KRONIKA
ŠKOLNÍ ROK 2020 – 2021

1. 9. jsme za zvýšených hygienických opatření slavnostně zahájili nový školní rok
2020/2021. 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. Přivítali
jsme novou vyučující v naší základní škole – paní učitelku Lenku Jáchymovou – a přejeme jí
mnoho profesních úspěchů. Přivítali jsme novou paní asistentku pedagoga v naší základní
škole – paní učitelku Lucii Gerndtovou – a přejeme jí mnoho profesních úspěchů.
Připomeňme si: 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 a byla opravena další
část fasády budovy školy (u bočního vchodu). Byl také realizován nátěr zábradlí podél
schodiště v budově školy. Z důvodu nevyhovujícího stavu části plotu u budovy školy byla
uzavřena část chodníku podél oplocení školy – zároveň byl uzavřen vstup k plotu ze školní
zahrady.

7. 9. uspořádala p. uč. Alena Nedorostová v rámci výuky zeměpisu v 6. a 7. třídě
cestovatelskou besedu Tuniskem na kole. Zajímavé a poutavé vyprávění okořenila zážitky a
fotografiemi z exotických dálav.
DĚKUJEME!!!
7. 9. jsme zveřejnili: díky zapojení do grantového projektu O2 Chytrá škola a
sponzorskému daru od Petra Kepky jsme získali prostředky na pořízení deseti tabletů, které
budou sloužit žákům při výuce. Využíváme moderní technologie k vzdělávání žáků I. a II.
stupně ZŠ.
DĚKUJEME ZA PODPORU!!!

8. 9. – 17. 9. se u nás na Rapšachu uskutečnily SBÍRKOVÉ DNY SVĚTLUŠKY, a
to díky Asociaci TOM ČR a TOM 2402 Práčata Rapšach.
Účastníci sbírky:
Kájina K., Kájina Ž., Petruška B., Janička H., Zuzka O., Verča B., Jirka D., Martin H.,
Mates Š., Kája S. a Lucka G.
Vybráno 9.076 Kč!!!
DĚKUJEME VŠEM ZÚČASTNĚNÝM ZA PODPORU!!!

8. 9. jsme zveřejnili: v rámci výuky zeměpisu v 8. ročníku s p. uč. Alenou Nedorostovou
mohou žáci využít magnetickou mapu České republiky namalovanou na zdi. Žáci mohou
přinášet fotografie míst, která přes prázdniny navštívili, a podělit se tak se spolužáky o
zajímavé zážitky. Fotografie se magnetem přichytí na mapu, která by se měla postupně plnit
procestovanými částmi ČR. Žáci si tak prohloubí znalosti o místopise České republiky a
rozšíří si své obzory.
9. 9. jsme zveřejnili:
Vážení rodiče a přátelé školy,
v souvislosti s nařízením Ministerstva zdravotnictví ČR se od čtvrtka 10. září zavádí
povinné nošení roušek ve společných prostorách budovy základní školy (chodby, šatna,
jídelna, toalety). Opatření se týká všech osob, které do školy vstoupí.
Pokud nezbytně potřebujete do budovy školy vstoupit (např. vyzvednout dítě ze školní
družiny), zdržujte se prosím výhradně v prostoru tomu vyhrazeném, tedy za dveřmi bočního
vchodu.
Pedagogických pracovníků a dětí v mateřské škole se vládní nařízení o plošném nošení
roušek netýká, vstup zákonných zástupců do budovy MŠ je možný pouze s ochranou obličeje.
Zodpovědným chováním chráníte zdraví žáků i pracovníků ZŠ a MŠ v Rapšachu, za což
Vám děkujeme.
Mgr. Martin Wipplinger, ředitel školy
11. 9. – 12. 9. si užívali třídní výlet naši deváťáci se svou p. tř. uč. Pavlínou Křížovou.

V týdnu od úterý 15. 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 (I. a II. stupeň) – p. uč. P. Křížová (středa 13.35 – 15.00 hodin).
Sportovní hry (I. stupeň) – p. uč. I. Záhorovská (středa 12.35 – 13.20 hodin).
Sportovní hry (II. stupeň) – p. uč. J. Sváček (čtvrtek 15.00 – 15.45 hodin).
Badatelský klub (I. a II. stupeň) – p. uč. M. Kvapil (středa 13.30 – 15.00 hodin).
Turistický oddíl mládeže „Práčata“ – p. uč. K. Snětina a p. uč. R. Círalová (pondělí
13.45 – 15.15 hodin).

15. 9. naši žáci a žákyně 3. třídy se svou p. tř. uč. Janou Šikrovou uspořádali na chodbě
I. stupni výstavku (prezentaci) projektu Škola snů.

17. 9. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z švestičky 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. Distribuci zajišťuje paní účetní Šárka Tvrzická.
DĚKUJEME A PŘEJEME DOBROU CHUŤ!!!
21. 9. se naši žáci a žákyně 4. a 5. třídy vypravili pod vedením p. uč. Jaromíra Sváčka
v rámci výchovy k bezpečnému chování do Třeboně na dopravní hřiště, kde pod odborným

vedením zkušených instruktorů Autoškoly ILLE Třeboň absolvovali teoretické a praktické
zaměstnání vedoucí k řešení vybraných situací provozu na pozemních komunikacích.
22. 9. se naši třeťáci se svou p. uč. Janou Šikrovou vydali za svým kamarádem
skřítkem Podzimníčkem. Uskutečnila se tak jejich již 5. podzimní výprava s paní učitelkou
(zavzpomínali také, jak za Podzimníčkem putovali ještě v průběhu docházky v MŠ).

24. 9. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z pitíčka 100% ovocného
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. Distribuci zajišťuje paní účetní Šárka Tvrzická.
DĚKUJEME A PŘEJEME DOBROU CHUŤ!!!
30. 9. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z banánu 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. Distribuci zajišťuje paní účetní Šárka Tvrzická.
DĚKUJEME A PŘEJEME DOBROU CHUŤ!!!
1. 10. – 27. 10. absolvovala souvislou pedagogickou praxi v naší škole p. učitelka
Denisa Šafářová (matematika, informatika).
5. 10. vstoupila v platnost: USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. září
2020 č. 957 na území České republiky - NOUZOVÝ STAV na dobu od 00.00 hodin dne 5.
října 2020 na dobu 30 dnů a o USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. září
2020 č. 958 - přijetí krizového opatření s účinností ode dne 5. října 2020 od 00:00 hod. do dne
18. října 2020 do 23:59 hod. (omezení Tv a Hv na II. stupni ZŠ).
6. 10. se uskutečnilo jednání pedagogické rady – vyučující obdrželi nové notebooky
s odpovídajícím programovým vybavením.

7. 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. Distribuci zajišťuje paní účetní Šárka Tvrzická.
DĚKUJEME A PŘEJEME DOBROU CHUŤ!!!
9. 10. jsme zveřejnili:
Vážení rodiče,
z důvodu vydání krizového opatření vlády se budou v týdnu od 12. do 16. října
žáci 8. a 9. třídy vzdělávat distančně. Distanční vzdělávání je od aktuálního školního
roku povinné, proto ještě jednou důrazně doporučujeme přečíst si Dodatek ke školnímu
řádu č. 1/2020 - Distanční vzdělávání, který je k nahlédnutí ve veřejných dokumentech
ředitele školy na Bakalářích a také na webu školy.
Žáci 8. a 9. třídy budou mít v následujícím týdnu on-line hodiny z hlavních
předmětů – českého a anglického jazyka a matematiky dle platného rozvrhu. Ostatní
naukové předměty budou vyučovány asynchronně, tedy zadáváním úkolů přes Bakaláře
(Výuka – Domácí úkoly). Výchovy nejsou v době distančního vzdělávání vyučovány.
Obědy pro žáky 8. a 9. třídy jsou odhlášeny. Pokud byste měli zájem obědy na
příští týden ponechat a odnést si je v jídlonosičích, kontaktujte vedoucí školní jídelny,
paní Pišanovou, na čísle 724 993 262. I nadále máte nárok na oběd za dotovanou cenu.
S bližšími informacemi Vás budou během víkendu telefonicky kontaktovat třídní
učitelé Vašich dětí.
Další týden (19. – 23. října) se role prohodí a distančně se budou vzdělávat žáci 6.
a 7. třídy. Bližší informace včas zveřejníme.
Hodně sil a trpělivosti přeje Mgr. Martin Wipplinger, ředitel školy
Škola nabízí k zapůjčení několik notebooků pro účely distančního vzdělávání.
Notebooky budou zájemcům poskytnuty na základě smlouvy o výpůjčce v ředitelně
školy.
12. 10. jsme zveřejnili: školní kolostav byl dovybaven novými stojany na kola.
13. 10. jsme zaznamenali kolem 9.30 hod. ještě SELČ v tomto školním roce první
sněhovou přeháňku.
13. 10. jsme zveřejnili:
Vážení rodiče,
zase je vše jinak. Od středy 14. října se v souladu s krizovým opatřením vlády
zakazuje osobní přítomnosti všech žáků na základním vzdělávání v základní škole. Žáci I. a

II. stupně tak přecházejí na distanční výuku, a to až do prodloužených podzimních prázdnin,
které začínají 26. října.
I. stupeň – distanční vzdělávání bude probíhat podle zvláštního rozvrhu, se kterým Vás
telefonicky během středy seznámí třídní učitelé Vašich dětí a který bude k vidění na stránkách
školy. Zítra tedy ještě distanční výuka probíhat nebude, půjde o organizační den. Vyučování
bude zahájeno ve čtvrtek 15. října a bude se řídit Dodatkem ke školnímu řádu č. 1/2020 –
Distanční vzdělávání. Ten je k nahlédnutí na webu školy a ve veřejných dokumentech ředitele
školy na Bakalářích.
II. stupeň – pro žáky 8. a 9. třídy se nic nemění. I nadále mají podle původního
rozvrhu on-line hodiny M, ČJ a AJ, ostatní naukové předměty jsou vyučovány formou
domácích úkolů přes Bakaláře.
Žáci 6. a 7. třídy přecházejí hned od středy 14. října na distanční výuku. M, ČJ, a AJ
jsou podle standardního rozvrhu vyučování formou on-line schůzek, ostatní naukové
předměty formou domácích úkolů přes Bakaláře.
Výchovy nejsou v době distančního vzdělávání vyučovány.
Distanční výuka nebude probíhat v úterý 20. října, kdy je v Rapšachu plánovaná
odstávka elektrického proudu.
Obědy pro všechny žáky jsou odhlášeny. Pokud byste měli zájem obědy na příští
týden ponechat a odnést si je v jídlonosičích, kontaktujte včas vedoucí školní jídelny, paní
Pišanovou, na čísle 724 993 262 nebo 728 477 644. I nadále máte nárok na oběd za dotovanou
cenu.
Znovu přeji hodně sil a trpělivosti.
Mgr. Martin Wipplinger, ředitel školy
Škola nabízí k zapůjčení několik notebooků pro účely distančního vzdělávání.
Notebooky budou zájemcům poskytnuty na základě smlouvy o výpůjčce v ředitelně školy.
14. 10. jsme zveřejnili: vzhledem k vládním mimořádným a krizovým opatřením je
soutěž ve sběru papíru zatím pozastavena – bude probíhat už jen 14 dní po návratu
žáků a žákyň do školy. V případě potřeby kontaktujte p. učitelku Pavlínu Křížovou.
16. 10. byla provedena rekonstrukce osvětlení v učebně výtvarné výchovy (v
„kreslírně“) a ve školní dílně.

19. 10. jsme zveřejnili:

Karlův most 3. třídy

Od uživatele ZŠ a MŠ v Rapšachu · Aktualizováno Před 27 minutami
Veřejný
Ani distanční výuka nám nezabránila uskutečnit náš další projekt - Karlův most.
A protože jsme si přečetli, že na stavbu Karlova mostu lidé z celé země vozili vajíčka někteří i vařená😄- rozhodli jsme se i my vajíčka použít. Ne však jako přísadu do malty, ale
jako přísadu do různých dobrůtek!

22. 10. jsme zveřejnili:
22. 10. 2020 - na stránku AKTUALITY vložena Prázdninová soutěž nejen pro členy
turistického oddílu:
1. Vyfoť obrázek s podzimní náladou a pošli ho do skupiny. Můžeš si pohrát i s filtry
fotoaparátu...
2. Naplánuj nějaký zajímavý cíl na výpravu ve vzdálenosti do 30 km od svého bydliště,
kam bychom se mohli po koroně podívat. Napiš co tam uvidíme, proč se ti ten cíl zdá být
zajímavý a přilož fotografii. Stačí 5 vět. Pomoci ti může třeba tenhle odkaz: https://mapy.cz
3. Poskládej origami. Najdi si v knížce nebo na internetu návod, jak přeměnit list
papíru v nějaké zvíře, či jinou věc, sežeň si barevný papír a zkoušej skládat. Fotku pošli do
skupiny
4. Vyrob vlastnoručně dárek. Vlastníma rukama udělej něco pěkného, čím potěšíš
sourozence, rodiče, prarodiče nebo některého kamaráda. Fotku pošli do skupiny
5. Napiš krátkou báseň o přírodě. Jaká je? Co všechno nám dává? Jak je krásná?
6. Zapal a udržuj deset minut hořící oheň. Stačí i malý ohýnek, ale k jeho zapálení
použij maximálně 3 sirky a žádný papír nebo podpalovač.
7. Vyfoť v okolí svého bydliště místo, které máš nejraději. A napiš proč ho máš
rád/ráda. Odpovědi také můžeš posílat na mail karel.snetina@seznam.cz

22. 10. jsme zveřejnili: v pondělí 26. 10. začínají žákům ZŠ podzimní prázdniny.
Zcela jiné, než jak jsme je znali doposud. To nejmenší, co můžete pro zlepšení současné
situace udělat, je podívat se na infografiku od MŠMT a pomoci svým chováním k tomu, aby
se situace ohledně pandemie zlepšila.
27. 10. provedli Hasiči města Suchdol nad Lužnicí v naší základce dezinfekci
učeben, školní družiny, tělocvičny a dalších prostor.
DĚKUJEME!!!

