KRONIKA
ŠKOLNÍ ROK 2019 – 2020

2. 9. jsme slavnostně zahájili nový školní rok 2019/2020. Spolu s paní starostkou JUDr.
Lenkou Cvrčkovou jsme popřáli našim nejmenším žákům a žákyním, našim prvňáčkům,
úspěšné vykročení do další životní etapy. Našim vycházejícím žákům a žákyním přejeme
bezproblémové absolvování posledního roku své povinné školní docházky a zdar při
rozhodování o své budoucí profesní přípravě. Ve funkci ředitele školy jsme přivítali pana
Martina Wipplingera a přejeme mu mnoho profesních úspěchů. Přivítali jsme nové vyučující
v naší základní škole – paní učitelku Alenu Nedorostovou a paní učitelku Martinu
Skřivánkovou a přejeme jim mnoho profesních úspěchů.
Přivítali jsme nové vyučující v naší mateřské škole – paní učitelku Šárku Imrichovou a
paní učitelku Lenku Hrnčířovou a taktéž jim přejeme mnoho profesních úspěchů. V průběhu
prázdnin se uskutečnila ve škole další etapa výměny oken (školní jídelna, dílna a družina) a
rekonstrukce školního bytu. Vstup do mateřské školy je rekonstruován, a to včetně oplocení.
Zahájení nového školního roku předcházela tradiční pečlivá prázdninová údržba a úklid
prostor školy, školky, stravoven a přilehlých travnatých ploch a pozemků.
PŘEJEME VŠEM NAŠIM ŽÁKŮM, ŽÁKYNÍM, DĚTEM, RODIČŮM A
PRACOVNÍKŮM A PRACOVNICÍM ŠKOLY A ŠKOLKY ÚSPĚŠNÝ ŠKOLNÍ ROK
2019/2020!

10. 9. jsme zveřejnili fotogalerii z prvního týdne našich prvňáčků.

V týdnu od 16. 9. zahájily v naší škole činnost následující zájmové kroužky a útvary:
Hra na flétnu (I. a II. stupeň) – p. uč. J. Šikrová (pátek 12.45 – 13.30 hodin).
Kulinářský (2. – 9. třída) – p. uč. P. Křížová (pátek 12.40 – 15.00 hodin).
Německý jazyk (I. a II. stupeň) – p. uč. M. Skřivánková (středa 13.30 – 14.15 hodin).
Sportovní hry (I. stupeň) – p. uč. I. Záhorovská (středa 13.30 – 14.15 hodin).
Sportovní hry (II. stupeň) – p. uč. J. Sváček (čtvrtek 15.00 – 15.45 hodin).
Výtvarný (I. stupeň) – p. uč. M. Kvapil (středa 13.30 – 14.15 hodin).
Turistický oddíl mládeže „Práčata“ – p. uč. K. Snětina a p. uč. R. Círalová (pondělí
13.45 – 15.15 hodin).
Polytechnický kroužek (6. – 9. třída) – SŠ České Velenice (středa 14.00 – 16.00 hodin,
v daných termínech).
Nepovinný předmět Náboženství (středa 14.30 – 15.15 hodin, 1 x za 14 dní).
14. 9. se vypravili starší členové oddílu pod vedením R. Círalové na výlet do Trocnova
u Borovan. Dopoledne vlakem ze Suchdola do Radostic. „Po červené“ okolo hluboké tůně a
vodopádu až do areálu Památníku Jana Žižky z Trocnova. Tam tomíci úspěšně plnili úkoly
v muzeu a na naučné stezce. Odměnou byl Certifikát cestovatele „Po stopách J. Žižky“ a
medaile. „Po modré“ lesem na zastávku Trocnov a pak domů. Podzimní slunečné počasí nás
provázelo celým dnem. (Na nádraží v Č. Velenicích se z odstřelovače vyklubal pohledný
houslista. ).

18. 9. jsme zveřejnili střípky z cesty do pravěku našich žáků žákyň 7. třídy pod
vedením rodové náčelnice p. uč. Pavlíny Křížové v rámci dopolední výuky ve čtvrtek
12. 9. Naši mladí historici putovali přes Bamšuli, lokalitou Prdel, místním Peklem až k

peřejím dravé říčky Dračice, rozdělali oheň, opekli si buřtíky, vyzdobili jeskyňku a mimo jiné
podali následující svědectví formou písemného pramene: první hodinu jsme se upravili,
nalíčili a převlékli. U kluků nastal problém s barevnými obličeji, ale na štěstí se alespoň
nechali rozcuchat. O přestávce jsme prošli po ostatních třídách a nechali se před školou
vyfotit s paní učitelkou Křížovou. Při focení byl další problém. Tom měl modrou mikinu.
Když bylo vyfoceno, mohli jsme vyrazit. Po cestě jsme si koupili špekáčky, pití a pečivo. Šli
jsme okolo cihelny přes Prdel do Pekla. Po cestě jsme si zpívali a hráli na hudební nástroje.
Po příchodu měli kluci rozdělat oheň, ale po hodině a několika minutách přišla na pomoc
jedna nejmenovaná žákyně, která se na to nemohla dívat. Po pár minutách se objevil oheň a
mohlo se jít opékat. Když jsme si začali opékat buřty, Honzovi hořel klacek, v tu chvíli mu
spadl do ohně buřt, zařval: „ Ty vole, paní učitelko.“ Paní učitelka odpověděla: „Tak si ho
napíchni.“ Potom jsme šli k vodě a nechybělo ani koupání. Pak jsme přišli zpátky do Pekla.
Kluci si začali vyrábět zbraně. Holky začaly běhat okolo ohně a hrály na nástroje. Pak jsme se
všichni podepsali na skálu. Nakonec jsme se sbalili a šli jsme spokojeně do školy.

19. 9. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z blumy v rámci projektu
„Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a také
obdrželi mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného
Evropským společenstvím.
Dobrou chuť!
19. 9. jsme v ranních hodinách na přilehlých naší obci Rapšach pozemcích a pastvinách
zaznamenali pokles teploty na minus 1°C a v pátek minus 2,5 °C.

19. 9. jsme zveřejnili termíny a témata polytechnického kroužku SŠ České Velenice
(skupina 01): 18. 9. (Svět křížem krážem), 2. 10. (Matematika v každodenním životě), 16. 10.
(Chemie kolem nás), 13. 11. (Zábavná fyzika), 27. 11. (Technika na PC), 4. 12.
(Elektrotechnika hrou), 18. 12. (Svět křížem krážem), 15. 1. (Elektrotechnika hrou).
23. 9. nás navštívila naše stále
oblíbená skupina historického šermu
Pernštejni – Renegáti s programem
Leonardo.
Děkujeme účinkujícím za velmi
poučně a zajímavě strávený čas!!!

24. 9. se naši žáci a žákyně 8. třídy
pod vedením p. uč. 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. Cílem této aktivity je zvýšení zájmu o polytechnické vzdělávání u žáků a žákyň
základních škol.
Pomocí norné stěny zastavovali vodu ve Zlaté stoce, a oproti loňsku se jim povedlo
vylepšit čas na 41 s, což je nový rekord!!!
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 ZA VELMI POUČNĚ
A ZAJÍMAVÉ STRÁVENÝ ČAS A TĚŠÍME SE NA DALŠÍ PROJEKTOVÉ DNY!

26. 9. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z nektarinky 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. 9. se vypravila 1. třída do MŠ na pohádku JAK SE JANEK NEUMĚL
ROZHODNOUT. Malí diváci sami rozhodovali, co se má stát a jak se bude děj pohádky
dále vyvíjet. Toto představení sehráli skvělí herci z divadélka KOS z Č. Budějovic.

27. 9. v naší 2. a 3. třídě vyvrcholil naučně poznávací výpravou do přírody projekt
„Podzimní abeceda“.

28. 9. naše výprava reprezentantů zasáhla na MEZINÁRODNÍM MISTROVSTVÍ
TURISTICKÉHO ZÁVODU (MMZ TZ) ve Vsetíně do bojů o další mistrovský titul.
Soupiska našeho týmu: Kuba Zvěřina, Fanda Ouška, Toník Ouška, Vojta Adam, Anička
Círalová.
Výsledky MMZ TZ Vsetín ve svých kategoriích:
6. místo Toník Ouška (nejmladší žáci)
2. místo Kuba Zvěřina (starší žáci)
9. místo Fanda Ouška (mladší dorostenci)
10. místo Vojta Adam (mladší dorostenci)
9. místo Anička Círalová (ženy A).
Více na:
http://www.turisticky-zavod.cz/vysledky/rok_2019/MCR/MMTZ.pdf
https://www.bezvabeh.cz/clanek/6507-tomici-rozbehali-okoli-vsetina

KUBO, BLAHOPŘEJEME TI KE STŘÍBRU!!!
GRATULUJEME K UMÍSTĚNÍ VŠEM!!!
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 PANU JANU ADAMOVI ZA NEUTUCHAJÍCÍ PÉČI O ZÁVODNÍKY!
Děkujeme paní učitelce Radce Círalové
za přípravu a doprovod našich reprezentantů po celou sezónu závodů!

28. 9. se na rapšašské návsi pod stanem a s občerstvením a za doprovodu hudby a zpěvu
uskutečnilo „Loučení s létem“. Akci uspořádala Obec Rapšach ve spolupráci s místními
podnikatelskými subjekty, zájmovými organizacemi a se základní a mateřskou školou.
Program Loučení s létem:
vystoupení
rapšašského
tanečního souboru TRNKY
BRNKY,
hasební a
vyprošťovací
zásah
CIHELŇÁČKŮ
Rapšach,
vystoupení
dětí
–
FLÉTNOVÉHO KROUŽKU
pod vedením p. uč. Jany
Šikrové – ze ZŠ a MŠ
v Rapšachu,
estráda
exkluzivního hosta, imitátora
PETRA JABLONSKÉHO a k
poslechu, tanci, skvělému jídlu
a pití a dobré náladě hrála
country kapela KOLEM DOKOLA z Českých Budějovic. Součástí akce byl Sbírkový den
Světlušky, který zorganizoval náš TOM Práčata.
DĚKUJEME VŠEM ZÚČASTNĚNÝM NÁVŠTĚVNÍKŮM A ORGANIZÁTORŮM ZA
ZDÁRNÝ PRŮBĚH LOUČENÍ S LÉTEM!
30. 9. jsme zveřejnili: v období od 16. 9. do 28. 9. se uskutečnila v naší škole a ve vsi a na
dalších místech charitativní sbírka Světluška na pomoc nevidomým a zrakově
handicapovaným za účasti „Světlušek“ z našeho turistického oddílu Práčata.
Děkujeme všem dárcům a taky všem pomocníkům z řad členů našeho TOM Práčata
Rapšach. Byli to: Jirka D., Simča Š., Štěpka V., Kája D., Kájina K., Kájina Ž., Kuba Z.,
Martin H., Nikča S., Péťa S., Verča B., Zuzka O., Áňa Sch., Hanička D., Janička H., Kája Ž.,
Katka V., Kuba D., Kuba K., Matěj Š., Pepča B., Štěpánka M. a Terka D.
VÝTĚŽEK SBÍRKY PRO
SVĚTLUŠKU - 14 524 Kč!!!
JEŠTĚ JEDNOU DÍKY.
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. uč. Karlovi Snětinovi a p. uč. Radce
Círalové a jejich malým a velkým Světluškám z turistického oddílu Práčata!

30. 9. se uskutečnila první oddílovka – malí tomíci: a začali jsme několika seznamovacími
hrami, ledolamkami. Navzájem jsme si namalovali ruce prstovými barvami, a ty otiskly na
papír. Ruce jsme si podali na naše společné kamarádství v oddíle.
Mezi nové TOMíky patří: Emča, Jára, Kája, Adélka, Váša, Kájina, Váňa. Ať se vám
mezi námi líbí!

1. 10. se naši žáci a žákyně 6. a 7. třídy vypravili s p. uč. Pavlínou Křížovou v rámci
naučně poznávacího zájezdu do naší stověžaté matičky Prahy, kde navštívili
Národní muzeum, Staroměstský orloj a Karlův most.

10. se výprava běžeckých nadějí z řad našich žáků a žákyň zúčastnila okresního kola
přespolního běhu v Jindřichově Hradci, a to pod vedením p. řed. Martina Wipplingera a p.
uč. Karla Snětiny. Soupiska našeho týmu Klárka Oušková, Terka Dvořáková, Ondra Marek,
Kuba Zvěřina, Domča Dvořák, Terka Žahourová a Tonda Ouška.
Z výsledkové listiny:
Kája Žahourová: 29. místo (51 závodnic)
Ondra Marek: 21. místo (54 závodníků)
Kuba Zvěřina: 37. místo (54 závodníků).
Děkujeme všem zúčastněným běžcům a běžkyním za skvělé výkony a za příkladnou
reprezentaci školy!
Děkujeme dospěláckému doprovodu!

2. 10. bylo vyhlášeno ředitelské volno (přerušení dodávky elektrické energie).
3. 10. 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.
4. 10. naši žáci a žákyně povinně volitelného předmětu společenskovědní seminář historie regionu pod vedením své p. uč. Pavlíny Křížové zorganizovali v rámci připomínky
95 let od založení naší školy v Rapšachu soutěžně poznávací a herní dopoledne s
následujícím programem: zábavné hry (sportovně relaxační, poznávací a kvízy, šipkovaná
s tematickými úkoly o obci a jejím okolí), barevný den (každá třída má vylosovanou barvu

oblečení), občerstvení (limo a podle výběru – párek v rohlíku, palačinka atd.), sledování filmu
o Rapšachu, prohlídka prostor školy, přednáška o ochranné masce, písničky na přání.
DĚKUJEME ORGANIZÁTORŮM A VŠEM ZÚČASTNĚNÝM ZA ZDÁRNÝ
PRŮBĚH OSLAV!

4. 10. – 5. 10. se výprava našich závodníků a závodnic zúčastnila dalšího ročníku
„Pacovského dovádění“ spojeného s dalším ročníkem Turistického závodu (TZ)
jednotlivců a s Nočním blouděním Vysočinou. Přivezli jsme sedm medailí!
Výsledky Pacovského dovádění 2019
Nejmladší žákyně:
Nejmladší žáci:
Kuba Kovářík
Matěj Švec
Mladší žákyně:
Simča Šimáčková
Mladší žáci:
Domča Dvořák
Starší žákyně:
Klárka Oušková

Janička Hubálovská
Toník Ouška
4. místo
6. místo
Nelča Kykrychová
7. místo
Pepča Břenek
4. místo
Kájina Žahourová
3. místo

5. místo
2. místo

4. místo
2. místo
2. místo

Terka Dvořáková
Starší žáci:
Dorostenci:
Ženy:

6. místo
Kuba „Zvíře“ Zvěřina
Fanda Ouška
Anička Círalová

1. místo
3. místo
6. místo

Terka Dvořáková si po obědě spravila chuť po dopoledních závodech postupem do finále
supersprintu, kde v kategorii žákyň přidala naši sedmou, a to stříbrnou medaili, a stala
se tak vicemistryní ČR v supersprintu!!!
TERKO, BLAHOPŘEJEME TI KE STŘÍBRU!!!
K dosaženým výsledkům všem zúčastněným gratulujeme!
Děkujeme všem zúčastněným za skvělé výkony a za příkladnou reprezentaci regionu,
školy a oddílu!
Děkujeme dospěláckému doprovodu.
Děkujeme paní učitelce Radce Círalové za přípravu našich reprezentantů a
reprezentantek.

10. 10. se v dopoledních hodinách naši žáci a žákyně 8. a 9. třídy zúčastnili pod vedením
p. uč. Karla Snětiny prezentace středních škol, odborných učilišť a firem v Kulturním a
kongresovém centru Roháč v Třeboni. Cílem prezentace bylo v jeden den a na jednom
místě podat vycházejícím žákům, žákyním, jejich rodičům a vyučujícím aktuální informace o
podmínkách a možnostech dalšího studia na středních školách a učilištích přímo od jejich
zástupců a seznámit je i s možnostmi jejich dalšího uplatnění v praxi. Prospěšné na:
http://www.impulsprokarieru.cz/ a http://www.jhk.cz/akce/prehled-akci.html

10. 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.
11. 10. se v rámci dopolední výuky fyziky v 8. a 9. třídě uskutečnila přednáška –
interaktivní prezentace „Energetická gramotnost - Bez energie to nejde“. Přednáška je
určena zejména žákům 8. a 9. tříd s cílem poskytnout informace o základní problematice z
oblasti energetiky. Co to je blackout? Jaké jsou příčiny blackoutu? Jaké jsou jeho následky a
jakým způsobem mu předcházíme? Co to je energetický mix a jak umíme elektrickou energii
vyrábět? Dokážeme se bez elektřiny obejít? Jedná se o velice aktuální témata, která se v rámci
studijních osnov většinou nevyskytují. Proto vznikl vzdělávací projekt pod záštitou
Ministerstva průmyslu a obchodu ČR za podpory Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze,
Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB v Ostravě, Fakulty elektrotechnicky a
komunikačních technologií VUT v Brně a společnosti ČEPS. Více na
http://www.energeticka-gramotnost.cz/skoleni/
DĚKUJEME PANU ŠTĚPÁNOVI ZELMANOVI ZA VELMI POUČNĚ A ZAJÍMAVĚ
STRÁVENÝ ČAS!!!

