ÁMOS
Časopis vydávaný žáky
Základní školy Borová Lada

číslo 7
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Umístění žáků v soutěžích
Jihočeský zvonek
Okrskové kolo – I. kategorie – 1. místo (K. Jančiová)
II. kategorie – 3. místo (J. Zývalová)

Anglická konverzace
Okrskové kolo – I. kategorie – 2. místo (J. Zývalová)
3. místo (J. Braun)

Úspěchy celé školy
Mezinárodní soutěž „Bez hranic“ – projekt s partnerskou školou VS Finsterau
Šumava – Náš domov
1. místo
Celostátní soutěž AutoCont OnLine – Nejlepší školní web – 1. místo v okrese
7. místo v kraji
Projekt „Sport spojuje národy“ (orientační běh šumavskou přírodou) – podpora
mezinárodní spolupráce v oblasti tělovýchovy a sportu – získání grantu 10 000,- Kč

Soutěž Vesnice roku – Bílá stuha – za práci s dětmi a mládeží
(odměna od obce = 50 000,- Kč, od krajského úřadu 5 000,- Kč, za ty máme všude
nové lavice a dárky nejen pod stromečkem)
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STOŽEC
Dne 7. září jsme jeli do STOŽCE. Tam nás přivítala
Pavlína a Klára a taky nám ukázala kamsi máme uložit
věci. Pak jsme si šli připravit postele a šli jsme ven
s Pavlínou na program do lesa. Došli jsme až do Žlebů,
kde jsme viděli losa, byl to samec.A začalo se stmí
vat,tak jsme šli na večeři. A vevnitř jsme hráli různé hry.
Také jsme byli večer venku.A tam jsme hráli samé hry.
A taky jsme společně zpívali. No u ohýnku a opékali
jsme všichni buřtíčky a k tomu jsme zpívali až jsme do
pekli a šli dovnitř hrát hry až jsme dohráli, tak jsme se šli
všichni vykoupat i paní učitelky.
A pak přijela paní učitelka Hana Jančiová. A zítra zase
odjela odpoledne ve 12.35 .Ten den jsme hráli staro
české hry, to jako že jsme hráli kuličky, honili kolo a
káču, ale ne Jančiů. A pak jsme svlékli postele a sbalili
jsme si všechno. A pak jsme šli na vlak a tam jsme si
zazpívali písničku o indiánech.
Bylo to fajn, na jaře chceme jet na týden.
Martin Oláh, Marie Siváková
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Milý Ježíšku, brzy budou Vánoce. Přála bych si altovou flétnu,
potapěčský brýle, židli na piáno, plyšáky, sězdofky,video prin
cové jsou na draka.

Ahoj Marijánka
Milý Ježíšku,
už budou Vánoce. Já bych chtěl telefon no kiji a radijo na cé
déčka a na kazety a věci.

Milý Michal
Milý Ježíšku,
přála bych si psa, kalhoty, triko, autovku, penál, aktovku, počí
tač a sestřičku.

Ahoj Pája
MilýJežíšku,
až budou Vánoce, přeju si rukavice, kombinezu, tlusté fiksi,
tanka, auto

Ahoj Páťa
Milý Ježíšku!
Jak se máš, ty víš, že už se blíží Vánoce, a tak bych si přála:
nového mobila, flétnu, nový věci na sebe, lyže, nějakou pěknou
vůni pro mamku a taky něco aspoň malého pro bráchu. Taky
pro taťku a už se na tebe těším
Marie Siváková
Milý Ježíšku!
Mám jedno velké přání, ale nevím, jestli mi ho splníš. Chtěla
bych malého pejska. Měl by být chlupatý a také hodný k dětem.
Také aby nebyl moc náročný. Moc si ho přeju, je to mé velké
přání. Jestli bych si mohla přát, tak aby to byla holka.
Děkuji
Andrea Uhlířová
A já Ježíšku, jestli Tě mohu o něco poprosit, tak si přeji,
aby se všem našim školáčkům ve škole moc líbilo. Na oplátku
Ti slibuji, že je nebudu pokud možno ani trochu zlobit.
Tvoje Alena Braunová
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HÁDANKY:
Znám kmotru co ve dne spává, ke snídani večer vstává.
Co je to? (sova)
Ze skla jsem, okno nejsem. V rámu jsem, obraz nejsem. Maluji,
malíř nejsem. Co jsem? (zrcadlo)
Má čtyři nohy, má v puse oheň a má křídla? Co to je? (drak)
Má šest nohou a má klapky. Co to je? (rak)
Má čtyři nohy, je chlupatá a jí ořechy. Co to je? (veverka)
Když to letí nahoru, je to zelené, když to spadne dolu, je to čer
vené. Co je to? (meloun)
Po louce běhám, člověka oblékám. CO JSEM? (ovce)
Běží krejčí přes doleček, a zádech má jehelníček.
Nápověda: zajíc, krtek, ježek

