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PROJEKT 

„ŠKOLY PRO VENKOV“ 

NOSITELEM PROJEKTU JE  

NOVOHRADSKÁ OBČANSKÁ SPOLEČNOST O. S. 

 Kromě našeho území v Jihočeském kraji bude reali-

zace paralelně probíhat ještě na území Královehradec-
kého kraje, Pardubického kraje a Zlínského kraje. 
 Celkem do něj bude zapojeno 17 základních škol, 

přičemž 4 školy budou z našeho území. 

NÁŠ PODPROJEKT 

RAPŠACH JAKO OBEC POSTIŽENÁ 

HISTORIÍ, STRUČNÁ HISTORIE REGI-

ONU, PŘÍRODOVĚDNÉ A ZEMĚPISNÉ 

ZAJÍMAVOSTI REGIONU  

Mgr. Karel Snětina 

Manažer projektu 

Je zodpovědný za turistickou část  

a konečné grafické zpracování 

výstupů  
  

Mgr. Martin Kvapil 

Člen 

Je zodpovědný za přírodovědnou 

část projektu 
  

Mgr. Pavlína Křížová 

Členka 

Je zodpovědná za historickou část 

projektu 
  

Mgr. Ivana Kvapilová 

Členka 

Je zodpovědná za zeměpisnou část 

projektu, školní časopis k projektu, 

překlad do NJ  
  

Mgr. Olga Imrichová 

Členka 

Je zodpovědná za sběr dat, tvorbu 

pracovních listů, správu projektové-

ho webu a překlad do Aj  
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Tohle téma bude rozděleno do dvou 

částí: 

 

I. část – do roku 1945 

II. část – od roku 1945 do současnosti 

 

 

Úkolem pracovního týmu bude seznámit 

nejprve 

sebe a pak i ostatní s historií Rapšachu 

jako obce, prodělávající dějinné změny – 

hlavní důraz bude kladen na dvojí vysíd-

lení Rapšachu – v roce 1945 a v roce 

1952. 

Dále pak zpracovávání písemné a foto-

grafické dokumentace, rozhovory s pa-

mětníky, zvukový záznam a záznam na 

video,… 

A také stručně zachytit historii celého 

regionu bývalého Vitorazska. 

No a nakonec samozřejmě podíl na pří-

pravě regionální učebnice s pracovními 

listy, a to zvlášť pro I. a II. stupeň ZŠ. 

RAPŠACH JAKO OBEC, POSTIŽENÁ HISTORIÍ 
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I TOTO TÉMA BUDE  

ROZDĚLENO DO DVOU 

ČÁSTÍ: 
 

I. část – rostliny a nižší živočicho-

vé 

II. část – vyšší živočichové, 

ochrana přírody, proměny přírody 

 

 

 

Úkolem týmu bude seznámit sebe i nás 

ostatní s největšími přírodovědnými za-

jímavostmi Rapšachu a okolí (pískovna 

na Františkově, blata Na Šudernách,...) 

 

A také zpracovávání písemné a fotogra-

fické dokumentace, mikroskopování, záznam na video,… 

 

A samozřejmě podíl na přípravě regionální učebnice s pracovními 

listy, a to zvlášť pro I. a II. stupeň ZŠ. 

PŘÍRODA REGIONU 
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Toto téma bude  

rozděleno do dvou částí: 
I. část – geologie oblasti 

II. část – zeměpisné zajímavosti (klima, půdní pokryv, vodstvo,...) 

 

Úkolem bude seznámit s největšími zeměpisnými zajímavostmi Ra-

pšachu a okolí. 

 

A také podíl na přípravě regionální učebnice s pracovními listy, a to 

zvlášť pro I. a II. stupeň ZŠ. 

ZEMĚPISNÉ ZAJÍMAVOSTI RAPŠACHU A OKOLÍ  
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Téma bude rozděleno do tří 

částí: 
I. část – zpracování tabulí k lokalitám na 

stezce 

II. část – zpracování brožury ke stezce v 

„klasické“ formě i jako počítačové prezenta-

ce s výstupem na internet a v programu 

Zoner Context 

III. část – založení alespoň pěti tematicky 

souvisejících geocachí 

 

Úkolem týmu bude připravit podklady pro 

školní přírodovědně historickou stezku – té-

maty jednotlivých zastávek by měly být tyto 

oblasti: botanika, zoologie, ekologie a ekologická výchova, historie. 

Dále zpracovávání písemné a fotografické dokumentace a založení 

„keší“ s tématy historickými i přírodovědnými. 

A samozřejmě i podíl na přípravě regionální učebnice s pracovními 

listy, a to zvlášť pro I. a II. stupeň ZŠ. 

ŠKOLNÍ PŘÍRODOVĚDNĚ HISTORICKÁ STEZKA 

„NEJEN PO VESNICÍCH, KTERÉ MUSELY ZMIZET 

Z MAPY“  
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CO JE TO???  