11. 10. se naši žáci a žákyně spojené 2. a 3. třídy se svou p. uč. Janou Šikrovou
zapojili do projektu FÍHA-DÝHA prostřednictvím tvořivých aktivit v rámci výuky spojené
s tématem AHOJ, MOŘE!
Protože s písničkou jde všechno lépe, začali jsme náš „mořský“ den naší oblíbenou
písničkou „Vánoční ostrov„ - Máme člun a vesel pár…
Poté jsme si na koberci přečetli pohádku Jana Wericha –„ Moře, strýčku, proč je
slané?“ Inspirováni touto pohádkou jsme se pak ve dvojicích pokusili napsat básničku o moři.
Slova nadřazená a podřazená, abecedu i druhy vět jsme si také procvičili pomocí mořských
úkolů. Lodičková omalovánka nám pomohla zopakovat si malou násobilku a sčítání a odčítání
do 20 a pak už jsme se vrhli do hlavního tvořen í – pomocí dýhy a látek jsme vyrobili krásné
mořské koráby.
Celý mořský den jsme si společně báječně užili a těšíme se, až si zase nějaký podobný
den zopakujeme.
Z http://www.fihadyha.cz/: celorepublikový projekt FÍHA - DÝHA vznikl na
podporu povědomí o kvalitě přírodních materiálů u dětí a studentů nejen v rámci
vyučování a zájmových kroužků, ale i v praktickém životě. Dřevo totiž bývá často až
nesmyslně nahrazováno plastovými či jinak umělými materiály. Dýha je přírodní materiál,
velmi tenký plát dřeva v tloušťce od 0,20mm do 3,00mm, vzniká krájením nebo
loupáním kmenů stromů, jedná se čistě o přírodní, nenapodobitelný materiál jedinečného
vzhledu, výrobní materiál pro interiérový nábytek, dveře, zárubně, podlahy a další zařizovací
předměty, tradiční materiál pro architekty a bytové designéry, kteří ji s velkou oblibou
používají pro své individuální návrhy.
Další odkazy:
https://www.facebook.com/F%C3%ADha-D%C3%BDha-752064414812804/
https://www.instagram.com/fihadyha/

14. 10. jsme zveřejnili zprávičky z naší mateřské školičky:
ČERVENEC 2019 V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLCE
V červenci jsme si užívali letní školku, tzv. prázdninový provoz, který trval od 1. 7. do 12.
7. 2019. Hráli jsme pohybové a dramatické hry, zpívali, vyprávěli a vytvářeli letní náměty.
Čerpali jsme z toho, co jsme se v tomto školním roce naučili.
Rozloučili jsme se s paní učitelkou Kateřinou Bjelovou a po nemoci ukončila svou práci
také paní učitelka Růžena Šnokhousová. Děkujeme za jejich pedagogickou činnost ve školce
a přejeme, ať se jim v životě daří.

LETNÍ MĚSÍCE V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE
V letních měsících došlo k menší rekonstrukci malé třídy. Také k přestavbě nábytku
v malé i velké třídě a na chodbě. Součástí přestavby byla i oprava poškozeného nábytku
a dokoupení úložných prvků. Díky tomu došlo k lepšímu využití prostoru, efektivitě činností
a větším možnostem pro uložení potřebných pomůcek. Veškeré hračky, konstruktivní hry
a didaktické pomůcky byly zrevidovány a dle potřeby opraveny. Průběžně procházíme
a třídíme veškeré didaktické materiály.
Proběhla plánovaná výměna předního plotu a dlažby před budovou školky, tím došlo ke
zlepšení vzhledu naší Mateřské školy.
ZÁŘÍ 2019 V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLCE
Zahájení školního roku 2019/2020
2. září 2019 jsme zahájili nový školní rok. Změnilo se nám pedagogické složení.
K původní paní učitelce Gabriele Sarah Círal, která převážně působí u malých dětí, nám
přibyly dvě nové paní učitelky, které budou společně působit u velkých dětí ve složení paní
učitelka Lenka Hrnčířová a paní učitelka Šárka Imrichová. V našem dětském kolektivu přibyli
tři nově zapsaní kamarádi. Celkem máme 27 dětí, které jsou rozděleny do dvou tříd, malé a
velké. Ve velké třídě máme 16 dětí a v malé třídě máme 11 dětí. Letos máme 9 předškoláků.
Seznámení s hudebními nástroji
V průběhu září jsme se postupně seznamovali s hudebními nástroji jako je kytara
a housle. Mohli jsme si je osahat, naučili jsme se názvy jejich částí, kdo chtěl, tak si
i zabrnkal. Společně jsme zpívali za jejich doprovodu. Dále jsme se seznámili s nástroji
z Orffova instrumentáře a všichni jsme si na ně zahráli a k tomu zazpívali. Moc se nám to
líbilo.
První návštěva tělocvičny
25. 9. 2019 absolvovaly děti z velké třídy svoji první návštěvu tělocvičny v ZŠ v tomto
školním roce. Do tělocvičny budou chodit cca jednou týdně až do jarních měsíců.
Seznámili jsme se s prostorem tělocvičny, pravidly chování v tělocvičně, nářadím
a náčiním. Vyzkoušeli jsme si překážkovou dráhu, kotoul vpřed s dopomocí a pohoupali jsme
se na kruzích. Těšíme se na další návštěvy tělocvičny. Hurá za pohybem!
Divadélko KOS
27. 9. 2019 nás navštívilo Divadélko KOS, které za námi přijelo z Českých Budějovic
s pohádkou „Jak se Janek neuměl rozhodnout“. Do naší školky za námi na toto představení
přišly děti z 1. třídy ZŠ a také děti z Praktické školy. Děti velmi rády napovídají, co mají
pohádkové postavy udělat a tato pohádka jim to umožnila. Zapojili jme se do hlasování při
Jankově nerozhodnosti, abychom mu pomohli, co se má stát, na jakou stranu jít, co má udělat.
Tudíž jsme k naší radosti mohli ovlivnit děj pohádky, kam se bude dále vyvíjet. Představení
se nám moc líbilo a těšíme se na další setkání.

Pouštění draka
30. 9. 2019 bylo větrno a my šli na louku za školu pouštět draka. Vyzkoušeli jsme si
pouštění draka i běhání s drakem. Zahráli pohybové hry s dráčkem i přeskakování strouhy
s pomocí paní učitelky. Na louce jsme se krásně proběhli a vítr nás pěkně profoukl. Do
školky jsme se vraceli řádně provětraní a také běháním vyhladovělí, už jsme se těšili na oběd.
Také jsme si ve školce vyrobili malé dráčky s dlouhým barevným ocáskem, které máme
vystavené na nástěnce a na síti.
Internet do tříd
Během měsíce září byl do MŠ zaveden internet do tříd a k přidání zvonku do malé třídy
a kuchyně pro otevírání dveří. Dále k výměně elektrických bezpečnostních zásuvek. Za
odvedenou práci děkujeme panu Píšovi.

14. 10. jsme zveřejnili: díky sponzorskému daru od pana Petra Kepky jsme si mohli
dovolit pořídit naši žákům a žákyním nové dresy (celkem 14 kusů), které budou sportovní
týmy využívat pro reprezentaci naší školy na fotbalových, florbalových, běžeckých, případně
dalších soutěžích.
PANE PETŘE KEPKO, DĚKUJEME VÁM!!!

14. 10. navštívila skupina našich historiků bunkr bývalé střelnice u Tuště.

15. 10. se naši žáci a žákyně 8. a 9. třídy pod vedením p. uč. Ivany Záhorovské
zúčastnili soutěže přírodovědný KLOKAN v kategorii Kadet. Organizuje ji Přírodovědecká
a Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.

Z pravidel na http://www.kag.upol.cz/prirodovednyklokan/info_pravidla.pdf vyplývá:
- soutěžící řeší 24 soutěžních úloh
- soutěžící mají čas na zpracování 45 minut + 10 minut organizační práce
- každý soutěžící vstupuje do soutěže s 24 body
- úlohy jsou rozděleny do tří skupin podle bodování (úlohy za 3, 4 a 5
bodů)
- za každou správně zodpovězenou otázku získá soutěžící příslušný počet
bodů (3, 4 nebo 5)
- za každou neřešenou úlohu nezíská ani neztratí žádný bod (0 bodů)
- za každou špatně zodpovězenou úlohu se nepřičítá žádný bod, ale
naopak se 1 bod odečítá (nikoli 3, 4 nebo 5 bodů)
- není možné získat 119 ani 118 bodů
- soutěžící odpovídají na „kartu odpovědí“ zatržením nejvýše jedné z
nabízených možností
- při řešení není dovoleno užívat kalkulačky, tabulky ani žádnou jinou
literaturu
- z každé kategorie potřebujeme znát tři nejlepší řešitele (v případě, že
stejný počet bodů obdrží více soutěžících, sdělte všechna jména).

Výpis z výsledkové listiny PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN 2019
1. místo Zuzka Onderková (56 bodů)
2. místo Ondřej Marek (53 bodů)
3. místo Verča Břenková (52 bodů).
Děkujeme všem zúčastněným soutěžícím za prokázané dovednosti a znalosti a
umístivším se na stupních vítězů gratulujeme!!!
15. 10. odpoledne plnili TOMíci pod vedením Radky Círalové podzimní BLESKOVKU
v okolí Rapšachu. Všem se podařilo splnit 6 úkolů, např. namaluj si na tělo blesk, po slepu
ujdi 300 m, vezmi kamaráda na záda a odnes ho 30 m, seznam se a dodržuj Desatero pro
návštěvníky lesa. Další bodíky do celoročního bodování jsou připsány!

17. 10. jsme zveřejnili fotogalerii z činnosti výtvarného kroužku – ve školní dílně se
zaměřujeme na tvorbu a výrobu ze dřeva, kovu a kartónu.

17. 10. besedovali v rámci dopolední výuky (4. vyučovací hodina) naši žáci a žákyně 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 za velmi cenné a poučné informace do našeho
profesního portfolia!
17. 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.
19. 10. zorganizoval náš TOM „Práčata“ na místním hřišti SK Rapšach od 14.00
hodin pro všechny zájemce a zájemkyně, přívržence a přívrženkyně, nadšence a nadšenkyně
vzdušného dračího létání, vznášení, startů, vzletů, pádů a kroužení a nejvyšší akrobacie již 19.
ročník drakiády.
A tak se sešlo na téměř 15 draků a dráčků roztodivných až exotických tvarů a barev
pilotovaných či obdivovaných z pevného travnatého povrchu více než dvojnásobně
početnějším obecenstvem a publikem.
„Na výšku“ – čili v soutěži o nejvýše vypouštěného draka – vyhráli opět, jako
většinou v posledních letech, Kováříci.
DĚKUJEME SK RAPŠACH ZA POHOSTINNÉ ZÁZEMÍ!
DĚKUJEME VŠEM ZÚČASTNĚNÝM A ZASE ZA ROK!

21. 10. se naši žáci a žákyně 8. a 9. třídy vypravili s p. uč. Pavlínou Křížovou v rámci
kulturně poznávacího zájezdu do naší stověžaté matičky Prahy, kde navštívili divadelní
představení Lakomá Barka (v Divadle ABC) a historické centrum.
22. 10. jsme zveřejnili: 18. 10. – 21. 10. se na I. stupni uskutečnila skokanská soutěž
HOP přes švihadlo. O výsledném pořadí rozhodoval počet přeskoků za 1 minutu.
Výsledky 1. třída
Dívky:
1. místo – Adélka Vaňátková – 49 přeskoků
2. místo – Kačka Lea Ferencová – 13 přeskoků
Hoši:
1. místo – Lukášek Hanek – 62 přeskoků
2. místo – Honzík Kresl – 57 přeskoků
3. místo – Kubík Dvořák – 54 přeskoků
Výsledky 4. třída
Dívky:
1. místo – Kačka Vaňátková – 78 přeskoků
2. místo – Renatka Vaňátková – 65 přeskoků
3. místo – Valinka Véghová – 21 přeskoků
Hoši:
1. místo – Marek Kica – 83 přeskoků
2. místo – Pavel Šťáva – 82 přeskoků
3. místo – Péťa Ferenc – 79 přeskoků
Výsledky 5. třída
Hoši:
1. místo – Toník Ouška – 78 přeskoků
2. místo – Matěj Pavlík – 64 přeskoků
3. místo – Filip Bárta – 29 přeskoků.
DĚKUJEME ORGANIZÁTORKÁM, ROZHODČÍM! VŠEM ZÚČASTNĚNÝM
ŽÁKŮM A ŽÁKYNÍM BLAHOPŘEJEME K VÝKONŮM! UMÍSTIVŠÍM SE NA
STUPNÍCH VÍTĚZŮ BLAHOPŘEJEME!

22. 10. besedovali v rámci odpolední výuky (5. 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!!!
22. 10. se naši žáci a žákyně 8. třídy pod vedením p. uč. 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. Cílem této aktivity je zvýšení zájmu o
polytechnické vzdělávání u žáků a žákyň základních škol.
Pracovali s profesionální laboratorní a terénní měřicí a průzkumnou technikou pro
sledování cest vody krajinou – průtok vody.
Rychlost proudu Zlaté stoky měřili laickým způsobem (házení klacíků do vody, měření
času na 20 m dlouhé dráze), i elektronicky pomocí soupravy LabQuest. Dále měřili šířku
řečiště, jeho průměrnou hloubku, a pak vypočítali průřez koryta. Nakonec se dopracovali i
k výpočtu průtoku vody v m3/s.
Fota a další info na: https://www.ssrv.cz/a-1566-projektove-dny-v-ramci-projektu-ikap-zari-2019.html

DĚKUJEME POHOSTINNÝM ORGANIZÁTORŮM ZA VELMI POUČNĚ
A ZAJÍMAVÉ STRÁVENÝ ČAS A TĚŠÍME SE NA DALŠÍ PROJEKTOVÉ DNY!!!

25. 10. – 20. 12. byla na chodbě II. stupně naší školy instalována reprodukce výstavy
„NESMÍME ZAPOMENOUT: JAN OPLETAL A DALŠÍ OBĚTI LISTOPADU 1939.
NACISTICKÁ PERZEKUCE ČESKÝCH STUDENTŮ BĚHEM 2. SVĚTOVÉ
VÁLKY“ – KONÁ SE NA POČEST 100. VÝROČÍ NAROZENÍ JANA OPLETALA.
Reprodukování nám povolilo (jednorázové reprodukční právo) Národní pedagogické
muzeum a knihovna J. A. Komenského.
Zároveň p. uč. Karel Snětina zveřejnil tamtéž prezentaci o klíčových událostech
Sametové revoluce v listopadu a prosinci roku 1989.
DĚKUJEME!!!

28. 10. – 30. 10. – státní svátek a podzimní prázdniny. Probíhaly výkopové a další
odborné práce při zavedení plynové přípojky do školního bytu.
30. 10. jsme zveřejnili:
24. 10. jsme, alespoň po částečném návratu našich marodů, dokončili tradiční soutěž
„HOP přes švihadlo“ - 2. a 3. třída. Všichni skokani předvedli obrovskou bojovnost a
vytrvalost.
Na stupních vítězů nakonec skončili tito borci:
2. TŘÍDA
Dívky:
1. místo – Hanička Daňková – 74 přeskoků/min
2. místo – Helenka Truongová - 73 přeskoků /min
3. místo – Štěpánka Martínková – 67 přeskoků /min
Chlapci:
1. místo – Daník Kica – 75 přeskoků /min
2. místo – Luky Grundza – 72 přeskoků /min
3. místo – Kubík Kovařík -61 přeskoků /min
3. TŘÍDA
1. místo – Markus Gunár – 85 přeskoků /min
2. místo – Maty Dvořák – 81 přeskoků /min
3. místo – Maty Holub – 53 přeskoků /min.
DĚKUJEME PANÍ ROZHODČÍ!!!
VŠEM ZÚČASTNĚNÝM ŽÁKŮM A ŽÁKYNÍM
BLAHOPŘEJEME K VÝKONŮM!!!
UMÍSTIVŠÍM SE NA STUPNÍCH VÍTĚZŮ BLAHOPŘEJEME!!!

30. 10. jsme zveřejnili:
25. 10. odpoledne se vypravilo jedenáct „malých“ TOMíků se svou vedoucí Radkou
Círalovou na Písečný kopec a ke studánce v okolí Františkova.
31. 10. nás navštívili bývalí žáci Péťa Kollmann a Roman Kocina. Pohovořili jsme, co
život přinesl, přináší a přinese.
31. 10. si žáci 1. třídy pod vedením p. uč. Radky Círalové užívali Halloweenskou
hodinku, během které se snažili vydat nejstrašidelnější zvuk, nejděsivější smích, tkali
pavoučí síť, zpívali oblíbenou písničku Strašidla aj.

31. 10. naši žáci a žákyně 2. a 3. třídy pod vedením p. uč. Jany Šikrové zažili dušičkové
odpoledne s příběhem „Jak to bylo na Dušičky“.

1. 11. nás navštívili bývalé žákyně Viki Růžičková a Niki Kučerová a bývalý žák
Luky Móži. Pohovořili jsme, co život přinesl, přináší a přinese.
1. 11. naši žáci a žákyně 8. třídy pod vedením p. uč. Pavlíny Křížové plnili úlohy testu
společnosti scio – čtenářská gramotnost.
1. 11. – 2. 11. se v naší škole za účasti žáků a žákyň II. stupně a jejich vyučujících
uskutečnila noc ve stylu Halloween spojená se stezkou odvahy a dalšími aktivitami.
Třídní vyučující si s panem ředitelem pro děti připravili relaxačně herní, sportovní,
výletně dobrodružný, kulinářsky a tvořivě rukodělně zaměřený program.
Sportovali jsme v tělocvičně, připravili si voňavou večeři, ponořili se do společenských
her, podnikli jsme výpravu do přírody za světýlky, navštívili večerně osvětlený a uvnitř
zrekonstruovaný kostel svatého Zikmunda, kutili, tvořili a opékali si buřtíky a sledovali
filmové projekce.
Naši půdní stezku odvahy navštívily dětičky a paní učitelky z naší mateřské školičky a
také naši žáci a žákyně 2. a 3. třídy se svou p. uč. Janou Šikrovou.
Děkujeme dětem z mateřské školy za krásného ducha z dýhy!!!
Děkujeme Zuzce Onderkové za zapůjčení exponátů pro stezku odvahy!!!
Děkujeme p. učitelce Aleně Nedorostové za keramicky ozdobnou a světelnou show!!!
DĚKUJEME VŠEM ZÚČASTNĚNÝM ŽÁKŮM, ŽÁKYNÍM
A JEJICH VYUČUJÍCÍM ZA ZDÁRNÝ PRŮBĚH
NOCI VE STYLU HALLOWEEN!!!

4. 11. navštívili naši "historici" keramickou dílnu pana Kováříka.
Moc děkujeme za umožnění prohlídky a za poutavý výklad!!!

5. 11. naši žáci a žákyně 8. třídy pod vedením p. uč. Karla Snětiny plnili úlohy testu
společnosti scio – matematická gramotnost.
6. 11. zahájila p. uč. Pavlína Křížová, koordinátorka soutěže, 19. ročník Soutěže
s panem Popelou: až do 10. června děti nasbírají co největší množství papíru, který je od
škol vykupován za smluvené ceny.

