na Mistrovství ČR 2019: Danda Šikr, Vojta
Adam a Anička Círalová.
Více
na:
http://www.turistickyzavod.cz/index.php?page=postupy_klic
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Z dnešních závodů postupují navíc do Českého poháru: Janička Hubálovská, Hanička
Daňková, Toník Ouška, Kuba Kovářík, Matěj Švec, Nelča Kykrychová, Simča Šimáčková,
Péťa Svoboda, Domča Dvořák, Roman Šopík, Kájina Žahourová, Kájina Dvořáková, Jirka
Daněk, Martin Hubálovský, Verča Břenková, Vikča Růžičková a Fanda Ouška.
Z výsledkové listiny Mistrovství Jihočeského kraje (II. stupeň) – RAPŠACH
Nejmladší žákyně
1. místo
Vikča Nýdlová
ZŠ a MŠ. Č. Velenice
2. místo
Janička Hubálovská
TOM Práčata Rapšach
3. místo
Eliška Dvořáčková
ZŠ a MŠ. Č. Velenice
Nejmladší žáci
1. místo
Toník Ouška
TOM Práčata Rapšach
2. místo
Kuba Kovářík
TOM Práčata Rapšach
3. místo
Matěj Švec
TOM Práčata Rapšach
Mladší žákyně
1. místo
Barborka Dvořáčková
ZŠ a MŠ. Č. Velenice
2. místo
Mariana Žiaková
ZŠ a MŠ. Č. Velenice
3. místo
Nelča Kykrychová
TOM Práčata Rapšach
Mladší žáci
1. místo
Danda Šikr
TOM Práčata Rapšach
2. místo
Pepča Břenek
TOM Práčata Rapšach
3. místo
Péťa Svoboda
TOM Práčata Rapšach
Starší žákyně
1. místo
Klárka Oušková
TOM Práčata Rapšach
2. místo
Kájina Žahourová
TOM Práčata Rapšach
3. místo
Terka Dvořáková
TOM Práčata Rapšach
Starší žáci
1. místo
Kuba Zvěřina
TOM Práčata Rapšach
2. místo
Jirka Daněk
TOM Práčata Rapšach
3. místo
Martin Hubálovský
TOM Práčata Rapšach
Mladší dorostenky
1. místo
Magda Jandová
ZŠ a MŠ. Č. Velenice
2. místo
Verča Břenková
TOM Práčata Rapšach
3. místo
Vikča Růžičková
TOM Práčata Rapšach
Mladší dorostenci
1. místo
Vojta Adam
TOM Práčata Rapšach
2. místo
Fanda Ouška
TOM Práčata Rapšach
3. místo
Sam Gabčo
ZŠ a MŠ. Č. Velenice
Ženy A:
1. místo
Anička Círalová
TOM Práčata Rapšach
Ženy B:
1. místo
Eva Němcová
Start Brno
Muži B:
1. místo
Jirka Vilhelm + pes Jim
MSK Orlová
2. místo
Josef Vakula
Start Brno
Děkujeme všem našim závodníkům a závodnicím za skvělé sportovní, vědomostní a dovednostní výkony a za příkladnou reprezentaci školy, oddílu a regionu!!!
Všichni jsme se moc snažili!!!
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GRATULUJEME K UMÍSTĚNÍ A K POSTUPU A PŘEJEME
MNOHO ÚSPĚCHŮ V DALŠÍCH ZÁVODECH!!!
Děkujeme všem našim organizátorům závodu
za pohostinné zázemí a bezva zážitek!!!
Děkujeme dospělákům za doprovod!!!
STANUVŠÍ NA STUPNÍCH VÍTĚZŮ
OBRŽELI PLYŠÁKA – DĚKUJEME ZA DAR MINISTERSTVU OBRANY!!!
Děkujeme paní učitelce Radce Círalové za přípravu trati našeho závodu a také za
systematický trénink našich reprezentantů a reprezentantek!!!
Děkujeme paní učitelce Gabriele Sarah Círal za přípravu trati!!!
Děkujeme všem vyučujícím, kteří se podíleli na přípravě
našich reprezentantů a reprezentantek!!!

