
 

  
Ročník 12, školní rok 2016/2017, číslo 5 

Zajímavosti, novinky a nápady  

ZŠ Soběslav, Komenského  

Jaro 
 

Jaro je jedno ze čtyř ročních období. V mírném pásu se vyznačuje začátkem vegetativní aktivity 

rostlin a zvýšením aktivity živočichů. Prodlužují se dny a otepluje se. Meteorologické jaro 

začíná 1. března a končí 31. května. Jarními měsíci jsou březen, duben a květen. Rozdělení roku 

na jaro, léto, podzim a zimu je zřetelně vidět pouze v oblasti mírného a subarktického pásu. V 

oblasti tropů roční doby v podstatě neexistují, v subtropech může být rok rozdělen zpravidla 

na dvě období – období dešťů a období sucha, v okolí severního a jižního pólu je po celý rok 

zimní počasí (hrají zde ovšem velkou roli polární den a noc). 

 

Natálie Šímová, VIII. B 



ZLATÝ ÁMOS 

FINÁLE 
24. 3. 2017 nastalo finále soutěže Zlatý Ámos v Praze. Do hotelu Olšanka se vydala celá 8. A a 

s ní také někteří čtvrťáci a deváťáci. Když jsme dorazili k hotelu, sešli jsme se s panem učitelem 

Lisem. Pan učitel si vzal s sebou děti, které ho reprezentovaly, a vydali se společně nacvičovat 

na pódium. 

Ostatní děti se po krátké procházce posadily do publika a čekaly na zahájení soutěže. Po 

zahájení a proslovu zakladatele soutěže se mohlo začít soutěžit. Porota, která seděla hned pod 

námi, se na to těšila úplně stejně jako my. 

V prvním kole soutěže se měl pan učitel co nevýstižněji popsat. Pro pana učitele si připravily 

děti dopis, který on měl před porotou sám přečíst. Porotě se náš dopis líbil a velmi je zaujal. 

V druhém kole soutěže měl na pódium přijít jeden z jeho žáků a odpovědět na tři otázky, které 

byly směřovány na jeho osobu. Po žákovi dorazil na pódium sám pan učitel a odpovídal na 

stejné otázky jako jeho žák a porotci čekali na to, zda se shodnou. 

V třetím kole soutěže přišla dlouho očekávaná scénka, na kterou se všichni těšili asi nejvíc. 

Naše třída vymyslela scénku Policejní výslech. V tomto krátkém příběhu vyslýchali dva 

policisté kolegyni pana učitele Lise poté, co on zmizel. Kolegyně se později přiznala k jeho 

únosu a prchla z policejní stanice. Potom nastoupili na pódium dva kumpáni paní učitelky, 

která ho unesla, a začali pana učitele mučit. Když už si pan učitel myslel, že je v koncích, vtrhli 

do scénky dva policisté. Zatkli kumpány i paní učitelku a vše dopadlo dobře. 

Scénka sklidila velký úspěch a všem se moc líbila. Poté přišlo vyhlašování, na které všichni 

čekali. Nejdříve vyhlašovali Ámose češtináře. Vyhlašoval se ale také Ámos matematikář a Ámos 

sympaťák. Pan učitel vyhrál Ámose češtináře a Ámose sympaťáka. 

Potom přišlo vyhlášení Zlatého Ámose. V celém sále bylo ticho a velké napětí, kdo vyhraje. 

Když vyhlásili jméno Zlatého Ámose, všichni v sále začali tleskat a my jsme křičeli a tleskali 

radostí. Když jsme se  vzpamatovali z výhry, šli jsme na pódium, kde se předávaly ceny, a fotilo 

se. Nejlepší cenou byl zájezd do Legolandu, také jsme dostali exkurzi do krokodýlí farmy a do 

České televize. Po všech foceních a rozhovorech do televize jsme se rozloučili s panem 

učitelem Lisem a jeli jsme autobusem zase zpátky domů. 

