KRONIKA
ŠKOLNÍ ROK 2021 – 2022

1. 9. jsme za zvýšených hygienických opatření slavnostně zahájili nový školní rok
2021/2022. 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 Denisu Šafářovou – a
přejeme jí mnoho profesních úspěchů. Přivítali jsme novou paní učitelku v naší mateřské
škole – paní učitelku Zuzanu Dvořáčkovou – a přejeme jí mnoho profesních úspěchů.
Připomeňme si: v období prázdnin byla prováděna údržba vnitřních a venkovních prostor
naší školy a školky – mimo jiné: rekonstrukce čelní fasády budovy ZŠ (etapa „byt a
tělocvična“), rekonstrukce fasády (etapa „patra WC“), rekonstrukce osvětlení „malé učebny“
a jídelny v MŠ, výměna oken v půdní vestavbě ZŠ, výměna oken (sklady) ZŠ, výměna
vstupních dveří (ŠD a sklady) ZŠ, rekonstrukce plotu ZŠ podél chodníku (etapa „brána –
branka“).

Milí přátelé školy, máme nový web! Najdete nás na adrese zsmsrapsach.cz a dozvíte se
tam vše, co se aktuálně děje v základní i mateřské škole. Na hlavní stránce máme odkaz na
Bakaláře a teď třeba aktuality k novému způsobu omlouvání žáků nebo k 1. září, kdy budeme
vítat prvňáčky a starší žáky testovat na COVID. Pozornost věnujte i sekci zájmových kroužků
v ZŠ, které budou v letošním školním roce pro všechny žáky zdarma, a přihlašovat se na ně
budete během prvních zářijových dnů přes Bakaláře. Web budeme ještě postupně doplňovat,
mějte tedy prosím strpení, kdybyste nenalezli právě to, co aktuálně hledáte. Ať se líbí!

Začátek školního roku a vítání prvňáčků
Milí prvňáčci, poprvé se uvidíme ve středu 1. září v 8.00. Váš třídní pan učitel Sváček si
Vás vyzvedne před školou a společně s paní starostkou a panem ředitelem se přivítáme u
Vás ve třídě, kde Vám předáme malé překvapení. Tím začne Vaše velké školní

dobrodružství. Rodiče, kteří své děti doprovodí, musí mít při vstupu do budovy ochranu úst
a nosu.
Ostatní ročníky se 1. září od 7.45 pod dohledem svých učitelů ve třídách otestují na
COVID-19. Prvňáčky toto čeká až o den později.
Teď ještě pár organizačních věcí, které je třeba dodržovat:
1) Každá osoba (žáci, studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do
budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným
prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.
2) Žáci (případně zaměstnanci), kteří se nepodrobní testování a současně se na ně
nevztahuje žádná z výjimek (tj. žáci a zaměstnanci, kteří jsou povinni po celou dobu pobytu
ve škole nosit respirátor/roušku), jsou povinni při konzumaci stravy a nápojů dodržovat
odstup od ostatních osob (tedy těch, kteří se testují, mají ukončené očkovaní, jsou po
prodělání nemoci, případně nemohou vůbec nosit respirátor/roušku) nejméně 1,5 m.
3) Pokud žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku, škola (školské
zařízení) nemůže v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit
žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb.
4) Podle aktuálně platného ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, osoby, které
se vracejí ze zemí s vysokým, velmi vysokým nebo extrémním rizikem nákazy a na které se
nevztahuje některá ze stanovených výjimek (pro očkované osoby, pro osoby s prodělaným
onemocněním covid-19 apod.), jsou po vstupu na území ČR povinny se nejdříve 5. den, resp.
10. den v případě návratu ze zemí extrémního rizika nákazy, nejpozději však 14. den, podrobit
RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán ochrany veřejného
zdraví výjimečně nerozhodl jinak. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti
viru SARS-CoV-2 musejí uvedené osoby setrvat v samoizolaci.
1. 9. jsme zveřejnili informace k zájmovým kroužkům v naší škole (Seznam
kroužků | Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu | Jižní Čechy (zsmsrapsach.cz):
na zájmové kroužky se budou žáci přihlašovat prostřednictvím Bakalářů v prvních
dvou zářijových týdnech. Z jazykových kroužků (AJ, FJ) bude realizován ten, o který bude
větší zájem. Ve středu bude podle zájmu realizován buď výtvarný kroužek nebo kroužek
stolních, slovních a jiných her.
Zájmové kroužky: anglický jazyk – p. uč. Lenka Jáchymová (pátek 12.45 – 13.30, I.
stupeň); francouzský jazyk – p. uč. Lenka Jáchymová (pátek 12.45 – 13.30, I. stupeň); hra na
zobcovou flétnu – p. uč. Jana Šikrová (pátek 12.00 – 12.45, I. stupeň); výtvarný – p. uč.
Radka Círalová (středa 13.00 – 14.30, 1 x 14 dní, I. stupeň); stolní, slovní a jiné hry – p. uč.
Radka Círalová (středa 13.00 – 13.45, I. stupeň); sportovní hry I. stupeň – p. uč. Ivana
Záhorovská (středa 12.45 – 13.30); sportovní hry II. stupeň – p. uč. Jaromír Sváček (čtvrtek
15.00 – 15.45); pískování pro I. stupeň – p. uč. Lucie Gerndtová (pondělí 12.35 – 13.20, 1 x
14 dní); pískování pro II. stupeň – p. uč. Lucie Gerndtová (středa 13.45 – 14.30, 1 x za 14
dní); badatelský klub – p. uč. Martin Kvapil (středa 13.30 – 15.00, 4. – 9. třída); TOM
„Práčata“ – p. Karel Snětina, p. uč. Radka Círalová (pondělí 13.45 – 15.00).

3. 9. převzala agendu KLUBU MLADÝCH ČTENÁŘŮ (KMČ) – ALBATROS p.
uč. Pavlína Křížová.
DĚKUJEME p. uč. K. SNĚTINOVI ZA MNOHALETOU PRÁCI
PŘI SPRÁVĚ KMČ!!!
4. 9. jsme s oddílem podnikli výpravu „3 extrémní výstupy na vrcholy v okolí
Rapšachu“. Zlezli jsme Pommerův kopec (495 m nad mořem), Spálený kopec (nejvyšší a
nejtěžší vrchol – 521 m nad mořem) a bezejmenný vrchol (přezvaný Kubou na Tři tečky)
s kótou 491 m nad mořem. Bylo nás patnáct a všichni jsme si to krásně užili, i když se
některým už na konci trochu pletly nožičky!
Cestou jsme hráli oblíbenou „Kolíčkovanou“. Kolíček do cíle na Tokáništi donesl Jára
a musel splnit úkol – jít 200 metrů pozpátku. Ale ostatní ho v tom nenechali, a tak jsme
nakonec šlapali zadečkem napřed všichni.
A taky jsme plnili 11 úkolů a splnili je i úplní nováčci. Na posledním vrcholu jsme
byli každý odměněni bonbónkem a pamětní lístkem.
Díky Radce Círalové, která celou výpravu připravila!

6. 9. – 10. 9. a 28. 9. se u nás na Rapšachu uskutečnily SBÍRKOVÉ DNY
SVĚTLUŠKY, a to díky Asociaci TOM ČR a TOM 2402 Práčata Rapšach.
DĚKUJEME VŠEM ZÚČASTNĚNÝM
ZA ORGANIZACI, ÚČAST A PODPORU!!!

Od pondělí 6. 9. do neděle 12. 9. 2021 jsme vybírali dary pro nadaci Českého rozhlasu
"SVĚTLUŠKA".
Zatím jsme vybrali:
Pepča a Kuba - 1.710,- Kč
Kájina a Eliška - 2.096,- Kč
pí. uč. Lucka G. - 2.979,- Kč
Janička a Kačka - 3.040,- Kč
Simča a Nelča - 3.845,- Kč
CELKEM - 13.670,- Kč
DĚKUJEME VŠEM! KTEŘÍ PŘISPĚLI!
Sbírka ještě bude pokračovat v úterý 28. 9. 2021 během Zikmundohraní.

13. 9. byla zahájena činnost v následujících zájmových kroužcích Seznam kroužků |
Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu | Jižní Čechy (zsmsrapsach.cz): anglický jazyk –
p. uč. Lenka Jáchymová (pátek 12.45 – 13.30, I. stupeň); francouzský jazyk – p. uč. Lenka
Jáchymová (pátek 12.45 – 13.30, I. stupeň); hra na zobcovou flétnu – p. uč. Jana Šikrová
(pátek 12.00 – 12.45, I. stupeň); sportovní hry I. stupeň – p. uč. Ivana Záhorovská (středa
12.45 – 13.30); výtvarný – p. uč. Radka Círalová (středa 13.00 – 14.30, 1 x 14 dní, I. stupeň);
pískování pro I. stupeň – p. uč. Lucie Gerndtová (pondělí 12.35 – 13.20, 1 x 14 dní);
pískování pro II. stupeň – p. uč. Lucie Gerndtová (středa 13.45 – 14.30, 1 x za 14 dní);
badatelský klub – p. uč. Martin Kvapil (středa 13.30 – 15.00, 4. – 9. třída); TOM „Práčata“ –
p. Karel Snětina, p. uč. Radka Círalová (pondělí 13.45 – 15.00).
14. 9. jsme zveřejnili: včera si čtvrťáci a páťáci se svou p. tř. uč. Janou Šikrovou užili
krásné babí léto v rámci projektového dne, nazvaného podle knihy, kterou společně čteme Bratři Lví srdce. Společně s hlavními hrdiny knížky jsme plnili různé úkoly nejen z českého
jazyka a matematiky, ale protože je kniha hlavně o věrném přátelství, i my jsme pomocí úkolů
utužovali přátelské vztahy se staronovými i úplně novými kamarády. A protože dobrý přítel
pomáhá ostatním, zakoupením papírových tykadel jsme přispěli nadaci Světluška, která
pomáhá našim nevidomým kamarádům. Zkrátka jsme si užili krásný společný den.

14. 9. počínaje si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z ovoce nebo
zeleniny 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.
Závozy vitamínků a mléčných pochoutek se uskutečňují – nově – každý lichý týden.
DĚKUJEME A PŘEJEME DOBROU CHUŤ!!!
20. 9. jsme zveřejnili: my, malí turisti, jsme začali několika seznamovacími hrami,
ledolamkami, dále hráli honičky, vybiku vracečku a hru štěstíčko. Bylo nás 11 – většinou
nováčci: Kája, Jára, Tonda, Dáda, Jonášek, Honzík, Áďa, Eliška, Vítek, Adélka, Monča. Ať
se vám mezi námi líbí! Velcí se budou letos scházet po mnoha letech opět v klubovně, kterou
máme na "fiňáku" farmy Rapšach. Díky Petrovi Kepkovi za bezplatný pronájem a Eší za

vzorně
uklizenou
klubovnu!
Bodování
oddílu: http://www.rapsach.cz/tom1/

najdete

na

webových

stránkách

Přátelé, kamarádi!
Oznamuji vám, že dnes byly na adrese http://www.rapsach.cz/tom1/ spuštěny nové
stránky oddílu. Staré stránky do roku 2020 zůstávají na adrese http://www.rapsach.cz/tom/
Kája
23. 9. jsme zveřejnili: minulý týden jsme v hodinách tělesné výchovy 4. a 5. ročníku
uspořádali atletický trojboj složený ze skoku z místa, hodu kriketovým míčkem a běhu na 60
m.
V součtu všech tří disciplín se na stupních vítězů umístili tito borci:
Dívky:
1. místo - Štěpánka Martínková
2. místo - Hanička Daňková
3. místo - Vanda Stellnerová
Chlapci:
1. místo - Matýsek Švec
2. místo - Kubík Kovářík
3. místo - Daník Kica a Matý Holub.

DĚKUJEME VŠEM ZÚČASTNĚNÝM A K ÚMÍSTĚNÍ GRATULUJEME!!

25. 9. jsme zveřejnili:
Díky zapojení do výzvy Šablony III pokračuje ve své činnosti Badatelský klub
(dříve výtvarný kroužek). Klub je realizován ve středu (13.30 – 15.00 hodin) pro žáky a
žákyně 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.
Díky online kurzu na Prusa Academy tým našich vyučujících získal základní 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
– využili jsme při přípravě sdíleného projektu „Fyzika – trojúhelník veličin (s, v , t)“, 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.
V rámci aktivit badatelského klubu a domácí přípravy vytvořil první žákovský
projekt 3D tisku pod názvem „Hrneček“ žák 9. třídy Dominik Dvořák.
DĚKUJEME!!!

25. 9. jsme si s malými turisty podzimní výpravu opravdu užili. Počasí nám přálo,
sluníčko bylo fajn a díky němu jsme si udělali několik stínových fotek. Můžete hádat, kdo je
kdo :) Úkoly jsme splnili v lese, i úplným začátečníkům se dařilo skvěle. Ušli jsme asi 4

km, některé TOMíky bolely nožičky. Budete muset více trénovat, lenoši!!! Těším se na příště!
Círalová Radka

27. 9. se v rámci ředitelského volna uskutečnila příprava (občerstvení pro návštěvníky)
na zítřejší „12 a půltý ročník Zikmundohraní“.
DĚKUJEME VŠEM ZÚČASTNĚNÝM!!!