DUBEN 2019
2. 4. jsme zveřejnili zprávičku (sepsanou p. uč. Janou Šikrovou) z dění u našich
prvňáčků:
V pátek 29. 3. jsme využili skvělého
nápadu pana Oldřicha Švece, který zařídil, že třeboňští rybáři věnovali do místní
nádrže ryby a rybičky různých druhů
a velikostí a místní děti si pod heslem
CHYŤ A PUSŤ! mohou zarybařit uprostřed vsi. Nám napoprvé štěstí nepřálo, ale
alespoň jsme se naučili poznávat základní
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rybářské vybavení a při výrobě dárku pro třeboňské rybáře jsme si zopakovali a nakreslili
základní druhy ryb.
Všem malým rybářům přejeme skvělou zábavu a PETRŮV ZDAR!!!
4. 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.
8. 4. se od 14.00 hodin do 17.00 hodin
uskutečnil zápis do 1. třídy se skřítkem
Medovníčkem. Vedení zápisu se ujala paní
učitelka Radka Círalová se svým týmem žáků a žákyň 5. třídy.
Zápisu se zúčastnily paní učitelky Kateřina Bjelová a Gabriela Sarah Círal z naší mateřské školičky.
Nejprve u včeličky Natálky (v ředitelně
školy) malujeme a kreslíme postavu a rodiče
si povídají s naším panem ředitelem.
V učebně budoucích prvňáčků nás
nejdříve přivítal skřítek Medovníček Pepa,
kterému říkáme básničku nebo zpíváme písničku, poznáváme písmenka na začátku slova
a skládáme slovo ze slabik.
U veverky Štěpánky počítáme oříšky do
10, ukazujeme první a poslední oříšek, určujeme, v jaké misce je nejvíce a nejméně
oříšků, na prstících ukazujeme číslice podle
pokynů a řešíme různé příklady.
U včelaře Havla Péti statečně sundáme
ulétlý roj včel, určujeme barvy úlů a seznamujeme s včelařskou pomůckou – dýmákem.
U včeličky Matičky Simči poznáváme,
kam včelí matky snášejí vajíčka a kde je
u úlu včelička – nahoře nebo dole, vlevo či
vpravo.
U víly Zuzanky Káti pojmenováváme základní tvary a reagujeme slovy ano nebo ne na
pravdivá nebo popletená tvrzení vyslovená v krátkých větách.
Nakonec si vybereme u skřítka Medovníčka a včeličky Matičky dárky – psí stojánek na
tužky a pastelky, med a medaili s logem skřítka Medovníčka a pamětní list.
K zápisu se dostavili rodiče se svou ratolestí, také s rodným listem dítěte, svým platným
občanským průkazem a vyplněným zápisovým listem a také si rozmysleli, zda jejich školáček
bude navštěvovat školní družinu a chodit na obědy do školní stravovny. Rodiče a budoucí
prvňáček obdrželi seznam potřeb pro žáka 1. třídy a řád školy.
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A kdo se dnes dostavil k zápisu do naší
školy? Adélka Vaňátková, Vašík Šimáček,
Gábinka Plánková, Matěj Kolář, Kryštůfek Dvořák, Pepíček Ouška, Káťa Lea
Ferencová, Jaroušek Květ, Kubík Dvořák,
Lukášek Hanek, Honzík Klesl, Miki
Hrubý a Kája Decker.
Děkujeme paní učitelce Radce Círalové a jejímu týmu žáků a žákyň a dospěláků za přípravu a realizaci zápisu
a za jeho zdárný průběh!!!
Naši nejmladší spolužáci a spolužačky,
budoucí prvňáčci,
těšíme se 2. září na VÁS!!!
9. 4. a 11. 4. jsme zahájili společnou přípravu na velikonoční jarmark
tradiční tvorbou a výrobou v následujících velikonočních řemeslných dílnách:
- pletené výrobky z papíru – zajíci,
věnce a slepice (vedoucí dílny p. uč.
Marie Jirků, učebna fyziky a chemie)
- dobrůtky z perníku a marcipánu (vedoucí dílny p. uč. Pavlína Křížová,
učebna dějepisu)
- výrobky s jarními a velikonočními
motivy (vedoucí dílny p. uč. Ivana Záhorovská, učebna výtvarné výchovy)
- jarní a velikonoční úklid školy a přilehlých pozemků, kompletace a přeprava prodejních stánků (vedoucí dílny p. uč. Ondřej Maxa a p. uč. Martin Wipplinger, učebna půdní,
venkovní prostory).
Počasí se tvářilo jarně, mlžný opar se nesl okolím, 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, budovali, přesunovali a uklízeli, tedy pilně kutili po oba dny
od 10.45 do 14.45 hodin. Žáci a žákyně z I.
stupně se do příprav zapojily spolu se svými
vyučujícími v rámci běžné výuky nebo ve
školní družině.
Prvňáčci vyrobili nádherné keramické
ptáčky, které nám pan Kovářík ochotně
vypálil. Děkujeme!!!
Školní družina v předchozím i v tomto
týdnu zavoněla pečením a zdobením našich
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stále oblíbených sladkých perníčků. Děkujeme!!!
A dařilo se nám – děkujeme všem zúčastněným!!!
11. 4. 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.
12. 4. se konalo školní kolo výtvarné soutěže ZVONEK z Novohradských hor 2019.
Téma: Svět pohádek
0. kategorie (1. třída)
1. místo Kubík Kovářík – postup do oblastního kola, Matěj Švec – postup do oblastního kola
2. místo Štěpánka Pavlíková, Hanička Daňková
3. místo Štěpánka Martínková, Anežka Schiendlová.
1. kategorie (2. a 3. třída):
1. místo Renatka Vaňátková
2. místo Matyáš Holub
3. místo Matyáš Dvořák.
2. kategorie (4. a 5. třída):
1. místo Káťa Ferencová – postup do
oblastního kola, Kája Žahour – postup do
oblastního kola, Terka Miklová – postup
do oblastního kola
2. místo Kuba Daněk, Náťa Hanková
3. místo Eliška Vávrová, Kačka Vávrová.
Oblastní kolo – 25. dubna v ZŠ Nové
Hrady.
12. 4. jsme zahájili dobročinnou veřejnou sbírku pro Fond Sidus formou prodeje náramků z kolekce „Rozhlédni se po louce“ – 35,- Kč za jeden kus.
Více také na https://www.fondsidus.cz/
DĚKUJEME VŠEM PODPOROVATELŮM A PŘISPĚVATELŮM
Z ŘAD NAŠICH ŽÁKŮ, ŽÁKYŇ,
DĚTÍ, RODIČŮ,
PŘÁTEL ŠKOLY A VYUČUJÍCÍCH!!!
12. 4. si naši prvňáčci se svou tř. p. uč.
Janou Šikrovou užívali dobrodružství se
skřítkem Literkou.
Tento týden jsme se naučili poslední
písmenko a na oslavu toho, že už jsme
opravdoví čtenáři, jsme uspořádali nocování
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ve škole. To jsme ještě netušili, jaké to bude dobrodružství! Objevili jsme totiž dopis od skřítka Literky, kterého čaroděj Knihovous začaroval v tužku, protože Literka čmáral do knížek.
My jsme ale splnili všechny Knihovousovy úkoly a nakonec uhodli i hádanku, která byla klíčem ke skřítkovu vysvobození. A za odměnu jsme ještě dostali od čaroděje dárek. Všichni
jsme si odnesli krásnou novou knížku, kterou už si dokážeme sami přečíst! Celou akci věnovanou hlavně knížkám a radosti ze čtení jsme si společně skvěle užili. (Děkujeme maminkám,
že jsme při tom hlady opravdu netrpěli.)
14. 4. 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, za strašné
zimy a sněžení, 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 – Kuba Daněk
2. místo – Hanička Daňková
3. místo – Pavlína Křížová.
Prodejní stánky – zahradní keramika; velikonoční kraslice, hračky, háčkované výrobky;
perníčky, med, kremrole, medovník a medovina; ručně zdobená vejce 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: barevní ptáčci
z keramiky, medové perníčky, sladké bonbonky, pletení zajíčci, slepice, ošatky a věnce, zdobená perníková vejce a jiné dobrůtky z perníku a marcipánu, ptáčci z keramiky, velikonoční
ručně drátovaní zajíčci a jiné jarní a velikonoční ozdoby a ozdůbky, zdobení dřevění ptáčci,
závěsné nejen zajíčkovské 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
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– 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, nákup surovin a potřebných produktů, pečení a vaření,
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, byli jste v té zimě úžasní!
Dále 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!!!
23. 4. se naši žáci a žákyně 8. třídy se pod vedením p. uč. M. Kvapila vypravili (v tomto
školním roce naposledy) do Střední školy rybářské a vodohospodářské v Třeboni, kde se
v rámci „Vědeckého dopoledne“ seznamovali s problematikou ochrany životního prostředí, ekologie, vodohospodářství a udržení vody v krajině.
Zaměření: výzkumná laboratoř – v učebně i v terénu (atmosféra Země) – atmosférický
tlak, teplota, vlhkost, oxid uhličitý, rychlost větru; atmosféra Země, doba ledová, uhlík
v atmosféře, příčiny oteplování; výukový film
– stavba vodní elektrárny Tři soutěsky; Slunce a Země – energie Slunce a její měření,
koloběh vody v přírodě, výpar vody a význam lesa, stromů – stín pod stromem a slunečníkem, pohled termovizní kamerou (město, příroda, les apod.), historie a současnost
(„vysychající“ civilizace), Afrika – Keňa
(zemědělství a krajina).
DĚKUJEME ZA VELMI ZAJÍMAVÝ
POHLED NA PŘÍRODU, LESY,
VÝPAR VODY A STROMY PANU
doc. RNDr. JANU POKORNÉMU, CSc.!!!
Cílem této aktivity je zvýšení zájmu o polytechnické vzdělávání u žáků a žákyň základních škol.
Více o projektu na:
https://www.ssrv.cz/a-1240-projekt-ikap.html
https://www.ssrv.cz/a-1445-projektove-dny-v-ramci-projektu-ikap-unor.html
https://www.ssrv.cz/a-1380-projektove-dny-v-ramci-projektu-ikap-rijen.html
https://www.ssrv.cz/a-1368-projektove-dny-v-ramci-projektu-ikap.html
DĚKUJEME POHOSTINNÝM ORGANIZÁTORŮM – PEDAGOGŮM, VĚDECKÝM
PRACOVNÍKŮM A ŘIDIČŮM – ZA VELMI POUČNĚ A ZAJÍMAVÉ A PŘÍJEMNĚ
STRÁVENÝ ČAS PŘI VŠECH SETKÁNÍCH!!!
DĚKUJEME ZA DÁRKOVÉ TAŠKY PLNÉ DOBROT!!!
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24. 4. se Dan Šikr zúčastnil okresního kola pěvecké části Jihočeského Zvonku v Jindřichově Hradci,
kde obsadil zlaté pásmo ve své kategorii a postoupil do
krajského kola, které se bude konat 16. 5. ve Strakonicích.
Gratulujeme!!!
25. 4. se naši žáci a žákyně 3. a 4. třídy vypravili
pod vedením p. uč. Jaromíra Sváčka 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.
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.
25. 4. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z Bovýska jablko 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.

KVĚTEN 2019
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 XII. 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
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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 prací našich 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 a rapšašský bazárek.
Hry a zábava: fotografování, malování
na obličej.
Bohatá tombola: hodnotné kousky
a drobnosti pro dům, byt i zahradu, sklo
a keramika užité a dekorativní, vybavení do
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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; Genius Gaming Set –
v hodnotě 800,- Kč – od PÍŠA.cz, Suchdol nad Lužnicí; dva
dárkové koše přírodní kosmetiky – každý v hodnotě 500,Kč – od DÁRKY-DEKORACE, Jaroslav KOLÁŘ, Klikov;
maso z divočáka od HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA Rapšach; dvakrát 10 kg hovězího masa od FARMY Rapšach;
dort – v hodnotě 600,- Kč – od paní Zdeny KRÁSOVÉ, Suchdol nad Lužnicí; koš plný bylinek – v hodnotě 500,- Kč –
od pana KUBELKY; dva dárkové poukazy – v hodnotě
600,- Kč a 400,- Kč – na obědové menu od KRČMY
U KELLYHO, Třeboň; fůra hnoje od FARMY Rapšach; dva dárkové poukazy – v hodnotě
300,- Kč a 450,- Kč – na obědové menu od HOSTINCE U JEZÁRKA, Suchdol nad Lužnicí;
pět dárkových poukazů – v hodnotě 500,- Kč – na pizzové menu od PIZZERIE PANSKÝ
ŠENK, paní Zdena Sokolíková, Tušť; dárkový poukaz – v hodnotě 700,- Kč – na obědové
menu od PENZIONU LUŽNICE, BENEŠOVI, Tušť; dva dárkové poukazy – každý
v hodnotě 1000,- Kč – na odběr zboží od LÉKÁRNY U PANNY MARIE POMOCNÉ, pan
Libor Durek, Suchdol nad Lužnicí; hra pro XBOX 360 GUITAR HERO Live; hra pro XBOX
360 DJ HERO 2.
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, nákup surovin a potřebných produktů, pečení a vaření. 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!!!
Vítězové v kategorii taneční:
1. místo – SDH Cihelňáčci, Rapšach
2. místo – Děti za ZŠ TGM, Suchdol nad
Lužnicí
3. místo – Hlubocké princezny, Hluboká
nad Vltavou
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Vítězové v kategorii hudební:
1. místo – Luboš Hrdlička a Lazareth
2. místo –Ondra Šikr, Rapšach
3. místo – Justa Schiendlová, Rapšach
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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 XII. ročníku Zikmundohraní!!!
30. 4. a 2. 5. bylo vyhlášeno ředitelské volno.
3. 5. jsme zveřejnili výsledky oblastního kola výtvarné soutěže ZVONEK
z Novohradských hor 2019:
0. kategorie – 2. místo Kubík Kovařík
2. kategorie – 1. místo Terka Miklová, 2. místo Káťa Mia Ferencová
3. kategorie – 1. místo Terka Velická
GRATULUJEME!!!
Děkujeme všem našim soutěžícím za příkladnou reprezentaci školy a regionu!!!
6. 5. uspořádal náš TOM „Práčata“ pod vedením p. řed. Karla Snětiny od 13.45 hodin
již dlouho toužebně očekávanou, tradiční a oblíbenou soutěž Uzlování s Práčaty pro
všechny věkové kategorie zúčastněných soutěžících.
Výsledky „Uzlování s Práčaty“ 2019 (výpis)
Kategorie mladší – 1. až 4. třída
1. místo – Janička Hubálovská
2. místo – Pavlínka Krátká
3. místo – Kubík Daněk
Kategorie starší – 5. až 8. třída
1. místo – Verča Břenková
2. místo – Kájina Žahourová
3. místo – Kuba Zvěřina.
Opět jsme se velmi snažili!!!
Zúčastněným soutěžícím děkujeme za
skvělé výkony a všem na stupních vítězů
i mimo ně gratulujeme!!!
9. 5. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z jablíčka v rámci
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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.
11. 5. naše výprava reprezentantů a reprezentantek zasáhla na 1. závodu ČP1 TZ v Pacově do soupeření o mistrovský titul.
Výsledky 1. závodu Českého poháru (ČP1 – výpis)
http://www.turistickyzavod.cz/index.php?page=vysledky_2019
2. místo Tonda Ouška (postup na MČR) - nejmladší žáci
3. místo Pepča Břenek (postup na MČR) - mladší žáci
5. místo Kuba Zvěřina (postup na MČR) - starší žáci.