27. 10. jsme zveřejnili:
Asociace turistických oddílů mládeže (Asociace TOM)
Ve středu 28. října si připomínáme vznik samostatného československého státu.
Zalíbila se nám výzva od TOM Rokytná, do které se můžete zapojit i vy #tomíci a členové
vaší domácnosti.
"Pomozte dostat legionáře domů" aneb zapojte se do naší výzvy. Aby se legionáři
dostali domů, museli urazit neuvěřitelnou vzdálenost cca 29 000 km. A naším úkolem je
28.10. si je připomenout. Když vyrazíte kamkoli na výlet a napíšete nám (sem do komentářů),
kolik km jste ušli, budeme je sčítat. A uvidíme, kam až legionáře posuneme.
Každý váš skutečně ujitý kilometr je 20 "legionářských". Např. když půjde čtyřčlenná rodina
a ujde 10 km, tak to počítáme 4 x 10 x 20 km. Tzn. díky vám je posuneme o 800 km.
Legionáři při své cestě domů propagovali nově vzniklou republiku tím, že měli
československou státní vlajku. Tak na to myslete a dejte si alespoň malou vlaječku na
batoh 🇨🇿. Jsme zvědaví, jestli se nám společně s brněnským oddílem podaří legionáře dostat
domů.
Tak nezapomeňte ve středu vyrazit na výlet, alespoň kratičký.

TOM PRÁČATA RAPŠACH
Vyzývám všechny členy našeho oddílu, současné i bývalé, i jejich rodiny.
Pojďme se přidat k výzvě TOM Rokytná! Přečtěte si výzvu a vyrazte ve středu na výlet.
Nezapomeňte, že musíte jít jenom jako jednotlivec nebo rodina a že do deváté večer musíte
být doma! 🤓
Počty kilometrů, které jste ušli i s počtem "pochodníků" mi prosím do čtvrtečního poledne
posílejte do SZ. Kája https://www.facebook.com/AsociaceTOM/posts/4606752396064824

29. 10. jsme zveřejnili: velrybí den ve 3. třídě. Ještě před uzavřením škol jsme
společně stihli dočíst 2. díl knížky o naší milované kamarádce velrybě Gerdě. A tak jsme
páteční on-line výuku věnovali velrybímu tvoření. Naučili jsme se společně novou písničku
Petra Skoumala Velryby, poskládali jsme velrybí origami a ještě jsme se pokusili vymyslet
básničku nebo příběh o velrybách s použitím vyjmenovaných slov po B. A to je pěkná fuška!
Ale šlo nám to bezvadně!

1. 11. jsme zveřejnili: tak tohle mi přišlo dneska od paní učitelky Jany Šikrové: Ahoj
Kájo, posílám náš první pokus on-line kroužku fléten. My, muzikanti, si vždycky
poradíme! Co k tomu dodat? PARÁDA!
Více na https://www.facebook.com/…89/

10. 11. byl osazen okrasnými rostlinami a keři záhon mezi zrekonstruovaným
parkovištěm a plotem u naší základky.

12. 11. jsme zveřejnili:
Ve středu 18. listopadu se těšíme na 1. ,2. a také 4. a 5. ročník!
V souvislosti s opatřením MŠMT se od středy 18. listopadu povoluje osobní
přítomnost na vzdělávání žáků 1. a 2. ročníku a žáků vyšších ročníků prvního stupně
základních škol za předpokladu, že jsou ve školním roce 2020/2021 zařazeni do třídy
společně se žáky 1. nebo 2. ročníku, což je v našem případě také 4. a 5. ročník. V provozu je
pro tyto ročníky také školní družina.
Žáci ostatních ročníků mohou po předchozí domluvě s učitelem docházet na
individuální konzultace.
Nošení roušek je dle nařízení povinné během celého pobytu ve škole. Více informací
Vám podají třídní učitelé Vašich dětí.
15. 11. jsme zveřejnili video
ze Svatomartinského tvoření 3. třídy:
https://www.facebook.com/ZSRapsach/videos/712903829629155/
19. 11. jsme zahájili pro Fond Sidus dobročinnou sbírku prostřednictvím nákupu
záložky „Zelenina“ (za 40,- Kč), propisky „Měním sebe 2020“ (za 35,- Kč) a také
náramku „Divoká zvířátka“ v ceně 35,- Kč.
DĚKUJEME VŠEM PŘISPĚVATELŮM ZA PODPORU NEMOCNÝCH DĚTÍ!!!
20. 11. si naši žáci a žákyně z I. 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.
23. 11. jsme zveřejnili:
Od 30. listopadu přivítáme celý I. stupeň, 9. a 8. ročník!
Pokud se situace znovu nezmění a vláda nevydá nové nařízení, vrátí se od pondělí 30.
listopadu do školy nastálo zbytek I. stupně (tedy 3. ročník) a 9. ročník.
Na II. stupni bude probíhat rotační výuka, tím pádem se v týdnu od 30. listopadu do 4.
prosince k 9. ročníku vrací také 8. ročník. Ostatní ročníky zůstávají na distanční výuce.
V dalším týdnu, tedy od 7. prosince do 11. prosince, zůstane 8. ročník na distanční
výuce a k prezenčnímu vzdělávání se vrátí 6. a 7. ročník. A takto se to na II. stupni bude po
týdnu střídat až do odvolání.
S přáním pěkného dne, Mgr. Martin Wipplinger, ředitel školy
23. 11. jsme zveřejnili:

Jedna z našich online oddílových schůzek - 23. 11. 2020: nejdřív jsme hráli "Kde to,
sakra, jsem?", ale všichni byli tak dobří, že obě družiny získaly dvakrát 100% bodů. Pak "Co
si myslí ostatní?" A nakonec jsme hádali lidové písničky, což nebylo tak jednoduché, protože
jsme je pomalu odkrývali čtvereček po čtverečku.
Užili jsme si to! Díky všem!

23. 11. jsme zveřejnili:
30. listopadu přivítáme celý I. stupeň, 9. a 8. ročník!
Pokud se situace znovu nezmění a vláda nevydá nové nařízení, vrátí se od pondělí 30.
listopadu do školy nastálo zbytek I. stupně (tedy 3. ročník) a 9. ročník.
Na II. stupni bude probíhat rotační výuka, tím pádem se v týdnu od 30. listopadu do 4.
prosince k 9. ročníku vrací také 8. ročník. Ostatní ročníky zůstávají na distanční výuce.
V dalším týdnu, tedy od 7. prosince do 11. prosince, zůstane 8. ročník na distanční
výuce a k prezenčnímu vzdělávání se vrátí 6. a 7. ročník. A takto se to na II. stupni bude po
týdnu střídat až do odvolání.
S přáním pěkného dne Mgr. Martin Wipplinger, ředitel ZŠ a MŠ v Rapšachu
24. 11. jsme zveřejnili zprávičky z naší mateřské školičky: v letošním školním roce
máme zapsáno 26 dětí, z toho je 12 předškoláků.
V září jsme po delší pauze přivítali děti ve školce. Děti si oživily návyky a pravidla ve
školce. Seznámily se s hudebními nástroji z Orffova instrumentáře. Dále jsme využívali
pěkného počasí k vycházkám a sbírání přírodnin k dalším činnostem, vytváření různých
mandal, skřítků Podzimníčků apod. Také jsme stavěli domečky pro lesní skřítky. Proběhl
„Den s vlastní oblíbenou hračkou.“
V říjnu jsme se zúčastnili tvořivé soutěže pro MŠ „Vytvořte si svého Recykloskřítka“.
Děti nasbíraly materiál na Recykloskřítka, s malou dopomocí učitelek jej zhotovily. Při
vyrábění i potom jsme si povídali, co všechno skřítek dělá a následně mu děti vymyslely
krásné jméno Plastovníček syslivý. Vyráběli jsme broučky z přírodních materiálů a následně
jsme je v lese za zpěvu ukolébavek uspávali a ukládali do vytvořených domečků. Stále jsme
využívali počasí k pohybovým hrám v přírodě. Také jsme na zahradě MŠ opékali buřtíky.
Povídali jsme si o výročí k 28. říjnu.
Na začátku listopadu jsme si uskutečnili „Dušičkovou a duchařskou chvilku“, hráli
hry, tančili a vyráběli duchy, které si děti následně odnesly domů.

Fotografie ze školky jsou umisťovány na stránkách školního Facebooku a některé
z nich na nástěnce v MŠ.

24. 11. jsme v ranních hodinách zaznamenali pokles teploty na minus 4°C.
24. 11. se rok sešel s rokem a my jsme opět osadili krmítko pro ptáčky na
minilatifundii naší školy – u pumpy před ředitelnou.
A tak se nám na jaře dozajista naši malí i větší pernatí sousedé a sousedky jako již
každoročně odmění hlasitým cvrlikáním a zlatohrdelním zpěvem za trochu stříšky nad
zobáčkem a hlavně za tukové koule plné zrní, slunečnicová semínka a jiné
obilovinodobrotopochutiny.
Dobrou chuť vám, naši malí opeření kamarádi!!!
25. 11. si naši žáci a žákyně z I. 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.
25. 11. se uskutečnily třídní schůzky mezi 15:00 a 16:30 hod., a to telefonickým
způsobem.
25. 11. jsme zveřejnili: škole se podařilo získat další čtyři hybridní notebooky,
které jsou žákům k dispozici pro potřeby distančního vzdělávání. O zapůjčení můžete
požádat v ředitelně školy.

1. 12. jsme v ranních hodinách zaznamenali pokles teploty na minus 6,5°C.

1. 12. zrealizovala p. uč. Alena Nedorostová se svým odborným týmem instalaci
anděla ve venkovních prostorách u bočního vchodu do školy.

1. 12. byla v učebnách přírodopisu a dějepisu provedena výměna skříní, které slouží
pro uskladnění inventáře jednotlivých kabinetů a školních pomůcek.

2. 12. – 3. 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.
3. 12. nám Paní Zima přinesla první sněhovou nadílku.
4. 12. jsme zveřejnili:
Mikuláš s Andělem na návštěvě ve 3. třídě - a protože jsou tu jen samé hodné děti,
obešli se i bez čertů!

8. 12. byla provedena rekonstrukce osvětlení v učebně dějepisu a přírodopisu.
8. 12. tvořili v tomto čase adventním naši žáci a žákyně 3. třídy se svou tř. p. uč.
Janou Šikrovou vánoční dekorace - stromečky - s využitím materiálu z projektu FÍHADÝHA - děkujeme!!!
Fotografii stromečků jsme tedy uveřejnili v soutěžním albu na FB stránce Soutěž Fíha
Dýha. Přejeme hodně štěstí v soutěži, hodně like a spoustu dalších krásných chvil při tvoření
s dýhou.

8. 12. jsme zveřejnili:
ve čtvrtek 3. 12. se v naší školce konal velký Čertovský rej s čertíky i s peklem a
pekelným kotlem. Měli jsme hry, soutěže, tance apod., Pekelnou knihu s hříchy (ale i
pochvalami), velkou sladkou nadílku s ovocem, bramborou a uhlím, spoustu smíchu a radosti,
trochou strachu a maličko pláče. Vše se ustálo k radosti všech.

10. 12. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z hruštiček v rámci
projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a
také obdrželi mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného
Evropským společenstvím.
10. 12. navštívil žáky, žákyně a zaměstnance naší základky Mikuláš s čerty.

13. 12. jsme zveřejnili: jelikož stále platí ve školách zákaz kroužků a zpěvu,
pokračujeme v našem online muzicírování.…Štěstí, zdraví 2020 (facebook.com)
16. 12. jsme zveřejnili fotogalerii z výuky environmentální výuky u našich
třeťáčků s p. uč. Alenou Nedorostovou - ukázka kančích páráků.

16. 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.
16. 12. jsme zveřejnili:

16. 12. jsme zveřejnili: Vláda ČR - usnesení č. 1335 o přijetí krizového opatření (ze
dne 14. 12. 2020); MŠMT ČR - stanovilo VOLNÉ DNY (21. 12. a 22. 12. 2020) podle par.
24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.
Žáci a studenti budou do konce tohoto týdne docházet do škol za stávajících
režimových opatření. Pro základní, střední, vyšší odborné školy a konzervatoře, ale stejně
tak pro základní umělecké školy platí, že půjdou do školy v tomto kalendářním
roce naposledy v pátek 18. prosince 2020. Pondělí 21. a úterý 22. prosince 2020 budou
pro tyto typy škol vyhlášeny jako dny boje proti covidu. Rodiče budou po oba dny moci
čerpat ošetřovné. (Aktuální změny v oblasti školství, MŠMT ČR (msmt.cz)
17. 12. jsme zveřejnili fotogalerii našich nejmenších žáčků – prvňáčků – při výuce
s novou didaktickou pomůckou – kobercem s písmenky a kartičkami.

17. 12. ve školní družině naše děti a jejich paní vychovatelky navštívil Ježíšek
s bohatou nadílkou.

18. 12. jsme se v jednotlivých třídách rozloučili s končícím kalendářním rokem 2020 a
užili si školní předvánoční atmosféru.

Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu přeje
všem svým přátelům a partnerům
klidné prožití vánočních svátků
a do nového roku 2021 především zdraví a životní optimismus.
Těšíme se na další spolupráci v lepších časech!!!
21. 12. jsme zveřejnili: tak jsme si na dnešní poslední letošní schůzce
TOMÍKŮ vytvořili vánoční hvězdu, hádali koledy a nakonec jsme ozdobili vánoční
stromek. Krásné Vánoce Vám všem! Bohužel jsme vzhledem k epidemické situaci nuceni
zrušit jak Vánoční turnaj, tak Novoroční pochod. Snad za rok!