28. 9. zorganizovala Obec Rapšach a SDH Rapšach za podpory a účasti místních
podnikatelských subjektů a naší ZŠ a MŠ „12 ½. ročník Zikmundohraní“ spojený
s připomenutím Dne české státnosti.
Z programu setkání: od 8.00 hodin mše (kostel sv. Zikmunda), od 9. hodin vystoupení
našeho flétnového kroužku, dětí z naší mateřské školy, rapšašského tanečního souboru Trnky

brnky, hasičů Cihelňáčků a kapely Four Johns. Pro návštěvníky bylo připraveno občerstvení –
specialitky naší teplé a studené kuchyně a dobroty z naší pekárničky.
DĚKUJEME VŠEM NÁVŠTĚVNÍKŮM ZA PODPORU!!!
DĚKUJEME AUDIO KROPÍK!!!
DĚKUJEME NAŠIM SPONZORŮM!!!
DĚKUJEME OBCI RAPŠACH!!!
DĚKUJEME VŠEM VYSTUPUJÍCÍM!!!
DĚKUJEME VŠEM ORGANIZÁTORŮM A VŠEM ZÚČASTNĚNÝM
ZA ZDÁRNÝ PRŮBĚH 12 ½. ročníku ZIKMUNDOHRANÍ!!!

Tak jen za dnešek (28. 9. – 12 1/2. ročník Zikmundohraní a připomenutí Dne české
státnosti) jsme vybrali pro Světlušku přes osm tisíc! Ještě jednou moc děkujeme všem

dárcům. Zvlášť, když jsme měli na prodej předměty za 14.220,- Kč a vybrali jsme celkem
21.830,- Kč, takže 7.610,- jste dali navíc.
Za dnešek děkuju Lukáškovi Grundzovi a Peperoun Břenek, zvláštní poděkování
zaslouží neuvěřitelná dvojice Martin Hubálovský a Vítek Švec!
Díky, díky, díky! Kája #svitimevetme #svitimevTOM #tomíci

1. 10. jsme v 1. třídě oslavili Mezinárodní den hudby písničkou Pyšný drak.

4. 10. Světový den zvířat ve 2. a 3. ročníku: připomněli jsme si, že i zvířata jsou
součástí naší planety. Přišli jsme do školy v oblečení s motivy zvířat, dozvěděli se zajímavosti
z jejich života, hráli hru na rozvoj paměti, četli, hádali, aj. Prostě jsme si tento den společně
užili! (Proběhla tandemová výuka, v rámci výzvy MŠMT ČR Šablony III.)

5. 10. jsme zveřejnili další úspěšný 3D počin "Studie budovy naší školy" našeho
architekta a stavitele Domči Dvořáka.

5. 10. jsme zveřejnili:
Jaké bylo září v naší mateřince? Nejprve jsme se přivítali:
https://www.zsmsrapsach.cz/a-63-privitani-deti-v-ms.html

A následně vyváděli spoustu zajímavých a užitečných věcí:
https://www.zsmsrapsach.cz/a-65-zari-2021.html

5. 10. se Kubík Kovářík ze 4. ročníku zúčastnil Logické olympiády - soutěže,
pořádané Mensou České republiky. Celkově se do této soutěže letos přihlásilo přes 75 000

žáků z celé republiky. V kategorii A1 se v rámci Jihočeského kraje Kuba při své první účasti
v této soutěži umístil z celkového počtu 648 dětí na pěkném 171. místě.
Děkujeme Kubíkovi za vzornou reprezentaci naší školy!!!

6. 10. jsme zveřejnili:
Mezinárodní den hudby (1. října), mezinárodní den zvířat (4. října) a mezinárodní den
úsměvu (5. října) jsme s dětmi ze 4. a 5. ročníku spojili v rámci hudební výchovy do
jednoho projektu s názvem "Kdyby prase mělo křídla" - Mezinárodní den hudby (1.
října),... - ZŠ a MŠ v Rapšachu (facebook.com)
Během hodin výtvarné výchovy jsme se ve 2. a 3. ročníku zaměřili na malbu
sopky. Inspiroval nás nedávný výbuch na Kanárských ostrovech. Ve 4. a 5. ročníku jsme se
zase pokoušeli napodobit slavný obraz Vincenta van Gogha "Hvězdná noc".

Přátelé, kamarádi!
Letos uplynulo 40 let od založení našeho oddílu. Zatím se však nemůžeme, díky
hygienickým opatřením, sejít. Tak snad na jaře 2022! Zájemci, pište, prosím, na messenger.

Pokud už nevíte, v kterém roce jste byli
http://www.rapsach.cz/tom1/files/clen.pdf Kája

členy oddílu,

podívejte

se

sem:

Přátelé, kamarádi!
40 let uteklo jako voda a byl bych rád, kdybychom se tu podělili o své vzpomínky na
oddílový život. Pokud máte doma nějaké fotky, pochvaly, diplomy, pošlete mi je, prosím, na
messenger. Já občas přidám nějakou fotku...První várka je od Olina a Hanky.

6. 10. tvořili a vyráběli naši žáci a žákyně ve školní družině pod vedením p. vych. Šárky
Tvrzické a p. vych. Anny Ticháčkové postavičky zvířátek z kaštánků a špejlí.

11. 10. se uskutečnila tandemová výuka ve spojené 2. a 3. třídě - "Technika, věda,
rozšířená realita (AR) a programování kolem nás" - interaktivní výstava ve školní družině
- spolu s p. uč. Radkou Círalovou, p. uč. Annou Ticháčkovou, p. uč. Martinem Kvapilem a za
podpory p. řed. Martina Wipplingera. Ve dvou vyučovacích hodinách jsme se zaměřili spolu s
dětmi na následující: psaní, kreslení a malování na grafickém tabletu, bádání pomocí USB
mikroskopu a USB lupy (ve srovnání s běžnou lupou), pozorování Sluneční soustavy, jejích
planet a hlavní hvězdy a také veleještěrů, robotů a světa Star Wars prostřednictvím plakátu,
kartiček, knihy, školních tabletů a mobilních aplikací rozšířené reality (AR). Zkoumali jsme
světelné efekty plazmové koule a LED žárovky - pomocí dálkového ovládače. Zaujal nás
rovněž Ozobot Evo a jeho putování po dráze sestavené z puzzlů nebo namalované fixami na
čtvrtku; také jsme Evo zdobili barevnými samolepkami. Sledovali jsme 3 D tisk píšťalky na
tiskárně Original Prusa Mini. Těšíme se na setkání příští úterý (s grafickým tabletem,
programováním Evo a rozšířenou realitou).

11. 10. jsme zveřejnili: v deváté třídě si žáci vyzkoušeli základy obchodní angličtiny.
Vyzkoušeli jsme si firemní meeting. Personální oddělení mělo za úkol pohovor s
uchazečem o práci, obchodní oddělení nám na meetingu sdělilo, jak klesají prodeje a co by
nám pomohlo je zvýšit. Marketingové oddělení nám představilo nový produkt a slečna
recepční přijímala telefonáty a návštěvy. Přestože to byla hra, taková zkušenost se žákům
může v budoucnu hodit.

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

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

- z každé kategorie potřebujeme znát tři nejlepší řešitele (v případě, že
stejný počet bodů obdrží více soutěžících, sdělte všechna jména).
Výpis z výsledkové listiny PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN 2021
1. místo Soňa Holá (58 bodů)
2. místo Simča Šimáčková, Krista Holubová a Samy Dudiová (57 bodů)
3. místo Eliška Konečná (56 bodů).
Děkujeme všem zúčastněným soutěžícím za prokázané dovednosti a znalosti a
umístivším se na stupních vítězů gratulujeme!!!
13. 10. jsme zveřejnili zprávičky z naší mateřské školičky (Aktuality z MŠ | Základní
škola a Mateřská škola v Rapšachu | Jižní Čechy (zsmsrapsach.cz):
po prázdninách jsme se přivítali se všemi dětmi (třídou starších dětí Motýlků a
nejmenších Koťátek). K seznámení dětí nám pomohly přivítací hry. Děti se vyfotily
v uvítacím fotorámečku.

Září 2021
V měsíci září na nás čekala tato témata:
Kdo všechno přišel do školy?
- školka nás baví
- mám kamarády
- tady jsem doma
Sklízíme plody podzimu
- na poli
- na zahradě.
Seznámili jsme se s novými dětmi. Snažili se uhodnout, co je ve školce nového.
Zopakovali si bezpečnost při pobytu ve školce. Namalovali jsme si obrázky rodiny. Z

prázdných krabiček stavěli 3D domečky. Seznámili se s hudebními nástroji - kytarou, klávesy
a s Orffovým instrumentářem. Ve třídě jsme se seznamovali se značkami a prostředím školky.
Seznamovací hry pomohly k poznání kamarádů. Oslavili jsme společně narozeniny kamarádů
ze školky.

Třída Motýlků nacvičila vystoupení na malé Rapšašské Zikmundohraní - "Clap, clap
song" a tanec na písničku "Mami, vem mě do Zoo" M. Růžičkové. Třída Koťátek trénovala s
psychomotorickým padákem a hudbou říkanku "Kolo, kolo mlýnský". Tato tři krátká
vystoupení nám udělala všem radost při vystoupení na návsi.

V tématu "na poli" jsme se seznámili s plodinami a se zvířaty žijícími v okolí pole a na
poli. Vyzkoušeli jsme si let vlaštovek za moře a zase zpět pomocí překážkové dráhy. Ve třídě
Koťátek jsme společně sklidili brambory (tisk brambor na pytel). K říkance „Princeznička na
bále“ děti navlékaly korálky na šňůrku pro rozvoj jemné motoriky.

Tématem "na zahradě" nás celý týden provázelo jablko. Tančili jsme tanec Mazurku
na písničku "Měla babka". Pomocí jablek jsme zkoušeli předmatematické dovednosti, postřeh,
vytrvalost a soustředění. I chuťové pohárky nezůstaly nepovšimnuty. Ochutnali jsme štrůdl a
křížaly z jablek na školkové zahradě. V tématu "na zahradě" budeme ještě pokračovat v
měsíci říjnu.

Zúčastnili jsme se celostátního charitativního běhu Teribear. Děti byly rády, že
touto cestou mohly přispět na nadaci Terezy Maxové.

13. 10. rámci aktivit badatelského klubu a domácí přípravy vytvořil svůj první
žákovský projekt 3D tisku pod názvem „Hrnek s ouškem“ žák 6. třídy Marek Šťáva.
DĚKUJEME!!!

14. 10. jsme měli tu možnost potěšit zaměstnance a hosty Státního oblastního archivu v
Třeboni, kteří se v rámci exkurze na téma Vitorazsko vypravili do naší obce, malým

hudebním přivítáním v místním kostele. O vystoupení se postaral 4. a 5. ročník pod vedením
paní učitelky Šikrové.
DĚKUJEME!!!

15. 10. besedovali (o 2. a 3. vyučovací hodině) naši žáci a žákyně 9. třídy v rámci
přípravy na další povolání s paní Mgr. Martou Vysokou, poradkyní pro volbu povolání
z Úřadu práce v Jindřichově Hradci, o svém profesním zaměření, nabídce středního
školství a uplatnění na trhu práce.
18. 10. se žáci a žákyně 6. třídy a PoVo Informatika v praxi vypravili s p. uč. Lenkou
Jáchymovou a p. uč. Denisou Šafářovou v rámci výuky ICT a mediální výchovy do Českých
Budějovic, kde navštívili Jihočeské muzeum a Hitrádio Faktor.
Žáci 6. až 9. ročníku zavítali v rámci předmětu mediální výchova v pondělí 18. října
do Hitrádia Faktor v Českých Budějovicích. Viděli práci moderátorky a zprávařky a to
i On Air, tedy v přímém vysílání. Dozvěděli jsme se, jak se stát moderátorem v rádiu, jak

funguje vysílání, a mohli jsme si sami vyzkoušet, jak by v rádiu zněl náš hlas. Ve Faktoru
vládla velmi přátelská atmosféra.

19. 10. besedovali naši vycházející žáci a žákyně s p. Ing. Vladislavem Trskem z SOU a
SOŠ Trhové Sviny o svém dalším profesním růstu, aktuálních podmínkách přijetí ke studiu
na této škole (včetně jeho průběhu a ukončení, stipendijních programech, ubytování, trávení
volného času) a také o následném uplatnění na trhu práce. Více na
http://www.souts.cz/studijni-obory
Děkujeme p. Ing. V. Trskovi za velmi cenné a poučné informace do našeho
profesního portfolia!!!
19. 10. se uskutečnila tandemová výuka ve spojené 2. a 3. třídě - "Programování s
Ozobotem Evo, práce s grafickým tabletem a rozšířená realita" (pokračování interaktivní
výstavy z 11. 10.) pod vedením p. uč. Radky Círalové, p. uč. Anny Ticháčkové a p. uč.
Martina Kvapila a za podpory p. řed. Martina Wipplingera.
Žáci a žákyně 3. třídy se v prostorách školní družiny zaměřili na kreslení a malování trasy
pro Ozobota Evo – využili nálepky s barevnými kódy („ozokódy“); také sestavovali dráhu z
puzzlů. Posléze se připojili k druhákům, kteří se soustředili na kreslení a malování na grafický
tablet a rozšířenou realitu (AR) – využili jsme všechny školní tablety.
Na konci setkání jsme se na školní zahradě zúčastnili startu rakety. Jako vzpomínku na
3D tisk si děti užily píšťalky vytištěné na naší tiskárně.
DĚKUJEME VŠEM ZÚČASTNĚNÝM A TĚŠÍME SE NA DALŠÍ BÁDÁNÍ!!!