     

        Byla iniciativou 7 lidí.  

 

            Vznikla v roce 1999 v N. Hradech.  

 

        Vydává knížky a připravuje projekty.  

 

   Přispívá k rozvoji oblasti Novohradska.  

SPRÁVNOU ODPOVĚĎ NAJDETE  V ČLÁNKU  

„ ANKETY ŽIJOU“. 

Dan, Jana, Martin a Simča 

Kostel sv. Zikmunda v Rapšachu 
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DVOJSMĚRKA  

Připravil jsem si pro vás dvojsměrku (        ,   ) z vybraných 

slov z obecní kroniky. 

 

Když vyškrtáte všechna níže uvedená slova, dostanete tajenku, 

která označuje název aktivity, do které se naše škola zapojila.  

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ NAJDETE NA STRANĚ 16 

SNÍH   PASTVINA   PARIS 

ÚDOLÍ   FARA    SPÁLENIŠTĚ 

VODA   KRAJ    DŮM 

HAMR   LES     LID 

VITORAD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TAJENKA: ……………………………………………………………………… 

 

Filousek 

P V O D A R K R A J 

V   H A M R     L O 

I J   Ú D O L Í E E 

T F K P A R I S S T 

O A P A S T V I N A 

R R Š L I D K O L D 

A A Y P S N Í H R Ů 

D O   V E N K O V M 

S P Á L E N I Š T Ě 
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Anketu  jsme dělali, protože jsme se zapojili do projektu Novohradské občanské společnosti. 

Vymysleli jsme otázky. Nejprve jich bylo víc, ale pak jsme jich vybrali jen pár. 

4.10. 2011 jsme se vydali ptát lidí v Rapšachu. Chtěli jsme oslovit ty, kteří měli na sobě džíny. 

Moc jsme jich teda neviděli. Asi to bylo tím, že všichni dospělí pracovali a děti se učily. Také jsme 

vyšli tehdy, kdy neodjížděl žádný autobus, a tudíž na něj nečekali na návsi žádní lidé. A když už jsme 

někoho našli, tak na sobě třeba džíny neměl. 

Nakonec jsme ulovili 9 lidí. Zaujalo nás, že všichni odpověděli. 

Všechno jsme dobře zvládli a upřímně jim děkujeme, že nám věnovali čas. 

 

NAŠE OTÁZKY: 

1. Znáte nějakou pověst o Rapšachu?       Ano: 5      Ne: 4 
Podle nás by měli místní alespoň o jedné vědět. 
 

2. Víte, kolik dětí je v naší škole?    3 lidé odpověděli   340 

                                                           5 lidí odpovědělo   116 

         1 člověk odpověděl  114 
Překvapilo nás, že většina to řekla správně. 
 

3. Vychází  nějaký časopis o Rapšachu?       Ano: 9       Ne: 0 
Věřili jsme, že všichni řeknou ano, protože znají Rapšašský kecálek. 
 

4. Slyšeli jste už o Novohradské občanské společnosti?     Ano: 1    Ne: 8 
UDIVILO NÁS, že JEDEN z nich ODPOVĚDĚL ANO, protože ani my jsme ji  

     neznali. 
 

5. Kolik je v Rapšachu škol?      1 odpověděl  1 

                                                     8 odpovědělo  2 
Pro místní by správná odpověď neměla být problém.                            
 

6. Píšeme školní časopis.Kolik čísel asi vyjde?    1 odpověděl, že  1 

                 2 odpověděli, že  3 

                                                                                2 odpověděli, že  4 

                                                                                2 odpověděli, že  5 

                                                                                1 odpověděl, že  10 

                                                                                1 odpověděl, že  12 
Neupřesnili jsme v kterém čase, takže si myslíme, že i 2 budou dost. 
 

7.Bude o časopis zájem?                  Ano: 8          Ne: 0       Možná: 1 
My osobně si myslíme, že o časopis zájem bude.        
                                  

                                                                                                              
Adam a Jirka  
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Uhodni, co je na obrázku, který jsme rozmazali 

k nepoznání.  

Správné odpovědi dones do 22.12. Pavlovi Jindrovi  

nebo Vaškovi Pšeničkovi. 

Hodnotí se i vtipné odpovědi (ale nepřehánět!). 

 

Cena bude maxi . 

Výsledky budou vyvěšeny na nástěnce 2. stupně 4. ledna 2012. 

 

                                                                                  Pája J.,Váša P.  

                                           ( použita fotografie J. Jáchyma) 
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RAPŠACHIE ZASAHUJE... 

 

 

 

 
V Rapšachu se množí odpadky... 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Matěj 

Jsem superhrdinka 

s laserovýma očima. 

To je hrůza! 

Co se děje? 
Já, Odpaďák, zni-

čím vám Rapšach! 

Bum! Prásk! To ti 

nedovolím! 

Jupí!!! 

Zvítězila jsem! 