26. 12. jsme zveřejnili: 3. třída popáté na Vánoce spolu...: Už jenom pár
okamžiků... (facebook.com)
30. 12. jsme zveřejnili:
Vážení rodiče, milí žáci, pokud už se situace nezmění a zůstaneme v 5. stupni PES,
znamená to, že od pondělí 4. ledna 2021:
prezenčně: 1. a 4. ročník a 2. a 5. ročník
distančně: 3. ročník a celý II. stupeň
Termíny vyučovacích hodin pro distanční výuku jsou stejné, jako na podzim.
6. 1. nám Paní Zima nadělila do sněhové peřinky a stále se přisypává.
6. 1. si naši žáci a žákyně z I. stupně užívali vitamínky z jablka a hrušky v rámci
projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a
také obdrželi mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného
Evropským společenstvím.
6. 1. žákyně a žáci 1. třídy se svou p. uč. Radkou Círalovou vytvořili obrázky Tří
králů z materiálu z projektu FÍHA – DÝHA. Dále v rámci projektového dne K+M+B,
společně s žáky 4. třídy, shlédli video „ Jak to bylo na Tři krále“ a poslouchali čtení z dětské
Bible – „Tři mudrci“. Také čtvrťáci si vytvořili obrázky k danému tématu.

7. 1. jsme zveřejnili:
Díky zapojení do výzvy Šablony III bude od ledna 2021 na naší ZŠ zřízena
pozice kariérového poradce. Školní kariérový poradce bude působit jako podpora žáků II.
stupně při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace.
Služeb kariérového poradce formou individuální konzultace může kterýkoli žák využít
po dohodě s ředitelem školy. Konzultace budou probíhat dvakrát měsíčně, žákům je také
k dispozici informační nástěnka na chodbě II. stupně.
Díky zapojení do výzvy Šablony III bude v naší škole realizována tandemová
výuka a projektové dny.

Díky zapojení do výzvy Šablony III zahájil svou činnost Badatelský klub (dříve
výtvarný kroužek). Klub je realizován ve středu (13.30 – 15.00 hodin) pro již přihlášené (od
září) žáky z I. a II. stupně.
Činnost badatelského klubu je v naší škole zaměřena na rozvoj badatelských
dovedností v přírodovědných a technických oborech a také společenskovědních a na
zvyšování funkční gramotnosti v těchto oborech s možností využití polytechnických pomůcek
s důrazem na zatraktivnění technického, přírodovědného a environmentálního vzdělávání
včetně motivace žáků k dalšímu technickému a přírodovědnému vzdělávání.
Rozvíjí se při něm schopnost práce s informacemi (jejich sběru, třídění a
vyhodnocování), posuzování argumentů, kritického myšlení, kladení otázek, navrhování a
formulace otázek a hypotéz a jejich praktického ověřování vlastním výzkumem (bádáním) a
samostatným objevováním vědy a techniky prostřednictvím osobní zkušenosti.

V souvislosti s krizovými opatřeními je organizace Badatelského klubu plánována
formou prezenční, distanční nebo výprav do blízké přírody. Zaměříme se na práci s různými
materiály a jejich poznávání a využití.

10. 1. jsme zveřejnili:
Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje Vás zve k účasti ve fotosoutěži "POSTAV
SNĚHULÁKA". Fotky můžete posílat buď přímo, nebo přese mne. V každém případě mi
svou fotku také pošlete, uděláme si z toho vlastní soutěž (a taky s odměnami!). Kája
V pondělí 18. ledna 2021 se uskuteční internetový turistický závod. Zveme i
nečleny oddílu - stačí se jen zaregistrovat. Kája

13. 1. proběhla v 1. a 4. třídě TANDEMOVÁ VÝUKA, v rámci výzvy MŠMT ČR
Šablony III, do které se zapojila naše škola. Jedná se o vyučování, ve kterém jsou přítomni
dva pedagogové, kteří společně plánují a realizují výuku. Paní učitelky A. Ticháčková a R.
Círalová si připravily pro prvňáčky a čtvrťáky dvě hodiny na téma ZIMA.

13. 1. absolvovali naši žáci a žákyně spojené 2. a 5. třídy v náročných zimních
podmínkách pod vedením tř. p. uč. Jaromíra Sváčka projížďku na běžkách v bílé stopě na
školní zahradě.

13. 1. si naši žáci a žákyně z I. stupně užívali vitamínky z jablka a BIO džusíku
100% jablko v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného
Evropským společenstvím a také obdrželi mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do
škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.
15. 1. absolvovali naši žáci a žákyně 4. třídy v náročných zimních podmínkách pod
vedením p. uč. Jaromíra Sváčka a tř. p. uč. Radky Círalové projížďku na běžkách v bílé
stopě na palouku za školní zahradou.

15. 1. jsme zveřejnili - Tandemové vyučování pokračuje: Projektové vyučování na
téma ZIMA probíhalo celý týden v 1. a 4. třídě pod vedením tř. uč. R. Círalové a p. uč. A.
Ticháčkové v hodinách českého jazyka, matematiky, prvouky, výtvarky a pracovních
činností, tělocviku. Součástí také byly 3 hodiny tandemové výuky. Nejoblíbenějším se stal
tělocvik na sněhu, fotky jsou důkazem!!!
19. 1. jsme zveřejnili fotogalerii, kterak pečují naši prvňáčci a čtvrťáci o opeřené
kamarády v čase zimním.
20. 1. jsme zveřejnili: soutěž ve sběru papíru bude ukončena 28. ledna ve 14.00
hodin. Do této doby máte poslední možnost domluvit se s garantem soutěže, paní učitelkou
Křížovou (732 141 603), a dovézt, co jste nastřádali. Ceny prvním čtyřem sběratelům budou
předány po nástupu žáků zpět do školy.
Aktuální pořadí pěti nejlepších:
1. K. Dvořáková

2. M. Sokolík
3. P. Borovková
4. Š. Martínková
5. R. Šopík.

21. 1. si naši žáci a žákyně z I. stupně užívali vitamínky z exotického ovoce
(ochutnávka s poznáváním a pracovními materiály) v rámci projektu „Ovoce a zelenina
do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a také obdrželi mléčný výrobek
v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.

25. 1. jsme zveřejnili: i v novém roce pokračujeme v on-line muzicírování v
našem kroužku zobcových fléten. A začali jsme pěkně zvesela africkým tradicionálem
SIYAHAMBA. Snad i vám vykouzlí úsměv na tváři! Jana Šikrová
SIYAHAMBA (facebook.com)
27. 1. si naši žáci a žákyně z I. stupně užívali vitamínky z hruštičky a BIO Bovýsek
džusíku 100% jablko v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně
podporovaného Evropským společenstvím a také obdrželi mléčný výrobek v rámci projektu
„Mléko do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.

27. 1. se začal bourat starý plot kolem školy.

28. 1. jsme zveřejnili: tandemová výuka (Projekt MŠMT ČR výzva Šablony III) dále
pokračuje v 1. a 4. třídě. Další 3 hodiny si společně naplánovaly a odučily p. uč. A.
Ticháčková a tř. uč. R. Círalová, tentokrát na téma Pohádka a U krmítka.

28. 1. své první vysvědčení obdrželi naši prvňáčci. Také žáci a žákyně 2., 4. a 5. třídy
si převzali vysvědčení osobně. Prostřednictvím Bakalářů bilancovali své výsledky za I.
pololetí jejich spolužáci a spolužačky z II. stupně.
28. 1. se uskutečnilo předávání vysvědčení ve 3. třídě. Dnešní cesta pro vysvědčení
se změnila v dobrodružnou výpravu na záchranu ledního medvíděte. Nechyběly závody
psích spřežení, lov tuleňů i souboj s Eskymáky. Vše naštěstí dobře dopadlo a medvídka i
vysvědčení se nám povedlo zachránit!!!

29. 1. jsme zveřejnili: vyhlášení výsledků soutěže ve sběru papíru. První čtyři
nejpilnější sběratelé se mohou po nástupu zpět do školy těšit na hodnotné ceny (a paní
učitelka P. Křížová navíc slíbila, že pro všechny upeče dort!)
1. místo Karolína Dvořáková - 1 837,5 kg
2. místo Martin Sokolík - 433,5 kg
3. místo Štěpánka Martínková - 280,5 kg
4. místo Petra Borovková - 278 kg
DĚKUJEME A GRATULUJEME!!!
1. 2. jsme zveřejnili: únorová výzva paní učitelky A. Nedorostové - stáhni si do
mobilu aplikaci Mapy.cz nebo nějakou jinou aplikaci, která umí zakreslit tvůj pohyb. Zapni si
funkci „Stopař“ (spustit stopaře). Aplikace poté bude zaznamenávat tvůj pohyb a kreslit
do mapy trasu, kudy jdeš.
Vymysli si nějaký motiv, zajímavý tvar. Třeba srdíčko, nějaké písmeno, zvíře,
člověka, dopravní prostředek, květinu, cokoliv tě napadne. Vyraz na procházku. Během
procházky zaznamenávej tvoji trasu a snaž se tak do mapy „zakreslit“ tvůj vybraný tvar.
Ideálně ujdi během zaznamenávání tvého tvaru alespoň 2 km. Udělej printscreen obrazovky,
kde máš nakreslený tvůj vychozený tvar v mapě a pošli mi ho na messenger (Alena
Nedorostová). Odměnou ti bude zveřejnění tvého obrazu na fb stránkách školy a jednička ze
zeměpisu/vlastivědy za aktivitu. Jelikož se bude tvá fotka zveřejňovat, nezapínej si stopaře
hned u domu. Pojďte do toho.

2. 2. jsme zveřejnili: tandemová výuka (Projekt MŠMT ČR výzva Šablony III) dále
pokračuje v 1. a 4. třídě. Další výukový blok si společně naplánovaly a odučily p. uč. A.
Ticháčková a tř. uč. R. Círalová, tentokrát na téma HROMNICE.

3. 2. si naši žáci a žákyně z I. stupně užívali vitamínky z pomeranče a 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.
3. 2. jsme zveřejnili: pomoc pro naše deváťáky, kteří se připravují na přijímací
zkoušky. Jako součást rezortní podpory pro přípravu žáků na přijímací zkoušky do
maturitních oborů středních škol převedla Česká školní inspekce do elektronické podoby testy,
které byly použity při tzv. jednotných přijímacích zkouškách v minulých letech. Testy jsou k
dispozici v mobilní testovací aplikaci InspIS SETmobile, která je zdarma ke stažení do
chytrých mobilních telefonů a tabletů.
Tak stahujte a procvičujte, ať jste i v této nelehké době úspěšní!

5. 2. jsme zahájili přípravu na využití 3D tiskárny ve výuce
v rámci programu Průša pro školy.
Díky online kurzu na Prusa Academy získáváme potřebné znalosti a dovednosti.
Součástí našeho portfolia je 3D tiskárna Original Prusa MINI s potřebným příslušenstvím
a mimo jiné také e-Book Základy 3D tisku od pana Josefa Průši – využijeme při přípravě
sdíleného projektu, který je součástí programu Průša pro školy spolu s certifikací jeho
přípravných a realizačních fází. Aplikaci 3D tisku směřujeme především do výuky
informatiky (v kontextu změn ve školním vzdělávacím programu), pracovních činností a
rovněž do aktivit badatelského klubu.
DĚKUJEME Prusa Research – panu Josefu Průšovi a jeho týmu!!!

8. 2. ve škole pokračujeme ve zprovoznění 3D tiskárny tak, aby žáci po návratu do
školy mohli realizovat své nápady. Jako první jsme si vytiskli píšťalku na tělesnou výchovu
(jestli ji tedy budeme ještě někdy vyučovat): První 3D tisk (facebook.com)

10. 2. si naši žáci a žákyně z I. stupně užívali vitamínky z hruštiček 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. 2. si svůj první lapbook vytvořili prvňáčci pod vedením tř. uč. Radky Círalové na
téma MOJE RODINA. Do „knihy“ se vešlo mnoho zajímavých informací a krásných
obrázků k danému tématu. Děti vyrábění bavilo a výsledek stojí za to.

11. 2. naší krajinu zasypala nová vrstva sněhobílé peřinky a sevřel ji mráz kolem
minus deseti stupňů Celsiovy teplotní škály. A do školní tělocvičny jsme zakoupili novou
gymnastickou kozu. A následující ráno: - 12°C.
12. 2. jsme zveřejnili fotogalerii z výuky na I. stupni s p. uč. Alenou Nedorostovou:
2. třída - pracovní činnosti – šití, 5. tř. - přírodověda – podnebné pásy, vlastivěda – pojmy
z Evropy. A ještě 4. a 5. tř. - přírodověda – skupenství látek.

15. 2. jsme zaznamenali pokles venkovní teploty na – 21°C.
16. 2. jsme zveřejnili – klokani z 3. třídy: protože stále nemůžeme do školy, snažíme
se si distanční výuku zpestřit a užít jak se dá. A protože v únoru probíhá v ZŠ výtvarná soutěž
- letos na téma "Zvíře", i my jsme věnovali pátek (a vlastně i celý víkend) zvířeti - a sice
klokanovi. Naučili jsme se klokaní písničku a pohádka "O klokanovi, který skákal přes
švihadlo" nás inspirovala k soutěži o co nejvíce přeskoků přes švihadlo bez přerušení.
Jednoznačně nejlepším klokánkem se stala Štěpánka Martínková s neuvěřitelnými 235
přeskoky!!!. Ale i ostatní klokani podávali skvělé výkony a někteří v zápalu boje doskákali i s
kalhoty u kolen. A protože už se nám po sobě strašně stýská, tak jsme dostali nápad. Stejně
jako klokanice Františka z naší básničky jsme nabarvili kamínky a pak je tajně donesli
kamarádům ze třídy na okno, před dveře, do schránky..... Bylo to krásné dobrodružství plné
radosti!!!

17. 2. si naši žáci a žákyně z I. stupně užívali vitamínky z jablíčka a BIO džusíku
100% jablko v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného

Evropským společenstvím a také obdrželi mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do
škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.
17. 2. se naši vyučující zúčastnili v rámci online školení O2 Chytré školy
odpoledního webináře „Rizikové chování na internetu“ (projekt e-bezpeci.cz –
Pedagogická fakulta UPOL).
22. 2. jsme zveřejnili:
únorové výzvy paní učitelky Nedorostové se zúčastnili první z Vás! Honzík Šikr se
prošel po srdíčku, Soňa Holá po jelenovi, velbloudí hrb a hlava jsou zase dílem procházky
Jirky Daňka. Příspěvek máme i od Kristýny Holubů a Kuby Koláře. Děkujeme!!!