19. 10. jsme zveřejnili: v říjnu žáci ve školní družině tvořili na téma Halloween.
Vymalovali a nalepili jsme si 3D strašidelné obrázky, poskládali jednoduché origami lebky,
z papírových talířů, temperových barev a provázku zase vytvořili pavučiny i s pavoukem a na
závěr jsme si poskládali papírové netopýry. Všechny výrobky se žákům moc povedly.

21. 10. – 22. 10. se v naší škole za účasti žáků a žákyň 4. – 9. třídy a jejich vyučujících
uskutečnila noc spojená s rozmanitými aktivitami, večerním putováním a stezkou odvahy ve
stylu Halloween a následným (páteční dopolední výuka) naučně poznávacím a relaxačním
pobytem v přírodě (venkovní areál školy, okolí Rapšachu, Štaindlův kopec).
A jaké hry a soutěže si pro nás naši vycházející žáci a žákyně připravili? Halloweenské
výkresy, Básničky Halloweenské, Halloweenské masky, Schovávání věcí, Mumie, Karaoke,
Ochutnávka, Opičí dráha, Znělky z filmů, Poznávání věcí.

V rámci aktivit badatelského klubu a zejména domácí přípravy vytvořil druhý a
rozsáhlý žákovský projekt 3D tisku pod názvem „Škola“ žák 9. třídy Dominik Dvořák.
DĚKUJEME!!!

Z výsledkové listiny (herní halloweenské dopoledne 22. 10.)
1. místo tým Simči Šimáčkové
2. místo tým Káji Žahoura
3. místo tým Pepči Břenka.
GRATULUJEME!!!

Děkujeme dětským a dospěláckým organizátorům z řad našich vycházejících žáků a
všem účastníkům za zdárný průběh akcí ve stylu Halloween
a rodičům našich žáků a žákyň za jejich podporu!!!
22. 10. jsme zveřejnili: další hodiny ze série tandemového vyučování na
téma Halloween numbers pod vedením p. uč. Lenky Jáchymové a p. uč. Radky Círalové.
Ve dvou hodinách anglického jazyka se žáci a žákyně 2. a 3. ročníku hravou formou učili
čísla a slovíčka související s tímto podzimním svátkem. Angličtinu si užili jak druháci, tak
jazykově zkušenější třeťáci. Tandemová výuka je financována z výzvy Šablony III - OP
VVV.

22. 10. jsme zveřejnili: Den stromů na I. stupni – 2. a 3. ročník. Do hodiny čtení a
českého jazyka zavítal z lesní školky javor klen. Přečetli jsme mu příběh O starém javoru,
ukázali mu, jak bude vypadat za 600 let (nejstarší javor u Věstonic), napsali přání k svátku.
Děkujeme!!!

22. 10. jsme zveřejnili: Den stromů na I. stupni - 4. a 5. ročník. Podle keltského
stromového horoskopu jsme se pokusili najít si každý svůj strom a nakonec jsme si i jeden
zasadili. Už se moc těšíme, jak nám na jaře provoní celou třídu. A cestou jsme ještě stihli
exkurzi v keramické dílně u Kováříků.
Děkujeme!!!

23. 10. se od 14.00 na fotbalovém hřišti uskutečnila Drakiáda. Tak letos 18 draků a přes
40 lidiček. Vítr slabý, ale 7 draků létalo stabilně. Vítězové "Výšky": Vanesska T. a Barča a
Vanda S. A samozřejmě Kováříkovi, kteří příští rok poletí s půlkilovým závažím!
Díky
všem!

25. 10. jsme zveřejnili: naše malé velké výtvarnice z výtvarného kroužku tvořily během
září a října práce na téma Muchomůrky, Podzimní ovoce, Není zebra jako zebra a Veselé
deštníky. Vyzkoušely si malbu, kresbu, tisk přírodnin, stříhání a lepení. Obrázky se jim moc
povedly.

26. 10. se uskuteční vánoční focení s paní Annou Petrželovou.
26. 10. skončilo čtyřdenní projektové vyučování ve 2. a 3. ročníku na téma Halloween, a
to nalezením strašidelného pokladu na půdě. Tomu předcházelo plnění celkem 23 úkolů –
vytvořili jsme si vlastní strašidelný příběh po větách, foukali duchy, hledali kostlivce,

vydávali strašidelné zvuky, zpívali, řadili slova podle abecedy, počítali, hledali česnek, co
zažene upíry aj. Na plnění úkolů dohlížel Strachoduch (pavouček). Trochu jsme se báli, ale
hodně jsme se nasmáli!

27. 10. – 29. 10. podzimní prázdniny.
3. 11. jsme zveřejnili: minulý týden se druhák Honzík Šikr zúčastnil Logické
olympiády. Ve své kategorii se v rámci jihočeského kraje z celkového počtu 90 účastníků
umístil na krásném 6. místě. Honzíkovi gratulujeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci
školy.

5. 11. jsme zveřejnili: také na začátku listopadu se žáci ve školní družině věnovali
tvoření. Vyrobili krásný podzimní věnec z papírových listů, podzimní deštivé počasí si
připomněli výrobou barevných deštníků a malování, lepení a stříhání si procvičili na
papírových hadech.

7. 11. v 06.00 hodin SEZČ jsme zaznamenali pokles teploty na - 3,7°C.
9. 11. se uskutečnil projektový den Stavitel mostů v 1. a 2. třídě (vzdělávací program
týmu Malé technické univerzity, který přibližuje zábavnou formou svět vědy a techniky).
V úterý se žákyně a žáci 1. a 2. ročníku stali staviteli mostů. Nejprve se dozvěděli něco
o Karlu IV. a Karlově mostu. Seznámili se s tím, co jsou to pilíře, oblouky, vázání cihel apod.
Nejdříve se stavěly malé mosty, do malty se házela vajíčka. V závěru projektového dne děti
společně postavily Karlův most, po kterém se prošli malí i dospělí. Světem stavitelství
provedla děti zábavnou formou lektorka p. Čechová z Malé technické univerzity.
DĚKUJEME!!!

9. 11. jsme zveřejnili zprávičky z naší mateřské školičky:
V měsíci říjnu jsme se věnovali těmto tématům:


Jak jsme potkali jablko





Na zahradě
V lese
Vznik Československa

Děti jsme poučili o bezpečnosti při pohybu v MŠ, ve třídě, na školní zahradě, při
vycházkách a na hřišti.
Ochutnávali jsme výrobky z jablek ze zahrady MŠ. Vytvořili jsme a upekli jablečnou
kapsu. Povídali si o zdravé a nezdravé výživě.
Zařadili jsme cviky s prvky jógy. Vyzkoušeli si předmatematické schopnosti. Zatančili
tanec Mazurka.
Prošli jsme se do lesa. V lese jsme vytvořili skrýše pro skřítky i mandaly z přírodnin.
Prohlédli jsme si některé houby v lese a v mateřince jsme se je pokusili vymodelovat z
modelíny.
Do „domečku pro broučky“ od paní učitelky Lenky jsme dali „spát“ naše broučky, které
jsme vyrobili ze skořápek od ořechů. Zazpívali jsme jim podzimní písničky a ukolébavky.
Domeček budeme sledovat, zda se nám zabydlí i živí obyvatelé.
Oslavili jsme svátek vzniku Československa. Poslechli jsme si hymnu, poskládali puzzle
vlajky a znaku.
Užili jsme si vánoční focení v ZŠ.
Naučili jsme se další písničky a rytmizovali s pomocí Orffova instrumentáře.

10. 11. jsme zahájili dobročinnou sbírku pro Fond Sidus, o.p.s. formou prodeje:
„Zelníčkovi“ (cena 100,- Kč), „Sada Moře (placky)“ (cena 40,- Kč). Více také
na http://www.fondsidus.mypage.cz/menu/o-nas
Velmi děkujeme všem přispěvatelům!!!
10. 11. se uskutečnilo jednání pedagogické rady a následně třídní schůzky rodičů
s vyučujícími.
12. 11. jsme zveřejnili: svatý Martin ve 2. a 3. ročníku do hodin českého jazyka a
matematiky nepřivezl bílý sníh, ale mnoho zajímavých úkolů, svatomartinskou matematiku,
pranostiky, husičkovou soutěž dvojic. Žáci ve skupinách spolupracovali na myšlenkových
mapách, životabásních aj. Svatého Martina oslavil i 4. a 5. ročník.

15. 11. se výprava našich žáků a žákyň 2. – 5. třídy pod vedením p. uč. Radky Círalové
a p. uč. Jany Šikrové zúčastnila Tvořivých dnů v DDM Třeboň.
Akce s nasmlouvanou dopravou se konala v rámci aktivit Místní akční skupiny
Třeboňsko o.p.s.
V pondělí 15.11. se velká část I. stupně vypravila do DDM v Třeboni na Tvořivé dny,
pořádané MAS Třeboňsko. Užili jsme si krásné dopoledne plné vyrábění z hlíny, vlny, plsti a
spousty dalších materiálů a odvezli jsme si nejen krásné zážitky, ale i vánoční věnec a
skřítky.
DĚKUJEME!!!

15. 11. jsme zveřejnili: minulý týden jsme ve školní družině tvořili na téma sv. Martin.
Přečetli jsme si legendu a básničku, povídali si o pranostikách. Nakonec jsme udělali krásný
velký plakát s Martinem na bílém koni, vybarvili omalovánky a vytvořili zápichy koní s
hřívou z bavlny.

16. 11. byla naše sborovna vybavena novou kopírkou s tiskárnou a skenerem.
16. 11. se uskutečnila tandemová výuka Aj („Shapes“) ve 2. a 3. třídě pod vedením p.
uč. Lenky Jáchymové.
Tento týden se uskutečnila tandemová výuka (výzva MŠMT Šablony III) ve 2. a 3.
ročníku – Shapes pod vedením p. uč. Lenky Jáchymové a p. uč. Radky Círalové. De dvou
hodinách anglického jazyka se žáci a žákyně pomocí her naučili nová slovíčka, spolupracovali
ve dvojicích a zpívali.

17. 11. si naši Tomíci připomněli dnešní významné výročí "Velkou šifrovací hrou o
skřítka Šifráčka". Zúčastnilo se jí 21 současných členů oddílu a jejich kamarádů. A taky Alfík
- bezva pes. Díky všem za jejich nasazení! Všechno ostatní zjistíte z fotek. O tom, proč
potencionální vítězové skončili až čtvrtí se tu nebudu rozepisovat. Třeba vám to vysvětlí
sami... Úplně nejvíc děkuji Eší, která to všechno připravila, vytiskla, zalaminovala, rozvezla,

sebrala, hledala zbloudilé, fotila... Díky! Pak Kreklíkům Kamče a Honzovi za vypalované
medaile a Majce za buchtu. Já už obstaral jen start a cíl. Takže za rok znovu! Kája

18. 11. zrealizovala p. uč. Alena Nedorostová se svým odborným týmem instalaci
anděla ve venkovních prostorách u bočního vchodu do školy.
19. 11. jsme zveřejnili: „Kniha je přítel, který nezklame,“ vědí čtvrťáci i
páťáci. Poslední dva měsíce jsme společné hodiny čtení strávili v Nangiale. Že nevíte, kde to
je? Tak to si musíte přečíst knihu Astrid Lindgrenové Bratři Lví srdce. Nás napínavý
příběh dvou statečných bratrů úplně očaroval a nemohli jsme se dočkat každé další kapitoly.
U nás ve třídě opravdu platí - Kniha je přítel, který tě nikdy nezklame!

22. 11. počínaje se v naší škole uskutečňuje plošné testování na SARS-CoV-2.

22. 11. jsme zveřejnili: zdolávání alpských vrcholů v 8. a 9. ročníku - v rámci výuky
zeměpisu se žáci osmého a devátého ročníku zúčastnili besedy o rakouských Alpách.
Prostřednictvím fotografií se mohli podívat na některé alpské vrcholy a poslechli si vyprávění
o jejich zdolávání. Prohlédli si vybavení, které horolezci používají při pohybu po zajištěných
cestách (ferratách) a po ledovci (jištění, mačky, cepíny, atd.). Vše si mohli vyzkoušet.

23. 11. jsme zveřejnili: druháci a třeťáci si připomněli zásady slušného chování,
zvláště zdravení. Žáci se seznámili s tím, jak "World Hello Day" vznikl a s historií
nejběžnějších pozdravů u nás i ve světě. Nejvíce jsme se pobavili při praktické ukázce
některých světových pozdravů - vyplazování jazyka, přiložení ucha na ucho (Tibet),
ohmatávání hlavy (africké národy), tančení kolem sebe (Keňa), očichání se navzájem
(Mongolsko), vzájemné zmáčknutí palců u ruky (Zambie) aj.

24. 11. v 06.00 hodin SEZČ jsme zaznamenali pokles teploty na - 4,9°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!!!
24. 11. jsme zveřejnili:
Včera (23. 11.) jsme zahájili plavecký výcvik v Jindřichově Hradci! Snad nám ho
pandemie nezkomplikuje a my zvládneme všech plánovaných 10 lekcí.