Nejpilnější sběratelé si před koncem školního roku odnesou skvělé ceny: soutěžíme o
mobilní telefon, bluetooth reproduktor a poukazy do tušťské pizzerie Panský šenk!
Jaká jsou pravidla?
1. Papír nemusíte vůbec třídit, můžete mít dohromady noviny, časopisy, letáky i
karton. Jen si prosím balíček před vážením pevně svažte a ujistěte se, že má
maximálně 8 kg a je podepsaný.
2. Odevzdávat nashromážděný sběr můžete každou středu mezi 7:20 a 7:40 hod. a
čtvrtek mezi 12:45 a 13:00 hod. paní učitelce P. Křížové.
Více informací naleznete na nástěnce v přízemí školy.
Z https://www.fcc-group.eu/cs/ceska-republika/pan-popela/soutez-s-panem-popelou.html:
„Soutěž s panem Popelou“ je ekologická soutěž pro školy, která by měla provázet současnou
mládež jak ve škole, tak i mimo ni a dát jí možnost zamyslet se nad stávajícím neutěšeným
stavem životního prostředí. Vycházíme z přesvědčení, že výchova k ekologickému cítění má
největší efekt u nejmladší generace, která potom osvojené návyky přenáší i do domácností.
Cílem „Soutěže s panem Popelou“ je zavedení trvalého systému separovaného sběru papíru,
případně i dalších složek odpadu, ve školách.
DĚKUJEME VŠEM ZÚČASTNIVŠÍM SE AKTIVNĚ SBĚRU,
JEJICH PŘÍZNIVCŮM,
ORGANIZÁTORŮM A SPONZORŮM SOUTĚŽE!!!
7. 11. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z porcované okurky 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. 11. se v odpoledních hodinách uskutečnilo školení 1. pomoci pro zaměstnance a
zaměstnankyně naší školy a školky.
DĚKUJEME PANÍ DENISE NOVÁKOVÉ
ZA VELMI POUČNĚ, POUTAVĚ A ZAJÍMAVĚ STRÁVENÝ ČAS!!!

8. 11. jsme zveřejnili: na nástěnce chodby II. stupně naši žáci a žákyně 6. třídy spolu se
svým p. uč. Karlem Snětinou uspořádali personálně poznávací a softwarově propracovaný
kvíz Hůůů is Hůůů? (vlak je vlak) aneb POZNÁŠ, KDO JSME?
8. 11. besedovali v rámci dopolední výuky (2. vyučovací hodina) naši vycházející žáci a
žákyně se studentkami 4. 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!!!
8. 11. nás navštívil bývalý žák Adam Holub. Pohovořili jsme, co život přinesl, přináší a
přinese.

11. 11. jsme zveřejnili:
Víkendovka velkých Tomíků - 8. a 9. 11. + 11. 11. 2019
Tak jsme hráli vybíjenou, všichni proti všem, Kimovu hru, košandu, vařili jsme večeři...
Pak jsme se najedli a uklidili po sobě, zahráli si Česko a teď půjdem spát. A zítra vzhůru za
pokladem! Dobrou noc!
Tak to nevyšlo... Ráno lilo jako z konve, tak jsme uvařili snídani, zahráli si stolní
fotbálek, kosmonautický test, v tělocvičně formule a opičí dráhu. Pak jsme po sobě uklidili a
šli domů. Poklad nám zbyl na pondělí... Díky všem!
No a v pondělí jsme konečně uskutečnili Velký boj o malý poklad, který vyhrála družina
ve složení Martin, Kájina a Zuzka.
Poklad byl ale pro všechny, a bubliny byly úžasné!

11. 11. jsme zveřejnili: v rámci předmětu výtvarná výchova si žáci a žákyně naší školy
v rámci výuky výtvarné výchovy pod vedením p. uč. Aleny Nedorostové připomněli Den
stromů. Tento svátek se koná 20. října a připomíná význam, důležitost a krásu stromů. Žáci
jednotlivých tříd si vyzkoušeli různé výtvarné techniky. Kromě výtvarné stránky se žáci
dozvěděli i pár zajímavostí se světa stromů. Jak stromy dýchají, jak si pořizují děti a zda
vedou rodinný život. Jestli spolu navzájem komunikují nebo zda mají v lese internet.
DĚKUJEME VŠEM ZÚČASTNĚNÝM!!!

11. 11. se uskuteční od ranních hodin v prostorách naší školky pro všechny přihlášené
zájemce z řad našeho žactva a dětí z mateřské školy vánoční focení s paní Annou
Petržalovou.
12. 11. se od 7.45 hodin uskutečnilo interaktivní setkání našich žáků a žákyň 1. – 3.
třídy a jejich vyučujících s týmem lektorů Zdravé 5 (nakupování se Zdravou 5).
Plán setkání: 1. třída od 7.45 hodin, 2. a 3. třída od 9.50 hodin. Doba trvání programu je
60 minut.
Z https://www.zdrava5.cz/o-projektu: Zdravá 5 je unikátní celorepublikový vzdělávací
program pro základní i mateřské školy, který je zaměřený na zdravý životní styl, především v
oblasti zdravé stravy. Lektoři Zdravé 5 seznamují žáky zábavnou a interaktivní formou se
zásadami zdravého stravování. Cílem projektu je motivovat děti k automatickému přijetí
zásad zdravé výživy a jejich přirozené implementaci do životního stylu.
DĚKUJEME PANÍ LEKTORCE ZDRAVÉ 5 ZA ZAJÍMAVĚ A POUČNĚ
STRÁVENÝ ČAS!

14. 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.
14. 11. se v naší mateřské školce uskutečnilo „Dráčkování“ – školka plná draků a
nejenom papírových.
Od samého rána si děti připravovaly dráčky z perníku. Válely a vykrajovaly těsto, které
po upečení zdobily bílkovou polevou, sladkým sypáním a nakonec barevnými ocásky.
V dračím duchu probíhal celý den. Dračí cvičení s ocásky a tanec s drakem „Dupy, dupy,
dup, draka bolí zub“. A také navlékání korálků – ocásky papírových draků a poznávání barev,
pohádka o drakovi, krtkovi a větru, hra dráčci létají, odříkáváme básničky, zpíváme
s doprovodem, hádáme hádanky; pohybové a motivační hry – překážková dráha, prolézání
tunelem, vítr loví lístečky, cviky s padákem a cvičení s míči.

15. 11. naši žáci a žákyně 2. a 3. třídy se se svou p. tř. uč. Janou Šikrovou oslavili Den
poezie.
Protože v sobotu 16. 11. (v den výročí narození K. H. Máchy) je Den poezie, i my jsme
páteční dopoledne věnovali poezii – převážně básničkám Jiřího Žáčka. Nejprve jsme si
zopakovali básničky, které již umíme. Pak jsme si společně přečetli další básničky Jiřího
Žáčka a vybrali si jednu, kterou se naučíme. Připravujeme se tak pomalu na blížící se školní
kolo recitační soutěže, která každoročně předchází recitační soutěži v rámci umělecké soutěže
Zvonek z Novohradských hor. Jelikož většina básniček byla o kočičkách, kocourech a
koťatech, vyrobili jsme si nakonec krásné okaté kočičky. Strávili jsme společně krásné
básničkové dopoledne.

19. 11. TOMíci „malí“ určovali dřeviny (živé a karty) a hráli společenské hry.
Poznávačce předcházelo trénování na předchozích schůzkách. Nejlepšími stromoznalci jsou
Štěpánka M., Matěj Š., Kuba K., Luky G., Váša Š., bez ztráty bodu.
Na jaře při Turistických závodech jako když to najdem!!!

20. 11. se v odpoledních hodinách uskutečnilo jednání pedagogické rady a následně
třídní schůzky rodičů s vyučujícími.
21. 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 žáci a žákyně 1. třídy se svou p. uč. Radkou Círalovou zapojili do
projektu FÍHA-DÝHA prostřednictvím rukodělných aktivit v rámci výuky – vytvořili
domečky a příbytky pro skřítky.
Z http://www.fihadyha.cz/: celorepublikový projekt FÍHA - DÝHA vznikl na
podporu povědomí o kvalitě přírodních materiálů u dětí a studentů nejen v rámci
vyučování a zájmových kroužků, ale i v praktickém životě. Dřevo totiž bývá často až
nesmyslně nahrazováno plastovými či jinak umělými materiály. Dýha je přírodní materiál,
velmi tenký plát dřeva v tloušťce od 0,20mm do 3,00mm, vzniká krájením nebo
loupáním kmenů stromů, jedná se čistě o přírodní, nenapodobitelný materiál jedinečného
vzhledu, výrobní materiál pro interiérový nábytek, dveře, zárubně, podlahy a další zařizovací
předměty, tradiční materiál pro architekty a bytové designéry, kteří ji s velkou oblibou
používají pro své individuální návrhy.
Další odkazy:
https://www.facebook.com/F%C3%ADha-D%C3%BDha-752064414812804/
https://www.instagram.com/fihadyha/

22. 11. jsme zahájili veřejnou sbírku Fondu Sidus formou prodeje následujících
výrobků: náramek PIN 2019 + 3 PINY (50,- Kč), PIN 2019 (10,- Kč), Pohádkoví lepíci 2019
(50,- Kč), Veselí lepíci (50,- Kč).
Více na https://www.fondsidus.cz/
DĚKUJEME VŠEM PŘISPĚVATELŮM!!!
25. 11. jsme zveřejnili: učitelé jednotlivých tříd v rámci osvěty v těchto dnech apelují na
to, aby naše děti dodržovaly Školní řád, pamatovaly na desatero slušného chování, které
je v něm zakotvené, a především aby se nestyděly své slušné chování projevit na veřejnosti.
Slušný člověk totiž zdraví!!!
26. 11. se naši žáci a žákyně 8. třídy pod vedením p. uč. 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. Cílem této aktivity je zvýšení zájmu o
polytechnické vzdělávání u žáků a žákyň základních škol.
Pracovali s profesionální laboratorní a terénní měřicí a průzkumnou technikou pro
sledování cest vody krajinou.
Fota a další info na: https://www.ssrv.cz/a-1566-projektove-dny-v-ramci-projektu-ikap-zari-2019.html

DĚKUJEME POHOSTINNÝM ORGANIZÁTORŮM ZA VELMI POUČNĚ
A ZAJÍMAVÉ STRÁVENÝ ČAS A TĚŠÍME SE NA DALŠÍ PROJEKTOVÉ DNY!

26. 11. se naši žáci a žákyně 2., 3. a 5. třídy zúčastnili první dvouhodinové lekce
povinné výuky plavání v plaveckém bazénu v Jindřichově Hradci. Lekcí je naplánováno
deset (do 11. 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).

28. 11. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z bio džusíku 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. 11. se vypravila 1. třída do MŠ na pohádku Povídání o babce z perníkové
chaloupky, kterou sehrálo divadlo LUK.

2. 12. nám Paní Zima nadělila první prosincovou a souvislou sněhovou peřinku.
2. 12. byl zcela uveden do provozu zabezpečovací a monitorovací systém Easy Door u
vstupních dveří do naší základní školy.
2. 12. se sešlo „šťastných“ třináct členů turistické ho oddílu na čertovské ToModdílovce,
při které se hrála čertí honička, sbírali se čertí hlavičky, natahovat čertův ocas, chystaly se
sirky, přikládala se polena na oheň aj. Šili s náma všichni čerti!!!

3. 12. navázala BLESKOVKA, vyrobení čerti se opravdu povedli, blesk nechyběl jim ani
„malým“ TOMíkům. No prostě, bylo to po čertech pěkné!
3. 12. se naši žáci a žákyně 8. třídy pod vedením p. uč. 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. Cílem této aktivity je zvýšení zájmu o
polytechnické vzdělávání u žáků a žákyň základních škol.
Tentokrát jsme měřili ph vody, její elektrovodivost a stupeň znečištění. Pak jsme
zkoušeli, jak rychle se voda odkysličuje a jak zabránit erozi půdy na šikmém svahu.
Fota a další info na: https://www.ssrv.cz/a-1566-projektove-dny-v-ramci-projektu-ikap-zari-2019.html

DĚKUJEME POHOSTINNÝM ORGANIZÁTORŮM ZA VELMI POUČNĚ
A ZAJÍMAVÉ STRÁVENÝ ČAS A TĚŠÍME SE NA DALŠÍ PROJEKTOVÉ DNY!!!

3. 12. se naši žáci a žákyně 2., 3. a 5. třídy zúčastnili druhé dvouhodinové lekce
povinné výuky plavání v plaveckém bazénu v Jindřichově Hradci. Lekcí je naplánováno
deset (do 11. 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).
5. 12. navštívil děti z naší základky a mateřinky a také ze ZŠ praktické Mikuláš za
doprovodu andělů a čertů.
Hodný a laskavý patron všech dětí Mikuláš svým vlídným slovem povzbuzoval spolu
s milými anděly všechny děti, hlavně ty menší, které při řádění rozpustilých čertů slibovaly,
že už nikdy nebudou zlobit ani doma, ani ve škole, ani maminku či tatínka nebo paní učitelku,
že budou hodné, pilně pomáhat a psát domácí úkoly. Za básničku, písničku či pěkně
vymalovaný obrázek nebo i za slib poslušnosti dostal každý malou sladkou odměnu.
Mikuláši, andělé a čerti, děkujeme za návštěvu!!!

5. 12. si 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.
6. 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 a SK Rapšach mikulášskou
nadílku spojenou se slavnostním rozsvícením vánočního stromu.
Celý večer zahájily děti z naší Mateřské školy pod vedením p. uč. Šárky Imrichové, p. uč.
Lenky Hrnčířové a ved. p. uč. 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. Děti také mohly využít Ježíškovu poštu a nakreslit nebo napsat, co by si
přály pod stromeček. Po nadílce následoval nádherný ohňostroj.
Přítomní malí i velcí se občerstvovali koláčky nebo vánočkou a zahřáli se vánočním
punčem.
Děkujeme všem přítomným dětským a dospěláckým návštěvníkům
a všem organizátorům za zdárný průběh rozsvícení vánočního stromku a
mikulášské nadílky!!!

8. 12. Krásný koncert Rapšašského komorního orchestru proběhl v neděli 8. 12. 2019 v
Českých Velenicích. Děkujeme!

9. 12. Tak jsme si na oddílovce 9. 12. 2019 zase s většími turisty vyrobili po několika
letech betlémy.
10. 12. (a také 12. 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 a ve čtvrtek jsme ve vánočních dílnách tvořili od čtvrté vyučovací hodiny a také
v rámci odpolední výuky.
Ve školní družině paní vychovatelky nazdobily se svým dospělácko-žákovským týmem
naše oblíbené perníkové stromky, svícínky a slaďoučké perníčky.
Naši žáci a žákyně 2. a 3. třídy vyrobili se svou paní učitelkou keramické svícínky za
podpory pana Pavla Kováříka.
Děti z 1. třídy se svou paní učitelkou připravily krmení pro ptáčky a sněhuláčkové
přáníčko.
V rámci výuky povinně volitelného předmětu informatiky vytvořili žáci a žákyně
plakáty.
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 velký vánoční perníkový stromek do
dobročinné dražby – vedoucí p. uč. Pavlína Křížová (učebna dějepis)
- vánoční a zimní dekorace – vedoucí p. uč. Ivana Záhorovská (učebna
přírodopis)
- vánoční andílci a dekorace – vedoucí p. uč. Alena Nedorostová (učebna
kreslírna).
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!!!

10. 12. se naši žáci a žákyně 2., 3. a 5. třídy zúčastnili třetí dvouhodinové lekce
povinné výuky plavání v plaveckém bazénu v Jindřichově Hradci. Lekcí je naplánováno
deset (do 11. 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. jsme v ranních hodinách zaznamenali pokles teploty na minus 7°C.
12. 12. 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.
16. 12. besedovali (v rámci dopolední výuky) naši vycházející žáci a žákyně s p. ing.
Jitkou Zahradníkovou ze SŠ Polytechnické České Budějovice o svém dalším profesním
růstu, aktuálních podmínkách přijetí ke studiu na této škole (včetně jeho průběhu a ukončení,
stipendijních programech, grantech, ubytování, trávení volného času) a také o následném
uplatnění na trhu práce.
Více na http://sspcb.cz/o-skole/zakladni-informace/
Děkujeme p. ing. J. Zahradníkové za velmi cenné a poučné informace
do našeho profesního portfolia!!!
16. 12. se uskutečnilo od 16.30 hodin vánoční setkání v naší škole, kterému předcházela
dlouhodobá a svědomitá příprava (spojená s také s generálkou jednotlivých vystoupení 16. 12.
dopoledne) našich žáků a žákyň vedených svými vyučujícími.
Program vystoupení žáků a žákyň naší základky ve školní tělocvičně
1. třída: taneček Sněhuláků
2. a 3. třída: zpívánky Světové Vánoce
4. a 5. třída: scénka Kontrast
Dobročinná dražba velkého perníkového vánočního stromku.
4. a 5. třída: tanec
6. třída: tanec Old Town Road
7. třída: tanec All I Want for Chrismas Is You
8. třída: tradiční humorná scénka – Válka není, všude mír
VÝTĚŽEK
Z
DOBROČINNÉ
PERNÍKOVÉHO STROMKU

DRAŽBY

VELKÉHO

VÁNOČNÍHO

Částka:

1 000,- Kč
VELICE DĚKUJEME!!!
Slavnostní punč, gulášek, grilované klobásky, párky v rohlíku, pikantní zelňačka,
koláčky, minipizzy nebo slaďoučké perníčkové stromečky, domečky, svícínky a mnoho

dalších pochoutek opět jako tradičně dodaly nejen zrakovým, ale i čichovým, chuťovým a
hmatovým smyslům to pravé adventní potěšení.
Doprovodné akce
 vánoční trh a prodej dětských výrobků z vánočních dílen II. stupně, dětí z I.
stupně a ze školní družiny: vánoční dekorace, perníkové stromky a svícínky,
keramické svícínky, krmení pro ptáčky, sněhuláková přáníčka, přáníčka s vyšívanými
motivy, zdobené věnce, dřevění andělé, papírové dekorace, pletení andílci, svícínky,
zvonečky, sněhuláci a věnce, perníkové chaloupky a mísy s perníčky
 občerstvení – vánoční punč (pro malé a velké) a jiné osvěžující a lahodné
nápoje, kančí gulášek, grilované klobásky, pikantní zelňačka, párky v rohlíku,
koláčky, minipizzy a jiné dobroty a dobrůtky
 výstavka dětských prací – vánoční dekorace, přáníčka, drobné ozdoby na stůl i
do květináčů, výtvarná díla a dílka, sněhuláci 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 a dražbu 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 našim malým a velkým organizátorům a vystupujícím
za důstojnou prezentaci své školy
a zdárný průběh našeho již tradičního vánočního setkání!!!