Z naší mateřské školičky: tak jsme si představili své masky, popovídali o tradici
masopustu a karnevalu, tančili na hudbu, zpívali do mikrofonu, hráli hry s balonku, ale
hlavně jsme si to vše užili.

23. 2. jsme zveřejnili:
Přátelé, kamarádi! Hořcová výzva letos nebude. Abyste se nenudili, připravil jsem pro vás
ve spolupráci s pražským oddílem TOM Poutníci (Nejen) prázdninovou výzvu. Zúčastnit se
může kdokoli, výzva není určena jen členům oddílu. Přihlásit se můžete do pátku 26. února
2021 buď prostřednictvím messengeru, nebo na nově vzniklé skupině TOM Práčata online
(https://www.facebook.com/groups/756802321938250). Tam se v pátek dozvíte podrobnosti.

Budou také od pátku na webové stránce http://www.rapsach.cz/tom/akce_nejblizsi.htm.
Soutěž se uskuteční, pokud bude alespoň 10 přihlášených. Těším se na vás! Kája

24. 2. si naši žáci a žákyně z I. stupně užívali vitamínky z blumy a také vodní ředkve a
mrkve (zabaleno v eko obalu) 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. 2. jsme zveřejnili: vzhledem k novému opatření Ministerstva zdravotnictví platí, že
od čtvrtka 25. února již žákům pro pobyt ve škole nepostačují látkové roušky. Za ochranný
prostředek dýchacích cest je považována pouze chirurgická rouška nebo respirátor.
Výjimka se vztahuje na děti v MŠ, ty ochranu dýchacích cest nosit nemusí.
25. 2. se ve velmi komorní atmosféře uskutečnilo předání odměn za sběr papíru.
1. místo Karolínka Dvořáková - 1 837,5 kg
2. místo Martínek Sokolík - 433,5 kg
3. místo Štěpánka Martínková - 280,5 kg
4. místo Peťa Borovková - 278 kg.
DĚKUJEME A GRATULUJEME!!!

25. 2. jsme zveřejnili videoklip o výtvarné tvorbě našich třeťáčků v rámci (v jejich
pojetí distanční) školní výtvarné soutěže: Máme rádi zvířata... (facebook.com)

26. 2. zkoumali lidské tělo prvňáčci s tř. uč. Radkou Círalovou v rámci hodin
prvouky. Protože vytvářet lapbook Naše rodina byla zábava, vytvořili si i „knihu“ k tomuto
učivu (LAPBOOK – lidské tělo).

26. 2. jsme zveřejnili výsledky školní výtvarné soutěže na téma „Pohádka“
v kategorii 1. třída:
1. místo Nelinka
2. místo Honzík
3. místo Livinka.
DĚKUJEME A BLAHOPŘEJEME!

26. 2. jsme zveřejnili fotogalerii z výtvarné tvorby (MASOPUST) naší 4. a 5. třídy
pod vedením p. uč. Aleny Nedorostové.

26. 2. jsme zveřejnili:
(NEJEN) Prázdninová výzva – 35 úkolů (NEJEN) na 7 dní prázdnin.
Pravidla:
• Úkoly jsou zveřejněny také na stránce http://www.rapsach.cz/tom/akce_nejblizsi.htm včetně
možnosti jejich stažení ve formátu PDF.
• Nejprve si úkoly přečti, a pak si vyber, které začneš plnit. Pozor – některé zaberou i více
dní!
• Splněný úkol (pokud možno s dokumentací fotkou nebo videem) vlož do
skupiny https://www.facebook.com/groups/756802321938250, nebo pošli na můj messenger,
v případě nejvyšší nouze na mail karel.snetina@seznam.cz.
• Úkoly budou vyhodnocovány každý den večer a ve skupině se objeví přehledná tabulka
výsledků.
• Úkolů můžeš (ba musíš, pokud chceš vyhrát) splnit i více za den.
• Nejde o rychlost ani počet splněných úkolů, ale počet bodů. Vítězem se stane ten, kdo jich
28. března 2021 ve 20 hodin bude mít nejvíc.
• Pokud by se stalo, že bude mít víc účastníků stejný počet bodů, budou všichni na stejném
místě.
Výzvy za 1 bod
1. 5 minut dělej planking. Pokud nevíš, co to je, podívej se
SEM: https://www.theglobeandmail.com/…/TFNCQAP3PRCCDAPGBVTDQAACJE.
2. Napiš v morseovce své jméno.
3. Vyskákej 20 schodů po jedné noze. Zvol nohu hned na začátek a poté neměnit!
4. Vyfoť mrak na obloze, který ti připomíná nějakou věc, zvíře nebo osobu.
5. Vyfoť se v ústní roušce se svými sourozenci (kdo nemá sourozence, může se svou
sestřenicí/bratrancem nebo nejlepším kamarádem/kamarádkou).
Výzvy za 2 body
1. Vystřihni co nejdelší pruh papíru z archu o velikosti A4.
2. Zkus sestavit příběh alespoň z pěti vět, které na sebe navazují. Všechna slova ve větách
začínají na libovolné, ale stejné písmenko. Např.: Pan Prchlý prodal paní Pšeničkové půl
párku. Každá z pěti vět musí mít alespoň 5 slov.
3. Najdi strom, který lze obejmout rukama i nohama. Vyskoč na kmen a vydrž na něm
viset alespoň minutu.
4. Umývej doma po celý den špinavé nádobí.
5. Vytvoř co nejdelší dráhu pro kuličku / míček. Natoč to pak na video a sdílej ve skupině
Práčata online.
Výzvy za 3 body
1. Udrž míč ve vzduchu. Alespoň 15x se ho dotkni (kop, hlavička, hruď…) bez toho, aby
spadl na zem.

2. Na 10 minut si připni kolíčky na prádlo na uši.
3. „Hoď a jdi!“. Na rovné cestě si vezmi šišku, hoď ji co nejdál před sebe a poté dojdi
tam, kam šiška dopadla. Pak odkrokuj, jak daleko jsi došel/došla po pěti hodech.
4. Macarát jeskynní je vzácný slepý obojživelník, kterému se říká lidská ryba. Nemá
pigment a vypadá jako had s nožičkami a dračí hlavou. Žije v krasových jeskyních a
podzemních vodách Dinárského krasu (Slovinsko, Bosna a Hercegovina). Pojď si na něj
zahrát. Nech si zavázat oči šátkem a zkus si po slepu uvázat tkaničky u obou bot na kličku.
Pokud se ti to povede, jsi pravý macarát!
5. Zkus sestavit čtyři věty, kde jsou všechna slova pouze jednoslabičná. Např.: „Pan Tau
šel bos.“ Každá věta musí mít alespoň 4 slova. Nemusí na sebe navazovat, ale musí dávat
smysl.
Výzvy za 5 bodů
1. Teraz už mi fôry neidú cez pery, stojím s dlhou viadzankou cez rôzné prôsery…
Tuhle slovenskou verzi známé české písničky „spáchal“ Kapitán Kid. Tvým úkolem je zjistit,
jak se písnička jmenuje v češtině a kdo je jejím autorem.
2. Tref se kamínkem či šiškou ze vzdálenosti 5 metrů do čtverce 1x1 metr vyrobeného
např. z provazu nebo klacků. Pokud se trefíš 10x z 20 pokusů, jsi borec! Platí pouze první
dotek kamínku nebo šišky. Pokud se do čtverce dostanou až odrazem od země, nebo
čehokoliv jiného, jde o chybný pokus.
3. VEM HRAČKU VEN! Někdy je těžké odtrhnout se od hraní s oblíbenou hračkou a
vyrazit ven. Zkus vzít hračku s sebou a vyfoť ji v nějakém pěkném kousku přírody.
4. Pusť si jakékoli hudební album a kompletně si ho poslechni.
5. Zameť nebo vysaj celý byt/dům. A třeba ne jen jednou a naposledy.
Výzvy za 10 bodů
1. Nakresli komiks o Práčatech, který se bude skládat alespoň z osmi obrázků. Pokud
nejsi členem oddílu, tak třeba o svých kamarádech, rodině apod.
2. Každý den po dobu celého týdne po ránu cvič alespoň 10 minut, nebo čtyři dny v týdnu
ráno i večer 10 minut.
3. Celý den nehraj hry na telefonu a počítači, ani jiných zařízeních. Povoleny jsou
deskovky, karty, zkrátka hry naživo.
4. Slož básničku, ve které se budou vyskytovat tato čtyři slova: slon, kolo, turista,
Rapšach. Dokážeš to?
5. Po dobu 48 hodin nejez ani nepij nic sladkého. Ovoce je dovoleno.
Výzvy za 15 bodů
1. Zjisti, jaké jsi keltské znamení a najdi tento strom v přírodě. Keltskému horoskopu se také
říká Stromoskop a nalezneš ho ZDE: http://www.shaman.cz/keltove/stromoskop/. Strom
vyfoť a pošli do skupiny. Pak několika větami popiš, zda na tebe horoskop sedí, nebo je úplně
mimo…
2. Vyfoť své okolí, popř. svou rodinu a uprav fotku do stylu obrazu. Použij třeba TENTO
online
nástroj: https://www.befunky.com/create/photo-to-art/.
3. Měj ruce v kapsách – nesmíš se ani poškrábat. Pro děti do 15 let včetně 2 hodiny, pro starší
3 hodiny.
4. Vytvoř si masku nějaké pohádkové, filmové nebo nadpřirozené postavy.
5. Poskládej origami. Najdi si v knížce nebo na internetu návod, jak přeměnit list papíru v
nějaké zvíře, či jinou věc, sežeň si barevný papír a zkoušej skládat. Ale musí to být něco

originálního, co nebude mít nikdo jiný! Výhodu mají samozřejmě ti, kteří začnou jako
první… Fotku pošli do skupiny.
Výzvy za 20 bodů
1. Vyrob si jojo. Je mnoho způsobů, můžeš použít víčka od sklenic, stará CDčka nebo tradiční
dřevo. Určitě se ti některý způsob povede. Pokud je ti do 10 let včetně, tak ti s výrobou
mohou pomoct rodiče. Jakmile budeš mít jojo vyrobené, podmínkou splnění tohoto úkolu je
navinout ho minimálně 5x v jednom zátahu. To znamená, že se 5x musí vrátit zpět k ruce
alespoň na vzdálenost dlaně. Celková délka provázku je 90 cm. Pokud si s výrobou joja nevíš
rady, tady najdeš návod: https://ceskykutil.cz/clanek-18131-dame-si-soutez-jo-jo-jas….
2. Vyfotografuj venku alespoň 20 různých bylin a dřevin. Pak urči, o jaké rostliny se
jedná a svůj „herbář“ pošli do skupiny.
3. Ujeď na kole alespoň dvakrát tolik kilometrů než kolik ti je let. Starším přes 40 let stačí
ujet alespoň 50 kilometrů. Jako důkaz nahraj svou trasu pomocí „Stopaře“ v
aplikaci https://mapy.cz,
nebo
si
nainstaluj
aplikaci
Relive
na https://play.google.com/store/apps/details…. Ze své výpravy pořiď alespoň 5 fotografií.
4. Najdi hezkou zvířecí stopu (klidně i od tvého psa) a odlij ji do sádry. Pokud nevíš jak,
návod je třeba na https://liborcermak.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=388333
5. Vyraz s celou rodinou na výpravu. Měla by být dlouhá alespoň 10 kilometrů. Z
výpravy pořizuj fotodokumentaci a napiš o ní poutavý zápis alespoň na půl stránky formátu
A4.
DRŽÍM TI PALCE! Kája

27. 2. jsme zveřejnili: od pondělí 1. března bude z důvodu vládního nařízení
uzavřena MŠ. Po jarních prázdninách se do lavic nevrátí žádní žáci ZŠ a všichni budou
na on-line výuce. Škola má k dispozici OMEZENÝ počet notebooků, které může
zapůjčit žákům k potřebám distančního vzdělávání. O notebook můžete žádat od
pondělí na telefonu 602 523 569. Žáci na distanční výuce mají i nadále možnost využít
školního stravování.
Přejme si všichni společně hodně sil do dalších týdnů!
2. 3. jsme zveřejnili zprávičky z naší mateřské školičky (únor – II. část): aktivity
třídy Motýlků a společné akce s menšími dětmi - hrátky na ledě a se sněhem, poznávání
písmenek a barev, vytváření ponorek v moři, vytváření výzdoby na karneval ve školce,
výroba masopustních škrabošek a masopustní průvod po školce, pečení masopustních koláčů,
hry s hudbou.

2. 3. jsme zveřejnili: tentokrát jsme se rozhodli vás potěšit krásnou jihočeskou
písničkou Nes mě, koníčku, nes. A protože naši muzikanti jsou i skvělí výtvarníci, přidali
jsme k písničce i obrázky. Snad vám písnička udělá radost: Nes mě, koníčku, nes
(facebook.com)
4. 3. jsme zveřejnili výsledky výtvarné soutěže ve 2., 4. a 5. třídě.
4. a 5. třída - téma: Zvíře
4.třída:
1. Markus Gunár
2. Jakub Kolář
3. Matyáš Dvořák
5.třída:
1. Pavlína Krátká
2. Renata Vaňátková
3. Kateřina Vaňátková a David Dvořák
2. třída - téma: Pohádka - draci
1. Jaroslav Květ
2. Matěj Kolář a Kateřina Lea Ferencová
3. Jan Kresl.
DĚKUJEME A GRATULUJEME!!!

5. 3. Paní Zima opět nadělovala do sněhobílé peřinky. A mrzne…
9. 3. jsme zveřejnili: vzhledem k mizivému zájmu o stravování v době uzavření škol je
školní stravovna 🍲 od čtvrtka 11. března uzavřena a nevaří se. 🚫
15. 3. se naši vyučující zúčastnili dopoledního webináře „Pohyb organizovaného
útvaru chodců“ (poučení o bezpečnosti, chůze a přecházení s organizovaným útvarem a
bezpečné cestování).

15. 3. byla uzavřena darovací smlouva mezi PRUSA RESEARCH by JOSEF
PRUSA a naší školou ohledně 3D tiskárny Original Prusa MINI.
DĚKUJEME!!!

