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Dětský den ve Chvalšinách
Zveme všechny děti i rodiče v neděli 1 .6.201 4 na tradiční Pohádkovou cestu lesem.
Začátek naší trasy bude na
dětském hřišti u sídliště ve
Chvalšinách od 14:00 hodin do
15:00 hodin.

Cestou si užijete jistě plno
zábavy, vyzkoušíte si své
dovednosti a překonáte místy i
sami sebe:-)
V cíli si pak budete moci opéci
špekáčky, posedět a popovídat s
kamarády.
Na všechny se těší pořadatelé děti i dospělí z občanského
sdružení Koumák.
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KVĚTEN 201 4
INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Zastupitelstvo obce Chvalšiny na svém jednání dne 24.04.2014 projednalo a schválilo :

- Smlouvu č. 1 31 44996 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní
prostředí na akci “Hejdlov Vrt H-1 “
- Směrnici Obce Chvalšiny č. 24 - „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Obcí Chvalšiny“. Platnost směrnice od 01 .05.201 4
- Inventarizační zprávu zákonné fyzické inventarizace majetku Obce Chvalšiny ke dni 31 .1 2.201 3
- zemědělský pacht „Starého Borovského rybníka“ v povodí Borovského potoka severovýchodně
1 km od obce Chvalšiny na parcele KN č. 844/2 o výměře 3.1 72 m 2 v k.ú. Chvalšiny za účelem
chovu ryb. Pacht na dobu určitou 5 let od 1 .5.201 4, výpovědní lhůta 1 rok, výše pachtovného
800,- Kč/rok
- v případě uskutečnění převodu nemovitosti čp.1 30 do vlastnictví Obce Chvalšiny koupi
pozemků včetně hospodářské stavby přináležejících k nemovitosti čp.1 30 Chvalšiny
OÚ

KDO TO JE? –soutěž našeho zpravodaje

V rámci soutěže hádáme známé osobnosti a děti v první kategorii i pohádkové postavy. Hodnotí se
správné odpovědi. Soutěžit se ve třech kategoriích a to:
1 . kategorie – děti 6-9 let
2. kategorie – děti 1 0-1 5 let
3. kategorie – dospělý 1 6 a výše
Správnou odpověď na soutěžní otázku zašlete na e-mailovou adresu zpravodajchvalsiny@gmail.com
vždy do 30. dne příslušného měsíce. V odpovědi je nutné uvést, jméno, datum narození, bydliště a
správnou odpověď.
A tady jsou otázky na květen

1)

Kategorie: Pohádková postava, která bydlí v lese Řáholci, kde žije s Mankou a Cipískem.

2)
Kategorie: narodil se dne 4.4.1 911 a zemřel dne 6.11 .1 976. Je to oblíbený autor rozhlasových a
televizních pořadů pro děti a autor knižních a televizních pohádek – My tři a pes z Pětipes (1 958),
Rumcajs (1 970), Pohádky z mechu a kapradí (1 970)
3)
Kategorie: narodil se dne 1 2.6.1 890 a zemřel dne 31 .1 0.1 91 8. Je to rakouský malíř a kreslíř,
představitel expresionismu. Poté co opustil vídeňskou secesi si vytvořil vlastní ornamentální kreslířský a
malířský styl, akty v pohnutých pozicích, portréty měst. Často pobýval a tvořil v Českém Krumlově.
Správné odpovědi za měsíc duben

1.
2.
3.