 

 

 

 

 

Magdaléna Novotná, Aneta Píchová, Barbora Sladovníková, VIII. A 



Pálení čarodějnic 
 Jedná se o velmi starý zvyk, který se dodržuje dodnes. Tutu noc se lidé 

scházejí u velkého ohně a 

slaví příchod jara. Svátek se 

původně slavil o úplňku, 

jenž byl nejblíže dnu, 

nacházejícímu se přesně 

mezi jarní rovnodenností a 

letním slunovratem. Lidé 

věřili, že se čarodějnice 

slétávaly na čarodějnický 

sabat, a také věřili, že se 

tuto noc otevíraly jeskyně a 

podzemní sluje, ve kterých se nacházely poklady. Na ochranu se stavěly 

ohně. V Německu se čarodějnice slétají na čarodějnický sabat. Stejný 

či podobný svátek se slaví v mnoha jiných evropských zemích jako 

Skotsko, Irsko, Wales, Švédsko, Dánsko, Finsko, Polsko, Rusko, 

Rumunsko, Německo a Litva. Různé země označují tento svátek 

různými jmény. Popel z těchto ohňů měl mít zvláštní moc pro zvýšení 

úrody. Někdy se rozhrnutým popelem vodil dobytek k zajištění 

plodnosti, jindy se přes oheň skákalo kvůli zajištění mládí a plodnosti. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                 Martin Černík, VIII. B 
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Májka 

Máje, májka nebo také máj je ozdobený kmen stromu. Nejčastěji bývá májka 

postavena 30. dubna. V některých oblastech Čech se májka staví v období 

letního slunovratu, a to z borovice nebo jedle, a po slavnosti se spálí. 

V některých oblastech Moravy se staví v období svátku světce místního kostela 

před hody.  

Májka je nejčastěji jehličnanem jako smrk, ale můžeme se setkat i s májkou 

z břízy. Májka se zdobí stužkami z látky nebo z krepového papíru a zavěšuje se 

na ni zdobený věnec. Se stavěním májky je spojen i zvyk jejího nočního hlídání 

před muži ze sousedních vesnic, kteří se ji snaží porazit nebo odříznout její 

vrchol. Pokud se jim to podaří, je to pro vesnici velká ostuda. Tradice se nejvíce 

dodržuje na Šumavě.  

A u nás v Soběslavi je tato tradice stále dodržována. 

 

 

 

 

 

 

Státní svátky – 1. a 8. května 

1. května je Svátek práce. V České republice se Svátek práce slaví od roku 1890 

a první oslavy se konaly na Střeleckém ostrově v Praze. O rok dříve byl Svátek 

práce vyhlášen jako oslava na paměť vypuknutí stávky chicagských dělníků, 

takže původ tohoto svátku sahá do Ameriky.  

 

8. května se slaví Den vítězství. Právě na 8. května 1945 připadá ukončení 2. 

světové války. 5. května vypuklo na základě celoevropských událostí Pražské 

povstání. O tři dny později bylo podepsáno příměří.                                                                                       

      Marie Kipielová, V. B 
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Recitační soutěž 
Dne 10. 3. 2017 se uskutečnilo v Průmyslové škole v Táboře okresní kolo 

recitační soutěže. Naši školu reprezentovaly Tereza Vácová a Tereza Weberová 

z 6. A. Do užšího kola se dostala Tereza Weberová. I když se dívky neumístily na 

stupních vítězů, získaly zkušenosti do budoucna a věříme, že se jim příště 

soutěž vydaří ještě lépe.   

Jihočeský zvonek - pěvecká soutěž 
Dne 16. 3. 2017 proběhlo v divadle Oskara Nedbala v Táboře pěvecká soutěž. 

Z naší školy se zde objevila Bára Šimáková ze 7. B, Hana Podojilová a Tereza 

Zemanová z 9. B. Díky Haně a Báře jsme vyhráli dvě stříbrná pásma a díky 

Tereze jedno bronzové pásmo.  

 

 

Najděte v textu zvýrazněná písmena a zadejte je do tabulky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Matěj Mattanelli, VIII. B 

 
 
 

     



ANIMALS 

Spoj názvy zvířátek s obrázky.. 