Co je to? Po louce běhám, člověka oblékám.
Nápověda: ovce, koza, zajíc

Co je to? Maličký pevný domeček skrývá stromeček.
Nápověda: pecka, bedna, skříň
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VTIPY:
Jde tlustá paní po chodníku a zazpívá si: kdybych byla
jahodou jde okolo ní pán a zazpívá: to by bylo džemu.
Jede blondýnka autem a zastaví ji policista a povídá: do
klady prosím. Blondýnka na něj tupě zírá. Policista se nedá a
řekne: „takovou tu kartičku co je na ní vaše fotografie“. Blon
dýnka chvíli váhá a začne se přehrabovat v kabelce. Vyndá zr
cátko a podá mu ho. „To jste měla říct hned že jste policista.
Pokračujte v jízdě.“
Anička dostala nové kolo. Poprvé objede dům a křičí: „Tati,
bez držení!“ Podruhé objede dům a křičí: „Tati, bez šlapání!“
Potřetí objede dům a křičí: „Tati, bez zubů!“
Dvě sušenky šli po silnici a jednu sušenku přejelo auto a ta
druhá sušenka říká: „Nedrob!“
Sedí dvě blechy na patníku a jde okolo pes. Jedna druhé
říká: "Dělej, už nám to jede!"
Lední medvídek se ptá maminky: "Mami, jsi lední med
věd?" Maminka odpoví: "Ano." "A je lední medvídek děda, ba
bička, teta a strejda?" "Ano." "A proto je mi tady taková zima!"
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Mě se zdál sen, že jsem byla na louce a na tý louce bylo
hromadu motýlků a květin. A na tý louce jsem byla v krásných
šatech vtom mě probudila maminka.
Markéta

Tak mě se zdál horor a v tom hororu jsem já jenom já. Tam
zabíjím terminátory.
Kryštov

Strašný sen, já v něm vystupuju. Zrůda mě zabila. Pak přijde
jelen a zachránil mě a byl jsem živý
Petr

Nepřítel ohrožuje krále. Já ho musím zabít. A podařilo se mi ho
zabít. Král mě pasoval na rytíře.
Honza

