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Motto:  V Kaňce príběhy si můžeš číst, 

                 ankety si vyplnit. 

                 Sportem to vše doplnit 

                A potom přehled budeš mít.   
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Zimní čas 

 Zima je krásné roční období, které k nám každoročně přichází na konci roku. Objevují 

se první mrazy, z nebe padají vločky a lidé opět oblečou teplé zimní kabáty a čepice. Dny jsou 

kratší a kratší a hřejivé sluníčko se schová za chladné mraky.     

 Také k nám přicházejí Vánoce, kdy je rodina pohromadě a užívá si společně vánoční 

čas. Těší se na příchod Ježíška a na dárky pod stromečkem. Každý večer po Štědrém dnu 

rodina rozsvítí stromeček. Přeji vám za celou redakci příjemné prožití svátků vánočních. 

 

Tereza Petržilková IX. B 

 

 

Křížovka 
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1. Kam pravidelně jezdí 3. A 4. Třídy? Na … 

2.  Co pomáhá k válení těsta? 

3.  Jak se nazývá druh písně, kterou zpívá dvojhlas? 

4. Co se dává koním na kopyta? 

5. (DOPLNĚNO) 

6.  Kdo slaví svátek na Štědrý den? 

 

Vácová Kateřina VII.B 

 



 

 

 

Soběslavská laťka 

Dne 26. 11. 2013 se poprvé v Soběslavi konala takzvaná Soběslavská laťka. Jedná se o soutěž 

ve skoku vysokém. Soutěže se zúčastnilo 30 závodníků ze soběslavských škol.  

Výsledky:  

Mladší žáci:  

1.  Jakub Soukup - 1. místo (140 cm) ZŠ Edvarda Beneše  

2.  Jakub Baloun - 2. místo (137 cm) ZŠ Edvarda Beneše  

3.  Jan Šimek - 3. místo (135 cm) ZŠ Komenského  

Mladší žákyně:  

1.  Hana Jeníčková - 2. místo (135 cm) ZŠ Komenského  

2.  Eliška Novotná - 3. místo (130 cm) ZŠ Komenského  

Starší žákyně:  

1. Aneta Zemanová-1. místo (135 cm) ZŠ Komenského 

2. Kateřina Soukupová-2. místo (130 cm) ZŠ Komenského 

Starší žáci:  

1.  Jakub Mráz-1.místo (160 cm) ZŠ Komenského 

2. Martin Čechtický -2. místo  (155 cm) ZŠ Komenského 

3. Jakub Šoukal-3. místo (150 cm) ZŠ Edvarda Beneše 

Pokorný Roman, VI.A 

 

 

 

 

 

  



 

 

Soutěž 

Vyhlašujeme 2. soutěž pro 1. stupeň : O nejhezčí obrázek na téma zima. 

Pravidla: Dítě,které se bude chtít zúčastnit soutěž namaluje pouze jeden obrázek na 

odpovídající téma.Na zadní stranu obrázku napíše čitelně jméno,příjmení a třídu. 

Namamlované obrázky odevzdejte vaší třídní učitelce do 14.února. 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoční speciál 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Havrlantová,VIII.B 

 



 

 

Hotel pro slepice 

2.část 

O příjezdu Vlčkových 

             Jak už jste se dozvěděli z minulého dílu, Evička se Zdeňkem vedli hotel výborně. 

Dokud k nim nepřijela rodina Vlčkových. 

Byli velmi podivní. Jejich tři synové neustále zlobili a rodiče nemysleli na nic jiného 

než na velké svaly ve svých křídlech.  

Když přijeli do hotelu, začal tam značný rozruch, jelikož takové nezbedy nikdo ještě 

neviděl. Ani Evička, ani Zdeněk je nedokázali zkrotit. Tak začali hledat jejich rodiče, protože 

nestáli o to, aby jim rozbili ještě něco jiného než lustr, okno, hodiny, sedačku, skokanský 

můstek a další věci. 

Po všemožném pátrání došli k závěru, že můžou být už jen ve svém pokoji.  Zaklepali 

na pokoj číslo 194 a ozvalo se: ,,Dále!“ Když vstoupili, viděli jen 4 velké kufry a postel, na 

které leželi Vlčkovi. Chvíli pozorovali, co se bude dít, Vlčkovi zase začali zvedat činky. Když 

jim Evička a Zdeněk řekli, co všechno kluci zničili, dozvěděli se, že to jsou malí neposední 

kluci, kteří mají svou hlavu a neumí poslouchat. Po dvou dnech se to opakovalo. Ke všem 

rozbitým věcem přibyl jídelní stůl, tři židle, skříňka, ve které stály zlaté trofeje z plavání a 

mnoho dalších věcí. To už toho měli manželé Vlčkových tak akorát dost. Zdeněk v tom 

rozčílení rodinu Vlčkových vyhodil z hotelu. ,, Uf..,“ to si všichni oddychli.                                                                         

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ! 