V hodinách tělocviku uspořádal 4. a 5. ročník tradiční soutěž "Hop přes
švihadlo". Mezi chlapci skokany se na 1. místě umístil Daneček Kica s 76 přeskoky za
minutu a v kategorii dívek a také celkovým vítězem se stala Hanička Daňková s 93 přeskoky
za minutu. Všem borcům gratulujeme ke skvělým výkonům!

27. - 28. 11. nám Paní Zima poprvé nadělovala do sněhové peřinky.

29. 11. jsme zveřejnili: dnes jsme společně (4. + 5. třída) přivítali nejen adventní čas,
ale hlavně první sníh.

29. 11. navštívil pan Jan Nový ze Záchranné stanice pro volně žijící zvířata (v Třeboni)
v rámci zážitkového programu „Sovy“, rozvíjení vztahu k přírodě a upevňování sociálních
vazeb naše žáky a žákyně 1. – 3. třídy a jejich vyučující: v pondělí 29. listopadu přiblížil
dětem život našich sov pan Jan Nový z Třeboňské záchranné stanice (Český nadační fond
pro vydru). V rámci ekologické výchovy se žákyně a žáci první, druhé a třetí třídy osobně
seznámili s puštíkem Bíbou, dozvěděli se zajímavosti ze života nočních ptáků, po hmatu
poznávali peří sov a ostatních zástupců ptačí říše, poslouchali „kdo to houká?“ aj.
DĚKUJEME ZA ZAJÍMAVĚ, POUTAVĚ A POUČNĚ STRÁVENÝ ČAS!!!

2. 12. jsme zveřejnili: nový koberec pro výuku vlastivědy: orientovat se na mapě,
poznávat řeky, pohoří, nížiny a města nám usnadní nová didaktická pomůcka – koberec s
mapou České republiky.

2. 12. jsme zveřejnili v souvislosti s režimem karantény v jedné z našich tříd:
Pravidla pro vzdělávání v případě karantény třídy
V případě, že je KHS nebo krizovým či mimořádným nařízením vlády posláno do
karantény více jak 50 % žáků jedné třídy, přechází tito žáci na distanční
výuku (synchronní výuka přes MS Teams + asynchronní výuka skrze úkoly na
Bakalářích). Tedy stejný způsob jako v loňském školním roce v době, kdy byly školy
uzavřeny.
Jakmile je ve škole přítomno alespoň 50 % žáků jedné třídy, přechází celá třída podle
zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) zpět na prezenční výuku a dálkové vzdělávání je
ukončeno.
Distanční vzdělávání se řídí Dodatkem ke školnímu řádu č. 1/2020, který je vyvěšen
na webu školy.
2. 12. se žáci 4. a 5. třídy utkali v tradiční soutěži ve skoku vysokém "Rapšašská
laťka". Vítězem v chlapecké kategorii se stal Kubík Kovářík výkonem 108 cm a v kategorii
dívek zvítězila Vanda Stellnerová skokem vysokým 94 cm. Všem borcům gratulujeme ke
skvělým výkonům!

3. 12. si čertíci z 1. třídy společně zařádili při hodině hudební výchovy s čertovskými
písničkami a tanečky.

6. 12. navštívil pan Jan Nový ze Záchranné stanice pro volně žijící zvířata (v Třeboni)
v rámci zážitkového programu „Hadi“, rozvíjení vztahu k přírodě a upevňování sociálních
vazeb naše žáky a žákyně 8. a 9. třídy a jejich vyučující.
Žáci a žákyně osmé a deváté třídy a také čtvrťáci a páťáci se zúčastnili besedy
pořádané Českým nadačním fondem pro vydru. Tématem byli hadi. Dozvěděli jsme se
mnoho zajímavých informací o životě hadů, prohlédli svlečené hadí kůže, pohladili hady, a
kdo chtěl, nechal si krajtu omotat kolem krku.
DĚKUJEME ZA ZAJÍMAVĚ, POUTAVĚ A POUČNĚ STRÁVENÝ ČAS!!!

6. 12. jsme zveřejnili zprávičky z naší mateřské školičky:
V měsíci listopadu se třída motýlků věnovala tématům:






Co umí vítr a déšť
Martin už jede
Moje tělo
Jdeme z pohádky do pohádky
U nás doma s Mikulášem

Třída koťátek měla listopadová témata:






Co umí vítr a déšť
Martin na bílém koni
Uspávání zvířátek
Povídám, povídám pohádku
S čerty nejsou žerty

Třída motýlků si v měsíci listopadu vyrobila papírové dráčky, se kterými zkoušela sílu větru
na zahradě MŠ. Děti hrabaly listí pomocí dětského nářadí. Vytvářely hromady z listí, do
kterého pak s radostí skákaly. Myslely i na zvířátka na zahradě a hromady děti vytvořily pro
jejich přezimování.
Zažili jsme i „Strašidelný rej“
Se svatým Martinem a písničkou o něm jsme netrpělivě vyčkávali první sníh. Poznali jsme,
proč slavíme svátek sv. Martina. Zkoušeli jsme malbu zimní krajiny olejovými pastely na
černý papír.
V tématu moje tělo jsme poznali kosti, některé orgány a vyzkoušeli některé naše smysly. Zrak
jsme potrénovali pomocí „Kimovky“. Hmatem jsme v tajemném pytli poznávali předměty ze
školky. Vyrobili jsme si „kostry“ z vatových tyčinek.

S Kašpárkem jsme cestovali na ostrov pohádek. Na ostrově nás vždycky čekal košík
s obrázkovým čtením pohádky a předměty z pohádky. Pochutnali jsme si například na
bábovce z pohádky: „Červená Karkulka“
Koncem listopadu se k nám přiblížil advent. Zapálili jsme si první svíčku na adventním věnci.
Poslechli první koledy a připravovali se na tradice před Vánoci. Povídali si třeba o Barborce a
těšili se na příchod čertů.
Třída koťátek se s pomocí kocourka Matyáše učila barvy na deštníku, zpívala písničku:
„Není drak, jako drak“ Aktivity venku zažila společně s třídou motýlků.
Paní učitelka dětem vyprávěla příběh o sv. Martinovi. Pomocí pohybové hry si děti rozvíjely
pohybové dovednosti a pohyb ve skupině dětí. Koťátka se učila písničku o svatém Martinovi
a rytmizovala písně za pomoci hudebních nástrojů: Koťátka vytvořila společnou výtvarnou
práci: koně sv. Martina.
Děti uspávaly zvířátka před dlouhou zimou. Uspávaly medvěda s pomocí písniček: „Halí,
belí“ a „Hajej, dadej“ Děti se dozvěděly, která zvířátka přezimují a která v zimě nespí.
Společně si děti zahrály divadélko na motiv pohádky: „Boudo, budko“. Pohádku si zahrály
pomocí dramatizace s čepicemi, které znázorňovaly určité zvíře.

7. 12. navštívil děti z naší školy a její zaměstnance hodný Mikuláš s milými anděli a
rozpustilými čerty a čertíky.
DĚKUJEME!!!

7. 12. jsme zveřejnili: žáci pátého ročníku probírají v přírodovědě planetu Zemi.
Využili jsme tedy toho, že bratr paní učitelky Nedorostové žije na Novém Zélandu a zavolali
mu. Přesvědčili jsme se o tom, že když u nás na severní polokouli je zima, na jižní mají léto.

U nás bylo ráno, na Zélandu byl večer. Vyzvěděli jsme mnoho dalších informací nejen
o fauně a flóře Nového Zélandu. Překvapilo nás, že lidé na jižní polokouli slaví Vánoce v
létě.

7. 12. jsme zveřejnili: ani v listopadu jsme se ve školní družině nenudili – o podzimu a
o zvycích v tomto období jsme si povídali za pomoci knížky a večerníčku "Chaloupka na
vršku", přivítali jsme svatého Martina, adventní čas jsme zahájili výrobou sněhuláka,
který nám ukazuje počet dní do Vánoc, vyrobili jsme krásné zimní obrázky a také jsme
začali vytvářet vánoční přáníčka pro naše nejbližší. Při tom všem vyrábění si nezapomínáme
hrát – například hru Twister

.

8. 12. se uskutečnila v rámci 1. a 2. vyučovací hodiny beseda s praktickými ukázkami
1. pomoci pro žáky, žákyně a vyučující II. stupně.
DĚKUJEME!!!

9. 12. jsme zveřejnili: když děti pomáhají dětem. Advent je období, které nás nutí
trochu více se zamyslet nad tím, jak jsme se v uplynulém roce měli my, ale také nad tím, jak
se daří těm, kteří takové štěstí jako my nemají. A právě díky tomu jsme dostali skvělý nápad.

V pondělí 6. prosince jsme společně, žáci a žákyně 5. třídy se svou p. tř. uč. Janou
Šikrovou, vyrobili 30 vánočních svícnů a výtěžek z jejich prodeje jsme věnovali Fondu
ohrožených dětí Klokánek. Celkem jsme vybrali úžasných 3500,- Kč. Doufáme, že se nám
podařilo rozzářit alespoň jedna dětská očka! Všem, kteří pomohli, moc děkujeme a přejeme
krásný advent. A nezapomeňte - každý z nás je pro někoho andělem.

15. 12. jsme zveřejnili aktuální zprávičky z naší mateřské školičky:
Poznáváme vánoční tradice
S třídou Motýlků během adventu poznáváme vánoční tradice. Vyzkoušeli jsme si nejprve
upéct perníčky a nazdobit je bílkovou polevou a vánočním zdobením. Po podařeném
pokusu přišly na řadu vanilkové rohlíčky a hnědáčky. Na všem jsme si moc pochutnali.
Cukroví na nás bude čekat do doby, než k nám do mateřinky dorazí Ježíšek.

Vůně Vánoc
Třída Koťátek má téma „Vůně Vánoc“. K vůním Vánoc neodmyslitelně patří pečení
cukroví. Medovníčkové koule: z těsta děti udělaly kuličky, které obalily v drcených ořechách.
Jaké by to bylo cukroví bez pečení? Každý si své kuličky „upekl“ v dětské kuchyňské troubě.
Děti pak společně cukroví ochutnaly. To byla dobrota.

16. 12. jsme zveřejnili: na webu školy je zveřejněn rozvrh pro distanční výuku 4. a 5.
ročníku. Bližší informace podá třídní paní učitelka Šikrová.
DĚKUJEME DĚTEM A JEJICH PEDAGOGICKÉMU DOPROVODU
Z NAŠÍ ŠKOLKY
ZA KRÁSNÉ VÁNOČNÍ ZPÍVÁNKY, RECITÁNKY A NADÍLKU!!!

20. 12. byla učebna „půdní vestavba“ vybavena novými žákovskými lavicemi a
židlemi.

Vánoční čas nastal i ve školní družině.

21. 12. – 22. 12. se uskutečnila rekonstrukce osvětlení na chodbách, ve školní družině,
v učebně fyziky a chemie a v ředitelně.

ŠKOLNÍ VÁNOCE V 8. TŘÍDĚ

PŘEJEME VŠEM POHODOVÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2022!!!

3. 1. jsme zveřejnili: ani karanténa v předvánočním týdnu nezabránila 4. a 5. ročníku
oslavit společně Vánoce. Spojili jsme je s oslavami příchodu nového roku, které nám naši
malí muzikanti zpestřili krásným novoročním koncertem.

3. 1. jsme zveřejnili zprávičky z naší mateřské školičky:
V měsíci prosinci se třída „motýlků“ věnovala těmto tématům:





Čert, anděl a Mikuláš
Pohádky, koledy a jiné vánoční zvyky a tradice
Adventní čas
Vánoce

Třída „koťátek“ měla 14 dní společná dvě témata a poté následovalo téma samostatné




Čert, anděl a Mikuláš
Pohádky, koledy a jiné vánoční zvyky a tradice
Vůně Vánoc

1. 12. jsme se třídou motýlků začali plnit úkoly dle adventního kalendáře ve tvaru
sněhuláka. Mezi úkoly dalších dnů patřilo nejen zdravé mlsání, ale abychom se naučili novou
koledu, vyrobili přáníčka, přivítali čerta, upekli vánoční cukroví a podobné úkoly.
Ve školce jsme přivítali čerta s nadílkou na zahradě školky. Děti vše zvládly dobře.
Protože čert u nás nebyl zlý ani strašidelný.
Ozdobili jsme si vánoční stromeček, upekli perníčky, hnědáčky a vanilkové rohlíčky.
Vyrobili papírový řetěz. Vyzdobili si školku papírovými vánočními koulemi.
Užili jsme si sníh na zahradě. Pozorovali stopy sousedovy kočky, váleli velké koule ze
sněhu a otiskovali andělíčky do sněhu.
Poznávali jsme tradice před Vánoci. Třeba tradice „barborka“, „ovazování stolu“, „třesení
stromem, „sbírání patek od vánoček“ apod. Některé jsme si vyzkoušeli i naživo. Rozkrajovali
jsme si jablíčko, pouštěli lodičky, házeli bačkorkou a zapálili jsme si „františka“ a purpuru.
Společně s koťátky jsme chodili po obci, rozdávali vyrobená přáníčka, s písničkou a
básničkou jsme navštívili základní školu, praktickou školu, obchody a obecní úřad. Zpívali
jsme i náhodným kolemjdoucím. Navštívili jsme i místní kostel v Rapšachu, kde jsme si
prohlédli betlém. A nakonec přišel Ježíšek. Krásné Vánoce
Tématem ve třídě koťátek byla “Vůně Vánoc”. Přivoněli jsme k vůním vanilky, která v
podobě lusku dětem nevoněla. Rozkrojili jsme jablko, kde byla schovaná hvězdička.
Ochutnávali jsme perníčky. Přišly si na své všechny naše smysly. Poslední dny byly
věnovány vyprávění a také přivítání Ježíška v MŠ. “ Krásné Vánoce”

7. 1. jsme zaznamenali pokles teploty na minus 9,5 °C.