Seznam závodníků, kteří přímo postupují na Mistrovství ČR 2019: Danda Šikr, Vojta Adam a Anička
Círalová.
VŠEM REPREZENTANTŮM DĚKUJEME
A 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!!!
Děkujeme rodinám Kováříků a Deckerů za sponzorské dary!!!
13. 5. jsme zveřejnili zprávičky z mateřské školičky:
V měsíci březnu se děti z naší školky
zúčastnily výtvarné soutěže s tématem „
Pohádka“, které ztvárnily formou koláže,
na níž se podílely všechny děti. Vytvořily
tak společně pohádkovou zemi Rapšachandu, kterou mají děti k vidění umístěnou
v MŠ.
Další soutěží, které se naše děti zúčastnily, byl Zvonek z Novohradských hor pěvecká soutěž, která se konala v Horní
Stropnici. Všechny děti byly odměněny
diplomem a drobnými dárky.
Slavili jsme Masopust a společně jsme si upekli masopustní koláče, které si děti posléze
odnesly domu.
Dalším zpestřením pro děti byla návštěva Turistického závodu, který se konal v ZŠ
v Rapšachu. Děti nejenom, že fandily některým kamarádům ze školky, kteří se v doprovodu
svých sourozenců také mohli zúčastnit, ale také měly možnost si vyzkoušet některá stanoviště, jako práci s buzolou a mapou, hod míčkem na cíl či lezení po lávce.
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Na konci měsíce jsme se loučili s paní zimou a slavili jsme první jarní den vhozením Moreny do vody.
Tu jsme nejprve s dětmi ve školce vyrobily a poté společně odnesly k místnímu rybníku, kde jsme jí společně
za doprovodu jarní básničky vhodily. Potom si děti pochutnaly na jarním koláči s čajem, posvačily venku
v lese a poté jsme se společně vydaly zpět do školky.
Na začátku měsíce dubna se naše předškolní děti zúčastnily zápisu do 1. třídy ZŠ v Rapšachu, který byl
pod vedením paní učitelky Círalové. Celkem se zápisu
zúčastnilo 13 dětí. Po celou dobu je doprovázel Medovníček, pohádková bytost, se kterou se děti seznámily
díky čtení pohádky, ve které figuroval. Dále ho doprovázeli přátelé, další bytosti jako víla, veverka, včelka

a včelař a jiní. Celý zápis byl pro děti velice pěkně nachystaný. Na závěr děti dostaly několik upomínkových
dárků s motivem Medovníčka.
Krásné překvapení pro děti uspořádal jejich kamarád ze školky, který společně se svým tatínkem přijeli
ukázat hasičské auto, které dětem nejenom celé ukázali, ale také je v něm svezli. Jednalo se o model hasičského auta, které slouží dětským dobrovolným hasičům
z Rapšachu. Děti byly nadšené. Bylo to pro ně další hezké zpestření.
Ve školce jsme také oslavili Velikonoce, a to výrobou různých velikonočních dárků pro děti. Děti si přinesly vyfouknutá vajíčka, která zdobily, sázely pšenici,
vyráběly přání a velikonoční větvičky. Také jsme se
s dětmi učily, jak uplést pomlázku z vrbových proutků.
Na školní zahradě všichni společně snědli velikonočního beránka a slavili blížící se velikonoční svátky.
Také jsme se vypravili do lesa, na místo, kde jsme s dětmi na podzim uspávali broučky na
zimu, abychom je probudili. Děti jejich domečky našly, v některých i spící broučky. Na probouzení jim zazpívaly jarní písničku, při které broučci zase odletěli. Společně jsme si ještě
v lese zahráli hry, posvačili, potkali prvního slepýše a vydali se zpět do školky.
Na konci měsíce jsme s dětmi stavěli Májku, kterou si nejdříve ve školce ozdobily. Ráno
si také vyrobily čarodějnici, kterou jsme chtěli spálit na ohni a posléze si na něm upéct nachystané buřty. Počasí nám však nepřálo a od rána vydatně pršelo. Čarodějnici jsme proto
letos zatím uchránili, buřty jsme si upekli v troubě, Májku postavili před školku v dešti a i tak
jsme se radovali z další krásné společné akce.
DĚKUJEME!!!
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14. 5. – 16. 5. si naši sedmáci a sedmačky se svou tř. p. uč. Pavlínou Křížovou užívali třídní výlet v Brně: návštěva sportovně-zábavního parku Bongo, Kapucínské
hrobky, historického centra, VIDA!
Science centra, Jump parku, hradu Špilberk, nákupního centra Vaňkovka a ubytování v hostelu Eleven.
14. 5. jsme v brzkých ranních hodinách
zaznamenali pokles teploty na minus 1°C
a dopoledne slabou sněhovou přeháňku.
14. 5. k nám v dopoledních hodinách zavítali opeření kamarádi v rámci besedy
o sokolnictví a letových komentovaných
ukázkách dravců.
DĚKUJEME NAŠIM MILÝM HOSTŮM ZA POUTAVĚ A ZAJÍMAVĚ
STRÁVENÝ ČAS!!!
15. 5. se naši žáci a žákyně pod vedením
p. Jany Šikrové a za účasti p. řed. Karla Snětiny zapojili od 8.30 hodin do finálového
setkání zájmově umělecké soutěže „Zvonek z Novohradských hor – GALAFINÁLE“ 2019 zástupců všech škol z jednotlivých odvětví v Nových Hradech KSD.
Zúčastněné děti: Krista Holubová, Káťa
Ferencová, Natálka Hanková, Nelinka
Kykrychová, Terka Miklová, Dan Šikr, Káťa
Vávrová, Kubík Kovářík, Štěpánka Martínková, Matyášek Holub a Anežka Schiendlová.
Děkujeme pořadatelům za milé a pohostinné přijetí!!!
Děkujeme všem našim vystupujícím a
soutěžícím za příkladnou reprezentaci školy a regionu!!!
16. 5. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z pitíčka Bovýsek jablíčko 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. 5. se uskutečnil zápis do naší mateřské školy.

-70-

ZŠ a MŠ v Rapšachu

Kronika 2018/2016

17. 5. besedovali v rámci 1. vyučovací hodiny naši žáci a žákyně 8. třídy s pracovnicí
Úřadu práce v Jindřichově Hradci s paní Mgr. Martou Vysokou, poradkyní pro volbu
povolání, o svém profesním zaměření a možnostech uplatnění na trhu práce.
Žáků a žákyním paní Mgr. Marta Vysoká zprostředkovala informace o situaci na trhu práce v našem regionu a seznámila je s problematikou volby střední školy a odborného učiliště
v kontextu s uplatněním na trhu práce a hledáním zaměstnání. Našim budoucím vycházejícím
žákům a žákyním tak bylo umožněno konfrontovat své představy o svém profesním vývoji
s praxí, neboť pohled a názor zaměstnankyně úřadu práce náleží k nejkvalifikovanějším.
Děkujeme p. Mgr. Martě Vysoké za velmi poučné, zajímavé a inspirativní setkání
a za velice cenné a poučné informace do našeho profesního portfolia!!!
18. 5. naše výprava reprezentantů a reprezentantek zasáhla na 2. závodu ČP2 TZ v Bílovci do soupeření o mistrovský titul.
Výsledky 2. závodu Českého poháru (ČP2 - výpis)
http://www.turistickyzavod.cz/index.php?page=vysledky_2019
Ve své kategorii postupující na MČR: Fanda Ouška a Klárka Oušková.
Seznam závodníků, kteří postupují na
Mistrovství ČR 2019 (MČR) z ČP1 (Pacov):
Tonda Ouška, Pepča Břenek a Kuba Zvěřina.
Seznam závodníků, kteří přímo postupují
na Mistrovství ČR 2019: Danda Šikr, Vojta
Adam a Anička Círalová.
Děkujeme všem závodníkům a závodnicím za výkony v náročných podmínkách trati a počasí a za reprezentaci školy, oddílu,
regionu a kraje!!!
VŠEM REPREZENTANTŮM DĚKUJEME A NOVÝM POSTUPUJÍCÍM OBZVLÁŠŤ!!!
Děkujeme všem organizátorům závodu a rozhodčím
za pohostinné zázemí a bezva zážitek!!!
Všem postupujícím přejeme hodně úspěchů v soupeření o mistrovský pohár!!!
Děkujeme panu Janu Adamovi za doprovod!!!
Děkujeme paní trenérce Radce Círalové za úspěšnou přípravu a doprovod
našich reprezentantů a reprezentantek!!!
23. 5. 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.
23. 5. se výprava našich žáků pod vedením p. řed. Karla Snětiny zúčastnila 4. 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 olympioniky ČR, dětské divadlo pana Josefa Maxy a jiné zajímavé aktivity.
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Více na https://www.suchdol.cz/mestskyurad/uploads/file/zpravodaj/SZ-2019-05.pdf
Soupiska našeho týmu: Jirka Daněk,
Domča Dvořák, Honza Krejčí, Ríša Krkoška, Tom Matějka, Jirka Soukup, Kuba Zvěřina, Vojta Adam, Ondra Marek, Míla
Vaňátko.