16. 12. jsme zveřejnili: skok do výšky 2. a 3. třída. Všichni skokani předváděli skvělé
výkony – na stupně vítězů nakonec vyskočili tito borci:
2. třída (dívky)
1. místo Barča K. – 75 cm
2. místo Hanička D. – 74 cm
3. místo Helenka T. – 73 cm
2. třída (chlapci)
1. místo Kubík K. – 94 cm
2. místo Luky G. – 92 cm
3. místo Daník K. a Davídek V. – 85 cm
3. třída
1. místo Markus G. – 96 cm
2. místo Maty D. – 95 cm
3. místo Maty H. – 85 cm.
VŠEM BORCŮM DĚKUJEME A GRATULUJEME!

17. 12. se naši žáci a žákyně 2., 3. a 5. třídy zúčastnili čtvrté dvouhodinové lekce
povinné výuky plavání v plaveckém bazénu v Jindřichově Hradci. Lekcí je naplánováno
deset (do 11. 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).
V tento den odcestovali již v 8.00 hodin a před plaveckým výcvikem se žáci a žákyně
spolu s p. uč. J. Šikrovou a p. uč. J. Sváčkem vypravili do historického centra Hradce
Jindřichova a užívali si adventní čas.

18. 12. se od 17.00 hodin uskutečnil v místním kostele sv. Zikmunda adventní koncert
našeho flétnového kroužku a pěveckého sboru pod vedením p. uč. Jany Šikrové.
Součástí vystoupení našich dětí byla výstava výtvarných a fotografických prací žáků a
žákyň I. a II. stupně a žáků a žákyň Základní školy praktické.
DĚKUJEME NAŠIM MALÝM A VELKÝM INTERPRETŮM A JEJICH PANÍ
UČITELCE ZA KRÁSNÝ A NEOPAKOVATELNÝ UMĚLECKÝ ZÁŽITEK!

18. 12. se naši žáci a žákyně II. stupně se svými vyučujícími vypravili do multikina
Cinestar v Českých Budějovicích, kde zhlédli filmové představení podle svého výběru:
Addamsova rodina nebo Ledové království 2.
19. 12. se naši žáci a žákyně I. stupně se svými vyučujícími vypravili do kina
v Třeboni, kde zhlédli filmové představení Sněžný kluk.
19. 12. 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.
19. 12. – 20. 12. Kouzelná vánoční noc 2. a 3. třídy.
Víte, co je to pravé kouzlo Vánoc? Druháci a třeťáci to společně odhalili při nočním
dobrodružství ve škole. Společnými silami dokázali najít a splnit všechny ukryté úkoly, a
nakonec k nim přiletěl i Ježíšek.

20. 12. smíšené týmy složené z žáků a žákyň I. a II. stupně plnily různé úkoly
Vánočních her „Záchrana Země“, které pro nás zorganizovali naši vycházející žáci a
žákyně se svým tř. p. uč. M. Kvapilem a za podpory všech vyučujících.
Na stanovištích rozmístěných v učebnách a prostorách školy jsme soutěžili
v následujících disciplínách: únik, piškvorky, stavění robota, řazení planet, zabal kapitána,
hledání součástek, vymysli básničku, vesmírný minerál a hádání písní.
A zároveň jsme si užívali předvánoční atmosféru ve svých učebnách s třídními
vyučujícími a také školní družinu navštívil Ježíšek.
DĚKUJEME ZA ORGANIZACI SOUTĚŽÍ A HER NAŠIM VYCHÁZEJÍCÍM,
VŠEM ZÚČASTNĚNÝM SOUTĚŽÍCÍM ZA AKTIVNÍ ÚČAST

A VŠEM VYUČUJÍCÍM ZA PODPORU!!!
POPŘEJME SI KRÁSNÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2020!

30. 12. od 10.00 hodin uspořádal ve školní tělocvičně náš TOM Práčata 35. ročník
vánočního turnaje v líném tenise. A tak jsme si opět v čase všeobecného svátečního
odpočinku a pojídání všelijakých dobrot a pamlsků protáhli svá tělíčka a zpevnili svalíčky.
A bylo nás letos hodně – 10 dvoučlenných týmů a ještě spousta diváků!
Výsledky 35. ročníku vánočního turnaje v líném tenisu:
1. místo: Kamča a Kreklík
2. místo: Eší a Mates
3. místo: Adýs a Tedýs.
Všem zúčastněným soutěžícím děkujeme za skvělé výkony
a stanuvším na stupních vítězů gratulujeme!!!

1. 1. 2020 jsme se spolu s TOMÍKY od 10.00 hodin vypravili z návsi u kostela na již
tradiční a stále oblíbený novoroční výšlap do Pekla s pečením buřtíků.
Bylo nás 36 a 8 psů! Díky všem!
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2020!!!

V úterý 7. ledna se naši sportovci zúčastnili okrskového kola ve florbalu. Za účasti 4
družstev se naše sestava ve složení Ondra Marek, Honza Macho, Kuba Zvěřina, Jirka Daněk,
Patrik Šťáva, Honza Krejčí a Dominik Dvořák umístila na bronzové příčce.
Výsledky:
ZŠ Rapšach - ZŠ Suchdol 1:6
ZŠ Rapšach - ZŠ J. Hradec IV. 10:0
ZŠ Rapšach - ZŠ Třeboň II. 0:11
Pochvalu naše družstvo zaslouží především za výkon ve druhém zápase. Na turnaj
jsme bohužel odjeli pouze v 7 lidech s možností jediného střídání, což si zákonitě, především
v posledním duelu proti Třeboni, muselo vybrat svou daň.
Všem našim zúčastněným sportovcům děkujeme za příkladnou reprezentaci školy!!!
GRATULUJEME K UMÍSTĚNÍ!!!

7. 1. se naši žáci a žákyně 2., 3. a 5. třídy zúčastnili páté dvouhodinové lekce
povinné výuky plavání v plaveckém bazénu v Jindřichově Hradci. Lekcí je naplánováno
deset (do 11. 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).
9. 1. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z bio džusíku 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. 1. putovali naši žáci a žákyně II. stupně a jejich vyučující s průvodkyní a cestovatelkou p.
uč. Alenou Nedorostovou v rámci odpolední výuky indickým Kašmírem.
Přednáška a beseda byla okořeněna nejen osobními zkušenostmi a poznatky z cest, ale
i ukázkami dovezených artefaktů, ke kterým se pojí celá škála dobrodružných zážitků.
DĚKUJEME PANÍ UČITELCE A. NEDOROSTOVÉ ZA VELMI ZAJÍMAVÉ A
POUTAVÉ VYPRÁVĚNÍ O EXOTICKÝCH DÁLAVÁCH!

13. 1. jsme uvítali paní učitelku Lucii Gerndtovou. Rozloučili jsme se s paní učitelkou
Martinou Skřivánkovou, která odchází na mateřskou dovolenou.
PANÍ UČITELCE MARTINĚ SKŘIVÁNKOVÉ DĚKUJEME
ZA ODVEDENOU PRÁCI PRO NAŠI ŠKOLU!!!
14. 1. se naši žáci a žákyně 2., 3. a 5. třídy zúčastnili šesté dvouhodinové lekce
povinné výuky plavání v plaveckém bazénu v Jindřichově Hradci. Lekcí je naplánováno
deset (do 11. 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).
15. 1. jsme zaznamenali celodenní teploty pod nulou a slabé sněhové přeháňky.
15. 1. ukončila v naší základce pedagogickou praxi naše bývalá žákyně Martina
Hamerníková (Křížová).
16. 1. – 17. 1. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z různého
ovoce a zeleniny a cestovali jsme podle Bovýskovy mapy 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.
17. 1. navštívili naši prvňáčci se svou paní učitelkou Radkou Círalovou divadlo LUK
v MŠ a zhlédli pohádku O kůzlátkách.

19. 1. – 20. 1. nám Paní Zima přisypala do sněhové peřinky.
21. 1. se naši žáci a žákyně 8. třídy pod vedením p. uč. 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. Cílem této aktivity je zvýšení zájmu o
polytechnické vzdělávání u žáků a žákyň základních škol.
Tentokrát jsme dopoledne strávili venku. Byli jsme se podívat na Rozvodí na
nejmodernější jez v ČR, pak na jezu Pilař, kde jsme si vyzkoušeli v praxi to, co jsme se na
podzim o jezech dozvěděli teoreticky v učebně. Následoval návesní rybník ve Stříbřeci se
spoustou kachen, kterým to na ledě hrozně klouzalo. A pak nově opravený Stříbřecký most a
nakonec rybník Rožmberk.
DĚKUJEME POHOSTINNÝM ORGANIZÁTORŮM ZA VELMI POUČNĚ
A ZAJÍMAVÉ STRÁVENÝ ČAS A TĚŠÍME SE NA DALŠÍ PROJEKTOVÉ DNY!!!

21. 1. se naši žáci a žákyně 2., 3. a 5. třídy zúčastnili sedmé dvouhodinové lekce
povinné výuky plavání v plaveckém bazénu v Jindřichově Hradci. Lekcí je naplánováno
deset (do 11. února) a realizují se vždy v úterních termínech v období od listopadu do února
(odjezd v 11.15 hodin z rapšašské návsi a návrat kolem 15.15 hodin tamtéž).
22. 1. jsme převzali z https://procleny.a-tom.cz/clanek/19196-olomoucky-snem-jeminulosti-povedl-se-byl-klidny-a-vecny:
Olomoucký sněm (Asociace TOM) je minulostí. Povedl se, byl klidný a věcný.
Spolkové vyznamenání na sněmu převzali Aleš Sedláček a Jiří Chour, v nepřítomnosti

byl oceněn i jihočeský Karel Snětina.
KÁJO, GRATULUJEME!!!
22. 1. jsme zveřejnili fotogalerii z výuky prvouky (já a mé tělo) našich žáků a žákyň
spojené 2. a 3. třídy pod vedením p. uč. Aleny Nedorostové.
22. 1. se uskutečnilo jednání pedagogické rady.
23. 1. putovali naši žáci a žákyně 2. a 3. třídy se svou tř. p. uč. Janou Šikrovou po stopách
nejen kmotry lišky.
23. 1. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z hruštičky v rámci
projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a
také obdrželi mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného
Evropským společenstvím.
24. 1. 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 2020
Kategorie 1. třída
1. místo Krýša Dvořák
2. místo Kačka Ferencová a Miky Hrubý
3. místo Honzík Kresl
Kategorie 2. třída
1. místo Štěpánka Pavlíková a Anežka Schiendlová
2. místo Kubík Kovařík a Karolínka Doubková
3. místo Martínek Sokolík
Kategorie 3. třída
1. místo Kubík Kolář
2. místo Markus Gunár
3. místo Kája Kopřiva
Kategorie 4. třída
1. místo Renatka Vaňátková

2. místo Pavlík Šťáva
3. místo Kačka Vaňátková
Kategorie 5. třída
1. místo Sabča Brůžková
2. místo Janička Hubálovská
3. místo Románek Šopík
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!

28. 1. se na II. stupni v rámci odpolední výuky uskutečnila pod vedením p. uč. Aleny
Nedorostové zeměpisná olympiáda.
DĚKUJEME VŠEM ZÚČASTNĚNÝM!!!
28. 1. se naši žáci a žákyně 2., 3. a 5. třídy zúčastnili osmé dvouhodinové lekce
povinné výuky plavání v plaveckém bazénu v Jindřichově Hradci. Lekcí je naplánováno
deset (do 11. února) a realizují se vždy v úterních termínech v období od listopadu do února
(odjezd v 11.15 hodin z rapšašské návsi a návrat kolem 15.15 hodin tamtéž).
30. 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.
V pátek následovaly jednodenní pololetní prázdniny.
4. 2. se naši žáci a žákyně 2., 3. a 5. třídy zúčastnili deváté dvouhodinové lekce
povinné výuky plavání v plaveckém bazénu v Jindřichově Hradci. Lekcí je naplánováno
deset (do 11. 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. 2. se v rámci dopolední výuky uskutečnilo recitátorské setkání žáků a žákyň 6. třídy
v již tradiční Literární kavárně (školní kolo soutěže ZVONEK z Novohradských hor 2020)
pod vedením p. uč. Pavlíny Křížové.
Děkujeme všem zúčastněným recitátorů a recitátorkám
za hodnotný umělecký zážitek!!!
Děkujeme paní učitelce Pavlíně Křížové za zorganizování
nezapomenutelného setkání s recitací literárních děl!

4. 2. nás navštívil bývalý žák Vojta Adam. Pohovořili jsme o tom, co život přinesl,
přináší a přinese.
4. 2. připravili členové TOM Práčata pro prvňáčky Turistický závod do škol (projekt
Rady TZ). Pořadatelé je seznámili se závodem, promítli video ČT „Lvíčata“ a fotografie
z dob, kdy začínali, přinesli medaile, odpovídali na dotazy.

Společně uzlovali, učili se TT, KPČ, dřeviny, plížili se, běhali a malovali turistické
značky. Ve zjednodušené formě proběhl závod v prostorách školy, kde měly děti možnost
předvést, co se naučily. Na závěr byli malí závodníci odměněni drobnými cenami.
Výsledky minizávodu:
1. místo: Honzík K.
2. místo: Matěj K.
DĚKUJEME!

4. 2. – 5. 2. nám Paní Zima nafoukala nadílku do sněhové peřinky.
5. 2. se v rámci dopolední výuky uskutečnilo recitátorské setkání žáků a žákyň 7. třídy
v již tradiční Literární kavárně (školní kolo soutěže ZVONEK z Novohradských hor 2020)
pod vedením p. uč. Pavlíny Křížové.
Děkujeme všem zúčastněným recitátorů a recitátorkám
za hodnotný umělecký zážitek!!!
Děkujeme paní učitelce Pavlíně Křížové za zorganizování
nezapomenutelného setkání s recitací literárních děl!!!
6. 2. se naši zájemci z řad žáků a žákyň II. stupně zúčastnili pod vedením p. uč. Pavlíny
Křížové a p. uč. Lucie Gerndtové výletu s bruslením v prostorách Tyršova stadionu
v Třeboni.

6. 2. – 7. 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.
7. 2. se v rámci dopolední výuky uskutečnilo recitátorské setkání žáků a žákyň 8. a 9.
třídy v již tradiční Literární kavárně (školní kolo soutěže ZVONEK z Novohradských hor
2020) pod vedením p. uč. Pavlíny Křížové.
Děkujeme všem zúčastněným recitátorů a recitátorkám
za hodnotný umělecký zážitek a postupujícím gratulujeme!!!
Děkujeme paní učitelce Pavlíně Křížové za zorganizování
nezapomenutelného setkání s recitací literárních děl!!!
7. 2. naši prvňáčci se svou tř. p. uč. Radkou Círalovou navštívili v mateřské škole
pohádku Princezna je hloupá Madla v podání divadélka KOS z Českých Budějovic.
11. 2. se naši žáci a žákyně 8. třídy pod vedením p. uč. 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. Cílem této aktivity je zvýšení zájmu o
polytechnické vzdělávání u žáků a žákyň základních škol.

Dozvěděli jsme se všechno o sedimentech, prohlédli si profesionální laboratoř firmy
ENKI, o.p.s. a nakonec odebrali vzorky sedimentů ze Zlaté stoky. 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!!!

11. 2. se naši žáci a žákyně 2., 3. a 5. třídy zúčastnili desáté a poslední dvouhodinové
lekce povinné výuky plavání v plaveckém bazénu v Jindřichově Hradci a obdrželi svá
mokrá vysvědčení.
DĚKUJEME VŠEM ZÚČASTNĚNÝM ŽÁKŮM A ŽÁKYNÍM, JEJICH
LEKTORSKÉMU TÝMU A PEDAGOGICKÉMU DOPROVODU!!!

11. 2. jsme zveřejnili:
díky sponzorskému daru od pana Petra Kepky si naše škola mohla pořídit nový gril,
který nám všem bude sloužit třeba při Zikmundohraní, které se kvapem blíží.
PANE PETŘE KEPKO, DĚKUJEME VÁM!!!
12. 2. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z pomeranče v rámci
projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a
také obdrželi mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného
Evropským společenstvím.
13. 2. se zájemci z řad našeho žactva I. a II. stupně vypravili pod vedením p. uč.
Jaromíra Sváčka a p. uč. Karla Snětiny na lyžovačku do Bystřice.
DĚKUJEME VŠEM ZA AKTIVNÍ ÚČAST!!!
DĚKUJEME DOSPĚLÁCKÉMU DOPROVODU!!!
Kdo nebyl, ať lituje! Byl to nejkrásnější den celé zimy!

14. 2. se naše žákyně Terka Velická zúčastnila okresního kola olympiády
v anglickém jazyce (Dům dětí a mládeže v Jindřichově Hradci) pod vedením p. řed. Martina
Wipplingera.
TERKO, DĚKUJEME TI ZA AKTIVNÍ ÚČAST A POSTUP DO FINÁLE, A
BLAHOPŘEJEME TI K 4. MÍSTU
!
DĚKUJEME DOSPĚLÁCKÉMU DOPROVODU!