 

Zapoj fantazii a vybarvi si kuřecí rodinku! 

 

Vácová Kateřina, Eliška Zárubová VII.A 

 

 



 

 

Vyrobte si svícen 

 Připravte si:  kostkový cukr 

  skleničku, nebo misku 

  štětec 

  bílek 

  moučkový cukr 

  čajovou svíčku 

  Návod: Smíchejte moučkový cukr s bílkem a 

míchejte tak dlouho, aby směs byla jako lepidlo. Vezměte si kostkový cukr a poskládejte ho 

do kruhu, aby se na něj mohly poskládat další vrstvy. Na okraje kostek štětcem natřeme směs 

a položíme další vrstvu. Opakujeme, dokud se nám svícen zdá dostatečně velký. Necháme ho 

uschnout do druhého dne. Svícen nadzvedneme a položíme pod něj zapálenou svíčku.   

 

Eliška Jordáková,VII.A 

  



 

 

Překlad  písně                           

Celine Dion- Happy Xmas                                                                                                                                                            

So this is Christmas    And so this is Christmas Tak to jsou vánoce 

And what have you done   And what have we done     A co jste udělali                                 

Another year over    Another year over                   Jiný rok končí 

And a new one just begun   And a new one just begun a nový právě začíná 

And so this is Christmas       A tak tohle jsou vánoce 

I hope you have fun        Doufám že se budete bavit 

The near and the dear ones       Blízcí a milí 

The old and the young        Staří a mladí 

A very merry Christmas       Veselé vánoce 

And a happy New Year       a šťastný nový rok 

Let's hope it's a good one       Doufejme že bude dobrý 

Without any far        bez obav 

And so this is Christmas       A tak tohle jsou vánoce 

For weak and for strong       pro slabé a silné 

For rich and the poor ones       pro bohaté a chudé 

The war is so long        válka je tak dlouhá 

And so happy Christmas       A tak veselé vánoce 

For black and for white        pro černé a pro bílé 

For yellow and red ones       pro žluté a červené 

Let's stop all the fight       zastevme všechny boje 

A very merry Christmas       Veselé vánoce 

And a happy New Year       a šťastný nový rok 

Let's hope it's a good one       Doufejme že bude dobrý 

Without any far        bez obav 

And so this is Christmas      Tak to jsou vánoce  

And what have we done       A co jste udělali 

Another year over        Jiný rok končí 

And a new one just begun       a nový právě začíná 

And so happy Christmas       A tak veselé vánoce 

I hope you have fun        doufám že se budete bavit 

The near and the dear ones       blízcí a milí 

The old and the young       staří a mladí 

A very merry Christmas      Veselé vánoce  

And a happy New Year       a šťastný nový rok 

Let's hope it's a good one       Doufejme že bude dobrý 

Without any far        bez obav 

Tak to jsou vánoce 

A co jste udělali 

Jiný rok končí 

A nový právě začíná       Jindřiška Čapková VIII.A 



 

 

Anketa s žáky prvních tříd 

1. Těšili jste se do školy? 

Kateřina: Ano, protože se naučím číst, psát a počítat. 

Martinka: Ano, naučím se číst. 

Adam: Ano, chci se naučit psát. 

Viola: Ano. 

Valentýna: Ano, bude mě to bavit. 

2. Jste spokojeni s vaší paní učitelkou? 

Kateřina: Ano, je hodná. 

Martinka: Ano, je na nás moc hodná. 

Adam: Ano, je s ní zábava. 

Viola: Ano, je moc hodná. 

Valentýna: Ano, je zábavná. 

3. Jaký předmět vás nejvíce baví? 

Kateřina: Matematika, ráda počítám. 

Martinka: Psaní a čtení, je to zábava. 

Adam: Matematika. 

Viola: Výtvarná výchova, protože vyrábíme výrobky. 

Valentýna: Český jazyk, nejvíce psaní. 

4. Líbí se vám na naší škole? 

Kateřina: Ano, máme hodnou učitelku. 

Martinka:Ano, moc. 

Adam: Ano. 

Viola: Ano, chtěla jsem na ni jít. 

Valentýna: Ano, nejvíce družina. 

5. Líbí se vám vaše třída? 

Kateřina: Ano, máme krásnou výzdobu. 