Sheep  

 

Horse  

 

Dog  

 

Cow  

 

Cat  

 

Mouse  

 

 

 

 

 

 

                                           ZELENINA 

     Carrot                                                                mrkev                   

     pepper                                                               paprika 

     salad                                                                   salát     

                                                                                              Barbora Sladovníková,VIII.A 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjnqd-b5_DRAhWsLMAKHcm4AiEQjRwIBw&url=http://www.tommicz.eu/kocky/&bvm=bv.146073913,d.bGs&psig=AFQjCNFa8vXB7qDhGchT1D0af3JFPt9LzQ&ust=1486104068293728
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwituNCw5_DRAhUZM8AKHfEhCaoQjRwIBw&url=http://vlasta.kafe.cz/clanky/zabava/2012/10/6/jake-zvire-vybrat-k-diteti/&bvm=bv.146073913,d.bGs&psig=AFQjCNHbxNchYlomIcUYAlkKU80p76LWvg&ust=1486104107982929
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRypKgorLTAhUDVxQKHRAAA9sQjRwIBw&url=http://www.konepsiaja.estranky.cz/fotoalbum/ja-a-kone/achaltekinsky-kun/achaltekinsky-kun.jpg.html&psig=AFQjCNH5n8RokmQD6X4kABd4s4ek_8pWsA&ust=1492751305160362
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPg43IorLTAhVDShQKHStGCPwQjRwIBw&url=http://shaunthesheep.com/timmy&psig=AFQjCNGWrXoHmmLzaMXgJUbU7lPXfzdiSQ&ust=1492751416507245
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-3LP4orLTAhVMsBQKHXxfD4UQjRwIBw&url=https://www.skutecnydarek.cz/p/100-krava/&psig=AFQjCNGX6lePoZOo0Y_xY7mO1bx1q_r2WQ&ust=1492751524426116
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwialJWWo7LTAhXGbhQKHSEgAagQjRwIBw&url=http://zviratka.doktorka.cz/ma-vas-pes-zazivaci-potize-pricina-muze-byt-ve-svalech/&psig=AFQjCNGbIuoYUWTzhdF3fAJZ_GhbWohmTQ&ust=1492751588806400


Uměli byste pomoci? - Vymknutý kotník 

Honzík šel s maminkou ráno z nákupu a cestou rád chodil po obrubníku. Maminka 

ho často varovala, že z toho může být nepříjemný úraz, ale on si nedal říct. To, co 

říkala, se také stalo. Honzík se na chvíli nekoukal pod nohy a došlápl nohou přesně 

na hranu obrubníku. Spadl a stěžoval si, že nemůže došlápnout na pravou nohu. 

Noha mu v kotníku rychle otekla a maminka hned věděla, že se jedná o vymknutý 

kotník. Pomohla Honzíkovi dojít domů a tam řešili, co dál. 
 

Doma mu dala na kotník ledový obklad, aby zmenšila otok a jeho to 

tolik nebolelo. Raději mu ho stáhla elastickým obvazem, aby s tím více 

nehýbal. Hlavním pravidlem je na to nešlapat. Protože to Honzíka 

bolelo, odvezli ho pro jistotu do nemocnice.  Tam mu pan doktor udělal 

rentgen, aby se ujistili, že je to jen vymknuté. Honzíkovi napsal léky na 

bolest, nohu mu namazal a opět svázal. Honzík musel být pět dní 

v klidu a na nohu nedošlapávat. Po pěti dnech šli opět k doktorovi, tam 

mu sundali obvaz a mohl zase pomalu začít s nohou pohybovat. Za pár 

dní už Honzík běhal jako dřív. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Pavlína Antochová, VIII. A 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HÁDANKY 
Patří ti to, ale tvoji přátelé to používají víc než ty. Víš co to je?  J………………… 

 

Malý, velký, bílý, černý, svému pánu vždycky věrný. Ocáskem vrtí z radosti, pochutnává 

si na kosti.  P…………… 

 

Nejraději za pecí přikrčena líhá, v očích se jí rozsvěcí, když na kořist číhá.   K……… 

 

Běhá to okolo chalupy, dělá to cupity dupity.   D……………………….. 

 

Bílá jako mléko je, tichem všechno přikryje. Auto, domy, stromy, lidi nikdo neuvidí.  

M…………. 

 

Chodí v koruně, král není, nosí ostruhy, rytíř není. Má šavli, husar není, k ránu, budívá, 

ponocný není?  K…………. 

 

Jede, jede panáček, má placatý zobáček, kde voděnka crčí, tam zobáček strčí?   

K…………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdaléna Novotná VIII. A. 
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Květnové básně 

Květiny 

Co to kvete, co to pučí? 

Květiny pod luky, a když  

se pořádně zaposloucháš, 

tak uslyšíš, jak ty květiny krásně zvučí. 

 

Včely 

Když roztaje led, 

lesy jsou plné zvěře 

a luka včel, které sbírají 

pyl, aby byl dobrý med. 