14. 2. nás navštívil bývalá žákyně Terka Žahourová. Pohovořili jsme o tom, co život
přinesl, přináší a přinese.
14. 2. jsme zveřejnili zprávičky z naší mateřské školičky:
ŘÍJEN 2019
Během podzimního měsíce října jsme sbírali barevné listy a přírodniny, vytvářeli z nich
různé obrázky a mandaly, stavěli domečky pro lesní skřítky a broučky. Vytvářeli kreace na
podzimní ovoce. Navštívili nás krásně vytvoření ježci od kamarádek spolužaček ze školky.
Vyráběli jsme broučky a podzimní výzdobu do oken. Z projektu Fíha-Dýha, kde se děti učí
vyrábět z dýhy, jsme vyrobili krásného Halloweenského ducha.
Uspávání broučků
22. 10. 2019 jsme v lese za vesnicí uspávali broučky. Broučky si děti nejprve vyrobily ve
školce ze skořápek vlašských ořechů a ozdobily barvami a přírodními materiály. Při návštěvě
lesa během celého dopoledne si děti stavěly domečky pro broučky z mechu, kůry, větviček a
dalšího materiálu, co nabídl les. Přinesli jsme si do lesa svačinu a pití. Všem občerstvení
v lese na čerstvém vzduchu velice chutnalo. Zahráli jsme si spoustu her a honiček, poznávali
jsme přírodu. Nakonec děti broučky uložily do domečků k zimnímu spánku. Pobyt v lese se
dětem moc líbil, zažili jsme spoustu radosti a těšíme se na jarní buzení broučků.

Den vzniku čs. státu 28. 10.
25. 10. 2019 před státním svátkem jsme si udělali ve školce na toto téma hry a vzdělávací
činnosti. Povídali jsme si, co tento svátek znamená. Popisovali a poznávali jsme lípu jako
národní strom, ukazovali si listy a porovnávali je s listy jiných stromů. Skládali jsme různé
velikosti puzzlí – rozstříhané symboly: velký a malý státní znak, vlajku a obrázek lípy a také
mapu ČR. Učili jsme se básničku: „Pole, louky, krásná města, potok, řeky, les a cesta. Bílá,
modrá, červená, to je Česko, země má.“ Poslouchali jsme a zpívali národní hymnu a povídali
si, o čem se v ní zpívá.

Halloweenská půda
31. 10. 2019 jsme navštívili na pozvání pana učitele Martina Kvapila Halloweenskou
půdu v ZŠ. Děti si vyzkoušely překážkovou dráhu – přelézaly velké trámy. Zkoušely se
podepisovat a kreslily malé obrázky jako potvrzení návštěvy strašidelné půdy. Prohlížely jsme
všechny Halloweenské výrobky vyrobené dětmi ze ZŠ např.: různé bubáky, strašidelné dýně,
pavouky a jiná strašidla. Jako odměnu za pozvání, jsme přinesli ve školce vyrobeného
dýhového ducha (projekt Fíha-Dýha), který se moc líbil. Moc děkujeme za pozvání i trochu
strachu, který děti prožily.
LISTOPAD 2019
Dušičková a duchařská „chvilka“
V pátek 1. 11. 2019 jsme si ve školce připomněli Památku zesnulých, která je 2.11. jako
Dušičkovou a duchařskou „chvilku“. Celé dopoledne jsme prožili ve strašidelných maskách,
v komunikačním kruhu při rozsvícení svíček a dušičkových lampiček vysvětlili, proč se tento
svátek slaví, že je vlastně oslavou a připomenutím našich zemřelých příbuzných a kamarádů.
Povídali si strašidelné příběhy a zážitky. Zahráli jsme si různé hry na téma duchové a dušičky,
vyráběli dušičkové lampičky a prolézali strašidelným tunelem. Odnesli jsme si spoustu
zajímavých zážitků a s úsměvem a radostí odcházeli domů.
Jak se hladí ježek
5. 11. 2019 nás navštívila Zuzka ze Záchranné stanice Třeboň s programem „Jak se hladí
ježek“. Představila nám ježečka Bodlinku, kterého čeká zimní spánek. Zuzka nám ukázala,
čím se ježek živí, jak se k němu máme chovat, jak jej lze hladit i přes ostré bodliny. Zazpívali
jsme si společně písničku s doprovodem kytary. Poučila nás o způsobu jeho života. Děti si
vymalovaly ježečky, z kterých jsme pomocí podzimních listů vytvořili ježčí koláž. Na konec
jsme se se Zuzkou rozloučili básničkou o ježečkovi a předali jsme vyrobený dárek Ježečka
z dýhy (projekt Fíha-Dýha). Se Zuzkou se rádi setkáváme, přináší nám spoustu zajímavých
informací.

Dráčkování – Drakiáda
14. 11. 2019 se u nás ve školce konalo Dráčkování, při kterém byl u nás na hospitaci pan
učitel Martin Kvapil. Od rána jsme po skupinkách z připraveného perníkového těsta váleli
a vykrajovali pomocí šablon a příborových nožů dráčky. Mezi tím jsme četli a poslouchali
pohádky, vyprávěli o pouštění draků z předchozích dnů, zpívali písničky, recitovali básničky
a hádali z hádanek dráčka Fráčka. Poté, co se nám perníkoví dráčci upekli, jsme je začali
zdobit. Také jsme tančili na písničky, „Draka bolí zub“ a jiné. Procvičili svá těla, absolvovali
překážkovou dráhu, prolézali tunelem, dováděli s míči, psychomotorickým padákem a na
závěr jsme relaxovali při meditační hudbě a mluveném slovu. Děti si domů odnesly vyrobené
dráčky s barevnými ocásky. Radostné dopoledne jsme si všichni patřičně užili.
Záchranka
27. 11. 2019 nás navštívila záchranářka Martinka ze záchranky Třeboň. Se svojí loutkou
Martinkou naučila děti, jak zachraňovat zraněného a správně přivolat pomoc. Děti si
opakovaně vyzkoušely, jak správně postupovat při zachraňování, pomoci při různých druzích
zranění, zhlédly poučný film. Děti si ve skupinkách trénovaly časový postup záchrany
zraněného a střídavě si zkoušely ošetřit různá zranění. Návštěva záchranářky Martinky byla
velice poučná a veselá zároveň, budeme rádi, když se u nás zase objeví. Děti rády
spolupracovaly a moc se jim to líbilo.
Divadélko LUK
29. 11. 2019 nás navštívilo divadélko LUK s pohádkou O perníkové chaloupce. Připojily
se k nám opět děti z 1. třídy ZŠ a Praktické školy. Dle jejich spontánních projevů od začátku
až do konce představení bylo poznat, že je tato pohádka všechny velice zaujala a patří k jejich
oblíbeným. Také to hovoří o velice dobrém divadelním představení s loutkami. Divadélko
LUK nás dlouhodobě navštěvuje a jsme s ním velice spokojeni.
PROSINEC 2019
V tomto měsíci nás čekalo překvapení. Nejen čerti a ježíšek, ale také nám paní učitelka
Šárka Imrichová oznámila, že odchází, protože se stěhuje. Ještě s námi stačila vystoupit při
rozsvícení „Vánočního stromu“, ale na zdobení stromečku ve školce a Ježíška již s námi byla
nová paní učitelka Edita Urbanová. Na začátku měsíce jsme vyráběli čertí náměty,
připravovali se na tvoření s rodiči a s blížícími se Vánocemi, zimním slunovratem a Novým
rokem jsme se věnovali těmto tématům. Vyráběli jsme vánoční přání z dýhy (Fíha-Dýha) a
drobných ozdob, které jsme si nejen odnesli domů, ale také jsme tato vánoční přání spolu se
zpěvem a recitací vánoční písně a básně předali v Základní škole, Praktické škole a Obecním
úřadě.
Návštěva čertů
5. 12. 2019 nás navštívili čerti společně s Mikulášem a anděly. Ve školce jsme měli
z prolézačky vyrobené peklo. Děti měly strach z čertů, a tak jsme nejprve společně
zarecitovali naučenou básničku, aby se zmírnilo napětí ze strachu. Potom jednotlivě nebo ve
dvojičkách přednesly předem vybrané básničky a zazpívaly písničky. Od Mikuláše dostaly
sladkou nadílku. Při již uvolněnější atmosféře se odvážlivci šli dotknout čertů. Přizvali jsme

čerty mezi nás, aby si i ti méně odvážní dodali odvahu, což se povedlo. Na konec se děti
s čerty, anděly a Mikulášem skamarádily, některé se i objímaly. Setkání dopadlo dobře a ke
spokojenosti všech. Děkujeme.
Rozsvícení Vánočního stromu
6. 12. 2019 se v Rapšachu na návsi u kostela konalo tradiční rozsvícení „Vánočního
stromu“. Děti z MŠ zahajovaly večer písničkou „Pro ježíška“ a básničkami „Píšu ti andílku“ a
„Čertí nemehlo“. Zpěv i recitace se jim velice povedly.
Vánoční tvoření s rodiči
12. 12. 2019 odpoledne si děti užívaly „Vánoční tvoření s rodiči“, kde společně vyráběli
vánoční výzdobu do MŠ. Vánoční výrobky si poslední den ve školce v roce 2019, mohly děti
odnést domů. Pro všechny bylo připraveno několik námětů, různé druhy vánočních
stromečků, kapříků, andílků, ozdob a materiál pro výrobu vánočních věnců nebo si mohli
vyrobit výrobek dle vlastního nápadu z poskytnutého materiálu. Výrobky byly velice zdařilé a
školka byla hezky vyzdobená. Účast byla hojná.

Ježíšek ve školce
20. 12. 2019 k nám do školky přiletěl Ježíšek. Děti ráno nosily malé výslužky s cukrovím
v krabičkách, abychom si měli co dát na stůl a celý den ochutnávat slané i sladké dobroty
a ovoce, také k pití bylo dětské šampaňské a ovocné džusy. Po ranních hrách jsme zahájili
komunikační kruh bezpečným zapálením poslední, čtvrté svíčky na Adventním svícnu.
Poslechli jsme si vyprávění o Ježíškovi a povídali si o něm. Dívenka Nelinka přinesla pro
všechny kamarády rolničky. Děti z nich měly velkou radost. Zazpívali jsme si vánoční
písničku „Rolničky“, při které jsme rolničkami zvonili. Děti si rolničky odnesly domů. Zpívali
jsme a poslouchali různé vánoční písničky, koledy a recitovali básničky. Nastal čas uvolnit
místnost se stromečkem pro ježíška, aby mohl nerušeně přiletět a přinést nám radost, pohodu,
smích a také možná nějaké dárečky. Najednou byl slyšet zvoneček, dětem se rozzářily oči a
celé natěšené spěchali ke stromečku, kde jim ježíšek zanechal překvapení. Děti nedočkavě

dárečky rozbalovaly, nadšeně si s nimi hrály a průběžně ochutnávaly donesené občerstvení.
Před vycházkou jsme se ještě společně vyfotili u ozdobeného stromečku. Čekala nás návštěva
kostela, kde jsme měli domluvenou prohlídku vystaveného Betlému. Z dnešního dne jsme
měli všichni velkou radost.
LEDEN 2020
V novém roce jsme se navzájem přivítali v pondělí 6. 1. 2020. Děti byly plné zážitků
z oslav Vánoc, Ježíška a Slunovratu.
Začali jsme vyrábět koruny pro „Tři krále“, které si děti s radostí odnesly domů. Také
jsme hráli spoustu her na toto téma, recitovali básničky a zpívali písničky. Během měsíce nám
občas zasněžilo, takže jsme hráli pohybové hry na sněhu a se sněhem, jako různé druhy
koulovaček, obtiskování andílků, vyšlapávání chodníčků ze stop, stavění sněhuláků apod.,
také jsme si občas klouzali na zmrzlém ledu. Ve třídách i venku jsme hráli typické sportovní
zimní hry jako na bruslaře, lyžaře, sáňkaře a jiné. Vyráběli jsme výrobky se zimní tématikou
jako například brusle, vyšívané palčáky, vatové tučňáky, inkoustové kluziště… Mezi tím jsme
si vyprávěli a poslouchali pohádky a předškoláci rozvíjeli znalosti potřebné k zápisu do 1.
třídy. Pravidelně jsme do krmítka na zahradě sypali krmení ptáčkům a pozorovali zimní
přírodu.
Divadélko LUK
17. 1. 2020 nás navštívilo divadélko LUK s pohádkou o Neposlušných kůzlátkách. Jako
vždy se k nám připojily děti z 1. třídy a děti z Praktické školy. Děti byly velice spontánní a
krásně spolupracovaly s divadelníky a loutkami. Jak už to v pohádkách bývá, objevilo se tam
mnoho úsměvných situací, ale také trochu strachu, na které děti patřičně reagovaly a
prožívaly. Divadlo jsme si užili ke spokojenosti všech.
Co nám létá na krmítko
21. 1. 2020 nás navštívila Zuzka ze Záchranné stanice Třeboň a představila pestrou
společnost, která se schází na společném obědě v krmítku. Učili jsme se poznávat typické
návštěvníky ptačích krmítek. Přinesla nám ukázat nejtypičtější potravu, která se dává ptáčkům
do krmítek, slunečnici. Ukázala nám sušené květy slunečnice, vyzkoušeli jsme si dát semínka
zpátky do květu a také jsme si se Zuzkou dle pohybu slunečnice otáčející se za sluníčkem
společně zacvičili. Poznávali jsme ptáčky a věšeli je na strom. Vyzkoušeli jsme si pomocí
kolíků, jakožto zobáčků, sezobat pomyslnou potravu vyrobenou z papírových kuliček. Na
konci jsme poznávali pěnkavu, našeho nejhojnějšího pěvce, mezi ostatními ptáčky. Podle
předlohy jsme si vybarvili svůj výkres a dávali jsme při tom pozor na volbu správných barev.
Se Zuzkou se rádi setkáváme, smějeme se, učí nás spoustu užitečných a zajímavých
informací.

Recitace Zvonek
24. 1. 2020 jsme šli podpořit společnou recitací děti z prvního stupně Základní školy
v Rapšachu, kde se konalo místní kolo v recitační soutěži Zvonek. Malé děti recitovaly zimní
básničku Vločka a velké děti recitovaly delší básničku Mravenec sportovec. Recitace se
dětem moc povedla, dostaly za ni pochvalu a sladkou odměnu.
Zimní olympiáda
24. 1. 2020 po návštěvě recitační soutěže jsme se vrátili do školky, kde společně malé i
velké děti hrály olympijské hry. Olympiádu absolvovaly v hodu sněhovou koulí do dálky, na
cíl, slalomu mezi kužely se sněhovou koulí, foukání do sněhové – papírové koule, odstrkávání
sněhové koule nosem a klasické koulovačce. Zažili jsme spoustu smíchu a radosti, děti si
odnesly domů diplomy jako upomínku na tyto hry.

DĚKUJEME!!!
17. 2. zveřejňujeme fotogalerii z valentýnské tvorby našich výtvarníků a výtvarnic z 6. a
7. třídy.
19. 2. se naše recitátorské naděje pod vedením p. uč. Karla Snětiny zúčastnily
oblastního kola zájmově umělecké soutěže „Zvonek z Novohradských hor“ 2020 (obor
recitace) od 8. 30 hodin v kulturním domě Malonty.
Naši zúčastnění žáci a žákyně: Krýša Dvořák – 2. místo, Anežka Schiendlová
– 2. místo, Nelča Kykrychová, Karolínka Dvořáková – 3. místo a Karolínka
Korbelová.
Děkujeme všem našim vystupujícím za příkladnou reprezentaci školy!!!
Děkujeme vyučujícím za přípravu recitátorů a recitátorek!!!
Děkujeme pořadatelům za milé a pohostinné přijetí!!!
Děkujeme dospěláckému doprovodu!!!
GRATULUJEME K UMÍSTĚNÍ!!!

20. 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 2020.
V tento čas směřujeme v pilné přípravě k účasti na dalším ročníku víceoborové
soutěže ZVONEK z Novohradských hor 2020 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 2020
0. kategorie
1. místo Luky Hanek
2. místo Kačka L. Ferencová
3. místo Vašík Šimáček
1. kategorie
1. místo Matyášek Holub a Anežka Schiendlová
2. místo Štěpánka Pavlíková
3. místo Matýsek Švec a Hanička Daňková
2. kategorie
1. místo Sabča Brůžková
2. místo Janička Hubálovská
3. místo Pavlík Šťáva
3. kategorie
1. místo Niki Cibulková
2. místo Natálka Hanková
3. místo Káťa Ferencová a Kája Korbelová
4. kategorie
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!!!

20. 2. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z jablíčka v rámci
projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a
také obdrželi mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného
Evropským společenstvím.
21. 2. se naše výprava našich soutěžících zúčastnila okresního kola zeměpisné
olympiády (Dům dětí a mládeže v Jindřichově Hradci) pod vedením p. uč. Aleny
Nedorostové.
Naši soutěžící zeměpisci: Verča a Pepča Břenkovi, Kája Korbelová a Martin
Hubálovský.
DĚKUJEME NAŠIM SOUTĚŽÍCÍM ZA AKTIVNÍ ÚČAST
A GRATULUJEME JIM K UMÍSTĚNÍ!!!
DĚKUJEME DOSPĚLÁCKÉMU DOPROVODU!!!
24. 2. – 28. 2. jsme si užívali jarní prázdniny.
2. 3. jsme zveřejnili zprávičky z naší mateřské školičky:

ÚNOR 2020
V tomto měsíci jsme si vyrobili další výrobek z projektu Fíha – Dýha a poslali na ukázku,
jak jsou děti šikovné a co se jim podařilo, tentokrát vyráběly krmítko pro ptáčky. Zapojili
jsme se do výtvarné soutěže Zvonek, děti měly malovat a kreslit na téma „Voda“. Pro bývalou
paní učitelku Šárku děti vyrobily slíbený výkres ve formě srdíčka, které bylo vymalované
z jednotlivých dílků. Jednomu pánovi, kterému bude 100 let, děti vyrobily přání
z obtisknutých ručiček. Čekal nás masopustní týden zakončený karnevalem, takže nás čekala
výroba karnevalových kloboučků a masek a také masopustních koláčů, těch skutečných,
jedlých i výrobků na ozdobu.