10. 1. v rámci projektu FÍHA-DÝHA připravili naši žáci a žákyně 4. a 5. třídy pod
vedením své tř. p. uč. Jany Šikrové výstavku „Sněží, sněží na střechy věží…“

11. 1. byla zrealizována rekonstrukce WI-FI sítě v naší škole.
11. 1. jsme zveřejnili: na kroužku pískování pracují žáci s jemnými barevnými písky,
kterými vyplňují šablony s obrázky. Na výběr jsou motivy s pohádkovými a komiksovými
postavičkami, auta, zvířata, mandaly a další. Tato výtvarná technika napomáhá odpočinku a
relaxaci, zlepšuje jemnou motoriku, soustředění, trpělivost a barvocit. Kroužek vede paní
asistentka Lucie Gerndtová.

12. 1. se uskutečnilo jednání pedagogické rady – bilancování I. pololetí 21/22.
13. 1. byla sborovna dovybavena třemi novými policovými sestavami.
21. 1. poklesla teplota v ranních hodinách na minus 5°C a Paní Zima nám opět přisypává
do sněhobílé peřinky.
25. 1. jsme zveřejnili: podívejte se na Clap Clap song, natočený během hudební výchovy
ve 4. a 5. ročníku: Podívejte se na Clap Clap song,... - ZŠ a MŠ v Rapšachu | Facebook
UMÍ!!!
25. 1. jsme zveřejnili: v rámci domácí přípravy (pracovní činnosti v 6. třídě – práce
s materiály) vytvořili své žákovské projekty v 3D tisku pod názvem „Domek – studie“
Baruška Stellnerová a „Dekorace – studie“ Péťa Ferenc.
DĚKUJEME!!!

31. 1. jsme si užívali plody naší školní práce – pololetní vysvědčení a následně v
pátek 4. 2. i pololetní jednodenní prázdniny.
Když jsme ráno 31. 1. zjistili, že se paní učitelce Janě Šikrové ztratila naše
(čtvrťáků a páťáků) vysvědčení a ještě ke všemu jsme zachytili zprávu, že byl v brzkých
ranních hodinách v okolí Rapšachu spatřen Yetti, ani na vteřinu jsme nezaváhali a vydali
se "Po stopách Yettiho". Po rozličných nálezech nezměrné ceny (otisk Yettiho stopy,
chomáč Yettiho chlupů, parůžky z jeho snídaně) jsme nakonec opravdu vystopovali
samotného Yettiho, ovšem na fotografii se nám ho bohužel zachytit téměř
nepodařilo. Můžeme se tedy pouze domnívat, že to byl opravdu on - tvrdit to nemůžeme, ale
zároveň ani vyvrátit. Alespoň vysvědčení jsme nakonec zpět získali. Hurá!

Jaký byl leden ve školní družině?

2. 2. jsme zveřejnili: naše škola se od září aktivně zapojuje do Národního plánu
obnovy, který má za cíl pomoci žákům ohrožených neúspěchem s návratem do prezenční
výuky v době pandemie COVID-19 formou doučování.

3. 2. jsme zveřejnili: v rámci domácí přípravy (pracovní činnosti – práce s materiály
v 6. třídě a Badatelský klub) vytvořil svůj žákovský projekt v 3D tisku pod názvem
„Střecha – studie“ Marek Šťáva.
DĚKUJEME!!!

7. 2. jsme zveřejnili: v rámci domácí přípravy (fyzika v 9. třídě) vytvořila svůj
žákovský projekt v 3D tisku pod názvem „Klíčenka a Eiffelova věž“ Petra Borovková.
DĚKUJEME!!!

7. 2. jsme zveřejnili:
Karel Snětina přispěl do alba: Oddílovky 31. 1. 2022. 1. únor v 10:10 Včera teplota v
klubovně stoupala jen pomalu, a to jsem topil od dvanácti. Nakonec jsme ale rozjeli
nakupování do celoroční hry, složili hlavolam, zahráli si "čelovku", kterou vyhrála Janča a
nakonec odehráli družinový turnaj v "Prší". Malí se zabavili Večerníčkovým terčákem.
Lednové bodování je uzavřeno, jdeme na únor! Kája a Radka

9. 2. jsme zveřejnili zprávičky z naší mateřské školičky:
V lednu se třída motýlků věnovala těmto tématům:


Tři králové





Zimní hry a sporty
Zimní příroda
Hádej, čím jsem

Třída koťátek měla tato témata:





Tři králové
Zimní olympijské hry
Ptáčci v zimě
Cesta na severní pól

Ve třídě motýlků jsme nacvičili písničku „Tři králové“, vyrobili si své královské koruny a
vydali se na koledu po mateřské škole. Písničku jsme zazpívali třídě koťátek a paní kuchařce.
Cesta to je dlouhá a těžká a tak jsme ji potrénovali na tříkrálové překážkové dráze.
Další týden nás čekal trénink na zimní olympijské hry. Seznámili jsme se sporty i
sportovci. Poznali jsme, kdo jsou paralympionici.
Zima nás lákala. Vyrobili jsme si „paní Zimu“. Také jsme se vydali na zimní výpravu
kolem Rapšachu. Nakrmili jsme zvířata v lese přinesenou mrkví a jablky a účastnili se
virtuálně našeho prvního virtuálního závodu v chůzi.
V týdnu s tématem „hádej, čím jsem“ jsme si vyzkoušeli různá povolání. Zkusili jsme si
práci kuchaře vyrobením dvou pomazánek – vajíčkové a tuňákové. Zahráli jsme si na lékaře a
sestřičky. Vyšili jsme si dečku s bavlnkami. A nakonec si vyzkoušeli dráhu hudebníka a
zpěváka. Premiéru měly naše nové hudební nástroje.
S třídou koťátek jsme se přivítali v novém roce a Třemi králi ukončili Vánoce.
V dalším týdnu probíhal trénink na zimní olympijské hry. Poctivý trénink byl oceněn
medailemi a sladkostmi.
Ve třetím týdnu se děti dozvěděly, jak se mají starat o ptáčky v zimě.
V posledním lednovém týdnu nenapadl sníh, a tak jsme se tedy vydali na severní pól.
Postavili jsme iglú, počítali s tučňáky a zazpívali grónskou písničku. Pomocí suchých pastelů
děti vytvořily polární záři.

11. 2. jsme zveřejnili:
Zimní olympijské hry - projektový týden ve 4. a 5. třídě:
nejprve jsme se stručně seznámili s historií olympijských her, našimi nejúspěšnějšími
olympioniky a složili svou olympijskou přísahu. Při matematice jsme si například narýsovali
biatlonové terče a spočítali obvod hokejového hřiště. Při hudební výchově jsme se naučili
naši českou hymnu, kterou jsme si společně zazpívali poté, co jsme zhlédli zlatý závod Ester
Ledecké. A pak už jsme se pustili do závodění my. Vyzkoušeli jsme si curling a vzhledem k
nepříznivým sněhovým podmínkám jsme i biatlon absolvovali v hale. Užili jsme si skvělou
zábavu a doufáme, že si společně budeme moci vítězně zakřičet alespoň ještě jednou!
RYCHLEJI, VÝŠE, SILNĚJI!

14. 2. poklesla teplota v ranních hodinách na minus 6 °C a Paní Zima plánuje deštivo.

14. 2. jsme ukončili další etapu testování na SARS-CoV-2 v základní škole. V MŠ se
zaměstnanci zatím naposledy otestují ve čtvrtek 17. února.

15. 2. nás navštívila bývalá žákyně Karolínka Dvořáková a také bývalí žáci Jiřík
Daněk a Kuba Decker-Zvěřina. Pohovořili jsme o tom, co život přinesl, přináší a přinese.

V týdnu od 21. 2. se v jednotlivých třídách uskutečnila ochutnávka ovoce a zeleniny
z bedýnek BOVYS v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol.
22. 2. si naše děti z mateřské školičky spolu se svými p. učitelkami a paní kuchařkou
užívaly masopustní veselí a s písničkou navštívili naši základku.

V úterý 22. února se po odmlce opět uskutečnila soutěž ve skoku vysokém pro II. stupeň
– Rapšašská laťka. Sportovního odpoledne se zúčastnilo celkem 32 žáků a žákyň a byly
rozdány tři sady diplomů a cen v kategoriích mladší žáci (6. a 7. ročník), starší žáci (8. a 9.
ročník) a žákyně (6. – 9. ročník).
Výsledky:
mladší žáci (6. a 7. ročník)
1. Marek Kica (6.) – 127 cm
2. Matěj Pavlík (7.) – 121 cm
3. Roman Šopík (7.) – 115 cm
starší žáci (8. a 9. ročník)
1. Dominik Dvořák (9.) – 138 cm
2. Honza Decker (9.) – 138 cm (více pokusů na předchozích výškách)
3. Patrik Šťáva (9.) – 131 cm

žákyně (6. - 9. ročník)
1. Nela Kykrychová (8.) - 121 cm
2. Andrea Mašková (8.) - 112 cm
3. Pavlína Krátká (6.) - 112 cm (více pokusů na předchozích výškách)
Děkujeme všem, kteří si s chutí zasportovali!

Dvojkový den ve 2. a 3. třídě: všechno se točilo okolo dvojek, jak v matematice, tak
v českém jazyce. Protože datum 22. 02. 2022 je zároveň palindromem (čte se stejně zepředu
i zezadu), naučili jsme se i další. Říkali jsme slova od druhého písmene, psali diktát zároveň
dvěma rukama, pracovali ve dvojicích, malovali obrázky, ve kterých je dvojka schovaná aj.

Únor ve školní družině proběhl ve znamení masopustu. Seznámili jsme se s jeho
významem, jak to bylo v historii, jsme se dozvěděli z pohádky Chaloupka na vršku.
Vyrobili jsme papírové masopustní koláče a tvoření jsme zakončili výrobou karnevalových
masek. Nezapomněli jsme si ani hrát a první sluneční paprsky nás vylákaly ven na školní
zahradu.

Děti na výtvarném kroužku tvořily během zimního období práce např. vánoční ozdoba,
čerti, sněhová víla/královna, zimní sluníčko. Vyzkoušely si malbu prstovými barvami,
akvarelkami, kresbu zmizíkem, pastelkami, stříhání, lepení atd. Vždyť tvoření může být
zábava!

Zprávičky od našich TOMÍKŮ: velcí hráli topografické pexeso, běhali "biatlon",
skládali hlavolamy, dohráli deskové TZ nebo přenášeli v paměti poštu. Malí využili sluníčka a
šli si hrát do lesa, a pak skákali v tělocvičně do výšky.

Do soutěže ve skoku vysokém – Rapšašské laťky 2022 – se zapojily i děti z 1. – 3. třídy.
Sice neskákaly tak vysoko jako jejich starší spolužáci, zato některé předváděly akrobatické
kousky.
1. třída:
1. místo – Sebastián Kica: 80 cm
2. místo – Adam Černocký: 78 cm
3. místo – Vítek Švec a Martin Mašek: 77 cm
2. třída - dívky:
1. místo – Lívinka Dvořáková: 94 cm
2. místo – Nelinka Machová: 82 cm
2. třída - hoši:
1. místo – Dáda Šimáček: 80 cm
2. místo – Pepča Ouška: 76 cm
3. místo – Honzík Šikr: 72 cm
3. třída - dívky:
1. místo – Adélka Vaňátková: 98 cm
2. místo – Vendy Škrnová: 96 cm
3. místo – Kačka Ferencová: 76 cm
3. třída - hoši:
1. místo – Honzík Kresl: 96 cm
2. místo – Venda Šimáček: 94 cm
3. místo – Miky Hrubý a Kubík Dvořák: 88 cm.

28. 2. jsme se rozloučili s paní učitelkou Gabrielou Sarah Círal.
Paní učitelko, děkujeme Vám
za odvedenou práci pro naši mateřskou školu
a přejeme Vám hodně zdraví, štěstí a životní pohody!!!
28. 2. jsme se rozloučili s paní učitelkou Zuzanou Dvořáčkovou.
Paní učitelko, děkujeme Vám
za odvedenou práci pro naši mateřskou školu
a přejeme Vám hodně zdraví, štěstí a životní pohody!!!
V pondělí 28. února připravili čtvrťáci a páťáci maškarní párty pro kamarády z I. stupně.
Sešlo se spoustu rozličných zvířátek, pirátů, kovbojů, víl a dalších krásných masek a společně
jsme si užili krásné dvě hodiny plné soutěží, tance a maškarního dovádění.
Děkujeme našim organizátorům za podařenou akci!