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!!!
Děkujeme našemu panu řediteli K. Snětinovi za doprovod!!!
28. 5. si naši žáci a žákyně spojené 2. a 3.
třídy se svým tř. p. uč. Jaromírem Sváčkem
a 4. a 5. třídy se svou tř. p. uč. Radkou Círalovou užívali spolu s p. vych. Annou Ticháčkovou a Miroslavou Jáchymovou třídní
výlet v Nové Bystřici (Muzeum veteránů),
na Landštejně a v Jindřichově Hradci.
28. 5. jsme pobývali (žáci, žákyně a vyučující II. stupně) na zdravém vzduchu
v rámci oslav nadcházejícího Mezinárodního dne dětí v lokalitě Spáleniště – Štaindlův kopec a ve škole a na novém víceúčelovém hřišti.
I přes počáteční nepřízeň počasí (nakonec se trochu umoudřilo) si zájemci a zájemkyně z řad našeho žactva užívali cyklistické atrakce (Pumptrack) a soupeření
v následujících sportech a hrách: Kubíky –
Kubb, Spikeball, Kanjam, házení míčem,
volejbálek a fotbálek. A buřtíky nám také
chutnaly!
Více informací na https://staindluvkopec.webnode.cz/
DĚKUJEME MAJITELŮM
A HLAVNĚ PANU ČERVÍKOVI
ZA BEZVA POHOSTINNÉ PŘIJETÍ
A ZÁZEMÍ!!!
DĚKUJEME VŠEM AKTIVNĚ ZÚČASTNĚNÝM – ŽÁKŮM, ŽÁKYNÍM A JEJICH VYUČUJÍCÍM ZA BEZVA HERNÍ A SOUTĚŽNÍ NASAZENÍ!!!
30. 5. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z Bovýska - jablko v rámci
projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím

-72-

ZŠ a MŠ v Rapšachu

Kronika 2018/2016

a také obdrželi mléčný výrobek v rámci
projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.
31. 5. si naši soutěžící žáci a žákyně pod
vedením p. uč. Jany Šikrové za umístění
a úspěšnou účast v zájmově víceoborové
umělecké soutěži „Zvonek z Novohradských hor“ 2019 užili za odměnu relaxaci
ve wellness oáze ve wellness hotelu Rezidence Nové Hrady.
Zúčastnění reprezentanti a reprezentantky: Gábinka Plánková, Honzík Šikr, Áňa Schiendlová, Kuba Kovářík, Matěj Holub, Náťa
Hanková, Kačka Ferencová, Kačka Vávrová a Nelča Kykrychová.
Děkujeme pořadatelům za milé a pohostinné přijetí!!!
Děkujeme všem našim vystupujícím a soutěžícím
za příkladnou reprezentaci školy a regionu!!!

ČERVEN 2019
.

3 6. náš TOM 2402 Práčata zorganizoval na školním dvoře (napoprvé kvůli nepřízni
počasí v tělocvičně v pondělí 20. 5.) od
14.00 hodin pod vedením p. řed. Karla Snětiny již 25. ročník naší oblíbené Kuličkiády.
Výsledky 25. ročníku Kuličkiády 2019
(výpis)
Kategorie malí
1. místo – Hanička Daňková
2. místo – Kubík Kovářík a Péťa Ferenc
3. místo – Martínek Sokolík
Kategorie velcí
1. místo – Katka Ferencová
2. místo – Simča Šimáčková a Martin Hubálovský
3. místo – Jirka Daněk
Zúčastněným soutěžícím děkujeme za
skvělé výkony a všem nejen na stupních
vítězů gratulujeme!!!
4. 6. v 1 třídě: jelikož máme moc rádi
naši okolní přírodu a 5. června je Světový
den životního prostředí, rozhodli jsme se
strávit celý den v přírodě. Vypravili jsme se
na londonskou pískovnu zkoumat její
obyvatele.
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Nejprve jsme si o nich řekli některé základní informace a zajímavosti, a pak už
jsme se pustili do samotného zkoumání.
Úlovky byly opravdu zajímavé – na vlastní
oči jsme si prohlédli a prozkoumali skokana
zeleného a spoustu jeho pulců, okružáky
ploské, užovku obecnou a larvy vážek roztodivných tvarů a velikostí. Na zpáteční cestě
jsme ještě lapili ještěrku. Sluníčko nám krásně hřálo, my jsme si užili krásný den a ještě
jsme cestou vysbírali 2 tašky odpadků.

4. 6. se v naší školní družině uskutečnil
v odpoledních hodinách pod vedením p. vychovatelky Anny Ticháčkové a p. Miroslavy Jáchymové a p. uč. Radky Círalové a p. uč. Jaromíra Sváčka již tradiční slet čarodějnic a čarodějů v prostorách školního sadu.
Čaruju, čaruju ráno,
aby mi vše hrálo.
Čaruju, čaruju k obědu,
ať mám ve všem pohodu.
Čaruju, čaruju k večeři,
ať se mi vše vydaří!

Hráli jsme si a soutěžili v přírodě v týmech:
- rozdělení do soutěžních týmů (čarodějné štafetové soutěže)
- terčový závod – pohádkové postavy
- hod žabky do čarodějného kotlíku
- podlézaná
- štafetový střemhlavý let na koštěti
- obětovaná – nejdelší had z oblečení
… 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:
- čarodějné vystřihovánky – tvorba postav čarodějnic z papíru
- čarodějné hádání např. Co můžeme ztratit, ačkoli to máme stále s sebou? A co
můžeš vidět se zavřenýma očima? A jiné… 1. místo tým Áji – GRATULUJEME!!!
- čarodějná spojovačka a skládačka
- čarodějné puzlíky – 1. místo tým Sabči – GRATULUJEME!!!
- vymalovánky a malovánky čarodějnic
- čarodějné hledání rozdílů na obrázcích
- čarodějné počítání
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čarodějný labyrint
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!!!

4. 6. uspořádal na našem víceúčelovém hřišti 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: Míla Vaňátko, Domča Dvořák, Luky
Herzog, Míša Baláž a Honza Krejčí
Tým 2: Vojta Adam, Jirka Daněk, Adam
Holub a Nikolas Baláž
Tým 3: Alex Móži, Patrik Šťáva, Kuba Zvěřina a Ondra Marek.
Z výsledkové listiny
1. místo Míla Vaňátko, Domča Dvořák, Luky Herzog, Míša Baláž a Honza Krejčí
2. místo Vojta Adam, Jirka Daněk, Adam Holub a Nikolas Baláž
3. místo Alex Móži, Patrik Šťáva, Kuba Zvěřina a Ondra Marek.
DĚKUJEME VŠEM FOTBALISTŮM ZA SKVĚLÉ VÝKONY A VŠEM NA
STUPNÍCH VÍTĚZŮ GRATULUJEME!!!
6. 6. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z meruňky 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. 6. naše výprava reprezentantů a reprezentantek zasáhla na 3. závodu ČP3 TZ v Kralovicích do soupeření o mistrovský titul.
Výsledky 3. závodu Českého poháru (ČP3 - výpis):
2. místo Kuba Zvěřina (starší žáci) – BLAHOPŘEJEME!!!
http://www.turisticky-zavod.cz/index.php?page=vysledky_2019
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Ve své kategorii postupující na MČR:
Seznam závodníků, kteří postupují na
Mistrovství ČR 2019 z ČP3 (Kralovice):
Terka Dvořáková, Verča Břenková, Domča
Dvořák a Péťa Svoboda.
Seznam závodníků, kteří postupují na
Mistrovství ČR 2019 z ČP2 (Bílovec): Fanda Ouška a Klárka Oušková.
Seznam závodníků, kteří postupují na
Mistrovství ČR 2019 z ČP1 (Pacov): Tonda
Ouška, Pepča Břenek a Kuba Zvěřina.
Seznam závodníků, kteří přímo postupují na Mistrovství ČR 2019: Danda Šikr, Vojta
Adam a Anička Círalová.
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 organizátorům závodu a rozhodčím
za pohostinné zázemí a bezva zážitek!!!
Všem postupujícím přejeme hodně úspěchů v soupeření o mistrovský pohár!!!
Děkujeme všem našim dospělákům za účast a doprovod!!!
Děkujeme paní trenérce Radce Círalové za úspěšnou přípravu a doprovod
našich reprezentantů a reprezentantek!!!
10. 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.
11. 6. - 12. 6. si naši žáci a žákyně 4.
a 5. třídy užívali s tř. p. uč. Radkou Círalovou pěší výlet na Dračici s nocováním ve
školičce a s rozlučkovou párty páťáků se
svou paní učitelkou.
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13. 6. – 14. 6. si naši osmáci a osmačky s tř. p. uč. Martinem Wipplingerem užívali třídní výlet s nocováním v naší školičce a výpravou po jejím okolí – Chlum u Třeboně.

13. 6. – 14. 6. si naši šesťáci a šesťačky se svou tř. p. uč. Ivanou Záhorovskou užívali
třídní výlet v Českých Budějovicích – plavba lodí a s nocováním v naší školičce a výpravou po jejím okolí.