15. 3. zrealizovala p. uč. A. Nedorostová za asistence p. uč. I. Záhorovské instalaci
jarního hnízda ve venkovních prostorách u bočního vchodu do školy.

16. 3. jsme zveřejnili:
Březen-měsíc knihy. A my, třeťáci, knížky milujeme. A proto jsme si i během
distanční výuky našli způsob a přečetli jsme společně už dvě knížky. Minulý týden jsme
dočetli knihu Gill Lewisové Leť, Iris, leť, se kterou jsme třikrát týdně po dobu dvou měsíců
trávili krásné chvíle. Společně s orlovcem Iris jsme si procvičili nejen český jazyk, ale i
matematiku, zeměpis, informatiku.... Vše jsme pak doplnili krásnými obrázky. Třeba vás naše
práce navnadí a krásnou knížku plnou divoké přírody a přátelství si také přečtete.
Také jsme se během distanční výuky zapojili do charitativního projektu
ČTENÍ POMÁHÁ
a společně jsme již přispěli částkou téměř 3 000, - Kč.
Zkuste to také!!!
DĚKUJEME!!!

17. 3. se uskutečnil v rámci online školení O2 Chytré školy dopolední webinář
Úvod do internetové bezpečnosti pro žáky a žákyně jednotlivých tříd I. stupně (8.40 – 10.35
hodin s přestávkou).

19. 3. byly zveřejněny informace k zápisu do ZŠ.
19. 3. jsme zveřejnili - výzva paní učitelky A. Nedorostové: u školy se nám zahnízdila
slepička Miluška. Slepičky ale rády žijí v hejnu. Pokud máš náladu, namaluj jí slepičí
kamarádky nebo kamaráda kohouta. Můžeš také vytvořit vajíčko a pověsit jí ho na
hnízdo.

21. 3. jsme zveřejnili - naši třeťáci se svými nejbližšími pod vedením své tř. p. uč.
Janou Šikrovou putovali za jarní vílou Jarmilkou.

29. 3. jsme zveřejnili: tak poslední - závěrečná tabulka NEJEN prázdninové výzvy
(35 úkolů).
Děkuji všem za krásnou hru a blahopřeji vítězům! A děkuju i těm, kteří se alespoň
zúčastnili, i když nic (kromě diplomu) nevyhráli...Nezbývá, než se domluvit, jak s odměnami.
Jsou v podstatě 2 možnosti: 1. rozvezu vám je (ke komu se dostanu). 2. počkáme na
květen, kdy se (snad, možná, třeba) budeme moci sejít na tábořišti, opéci si buřtíky a
pokecat...
Pište své názory, podřídíme se většině. Ještě jednou díky! Kája 😍
Eliška Kreklová Jsem pro druhou možnost.😊 Tábořiště se špekáčky zní skvěle..😍
Simona Šimáčková Já jsem si moc užila tu výzvu! Alespoň jsem se nenudila a měla
jsem nějakou zábavu 😇😇😂klidně bych si takovouhle výzvu zopakovala😂😂nějaký
úkoly byly náročnější, ale šlo to!😇😇 No a tu odměnu to nevím to je mi asi jedno. Asi se
podřídím ostatním...😍😍
Martin Hubálovský Byla to fakt super výzva, já bych klidně počkal do května 😸
Jana Hirschová Diiiiky Kajo a vsem zucastnenym 😚
Lucie Junová Gratulujeme vsem a dekujeme za zpestření vezeni... deti si to uzili a
velka nadsena z darku jako ja :)
Verun Ka Břenková Byla to skvělá výzva a moc fajn zpestření nudných dnů.😄 Já
bych byla pro druhou možnost 😍

5. 4. jsme zveřejnili: velikonoční tvoření a pískání ve 3. třídě:
https://www.facebook.com/ZSRapsach/videos/905605886900631/
Přejeme dodatečně krásné Velikonoce!
6. 4. jsme zaznamenali pokles teploty na – 5,6 °C a novou sněhovou nadílku.
8. 4. jsme zveřejnili:
Vážení rodiče,
v pondělí 12. dubna se k prezenční výuce vrací 1., 3. a 4. ročník, v distanční výuce
pokračuje 2. a 5. ročník. V rámci rotační výuky se role v následujícím týdnu prohodí a
prezenčně se bude vzdělávat 2. a 5. ročník, zatímco 1., 3. a 4. zůstanou on-line.
Žáci 9. ročníku, kteří se připravují na přijímací zkoušky, mají možnost docházet
na skupinové konzultace.
Účast na prezenční výuce je podmíněna antigenním testováním, které bude
probíhat v pondělí a ve čtvrtek ráno v tělocvičně školy. MŠMT připravilo pro žáky
návod, jak s antigenním testem zacházet (zveřejněno na webu ZŠ).
Mateřská škola bude po dohodě se zřizovatelem, obcí Rapšach, z personálních
důvodů otevřena pro předškolní děti od úterý 13. dubna, a to v běžném režimu. Stejně
jako v případě ZŠ bude nutné děti dvakrát týdně testovat v tělocvičně školy. Více
informací podají rodičům předškoláků paní učitelky.
8. 4. jsme zveřejnili:
Přátelé, kamarádi!
Všem vám hrozně moc děkuji za účast na III. výzvě TZ. Nakonec se nás zúčastnilo
neuvěřitelných 77 účastníků, což bylo 26% z 293 zúčastněných z 31 oddílů z celé republiky!
Obrovské díky! Kája
12. 4. se uskutečnil zápis do 1. třídy (opět bez účasti dětí).
14. 4. a 21. 4. si naši žáci a žákyně z I. stupně užívali vitamínky z jablíčka a BIO
džusíku 100% jablko v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného

Evropským společenstvím a také obdrželi mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do
škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím. A sněží…
20. 4. jsme zveřejnili: pár fotek z pracovních činností v 1. a 4. třídě, kde jsme tvořili
narcisy. A dětem se krásně povedly. Ve vlastivědě jsme probírali pravěk, tak jsme
si se čtvrťáky minulý týden při výtvarce zahráli na pravěké umělce.

21. 4. se v odpoledních hodinách uskutečnilo jednání pedagogické rady a následně
telefonické nebo online konzultační schůzky rodičů a s vyučujícími.
22. 4. jsme zveřejnili: se třeťáky jsme se minulý týden připravovali na Den Země,
který je právě dnes (22.4.). Žáci vymysleli sliby, které dali planetě Zemi. Zkuste se k nim
přidat i vy a naší planetě něco slíbit. Třeba: Posbírám odpadky v přírodě ve svém okolí.
Zasadím strom. Budu se více sprchovat místo koupání ve vaně. Vypěstuji si vlastní zeleninu.
Budu jíst méně potravin, které k nám cestují přes celý svět. Raději si koupím produkt s méně
obaly. Nebudu kupovat zbytečnosti. Budu používat produkty, které nejsou testované na
zvířatech. Klidně připište i své vlastní sliby a nápady.

26. 4. jsme zveřejnili fotogalerii z dopolední výuky Aj ve 3. a 4. třídě pod vedením
p. uč. Lenky Jáchymové.

28. 4. si naši žáci a žákyně z I. stupně užívali vitamínky z hruštičky a také
pokrájené mrkve (zabaleno v eko obalu) v rámci projektu „Ovoce a zelenina do
škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a také obdrželi mléčný výrobek v
rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.
28. 4. – 29. 4. se uskutečnil v rámci online školení O2 Chytré školy dopolední
webinář k bezpečnému chování na internetu pro žáky a žákyně 6. + 7. třídy (středa) a 8. +
9. třídy (čtvrtek) od 8.00 – 11.30 hodin s přestávkami. Online výuka v tyto dny pro dané třídy
odpadla.

30. 4. se uskutečnil zážitkový, pohybový a výtvarný workshop O2 Chytrá škola. Na
návsi prvňáci a čtvrťáci vytvořili internetovou síť.

30. 4. si naši třeťáci se svou p. tř. uč. Janou Šikrovou užívali slet čarodějnic v učebně
a venkovních prostorách u školy. Plnili různé čarodějnické úkoly, tvořili, sportovali a opékali
si buřtíky.

5. 5. si naši žáci a žákyně z I. stupně užívali vitamínky z hruštičky a také pokrájené
mrkve (zabaleno v eko obalu) 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. 5. jsme zveřejnili: od pondělí 10. května se vrací do školy rotačním způsobem II.
stupeň. V pondělí tedy přijdou 8. + 9. ročník, 6. a 7. ročník zůstane na distanční výuce. Týden
nato se role prohodí. Více informací k pondělnímu nástupu 8. a 9. ročníku podají žákům třídní
učitelé. Pro I. stupeň se nic nemění, v pondělí přijde do školy 1., 3. a 4. ročník. Obnovuje se
plný provoz mateřské školy, kterou konečně mohou navštěvovat všechny děti. Nově se
budou testovat pouze žáci ZŠ, děti v MŠ nikoli.
12. 5. jsme zveřejnili fotogalerii z tvůrčích aktivit našich prvňáčků v rámci
výtvarné výchovy.

12. 5. – 13. 5. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z pomeranče a
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.
14. 5. jsme zveřejnili fotogalerii z výuky na I. stupni: projektový den v 1. a 4. třídě "Dobrodružství s knihou".

14. 5. jsme zveřejnili fotogalerii z výuky na I. stupni: angličtina ve 3. třídě - "V
restauraci".

15. 5. jsme zveřejnili autorskou pohádku 3. třídy "Smolíček lapen do
pasti" vytvořenou v rámci projektu O2 Chytrá škola (bezpečí na internetu).

14. 5. jsme zveřejnili: od pondělí 17. května se do školy vrací celý I. stupeň bez
rotace a 6. a 7. ročník; 8. + 9. ročník je opět (snad naposledy) na distanční výuce.
18. 5. byla učebna přírodopisu vybavena novými žákovskými lavicemi, židlemi a
učitelským stolem, a to za přispění sponzorského daru od pana Petra Kepky.
Mockrát děkujeme!!!

19. 5. si naše devítka spolu s p. uč. Karlem Snětinou a p. uč. Lenkou Jáchymovou
užívala Den bláznivých účesů.

19. 5. – 20. 5. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z meruňky v
rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským
společenstvím a také obdrželi mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně
podporovaného Evropským společenstvím.
22. 5. jsme zveřejnili fotogalerii z aktivit našich módních návrhářů v rámci
výtvarky a pracovek ve 2. a 5. třídě pod vedením p. uč. Aleny Nedorostové.

22. 5. jsme zveřejnili fotogalerii z "Grammar games" v rámci výuky Aj v 5., 6., a 7.
třídě pod vedením p. uč. Lenky Jáchymové.

24. 5. počínaje jsme opět s AG testováním jedenkrát týdně všichni ve škole!!!
25. 5. se uskutečnil Turistický závod do škol pod vedením p. uč. Radky Círalové.

27. 5. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z jablíčka v rámci
projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a
také obdrželi mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného
Evropským společenstvím.
29. 5. se uskutečnilo přeložené z jara Mistrovství Jihočeského kraje (II. stupeň) u
nás na Rapšachu.
Závodu předcházel intenzivní trénink pod vedením p. uč. Radky Círalové a p. uč.
Karla Snětiny.
V našich podmínkách jsme závodili od startu (školní dvůr) směr školní pozemek a sad,
luka, pastviny a les za školou a zpět od blat Na Šudernách a Spáleniště do cíle (školní dvůr).
Trasy byly vytyčeny tři – „červená“ (dorostenecké a dospělé kategorie), „bílá“ (mladší
a starší žákovské kategorie) a „modrá“ (nejmladší žákovské kategorie). Stanoviště a kontroly
turistického závodu včetně zadání úkolů byly podmíněny závodnickou kategorií:
Start (popadni startovní průkaz a propisku – neztrať je a makej!!!)
Kontrola „L“ – lanová lávka (vyhoupni se svižně na lano – pospěš a nespadni!!!)
Kontrola „PD“ – překážková dráha (při plížení pozor na Kájovo pravidlo „tři P“ a
trefuj se míčkem s rozvahou!!!).
Kontrola „V“ – odhad vzdálenosti (zaměř pomocí azimutu správně cíl a nemůžeš
minout!!!)
Kontrola „O“ – orientace a azimutové úseky (seřiď si buzolu, orientuj mapku, správně
urči směr a vzdálenost – netoulej se na azimutech!!!) Mapu orientují všechny kategorie.
Kontrola „TT“ – topografické a turistické značky (nikdo ti tu nepomůže – soustřeď se
a při vyplňování dvakrát uvažuj!!!)
Kontrola „KPČ“ – kulturně poznávací činnost (jsi na to sám, nepopleť to – označ
pouze jednou odpověď a s rozmyslem!!!)