Martinka: Ano, je hezká. 

Adam: Ano, je velká. 



 

 

Viola: Ano, je moc hezká. 

Valentýna: Ano, moc. 

6. Jste spokojeni s výzdobou třídy? 

Kateřina: Ano, jsou tam hezké výrobky. 

Martinka: Ano, jsou tam hezké výrobky. 

Adam: Ano, máme tam krásné výrobky. 

Viola: Ano, je hezky ozdobená.  

Valentýna: Ano, máme tam naše vlastní výrobky. 

7. Těšíte se na Vánoce? 

Martinka: Hrozně moc, nejvíce na dárky. 

Martin: Těším se, moc. 

Milan:Strašně moc, nejraději mám na Vánocích dárky. 

Adrián: Ano, nejvíce na Ježíška. 

Kryštof: Těším. Nejvíce na dárky. 

Johana Dvořáková 

VII.B  

 

 

  



 

 

 

Florbal chlapci-1. stupeň 

Dne 25.11. 2013 se v hale v Soběslavi konal florbalový turnaj chlapců 1. stupně. V prvním 

zápase se naše družstvo utkalo s týmem z Tučap. Hráči dostali sice rychlý gól, ale skóre 

otočili a vyhráli vysoko 10:2. Druhý a zároveň poslední zápas ve skupině naši chlapci hráli o 

postup do semifinále. Opět vyhráli, tentokrát poměrem 7:1. Když došlo na semifinále, naše 

družstvo hladce vyhrálo a chlapci se těšili na již zmiňovanou hru o semifinále. V semifinále 

opět nezklamali a vyhráli 10:0. Za okamžik následovalo finále, kde chlapci vyhráli 9:3 a nyní 

se mohou těšit na krajské kolo,  které se bude konat v Týně nad Vltavou.  

Sestava: T.Petrásek - P.Žák - F.Štětina – F.Petrásek – J.Valeš – F.Kotalík – D.Jansa – V.Valeš 

– A.Zíka – V.Máca  

Pokorný Roman VI.A 

 

 

 

  



 

 

 

Upečte si: straccaitellové muffiny 

Připravte si :                            80 g másla  

 120 g moučkového cukru 

 2 vejce 

 280 g hladké mouky 

 1/
2

   kypřícího prášku do pečiva  

200ml zakysané smetany 

100g čokolády (nasekané) 

Postup: 

Máslo nechte změknout při pokojové teplotě a pak jej utřete s cukrem a vejci. Vmíchejte 

mouku prosátou s kypřícím práškem a nakonec do těsta přidejte  zakysanou smetanu 

smíchanou s čokoládou. 

Smíchané těsto přendejte do silikonových nebo  papírových košíčků, vejde se vám asi do 

osmnácti košíčků, možná i více. Pečte v předehřáté troubě na 190 °C asi 20 minut. Muffinky 

musí mít zlatavou barvu. Po upečení muffiny vyndejte z trouby a nechte je vychladnout. 

 

Michaela Šenová VII.A            

 



 

 

Florbal dívky- 1. Stupeň 

Dne 25. 11. se v soběslavské hale konal florbalový turnaj. V prvním zápase se dívky utkaly 

s týmem z Tučap. První gol dívky střelily ve třetí minutě. Díky tomu jasně ovládly hru a 

vyhrály poměrem 6:1. Ve druhém zápase se utkaly s Chotovinami. Zaslouženě vyhrály 7:1. 

Poté hrály opět s týmem z Tučap. Dostaly rychlý gol a nakonec podlehly 1:2. Umístily se na 

prvním místě a nyní se mohou těšit na krajské kolo. 

 

Sestava: L. NOVOTNÁ, K. HESOVÁ, M. SVOBODOVÁ, A. ONDŘEJOVÁ, D. TUPÁ, 

S. MONTOTO TRUJILLO, K. HYBŠOVÁ, K. ŘEZNÍČKOVÁ, A, GEIEROVÁ, P. 

ANTOCHOVÁ, Š. DRUNECKÁ, Z. CIHLÁŘOVÁ 

 

Michal Dančišin VI.A 

 



 

 

 

 

Móda 

V období zimy se budou nosit tmavé barvy, norské svetry a legíny s vánočním vzorem. 

Také vám v šatníku nesmí chybět teplé kožíšky. Celý outfit může být doplněný čepicí  

s honosnou šálou. Letní boty vyměňte za pohodlné zateplené kotníčkové boty.  

Na toto období si připravte mnoho oblečení, protože jen tak neskončí. 

 

Pavla Dřevová, VII. A 