Divadlo KOS
7. 2. nás navštívilo divadlo KOS z Českých Budějovic s pohádkou „Princezna je hloupá
Madla“. Na divadlo se spolu s námi přišly podívat opět děti z 1. třídy ZŠ a prvního stupně
Praktické školy, i když tentokrát v menším počtu kvůli zvýšené nemocnosti. „Princezna je
hloupá Madla“ je pohádka o princezně Magdalénce, která si jen poroučí, nechce se učit, je
drzá na všechny okolo a je namyšlená. Její průpovídky „A nebudu se učit a nevezmu si
pláštíček a koukejte mě všichni poslouchat! Tečka, puntík, vykřičník!“ Takovéto řeči musejí
od princezny Magdalénky poslouchat v celém království nejen všichni poddaní, ale i její
tatíček pan král. Až na pohádkového dědečka, který už to nevydržel a odčaroval princeznu ze
zámku daleko pryč, až k obyčejnému pasáčkovi Vojtovi. Princezně najednou nezbývá nic
jiného než začít s učením. Najednou musí dělat věci, o kterých zatím ani neslyšela. Prát,
zašívat, zametat, uklízet a péct chleba. Moc se jí to nedaří a děti jí neřeknou jinak než hloupá
Madla. Ale Vojta má s Magdalénkou trpělivost, a dokonce se mu líbí. Pohádka končí jak jinak
než dobře, Vojtovi se podaří Magdalénku změnit. Dětem se pohádka líbila, ale jelikož byla
hodně zaměřená na text, tak byla vhodnější spíše pro děti na prvním stupni, ale i tak si ji užily
všechny děti.

Masopustní koláče
20. 2. jsme se pustili do výroby masopustních koláčů. Hned od rána, jak děti přicházely
do školky, jsme začali společně připravovat stoly na tvoření koláčů. Z připraveného těsta,
které bylo tak akorát načasované na zpracování, z jednotlivých dílů děti jednotlivě upravovaly
tvar koláče, aby ho následně naplnily připravenými ingrediencemi. Mohly si vybrat
z rozmanité nabídky náplní: makové, tvarohové, jablečné meruňkové a jahodové marmelády.
Na dozdobení byly připravené rozinky a sladká posypka z drobenky. Krásně ozdobené koláče
už čekaly jen na upečení v rozehřáté troubě. Školkou se linula krásná vůně a všem se sbíhaly
sliny na tu dobrotu. Vychladlé koláče si děti odnášely domů, aby se mohly tou svojí
šikovností, jak se jim to krásně povedlo, pochlubit a všem se dostávalo pochval nejenom od
učitelek, ale hned i mezi dveřmi od rodičů. Ze zbylého těsta a náplní jsme vyrobili ještě jeden
větší koláč na zítřejší občerstvení při očekávaném karnevalu. Všem se koláče povedli a byly
moc dobré. Dětem paří právem zasloužená pochvala.

Karneval
21. 2. jsme pořádali v naší školce „Karneval“. Po svačince jsme se všichni převlékli do
veselých kostýmů, vzali na sebe masky a učitelky namalovaly dětem potřebnou vizáž na
obličeje. Nejdříve jsme se vyfotily v maskách a už mohl začít karnevalový rej. Po úvodním
rozehřívacím kole tanečních prvků jsme přešli ke kombinaci her, soutěží, předvádění masek,
sportovního klání a tanců. Výběr některých aktivit: tance s koštětem, ve dvojicích,
s balonkem, hry jako židličkovaná, Paleček a obr, obouvání židliček, s míčem, sportovní klání
slalom ve velkých holínkách, překážková dráha, udržet pinkáním balónek ve vzduchu a jiné.
Mezi tím vším dováděním jsme se mohli občerstvit připravenými dobrotami, velkým
masopustním koláčem a slanými i sladkými pochutinami a také na doplnění potřebných
tekutin osvěžujícím nápojem. Děti si odnesly domů omalovánky, balíček sladkých odměn,
balónek a také malý poklad, který si vytáhly z tajného sáčku, do kterého se otvorem prostrčí
jen dětská ručička. Karneval jsme si náležitě užili.
DĚKUJEME!!!

5. 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.
9. 3. vyráběli naši žáci 3. třídy pod vedením p. uč. Aleny Nedorostové v rámci
environmentální výchovy originální ptačí budky.

Z webu školy a našich eBakalářů v čase
Coronavirus Sars2-CoV-2019:
10. 3. Podle nejnovějšího opatření Bezpečnostní rady státu se od zítra (středa 11. 3.
2020) až do odvolání uzavírají v České republice školy. Toto opatření, které má zamezit

šíření koronaviru, se samozřejmě dotkne i naší ZŠ. Provoz MŠ je přerušen od pondělí 16.
března. Kdy se základní školy znovu otevřou, se neví, sledujte komunikační kanál
Bakalářů a naše FB stránky.
11. 3. byly uzavřeny školy dle Mimořádného opatření (COVID-19). Mimořádná
opatření Ministerstva zdravotnictví zakazují konání hromadných akcí nad 100 osob i výuku
na školách - zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020: osobní přítomnost žáků a
studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských
zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Vyučující naší
školy byli povinni až do odvolání poskytovat žákům a žákyním studijní materiály, studijní
opory a domácí úkoly prostřednictvím programu Bakaláři. Zaslané studijní materiály byli
plnohodnotnou součástí vyučovacího procesu a žáci a žákyně museli počítat po návratu do
školy se zpětnou vazbou učitele.
Vážení rodiče a především žáci, věnujte prosím pozornost následujícímu rozhodnutí.
Na webu Bakaláři v sekci Komens jsou na nástěnkách pro žáky připraveny seznamy
učiva z jednotlivých předmětů, které jsou závazné, a učitelé budou jejich znalost
vyžadovat po nástupu do školy. Věnujte tomu náležitou pozornost.
Výuka on-line z domova. Hodí se mi něco? Tipy a weby pro domácí výuku.
1) Ministerstvo školství – rozcestník on-line nástrojů, různé zdroje 1. – 9.
třída Nadalku.cz
2) Vzdělávací portál Fred od Frause – nejen 9. třída
3) Přístupové údaje byly zaslány prostřednictvím: Bakalářů – „Komens“ (zpráva
žákovi).
4) Škola s nadhledem – online cvičení + učebnice a pracovní sešity zdarma pro 1. – 9.
třídu Skolasnadhledem.cz
ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY K MIMOŘÁDNÉMU OPATŘENÍ VLÁDY ČR
Na základě vyhlášení Vlády České republiky rozhodl ředitel Mgr. Martin Wipplinger
o uzavření budovy školy od 10. března, 18 hodin, do odvolání.
Žákům a studentům je po celou dobu uzavření školy zakázán vstup do budovy.
Pedagogičtí a nepedagogičtí zaměstnanci se řídí až do odvolání pokyny vedení školy.
Vyučující jsou povinni až do odvolání poskytovat žákům a studentům studijní
materiály, studijní opory a domácí úkoly prostřednictvím programu Bakaláři. Zaslané
studijní materiály jsou plnohodnotnou součástí vyučovacího procesu a žáci a studenti
musí počítat po návratu do školy se zpětnou vazbou učitele.
Dne 11. 03. 2020 Mgr. Martin Wipplinger, ředitel školy
16. 3. byla uzavřena naše mateřská škola z důvodu preventivních protiepidemických
opatření (COVID-19).
V průběhu pandemie Covid-19 jsme zaznamenali (ze sociálních sítí): v nelehkých
časech máme radost z toho, že naše bývalé žákyně chtějí pomoci lidem, kteří to potřebují!

"Zdravím! Já (pozn. Bára Holubová) a Sáruš Ka Svobodů jsme studentky Střední
Zdravotnická Škola a rozhodly jsme se pomoct hlavně seniorům v okolí Rapšachu a Suchdol
nad Lužnicí popřípadě v okolí Třeboně. K současnému nouzovém stavu jsme schopny
pomoct, a to: nakoupit potřebné potraviny a dovézt domů. Samozřejmě chceme pomoct kvůli
tomu, že zrovna senioři jsou riziková skupina pro onemocnění koronavirem a chceme pro ně
vytvořit větší bezpečí."
SÁRO A BÁRO, DĚKUJEME!!!
Několik tipů na užitečné aplikace a weby, které pomohou Vašim dětem vzdělávat se
z domova:
https://perpetuum.cz/2020/03/jak-zvladnout-vyuku-po-uzavreni-skol-tipy-naonlineaplikace/?fbclid=IwAR0MiA6L_iCNPMWw6Hoo2WY7LHrsWI5DN_UbQeqR3sSo5
XBYnqkHkpMqHO4
17. 3. jsme zveřejnili: aktuální situace kolem nákazy koronavirem bohužel způsobila
následující a moc nás to mrzí: ruší se zájezd do Velké Británie a Belgie (zatím přesunuto
na říjen 2020), ruší se tradiční Velikonoční jarmark, který se měl uskutečnit 4. dubna, ruší
se po dohodě s obcí bohužel také Zikmundohraní, jehož 13. ročník měl proběhnout 1.
května.
Internetový Turistický závod – na podnět Rady TZ organizujeme Internetový turistický
závod – zapoj se i ty, podpoř naše závody! Ája Fúsková (Mikulášovice) a Klárka Buncová
(Kralupy).
Kreativní, dobrovolný úkol z výtvarné výchovy (všechny třídy): možná jste se zapojili
do akce "Šije celé Česko." Podělte se s námi o vaše vyrobené roušky. Nebo si zahrajte na
návrháře a navrhněte nějakou zajímavou roušku. Vyfoťte se ve vašich rouškách nebo vyfoťte
vaše výtvory. Fotky můžete posílat na mail: kopretina.aja@seznam.cz
Návod: https://www.youtube.com/watch?v=fPyltU8Tw-c
Jsi hravý tomík? Máš rád neobvyklé zážitky a legraci? Chceš prožít netradiční začátek
jara? Pojď do toho s námi! Hořcová výzva je tu pro tebe. Přijmeš-li se svým oddílem tuto
Hořcovou výzvu, budeš moci od 1. dubna 2020 do 17. května 2020 prověřit své síly v mnoha
různorodých úkolech. Za tvé snažení tě čekají, kromě dobrého pocitu, i skvělé odměny.
Těšme se na první dubnovou středu, kdy odstartuje Hořcová výzva!
Registrace na http://www.horcovavyzva.cz/
FB: Šije celé Česko! Soňa Holá, 7. třída ve spolupráci se svou babičkou. Děkujeme, že v
rámci domácí výuky pomáháte! Šilo se také v rodině M. Sokolíka!

21. 3. jsme zveřejnili:
Tak je dobojováno! Ve včerejším Internetovém turistickém závodu jsou známy
výsledky.
Kategorie žáků - 81 závodník:
1. místo Kájina Žahourová, TOM Práčata Rapšach
1. místo Martin Hubálovský, TOM Práčata Rapšach
Další naši zúčastnění závodníci a závodnice byli Klárka Oušková, Terka Dvořáková,
Pepča Břenek, Kájina Korbelová, Domča Dvořák, Kuba Zvíře Zvěřina a Tonda Ouška.
Kategorie dorost a dospělí - 106 závodníků:
Za nás závodila Verča Břenková a Fanda Ouška, který ale bohužel nestihl limit. No a já,
Karel Snětina, na krásném 78. místě.
Podrobné výsledky na http://www.turisticky-zavod.cz/index.php?page=vysledky_2020
Gratulujeme Kájině a Martinovi k pomyslným medailím a děkujeme všem ostatním,
kteří se zúčastnili!
Nalož si! Nalož si porci zábavy a smysluplně tak nalož se svým volným časem. 18. 28. března 2020 Hra pro všechny, kteří nechtějí doma zahálet a dávají přednost dobré zábavě
a neobvyklým zážitkům. Pojď do toho s námi, je to prosté. Stačí splnit zadané úkoly a nejen
že se pobavíš, ale můžeš vyhrát i některou z cen. Největší výhrou ale pro každého určitě bude
dobře strávený volný čas. Zároveň to může být malá ochutnávka, jak to v oddílech pod
vlajkou Asociace TOM chodí. Cílem hry je splnit co nejvíce úkolů. Čím více jich budeš mít,
tím větší máš šanci v závěrečném losování o některou z cen. Například při 3 splněných
úkolech budeš ve slosování 3×, při splnění všech úkolů 19×. (http://www.nalozsi.cz/)
20. 3. Druháčci a jejich 1. jarní den. Už 3 roky po sobě, ještě když jsme byli ve školce,
jsme vždy 1. jarní den chodili hledat skřítčí vílu Jarmilku, aby mohlo přijít jaro. Letos jsme
bohužel nemohli, ale Jarmilka si našla nás. A my jsme (bohužel každý zvlášť) za Jarmilkou
přece jen zašli. A ten, kdo nemohl, jí alespoň poslal obrázek. Užili jsme si krásný jarní den.

Kreativní, dobrovolný úkol z výtvarné výchovy (všechny třídy)
21.3. si připomínáme mezinárodní den lesů. Lesy jsou nejen krásné, ale jsou hlavně
nesmírně důležitým ekosystémem. Jsou domovem mnoha druhů rostlin a zvířat. Co máte v
lese nejraději? Zvířátka, rostliny, lezení po stromech nebo klid a ticho? Pokuste se nakreslit
nebo namalovat jakýkoliv obrázek s tématem "Život v lese". Třeba vaše oblíbené lesní zvíře
nebo vaše oblíbené místo, kam se rádi chodíte procházet.
23. 3. jsme v ranních hodinách zaznamenali pokles teploty na minus 8,7°C.
30. 3. na základě ohlasů k 1. internetového závodu a na podnět Rady TZ organizujeme
druhý Internetový turistický závod: celkem startovalo 216 závodníků ze 33 oddílů z celé
České republiky. V kategorii žactva (96 startujících): 2.místo Martin Hubálovský, 3. místo
Karolína Žahourová.
DĚKUJEME VŠEM ZÚČASTNĚNÝM A MARTINOVI A KÁJE
GRATULUJEME K UMÍSTĚNÍ!!!
Aktivity vzdělávání žáků a žákyň na dálku v rámci mimořádného opatření: opakování
učiva a v návaznosti na ně realizace jednotlivých nových výstupů školních předmětů
(včetně časového rozvržení a způsobů on-line komunikace) podle pokynů vyučujících
prostřednictvím: školní informační systém eBakaláři, školní web a Facebook,
Messenger, Whatsapp, Zoom.us meeting, Microsoft Forms, Kahoot! (tvorba a zadávání
testů, průzkumů), Taktik (výukové materiály), on-line učebnice a pracovní sešit
Bloggers, InspIS SET mobile (testy), FredFraus (výukové prostředí); internet, mail,
mobilní telefon, telefonický kontakt, notebook; učebnice, pracovní sešity a listy, školní
sešity; rozvoz učebních materiálů; osobní setkání s rodiči; výuková videa z vlastní
tvorby a převzatá – YouTube, veřejnoprávní vysílání a zdroje České televize (UčiTelka,
Odpoledka, Škola doma, EduČt) a Českého rozhlasu, MŠMT (na dálku a další
doporučené zdroje) a další komerční zdroje - zajímavé odkazy, příprava na přijímací
zkoušky, fotografie, výtvarně rukodělné aktivity; možnosti zapojení do aktivit TOM
Práčata na dálku (virtuální turistický závod, virtuální školní přírodně historická stezka,
Hořcová výzva, oddílové schůzky – oddílovky na FB aj.).

1. 4. začala HOŘCOVÁ VÝZVA. Od nás se zatím zapojili: Pepča a Verča B., Kuba a Jirka
D., Soňa H., Martin H., Kájina K., Kuba K., Nelča K., Zuzka O., Nikča S., Matěj Š, Kájina Ž.
a Kuba Z. Přidá se ještě někdo?

7. 4. jsme zveřejnili: naši kluci třeťáci si v rámci českého jazyka zahráli na spisovatele a
ilustrátory. Za úkol měli vymyslet pohádku nebo příběh, který bude obsahovat nejméně 10
vyjmenovaných slov a doplnit ho ilustrací. Vedli si opravdu skvěle!

8. 4. se od 14.00 hodin do 17.00 hodin uskutečnil zápis do 1. třídy ve smyslu
mimořádných opatření BEZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ VE ŠKOLE. Naši budoucí
prvňáčci, těšíme se na VÁS 1. září!!!
Paní Edita Urbanová nám poslala dva náměty na Velikonoční tvoření nejen pro děti
z naší MŠ. Děkujeme!
14. 4. jsme zveřejnili: velikonoční tvoření ve 2. a 3. třídě.
Společně jsme se pustili do vyrábění velikonoční housenky. Někteří šikulové vymysleli i
krásné básničky o housence, jiní se vrhli na výrobu různých velikonočních dekorací. Vajíčka
z hlíny, která měla být součástí výrobků na velikonoční jarmark, jistě ještě využijeme.
Alespoň takto jsme letos společně - i když každý sám - strávili Velikonoce.

16. 4. jsme pro všechny hráče Hořcové výzvy dostali od pořadatelů krásné vlaječky.
Mezi 75 oddíly jsme zatím na 54. místě, ale budeme se snažit dál!

18. 4. jsme zveřejnili - 3. INTERNETOVÝ TZ: Tak tentokrát "jen" 4., 5. a 6. místo. I
tak gratulujeme!
Naši účastníci:
Žáci - 65 závodníků - 4. Kájina Ž., 5. Martin H., 6. Kuba Zvíře, 9. Klárka O., 11. Pepča
B., 26. Kubík K., 44. Tonda O.
Dorost a dospělí - 84 závodníci - 55. Verča B., 67. Kája S.
Podrobné výsledky na http://www.turisticky-zavod.cz/index.php?page=vysledky_2020
18. 4. jsme zveřejnili - Motýlkový týden 2. a 3. třídy:
Tak už se nám naše velikonoční housenky zakuklily a máme z nich překrásně barevné
motýlky. Zopakovali jsme si s nimi hlavně český jazyk, ale také trochu prvouky. A při
kreslení a vyrábění jsme si zazpívali písničku Motýl kosmonaut. (najdete na Youtube) Zkuste
to také - uvidíte, že vám hned bude veseleji. Jako nám! DĚKUJEME!!!

22. 4. jsme zveřejnili:
Martin H. s Péťou S. natočili videozprávy pro Hořcovou výzvu:
https://www.youtube.com/watch?v=7CsDMYGT8Nw Sice to není přesně tak, jak to mělo
být, ale co.
23. 4. jsme zveřejnili:
Den Země ve 2. a 3. třídě
22. 4. jsme spolu s miliardou lidí na celém světě oslavili Den Země. Někdo sázel květiny
a stromky, někdo vytvářel skalku a jiní vyrazili pomoci naší přírodě od spousty odpadků.
Podařilo se při tom i několik krásných fotek - zvířat, rostlin nebo východu slunce. Také jsme
se pokusili nakreslit, jak bychom si přáli, aby vypadala naše planeta Země za sto let. Tak
doufejme, že stejně, jako na našich obrázcích!