Kontrola „D“ – dřeviny (to musíš opět zvládnout sám – tak se pořádně rozhlédni a
nepřepisuj odpovědi!!!)
Kontrola „U“ – uzlování (pozor – ať se nezamotáš!!!)
Cíl (odevzdej startovní průkaz – relaxuj a v klidu čekej na vyhodnocení!!!)
Z výsledkové listiny Mistrovství Jihočeského kraje (II. stupeň) – RAPŠACH
Nejmladší žákyně
1. Anežka Schiendlová TOM Práčata Rapšach
2. Karolína Doubková TOM Práčata Rapšach
3. Střítecká Adéla TOM Práčata Rapšach
Nejmladší žáci
1. Jakub Kovářík TOM Práčata Rapšach
2. Matyáš Dvořák TOM Práčata Rapšach
3. Matěj Švec TOM Práčata Rapšach
Mladší žákyně
1. Viktorie Nýdlová ZŠ a MŠ Č. Velenice
2. Eliška Dvořáčková ZŠ a MŠ Č. Velenice
Mladší žáci
1. Antonín Ouška TOM Práčata Rapšach
2. Markus Gunár TOM Práčata Rapšach
3 Marek Šťáva TOM Práčata Rapšach
Starší žákyně
1. Barbora Dvořáčková ZŠ a MŠ Č. Velenice
2. Mariana Žiaková ZŠ a MŠ Č. Velenice
3. Nela Kykrychová TOM Práčata Rapšach
Starší žáci
1. Josef Břenek TOM Práčata Rapšach
2. Karel Žahour TOM Práčata Rapšach
3. Štěpán Staněk Husot Strakonice
Mladší dorostenky
1. Tereza Dvořáková TOM Práčata Rapšach
2. Klára Oušková TOM Práčata Rapšach
3. Karolína Žahourová TOM Práčata Rapšach
Mladší dorostenci
1. Jakub Decker TOM Práčata Rapšach
2. Martin Hubálovský TOM Práčata Rapšach
3. Jiří Daněk TOM Práčata Rapšach
Starší dorostenky
1. Veronika Břenková TOM Práčata Rapšach
Starší dorostenci
1. František Ouška TOM Práčata Rapšach

2. Pavel Hejný Husot Strakonice
Muži – A
1. Jiří Čuli TOM Práčata Rapšach
Muži – B
1. Zdeněk Konečný TOM Práčata Rapšach
Bílý pohár
1. TOM Práčata Rapšach 478,8
2. ZŠ a MŠ Č. Velenice 373,9
3. Husot Strakonice 78,6
Červený pohár
1. TOM Práčata Rapšach 500
2. Husot Strakonice 72,2
3. ZŠ a MŠ Č. Velenice 0
Děkujeme všem našim závodníkům a závodnicím za skvělé sportovní, vědomostní a
dovednostní výkony a za příkladnou reprezentaci školy, oddílu a regionu!!!
Všichni jsme se moc snažili!!!
GRATULUJEME VŠEM K UMÍSTĚNÍ!!!
Děkujeme všem našim organizátorům závodu
za pohostinné zázemí a bezva zážitek!!!
DĚKUJEME VŠEM ZA PODPORU TURISTICKÉHO ZÁVODU!!!

1. 6. jsme zveřejnili fotogalerii z dopoledne her a soutěží v rámci Mezinárodního dne
dětí u nás na I. stupni.

2. 6. si naši žáci a žákyně I. stupně užívali skákací hrad na přilehlém pozemku
hřiště místního FK.
DĚKUJEME OBECNÍMU ÚŘADU V RAPŠACHU!!!
3. 6. – 4. 6. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali ochutnávku mléčných
výrobků a vitamínky z pitíčka v rámci projektu „Mléko do škol“ a „Ovoce a zelenina do
škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.

9. 6. jsme zveřejnili fotogalerii z aktivit našich pilných švadlenek v rámci pracovních
činností v 1. a 4. a 5. třídě pod vedením p. uč. Aleny Nedorostové.

9. 6. – 10. 6. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z bio 100%
ovocného pitíčka v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného
Evropským společenstvím a také obdrželi mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do
škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.

10. 6. jsme zveřejnili fotogalerii z aktivit našich nadějných badatelů a badatelek
v rámci prvouky ve 2. a 3. třídě pod vedením p. uč. Jany Šikrové.

13. 6. jsme zveřejnili výsledky MČR TZ ve Frýdku-Místku (z 12. 6. 2021).
Nejmladší žákyně:
15. místo Karolínka Doubková
Nejmladší žáci:
3. místo Kubík Kovářík
6. místo Mates Švec
10. místo Maty Dvořák
Mladší žáci:
5. místo Toník Ouška
Starší žákyně:
11. místo Nelča Kykrychová
Starší žáci:
7. místo Pepča Peperoun Břenek
13. místo Kája Žahour
Mladší dorostenky:
5. místo Klárka Oušková
12. místo Terka Tereza Dvořáková
14. místo Kájina Karolína Žahourová
Mladší dorostenci:
4. místo Kuba "Zvíře" Jakub Decker
5. místo Martin Hubálovský
Starší dorostenky:
11. místo Verča Verun Ka Břenková
Starší dorostenci:
4. místo Fanda Ouška
Muži A:
10. místo Jirka Čuli.

Všem děkujeme za reprezentaci!!!

14. 6. jsme zveřejnili: od zítra nemusí žáci ani učitelé nosit během vyučovací hodiny
ochranu úst. Tato povinnost ovšem zůstává pro přestávky a ve společných prostorech (toalety,
šatny, jídelna...).
15. 6. – 16. 6. se uskutečnilo focení tříd do rodinných a vzpomínkových alb a
albíček.
DĚKUJEME PANÍ UČITELCE ALENĚ NEDOROSTOVÉ!!!

17. 6. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z broskvičky v rámci
projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a

také obdrželi mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného
Evropským společenstvím.
20. 6. se na tábořišti rapšašských tomíků uskutečnilo slavnostní vyhodnocení
"Jarní výzvy".

21. 6. se v rámci dopolední výuky v 1. a 4. třídě uskutečnil Projektový den –
„Včelky“.
DĚKUJEME PANÍ ANNĚ NOVÁKOVÉ ZA ZAJÍMAVĚ, POUČNĚ
A POUTAVĚ STRÁVENÉ SETKÁNÍ S VČELKAMI!!!

21. 6. se uskutečnila pod vedením p. uč. Karla Snětiny poslední oddílová schůzka
TOM Práčata Rapšach školního roku 2020/21.

22. 6. se v rámci odpolední výuky naši žáci a žákyně 9. třídy věnovali lukostřelbě s
p. uč. Lenkou Jáchymovou a pod odborným vedením p. Jaromíra Jáchyma - DĚKUJEME!!!

24. 6. se v rámci toulek přírodou uskutečnil třídní výlet našich sedmáků a
sedmaček pod vedením p. tř. uč. Aleny Nedorostové.

23. 6. – 24. 6. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z bio 100%
ovocného pitíčka v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného
Evropským společenstvím a také obdrželi mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do
škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.
25. 6. se naši žáci a žákyně 1. a 4. třídy pod vedením p. tř. uč. Radky Círalové a žáci
a žákyně 2. a 5. třídy pod vedením p. tř. uč. Jaromíra Sváčka vypravili za sportem,
pohybem a relaxací v rámci třídního výletu na blízký Štaindlův kopec.

28. 6. se naši žáci a žákyně 3. třídy pod vedením p. tř. uč. Jany Šikrové vypravili
v rámci třídního výletu za zvířecími kamarády do Záchranné stanice Třeboň pro volně
žijící zvířata.

28. 6. si naši deváťáci spolu s p. tř. uč. Pavlínou Křížovou aktivně a sportovně užívali
svůj poslední třídní výlet povinné školní docházky.
A zase … již tradičně na konci školního roku:
16. 6. jednání pedagogické rady.
25. 6. a 28. 6. předávání učebnic.
29. 6. volejbal – naši vycházející + bývalí žáci : zaměstnanci školy + bývalí žáci –
s výsledkem: 0 : 3

29. 6. dopolední hry a soutěže pod taktovkou naší devítky a slavnostní oběd.

30. 6. předávání vysvědčení a slavnostní ukončení školního roku 2020/21.

Rozloučili jsme se s našimi vycházejícími žáky a žákyněmi a přejeme jim úspěšný start
do nového kola střetu s životními osudy, hodně zdraví, štěstí, kamarádů a kamarádek!!!
Loučíme se s paní vychovatelkou a účetní Miroslavou Jáchymovou.
Paní Mirko Jáchymová, děkujeme Vám za dlouhodobě odvedenou
a obětavou práci pro naši základní školu a mateřskou školu!!!
Přejeme Vám hodně zdraví, štěstí a životní pohody!!!
MIRKO, DĚKUJEME!!!

Loučíme se s panem učitelem a ředitelem Karlem Snětinou.
Pane Karle Snětino, děkujeme Vám za dlouhodobě odvedenou
a obětavou práci pro naši základní a mateřskou školu na pozicích učitele a ředitele
a hlavního vedoucího TOM Práčata Rapšach!!!
Přejeme Vám hodně zdraví, štěstí a životní pohody!!!
KÁJO, DÍKY!!!
Přejeme NÁM VŠEM slunečné a pohodové prázdniny
a ať je nový školní rok 2021/2022 zase o něco lepší než ten uplynulý!!!
Opravy v průběhu prázdnin 2021
FASÁDA BUDOVY ZŠ

VÝMĚNA OKEN – PŮDNÍ VESTAVBA ZŠ

VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ – SKLADY A ŠD v ZŠ

Potulný rytíř
Dračice 2021
Den 1. – sobota 3. 7. 2021
Ahoj! Nevíme, co psát, a tak vás tu jako každý rok vítáme. Po vybalování všech potřebných
i nepotřebných

věcí

následoval

zahajovací

nástup, po kterém jsme všichni předvedli své
dokonale ušité starověké (středověké) převleky.
Řekli jsme 2 novým členům, jak to tu chodí
a rozdělili jsme se do prozatímních týmů – letos
jsme si po dlouhé době mohli vybrat koho
chceme a nechceme (prý všechno, jen né Edu
:D). Seznámili jsme se a pak nastal velmi obtížný
úkol, a to ten, vymyslet si svůj vlastní znak, který
si poté dokážeme vyšít na měšec a nakreslit na připínáčky. Za odměnu jsme dostali chutnou večeři,
kterou jsme ale hned poté strávili při vybíjené. Náhle byl den u konce, a tak zbývalo jen vyčistit
zoubky, zamknout, zhasnout, zalehnout a spát.
Verča, Týna, Jiřík, Kubík

Den 2. – neděle 4. 7. 2021
Před dnešním budíčkem se dva naši rytíři
rozhodli vypravit na dalekou cestu k pískovně,
kterou prý následně 2krát zdolali. Poté nás
Kreklík probudil a pěkně jsme se protáhli. Na
snídani jsme dostali výborné kakajo, čajík
a vánočku. Na dopoledním programu byla samá
práce

–

kluci

museli

postavit

táborák,

volejbalové hřiště, které stavěl Jiřík skoro sám,
musela se vykopat vsakovačka, do které se pustila Agresivka a bohužel byl čas i na škrábání brambor
☹. Před obědem jsme si ještě museli vyšít svůj znak na měšec a dostali jsme za úkol se naučit
pořádně šifry, viď Zvíře! Po chutném obídku jsme se naučili střílet z luku a po odpočinku na nás čekala
první procházka – Kartografové, ve které jsme měli „za úkol“ si projít trasu a následně jsme jí měli
zmapovat originální mapou, což se né všem povedlo. Také se našli tací blázni, kteří se rozhodli
vykoupat v řece a druzí ořezávali pastelky za penízky. Nastal volný čas a děti šly zas a znova hrát
vybiku, při které po dvou vteřinách tekla krev. Ze hry nás vyrušil Kreklík, jelikož jsme museli
odprezentovat naše povedené mapky. Následně jsme se vrátili k vybice, ale opět jen na chvíli,

a hádejte, kdo nás opět vyrušil? Kreklík… Sešli jsme se na nástup, abychom byli upozorněni na
nadcházející táborák. Zazpívali jsme si, malý nadělaly blbosti a mohlo se jít na druhý nástup, kdy
Kreklík konečně ukončil den a mohlo se jít spát. Takže vyčistit zoubky, zamknout, zhasnout, zalehnout
a spát.
Dobrou noc. ❤
Veru, Zvíře, Týna, Jířa

Den 3. – pondělí 5. 7. 2021
Dnes nás svým ukřičeným hlasem probudila Agresivka (pro ty, co neslyšeli, opravdu zařvala).
Musíme vyzdvihnout, že jsme letos měli poprvé
na táboře k snídani NUTELU! Po zahájení dne
nás čekala velká výzva - zahráli jsme si na kováře
a museli jsme si udělat své zbraně, které později
otestujeme. Zatímco někteří ještě pilovali své
zbraně, jiní odpočívali a ostatní machři se vrhli
na

pletení

krásných

náramků

s Kamčou

(dokonce to pochopil i Zvíře, který to ale ještě dneska nedodělal a určitě bude rád, že to dodělá do
konce tábora 🙂). Při pletení nás vyrušil Hanz s Tomášem s jejich jednotlivci, kteří byli pro pár z nás
trochu obtížnější. Na oběd jsme dostali jakési
nudličky ala Marco Polo s rýží neboli hezky česky
řečeno – čína. Hezky jsme si odpočali a čekala
nás další procházka, ke které jsme dneska
naštěstí dostali mapu s body, kde se vyskytovaly
„velice záludné“ šifry s latinskými názvy bylin do
našeho zázračně léčivého lektvaru, který jsme
poté museli na ohni uvařit. Bohužel se to ale
nikomu nepovedlo, jelikož dva týmy to uvařili špatně a dvěma týmům to otrávil náš zrádce Jiřík. A tak
když se nám to nepovedlo, uvařili nám lektvar vedoucí, zde nutno poznamenat, že nás chtěli spíše
otrávit než uzdravit - bylo to fakt velice převelice hnusné (jakýsi divný čaj s octem!). Naštěstí nám
poté už dali volno, a tak nastal čas na naší oblíbenou vybiku (dnes Zvíře nikoho nezpacifikoval,
protože naštěstí nehrál). Také jsme dneska hráli přehazovanou a ping-pong, který dnes nejvíce hráli
Hanz s Tomem. No a jelikož nám z neznámých důvodů Lux odjel, svolal nás na nástup Martin. A tak už
zbývalo jen vyčistit zoubky, zamknout, zhasnout, zalehnout a spát.
Dobrou noc. ❤
PS.: Zapomněli jsme poznamenat Jiříkův rytířský talent, omlouváme se.