Kategorie: Jů a Hele
Kategorie: Jan Železný
Kategori: Tomáš Baťa
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Koumák  Stezka 2014
O víkendu od 25.4.201 4 do 27.4.201 4 jsme se zúčastnili akce Stezka 201 4 na táborové základně
Pírkův Mlýn. Na Pírkáči jsme se potkali s kamarády z Kaplice, Větřní a Horní Plané a tak se nás
na táborové základně sešlo celkem 88. A co jsme dělali? Zúčastnili jsme se každoroční soutěže
Stezka, což je závod dvoučlenných hlídek v tábornických dovednostech jako např. Střelba ze
vzduchovky, zdravověda, zacházení s mapou a buzolou, lanová překážka, znalost zvířat, rostlin,
dopravních a turistických značek a morseovy abecedy.
A také jsme si zahráli vybíjenou. Ve vybíjené se náš spolek umístnil na krásném třetím místě.
A jak jsme dopadli v soutěži Stezka?
Výsledky:

Petra Blažková a Kristýna Švecová - 3. místo v katergorii A - dívky
Václav Švec a Jan Urban- 3. místo v kategorii B - chlapci
Nikol M.Podhorská a Sára Schwarzová - 3. místo v kategorii C - dívky
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N a n e č i s to

Ve středu 1 4. 5. byl společným setkáním dětí a rodičů zakončen
v Základní škole Chvalšiny projekt Nanečisto.
Projekt je v naší škole realizován již několik let : Skládá se z 1 0 lekcí,
při kterých navštěvují vždy v podvečer jednou týdně školu budoucí
prvňáčci společně se svými rodiči. Dětem se věnuje jejich budoucí
třídní učitel či učitelka a s rodiči pracuje lektor či lektorka.
V letošním roce se do projektu
zapojilo 1 4 dětí a rodičů, což je
z počtu 1 9 budoucích žáků
1 . třídy velmi pěkný počet.
V jednotlivých lekcích, které
vedl pan učitel Kurz a paní učitelka Kopřivová, zdokonalily děti své
školní dovednosti, odhalily, co je ještě třeba trénovat a docvičovat.
Ztratily ostych v novém školním prostředí a poznaly se vzájemně se
svým panem učitelem. Rodiče se dozvěděli řadu zajímavých
informací o komunikaci se školou, o projevech temperamentu dětí, o
zvládání stresových situací, které pro celou rodinu přechod na školní
rytmus představuje.
Závěr projektu se nesl ve znamení společné hry a opékání buřtíků. I když počasí příliš nepřálo, všichni si
to užili. Do školy i na pana učitele se těší a o to skutečně v projektu Nanečisto jde. Nebát se, mít důvěru
v sebe, v učitele a jít společnou cestou.
Mgr. Eva Luštická - ředitelka školy
S VÁTE K M AM I N E K VE CH VALŠ I N ÁCH
Jako každý rok v tuto dobu jsme pro všechny naše maminky,
babičky, tetičkyG..včetně mužské části rodiny vymysleli a
nacvičili vystoupení jednotlivých tříd ZŠ Chvalšiny v sále
Kulturního domu.
Celoškolní akci pečlivě připravili žáci 5. třídy pod vedením
třídní učitelky paní Říhové, kteří také propojili jednotlivá
vystoupení jako moderátoři.
Program, který trval víc jak jednu hodinu, byl nabitý zpěvem,
tancem, hudbou, mluveným slovem. Představily se všechny
třídy I. a II. stupně, starší oddělení školní družiny, zájmové kroužky – např. páťáci nás okouzlili svou
Zlatovláskou, třeťáci zatancovali svěží country tanec, družina předvedla rytmické cvičení zumby, osmáci
nám sehráli „dobře míněné rady našich maminek“, čtvrťáci připomněli, jak rosteme s maminkou, a
sedmáci položili svá PROČ? Hudební zážitek obstarali žáci při hře na flétnu, na kytaru, deváťáci vsadili
na své hudebně – županové překvapení. Nesmíme zapomenout ani na pásmo prvńáčků, kteří statečně
překonávali svou trému, na kouzelné Šmouly z 2. třídy a vtipnou Sexy učitelku v podání šesťáků.
Přítomné ženy si vybraly malý dárek v podobě srdíčka jako poděkování za jejich péči, lásku a
starostlivost. Jsme moc rádi, že přišly v tak hojném počtu a
jednotlivá představení si jistě užily.
Všechna vystoupení se vydařila a byla důkazem nadání a
šikovnosti našich dětí a jejich učitelů. Pomohla i další
prezentaci školy na veřejnosti nejen ve Chvalšinách, ale ve
všech obcích, jejichž žáci naši školu navštěvují.
Děkuji za propůjčení sálu v KD a především Pavlu Krejčímu ml.
za perfektní ozvučení a trpělivost jak při generální zkoušce, tak
při odpolední premiéře.
Mgr. Eva Luštická
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J a rn í kon ce rt p ro ve ře j n ost