13. 6. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z pitíčka Bovýsekjablko 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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15. 6. spolupořádal náš TOM Práčata Rapšach oslavy Dne dětí MAGNY CARTECH u prodejny FLOP
v Českých Velenicích s následujícím programem:
- hry a soutěže v režii našeho oddílu – plnění úkolů
na následujících stanovištích a kontrolách: hoppytel,
hubohod, pedallo, hod na koš, koule, špalky, lyže.
- 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!!!
17. 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“ 2019
1. místo tým Verči B.
2. místo tým Kuby Z.
3. místo tým Jirky D.
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!!!
18. 6. si užívali dopolední procházku po okolí Rapšachu žáci a žákyně 2. až 5. třídy
společně se svými třídními. Po ochutnávce prvních borůvek se pekly buřtíky na školní zahradě.
20. 6. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali
vitamínky z broskvičky 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. 6. do 4. a 5. třídy přijela nám již známá paní
Zuzana Štětková ze Záchranné stanice pro ohrožená
zvířata v Třeboni s výukovým programem Šelmy
v lese, nebojte se.
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Na pomoc si přivezla fenku Kačku (potomka vlka ) a fretku Julču (zástupce lasicovitých).
Děkujeme paní Zuzaně Štětkové za velmi
poučné a zajímavé setkání!!!
22. 6. naše výprava reprezentantů a reprezentantek zasáhla na 4. závodu Českého poháru a MISTROVSTVÍ ČR TZ
v do závěrečného soupeření o MISTROVSKÝ TITUL TZ v Palkovicích Metylovicích.

Výsledky Mistrovství ČR TZ – jednotlivci
http://www.turisticky-zavod.cz/index.php?page=vysledky_2019
http://zlutykvitek.eu/zavody/wp-content/uploads/2019/06/MCR-Palkovice.pdf

4. místo Toník Ouška (nejmladší žáci)
11. místo Pepča Břenek (mladší žáci)
14. místo Danda Šikr (mladší žáci)
15. místo Domča Dvořák (mladší žáci)
14. místo Klárka Oušková (starší žákyně)
15. místo Terka Dvořáková (starší žákyně)
11. místo Kuba Zvěřina (starší žáci)
15. místo Verča Břenková (mladší dorostenky)
4. místo Vojta Adam (mladší dorostenci)
6. místo Fanda Ouška (mladší dorostenci)
7. místo Anička Círalová (ženy A).

BLAHOPŘEJEME VŠEM
K UMÍSTĚNÍ A DĚKUJEME!!!
22. 6. se konal 4. závod Českého poháru, Mistrovství České republiky v turistickém závodě. Pořadatelem byl TOM Žlutý Kvítek Palkovice.
Motto závodu: „Stadion je pro diváky. My běžci máme přírodu, a ta je o mnoho lepší.“
(Juha Vaantainem)
Příroda v předhůří Beskyd byla opravdu krásná. Tratě v okolí sjezdovky u obce Palkovice
náročné, ale s krásnými výhledy na okolní krajinu.
Za náš oddíl bojovalo celkem 11 závodníků. Nejlepších výsledků, a to na 4. místo dosáhli
Toník Ouška (nejmladší žák) a Vojta Adam (mladší dorostenec).
V celkovém bodování Českého poháru získal 3. místo Toník Ouška (nejmladší žák).
Jako oddíl jsme skončili v Bílém poháru na 6. místě (z 25 oddílů), v Červeném poháru na 12.
místě (z 27 oddílů).
Maskotem MČR se stal westernový kůň Smoker.
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Postup na Mezinárodní závody mají:
Toník Ouška (nejmladší žák)
Kuba Zvěřina (starší žák)
Vojta Adam (mladší dorostenec)
Fanda Ouška (mladší dorostenec)
Sestřihy ze závodů (je tam Tonda, Anička, Kuba):
https://www.youtube.com/watch?v=Kyv
MB1x4crs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR
09nZFGB4e5hVm3t66bjYkovdNTgK77nxo
LbwMpCfD1oFX3LPeoUuImzkw
https://www.youtube.com/watch?v=7MO
2rfh_foo
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!!!
22. 6. se na rapšašské návsi pod stanem
s občerstvením a za doprovodu hudby country kapely uskutečnilo vítání léta.
DĚKUJEME VŠEM ZÚČASTNĚNÝM NÁVŠTĚVNÍKŮM A ORGANIZÁTORŮM ZA ZDÁRNÝ PRŮBĚH
AKCE!!!
20. – 23. 6. jsme naložili, převezli
a vystavěli náš letní tábor.
Díky všem, kteří se na tom podíleli!
DÍKY PETROVI KEPKOVI ZA
VŠECHNU POMOC!!!
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24. 6. jsme pobývali na zdravém vzduchu
v rámci rozloučení se školním rokem
2018/19 v lokalitě Spáleniště – Štaindlův
kopec.
Užívali jsme si herně soutěžní a cyklistické atrakce, krásnou vyhlídku do kraje,
přítulného Bílka a jeho stádečko, veškeré
zázemí a vybavení a také opečené na ohýnku
dobrůtky v krásném koutku našeho kraje.
Více informací na https://staindluvkopec.webnode.cz/

DĚKUJEME MAJITELŮM ZA
BEZVA POHOSTINNÉ PŘIJETÍ A ZÁZEMÍ!!!
25. 6. si naši prvňáci a prvňačky se svou
tř. p. uč. Janou Šikrovou užívali třídní výlet
v Třeboni: výukový program v Záchranné
stanici zvířat a relaxačně sportovní pobyt
u Světa a na pískovně.
Od 19. 6. do 28. 6. tradičně na konci
školního roku v naší základce:
 19. 6. jednání 5. pedagogická rady (výchovně vzdělávací oblast,
organizace konce školního roku)
 20. 6., 21. 6. – 23. 6. nakládání a
stavba letního turistického tábora
 20. 6., 21. 6. a 25. 6. kontrola a předávání učebnic, úklid učeben
 26. 6. instalace nové tabule v učebně dějepisu
 27. 6. diskotéka 9. třídy
 28. 6. předávání vysvědčení
 28. 6. slavnostní ukončení školního roku 2018/2019
 28. 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 Růženou Šnokhousovou.
Paní učitelko, děkujeme Vám za dlouhodobě odvedenou práci pro naši mateřskou
školu a přejeme Vám hodně zdraví, štěstí a životní pohody!!!
Loučíme se s paní učitelkou Kateřinou Bjelovou.
Paní učitelko, děkujeme Vám za odvedenou práci
pro naši mateřskou školu a přejeme Vám hodně zdraví, štěstí a životní pohody!!!
Loučíme se s panem učitelem Ondřejem Maxou.
Pane učiteli, děkujeme Vám za odvedenou práci
pro naši základní školu a přejeme Vám hodně zdraví,
štěstí a životní pohody!!!
Děkujeme panu řediteli Karlovi Snětinovi za dlouhodobě odvedenou práci – 40 LET – pro naši základní
a mateřskou školu na pozicích učitele a ředitele!!!
Přejeme Vám hodně zdraví, štěstí
a životní pohody!!!

KÁJO, DÍKY!!!

Přejeme NÁM VŠEM slunečné a pohodové prázdniny a ať je nový školní rok
2019/2020 zase o něco lepší než ten uplynulý!!!