1. 3. jsme v ranním čase zaznamenali pokles teploty na minus 8,6 °C. A v následujících
dnech: - 9 °C až – 11 °C.
1. 3. nás navštívily bývalé žákyně Niki Součková a Karolínka Žahourová. Pohovořili
jsme o tom, co život přinesl, přináší a přinese.
Na Rapšachu startuje od března kroužek Nerf ligy (https://nerfliga.cz/)
Jde o zábavu plnou adrenalinu, pohybu, taktiky a strategie, která je oblíbená ve školách a
domovech dětí a mládeže po celé republice. Při hře se používají dětské zbraně typu Nerf a
molitanové šipky, děti mají nasazené ochranné brýle, a hra je tak zcela bezpečná. Kroužek je
pro žáky II. stupně zdarma a bude probíhat každý pátek po vyučování.

2. 3. se zájemci z řad našeho žactva I. a II. stupně zúčastnili pod vedením p. uč.
Jaromíra Sváčka a p. uč. Denisy Šafářové lyžařského výcviku v lyžařském areálu Hradiště u
Nové Bystřice. Pro nezkušené lyžaře byl k dispozici instruktor, někteří se odhodlali naučit

jezdit na snowboardu a zkušení lyžaři celé dopoledne zdolávali kopec bez problémů. Počasí
nám vyšlo a parádně jsme si to užili.

7. 3. jsme zveřejnili: kroužek fléten pod vedením paní učitelky Jany Šikrové nacvičil
písničku Želva od kapely Olympic.
Podívejte se! https://www.facebook.com/ZSRapsach/videos/724844625589346/
8. 3. jsme zveřejnili zprávičky z naší mateřské školičky:
V měsíci únoru měla třída motýlků tato témata:





Čím cestujeme?
Co děláme celý den, celý rok?
Řeky a moře
Masopust a karneval

Třída koťátek měla tato témata:





Ledové království
Černá Berta a bacily
Valentýn - já a moje tělo
Masopustní a karnevalová veselice

Se třídou motýlků jsme poznávali dopravní prostředky. Určovali, které dopravní
prostředky jezdí po kolejích, po silnici, po vodě a které létají ve vzduchu. Týden jsme
zakončili delší procházkou kolem Rapšachu.
V tématu: “Co děláme celý den, celý rok“ jsme poznali roční období, měsíce, dny i režim
dne ve školce. Pozorovali jsme stopy venku i na prosvětlovacích obrázcích. Pomocí pokusu
s teplem svíčky a gumovacího pera jsme si demonstrovali sílu slunce. Trénovali jsme kresbu
postavy.
Zúčastnili jsme se virtuálního závodu „Valentýnský běh“ v délce 1 km.

V tématu týdne „Řeky a moře“ jsme poznávali vodu všemi smysly a ve všech
skupenstvích. Poslechli jsme si skladbu Bedřicha Smetany – Vltava. Poznávali naše nejbližší
řeky v okolí, na které se mohou děti s rodiči na procházkách podívat.
Posledním tématem byl „Masopust a karneval“. Děti upekly koláče, vyrobily papírovou
postavu „Masopusta“ a vytvořily papírové masky. Týden jsme zakončili veselým dětským
karnevalem.

Ve čtvrtek 10. března oslavila 3., 4. a 5.třída den sv. Patrika, patrona Irska. Tento svátek
se slaví až 17. března, což bohužel připadá na naše jarní prázdniny. Většina žáků se oblékla
do zeleného a společně jsme si užili hodinu angličtiny plnou irské hudby, tance, vybarvování
a povídání.

21. 3. se uskutečnilo vítání jara ve 4. a 5. ročníku. Jako každý rok ani letos jsme
nemohli vynechat naše tradiční vítání jara. Podle fotografií jsme museli identifikovat místa v
blízkém okolí a objevit společně s kamínkem nějaký "symbol" jara. Ať už to byl podběl,
sněženky, ovce s jehňátky nebo kočičky - naše příroda je prostě překrásná. A když se k tomu
ještě přidá slunečné počasí a sladká odměna nakonec....Že by Jarmilka?

23. 3. počínaje zahájili školní docházku v naší MŠ a ZŠ dva ukrajinští chlapci.
Následoval postupně příchod dalších dětí – do MŠ a na I. a II. stupeň.
24. 3. se v rámci naší dopolední výuky na I. stupni uskutečnilo školní kolo soutěže v
oboru recitace.
Zasloužený potlesk publika a sladká medaile či dobrůtka spolu s dobrým pocitem byly
velkou odměnou všem vystupujícím.
Výsledky školního kola recitační soutěže 2022

Kategorie 1. třída
1. místo Evelynka Štíchová a Janička Škrnová
2. místo Sofinka Rysová
3. místo Terezka Milová
Kategorie 2. třída
1. místo Honzík Šikr
2. místo Lívinka Dvořáková
3. místo Adélka Střítecká
Kategorie 3. třída
1. místo Miky Hrubý

2. místo Kačka Ferencová
3. místo Luky Hanek
Kategorie 4. a 5. třída
1. místo Martin Sokolík a Anežka Schiendlová
2. místo Kuba Kovářík, Štěpka Martínková a Andrejka Smolíková
3. místo Vanda Stellnerová, Hanička Daňková, Matěj Švec a Markus Gunár.
Děkujeme všem zúčastněným žákům a žákyním za hodnotný umělecký zážitek
a vítězkám a vítězům gratulujeme!!!
Děkujeme vyučujícím z I. stupně a p. uč. J. Sváčkovi za zorganizování nezapomenutelného
setkání s dětským přednesem!!!

30. 3. jsme zveřejnili: ve školní družině si užíváme první jarní dny. Venku jsme ze
šišek tvořili kytičky, ve třídě vážku z víček od PET lahví, jarní košíčky a věneček s ptáčky.

5. 4. jsme zveřejnili zprávičky z naší mateřské školičky:
V měsíci březnu jsme se věnovali těmto tématům:





Když jaro ťuká
Jaro na zahradě
Jaro v trávě
Půjdu k zápisu

Celý březen jsme se věnovali jaru. Nejdříve jsme pozorovali přerod zimy do jara.
Poznávali jsme první květiny. Bledulky, sněženky a petrklíče jsme si prohlíželi na
zahrádkách domů v okolí školky. Svou sněženku jsme si vyzkoušeli vyrobit pomocí techniky
„origami“. Pozorovali jsme, jak klíčí hrách. Jaro jsme přivolávali písničkou o čížečkovi.
Oslavili jsme Mezinárodní den žen. Ženám v rodině jsme vyrobili malou květinku z papíru.
S předškoláky jsme se připravovali na blížící se zápis do první třídy. Ale i menší děti si
vyzkoušely poznávat barvy, tvary, představit se, počítat, poznávat první a poslední písmeno,
počítat slabiky, zpívat písničky, říkat básničky a další potřebné aktivity. Vyráběli jsme
výrobky na připravovaný velikonoční jarmark. Přivítali jsme nového spolužáka z Ukrajiny,
seznámili se s ukrajinskou kulturou a ukrajinským jazykem. Oslavili jsme narozeniny dětí
narozených v březnu.

4. 4. jsme v ranních hodinách zaznamenali – 9°C a o víkendu vydatně nasněžilo.
Velikonoční týden v 4. a 5. ročníku jsme začali projektovým dnem. Nejdříve nás
čekal velikonoční kvíz, potom jsme společně obarvili vajíčka a naučili se plést pomlázku z
osmi proutků. Nakonec jsme se v rámci projektu "UKLIĎME ČESKO" vydali na úklid okolí
naší obce. Už se na "svátky jara" moc těšíme.

5. 4. a 7. 4. jsme zahájili společnou přípravu na velikonoční jarmark tradiční
tvorbou a výrobou v následujících velikonočních řemeslných dílnách:
- velikonoční perníkové lahůdky a dobrůtky (vedoucí dílny p. uč. Pavlína Křížová)
- velikonoční věnce a vajíčka (vedoucí dílny p. uč. Ivana Záhorovská)
- ručně šité brože vlčí máky a chrpy (vedoucí dílny p. uč. Alena Nedorostová)
- dekorace z proutí a pomlázky (vedoucí dílny p. Denisa Šafářová).
Naši čtvrťáci a páťáci dekorovali voňavé a sladké perníčkové budky s ptáčky.
Za zpěvu ptactva, chladu klimatu a v teple učeben jsme v tvůrčích tematických dílnách
malí i velcí, děti a dospělí, chlapci a děvčata kreativně a originálně se zaujetím, pílí a chutí
pletli, stříhali, vybarvovali, malovali, zdobili, lepili, obalovali, šili, barvili, navlékali,
proplétali, spojovali, balili, dekorovali, tedy kutili po oba dny od 10.45 do 14.45 hodin.
8. 4. jsme v rámci ředitelského volna hnětli, váleli, zdobili, pekli a vařili,
tedy připravovali občerstvení a voňavý artikl do naší pekárničky na velikonoční
jarmark.
DĚKUJEME VŠEM ZÚČASTNĚNÝM
ZA POCTIVOU PŘÍPRAVU NA VELIKONOČNÍ JARMARK!!!

6. 4. se v průběhu dopolední výuky rodnému jazyku uskutečnilo setkání recitátorů a
recitátorek II. stupně v rámci již tradiční Literární kavárny.
7. 4. jsme zveřejnili výsledky výtvarné soutěže – práce žáků a žákyň 4. a 5. třídy na
téma „Výprava mojich snů“:
1. místo Matěj Švec
2. místo Barunka Krátká a Matyáš Dvořák
3. místo Kubík Kovářík, Hanička Daňková a Kubík Kolář.
DĚKUJEME A GRATULUJEME!!!

7. 4. jsme zveřejnili: ve třetí třídě už žáci zvládnou popsat anglicky hlavní části svého těla
a obličeje. V rámci projektové hodiny "My body" jsme obkreslili vybrané žáky v jejich
životní velikosti a popsali jednotlivé části těla.

9. 4. uspořádala na návsi Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu a náš zřizovatel,
Obecní úřad v Rapšachu, již tradiční velikonoční jarmark od 9.00 do 12.00 hodin.
Jarmarku předcházela pečlivá příprava: výroba velikonočních artefaktů k prodeji – práce
žáků I. a II. stupně, dětí z I. stupně a naší mateřské školičky, příprava stánkového sortimentu a
dalšího materiálního zázemí a prostor, a to včetně personálního obsazení.
Poděkování náleží
všem našim návštěvníkům,
tvůrcům ve velikonočních dílnách,
všem našim žákům a žákyním, dětem z naší mateřské školičky,
učitelům a podporovatelům
a našemu realizačnímu týmu dětí a dospěláků
za zdárný průběh jarmarku!!!

12. 4. jsme zveřejnili: žáci a žákyně školy se zúčastnili celostátní akce Ukliďme Česko.
V minulém i tomto týdnu jsme se snažili zbavit nepořádku různá zákoutí naší obce a
přilehlého okolí. Děkujeme pořadatelům za to, že nám poskytli dostatečný počet ochranných
rukavic a pytlů na odpad.

19. 4. jsme zveřejnili z dění v naší mateřské školičky: se třídou motýlků a koťátek
jsme se zapojili do celorepublikové akce s názvem "Ukliďme Česko". Vydali jsme se
posbírat odpadky kolem cesty a na loukách kousek od naší mateřské školy. Popovídali jsme si
o tom, jestli je správné odpadky vyhazovat, nebo jak odpadky mohou ubližovat živé přírodě
a nám.

19. 4. jsme zveřejnili z dění v naší ŠD: velikonoční tvoření jsme v družině ukončili
výrobou papírové dekorace a zdobením vyfouklých vajíček. Nezapomněli jsme ani na nové
prvňáčky a připravili jim k zápisu malé dárečky.

20. 4. jsme zveřejnili: žáci 4. a 5. ročníku se v rámci hudební výchovy naučili základní
kroky valčíku. Jak jim to jde?
Žáci 4. a 5. ročníku se v rámci... - ZŠ a MŠ v Rapšachu (facebook.com)
22. 4. jsme v rámci dopolední výuky a pod taktovkou naší 9. třídy a jejich p. tř. uč. Ivany
Záhorovské oslavili Den Země.
Jednotlivé týmy žáků a žákyň I. a II. stupně na pozemcích školy, na hřišti a v kolostavu
plnily soutěžní úkoly spojené s přírodou a její ochranou – tematicky zaměřeno na atmosféru
Země a ovzduší, rozmanitosti světa rostlin a živočichů, fenomén voda a její podoby,
nakládání s odpady a jejich třídění, půdu, les a stopy zvířat, světové oceány a moře, vodní
plochy v krajině, energii Slunce a světelného paprsku, poznávání přírodních útvarů a také na
rybolov a sportovní aktivity.
V soutěži obsadil 1. místo tým Kačky Ferencové - blahopřejeme!!!
DĚKUJEME VŠEM ZÚČASTNĚNÝM ZA SNAHU A PÍLI,
A NAŠIM DEVÁŤÁKŮM ZA AKTIVNĚ STRÁVENÉ DOPOLEDNE!!!

