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Zajímavosti, novinky a nápady
ZŠ Soběslav, Komenského

Zima se hlásí!
Zima, zimní radovánky… Tato slova dokážou vykouzlit jak u dítěte, tak u dospělého
úsměv na tváři . Zima je čtvrtým ročním obdobím. Logicky je nejchladnějším ročním
obdobím. V zimě je často sníh a mráz. Sníh je tvořen ledovými krystalky seskupenými
do sněhových vloček. Ne všude věří, že je sněžení je přírodní děj, a tak mají různé
sněžení. Zima se projevuje se velmi nízkými teplotami v noci, ale i přes den.
Letos po dlouhé době zamrzl nejen Nový rybník, ale i Černovický potok a řeka
Lužnice, takže můžeme zavítat na rozlehlou ledovou plochu a například si zabruslit,
zahrát hokej nebo se jen tak projít a kochat se krajinou. Za celý kolektiv Vám přeji
spoustu prožitých dnů v zasněžené krajině. Dokud můžete, dovádějte ve sněhu a na
ledě… a neseďte jen doma u počítačů, telefonů a elektroniky.

Natálie Šímová, VIII. B

Lyžařský výcvik VII. B a VII. A
V neděli 15. ledna se žáci setkali před školou u autobusu.
U autobusu čekali také učitelé, kteří byli později instruktory výcviku.
Poté co žáci dorazili do vesničky
Kovářov, ubytovali se v místním
penzionu. Účastníci výcviku se rozdělili
do jednotlivých pokojů podle předem
připraveného rozpisu. Po vybalení
všech věcí jsme se opět setkali u
autobusu a jeli jsme do Skiareálu
Lipno. První den děti šlapaly do
poloviny kopce a každý zkoušel své
dovednosti. Žáci byli rozděleni do 3 družstev podle dovedností. Kolem 16. hodiny
jsme skončili s lyžováním a jeli zpět do penzionu. Od druhého dne jsme již jezdili na
lanovkách.
Jedno družstvo tvořili také snowboardisté, na lyžařském výcviku se jich na prkně
prohánělo devět.
Během týdne žáci měli každý den dvě přednášky o bezpečnosti a chováni, jak na
horách, tak v penzionu. Večerka byla v půl desáté. Pokoje se bodovaly podle úklidu
od 1 bodu do 10 bodů. Děti z pokojů měly také za úkol ráno vzbudit své kamarády a
večer hlídat, zda už spí. Na pokoji byla malá televize, jinak se žáci museli zabavit
sami. Někteří hráli karty, jiní zase hráli na mobilu.
Na lyžařském výcviku se nám všem líbilo, ale byl krátký.

Ondřej Novák VII.B

Lyžování
Milovníci lyžování sjíždí
sjezdovku, jezdí na běžkách
nebo provozují
skialpinismus. Na sjezdové
lyžování potřebujeme: lyže,
hůlky, helmu, lyžařské
brýle, rukavice a teplé
oblečení. Lyžování původně
sloužilo k dopravě, v
průběhu 20. století se
postupně stalo zejména sportovní a rekreační aktivitou. Lyžování je
mnoha odvětvími zastoupeno na zimních olympijských hrách.

Snowboarding
Snowboard je prkno pevně
připnuté k nohám jezdce,
určené k sportovnímu využití
na sněhu. Snowboardy jsou
konstruovány buď s
dřevěným nebo pěnovým
jádrem, přičemž dřevo je
dražší a kvalitnější.

Bobování
Boby jsou závodní sáně,
používané pro zimní sport
zvaný bobování. Při bobování
sportovní družstva sjíždějí
úzkou, točitou, nakloněnou,
ledovou trať na bobu poháněném gravitací.
Martin Černík, VIII. B

Zimní básně
Zima
I přes všechen ten sníh,
slyšet je dětský smích.
Dávejte pozor a uslyšíte,
jak sněhuláci si povídají
než roztají.

Koulovačka
Koule lítají, děti se smějí
a schovávají se za sněžné
hrady. Dospělí se k nim
občas přidají a všichni se
skvěle baví.