ČERVENEC 2019
9. 7. jsme zveřejnili zprávičky z mateřské školičky za květen a červen:
Květen
10. 5. – Besídka ke dni matek
Tento den se v naší MŠ u příležitosti oslav svátku všech maminek konala besídka. Děti si
pro své maminky připravily pásmo z básniček, písniček či tanečků, které se do té doby
ve školce naučily. Na samém začátku se děti
nejenom podílely na celkové výzdobě školky, ale také na občerstvení, které si na ten
den donesly společně se svými rodiči či příbuznými. Celou besídku děti završily předáním dárků, které pro své maminky vyrobily.
Atmosféra byla příjemná, uvolněná a děti si
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ji společně se všemi užívaly až do samého konce. Rádi bychom Vám všem poděkovali za
účast a bohaté občerstvení.
14. 5. Návštěva dravců v ZŠ v Rapšachu
S dětmi jsme měly možnost tento den shlédnout dravé ptáky, jako je – orel, výr, sova, krkavec, kteří byli na
ukázku dovezeni do ZŠ. Děti si mohly dravé ptáky nejenom prohlédnout, ale také pohladit. Dozvěděly se spoustu nového, kde a jak ptáci žijí, čím se živí apod. Viděli
jsme dravce v akci, při vzletu a při krmení. Pro děti to
byla další z mnoha naučných a zajímavých akcí.
21. 5. – Pohádka o Budulínkovi
Již naposledy v tomto školním roce nás navštívilo
oblíbené divadélko LUK, tentokrát s pohádkou „O Budulínkovi“. Děti byly opět nadšené, vtažené do děje společně s loutkami či hranými písněmi. Prožili jsme opět
krásnou a poučnou pohádku.
23. 5. – Cyklistický závod Ferdinanda
Bušty
I v letošním roce jsme se společně
s dětmi zúčastnili Cyklistického závodu
Ferdinanda Bušty, pořádaného v areálu
kempu u Pískovny. Soutěžila většina dětí
z celé MŠ. Děti si pro ten den braly svá závodní „odrážedla“, kola či jiná „pohybovadla“ podle kategorie, ve které soutěžily.
I přes počáteční deštivé počasí si děti užily
sportovní a zároveň zábavné dopoledne.
Plné her, dobrého jídla, samotného závodu, u kterého všichni ostatní svým kamarádům s nadšením fandili, až po samotné výhry.
31.5. Dětský den
Tento den jsme společně slavili Mezinárodní den dětí. Od samého rána byl v duchu
příprav a těšení se, co nás venku všechno
čeká. Pro děti jsme nachystali několik stanovišť s úkoly v podobě skoků v pytli, slalomového běhu, hodu míčků na terč a spousty
dalších. Po celé dopoledne jsme mlsali dobroty a popíjeli limonádu. Nakonec jsme si
společně upekli buřtíky a poseděli u ohně.
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Nesměla chybět ani hudba a dovádění s vodou. Krásné
počasí nám všemu jen přálo.
Červen
7. 6. – „Školkový“ výlet
Na letošní „školkový“ výlet jsme vyjeli do města Borovany, kde na nás čekalo divadélko, v podobě „lékařské“ naučné pohádky. Děti se v ní mohly setkat se Zlobicídou, Žalocídou, Bordelcídou… a spoustu jiných postav. Děti pohádka pobavila a věříme, že si z ní i něco
důležitého odnesly. Po pohádce nás čekal venkovní
„piknik“ v místním parčíku. Na samotný závěr nesměla
chybět ani výborná točená zmrzlina a pak už nás jen
čekala jízda zpět do školky. Ten den se nám krásně vydařilo počasí a vše bylo plné pohody. Na výlet s námi
vyjely i děti z Praktické školy v Rapšachu a my jim děkujeme za milou společnost a pomoc
při organizaci.
14. 6. – Loučení s „prvňáčky“
Další významný den ve školce bylo loučení s budoucími prvňáčky, kteří po prázdninách v září nastoupí do 1. třídy Základní
školy. Celé oslavě předcházelo samotné
„pasování“ dětí na žáky první třídy, při kterém oblékly svá vlastnoručně kreslená trička. Nesměly chybět ani dárky v podobě
pamětní knihy s věnováním, pamětním listem a balíčkem plným drobných dárků. Celé dopoledne jsme slavili hrou dětí na školní
zahradě, dobrým jídlem jako byly- domácí bábovka, koblížky, meloun a zmrzlina. Na samotný závěr k překvapení nás všech bylo, že děti bez problémů snědly oběd i po tom všem jídle.
Užili jsme si pohodové dopoledne s trochou smutku, že nás opouštějí dobří kamarádi.
20. 6. – Záchranná stanice Třeboň
Na konci školního roku nás navštívila paní Zuzana ze Záchranné stanice v Třeboni, která
nám představila Fretku Julču v pohádce “O smrdutém tchoři Pištovi“. Paní Zuzana krásně děti
do celé pohádky zapojila tak, že ji vlastně celou hrály společně s ní. Děti se dozvěděly nejen
to, jak fretka vypadá, že zapáchá, ale i jak je ohebná, mrštná a proč je tolik důležitá. Naučili
jsme se krásnou „lesní písničku“, kterou si s dětmi zpíváme dodnes. Dostali jsme k ní noty
i obrázek fretky, který si děti vybarvovaly a dokreslovaly k ní zbylé kamarády z lesa. Byla to
velmi milá a naučná návštěva.
S dětmi jsme si užily krásný společný školní rok, za který jim moc děkujeme. Budeme se na Vás těšit zase v roce dalším. Krásné prázdniny Vám přeje celý kolektiv Mateřské školky v Rapšachu.
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Den 1. – sobota 29. 6. 2019
A je to tady zas. Sešli jsme se tu v hojném počtu,
včetně 10000 mravenců, na které Martin zaútočil svými
rychle působícími chemikáliemi. Když jsme přijeli na
tábor, byli jsme udiveni novými, cituji Šíšu: „!nepromokavými! plachtami." Když jsme se vybalili, následoval
úvodní nástup, na němž kromě proslovu Šíši proběhla
každoroční tradice vztyčení vlajky, o kterou se letos postarali bratři Pytlové (Slávisti). Poté šla většina tábora na
pískovnu, kromě 4 stavebních expertů (plus Hanz), kteří
postavili volejbalové hřiště (Kuba 2x riskoval svůj život). Poté klasicky večeře, nástup, čištění našich zdravých zoubků a poté „vyčůrat, pomodlit a spát."
P.S.: Psali 4 nový kronikáři.
Verča, Nikča, Zvíře, Kája
Den 2. – neděle 30. 6. 2019
Do dnešního krásného teplého dne jsme
se probudili po krásném zpěvu naší Eší. Potom šli pro dřevo nejsilnější kluci z tábora
(Kuba a spol.) + malé děti + Viktor, který
šel pro smůlu (smolu). Na oběd jsme měli
vepřové kostky a dobré brambory, které
loupaly naše nejšikovnější tábornice. Po
poobědovém odpočinku jsme se šli vyšplouchat na pískovnu. Jelikož si Kreklík dopoledne testoval naší fyzickou zdatnost a šifrové umění, dozvěděli jsme se konečně, jak
budou vypadat naše týmy (Luxmor, Luxvir, Luxterie a Opožděný Lux). Poté následovala
Kreklíkova krátká zvířecí etapa, v níž jsme měli za úkol vytvořit zvířata za pomoci svých těl.
A chvíli na to nám Kreklík pracně vysvětlil, jak nakazit své okolí. V období večeře, které
jsme se dočkali, se podával chléb s rybičkovou pomazánkou. Když se všichni dosyta napapali,
přišel Tadeáš s nápadem zahrát si vybiku. Po
namáhavé vybice Kreklík zapískal na svou
magickou píšťalku, čímž oznámil, že chce
ukončit den. Jako obvykle nás čekal zahajující táborák, který přiletěla zapálit čarodějnice Zvířetice. Když to „všichni odzpívali"
nastalo klasické čištění zoubků a pak „vyčůrat pomodlit a spát."
P.S.: Verča měla zakázky na pletení copánků.
P.P.S.: Zvíře se zase polil smolou.
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P.P.P.S.: Zvíře překvapivě vyhrálo dnešní zvířecí etapu.
Luxmor Jiřík, Luxvir Kájuška, Luxterie
Verča a Nikča, Opožděný Lux Zvíře