 

Májový déšť 

Prvního máje lásky je čas, 

ale kam se schoval ten deštík, 

na který je taky čas? Deštíčku, 

deštíčku pojď k nám na chviličku,  

pod nám zalít travičku. 

 

 

Čarodějnice 

Už přišla ta tajemné noc, 

Kdy čarodějnice létat chtějí na   

koštěti moc.                         Jiří Bauer, VIII. B   
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Úspěchy v matematických soutěžích 

 

Pythagoriáda – okresní kolo 5. ročník 

Dne 15. 5. 2017 jeli někteří vybraní žáci z 5. a 6. tříd do Tábora na okresní kolo 

v Pythagoriádě. Z pátých tříd se do Tábora od nás dostaly Elena Montoto 

Trujillo (5. A) a Marie Kipielová (5. B). Logických úloh bylo 15 a maximální počet 

bodů 15. Maruška se umístila na 11., přesněji na 11. – 19. místě s 11 body a 

Elenka na 20. - 30. místě s 10 body. V kategorii 5. tříd se zúčastnilo 77 dětí. 

 

Pythagoriáda – okresní kolo 6. ročník 

Z šestých tříd se dostali do okresního kola v Pythagoriádě Lucie Pejšová (6. B), 

Petr Nehasil (6. B) a Marek Novotný (6. A). Lucka se umístila na krásném 8. - 10. 

místě s 9 body. Petr a Marek se umístili na 37. – 46. místě se 3 body.  Ze šestých 

tříd se zúčastnilo 53 žáků. 

Všichni žáci, kteří se zúčastnili Pythagoriády, byli velmi šikovní a reprezentovali 

naši školu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Kipielová, V. B                                                                                                                                                                                                                                                  

http://www.cestykrajem.cz/katalog/dle-lokalit/objekty/mesto-tabor/


Začínáme s povely 

Basketbal: Tento povel je pro pokročilé!! 

                    Také je důležité mít doma měkký malý míč a basketbalový koš 

                    s nastavitelnou velikostí.                                  

1. Hoďte mu míč tak, aby ho chytil. 

2. Opakujte krok první, ale v běhu s tím aby pes doběhl ke koši. 

3. Až budete stát u koše, musí pes mít míček v puse. 

4. Nalákejte ho, aby se naklonil nad koš. 

5. Pod košem mu ukažte pamlsek. 

6. Pes by měl automaticky míček pustit. 

7. Tento povel je velmi obtížný, na psa nechvátejte! 

8. Stačí jen trpělivost a sehranost se psem. 

 

            Alena Ondřejová, VIII. A 

 

 



 

Kaple Panny Marie Bolestné 
 Tato kaple se nachází uprostřed lesa Svákova, asi jeden kilometr na západ od Soběslavi.   Dne 

9. července 1865 byl položen základní kámen stavby nové kaple Panny Marie Bolestné. Stavba 

trvala dva roky a již roku 1867 byla nová kaple vysvěcena soběslavský děkanem Martinem 

Novákem. V roce 1900 přistavěl mistr František Roubal zvonici. V roce 1939 byla kaple 

opravena a byl zde umístěn nový oltář od Břetislava Kafky z Červeného Kostelce, do něj byl 

vložen původní obraz Panny Marie Bolestné. Poslední rekonstrukce byla provedena v roce 

1999, kdy byla vyměněna střecha.  

Svákovská studánka 

V blízkosti od kaple se nachází studánka s pitnou vodou. Studánka se nachází jen několik 

desítek metrů od valů tehdejšího hradiště. V prostředí okolo studánky a nedaleké kaple se 

odehrává děj pohádkové knížky Miroslava Krejči o Strašidýlku Doudlu. 

Kvíz  

1. Jak se jmenuje strašidlo, které zde žije?         A) Vodník                     B) Doudlo  

2. Kdo vysvětil kapli?                     A) Břetislav Kafka               B) Martin Novák 

3. Uprostřed jakého lesa se nachází?  A) Soběslavského       B) Svákova 

4. Je voda ze studánky pitná?                  A) Ne                  B) Ano 
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Natálie Šímová, VIII.B 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stud%C3%A1nka_na_Sv%C3%A1kov%C4%9B.JPG
http://www.bing.com/images/search?q=doudlo&view=detailv2&&id=08896C03E52E88832695AF7CF5A0391220E37778&selectedIndex=0&ccid=QwthVoG8&simid=607986436376692654&thid=OIP.M430b615681bcad5a4845a42e4275223fo0