Kapr
Co to leží na dně kádě?
Kapr, ale proč neskáče?
Copak se netěší na Vánoce?
Kapr se moc netěší, radši by
lenošil na dně rybníka než
čekat, až ho vytáhnou z kádě
a do světa ho zas potáhnou.
Jiří Bauer, VIII. B

SEASONS OF THE YEAR
Spring – jaro
Summer- léto
Atumn- podzim
Winter- zima

Winter sports…
Přiřaď slovíčka k obrázkům..
Skating
Skiing
Snowboarding

Barbora
Sladovníková, VIII. A

UMĚLI BYSTE POMOCI?
– popálenina
Malý Honzík rád vaříval s maminkou v kuchyni, trávili spolu
hodně času a rádi si u vaření povídali. Zrovna se zapovídali o babičce,
která má přijít na odpolední čaj. Maminka nechala uvařit vodu na čaj,
připravila hrnečky a zrovna zvonila babička. Maminka šla otevřít a
Honzík si řekl, že jí pomůže a zaleje připravené hrnečky vařící vodou.
Stačila chvilka nepozornosti, Honzík si na svou ruku omylem vylil vodu
z hrnečku. Honzíkovi ruka rychle zčervenala. Maminka plačícímu
Honzíkovi přispěchala na pomoc a rychle jeli do nemocnice na ošetření.
Honzíkovi se to později pomalu hojilo a nakonec tam zůstala jen malá
jizvička.
Jediná možnost jak Honzíkovi pomoc, byla dát rychle ruku do
studené vody. Do vody maminka namočila látkoví kapesník do studené
vody a dala ho Honzovi na ruku. Rychle jeli k lékaři. Ten Honzíkovu
ruku prohlédl, namazal chladivým krémem a obvázal. Za týden jel
s rukou na kontrolu a dostal speciální mastičku, kterou to má mazat.
Honzík o svém zážitku hrdinně, povídal spolužákům a všichni byli rádi,
že se mu ruka hojí.

Pavlína Antochová, VIII. A

Nebezpečí kolem nás
– drogy
Věc, která nabízí uniknutý před realitou a dodává
člověku odvahy, síly, dobrých pocitů, štěstí však
neúčinkuje navěky. Když podlehnete naléhání a okusíte
drogu poprvé, nemusíte se z její síly už nikdy uniknout.
Ale po každém z těchto případů jste se již zamotali do
prvního vlákna sítě, které Vás bude přitahovat stále blíž
a blíž, čím více se potom budete snažit uniknout, tím
více můžete spadnout do závislostí. Vaše tělo po nějaké
době bude potřebovat druhou dávku drogy, o něco
větší. Když si konečně myslíte, že máte vyhráno, přijde
den, kdy Vaše tělo řekne. Potřebuji to zase! Nemůžete
dělat nic jiného, pokud se nikomu nesvěříte. Musíte si
dát další dávku drogy, zase o něco větší. A tak čas běží
a Vás může čekat jen jediné. Smrt, jediné co poté
čeká. Smrt na předávkování, neléčenou žloutenku,
AIDS.
Čekají Vás dvě možnosti. Vymanit se ze sevření drog a
zemřít po letech na jednu ze zrádných nemocí nebo
zemřít na předávkování.

Pavlína Antochová, VIII.A

MODERNÍ POLEDNICE
U notebooku dítě stálo,

Klika cvakla, dveře letí,

z plna hrdla křičelo,

kdosi vchází do dveří.

na facebook si dát,

Máme dítě jako smetí,

co tam ještě nemělo.

kdo tady tak láteří.

Matka kouří u kafíčka,

Ke stolu se plíží tiše,

s kamarádkou hihňá se,

úřednice jako stín.

řvoucí spratek u selfíčka,

Matka hrůzou sotva dýše,

zklidnit ničím nedá se.

dítě chopíc na svůj klín.

Mlč! Hle mobil od Samsungu,

Jak by příběh dále běžel,

s aplikací novou máš,

všichni asi dobře ví,

zahraj si tam bumbrlíky,

Na podlaze by pak ležel,

snad mi potom pokoj dáš.

nezbedník jak když spí.