Den 3. – pondělí 1. 7. 2019
Dnes nás svým tenkým hláskem probudil
Luxík. Dnešní snídani tvořil chléb s medomáslem, šunkou a máslem. Po namáhavé
rozcvičce a výtečné snídani, jsme šli nakazit
pacienta Lojzu, kterého se pokoušel zachránit doktor Kreklík, bohužel u jednoho případu se to
nepovedlo (Verči tým zasahoval). Následoval další Kreklíkův vejmysl v podání vodní
chyťdopusy plastomíčkové ultrasupermega hry, ve které opět zvítězil tým žlutých. Na oběd,
na který jsme si museli „chvíli" počkat, jsme dostali friko a opět výtečné vdolečky. Jelikož
jsme se chtěli někam projít, uprosili jsme Kreklíka na krátkou „procházku" k soutoku, kterou
zase opět nečekaně vyhráli žlutí. Když si Kreklík všiml, že všichni velcí odpočívají (po náročné etapě - jen pro některé) nenapadlo Kreklíka nic jiného než si zahrát přehazku. Po náročné přehazkové bitvě, kterou vyhrál zvířecí tým, nás zasáhla silná epidemická bouře, kterou
naneštěstí všichni přežili ve zdraví. Jedna parta inteligentů se rozhodla zahrát si přehazku
i v „mírném deštíčku" (chcalo jako sviňa). Ještě před hvizdem magické píšťalky jsme si stihli
zasoutěžit v jednoduché všímací zrakové hře jednotlivců. Když proběhl klasický denní ukončovací obřad, při kterém se rozdaly ztráty a nálezy a dopisy, nastalo klasické čištění zoubků
a pak „vyčůrat, pomodlit a spát".
P.S.: Celý den jsme na sebe všichni lili vodu (byli jsme opravdu mokří).
Zvíře, Verča, Nikča, Jiří, Žahour
Den 4. – úterý 2. 7. 2019
Už jsme tady zas! Jako každý rok i letošní den začal pod vedením Martina a jeho
mocných KaniKuly. Po protancované rozcvičce následovala snídaně v podání trojbarevné virové marmelády. Dopoledne nás
čekala další etapa, která nesla název Kreklíkus ňoumus (sedí to), ve které jsme měli za
úkol poskládat Kreklíkovo (nakažené) DNA,
které jsme museli hledat v temném pustém
lese a na jejímž konci jsme se dozvěděli, že
tuto etapu vyhrál super skládací Kevinovo tým. Po předobědovém odpočinku nás čekal obědový oběd, který jsme si všichni převelice vychutnali, jelikož nám kuchařská četa uvařila
"mišmaš" zeleniny, rýže a masa. Při poobědovém odpočinku část z nás hrála s naší Eší hru
s barevnými míčky. I když to tak ráno nevypadalo, odpoledne se rozsvítilo sluníčko a tak se
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vedoucí rozhodli vzít nás na pískovnu (a konečně taky k Čmuchalům). Když jsme přišli do
tábora a uviděli jsme, co nás čeká, nikdo z toho nebyl šťastný (a někteří z toho dostali málem
bakteriální infarkt). Čekala nás opičí dráha na kolech. Jelikož vedoucí měli dnes jednotlivců
málo, oznámili nám, že se bude hrát vybíjená. Po únavné vybice jsme se dočkali opékaných
buřtíků. Po sportovním večeru nás svolala magická píšťalka k nástupu a dále následovalo klasické čištění zoubků a pak „vyčůrat, pomodlit a spát."
P.S. Tuhle kroniku jsme psali skoro 2 hodiny (psal to dyslektik).
Daněk J., Verča, Honzík, Zvíře, Nikča, Kevin
Den 5. – středa 3. 7. 2019
Guten tag! Dnes nás probudila Eliška se
svou kytarou a písničkou Dobré ráno. Po
nástupu naší Eší, jsme se od naší Eší dozvěděli, že s naší Eší pojedeme na cyklovýlet,
který proběhl alespoň pro některé v pořádku
(avšak našlo se pár jedinců, kterým tento
cyklovýlet dal zabrat). Začali jsme u Morového prasečáku, dále jsme pokračovali přes
břízky až k mostu u nakaženého Zajíce. Následovala cesta k Nové Huti přes zamořené
Umyvadlové skály. Poté jsme dojeli na křižovatku mezi Chlumem a Klikovem, kde jsme se šiškama trefovali do značek, které byly
obodovány. Pak jsme jeli přes Kosky rovnou do tábora, kde jsme ale stejně čekali na oběd
(nakonec jsme se dočkali). A poté jsme se šli vyšplouchat na pískovnu a zase zpět. Po odpoledním odpočinku nás čekala soutěž jednotlivců, ze které jsme opravdu !nikdo! neměli radost.
Ke konci dne jsme si poslechli přednášku od naší Eší o tom, co je to TOM. Následně nás opět
svolala magická píšťalka k nástupu a dále následovalo klasické čištění zoubků a pak „vyčůrat,
pomodlit a spát."
P.S.: Dnes jsme opravdu nic jiného nedělali (nebylo o čem psát).
Honzík, Kajča, Verča, Zvíře, Jiří
Den 6. – čtvrtek 4. 7. 2019
Hello! Se svým hlubokým hlasem a namáhavou rozcvičkou nás dnes probudil Tomáš. Po výborné snídani a nástupu všech
bakterií a virů, nás při další etapě Kreklík
připravil o ruce. Museli jsme vypít Adamův
hrnek nakažené vody, dále vynést pneumatiku nafouklou zamořeným vzduchem, sníst
otrávené jablko a přenést přes slalom radioaktivní předměty. Tuto handicapovanou etapičku vyhrál "samozřejmě" Zvířecí tým.
K dnešnímu obídku nám naši skvělí kuchaři
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ukuchtili smažený sýr s podomácku vypěstovanými, sesbíranými, oloupanými, umytými a nakrájenými bramborami + podomácku koupený kečup a tatarka. Když někteří
z nás pracně usnuli pod naším stoletým
stromem, tak nás co nejhorším způsobem
vzbudil Honza (fixou). Po tomto probuzení
následovala Kreklíkova zadní smradlavá
píšťalka, přitom padlo oznámení o dlouho
prošené etapě. Při této etapě se stalo mnoho
zvláštních událostí, např. Jiří a Kevin šli už
od začátku špatně, Verči tým vyrazil 45 minut po začátku a přesto se dostal před Zvíře, který
vyšel jako první (nakonec to žlutí opravdu vyhrálj). Když se všichni nakonec šťastně dostali
do tábora, dostalo se na zasloužený odpočinek, po kterém šli někteří otužilci na pískovnu. Po
sportovně-odpočinkovým večeru, nás magická píšťalka svolala k nástupu a dále následovalo
klasické čištění zoubků a pak „vyčůrat, pomodlit a spát."
P.S.: Dopoledne jsme zapomněli na etapu s modřínem.
P.P.S.: Jiří musel bohužel ze zdravotních důvodů jít spát.
Vejů, Honzík, Jiří, Mapařka, Zvíře
Den 7. – pátek 5. 7. 2019
Konichiwa! Do krásného pátečního dne nás svým tenoučkým dětským hláskem probudil
Adam, Adam, Adam, Adam. Dnešní den byl spíše odpočinkový, do doby než přišel Kreklík
s nesmyslnou etapou s kroužky. První kolo proběhlo v pořádku, jelikož jsme hodnotu barev
na kroužcích znali, pak ale přišly kola, kdy jsme hodnotu neznali a museli jsme jí zjistit. Po
první části tohoto kola hodnoty nikdo nezjistil a tak jsme museli pokračovat dál, po tomto
kole jako první hodnoty zjistila Verča (na 1. Pokus!). Na oběd jsme za odměnu z předešlé
etapy dostali knedlíček s kuřátkem na paprice. A než jsme si po obědě stačili odpočinout
a pořádně strávit jídlo, přišel Hanz s Tomášem, že by chtěli dokončit nedokončené postižené
jednotlivce. Poté co se konečně dohráli postižení jednotlivci, ve kterých 2 kluky ve finále rozdrtila Kristýnka (styďte se, Kubo a Dane!), jsme se šli vykoupati do studené pískovny a poté
na zmrzlinku k našim oblíbeným Čmuchalům (doplnit zásoby chipsů,…). Poté co někteří
znás utratili zbytek svých penízků, jsme se vydali zpět do tábora, kde na nás čekal jogurt
a zasloužený odpočinek. Když někteří dohráli volejbal, pingpong, atd…, svolala nás magická píšťalka k nástupu a dále následovalo
klasické čištění zoubků a pak „vyčůrat, pomodlit a spát."
Vejů, Zvíře, Jiří, Nikča
Den 8. – sobota 6. 7. 2019
добрый день! Dnešní ráno pár z nás zahájilo trošičku neobvykle zkrášlením Hon-89-
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zovo Baníkovského auta. Poté co jsme dodělali výborné kakajo a ručně nakrájeli vánočku, Kamča probudila zbytek tábora a ihned
je vzala na běh k „břízám." Snídaně, nástup
(který byl trochu zmatený) a pak jsme se
vrhli na přípravu půlícího táboráku a scének.
Dnešní oběd byl netradičně brzo, byly špagety po dračicku. Po poobědovém odpočinku
jsme vyrazili na pořádnou domácí očistu,
najíst se a do Penny doplnit zásoby. Do doby, než nás magická píšťalka svolala k nástupu, jsme měli čas na nacvičování našich scének k táboráku. Přišel čas na půlící táborák
a na naše skvělé scénky, kterým vládl Kali a jeho „vystoupení" + autogramiáda. Poté co jsme
dozpívali, dočetli kroniku a dopředvedli scénky přišel čas na klasické čištění zoubků a pak
„vyčůrat, pomodlit a spát."
P.S.: Omlouváme se, že jsme včera zapomněli zmínit Kaliho nebezpečné skoky na jeho
ručně vyrobené houpačce do říčky Dračice, přičemž málem přišel o záda.
Vejů, Kája, Zvíře, Jiří
Den 9. – neděle 7. 7. 2019
Bonjour! Do líné neděle nás probudila naše Lucinka a se svou (ne)rozcvičkou jsme se ihned vrhli na snídani. Taková „menší" rozcvička nás čekala hned po nástupu, kdy jsme běhali
do lesa a zapamatovávali si písmena s čísly, které jsme poté řekli tlumočníkům a ty je následně pomocí mimiky předváděli zapisovatelům. Tuto etapu poprvé za tenhle tábor vyhrál Jířa.
Poté jsme vyluštili zprávu, která nás poslala na prasečák pro obálku, ze které jsme v táboře
vyndali skládačku bakterie, poskládali jsme to a do oběda už jsme měli volno. Na obídek, na
který jsme se všichni už od nástupu těšili, jsme měli kuřízek a vepřízek s bramborami a okurkovým salátem. Po výtečném obědě a poobědovém odpočinku jsme se vydali na „cyklovýlet"
do Suchdola na letní venkovní divadlo, na představení Eliščiných pohádek. Jelikož nám dnešní pohybová zátěž nestačila, když jsme přijeli, zahráli jsme si vybiku, se kterou nás zároveň
čekal Mistr šifer a poté i další jednotlivci s hádáním věcí. Po vajíčkové pomazánce alá večeři
si více pohyblivá část táborníků dala fotbalový match (3 vedoucí vs. děti), který měl i svého
rozhodčího (Šíšu) a který bohužel vyhrálo trio
vedoucích Kreklík, Adam, Honza (příště vám
to rozdáme). Poté nás svolala magická píšťalka k nástupu a dále následovalo klasické čištění zoubků a pak „vyčůrat, pomodlit a spát."
Vejů, Zvíře, Jiří, Beruška, Kájuš, Niki
Den 10. – pondělí 8. 7. 2019
Tschüs! Do studeného rána nás probudil