Rapšach je 

zachráněný! 
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ROZHOVOR S MGR. MARTINEM KVAPLIEM 

VEDOUCÍM PŘÍRODOVĚDNĚ -  EKOLOGICKÉHO SEMINÁŘE  

Jak se nazývá vaše část projektu? 

Příroda regionu – se zaměřením na přírodní 

památku Pískovna u Dračice a nejspíš i na bla-

ta Na Šudernách. 

Pracoval jste už na  něčem podobném?   

Ne. 

Líbí se vám tento nápad? 

Velmi. Práce v přírodě a s naší partou děcek 

mě baví. 

Kolik žáků je ve vaší skupině? 

14 – tři ze 7. třídy, čtyři z 8. a sedm z 9. třídy. 

(Zleva horní řada: František Beníšek, Radim Folta, František Círal, Roman Gorol, 

Barbora Nistotová, Roman Novotný, Petr Voříšek, Jan Adam, Nela Pudilová. 
Zleva spodní řada: Jana Beníšková, David Prokeš, Adéla Jindrová, Marek Richter. 

Na fotografii chybí Lucie Štindlová.) 

 

Jak vám to jde? 

Daří se nám. Již čtyřikrát jsme navštívili Pískovnu u Dračice, pořídili jsme spoustu zají-

mavých fotek pomocí aparatury zakoupené z prostředků projektu – včetně USB mikro-

skopu. Některé záběry jsme použili jako prezentaci naší práce na chodbě II. stupně ne-

bo na webovkách projektu. 

Filip a Míla  
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Ještě             

malinko  

dofouknout, 

paní učitelko. 

Pokračování na další straně... 

Všimli by si, 

že jsem odjel? 

Tento památník 
byl postaven  

v roce... 

No já asi 

jo! 

Pomóc, ně-

co mě táhne 

dolůů! 
Hej hou 

Hej 

hou Tři holčič-

ky jdou 
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ČÁST 1. ČÍSLA JSME SESTAVILI MY, ŠESŤÁCI 

Zleva horní řada: Simča Tomanová, Nikola Kicová, Jana Búthová, Anna Círalová,  

Adam Havel, Pája Jindra, Filousek Ginzel. 

Zleva spodní řada: Matěj Demeter, Filip Posík, Váša Pšenička, Dan Obst, Martin 

Král, Míla Mužík. 

Na zemi leží Jirka Brůžek. 

 

 

POKUD SI NÁS CHCEŠ  

SLOŽIT Z PUZZLÍKŮ, 

NAJDEŠ JE NA POSLEDNÍ 

STRANĚ  

Správné řešení dvojsměrky ze strany 9:  

voknev orp ylokš tkejorP 
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PŘEDSTAVENÍ 

„DIGITÁLNÍ PARTY“ 

Tak tohle jsme my—DIGITÁLOVÉ. 

 

Stojící zleva: Dušan Herzog, Roman Ferenc, Lidka Homolková, Anetka Arenber-

gerová, Ráďa Šebesta, Julek Ferenc, Tedýs Pytel, Petr Tundr, Tom Horník, Míša 

Kanděrová, Zuzka Zahradníková 

Klečící zleva: Pavel Vlk, Anetka Trojáková 

Na obrázku chybí: Ondra Bárta 

Takhle jsme se 

pro Vás zdigita-

lizovali 

NA DALŠÍ STRÁNCE NAJDETE  

PŘÍKLAD NAŠÍ PRÁCE 
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       1 

       2 

       3 

       4 

       5 

       6 

       7 

       8 

       9 

       10 

       11 

       12 

       13 

       14 

       15 

       16 

1. je to barva a má ji papír 

2. když mají rodiče holku a 

kluka?  

3. je to okolo zahrady 

4. těžký kov  

5. je to velké, má to 4 nohy 

a váží 1 tunu 

6. bydlí v Itálii - jak se mu 

říká? 

7. skládá se to z hlásek  

8. co je orel? 

9. jdu z nákupu a něco…  

10. je to šelma a máme to tře-

ba doma 

11. říká se mu Honza, ale 

správně se jmenuje…  

12. mele se tam mouka  

13. je to klučičí jméno 

(Emilián)      

14. je to cizí holčičí jméno  

15. je to zvíře a je pomalé  

16. létá v noci a saje krev  

KŘÍŽOVKA 

V TAJENCE je název jednoleté, 5-30 

cm, vysoké byliny. Lodyha přímá, še-

doplstnatě chlupatá, hustě olistěná. Listy 

čárkovité, špičaté. Květenství úbory, uspo-

řádané v 3-6 řídkých hlávkách, které sklá-

dají vrcholičnatě větvené květenství, vzác-

ně jednotlivé. Květy žlutavé. Plodem naž-

ky. 

U nás se vyskytuje třeba na pískovně u 

Františkova. 

Je zařazena mezi ohrožené druhy naší 

květeny, zákon jí však ochranu nepřizná-

vá. 

Anet T., Tedýs 



19 

 

 



20 

 

 