PPS.: Klaudinka dnes nasadila speciální chroustovou dietu.
PPPS.: Konečně jsme dostali světlo ke kronice, a tak na ní už vidíme.
Verča, Týna, Zvíře Decker

Den 4. – úterý 6. 7. 2021
Dnešní ráno patřilo Adamovi, který ale
nedokázal vést rozcvičku, a tak to raději
přenechal našim milým kapitánkám - Verunce a
Týnce. Po rozcvičce na nás čekaly rohlíčky s
paštimáslem (výmysl Zvířete) a výborně hořký
čajíček. Po snídani jsme vyzkoušeli v lese naše
včera vyrobené zbraně, což nám zabralo skoro
celé dopoledne. Zbylý čas jsme učili Zvíře plést copánky (což byl nadlidský úkol), a také nutno
podotknout, že Zvíře dnes konečně dopletl svůj pestrobarevný náramek, hurá, hurá, hurá!!! Za
odměnu, po těchto vynikajících činnostech, jsme dostali slibovanou frikulajdu a koblížky! Při
poledním klidu jsme pokračovali v našem oblíbeném zaplétání a pletení, hráli se deskové a karetní
hry, ALE nehrála se vybika. Po nekonečném vyptávání a přemlouvání nám konečně byla dovolena
pískovna, takže jsme se šli okamžitě převléknout a utíkali jsme se vyčvachtat. Na pískovně se Zvíře
vrhl do velké výzvy od Hanze – dojít se zeptat
mladého nabušeného kluka, zda by si mohl
sáhnout na jeho svaly, které zatím nemá
(a bohužel asi mít nebude 🙂). Cestou zpátky
jsme se stavili u Čechalů na kafčo a zmrzlinu. Ani
jsme se nestačili převléknout, a už nás Kreklík
hnal do vody, nakonec ale stejně většina z nás
šla raději suchou nohou přes kládu (tento úkol
byl velice primitivní a podle nás i docela
zbytečný). "Zbytečný nebyl, děti se tak rozdělily do rytířského turnaje v šermu, který je čekal druhý
den. -pozn. vedoucích" Následně jsme se zúčastnili dvou z několika disciplín rytířského klání - nejdříve
jsme jeli na koloni (kůň-kolo) a pomocí dřevce jsme se strefovali do připravených terčů a poté jsme
opět stříleli z luku. Pak už jsme měli naštěstí volný čas, hrál se ping-pong, hry a následně nás ještě
čekala večeře v podání ručně opečeného buřtíka s kečupem. Po dojezení jsme se vrátili k
volnočasovým aktivitám a pak už nezbývalo nic než jen nástup, vyčistit zoubky, zamknout, zhasnout,
zalehnout a spát.
Dobrou noc. ❤

P.S.: Všechny krkolomné názvy v dnešní kronice vymýšlelo
naše Zvířátko.
Verča, Kájina, Týna, Zvíře

Den 5. – středa 7. 7. 2021
Dnes ráno nás probudily Kanikuly našeho rytířského
samuraje (Martina). Společně jsme protancovali rozcvičku
a poté si nás vzal do rukou Zvíře, který nás vůbec nešetřil
a bohužel jsme museli běžet až k Čechalům. Ke snídani jsme
měli eňo ňuno pomazánku a do rytmu kousání nám hrál Kája
Gott. Po nástupu pokračoval rytířský turnaj "šermováním",
což bylo občas nebezpečné, ale naštěstí úkolem bylo trefit se
do soupeřovi helmy. V této soutěži vyhrál Zvíře Zoro, který, jak jsme se později dozvěděli, vyhrál celý
turnaj. Také jsme hned po nástupu dostali od Kreklíka "matematickou" šifru, která ale ve skutečnosti
matematická nebyla, páč v tom byla skrytá obyčejná morseovka (vyluštil to i Eda!). K obědu jsme
dostali hovězinu na rajských jablkách, ze které
jsme se všichni dosyta najedli a ani jsme si
nestačili odpočinout a už jsme začali vycházet na
procházkovou vracečku, na které jsme někteří
strávili asi až 5 hodin. Na stanovištích jsme měli
otázky z dějepisu, které byly vyvěšeny už
dloooouho v hangáru, ale nikdo si to nepřečetl,
a tak většina z nás vyhořela. Nakonec jsme ale
všichni poklad našli a unavený jsme si šli zahrát
vybiku i s vedoucími, poté mrazíka a přehazovanou. Někteří se jeli po vybice ještě ošplouchnout na
pískovnu, ostatní už jen odpočívali, a jen doufali, že si vedoucí na nás už nic nevymyslí. Následoval
nástup, první pošta a pak už jen vyčistit zoubky, zamknout, zhasnout, zalehnout a spát.
Dobrou noc. ❤
P.S.: Dnes se stala velmi nemilá věc. Martin Čech asi blbě zaparkoval a poškodil tak Luxíkům auto.
Verča, Týna, Eliška, Decker, Dáňa

Den 6. – čtvrtek 8. 7. 2021
Do dnešního rána se pár dětí probudilo s pomalovaným obličejem. Musíme zdůraznit, že jsme
dnes s Hanzem neběželi k Čechalům, ale „jen“ k síti. Také jsme se dnes ráno konečně dočkali
jahodové marmelády k snídani.

Zahájili jsme další den na táboře a opět jsme od Kreklíka
dostali šifru, nutno podotknout, že dneska byla šifra docela
jednoduchá, takže se do ní pustily i někteří malý. Následně nás
čekali další jednotlivci, kdy jsme měli za úkol pomocí 4 šipek
sestřelit pana Lapku (měli jsme 2 pokusy). Z odstřelování nás
vyrušilo Kreklíkovo svolávání (velký „pocem“) do hangáru, kde
jsme se dozvěděli !nespravedlivé! vyhodnocení včerejší dosti
náročné etapy. Ihned poté jsme zahájili letošního mistra šifer,
který byl ale na dlouho, takže pokračoval až do odpoledne. Po
výborném obídku – smažák s bramborem – šlo pár siláků
k Čechalům pro vodu. Aby toho nebylo málo, také jsme
dodělávali těsto na chleba, které jsme začali již dopoledne. Sice
se hnal déšť, ale to nikoho nezastavilo v cestě na pískovnu. Když jsme přicházeli, začalo poprchávat,
takže jsme se rychle ošplouchli a utíkali zpátky
do tábora. Jelikož naše těsta byla dostatečně
nakynuta, mohli jsme se pustit do hlavní fáze, a
to do pečení. Dali jsme těsto do kotlíku a šup
s tím k ohni. Počasí nám ale nepřálo, a tak
začalo pršet, oheň zhasl, padaly kroupy a chléb
se nepekl… Naštěstí se ale počasí usmířilo a my
tak

mohli dopéct naše výborné chleby. Při

dešti jsme hráli plno her, ve kterých jsme pokračovali i poté až do večera. Mezitím jsme se dozvěděli
výsledky mistra šifer, které byly občas až překvapivé. Zvíře letos poprvé stihl všechny šifry v časovém
limitu a byl tak na 5. místě, 4. byl Martin, 3. Týna, která si předtím vůbec nevěřila, ale nakonec to
zvládla velice dobře, 2. byla Kájina a 1. místo obsadila Verunka, která byla dokonce rychlejší než Eší,
která ty šifry sama vymýšlela. Jelikož jsme po obědě na pískovně dlouho nebyli, šli jsme ještě na
večerní koupání s tím, že pár holek šlo k Čechalům do teplé sprchy, na které se po chvíli spustila
z nebe další studená sprška i s bouřkou (Kreklík zachránce je odvezl do tábora autem). Nástupem
jsme ukončili den, ale zoubky jsme si kvůli bouřce vyčistit nestihli, a tak jen zamknout, zhasnout,
zalehnout a spát.
Dobrou noc. ❤
P.S.: Včera Jiřík udělal novou tabuli zla.
Verča, Týna, Jířa, napůl mrtvý Zvíře

Den 7. – pátek 9. 7. 2021
Dnes ráno nás probudila již každoroční Baníkova
autoskotéka, po které nám Jiřík udělal výborné
medomáslo. Po nástupu jsme dodělávali včera
rozdělaný papír, který bohužel doteď neuschnul.
Po dopatlání papíru, jsme se museli ubránit
hladomoru, a tak nás čekala další etapa, kde jsme
museli nasbírat plný ešus borůvek a navíc další
jedlé plody, které nám dá sama matka příroda (Zvíře dokonce vykopal i mandragoru!). Následovala
týmová práce ve vzájemném učení uzlů, kterou jsme poté využili na mistra uzlů. Během uzlování se
ale zjistilo, že chybí dva táborníci, přitom Klárka se později našla a Vojta bohužel taky. Douzlovali jsme
a už na nás čekal luxusní obídek v podobě kuřátka na
paprice s hous-kovým knedlíkem. Při poledním klidu
jsme si vyhodnotili sbírku našich jedlých plodů, listů a
všeho možného, poté si někteří zahráli zase Ligretto,
rozdělili jsme se do nových týmů a začali jednotlivci.
Později jsme se vydali na lov kance abychom měli, co
k večeři. Šli jsme po stopách, ale i přesto se někteří
dokázali ztratit (viď Zvíře a Pepo 🙂). Když už jsme
tedy kance našli, přišlo na řadu zabití, kdy tedy většina z nás by byla o hladu, kromě Edy, Elišky M.,
Ondry a Jirky, kteří se dokázali trefit oštěpem. Někteří se pak vrhli opět na pečení chleba, z čehož nás
vyrušil Baník s oznámením, že se musíme převléct do převleků, abychom byly vypuštěni na velkou
hostinu. Nadešel velký okamžik, který se zapíše do paměti jistě nás všech a určitě i do historie tábora
- začala hostina, na kterou se všichni velice těšili. Když jsme se usadili, vedoucí - rytíři, šlechtici, kat a
mnich nás začali příjemně obsluhovat, což jsme si všichni nechali líbit, jelikož to už jen tak znovu
nezažijeme. Přejedení jsme byli pozváni na svatbu Kájiny a Agresivky. Byla to krásná svatba, kdy
oddával sám otec Hanz. Poté proběhly ještě křtiny a plní energie jsme se vrhli do hraní vybiky
(dávejte si všichni pozor, aby se za vás nikdo neschovával, nejlépe Hanz, jelikož to může dopadnout
úrazem!). Z vybiky jsme byli vyrušeni Kreklíkem, abychom se dozvěděli výsledky mistra uzlů a
stopování kance. Dnes nám také byla zprovozněna sprcha, takže se ti otužilí z nás šli očistit. Pak už jen
nástup, vyčistit zoubky, zamknout, zhasnout, zalehnout a spát.
Dobrou noc. ❤
PS.: Rádi bychom také poděkovali Martinovi K. za jeho dobrosrdečnost a zlepšení rána skvělou
snídaní. Děkujeme moc!

Verča, Týna, Zvíře

Den 8. – sobota 10. 7. 2021
Do dnešního rána nás probudil Martin Čech,
který ale nebyl schopen rozcvičky, a tak ji
přenechal Jirkovi. Dnes poprvé za celý tábor
cvičil i Zvíře! Jelikož nás dnes večer čeká táborák, museli jsme se pustit do jeho přípravy, takže kluci šli
do lesa na dříví a holky + malý se vydaly na chrastí. Po dodělání na nás Hanz s Tomášem ušili strašný
jednotlivce. Našim úkolem bylo doběhnout se zavázanýma nohama ke krmelci, tam vzít víčko a běžet
tak zpátky. Možná se vám to nezdá tak strašné, ale ty uškrcené a odřené nohy vážně bolí!! K obědu
jsme měli jako každý rok špagety po dračicku. Každý rok bylo zvykem, že jsme se po obědě
připravovali na odjezd domů, který se ale letos nekonal, a tak jsme měli více času na vymýšlení a
nacvičování našich skvělých scének. Letos jsme od Eší dostali zákaz na vlastní scénky a místo toho
nám dala vybrat mezi středověkým tancem,
zpěvem či básní. Po poledním klidu jsme se
vydali na další etapu se zajímavým průběhem.
Našim úkolem bylo dojít na vyznačená místa,
kde v obálkách byl kousek z mapy s jedním
bodem, který nám určil, kam máme jít dál
(zajímavost: Zvíře+Verča vyšli jako poslední a
vrátili se jako první a Jirka, který vyšel jako první
se vrátil až za 4 a půl hodiny...). Když jsme všichni přišli, tak jsme chtěli jít na pískovnu, ale čekali jsme
na Jiříka. Než přišel, stihli jsme dojít znovu po 2 dnech i pro vodu a ledovou kávu k Čechalům.
Po příchodu Jiříka jsme se konečně mohli vrhnout na půlící táborák, kde jsme viděli rytířský turnaj,
také jsme viděli duo Havlů+Homiho tancovat, poslechli jsme si naše krásné básně a příběh a poslechli
si také koncert Ondry a Kájiny a Martinovo německou Eriku. Poté už jsme šli bez nástupu rovnou na
zoubky, zamknout, zhasnout, zalehnout a spát.
Dobrou noc.❤
Verča, Týna, ukecaný Zvíře

Den 9. – neděle 11. 7. 2021
Jelikož je dnes neděle, tak jako každý rok i dnes nás probudila Lucinka. Její rozcvička nás vždy moc
baví, protože jen pozdravíme sluníčko a můžeme jít na zoubky. Dnešní snídaně byla také velice dobrá
- vánočka a kakao (pár vánoček bylo i s nutellou!).