Těším se na miminko. Bude to chlapeček? Nebo ne? Bude to
Vašíček. Bude to miminko. Pláče nebo spinká nebo se koupe?
To je pěkné.
Terezka
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Škola „na konci světa“
„ Nikde v zemi české, ba nikde ve střední Evropě, uherské pusty nevyjímajíc,
není planin tak pustých, kde člověk by se stal vzácným a jeho práce tak neznámým
úkazem, nikde na Šumavě není svahův a lesů, kde by ti bylo blouditi tak daleko jako
zde, než spatříš dým nad střechou chatrče, než uzříš kousek půdy, na které rýč a
rádlo zanechaly stopy…Zde možno popatřiti ještě přírodě v nezměněnou tvář, jakou
zřela na člověka před tisíciletí…“ Eliška Krásnohorská.
Přestože mnoho vody od těch dob v říčkách odteklo, mnoho se mezi šumav
skými hvozdy událo, mnoho chalup, kostelů i náhrobních kamenů lehlo popelem,
mnoho lidských pokolení zde bojovalo o svůj důstojný osud… tvář krajiny zůstala
vznešená, spravedlivá, smiřující a krásná.
A právě v jednom takovém malebném údolí, na soutoku Teplé Vltavy, Vydřího
a Vltavského potoka, mezi Vyhlídkou, Homolí a Poleckým vrchem se rozkládá obec
Borová Lada. Byla známa již v polovině 18. století jako schwarzenberský knížecí re
vír, a i když i její osudy byly pohnuté, dominuje kraji Lad jako místo, kde se čas neza
stavil, kde lidé hledají úctu k tradicím svých předků a místem, kde život pokračuje.
Na kopci vzdáleném pouhých 16 km od Vimperka, na silnici svažující se do
obce, uzříme vlevo u lesa výraznou šedou budovu. Je to škola, kterou zde, jako
jednu z mnoha, postavili kolem roku 1900 naši němečtí předchůdci. Její eternitový
kabát má své opodstatnění zejména v zimních měsících roku. Kilometrová vzdále
nost budovy od obce vznikla nepřízní osudu. S vyhnáním lidí z této oblasti
v poválečných i těch následujících letech zanikla i stavení obklopující školu.
Její opuštěnost je však pouze zdánlivá. Ve škole je živo až až a vesnice na ni
také nezapomněla. Vždyť díky ní škola i v těchto končinách stále existuje a je ve
všech oblastech místními radními (včele s p. starostkou S. Barantálovou) aktivně
podporována. Není proto divu, že se jí také mnohé daří. Podílí se na veškerém životě
v obci i okolí, spolupracuje s obecní knihovnou (Noc s Andersenem), s místními od
borníky (řezbář p. Tittl, ornitolog p. Walter, keramička p. Tesařová,… ), s Policií ČR
(dopravní výchova), s Národním parkem a místní lesní správou (enviromentální vý
chova, závod Běží celá rodina, soutěž ve sběru nebezpečného odpadu–1. místo), ale
také s mateřinkou (dětský karneval, ples Unie rodičů, besídky… ).Výčet aktivit, ale i
sponzorů místní školy by byl velmi dlouhý. Za zmínku stojí i prázdninová rekon
strukce budovy. Může se teď pyšnit novými okny a liny, vytápěním tepelnými čerpa
dly, rozšířeným sociálním zařízením, novou učebnou a ředitelnou v prostorách bývalé
půdy aj.
Přestože je Základní škola v Borových Ladech tzv. málotřídkou s 21 dětmi, vy
dobyla si své místo na slunci i v konkurenci velkých škol u nás a dokonce i
v zahraničí. V jejím čele stojím již třetím rokem a díky svým předchůdcům mám
opravdu na co navazovat, neboť dobré pověsti se škola těšila již tradičně. Skvělý
učitelský tým (p. učitelka Mgr. Hana Jančiová – nyní na mateřské dovolené, p. uči
telka a vychovatelka Alena Černá a zastupující p. učitelka Mgr. Lenka Petrášková)
se s nadšením vrhl do práce s dětmi a výsledky se brzy dostavily. Vavříny děti i p.
učitelky sbírají hned v několika oblastech, což je jistě výsledkem úsilí nejen při vyu
čování, ale i v mimoškolních činnostech. Vždyť na „základce“ pracuje velké množství
kroužků: Pěvecký, flétnový, sportovní ( letos pod vedením p. ing. D. Uhlíře), hrátky
s němčinou, anglická konverzace a náboženství. Tradici vánočních a velikonočních
svátků žáčci upevňují svými koncerty v kostelech v Nových Hutích, na Kvildě, ale i
dalšími vystoupeními, …, stavěním velikonočního stromu, pořádáním velikonoční
dílny aj. Právě ve zpěvu získala škola 3 přední umístění v okrskových soutěžích.
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Také divadelní představení pohádek místních školáků patří v obci i okolí
k nezapomenutelným zážitkům.
Počítačový kroužek potěšil již v loňském roce získáním certifikátu o úspěšném
absolvování e-learningového kurzu v soutěži Mládí@vědění, která byla původně ur
čena žákům 2. stupně. V roce letošním uspěla „Borovka“ se svými webovými strán
kami. Jako jediná přihlášená z Prachaticka v konkurenci škol plně organizovaných i
středních byla oceněna 7. místem v kraji.
Na poli sportovním se děti neztratí, ať už se jedná o závody plavecké, lehko
atletické, které pořádají jiné málotřídky, nebo o lyžařské a orientační, které každo
ročně organizuje borovoladská škola.
Ovšem na nejvyšší stupně dosahuje tato málotřídka v soutěžích jazykových.
Vloni v celostátní literárně jazykové soutěži Škola a já obsadila přední místa hned ve
třech jazycích: V jazyce českém místo 2., v anglickém 1. a 3. a v německém zvláštní
uznání za kolektivní práci. Vzhledem k tomu, kolik má škola dětí, je jisté, že někteří
žáci přispívali do soutěže hned několikrát. Také další ocenění získala za počet prací
v přepočtu na velikost školy. Dlouholetým konkurentem jiným je ZŠ v jazyce anglic
kém, což dokazují výborná umístění žáků na okrskových soutěžích v anglické kon
verzaci. V tomto školním roce získala však školička i uznání mezinárodní. Kroužek
NJ pod mým vedením již třetím rokem rozvíjí přátelství s německou školou VS
Mauth- Finsterau. Z původně dopisového přátelství vzniklo přátelství osobní , a to
nejen mezi českými a německými kantory, ale hlavně mezi dětmi na obou stranách
hranice. A tak se zrodil projekt „Šumava-náš domov“ v rámci soutěže „bez hranic.“
Napsat projekt nebylo tak těžké, jako jeho obhajoba před porotou a bavorsko-čes
kou hospodářskou komorou v německém Arnbrucku, naštěstí po mém boku stál můj
německý kolega H. Haller. Výsledkem bylo 1. místo (z 51) mezi začínajícími projekty
a společný zájezd obou škol. Zde však příhraniční spolupráce nekončí, nýbrž teprve
začíná. Děti se již vzájemně i se svými rodiči navštívily, podnikly společně výlety a
exkurze, vstoupily spolu do Evropy-1. května při oslavách na Bučině, společně závo
dily ve smíšených družstvech při Orientačním běhu šumavskou přírodou, námi pořá
daného sportovního klání v Borových Ladech. Mimochodem na zmíněný závod zís
kala „borovská škola“ krajský grant za vytvořený projekt. Nyní se díky partnerské ko
respondenci děti seznamují nejen s adventem v sousední zemi, ale také se připravují
na svůj společný vánoční koncert v kostele na Nových Hutích.
Za své mimořádné aktivity byla škola oceněna v soutěži Vesnice roku „Bílou
stuhou“ za práci s dětmi a mládeží.
A tak si dovolím tvrdit, že škola téměř na konci světa, jak někteří říkají, kdo do
Borových Lad zavítají, opravdu umí. Je skutečným „stánkem“ kultury a vzdělání, je
středem obce i jejího okolí. Svými výsledky skvěle obstojí mezi školami městskými a
navíc, vyniká klidnou, téměř rodinnou a tvůrčí atmosférou… Přesvědčte se sami, Den
otevřených dveří pořádáme každý rok.