Hanz, s jeho důkladnou rozcvičkou, ve které
nesměl chybět ani běh k bývalým břízám. Po
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snídani a nástupu jsme dopoledne měli dlouhé volno, následoval gulášek s epidemickým
knedlíkem a poté další dlouhé volno. Po
krásném dlouhém volnu, nás čekal orientační
běh na jednotlivce. Ani si poslední dobíhající
závodník nestihl odpočinout a už nás Eší
hnala na další etapu, ve které jsme měli místo šifer otázky o tom, co je to TOM, ve které
2 týmy ze 4 šly "občas" špatně. Když jsme
došli do tábora, čekala na nás večeře v podání chlebu s česnekovou pomazánkou. Pak
jsme měli další volno, které někteří využili k přípravě na zítřejší turistický závod nebo k hraní
baseballu. Po dalším večerním bodování úklidu čekal Adama krásný letecký den, na jehož
konci skončil Zvíře v řece. Následně Hanz zapískal na magickou píšťalku, kterou nás svolal
k nástupu a dále následovalo klasické čištění zoubků a pak „vyčůrat, pomodlit a spát."
P.S.: Dnes jsme zase nic nedělali.
Vejů, Jířa, Niki, Kamča, Zvíře
Den 11. – úterý 9. 7. 2019
Ola! Hanz DutoSchwarz nastoupil opět na scénu. Jakmile skončila důkladná rozcvička,
vyčistili jsme si zoubky, dali si snídani a čekal nás nástup v opětovném podání Hanze. Jelikož
nás dneska čekal "turistický závod" po nástupu nám nezbývalo nic jiného než učit a učit a učit
se uzle. (Nutno poznamenat že Křeček se překvapivě naučil všechny uzle!) Když Kreklík
zpozoroval, že už se nikdo nemá, co učit, poslal nás sbírat papíry ze včerejší etapy. Při dokončování etapy se Kristýnka vrátila do tábora s Verčiným ztraceným špendlíkem (měla ho zapíchlý v noze). Tato etapa nás natolik vysílila, že někteří hladem křičeli tak, že nám málem
praskli bubínky. Konečně jsme se dočkali oběda, na který jsme měli knedlíky se včera nasbíranými nakaženými borůvkami. Po dlouhém poobědovém odpočinku nás čekal natolik očekávaný turistický závod. Když si všichni vyčistili bláto, které sebrali na plížení, mohl začít Mistr
uzlů. Po douzlování se vyhlásila balónková bitva, kterou na(ne)štěstí všichni přežili a tak
mohl den v klidu skončit. Následoval tradiční večerní volejbal. Pak opět Hanz zapískal na
magickou píšťalku, kterou nás svolal k nástupu a dále následovalo klasické čištění zoubků
a pak „vyčůrat, pomodlit a spát."
P.S.: Nebýt Kamči supersíly, skončila
by možná v řece.
P.P.S.: Dnes jsme se dočkali buřtové
večeře.
P.P.P.S.: Po obědě jsme se rozloučili s
Kaťou.
Vejů, Zvíře, Jiří, Kreklík, Niki, Kája,
Beruška
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Hola hola! Baníkova autoskotéka nás volá! V krásném černém nabušeném autíčku nás přijel probudit náš slavný Kali, s drsným Jiřím a choreografem Zvířetem, který si se skoro celým
táborem nakonec zatancoval taneček okolo auta s velkou choreografickou pomocí
(bez)zubatého Křečka. Jelikož jsme to loni nestihli, dnes klukům nezbývalo nic jiného než
rozebrat staré latríny. Mezitím ostatní uklidili tábořiště a holčiny umyly latríny. Při demolici
latrín dostali dva experti "výborný" nápad - zahrát si hajzlprkýnkovou bitvu, při níž přišel
jeden z účastníků skoro o 2 zuby. Po důkladném úklidu jsme se dočkali rozstřílených ptáčků
s rýží. Jelikož dnešní den nebyl zrovna nejteplejší, začali se spalovat staré latríny a další staré
kousky dřeva. Naše Eší si nás chtěla otestovat, jestli jsme všechno nezapomněli a tak jsme si
dali kvízovou etapičku o tom, co je to TOM, kdy jsme museli házet pingpongový míčky do
kelímku, později, protože to Eší přestalo bavit, jsme míčky ke kelímku cvrnkali. Abychom se
nenudili, vymyslela pro nás naše Eší s bratříčkem Kreklíkem další etapičku, kde hrála hlavní
roli tasemnice z roliček od toaleťáku, na kterých naše Eší pracovala celý rok (cituji Baníka:
„Eší to pořádně odsrala“). Při přípravě další soutěže pro jednotlivce se ukázala odvaha a letecké umění našeho dalšího (bez)zubého kamaráda - malého Kubíka. Když se jednotlivci pořádně otestovali, mohla začít uchošťourová
bitva. Z naší paměti vypadli ještě jedny jednotlivci, kteří se konali po skvělém rozstříleném obídku. Pak nás čekala volnočasová
aktivita, ve které jsme si stihli zahrát
i schovku-neschovku. Přitom se ještě pořád
pálilo staré dřevo. Pak nás Kali svolal magickou píšťalkou k nástupu, ukončil den
a následovalo klasické čištění zoubků a pak
„vyčůrat, pomodlit a spát."
P.S.: Krásný den, zoubky ven.
P.P.S.: Při rozebírání starých latrín jsme
si stihli zastřílet z Martinovy kuličkovky.
Vejů, Zvíře
Den 13. – čtvrtek 11. 7. 2019
Čau, čau, čau. Dnešní budíček a rozcvičku si vzal na starost Jižík. Po hladové snídani
jsme zahájili letošní premiérovou závěrečnou etapu s novými kapitány. A šli jsme…
První část závěrečky jsme začali v hangáru,
kde na nás čekala primitivní tyčková skládací „šifra", která nás poslala na Žabinec. Po
dlouhém přemýšlení si stejně všechny týmy
musely vzít nápovědu, abychom se vůbec
někam dostali, nakonec jsme se po dlouhém
hledání došoupali ke kotě 451. Tak na nás
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čekala další záludná ale poté primitivní šifra,
kterou jsme opět nedokázali vyluštit bez
pomoci Kreklíka. Odtud jsme utíkali na Žabárnu a pak konečně hurá do tábora na obídek, na zeleninu, brambor a maso. Když
jsme tak nějak strávili oběd, vydali jsme se
na druhou část závěrečné etapy. Tu jsme
opět začali v hangáru, pak jsme pokračovali
k mostu u Zajíce, zde byla šifra velmi překvapivě lehká. Jelikož jsme kvůli dopolednímu zdržení museli zkrátit odpolední část,
místo na Novou Huť jsme šli akorát na umyvadlovky. Dále jsme se pak plazili ke studánce
u Františkova, kde nás šifra poslala na bývalý tábořiště u Františkova, o kterém snad nikdo
z nás netušil, a proto jsme se všichni vydali na tábor u pekla, poté jsme se dozvěděli, že tábořiště bylo u pískových lomů a tak jsme se přesunuli tam. Tam jsme letošní závěrečnou etapu
ukončili a doplazili jsme se do tábora. Čekala na nás večeře, po níž následovalo vyhlášení
Mistra uzlů, Mistra šifer, TZ, jednotlivců a celotáborové hry. Jelikož byla hladová večeře
a zásoby už došli, šli jsme k našim oblíbeným Čmuchalům. Přišli jsme až po nástupu, takže
jsme magickou píšťalku neslyšeli. Vrhli jsme se rovnou na klasické čištění zoubků a pak „vyčůrat, pomodlit a spát."
P.S.: Dnes jsme si vybírali týmy na Hry bez pranic.
Vejů, Jižík, Zvíře, Honzík a Jeníček, Nikulka, Kájinka
Den 14. – pátek 12. 7. 2019
Hola hej! Jelikož dnes ráno pršelo budíček, který měl na starost náš oblíbený Kreklík byl
trochu později. My mu to ale odpouštíme, jelikož snídaně byla velice povedená, neobvykle
jsme dostali jakousi kulatou masovou věc, které se prý přezdívá salám. K této neobvyklé věci
jsme dostali takové množství kakaja, že by to nevypila ani celá armáda mravenců. Poté jsme
stavěli obří závěrečný mega táborák (75 cm), tudíž nic těžkého. Díky tomu jsme měli spoustu
času věnování se přípravám vlajek na 3. jubileum 25. ročníku Her bez pranic. I přes spoustu
času jsme se nezmohli na originálnější názvy než: Kokosáci, Kofoláci, Girls power, Houbyšky, Youtube crew, Pytlíkovci a RumVirum Táborum. K obědu jsme měli svíčkovou s bezsvíčkovým knedlíkem a osvíceným masíčkem. Po několika přeháňkách mohla vlajková a ohňová četa hry zahájit. První hra „pinggolf“, která letošní ročník otevřela, dopadla nečekaně
pro RVTáky, kteří skončili druhý. Tuto ztrátu ale hned dohnali v následující hře „CDpřehrávač“, kde se jim vyplatilo vsadit čmelíka. Další hry „Čtyřnožka, Mravenec a Dostihy" dopadly naštěstí bez zranění a tak se Hry bez pranic mohly ukončit. Následovalo vyhlášení a dlouhé blahopřání. Vedoucí nás opět nezklamali a hordu létajících bonbónů nás zahrnuli. K večeři
jsme měli zbytky a mohli jsme se tak přemístit k poslednímu táboráku tohoto roku. Rozdaly
se pochvaly a medaile, sluníčkové medaile za pořádný úklid, zazpívaly se písně a jako každý
den, Šíša zavelel na klasické čištění zoubků a pak „vyčůrat, pomodlit a spát."
P.S.: Nevíme, jak dlouho budeme sedět u táboráku.
Vejů, Zvíře, Tadeáš, Báňa
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Dnes nás probudil Šíša, ale jelikož nás
čekalo hodně práce, rozcvičku jsme dnes
vynechali a vrhli se tak rovnou na zuby
a poté na snídani, ke které byla marmeláda,
na které jsme si všichni pochutnali. Poté Šíša
zahájil poslední táborový den a vrhli jsme se
na důkladně pořádný generální úklid tábořiště. Když se vše uklidilo, mohli jsme si jít
sbalit své věci. Následně Šíša naposled zapískal na magickou píšťalku a pak jsme si
zazpívali 2 velice smutné písničky. Po utření
slz, posmrkání všech koupených kapesníků a rozloučení se se všemi, jsme se začali rozjíždět
do svých domovů s nadějí, že se tu příští rok zase všichni sejdeme a že bude stejně mega
supr čupr jako ten letošní. Teď se s vámi loučí vaši skvělí kronikáři Vejů, Kajča, Nikolka, Zvíře,
Jiří a Honzík. Tak snad zase příští rok. Ahoooj!
A je tu poslední den pobytu,
příští rok snad budem tu.
Buďte s námi u toho,
nebojte se ničeho.
Rodiče vás potřebují,
na 14 dní se nás zbaví.
My tu ale rádi budem,
a dopisy vám pošlem.
Vy si je pak přečtete,
a za rok nás zas vyšlete.
A to je ten náš tábor dračí,
kde bojí se nás všichni svatí.
Vedoucí nás ale krotí,
občas nás i skropí.
My jim ale odpouštíme,
ale někdy se i pomstíme.
Teď už jdeme balit věci,
další noc tu nebudeme přeci.
Čistý prádlo do tašky,
špinavý zas do pračky.
To je konec tábora,
zavírá se závora.
Za rok zase nashledanou,
budeme spát s čistou hlavou.
Pac a pusu mějte se,
my už vážně jedeme.
Vejů, Ted, Zvíře
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