Zápisové lístky pro vycházející žáky si můžete vyzvednout v ředitelně ZŠ v pátek 24. 4.
2020 od 9 do 11 hodin, nebo po telefonické domluvě s K. Snětinou (724993187).
Zápis budoucím prvňáčkům Coronavirus znemožnil. V tomhle videu se alespoň
můžou podívat na to, co je ve škole čeká a na co se mohou těšit:
https://www.youtube.com/watch?v=d_T8OSXoTO8&fbclid=IwAR28ml3LEwuc6dtcYQ
nZftZBIntPRzdUz8iMp1wxO4cAldt0NRpcSvMLBk8
24. 4. jsme zveřejnili: Sudoku pro vás připravila Edita Urbanová. Pravidla jsou jasná:
v žádném řádku, v žádném sloupečku a v žádném silně orámovaném obdélníku se nesmí
žádná topografická značka opakovat. Pokud chcete zasílat výsledky, tak na Messenger - Karel
Snětina.
1. 5. jsme zveřejnili: čarodějnice ve 2. a 3. třídě - jak všichni víte, 30. 4. jsou
Čarodějnice a nás čekalo překvapení. Místo naší paní učitelky nás vyučovala čarodějnice
Agáta. Nepočítali jsme jablíčka a kytičky, ale hady, pavouky a košťata. Jako diktát nám Agáta
nadiktovala svůj tajný recept na elixír mládí a krásy. Kdo si to správně zapsal a uvařil, stala se
z něho krásná čarodějnice. Společně jsme si pak ještě zařádili na písničku Pět ježibab.

1. 5. jsme zveřejnili: Hořcová výzva pokračuje.
Dnes přišla nová "Bleskovka".105. Čarodějnice. Pálení čarodějnic je starý lidový zvyk,
který se odehrává v noci z 30. dubna na 1. května. Ne všechny čarodějnice však bývají v tento
předvečer prvního máje spáleny. Některé svému osudu uniknou a prodlouží si svůj život
minimálně o další rok. Je jasné, že první květen je pro ně dnem radostným. Vžij se do jejich
situace a vydej se na oslavný prvomájový let na koštěti. Osedlej obkročmo koště, smeták (ne
smetáček), nebo metlu a vyraž na 15 minutový „let“ po venku. Během této čtvrthodiny se
musíš pohybovat se svým dopravním prostředkem a předstírat let na koštěti někde na
veřejnosti, ne se schovávat v křovinách. Na tvé pouti musíš být spatřen alespoň třemi
náhodnými lidmi. Pokud nemáš po ruce tradiční létající prostředek, můžeš použít jeho
modernější verzi vysavač. Odvážné čarodějnice provedou tento čin pochopitelně i v náležitém
úboru. Podaří-li se ti úkol splnit během pátku 1. 5. získáváš 4 body. Splnění si ještě ten den
zaznamenej na své profilové stránce. Letu zdar! A jak plníme úkoly, se můžete podívat ve
fotogaleriích. A držte nám palce, zatím jsme 32. ze 76 oddílů!

7. 5. jsme zveřejnili:
Vzhledem k současné situaci musíme posunout také termín ukončení celoroční soutěže ve
sběru papíru. "Soutěž s panem Popelou" o mobilní telefon a další ceny tak pokračuje až do
podzimu příštího školního roku. Konkrétní datum upřesníme po letních prázdninách.
7. 5. jsme zveřejnili:
Sportovní fandové z 2. a 3. třídy. Po letošní opět velmi úspěšné sezóně naší nejlepší
rychlobruslařky Martiny Sáblíkové, ve které se stala mistryní světa v závodu na 3000 m a
vítězkou světového poháru, jsme se rozhodli vyjádřit jí náš obdiv a podporu. Nakreslili jsme jí
obrázky a napsali dopis a tento týden nás čekalo milé překvapení. Tentokrát jsme dostali
dopis my od Martiny a spolu s ním každý svou kartičku s věnováním a podpisem. Máme
obrovskou radost a přidáváme je do sbírky ke kartičkám od Ester Ledecké, které jsme napsali
ještě v MŠ po jejím obrovském triumfu na OH v Soči.
.

Zápis do naší mateřské školky se v termínu podle nařízení MŠMT uskutečnil v období
od 2. 5. do 16. 5., a to výhradně na dálku - elektronicky nebo poštou.
11. 5. vstoupil v platnost po projednání dokument OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ
ZÁKLADNÍ ŠKOLY V RAPŠACHU V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU
2019/2020.
11. 5. jsme zaznamenali:
Vážení rodiče, milí táborníci! O osudu letních táborů a tím i naší Dračice 2020 by se mělo
rozhodnout do 20. května 2020. Jakmile budu něco vědět, ihned se ozvu. Zatím prosím rodiče,
aby mi na mail karel.snetina@seznam.cz nebo do SZ posílali své mailové adresy pro rychlejší
komunikaci.

13. 5. zahájila pracovní skupina naší devítky pod vedením p. uč. Karla Snětiny a p. uč.
Pavlíny Křížové přípravu na přijímací řízení na střední školy (vždy ve středu). Jednotná
přijímací zkouška na čtyřleté obory proběhne 8. června a na víceletá gymnázia pak 9. června.
Uchazeči budou mít jen jeden pokusný termín.
14. 5. jsme zveřejnili:
Děkujeme rodině Kolářových za sponzorský dar ve formě antibakteriálních gelů, které
nám pomohou zajistit hygienická doporučení pro návrat dětí 9. třídy a I. stupně zpátky do ZŠ.
DĚKUJEME!!!

16. 5. jsme zveřejnili: Den rodiny v podání 2. a 3. třídy
Na včerejšek (15. 5.) připadá Den rodiny. V posledních měsících spolu některé rodiny
trávily více času než obvykle, jiní se naopak kvůli práci za hranicemi museli třeba i na několik
týdnů s některým ze členů rodiny rozloučit, další se zase dlouhou dobu neviděli s babičkou a
dědou.....I díky této nepříjemné situaci jsme si, myslím, znovu uvědomili, že to nejdůležitější
v našem životě je rodina.

21. 5. se uskutečnil webinář pro všechny vyučující - Microsoft Teams.
19. 5. – 22. 5. se uskutečnila celková rekonstrukce kabinetu D, Z a Pří.
21. 5. jsme zveřejnili: Hořcová výzva 2020 už je za námi. Děkuji všem našim hráčům
za krásné 24. místo ze 76 oddílů! A všichni děkujeme organizátorům a už se těšíme na
další ročník!

25. 5. započala za zvýšených hygienických opatření (dle manuálu MŠMT a
epidemiologů) výuka ve skupinách do 15 žáků a žákyň na I. stupni, a to na principu
dobrovolnosti.
28. 5. a 1. 6. si naši žáci a žákyně z I. stupně užívali dvojnásobné dávky vitamínků
z Bovýska-jablko a meruněk v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně
podporovaného Evropským společenstvím a také obdrželi mléčné výrobky v rámci projektu
„Mléko do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.
V pondělí 1. 6. jsme zveřejnili:
Den dětí ve 2. a 3. třídě
Mezinárodní den dětí se nám proměnil ve velkou pátrací akci. Ráno jsme totiž zjistili, že
nám ve třídě chybí náš kamarád maňásek Čenda, který nám pomáhal s učením během
uzavření školy. Nakonec jsme se dopátrali toho, že nám ho ukradla čarodějnice Agáta a
nezbývalo nic jiného, než se vydat Čendu zachránit. Po cestě plné úkolů jsme došli až na
Pískovnu u Dračice, kde jsme nakonec Agátu i Čendu vypátrali. Všechno tedy dobře dopadlo
a my jsme si užili krásný sluníčkový Den dětí.

5. 6. naši žáci a žákyně z I. stupně užívali vitamínky z porcované mrkve a meruněk v
rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským
5. 6. naši žáci a žákyně z I. stupně užívali vitamínky z porcované mrkve a meruněk v
rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským
společenstvím a také obdrželi mléčné výrobky v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně
podporovaného Evropským společenstvím.
9. 6. započaly za zvýšených hygienických opatření (dle manuálu MŠMT a
epidemiologů) konzultace a třídnické hodiny ve skupinách do 15 žáků a žákyň na II.
stupni (6. – 8. třída ve svém stanoveném dni v týdnu), a to na principu dobrovolnosti.
DOCHÁZKA II. STUPNĚ DO ZŠ A MŠ V RAPŠACHU OD 8. ČERVNA
Provoz školy: 7:30 – 12:25 6. ročník (Mgr. Alena Nedorostová) dochází do školy na
konzultační hodiny každé úterý v době povozu školy 7. ročník (Ing. Ivana Záhorovská)
dochází do školy na konzultační hodiny každou středu v době povozu školy 8. ročník (Mgr.
Pavlína Křížová) dochází do školy na konzultační hodiny každý čtvrtek v době povozu školy

Náplň dne bude komunikovat třídní učitelka s rodiči a žáky prostřednictvím Bakalářů. Půjde
zejména o konzultace z matematiky, českého i cizího jazyka a třídnické a socializační
aktivity. Neplatí původní rozvrh hodin. S prvním nástupem dítěte do skupiny je potřeba
přinést „ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO
INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ“, které je ke stažení na webu školy. Bez tohoto prohlášení
není možné dítě vpustit do budovy školy! Stejně tak je potřeba, jako v případě I. stupně,
dodržovat hygienické zásady z dokumentu „OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍ
ŠKOLY V RAPŠACHU V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020“, který je
k vidění na webu školy. Mgr. Martin Wipplinger ředitel školy
9. 6. jsme uspořádali pro Fond Sidus dobročinnou sbírku prostřednictvím nákupu
náramku Divoká zvířátka v ceně 35,- Kč.
DĚKUJEME VŠEM PŘISPĚVATELŮM ZA PODPORU NEMOCNÝCH DĚTÍ!!!
11. 6. si naši žáci a žákyně z I. stupně užívali vitamínky z meruněk a nakrájené mrkve
v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským
společenstvím a také obdrželi mléčné výrobky v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně
podporovaného Evropským společenstvím.
18. 6. si naši žáci a žákyně z I. stupně užívali vitamínky z nektarinky a džusíku v
rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským
společenstvím a také obdrželi mléčné výrobky v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně
podporovaného Evropským společenstvím.
18. 6. jsme zveřejnili: podle úpravy mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví si
pro vysvědčení mohou přijít všichni žáci, tedy i ti, kteří se aktuálně prezenční výuky ve
skupinách a konzultací neúčastní. Podmínkou pro vstup žáka do budovy školy je vyplněné
čestné prohlášení, které je ke stažení na webu školy v sekci „Školní dokumenty“. Vysvědčení
pro 1. – 8. třídu bude předáváno 30. června od 8.00 ve třídách.
24. 6. naši prvňáčci se svou tř. p. uč. Radkou Círalovou podnikli naučně poznávací a
herně soutěžní výpravu v blízkém okolí Rapšachu.

25. 6. si naši žáci a žákyně z I. stupně užívali vitamínky z pitíčka Bovýsek jablko v
rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským
společenstvím a také obdrželi mléčné výrobky v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně
podporovaného Evropským společenstvím.
26. 6. jsme v komorní, slavnostní a venkovní atmosféře předali vysvědčení našim
žákům a žákyním 9. třídy a popřáli jim vše nejlepší.
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!

V období od 11. 3. byla prováděna údržba vnitřních a venkovních prostor naší školy a
školky – mimo jiné: nátěry venkovních a interiérových herních prvků na zahradě MŠ a
rekonstrukce skladovacích prostor, celková rekonstrukce kabinetu D, Z a Pří, nátěry tabulí
v ZŠ, dovybavení novým žákovským nábytkem učebny jazyků, sečení zelených ploch,
likvidace kurníku a zatravnění jím zastavěné plochy, přípravné práce pro vybudování nových
parkovacích ploch, obnovy fasády budovy ZŠ kolem bočního vchodu a kolostavu.
V průběhu prázdnin byla provedena rekonstrukce parkovací plochy a kolostavu
s garážemi a byla opravena další část fasády budovy školy (u bočního vchodu). Byl také
realizován nátěr zábradlí podél schodiště v budově školy.

"Vejšlap" na rozloučenou 2. a 3. třídy

Dnes 27. 6. 2020 (v sobotu, aby s námi mohli jít i kamarádi, kteří teď nechodí do školy)
jsme se vypravili na poslední společný "vejšlap" v tomto školním roce. Krásné slunečné
odpoledne jsme věnovali nejen společné zábavě, ale hlavně zkoumání naší krásné přírody.
Vše dopadlo skvěle - nožičky i hlavičky jsme procvičili, bříška si naplnili a nakonec se i
vodou osvěžili. (A ani ty bestie komáří nám to nezkazily!)

30. 6. jsme si ve slavnostní atmosféře předali v učebnách vysvědčení a popřáli si vše
nejlepší.

Loučíme se s paní učitelkou Lucií Gerndtovou.
Paní učitelko, děkujeme Vám za odvedenou práci pro naši základní školu a přejeme
Vám hodně zdraví, štěstí a životní pohody!!!

Přejeme NÁM VŠEM slunečné a pohodové prázdniny a ať je nový
školní rok 2020/2021 zase o něco lepší než ten uplynulý!!!

Bezchybně (alespoň doufám) přepsala Eší

Den 1. – sobota 4. 7. 2020
Ahoj, ahoj, ahoj! Tak jsme se tady ve
zdraví opět sešli. Vybalili jsme se, uvítali
jsme se a seznámili jsme se formou hry
v kroužku a poté jsme si naplnili bříška.
Poté nám Eší pracně vysvětlila základní
šifry. Po půlhodině mučení v hangáru
následoval nástup a pak čistit naše zdravé
zoubky, zaprdět spacáky a hurá do hajan.

Verča, Zvíře, Nička, Šéva

Den 2. – neděle 5. 7. 2020
Dnes nás z teplé noci do studeného rána
probudil Kreklík. Po započetí dne se šlo na
„nejzábavnější“ činnost tábora (loupání
brambor) a klucí se vrhli na nebezpečné
a velice zdlouhavé stavění táboráku. Spapali
jsme výborný obídek, odpočali jsme si
a náhle nás Kreklík svolal na první etapičku
do lesa, kde jsme měli za úkol chytat
„králíky
lomeno
zajíce“
(krajíce),
podotýkám, že ne každému to šlo.  Živí
jsme se vrátili z lesa a šli se zchladit do
pískovny (byla vážně studená). Při pokusu
o jízdě na paddleboardu někteří „nechtěně“ skončili ve vodě. Příchod z pískovny, svačinka a čekala
nás šifra v podobě morseovky. Po dlouhém šifrování jsme si zahráli vybiku, při které to pár dětí trošku
schytalo. Následoval nástup a pak po zasednutí všech táborníků se „zapálil“ (nešlo to úplně podle
plánu), ale nakonec náš zahajující táborák vzplanul a my si mohli začít zpívat písničky. Pak už jen
vyčistit zdravé zoubky, zaprdět spacáky a hurá do hajan… Krásné sny.
Verča, Nička, Zvíře, Šéva

Den 3. – pondělí 6. 7. 2020
Hola hej, kapitáne. Dnešní báječnou snídani nám připravily holky a pomohl jim kluk. Po zahájení
dne jsme běželi hledat skalní malby, po nichž následovaly šipky s Hanzem. Odházeli jsme a skupina
šikovných táborníků se vydala stavět hřiště na volejbal. Po stavbě jsme si zahráli hru na cvoky, při níž
jsme běhali jako blázni a stejně někteří odešli s prázdnou. Po výborném obědě se pár bláznů rozhodlo
vykoupat, přičemž jeden z nich dostal "suprovej" nápad a to s pro něj životně důležitými brýlemi
skočit do naší Dračice. Poté dostala Eší výborný nápad a to pokusit se brýle vylovit z řeky, nelíbilo se
to dvěma kapitánkám (Verče a Ničce), i přes to, že odměna byla vysoká! Tato odměna se nejvíce líbila
Martinovi a Kájině, kteří vydrželi hledat brýle přes hodinu. Brýle se nenašly a naše vodní miláčky
z vody musela vyhnat Eší, která se sama zkoušela potápět, ale marně. Poté se do hledání pustil

i Kreklík s Šíšou za asistence Toma, ale
bohužel výsledek nulový. Přitom, co se
kapitáni potápěli, tak se zbytek velkých
učilo uzly. Následovaly šifry a až do večera
volná zábava: vybika, mrazík, karty, atd…
Pak už jen vyčistit zdravé zoubky, zaprdět
spacáky a hurá do hajan...
Zvíře, Verča, Šéva, Nička

Den 4. – úterý 7. 7. 2020
Dnes nás svým krásným jemným
hláskem vzbudil Adam, ale jelikož toho na
rozcvičku moc nevymyslel, musel ji po něm
převzít Martin H. Dali jsme si snídani,
zahájili den a po něm přišla mini etapička hledání věcí na písmeno P. No a jelikož jsme
v celotáborové hře narazili na Indiány,
dostali jsme za úkol vyrobit jakékoliv staré
indiánské artefakty, přičemž jsme prolili
krev, pot a někteří i slzy. Dalo nám to pěkně
zabrat a než jsme se nadáli, bylo k obídku
friko a potom jsme se dočkali i děravých
vdolečků. Jelikož nás výborný obídek tolik
nasytil, byla potřeba dostatečně dlouhá siesta, po níž nás vytáhli na etapičku ke drátům a taborovém
okolí. Pak nás ještě Hanz naučil zacházet s buzolou a azimuty. A jako každý den nás na konci dne
čekali Elišky "zákeřné" šifry, naštěstí pro některé ta dnešní byla velice jednoduchá, ovšem našli se
i tací, co s tím měli problémy. Navečer už jsme jen hráli různé sportovní i nesportovní hry. Následoval
nástup a pak už jen vyčistit naše zdravé zoubky, zaprdět spacáky a hurá do hajan...
Verča, Niki, Decker, Šéva
P.S.: Opravdu se omlouváme za nějaké zapomenuté činnosti, bohužel jsme byli moc unavení
a psali jsme to druhý den. Děkujeme za pochopení.  