Indiánky 

  

Ingredience  

Bílek 2 kusy 
Cukr krupice 140 g 
Dětské piškoty 1 balení 
Čokoládová poleva 
 

Postup přípravy: 

Cukr a bílky vyšleháme nad parou, až je hmota lesklá a teplá. Zdobíme sáčkem s širokým       
zdobítkem na piškot od spodu krouživým pohybem a směrem nahoru nanášíme sníh. Dáme 
na chvíli do lednice vychladit a poléváme čokoládovou polevou (dobrá j i poleva z bílé 
čokolády) pomocí obracečky - taková velká lžíce s dírami na tu indiána postavíme, a 
polévkovou lžicí poléváme. Dáme na plech vyložený pečícím papírem a necháme ztuhnout.  
 
 

Kořeněné šátečky se šunkou a sýrem 
 
Ingredience 
Těsto 
Hladká mouka   300g 
Hera   250g 
Měkký tvaroh   250g 
Pečící papír na plech 

 
 

 
Postup přípravy: 
 Změklý tuk přidáme s tvarohem do mísy s moukou a 
vypracujeme hladké, nelepivé těsto, které necháme asi 
hodinu odpočinout v chladnu. Množství mouky záleží na 
vodnatosti tvarohu. 
Těsto pak opět propracujeme a na pomoučněném stole 
vyválíme slabý plát, ze kterého vykrajujeme kolečka nebo čtverce, které naplníme kouskem 
sýra a šunky, kraje pevně přitiskneme k sobě vidličkou a přendáme na plech. Šátečky 
můžeme dělat i tvořítkem, které je k tomuto účelu vyrobené. 
Poté všechny šátečky potřeme vejcem, posypeme kořením a semínky a dáme péct do 
předehřáté trouby na 180 °C dozlatova. 

 Magdaléna Novotná VIII. A 

 

 

Dále 
Sýr niva   150g 
Dušená šunka   150g 
Rozšlehané vejce   1ks 
Koření dle chuti: česnekové, grilovací,…. 
Semínka dle chuti: sezamová, mák, kmín,…. 
 

http://www.recepty.cz/recept/indianky-14592/galerie?current=1


Hledej rozdíly! 

Najdi 7 rozdílů. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Marie Kipielová, V. B 



OSMISMĚRKA 

M Ě S Í C Č K 

A R R V S O L 

P O A O Č D A 

L L Ě K L J U 

E E A N U Ř N 

S T I C N E E 

L A N O V K A 
 

KLAUN, CVAL, KOČKA, ČLUN, PLES, 

MĚSÍC, LANOVKA, KEŘ, MRAK, ROLETA, 

LOS 

TAJENKA:  

 

 

 

                                                                                                                                                               Aneta Píchová, VIII. A 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjxgs6xu9XTAhWEBBoKHcg7CyUQjRwIBw&url=http://turiste.turistika.cz/milesovka/photo-detail.php?cat-id%3D554%26item-id%3D12288%26user-id%3D0%26club-id%3D111&psig=AFQjCNF0Co2XV1NwtkNwW-_mO1pzKuS9ZA&ust=1493960679482417
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjvmMnau9XTAhXDNhoKHT9TDh8QjRwIBw&url=http://zpravy.idnes.cz/vitr-zastavil-provoz-lanovky-na-jested-fcq-/domaci.aspx?c%3DA151231_093910_liberec-zpravy_cen&psig=AFQjCNECLdkp36u_jjtIeKoDkj4-ELP-4Q&ust=1493960769545745
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwia4JK4vNXTAhWCExoKHSxEBR4QjRwIBw&url=https://seositecheckup.com/seo-audit/www.wrpr.sk&psig=AFQjCNHFsbdwOcM7DWw6n6opCfKW5mYQcQ&ust=1493960811966422
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibo42NvdXTAhXDcBoKHYYmACEQjRwIBw&url=https://www.mrk.cz/diskuse.php?id%3D619235&psig=AFQjCNGYjz-4GG1mrN3UcjjYGEexdpXCag&ust=1493961142891588


TAJENKA 
 

 

1. 

                                                       4. 

                                                                                                                  6.  

              

2. 

                                                               5. 

                                                                                                                           7. 
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