Po zahájení dne jsme se ani pořádně neprobudili a Kreklík
už vymýšlel další "skvělou" hru. Postavil opičí dráhu pro naše
koně, kterou musel ale párkrát poupravit, jelikož to postavil
blbě. Poté už nic nebránilo tomu abychom začali (tedy krom
naší únavy, ale na to se ohled nebere), připravili jsme si
koně, pro které jsme si museli doběhnout abychom je
dovedli na start (s koněm se prý běhat nemůže 🙁). Slalom,
houpačka, přenos kelímku,... výjezd kopce a poté to celé i
nazpátek. Po této námaze nás čekala ještě věští námaha.
Šifra sice byla jednoduchá ale plnění jejího významu už tak
jednoduché nebylo. Museli jsme se plazit od stožáru až do
hangáru!!! Po této druhé námaze jsme se už konečně dočkali
luxusního obídku v podobě řízku s bramborem
a s okurkovým salátem. Na strávení tohoto
oběda jsme dostali dostatečně dlouhý polední
klid, který poté ukončila Eší s další etapičkou.
Jako správní rytíři jsme i my potřebovali svůj erb,
jehož předlohu jsme si museli poskládat z dílků,
které jsme museli najít po

okolí, kam nás

dovedly šifry. Na další část tvoření erbu jsme
museli počkat do té doby, než se vrátí Jiřík... (bylo to opět dlouhé čekání 🙂). Mezitím jsme dostali
sušenku na sváču a poté jsme se vrhli na barvení našich krásných erbů. Nejdříve bylo v plánu barvit
přírodními materiály, ale Eší si to poté rozmyslela, a tak jsme museli běhat pro tempery do lesa za
lávku, které jsme nosili k malířům v rukách. Prsty jsme tak nějak vybarvili naše erby a mezitím Tom
rozehřál sprchu, a tak jsme se všichni postupně vysprchovali. Náhle začalo pršet, tak jsme si vzali
večeři a utíkali jsme se schovat. Kvůli dešti jsme nemohli ukončit den, ani si vyčistit zoubky, a tak jen
zamknout, zhasnout, zalehnout a spát.
Dobrou noc.❤
Verča, Eliška, Zvíře

Den 10. – pondělí 12. 7. 2021
Dnes nás krásným drsným hlasem
probudila KaNča, se kterou jsme se ale
ještě nestihli probrat a už nás hnala běhat

po tábořišti, teprve poté jsme se protáhli
a mohli jít na zoubky.
Poté nás čekal rohlík mnoha chutí a barev +
konečně docela chutný čaj. Po nástupu nás
čekalo rozdělování do týmů na novou hru kapitány byli ti nejmladší z nás. Při etapě jsme
měli za úkol ochránit svou princeznu, kterou
byl/a vždy nejvyšší člen/ka z týmu, ve kterém
byli 3 lidé. Po dokončení jsme kvůli Kreklíkově lenosti museli ještě běhat, abychom posbírali všechny
míčky a ostatní věci z dráhy. Poté už jsme měli do oběda naštěstí volno. Na oběd jsme měli gulášek s
knedlíky, kterých náš Jířa snědl dokonce 15! Po krátkém strávení oběda, jsme pokračovali v naší
tradiční opičí dráze, kterou jsme začali již před obědem. Hanz s Tomem si na nás krom bahnitého
podlézání letos připravili i netradiční a blbě postavenou lanovou lávku, kterou nakonec přešli jen 3
lidé, ostatní skončili v řece. Po doběhnutí jsme se i s oblečením vyprali v řece a k večeru se šlo i na
pískovnu. Večer jsme od Eší dostali další šifru, ve které byl skryt úkol - "Strč hlavu pod vodu na 10
vteřin a předtím zakřič Opava". (Při plnění úkolu se povedlo Týně dokonce udělat kotrmelec - asi za
dnešek byla málo mokrá 🙂). Poté už přišli na řadu jen volnočasové aktivity - ping-pong, hry, po
kterých následoval dřívější nástup, kvůli našemu hvězdáři Drobkovi. Ten nám opět přijel říct něco o
hvězdách a o astronomii ve středověku. Poté už jen zamknout, zhasnout, zalehnout a spát.
Dobrou noc.
PS.: Konečně za námi přijel Báňa.
Verča, Týna, Jířa

Den 11. – úterý 13. 7. 2021
Dnes ráno nás opět vzbudila ukřičená Agresivka, která společně s Nelou
vedla rozcvičku. Eší nás pak svolala na snídani, na kterou jsme měli krom
chleba s paštikou i chléb se šunkou! Po nástupu jsme si museli jít nasbírat
borůvky na oběd, což se bralo i jako soutěž.
Na svačinu jsme ale dostali jogurt s meruňkovou marmeládou. Po svačině
nás Hanz donutil běhat orienťák i když se většině vážně nechtělo. Unavení
jsme dostali výborné knedlíky s borůvkovým pyré a lehli jsme si pod strom.
Dnes odpoledne byl v plánu cyklovýlet ale kvůli pár nemocným a odumřelým
lidem se tento plán zrušil a Kreklík vymyslel plán B, který se nám líbil o něco
víc - čekal nás odpočinek a deskové hry. Při odpočinku skončil jeden táborník
v řece, zřejmě zaslouženě. Některé holky se šly vysprchovat k Čechalům a po

chvíli šli ostatní na pískovnu. V dnešním horkém
dni jsme pískovnu velice ocenili. Poté, co jsme
přišli na nás čekal už ohýnek a neopečené buřty,
které jsme si museli sami upéct. Buřty jsme
strávili při večerních hrách a malý šly ještě po
večeři k Čechalům. Přitom nás vyrušila Eší s další
šifrou jejímž úkolem bylo zakřičet u stožáru, že
zbožňujeme Eší. Hrála se vybika a následoval už
jen nástup, při kterém Eší předala slovo dvěma
táborníkům, kteří zakřičeli, co k ní cítí (i když asi občas pochybujeme, zda je to opravdu pravda 🙂
😛). Poté už jen hurá na zoubky, zamknout, zhasnout a spát. Teda, jen do chvíle, co nás vzbudili
vedoucí na nadcházející stezku odvahy (prosíme, příště by to mohlo být o něco lepší). Po dokončení
jsme už tedy konečně šli spát.
Dobrou noc.❤
PS.: Dnešní kroniku jsme museli psát rychle, jinak by nám tu Agi umřela na záchvat smíchu.
PPS.: ZBOŽŇUJEME EŠÍ! ❤
Verča, Eliška, Jířa, Zvíře, Týna, Agina

Den 12. – středa 14. 7. 2021
Do dnešního propršeného rána nás
probudil Tomáš, který nás svou drsnou
rozcvičkou

ihned

probral.

Po

náročné

rozcvičce jsme na snídani dostali koblížky s
kakaem. Po nástupu jsme se opět rozdělili do
týmů a čekala nás další etapička. Ještě před
tím ale Kreklík odvezl naše 4 kapitány na
samotku pryč. My poté měli za úkol podle
daných indicií, které jsme podle otázek
dostávali, naše princezny najít. Při této etapě musíme vyzdvihnout orientační smysl Edy, který utekl,
opravdu UTEKL od posedu až k mostu na Klikově. Je nám stále záhadou, jak se tam dokázal dostat, ale
chválit ho za to nebudeme. Když už se vrátil i Jířa, konečně jsme dostali obídek, na který jsme měli
rozstřílené ptáčky s rýží. Následoval krásně dlouhý odpolední klid, při kterém jsme akorát čekali, zda
bouřka přijde nebo ne. Nepřišla, a tak jsme vyrazili na cyklovýlet, na který se všichni straaaašně těšili.
Vyrazili jsme na cestu kolem světa, kterou jsme začali na Novém Yorku, kde jsme si pověděli něco o
okolních osadách. Poté jsme pokračovali na Paris, odtud dál přes Bosnu na Malý Londýn. Poté zpátky

na Velký Londýn a dál na Najdorf. To už jsme
viděli, že se na nás žene bouřka a déšť a cítili
jsme i první kapky.
Vraceli jsme se tedy zpátky a na křižovatce
nám dal Kreklík na vybranou - buď pojedeme
delší tra su a jen možná zmokneme, a nebo
pojedeme kratší a určitě zmokneme. Ti mladší
z nás chtěli tu kratší a bohužel Agresivku
přehlasovat nešlo. Vydali jsme se tedy směrem
na Františkov a odsud dál na pískové kopce a Paris, kde už začalo pršet trochu víc. Poté už jsme jeli
rovnou do tábora. Celý zmoklý a od bahna (protože někteří neměli blatníky) jsme dorazili spokojeně
do tábora a šli jsme se převléct. Holky šly poté

s Eší k Čechalům do teplé sprchy a dva klucí jeli

s Kreklíkem na pískovnu. Všichni jsme se potkali u Čechalů,
protože začalo neskutečně pršet a padaly kroupy. Zvíře a Jířa
pak dostali skvělý nápad - sprcha u Čechalů pod okapem v
tom největším dešti. Auty jsme se dostali do tábora
a nestačili jsme se divit, jakou spoušť tu déšť způsobil.
Polovina tábora plavala, hangár i kuchyň také a jeden stan
malých kluků byl také pod vodou. Když déšť ustal, začaly
uklízecí práce. Musela se odklidit voda a vykopat strouhy
z kuchyně, odvodnit ohniště a navézt nové dříví do kuchyně.
Mezitím se našel čas i na večeři, o které jsme do poslední
chvíle nevěděli, co to bude za překvapení. Všichni jsme se
sešli v hangáru a náhle nám vedoucí dali na stůl pizzy mnoha
chutí. Všichni jsme se dosyta najedli a mohlo se jít dál pracovat. Jiřík nám také večer udělal teplý čaj,
který se v tomto počasí opravdu hodil. Poté už jsem převléct do suchého oblečení, nástup, na zoubky,
zamknout, zhasnout, zalehnout a spát.
Dobrou noc.❤
Verča, Zvíře, Jířa

Den 13. – čtvrtek 15. 7. 2021
Dnes ráno nás probudil Homi a Krajina snažící
se troubit na kravský roh, která zároveň vedla
rozcvičku. K snídani jsme dostali rohlík s máslem
a two marmeládos.

Po snídani nás čekali jednotlivci, při kterých
se nás Hanz s Tomášem zase snažili zabít, v čemž
jim pomáhali kopřivy (+Kreklík). Dále na nás
čekala první část závěrečné etapy (šifrovačka po
táboře), při které nás potkala i ta ďábelská
kostka. K obědu jsme dostali masíčko na
kostičky, brambůrek a zeleninku. Po obědě jsme
se hned začali připravovat na druhou část
závěrečné etapy, při které jsme se stihli zastavit i
na Rapšachu na zmrzlině/ledové tříšti. Když jsme se konečně vrátili do tábora, tak nám bylo
oznámeno, že ještě nekončíme, protože nám ještě zbývalo dobýt Jeruzalém, což se nakonec každému
povedlo (některým s pomocí malých). Jelikož byl Jeruzalém konečně dobyt, mohli jsme přejít na
vyhlášení výsledků jednotlivců a CTH, kdy poprvé Pepa B. vyhrál jednotlivce (HA Verčo!) a KAPITÁN
Zvíře poprvé (a možná i naposledy) vyhrál závěrečku a CTH!!! (HA Verčo! 🙂). Nakonec jsme si už jen
vybrali ceny, zahráli pinčes a šli na netradičně pozdě začínající zahajovací nástup, který po pár
minutách vystřídal také netradiční ukončovací nástup, při kterém jsme se rozdělili do týmů na hry bez
pranic. Následovalo čištění zoubků a pak už jen zamknout, zhasnout, zalehnout a spát.
Dobrou.
PS.: Ondra si zase něco udělal s nohou.
Zvíře, Verča, Kájina

Den 14. – pátek 16. 7. 2021
Dnes ráno nás probudil trpaslík (Eliška V.).
Rozcvičku si vzala na starost Týna a poté ji
převzal Jiřík, který s námi chtěl běžet až k
Čechalům ale naštěstí jsme ho přemluvili a
běželi jsme jen na kopec. K snídani jsme měli
chléb s marmeládou a výborný čajík, který dnes
dělala naše Eliška ❤.
Dnešním vedoucím dne byl Jirka a Kuba, kteří
se dnes postarali o nástup. Po nástupu se kluci vrhli na táborák a holky malovaly vlajky na odpolední
jubilejní ročník her bez pranic. Přitom šlo ještě pár siláků naposled k Čechalům pro vodu a ledovou
tříšť. Po těchto namáhavých pracích jsme si zahráli ping-pong a vybiku, a ještě před obědem jsme se
seznámili s letošními týmy na hry bez pranic. Letos byly kapitáni jen malý. Pak už jsme se konečně
dočkali skvělé psíčkové s houskovými knedlíky. Po krátkém odpoledním klidu se jubilejní ročník už

konečně mohl zahájit. Všichni jsme se už nemohli dočkat, a
tak jsme se rovnou vrhli na první soutěž. Dali jsme si první
dvě soutěže, a jelikož dnes bylo teplo, další soutěže jsme
hráli na pískovně, u čehož jsme se i vyčvachtali a dostatečně
odpálili. Dostatečně omytý jsme se vydali zpátky do tábora,
kde jsme třemi rychlými hrami dokončili letošní hry bez
pranic. Poté už následovalo očekávané vyhlášení, kde jsme se
dozvěděli, že vedoucí zůstali opět neporaženi. 1. místo
obsadilo Šestero rytířů pod vedením Klaudinky, 2. skončili
Andělští rytíři pod vedením Vítka a na děleném 3. místě
skončili Zvířátka (Kájík) a Křižáci (Niki Č.). Následoval už jen
sladký ohňostroj a šli jsme se jen oteplečit a hurá na táborák,
na kterém jsme krom zpívání, si i předávali pochvaly, četla se naše kronika a rozdali se sluníčka za
nejlepší úklid (Zvíře a Jířa to letos na sluníčko opět nedotáhli). Poté už jen si pobrečet u posledních
dvou písniček a hurá do postele. Tak už jen zamknout, zhasnout, zalehnout a spát.
Dobrou noc.❤
PS.: Dnes se za námi přijel podívat Tadeáš, který nahradil svého bratra, který bohužel nemohl
přijet.
PPS.: Tahle kronika se psala snad nejdéle v životě. Dopsali jsme ji přesně ve 3:35. Dobrou noc.
Verča, Zvíře, Jířa, Týna, Agina, Eliška, Pepa

Den 15. – sobota 17. 7. 2021
Už je to tu zase. Náš milovaný tábor se
uchýlil ke konci… Do dnešního rána nás svým
hudebním talentem probudil Šíša a jelikož
máme dnes hodně práce, rozcvičku jsme
vynechali a mohli tak jít rovnou na zoubky.
Následně jsme se začali balit, přičemž nás ještě
vyrušila snídaně. Poté nás čekal nástup, po
kterém jsme se vrhli na uklízení tábora (letos tu
krom ohniště, tak velký nepořádek nebyl). Pak už jsme se vrátili k balení a uklízení našich stanů, se
kterými se zas na rok bohužel musíme rozloučit. Chvíli jsme si povídali, loučili se a nadešel opět čas
nástupu, při kterém jsme ukončili definitivně letošní tábor, který jsme si letos moc užili a děkujeme
vedoucím za skvělé soutěže a celotáborovou hru. Po nástupu jsme si zazpívali písničky na

rozloučenou, poplakali si, objali se, rozloučili se a vydali jsme se každý svou cestou domů. Děkujeme
všem za letošní tábor.

Budeme se zase těšit příští rok a snad se tu sejdeme v co největším počtu a v podobné sestavě. Už
teď nám všichni chybíte. Tak zase příští rok.
Ahoj! ♥♥♥
Verča, Zvíře, Jířa, Týna
…The end…