Den 5. – středa 8. 7. 2020
Po dnešní až moc chladné noci nás probudila Eší, bohužel letos bez zpěvu, což bylo pro nás veliké
zklamání. Dali jsme si skvělou rozcvičku, vyčistili zoubky a čekala nás výborná snídaně s teplým
čajíčkem. Po nástupu nás poslali na černé zlato (borůvky). Poté započala velice zajímavá hra – leváci,
měli jsme za úkol hodit talíř do kruhu, pinkat si s pingpongovým míčkem a nakonec i házet šipky. (Což
některým šlo lépe než pravou rukou.) Po rajských kolínkách jsme si řádně odpočinuli, jelikož nás
čekalo pašování kávy. Což bylo celkem složité, vedoucí mají totiž oči všude.  Nakonec se našli
táborníci, kteří odnesli všech 10 káv ke krmelci a také někteří, co nesli celým 45 minut 1 lístek kávy

(viď Martine ). Zasloužený odpočinek byl
velmi krátký, bohužel pro některé začal
orientační běh, který z důvodu příchodu
deště byl pro část dětí odložen na další den.
Pršelo, pršelo a stále i v dešti se hrály hry,
běhalo se venku a hrálo se v hangáru. Eší
svolala mini nástup, při kterém nás pozvala
na koktejl párty našeho vrchního barmana
Pytlíka.  Koktejly se povedly (některé
členy to i trochu pomotalo), pak už zas jen
druhý nástup, ukončení dne, vyčistit naše
zdravé zoubky, zaprdět spacáky a hurá do hajan…
P.S.: Tuto kroniku jsme psali opravdu dlouho – poslouchali jsme příběhy od Eší a barmana Pytlíka
a dva členové kronikové čety se trošku pomotali.
Verča, Nikča, Kuba Decker, Čenda

Den 6. – čtvrtek 9. 7. 2020
Dnešní ráno bylo velice speciální. Jako budíček nás vzbudilo trio Decker, Honzík a Hanz, se svými
tancovačkami. Hezky jsme se protáhli a běželi k břízkám u Čmuchalů, přičemž se Edovi běhat vůbec
nechtělo a tak dostal nabídku - 500 dolarů
nebo 120 dřepů, jeho kapitán Zvíře ho ale
donutil udělat ty dřepy - peníze jsou totiž
vzácné. Po snídani a nástupu, jsme museli
uklidit tábor, jelikož jsme prasátka.
A protože jsme to včera nestihli, po úklidu
jsme si dali každodenní šifru, po které jsme
provedli nákup prvních věcí na cestu za
zlatem. Včera jsme začali orienťák, dneska
jsme ho doběhli. Po něm přijela do našeho
tábora "Kreklíkova pouť". Šlo o jednoduchou věc, při které se daly snadno
vydělat peníze - nám potřebné. Za každých
10 dolarů jsme si koupili 1 tenisák, kterým
jsme se trefovali do plechovek - každá
shozená plechovka 10 dolarů. Vydělali jsme
si a 7 statečných šlo k Čechalům pro vodu,
kde se trošku občerstvili – i vedoucí 
a táhla se voda do tábora (bylo to náročný).
Na obídek jsme měli smažák, brambory
a luxusní okurkový salát. Dali jsme si
odpočinek a šly se stavět mlýnky k Žabinci. Byla to velká dřina, na čase stráveném tam to bylo znát,
byli jsme tam 3 hodiny!! A stejně se někomu nepovedl roztočit.  Přišli jsme celý vyčerpaný a dostali

jsme zaslouženou večeři, po níž jsme nabrali sílu na fotbálek, přičemž vedoucí podváděli!  Takže by
se dalo říct, že velké děti nad vedoucími vyhrály (což samozřejmě bylo předem všem jasné že? )
Porazili jsme vedoucí, byl nástup a pak už jen vyčistit naše zdravé zoubky, zaprdět spacáky a hurá do
hajan… Dobrou noc.
Verča, Decker, Niki, Honzík

Den 7. – pátek 10. 7. 2020
Krásné ráno všem. Po dlouhé době se
na nás přijela podívat Olinka, která nás
dnes ráno vzbudila svým velice příjemným
hláskem. Protáhli jsme se, abychom si nic
neudělali při tahání velkých větví a stromů.
2 experti (Jenda a Kuba) sjížděli kopec má
kárkách. Po odklízení stromu, jsme šli
všichni do hangáru na šifry a čekalo nás
střílení z Hanzovo kuličkovky. Kvůli velkému
horku, jsme dlouho odpočívali pod naším
stromem a poté jsme všichni šli na
pískovnu. Někteří si zašli ke stánku pro
ledovou tříšť nebo zmrzlinu. Ve vodě jsme hráli vybiku, jezdili na paddleboardech, které nám půjčil
Šíša. Když jsme se vraceli z pískovny, tak si někteří koupili ledové kávy, ledové tříště nebo něco
malého na zub. Po vrácení do tábora nás čekala běhací etapička. Každý tým musel naplnit ešus
vodou. Ešusy jsme naplňovali z věcí v přírodě. Jako každý den nás čekaly šifry. Některým z nás to
trvalo dost dlouho. K večeři jsme měli výbornou polévku, kterou měl málokdo. Jako vždy, byla volná
zábava - fotbal, vybika,... Abychom stihli připravit scénky na druhý den, tak se někteří učili text
a nacvičovali. A jako každý den nás čekal nástup, vyčistit naše zdravé zoubky, zaprdět spacáky a hurá
do hajan.
Niki, Verča, Kubíno, Šéva

Den 8. – sobota 11. 7. 2020
Do posledního dne první poloviny tábora nás probudila naše kamarádská Kamila. Rozcvičku ale
neodradil ani vytrvalý déšť. Po rozmočené
rozcvičce, jsme na snídani dostali kakao
a vánočku. Výborně jsme se napapali a šli
jsme stavět půlící táborák. Po náročné
přípravě táboráku, který jsme stejně
dokončili až odpoledne, jsme dostali
špagety po Dračicku. Po obědě jsme šli
vymýšlet a zkoušet scénky na večer
k táboráku, který po obědě kluci stále
stavěli. Kolem druhé hodiny jsme všichni
jeli na pořádnou důkladnou a teplou očistu.

…OČISTA…
Většina z nás se na tábor vrátila a většina zase ne. Zbývalo nám málo času, proto se všichni vrhli
na dokončení svých scének. Vše bylo připraveno, tak kluci zapálili oheň. Při vtipném a zábavném
programu se ukázaly velice výborné Adamovy taneční kreace. A pak jen vyčistit zoubky, zaprdět
spacáky a hurá do hajan.
P.S.: Tato kronika je velmi krátká z důvodů nic nedělání.
Agina, Nikča, Verča

Den 9. – neděle 12. 7. 2020
Dnes je neděle a jako každou neděli i letos nás
probudila naše milovaná Lucinka. Trošku jsme si přispali
a rozcvičku jsme vynechali. Dopoledne jsme dělali
z přírodních materiálů oheň (plamínky). Zatímco
některým se to podařilo skoro hned, někteří se s tím
trápili trochu déle. Napapali jsme se a poté nás čekala
první letošní delší etapička - ale bez šifer. Při této etapě se
2 týmům podařilo už skoro na začátku "ztratit". Sice jsme
se vrátili unavení, ale v táboře na nás čekala opičí dráha
s velmi oblíbeným plížením v bahně. Jelikož jsme byli
všichni špinavý, skočili jsme pak do velmi studené řeky.
Navečeřeli jsme se a usadili jsme se uprostřed tábořiště
(někteří přešli i na takový luxus, že si lehli na zem se
spacáky), přijel nám o hvězdách - tedy o kometách
a asteroidech povyprávět táborový oblíbený hvězdář
Drobek. Když se setmělo, viděli jsme nám nejbližší galaxii
a pár dalších věcí, které si bohužel kroniková četa nepamatuje z důvodů únavy. Vyčištěné zoubky už
jsme měli a tak už jen zaprdět spacáky a hurá do hajan.
Verča, Niki, Baník

Den 10. – pondělí 13. 7. 2020
Začátek nového týdne jsme zahájili krátkou rozcvičkou a výbornou snídaní. Po nástupu jsme se
vydali na borůvky, museli jsme posbírat celý
kýbl borůvek. Potom jsme si poslechli od Eší
příběh k další etapě, kdy jsme se dozvěděli,
že musíme postavit saně. Stavěli jsme
a stavěli, až jsme dostavěli a za odměnu
jsme dostali chutný guláš s knedlíkem. Při
poslední pauze pár z nás učil Baník hrát
poker, který stejně skoro nikdo nepochopil.
Zároveň jsme dodělávali naše "super
rychlé" saně, abychom se následně mohli

vydat na kvalifikační závod, při kterém jsme na slalomu otestovali naše tažné psy a saně. Někteří pak
ale došli k závěru, že jejich saně nejsou úplně nejlepší a muselo se přestavovat. Vytunili jsme saně
a mohli se s nimi odvézt na pískovnu. Začalo se na kopci. Už na začátku po rychlém vystartování
polovina týmů z důvodu vyčerpání odpadla, do toho se stala malá nehoda. Týna, tak trochu omylem,
zapíchla Ondrovi třísku do nohy. Musela zakročit naše zdravotnice Eší, která to pak ještě dlouho
rozdýchávala. Každý svým způsobem závod dokončil a mohlo se jít koupat. Cestou zpět jsme se stavili
u Čechalů a pak hurá zpátky do tábora. V táboře už jsme jen hráli hry, sportovali a nakonec ještě
luštili šifry. Ukončil se den a pak už jen vyčistit naše zdravé zoubky, zaprdět spacáky a hurá do hajan...
Krásné sny
Verča, Niki, Báňa
P.S.: U této kroniky to jeden člen už nevydržel a usnul.

Den 11. – úterý 14. 7. 2020
Čusan! Dnešní ráno zahájily krásné
autopísničky od Kaliho. Na snídani jsme
dostali nejchutnější čaj za celé roky tábora
a chléb mnoha barev (nutno podotknout,
že Baník dělal čaj poprvé:)). Po nástupu
nám Eší zase něco přečetla a šlo se do lesa.
Museli jsme vynést těžký náklad do kopce.
Všichni na to šli různými způsoby
a většinou se to povedlo pod jednu
minutu. Přišli jsme do tábora, posunuli
jsme se na mapě a čekalo na nás
borůvkové knedlíky. Při pojídání obědu
dostal Baník skvělý nápad na sázku, vsadil se s Aginou o to, kdo bude od oběda-borůvek špinavější.
Poražený musel být vítězem shozen do řeky, nakonec tam skončili oba a samozřejmě Agina vyhrála.
Po obědě jsme měli za úkol udělat si kolíky na hledání zlata. Když jsme to dodělali, začali jsme se
připravovat na cyklovýlet. Cyklovýlet jsme začali cestou k Žabárně, odkud jsme pokračovali na Novou
Huť, přičemž cestou jsme se stavili na Umyvadlovkách. Dále jsme pokračovali směrem k Dračici, pak
rovnou na fotbalové hřiště na Rapšachu, kde jsme si dali velké utkání. Dali jsme si zmrzlinku
a pokračovali na pískové lomy, kde jsme jako tým měli vyběhnout a seběhnout kopec. Už téměř
vyčerpaný jsme tak nějak dojeli do tábora. Někteří se jeli opláchnout na pískovnu a v táboře na
všechny čekala večeře v podobě opékaných buřtů. Pak už se jen povídalo, sportovalo a odpočívalo.
Nadešel čas ukončit dnešní den. Zbývalo nám už jen vyčistit naše zdravé zoubky, zaprdět spacáky
a hurá do hajan.
P.S.: Týna šla dopoledne jako první hledat náležitě zlata.
Verča, Sabina, Nikča

Den 12. – středa 15. 7. 2020
Čau šťávy, kam tečete? Dneska měl Adámek krásné probuzení v podobě zemětřesení pod jeho
stanem. Dopoledne nás čekaly poslední soutěže do jednotlivců - mistr uzlů a šifer. Šifrovali jsme

a uzlovali (Zvíře bylo snad poprvé v něčem lepší než Verča, ale
šifry to nebyly ). Do oběda jsme měli volno a pak nás čekal
chutný obídek v podobě rozstřílených zlatopásků. Trochu jsme
strávili oběd a vyšli jsme (pro téměř všechny) na první honbu
za zlatem, která trvala přes 4 hodiny. Cestou se nám stalo plno
(ne)milých příhod, například Zvíře musel vytahovat Edu
z bahna, do kterého zapadl (bylo to vážně těžké), dále při
skoku na balíky Šéva shodil omylem Honzu C., Kristýnku
a Janču poštípali vosy, takže se museli po krátké cestě vrátit do
tábora, no a nakonec všeho zlého se Šéva "pohádal"
s traktoristou. Živí jsme se vrátili a čekala nás večeře. Zbytek
večerní zábavy nám trochu zkomplikoval blížící se déšť, který
byl opravdu na dlouho. Rychle v dešti jsme ukončili den, a pak
už jen vyčistit naše zdravé zoubky, zaprdět spacáky a hurá do hajan… Dobrou noc.
Verča, Decker, Niki, Šéva, Markét, Hanz, Báňa

Den 13. – čtvrtek 16. 7. 2020
Dnešní budíček a rozcvička v Tomášově podání všem připomínal spíše vojenský výcvik, ale hezky
jsme se protáhli a připravili se, tak na
dnešní nadcházející celodenní etapu. Po
snídani s výborným čajem, holky musely
naškrábat brambory na oběd a poté se
mohlo vyrazit na dopolední část etapy. Celé
dopoledne (3 hodiny) opravdu všichni
bloudili a hledali, ale nikdo nic nenašel.
Napapali jsme se, trochu vydechli, převlékli
se do suchého, nabrali síly a některé po
dopolední ne moc suché zkušenosti
napadlo vzít si s sebou holinky. Vyšli jsme
na odpolední 5 hodinovou část. Ta byla pro některé už o hodně lepší. 3 týmy se po chvilce vrátily do
tábora, zmoklí a studený. Ostatní pokračovali dál. Kuba se vydal na Yukon, kde strávil chvíli času, ale
nic nenašel, poté tam šla Niki s Verčou, které to našly. To byly jediné dva týmy, které zabraly zlato na
všech potocích. Zmoklí, unavení a s bolavýma nohama jsme se vrátili do tábora, kde jsme se převlékli
do teplého, dali jsme si teplý čaj a čekala na nás skvělá česnečka a topinky, což se v dnešním počasí
náramně hodilo. Večer jsme se ještě rozdělili na zítřejší hry bez pranic, začali jsme vymýšlet názvy
a pokřiky a malovat vlajky. Poté přišlo na řadu vyhlášení Mistra uzlů, Mistra šifer, Mistra jednotlivců
a CTH. Celotáborovou hru letos vyhrála premiérová kapitánka Kristýnka se svým žlutým týmem
(všichni víme, že tahounem týmu byl Pepča B.). První místo v jednotlivcích obhájil pan Decker. A na
mistra šifer se ani nemusíme ptát. Zbývalo už jen vyčistit naše zdravé zoubky, zaprdět spacáky a hurá
do hajan… Sladké sny.
Verča

Den 14. – pátek 17. 7. 2020
Ahojte,
Dnes bylo ošklivé počasí, hned po probuzení.
⬆ Psal geniální kronikář Honza Pytel.
O krásné probuzení se postaral jemný Eliščin
hlásek, jelikož Zvířetův mutanský hlas nikdo nechtěl
slyšet. Na nástupu nás zaskočilo, že vedoucím dne je
jeden z nás - Zvíře Decker. Na dopoledním programu
bylo: dodělávání vlajek a pokřiků a hraní černé
magie (Adamovi dalo zabrat pochopit smysl této
hry). K obědu jsme měli výbornou svíčkovou s houskovým knedlíkem a brusinkami. Po poledním klidu
se svolal nástup k zahájení 26. ročníku her bez pranic. Vlajková četa vyvěsila vlajku a Adámek se
postaral o zapálení slavnostní svíčky. Letošní týmy: Fighters girls, Špalci, Jackové a obři, Beauty
chobotničky, Bad boys, Zlatíška a tým vedoucích - Anticorumani. Celý odpoledne jsme se věnovali
soutěžím a hrám. Ne všechny se vedoucím vždy povedly podle jejich plánu, ale jako každý rok stejně
vyhráli. Jako druhý skončil holčičí tým, který rozdrtil všechny ostatní táborníky. Ukončily se hry,
rozhodily se bonbóny, rozdaly se diplomy a přešlo se na závěrečný táborák. Zpívali jsme si a rozdávaly
se pochvaly a všichni se pomalu loučili s letošním táborem. Zatímco malý děti šly spát, někteří velcí šli
zbourat Adamův a Tomášův stan, který si pak stejně znova postavili, a už jen čekáme, co se stane
v noci. Všem zbývalo už jen vyčistit naše zdravé zoubky, zaprdět spacáky a hurá k ohni…
Verča, Simča, Eliška, Týna, Sabča, Adam

Den 15. – sobota 18. 7. 2020
Tak a je to tu, poslední den našeho tábora. Do deštivého rána nás divným způsobem (boucháním
naběračkou o poklici) probudil Šíša, a
jelikož se dnes spěchá s uklízením a prší,
rozcvičku jsme pro dnešek vynechali. Dali
jsme si snídani a Šíša zahájil poslední
táborový den. Poté jsme se všichni
rozutekli za úklidem tábora. Když byl tábor
uklizený, šli jsme se schovat do stanu a
začali si balit. Balení šlo v celku rychle a tak
už jen zbývalo rozloučit se. Letos, stejně
jako loni, jsme se loučili v dešti. Ukončili
jsme den, zazpívali si písničky a po utření
všech slz (jakoby toho deště bylo málo)
a posmrkání všech zbývajících kapesníků jsme pomalu ale jistě a smutně odjížděli domů s nadějí
a vírou, že příští rok se tu zase všichni v takhle hojném počtu sejdeme a užijeme si to spolu, stejně
jako ten letos. Děkujeme všem vedoucím za připravení tak skvělého tábora. Tak snad teda zase příští
rok. Ahooj... 
Vaši skvělý kronikáři Verča, Nička, Decker, Šéva + Agina, Eliška, Sabča, Simča, Týna.