V sobotu 23. 4 2022 se v Rapšachu uskutečnilo Jihočeské krajské mistrovství v TZ,
které pořádal TOM 2402 Práčata Rapšach. Závody proběhly za pošmourného počasí, ale
bez deště. Start prvního závodníka v 9:15, ukončení závodů v 11:45. Nebyla podána žádná
stížnost, nedošlo k žádnému narušení závodu. Závodu se zúčastnilo 34 závodníků z domácího
TOM „Práčata“ Rapšach, 7 závodníků ze ZŠ a MŠ České Velenice a 1 závodník bez
registrace. Chci moc a moc poděkovat všem, kteří se o závod zasloužili - závodníkům a
rozhodčím. Jsem rád, že za to pořád ještě umíme vzít! Děkuji Eší a Péťovi za krásné fotky!
Největší poděkování ale zaslouží Radka Círalová a Martin Kvapil, bez nichž by se závody
neuskutečnily... Zároveň bych se rád omluvil za chybu při vyhlašování výsledků v kategorii
Mladší žákyně. Vlastní nepozorností jsem přehlédl špatně zapsaný počet trestných bodů u
Barušky Stellnerové. Po přepočítání se umístila na 3. místě ona. Medaili a diplom dostane, jen
mě mrzí, že mou vinou nemá fotku ze stupňů vítězů. Baruš, promiň!
Na MM TZ Hubová na Slovensku se Kubík Kovařík umístil čtvrtý! Gratulujeme! V
kopcovitém terénu, na který není zvyklý, je to krásné umístění. Děkujeme za reprezentaci
oddílu i ČR a děkujeme také jeho tatínkovi, že ho osobně a ZDARMA na Slovensko dovezl.
Díky oběma! Kája

KÁJO, GRATULUJEME!!!

25. 4. se uskutečnila přehlídka našich zlatohrdelních nadějí za účasti žáků a žákyň
zejména I. stupně v rámci již tradiční školní pěvecké soutěže. Zazněly písničky a písně
různých žánrů: oblíbené lidové i k táboráku, populární a moderna, od různých autorů, z
různých zpěvníků, publikací a jiných zdrojů v originálním podání jedinečných interpretek a
výlučných interpretů. Dětské publikum odměňovalo výkony svých favoritů a favoritek
zaslouženými ovacemi a bdělá dospělácká porota spravedlivě dospěla k níže uvedenému
pořadí na medailových pozicích.
V pondělí dopoledne se naší školou nesly libé tóny, jelikož na 1. stupni proběhla
pěvecká soutěž. Všichni zpěváci i zpěvačky za své krásné výkony sklidili zasloužené ovace a
zcela naplnili heslo - "Co Čech, to muzikant!"
Na stupních vítězů se umístili tito zpěváci a zpěvačky:
1. kategorie (1. třída)
1. místo Vítek Švec
2. místo Terezka Milová a Hanička Píšová
3. místo Elenka Tanu a Baruška Daňková
2. kategorie (2. + 3. třída)
1. místo Lívinka Dvořáková a Kačenka Ferencová
2. místo Honzík Šikr a Lukášek Hanek
3. místo Pepíček Ouška
3. kategorie (4. + 5. třída)
1. místo Matyášek Holub
2. místo Anežka Schiendlová a Štěpánka Pavlíková
3. místo Vanda Stellnerová a Matýsek Švec.
Za krásné mimosoutěžní vystoupení děkujeme i Janičce Hubálovské, Káje Korbelové a dětem
z flétnového kroužku.
Děkujeme všem zúčastněným dětem za hodnotný umělecký zážitek
a vítězkám a vítězům gratulujeme!!!
Děkujeme všem vyučujícím z I. stupně a p. uč. Janě Šikrové za zorganizování
nezapomenutelného setkání s písničkou!!!

25. 4. se uskutečnil zápis do 1. třídy ve stylu „Kouzelná školka“. Vedení zápisu se ujala
p. uč. Jana Šikrová se svým žákovským týmem. Zápisu se zúčastnila vedoucí p. uč. Lenka
Hrnčířová z naší MŠ.
Nejdříve nás přivítala Fanynka a jí jsme se představili a řekli, kde bydlíme. U Lucky jsme
poslouchali a poznávali písničku, kterou nám přehrála na zobcovou flétnu. Potom jí náš malý
poutník zarecitoval básničku nebo zazpíval písničku. Dále jsme podle obrázků poznávali
zvířátka, pojmenovali počáteční písmenko slova a určili i vytleskáváním počet slabik. Také
jsme spolu s Michalem poznávali základní tvary, počítali kostičky, porovnávali jejich počet

podle barev a stavěli věž. Pak jsme si na postavičkách spolu s Majdou zopakovali různé barvy
a namalovali postavu. Podepsali jsme se křídou na tabuli. Za odměnu si budoucí prvňáček
odnesl od Františka pamětní list, bublifuk a dárky vyrobené budoucími spolužáky.
DĚKUJEME VŠEM TVŮRCŮM A ZÚČASTNĚNÝM PRŮVODCŮM
ZA ZDÁRNÝ PRŮBĚH ZÁPISU!!!
DĚKUJEME PANÍ UČITELCE JANĚ ŠIKROVÉ!!!
MILÍ PRVŇÁČCI, TĚŠÍME SE NA VÁS!!!

26. 4. jsme zahájili dobročinnou sbírku pro FOND SIDUS – formou prodeje sady
„Masky“ za 60,- Kč.
DĚKUJEME ZA PODPORU VŠEM ZÚČASTNĚNÝM PŘISPĚVATELŮM!!!
26. 4. jsme zveřejnili: s dětmi z mateřské školy jsme 22. 4. 22 oslavili Den Země.
Zaměřili jsme se na ekologii a třídění odpadů. S vyrobenými maskami lesních zvířat jsme se
vydali ven na průvod zvířátek a zahráli si hry s tématem třídění odpadů a úkrytů lesních
obyvatel.

27. 4. se uskutečnilo jednání pedagogické rady a následně třídní schůzky zákonných
zástupců našich žáků a žákyň s jejich vyučujícími.
28. 4. tvořili naši žáci a žákyně 4. a 5. třídy se svou tř. p. uč. Janou Šikrovou v rámci
projektu FÍHA-DÝHA: „Ze života hmyzu“.

29. 4. se v naší mateřince konal Rej čarodějů a čarodějek. Navzájem jsme se
představili. Tančili jsme na čarodějném plese. Házeli ponožkou a botou starého čaroděje na
cíl do "močálu". Učili se "létat na koštěti". Ukázali si pokusy - čarodějnou sopku s lávou a
čarodějnou bažinu. Po splnění všech úkolů děti dostaly "kouzelný řidičský průkaz na koště".

2. 5. jsme zveřejnili: čarodějnický rej na I. stupni. Ani letos jsme nemohli vynechat naše
tradiční čarodějnické dovádění. Prvňáčci se při hudební výchově naučili čarodějnickou
písničku a vyrobili si kouzelný klobouk. Čarodějnice a čarodějové ze 4. a 5.třídy na školní
zahradě předváděli úžasné výkony ve skoku přes koště, štafetovém běhu s koštětem a letošní
novinkou byla volba MISS Čarodějnice. Promenáda s koštětem a obzvláště volné disciplíny
opravdu stály zato. A k tomu krásné počasí - prostě paráda!

3. 5. jsme zveřejnili zprávičky z naší mateřské školičky:
V měsíci dubnu měla třída koťátek a třída motýlků tato témata:
- Svátky jara
- Která zvířata žijí ve volné přírodě?
- Čarodějnický rej a májka
Prvního dubna jsme prožili "Den naruby". Přišli jsme do školky legračně oblečeni.
Zpřeházeli jsme si režim dne. Pití jsme měli v miskách, makovou buchtu v hrnečku, polévku
jsme jedli vidličkou. Zažili jsme velmi veselý den. V tématu svátků jara jsme se připravovali
na velikonoční jarmark i vyráběli kraslice pro výzdobu do domovů dětí. Poznali velikonoční
tradice. Naučili se velikonoční říkanku. Poznávali jsme divoce žijící zvířata. Zkoumali, kde
které žije? Co k životu potřebuje? Čím zvířatům můžeme pomoci nebo ublížit? S vyrobenými
maskami zvířat jsme podnikli cestu ven, do přírody, při příležitosti "Dne Země". Posledním
tématem je oslava tradice Čarodějnic a stavění Máje. Vyráběli jsme papírové čarodějnice,
četli čarodějné pohádky a týden nám zakončil rej čarodějek a čarodějů.

4. 5. bylo z důvodu odstávky dodávky elektrické energie vyhlášeno ředitelské volno.
9. 5. jsme zveřejnili:
TURISTICKÝ ZÁVOD – ČESKÝ POHÁR A MISTROVSTVÍ ČR
1. závod ČP TZ a Mistrovství ČR v supersprintu
Závodu v Hostíně u Vojkovic se zúčastnilo 17 našich závodníků.
Gratulujeme Kubovi Deckerovi k prvnímu místu a k postupu na MČR!
Gratulujeme Matějovi Švecovi ke třetímu místu a k postupu na MČR!
Gratulujeme Peperounovi Břenkovi ke třetímu místu na Mistrovství ČR v supersprintu!
Gratulujeme Vendulce Machové k postupu na MČR!
A všem děkuji za reprezentaci oddílu! No a rodičům za odvoz!
A samozřejmě Radce Círalové za doprovod a organizaci!

12. 5. absolvovali naši páťáci v rámci Výběrového zjišťování výsledků žáků 2021/2022
test z Matematiky, Českého jazyka a Dovedností usnadňujících učení.
13. 5. nás potěšila zpráva z TZ ČP 2 Brno – Kníničky:
tak máme všechny tři medaile! Zvíře opět zlatou, Pepča stříbrnou a Vendulka bronzovou.
Gratulujeme!
Postup na MČR si dnes nově vyběhli Pepča Peperoun Břenek, Klárka Oušková a
Terezka Machová.
Z 22 oddílů jsme byli mezi žáky pátí a mezi dorostenci a dospělými devátí. Krásný
výsledek, ne!
Všem patří obrovské poděkování a gratulace medailistům a postupujícím!
A díky Radce Círalové za doprovod a tuhle krásnou fotku!

16. 5. se naši žáci a žákyně 4. a 5. třídy spolu se svou tř. p. uč. Janou Šikrovou vypravili
do Českých Budějovic, kde navštívili Hvězdárnu a planetárium.
Po výukovém programu v kinosále, zaměřeném na život kosmonautů ve vesmírné stanici,
následovala projekce v planetáriu zaměřená na orientaci na noční obloze. Z obojího jsme byli
doslova nadšeni. K tomu krásné počasí při procházce centrem města.

16. 5. zahájila v naší školní družině a na I. stupni svou dvoutýdenní pedagogickou praxi
naše bývalá žákyně Verča Břenková.
18. 5. se v odpoledních hodinách v naší školní družině uskutečnila beseda o
canisterapii, jejích terapeutických účincích na člověka a rasách psů vhodných pro její
realizaci.
Ve středu nás ve školní družině navštívili pejsci z výcvikového canisterapeutického
sdružení Hafík. Během hodinového programu si děti mohly pejsky pomazlit, pohrály si s nimi
a také se o nich dozvěděly mnoho užitečných věcí. Všichni jsme si odpoledne na školní
zahradě moc užili.
DĚKUJEME NAŠIM VĚRNÝM KAMARÁDŮM
A JEJICH ČLOVĚČÍMU DOPROVODU
ZA ZAJÍMAVĚ, PŘÍJEMNĚ A POUTAVĚ STRÁVENÝ ČAS!!!

23. 5. jsme zveřejnili z dění v naší mateřské školičce:
Tento týden jsme se věnovali tématu "zvířata a jejich mláďata". V pátek nám paní
Stellnerová přivezla ukázat kozu s kůzletem z jejich farmy. Děti si vyslechly krátké povídání
o farmě a obyvatelích farmy. Podívaly se, jak kůzlátko pije mléko od své maminky. Mohly si
sáhnout na srst kozy a kůzlete, nakrmit kozu tvrdým chlebem a mrkví. Popovídali jsme si, čím
je koza pro nás prospěšná a čím můžeme být prospěšní pro kozu my.

23. 5. byl dnem tvořivých workshopů v naší škole:
- workshop „Vynálezce Alva“ se spisovatelem J. W. Procházkou, 7:45 – 9:25, 2. a 3. třída
- workshop „Jak se dělají komiksy“, 9:50 – 11:30, 6. a 7. třída
- workshop „Jak se dělají komiksy“, 11:40 -13:20, 8. a 9. třída.
V pondělí 23. května jsme si vyzkoušeli komiksový workshop VYNÁLEZCE ALVA
ve 2. a 3. třídě. Dvouhodinovým zábavným programem nás provedl spisovatel Jiří W.
Procházka. Přiblížil nám svět komiksů a animovaných filmů, vtáhl do světa komiksů,
vynálezů a fantazie. Nakonec jsme si vytvořili svůj vlastní, jedinečný vynález! Komiksový
workshop následně pokračoval i na II. stupni.
DĚKUJEME PANU J. W. PROCHÁZKOVI
ZA ZAJÍMAVĚ, POUČNĚ A POUTAVĚ STRÁVENÝ ČAS!!!

25. 5. se žáci a žákyně 8. a 9. třídy vypravili pod vedením p. uč. Pavlíny Křížové a p. uč.
Aleny Nedorostové a p. uč. Denisy Šafářové do Prahy, kde v Divadle na Vinohradech
zhlédli dopolední představení Romeo a Julie. Odpoledne navštívili Pražský hrad, Katedrálu
sv Víta, Karlův most a Staroměstské náměstí.