Dítě chvíli displej mačká,

Nikdo nechce tuhle hrůzu,

za chvilku zas křičí dál.

je to jako špatný sen.

Co mám s tebou zase dělat,

Bylo to jen v compu z „Tůzu˝,

abys chvilku pokoj dal.

tak jděte radši ven!!

A zas do hrozného křiku,
i bodejž tě virus sám!
Že pro tebe, nezbedníku,
do děcáku zavolám.
Alena Ondřejová, VIII. A

Každý rok tu máme zimu a každý rok potřebujeme v zimě teplé oblečení, které se
dá zakoupit v kterémkoliv obchodě, kde prodávají oblečení. Jaké by to mělo být
oblečení?
Jedním z nejzákladnějším oblečením je bunda a čepice. Na světě existuje mnoho
druhů čepic, jako jsou například: beranice nebo kulich.

Zimní bundy jsou na zimu velice důležité, aby udržovaly v teple naše tělo. Druhy
těchto bund jsou například: péřové, expediční.

Poté jsou zde také důležité druhy oblečení např.: rukavice, šála, a tak dále.

Pokud jste byli bystří, všimli jste si, že některá písmenka jsou tučnější než ostatní.
Pokud spojíte postupně tato písmenka, vyjde vám tajenka.

Lyžař přijíždí do hotelu, kde pravidelně bydlí. Recepční: „Račte si přát pokoj číslo třicet sedm
jako posledně?”
„Samozřejmě.”
„Snídaně a večeře jako posledně?”
„Samozřejmě.”
„A budete si přát, aby vás také odvezli do stejné nemocnice jako minule?”

Dva sněhuláci.
První: „Podívej, chumelí.”
Druhý: „To je otrava, ale alespoň nám padají náhradní díly.”

Rodina se chystá na hory. Soused radí: „Nezapomeňte na řetězy!”
„No jo, taky jsem slyšel, že se tam hodně krade.

„Jedete lyžovat? A kde máte lyže?”
„Loni jsme je tam někde nechali v závěji.

Kde jsi byl na služební cestě?”
„Skoro celou zimu na Sibiři.”
„A nebyla ti zima?”
„Trochu ano, ale nevyspal jsem se, jak celou noc drkotala ve skleničce zubní protéza!”

Chlapec s matkou spatří v horách psí boudu: „Podívej, mami, horská bouda!”

„Pane Švejnoho, prý jedete autem zítra do Alp. Nemohl byste mi tam odvézt spací pytel?”
„Beze všeho, ale jak si ho tam vyzvednete?”
„No, kdyby vám to nevadilo, tak já bych byl v tom pytli.”

Filip Štětina, VIII. A

Zimní anketa
Ptali jsme se dětí naší základní školy, jak se ji líbí zima, zda
rádi lyžují nebo raději jezdí na snowboardu. A co říkají na zimní
koulovačky.
Patrik Hňup- Zimu mám docela rád..
- Rád lyžuji..
- Koulovačky mám rád..
Martinka Příplatová - Zimu mám moc ráda..
- Lyžuju..
- No koulovačky jsou dobré..

Alexandr Zima - Jó, zimu mám rád..
- Chci jezdit na snowboardu
- Docela jo..

Magdaléna Novotná – Ano, mám velmi ráda zimu..
- Ráda lyžuji a jezdím do Alp..
- Koulovačky rozhodně ano.