Alena Braunová
Ředitelka školy

-9-

Naši milí sponzoři v roce 2004
Kuboňovi
1 000,-

Šipanovi
Vybudování doskočiště pro
skok daleký

YMCA Husinec
3 600,-

Tomáškovi
3 500,-

Obec Nové Hutě
5 000,-

Fialovi
250,-

Pejchovi
Multimediální CD-rom

Vostradovských
Občerstvení na výletě
s německými kamarády

D. Černý
1 250,-

Hojdarovi
1 000,-

Uhlířovi
5 000,-, fotodokumentace
doprava dětí

V. Braun
Modem a USB flash paměť
256 MB
v hodnotě 1 935,-

Hrazánkovi
1 500,Hnátkovi
Bezplatné ubytování
sportovního kroužku, doprava
dětí

Kerndlovi
2 700,-

Vackovi
Plavání, vystoupení Inky
Rybářové

Tittlovi
Zdarma oběd pro sportovní
kroužek, materiál pro
pracovní vyučování

A.Myslivec
3 000

Mockrát všem děkujeme, p. ředitelka a p. učitelky
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Co nás čeká v lednu?
Na co se určitě těšíme:
18.1. - Zápis do 1. tříd aneb Kolik řemesel umíš tolikrát jsi
prvňáčkem

Ples školy (dítkám vstup zakázán)
Lyžařský výlet – vzhůru na pralinkové knedlíky na Knížecí
Pláně – v den vysvědčení
Sušický betlém – dokumentární film, kde také hrajeme – 6.1.,
16.20 hod., ČT2
Na co bychom se mohli těšit:
Setkání v novém roce – již 3.1. 2005
Soutěž v anglické konverzaci
Vysvědčení – 30.1.
Na to, co se ve škole naučíme nového...
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