26. 5. se výprava našich žáků pod vedením p. řed. Martina Wipplingera zúčastnila 6.
ročníku memoriálu JUDr. Ferdinanda Bušty – cyklistického závodu škol. Závod se konal
v Autocampu „U Pískovny“.
Tým osmáků a deváťáků vyrazil na 6. ročník cyklistického Memoriálu JUDr.
Ferdinanda Bušty. Reprezentace školy ve složení Andrejka Mašková, Nelča Kykrychová,
Darča Borovková, Honza Decker, Pepa Břenek, Dominik Dvořák a Peťa Svoboda se statečně
prala na 8km dlouhé trati a dočkala se i velkého úspěchu v podobě třetího místa Andrejky
Maškové v kategorii kadetek. Andrejce tímto gratulujeme!
Heroický výkon předvedl na trati také Honza Decker, který po prvním ze dvou okruhů
vedl kategorii kadetů, ale po těžkém pádu ve druhém kole dojel silou vůle a skončil v péči
zdravotníků. Honzovi přejeme brzké uzdravení!
Celému týmu ZŠ v Rapšachu děkujeme za bojovnost a příkladnou reprezentaci školy!!!
Děkujeme pořadatelům z TJ Blesk Klikov z. s. za milé a pohostinné přijetí a
dokonalou organizaci závodů!!!
Děkujeme všem našim soutěžícím cyklistům za velké sportovní nasazení a
příkladnou reprezentaci školy!!!
Děkujeme našemu panu řediteli M. Wipplingerovi za doprovod!!!

S mateřinkou jsme se 26. 5. zúčastnili cyklistického závodu: "Memoriál JUDr. Ferdinanda
Bušty". Nadšení ze závodu děti proměnily v získání dvou pohárů. Terezka V. získala
stříbrnou trofej v kategorii odrážedel. Makar Z. získal také stříbrnou trofej v kategorii
dětská kola mini. Všechny děti daly do jízdy svou radost z pohybu a srdce.

30. 5. – 31. 5. se uskutečnilo společné focení tříd do školních do rodinných alb a
albíček.
DĚKUJEME p. uč. ALENĚ NEDOROSTOVÉ!!!
1. 6. "Dítě - to je můj kamarád" - to bylo heslo Dne dětí ve 4. a 5. ročníku.

1. 6. Den dětí jsme v družině strávili na zahradě, kde jsme si zahráli dračí bojovku.
Děti se vydaly na pomoc pohádkovému království, ve kterém se usadil drak. Cestou vyluštily
drakovo jméno, našly zaklínadlo a draka uspaly. Za odměnu si všichni vysloužili medaile
a sladkosti.

2. 6. jsme zveřejnili: s dětmi z MŠ jsme přivítali nové malé občánky obce Rapšach na
Obecním úřadě. Děti zarecitovaly básničky a poté se staraly jako chůvičky o malá miminka
v kolébce.

2. 6. se žáci a žákyně 1. – 3. třídy spolu s tř. p. uč. Jaromírem Sváčkem, tř. p. uč. Radkou
Círalovou a s p. uč. Annou Ticháčkovou vypravili v rámci třídního výletu do zábavního
parku Fantazia v Roseči u Jindřichova Hradce.
Den v interaktivním parku Fantazia si užili prvňáčci společně s 2. a 3. třídou. Nakonec
se rozhlédli po kraji z rozhledny u obce Roseč.

Květen 2022 v mateřské škole
V měsíci květnu měly třídy motýlků a koťátek tato témata:





Naše maminka má svátek.
Kniha je studnice moudrosti.
Poznáváme domácí zvířata a jejich mláďata.
Jak barevná je kvetoucí příroda?

S dětmi jsme oslavili svátek maminek. Nacvičili jsme si pro ně básničky a písničky.
Maminkám jsme vyrobili přáníčka a podarovali je květinou při vystoupení pro maminky.
Seznámili jsme se s různými druhy knih. Do knihy jsme si vyrobili záložky. Do mateřské
školy děti přinesly svou nejoblíbenější knihu z domova.
V mateřské škole nás navštívila koza s kůzlátkem. Také jsme poznávali domácí zvířata
podle zvuku. Zahráli si „Kimovu hru“ s obrázky zvířat.
Poznávali jsme květiny a život na zahradách a loukách. Seznámili jsme se se včelou a jak
je pro nás užitečná.
Zúčastnili jsme se cyklistického závodu u nedaleké pískovny.
S třídou motýlků jsme prošli delší okruh přes nedaleké osady.

2. 6. – 3. 6. se žáci a žákyně 6. třídy spolu se svou tř. p. uč. Pavlínou Křížovou vypravili
v rámci třídního výletu do Tuště, na pískovnu a nocovali ve školičce.
V sobotu 4. 6. 2022 pořádala Magna Cartech v Českých Velenicích opět po dvou
letech Dětský den. My jsme se (jako tradičně již více než 15 let) podíleli našimi oddílovými
atrakcemi.

Děkuju všem, kteří nám pomohli: z menších Vanesska, Emička a Kubík, z větších
Eliška, Verča, Martin, Pepča a Honza, z největších Lucka, Janča, Majka, Štěpán, Ondra a já
(snad jsem na někoho nezapomněl).
Díky!
A díky Magně za sponzorský dar, který jsme za naše soutěže obdrželi!

9. 6. se naši žáci a žákyně 4. a 5. třídy s tř. p. uč. Janou Šikrovou vypravili do Státního
oblastního archivu v Třeboni.
Včera jsme využili pozvání a vydali se na exkurzi do oblastního archivu v Třeboni.
Prohlédli jsme si sbírku vzácných knih, seznámili se s uměním knihvazačů a skrz třeboňské
brány jsme se vypravili archivními chodbami v doprovodu úžasné paní Marie Kalátové. Díky
jejímu jedinečnému vyprávění jsme se přenesli o stovky let zpět do naší historie a užili si
překrásné dopoledne. Moc děkujeme za pozvání!

9. 6. jsme zveřejnili: v jarních měsících jsme na výtvarném kroužku tvořili berušky v
trávě, malovali přírodninami na školní zahradě, a to rukama i nohama, z drátku vyráběli
motýli. Letní téma – krabíci byli naší poslední prací před prázdninami. Nakonec nechyběla
trocha zábavy s tělovými barvami.

11. 6. se uskutečnilo Mistrovství ČR v turistickém závodu.

DĚKUJEME A BLAHOPŘEJEME!!!
V týdnu od 14. 6. se v jednotlivých třídách uskutečnila ochutnávka mléčných výrobků
z bedýnek BOVYS v rámci projektu Mléko do škol.

14. 6. se vypravili naši žáci a žákyně 4. a 5. třídy pod vedením p. uč. Jany Šikrové v
rámci výchovy k bezpečnému chování do Třeboně na dopravní hřiště, kde pod odborným
vedením zkušených instruktorů Autoškoly ILLE Třeboň absolvovali teoretické a praktické
zaměstnání vedoucí k řešení vybraných situací provozu na pozemních komunikacích.
Účastníci a účastnice po úspěšném zakončení znalostního testu z oblasti bezpečnosti
silničního provozu a splnění všech podmínek obdrželi řidičák mladého cyklisty autorizovaný
Autoškolou Martin Ille, s.r.o. v Třeboni. Průkaz na zadní straně disponuje důležitými
telefonními čísly pro pomoc v nouzi. Všem novopečeným řidičům gratulujeme!

15. 6. jsme zveřejnili zprávičky z naší mateřské školičky:
Celý týden nás provázela hudba.
V pondělí nám Terka Urbanová předvedla tenorsaxofon. Zaposlouchali jsme se do zvuku
parníku a zazpívali dětské písničky. Celý tenorsaxofon jsme si prohlédli a vyzkoušeli různé
klapky. Nakonec jsme se naučili, jak saxofon správně vyčistit.
V úterý nám přinesla paní Andrea Poláková představit akordeon. Dle melodie jsme
zkoušeli poznat písničku. Zaposlouchali jsme se do písní. Nakonec jsme sami mohli
vyzkoušet, jaké tóny akordeon vydává.
Ve středu nás navštívil kapelník Vláďa Matějka z country kapely Patrola České
Budějovice. Ani jsme nedutali a poslouchali jsme zvuky strun. Zazpívali jsme známé písně a
zahráli pohybové hry za zvuků kytary. Jako překvapení jsme Vláďovi zazpívali jejich
písničku.
Ve čtvrtek se školkou rozezvučely housle v rukou Justýny Schiendlové. Poznali jsme, že
některé části houslí mají názvy po zvířatech (kobylka, hlemýž,...). Také jsme si poslechli
krásný hlas houslistky.
Přišel poslední den. Do školky nám přišla zahrát skvělá Kája Korbelová ze ZŠ v Rapšachu
na violoncello. Naučila nás, jak vypadá houslový a basový klíč. Vyprávěla také o tom, jaká
byla její cesta s hudbou. Předvedla, jak těžké skladby dokáže zahrát.
Byl to krásný a poučný týden. Těšíme se na další ročník v příštím školním roce.

Na "Den s hasiči" jsme do naší MŠ pozvali první třídu ze základní školy. Do MŠ
přijeli hasiči ze základny v Suchdole nad Lužnicí. Předvedli svou techniku, výzbroj a
výstroj. Děti si mohly prohlédnout výzbroj potřebnou pro záchranu jak při požáru, tak i při
dopravní nehodě. Prohlédly si dýchací přístroj, kužely, resuscitační jednotku a další potřebné
předměty. Poslechly si příběhy, kde všude hasiči už zasahovali. Nakonec si děti na školkové
zahradě vyzkoušely stříkat s ruční stříkačkou ze džberovky, která se používá při závodech v
požárním sportu dětí a dorostu při hře Plamen.

16. 6. nás navštívila bývalá žákyně Zuzka Onderková. Pohovořili jsme o tom, co život
přinesl, přináší a přinese.
17. 6. druháci a třeťáci tento Den prázdných tříd vyrazili na Žabí stezku, která je
zavedla do pískového lomu u Františkova. Tam kromě opravdových žab objevili i zakletého
žabího prince, kterého ani princezna polibkem nedokázala proměnit na mládence. To ale
nikomu nevadilo! Krásná příroda, mnoho zážitků a téměř letní počasí bylo moc fajn.

17. 6. se žáci a žákyně 7. třídy spolu se svou tř. p. uč. Lenkou Jáchymovou vypravili
v rámci třídního výletu do Hluboké nad Vltavou a Českých Budějovic.

17. 6. se žáci a žákyně 9. třídy spolu s p. uč. Denisou Šafářovou vypravili v rámci
posledního třídního výletu do Českých Budějovic (Jump aréna, VR Centrum).
20. 6. naši čtvrťáci a páťáci vyrazili za poklady pískoven. Ani letos jsme nemohli
vynechat tradiční výpravu za poklady našich pískovniček. A opět jsme si užili skvělé
dopoledne v naší překrásné přírodě.

20. 6. se žáci a žákyně 8. třídy spolu se svou tř. p. uč. Alenou Nedorostovou vypravili
v rámci třídního výletu do Českého Krumlova (historické centrum, grafitový důl).
22. 6. se uskutečnilo adaptační dopoledne pro budoucí prvňáčky. Ve středu si čtvrťáci
a páťáci připravili pro kamarády ze školky večerníčkové putování. K tomu, abychom se
společně lépe poznali (nejen) s kamarády, kteří k nám přijdou v září do třídy, jsme využili
postavičky z večerníčků. Při plnění úkolů jsme blíže poznali naši školu, a hlavně jeden
druhého. Společná spolupráce fungovala na jedničku!

22. 6. se uskutečnilo odpolední barevné malování křídou ve školní družině.

16. 6. nás navštívili bývalá žákyně Zuzka Onderková a bývalý žák Kuba Decker.
Pohovořili jsme o tom, co život přinesl, přináší a přinese.
24. 6. se čtvrťáci a páťáci díky p. učitelce zeměpisu Nedorostové a jejímu skvělému
vyprávění ocitli v indické části Himálaje. Moc děkujeme za poutavou a inspirativní
přednášku!

28. 6. – 29. 6. se žáci a žákyně 4. a 5. třídy spolu se svou tř. p. uč. Janou Šikrovou
vypravili v rámci třídního výletu do Třeboně a nocovali a pobývali na tábořišti Dračice a
následně pro nepřízeň počasí ve škole.

28. 6. nás navštívila bývalá žákyně Karolínka Žahourová. Pohovořili jsme o tom, co
život přinesl, přináší a přinese.

A zase … již tradičně na konci školního roku:
15. 6. jednání pedagogické rady.
27. 6. a 28. 6. předávání učebnic (II. stupeň; I. stupeň v týdnu od 20. 6.)
29. 6. volejbal – naši vycházející + bývalí žáci : zaměstnanci školy + bývalí žáci –
s výsledkem: PRO NEPŘÍZEŇ UPLAKANÉHO POČASÍ SE MAČ NEKONAL!
29. 6. letní párty a disco s hrami a soutěžemi pod taktovkou naší devítky; slavnostní
oběd.
30. 6. předávání vysvědčení a slavnostní ukončení školního roku 2021/22.
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!!!
Přejeme NÁM VŠEM slunečné a pohodové prázdniny
a ať je nový školní rok 2022/2023 zase o něco lepší než ten uplynulý!!!