Protože máme v naší škole ve Chvalšinách řadu šikovných dětí, které hrají na hudební nástroj a rády
zpívají, rozhodli jsme se poprvé uspořádat jarní koncert vážné hudby a zpěvu pro chvalšinskou veřejnost.
Organizace celého setkání se ujala 6. třída. Koncert se konal v krásném prostoru Muzea ve Chvalšinách.
Vystoupilo na něm 1 3 účinkujících, kteří předvedli své dovednosti ve zpěvu, hře na kytaru, na housle,
na klavír, na flétnu a akordeon.
Všechny židle se zaplnily přihlížejícími a vystoupení dětí, i když je občas provázela pochopitelně tréma,
byla na vysoké úrovni a pohladila nejen uši, ale i duši návštěvníků.
Na závěr předala ředitelka školy všem dětem kytičku a poděkovala jim za předvedený výkon. Současně
naše poděkování směřuje k rodičům, kteří děti v jejich hudebním rozvoji podporují, a k jejich vyučujícím
v ZUŠ a v DDM Český Krumlov. S oběma institucemi naše škola dlouhodobě a skvěle spolupracuje.

L e t o s j s m e v b i o l o g i c ké o l y m p i á d ě z a b o d o v a l i
Každá předmětová olympiáda je náročná na přípravu.
Pokud žáci chtějí být úspěšnými řešiteli v okresních kolech, musí se na ní připravovat navíc.Nejen se učit
informace zpaměti, ale naučit se jim porozumět a dávat je do souvislostí.
Biologická olympiáda patří k těm nejnáročnějším. Žák musí písemně zpracovat vstupní úkol do okresního
kola. V samotné soutěži zpracovává test, provádí praktický úkol, zpravidla i určité mikroskopické
pozorování, které musí zaznamenat a vyvodit z pozorování závěry. Důležitou součástí je také poznávání
rostlin a živočichů, někdy i hornin a nerostů. Samotný studijní materiál je odborný text, v letošním roce měl
80 stran.
Nejde tedy jen o to, jestli je žák nadaný, ale hlavně o ochotu značně pracovat navíc. Učitel má úlohu
odborného poradce a hlavně průvodce na cestě k hlubšímu poznávání i získávání nových dovedností,
například ve v písemném zpracování vstupních prací.
V letošním kole se do okresního kola Biologické olympiády kategorie D připravovala děvčata
Maruška Decarliová ze 7. třídy, Míša Vesperová a Eva Kopřivová obě ze 6. třídy. Významného
úspěchu dosáhla Eva Kopřivová, která v okresním kole (a to i v konkurenci obou gymnázií
v okrese) obsadila výborné 2. místo a postoupila do krajského kola v Českých Budějovicích.
V krajském kole byla 12. úspěšným řešitelem z celkového počtu 19 zúčastněných žáků.

Velmi si nadstandardní práce všech tří jmenovaných děvčat vážím. Jejich vstupní úkoly do okresního kola
si můžete prohlédnout na webových stránkách školy.
Vážím si poctivé práce všech svých žáků. Jejich výstupy z hodin, založené v portfoliích, beru na
semináře nejen v regionu, ale i do jiných škol v republice. To, co kolegové v nich oceňují, jsou hlavně
práce, ve kterých je zachyceno samostatné žákovo přemýšlení k určitému problému či tématu.
Mgr. Bohuslava Jochová
vyučující Př - Ch
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