Veronika Gajdolínová – Jojo, zimu mám ráda..
- Lyžuju každý rok jezdím na hory.
- Koulovačky mám ráda jak kdy..
Barbora
Sladovníková, VIII. A

Památky Soběslavi

Soběslavský hrad (a věž Hláska)
Nachází se v historickém centru města. Od roku 1958 je chráněn jako kulturní
památka ČR. Hrad byl založen Jindřichem z Rožmberka jako typicky městský hrad.
Patří k nejvýznamnějším památkám města, ale i k významným památkám
celostátního významu. Spolu se zbytky opevnění tvoří velice hodnotný celek. Hrad
byl několikrát poničen a přestavován. V 18. století byl přestavěn na pivovar. Pivovar
ukončil svoji činnost až v roce 1951. Během husitských válek hrad odolal v letech
1421 pokusu o dobytí Janem Žižkou a v roce 1435 tábority, přestože město bylo
v obou případech vypáleno. Ojedinělá rekonstrukce, která získala řadu ocenění,
navazuje na historii rožmberské knihovny, která byla svého času největší šlechtickou
sbírkou a čítala 11 tisíc svazků. Dnes má knihovna 27 tisíc knih, ale prostory jsou
koncipovány až pro 35 tisíc svazků. Náklady na rekonstrukci, která trvala půldruhého
roku, přesáhly 44 milionů korun. O grant z evropských fondů zažádalo město už
v roce 2008. Aby se knihovna z původních prostor na náměstí přestěhovala co
nejrychleji, knihovnice přišly s nápadem rozpůjčovat co největší počet knih svým
čtenářům. Ti je pak po loňském září jednoduše vraceli už do nového zázemí.

1) Jak jinak se říká věži hradu?

A) Hradní věž

2) Odkdy (od jakého roku) je chráněn? A)1958
3) Kdo jej založil?

A) Jan Žižka

B) Hláska
B) 1951

B) Jindřich z Rožmberka
Natálie Šímová, VII.B.

Chutní šnečci
Ingredience
Listové těsto
Česnek
Bazalka
Šunka
Eidam sýr
Sůl
Rajský protlak
Nebo kečup 1 kus
Postup přípravy:
Listové těsto na tenko vyválíme a osolíme. Připravíme si směs z rajčatového
protlaku, bazalky a česneku podle chuti. Potřeme těsto připravenou směsí a
klademe šunku, na ni nastrouháme sýr a svineme jako roládu. Už hotovou krájíme
na 1-1 a 1/2 cm kolečka. Dáme na plech (může se potřít olejem) a pečeme.
Vylepšit můžeme tak, že na šunku natřeme sýr Bambino a postup je stejný, už
nakrájená kolečka posypeme pizza kořením.

Avokádová pomazánka
Ingredience
Avokádo 1 kus
Lučina 1 balíček
Česnek 1 stroužek
Cibule-malá 1 kus
Citron 1 kus
Sůl 1 špetka
Pepř mletý 1 špetka

Postup přípravy:
Avokádo rozpůlíme, vyjmeme pecku, oloupeme, dáme do misky, zakapeme
citronovou šťávou, utřeme česnek, najemno nakrájíme cibulku, osolíme, opepříme,
přidáme lučinu a vše v misce pomocí vidličky vypracujeme v pomazánku.
Podáváme s pečivem a čerstvými lístky bazalky. Je to lahodná a rychlá večeře,
případně pochoutka pro nečekanou návštěvu!
Magdaléna Novotná VIII. A

Začínáme s povely
Sedni: sedni je základní povel, který zná snad každý.
1.
2.
3.
4.
5.

Vezmeme pamlsek a zavoláme psa k sobě, pamlsek mu dáme nad hlavu.
Pes si ho bude chtít vzít tak by si měl přirozeně sednout.
Když si nesedne, poplácáme ho po zadku.
Až si pes sedne, hodně ho pochválíme.
A kousek dále trénujeme, aby si pes sedal na povel i bez odměny.

Lehni: nutné je umět povel sedni!!
1.
2.
3.
4.

Psa si posadíme.
Pamlsek dáme k čumáku a stáhneme dolů.
Pes si lehne, pokud ne trochu na něj zatlačte.
Až si lehne, hodně ho pochvalte a trénujte.

Alena Ondřejová, VIII. A
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KRUH, KOČKA, OSA, MEČ, SÍLA, MOST, KOMÍN, KOS, KUS,
SŮL, VLAK

T A JENKA :

Aneta Píchová, VIII. A

TAJENKA
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Aneta Píchová, VIII. A
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