Ročník 11, rok 2016, číslo 3
Zajímavosti, novinky a nápady
ze ZŠ Soběslav, Komenského

Co nás čeká v novém roce?
Zima nás teď obklopuje ze všech stran, zatímco o Vánocích ani vločka. Krásným začátkem
pravé zimy se stal Silvestr. I když sem tam poletovalo jen pár vloček, i tak to byla krásná
atmosféra za doprovodu barevné show, kterou jsme viděli na obloze.
Ale to už je za námi a s novým rokem k nám přišel sníh, a také spoustu nového. Konečně jsou
uzavřené známky na první pololetí a my začínáme pololetí nové s čistým štítem. Máme
novou šanci udělat něco jinak, změnit, zlepšit. Je na čase si splnit svůj sen. Je tu nová
možnost, jak jej uskutečnit.
Možná si myslíte, že to my deváťáci máme po uzavření známek lehké, ale opak je pravdou.
Teprve teď nám začíná ten největší boj. Máme 12 týdnů do přijímaček na střední školu. Do
nového roku vám celý redakční tým přeje úspěchy ve škole a zároveň spoustu zážitků!

Už padá!
Jste rádi, že sníh napadl?
No, už bylo na čase,
meteorolog to dobře odhadl.
Příští rok napadne zase.
Krajina pokryta sněhem je,
cesty ledem zamrzlé.
Lidé kloužou po cestě,
nohy mají promrzlé.
Děti saně popadnou
a na hlavu čepičku,
přeci nesmí nachladnout
a to ani trošičku.
Soňa Eremiášová, VIII. B

Eliška Frýdová, IX. A

Sv. Valentýn
Slaví se každoročně 14. února a je to svátek lásky a
náklonnosti mezi intimními partnery. Je to den, kdy
se posílají dárky, květiny, cukrovinky a pohlednice se
srdcovou tématikou. K Valentýnu patří mnoho zvyků.
Například darování valentýnských přáníček nebo
uzamykání zámečků lásky. Řada lidí sv. Valentýn
slaví, ale dnes se už najde velké množství lidí, kteří
vůbec Valentýn vůbec neslaví. Ačkoliv mnoho
dnešních Čechů dosud považuje svátek svatého
Valentýna za americkou komerční legendu, jedná se
v tomto případě o omyl. Valentýn je totiž opravdu
historicky skutečná doložená postava. Svatý Valentýn
byl katolický kněz, který roku 269 zemřel
mučednickou smrtí. Zemřel na příkaz římského
císaře, protože přes zákaz oddával snoubence.
Římský císař zakázal svým vojákům, aby se ženili a
oddávali se, protože si myslel, že by zůstali u svých
rodin a nešli do boje. Ale Valentýn vzdoroval vládci a
oddával mladé páry. Byl popraven 14. února, a proto
se svátek Sv. Valentýna slaví v tento den.

Světový den nemocných
Světové den nemocných připadá ke dni 11. února,
který je zároveň dnem svátku Panny Marie Lurdské,
který je památným dnem více než 150 let starým. V
roce 1858 se zjevila Panna Maria a uzdravila chudou
a nemocnou čtrnáctiletou dívku. Od té doby jsou
Lurdy symbolem uzdravení. Tento den nám má
zároveň připomínat, že jsou lidé, kteří jsou nemocní.
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Daniel Šimák, IX. A

Výroba Valentýnského přání
Srdíčkový závěs
Potřebujeme:
1. Barevné papírky nastříhané na proužky cca 2cm široké
2. Oboustrannou lepicí pásku
3. Jehlu a nit
4. Tužku a nůžky

Proužky papíru složíme na polovinu a konce obtočíme
kolem tužky.
Srdce slepíme pomocí oboustranné lepicí pásky.
Pod pásku přichytíme nit, kterou následně
protáhneme špičkou srdce.
Postupně na nit navlékáme další srdce, až dosáhneme
požadovaného počtu.

Srdce na zavěšení z pleteniny
Potřebujeme:
1. Sepranou pleteninu
2. Drát
3. Kleště a nůžky
4. Stuhu

Pleteninu nastříháme na čtverečky.
Uštípneme si dva stejně dlouhé drátky.
Nejprve navlékneme skupinku čtverečků na
oba dráty zároveň.
Konce drátů ohneme, zakončíme a
tím si vytvoříme střed srdce.
Nyní navlékáme každý drát samostatně.
Navlékáme tak dlouho, až dosáhneme
požadované velikosti srdce.
Opět spojíme oba konce drátu a společně na
ně navlékneme několik málo posledních čtverečků. Máme špičku.
Dráty obtočením ukončíme a nadbytečnou část uštípneme.
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Marco Isoletta, IX. A

Zimní rekordy
Největší zimní čepice
Pracovníci z třebíčského Pletexu vyrobili čepici, která má na výšku 2 metry,
průměr 150 cm a hmotnost 5 kg, což odpovídá váze 50 čepic klasické velikosti.
V programu festivalu „Pelhřimov - město rekordů“ se 11. června 2004 pod
rekordní čepici vešlo 25 dětí.

Dvacetihodinová vytrvalostní jízdy na bruslích
Jednapadesátiletý Karel Ligocki ze Suchdola nad Odrou dokázal za 12 hodin ujet
na bruslích 238,99 km, což představuje 1744 okruhů po 137 m. Rekordman
během pokusu, který absolvoval na rychlobruslařských bruslích s dlouhými noži,
nepoužil žádné speciální energetické doplňky výživy, maximálně si dal teplou
polévku a panáka slivovice. Rekordu dosáhl v noci z 31. března na 1. dubna
2008 na zimním stadionu v Novém Jičíně.

Muž v mrazícím boxu
Otužilec Petr Kocián z Hronova vydržel 11. června 2005 na festivalu Pelhřimov město rekordů nevídaných 41 minut a 17 sekund v mrazáku se 433 litry mrazivé
vody a zasypán dalšími 150 kg ledu, přičemž byl ponořen celým tělem
s výjimkou hlavy a paží.
Petr je už přes 30 let sportovním otužilcem a je na
takové výkony trénovaný, jinak by nemohl nic
podobného vydržet.
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Roman Pokorný, VIII. A

MIKULÁŠKÁ LAŤKA
Dne 25. listopadu se uskutečnila od
13:30 školní mikulášská laťka. Školní
mikulášské laťky se zúčastnily děti jak
ze ZŠ E. Beneše, tak i z naší školy.
V mladších žákyních se na prvním
místě umístila Kristýna Mrázová,
která skočila 120 cm. Dále ji
následovala Sára Montoto, která
skočila 115 cm a třetí byla Aneta
Vančatová z nových škol, která skočila
110 cm. Mladší žáci skákali výše.
Nejvýše skočil Dominik Kraus - 145
cm. Druhý byl Míra Forszták, který
skočil 130 cm, a třetí se 120 cm
Prokop Žák. Starší žákyně skákaly
podobně jako mladší žáci. Nejvýše
skočila Eliška Novotná - 145 cm.
Druhá byla Veronika Chlaňová, která
skočila 135 cm stejně jako třetí Klára
Málková, ale ta „to dala“ na více
pokusů. Ve starších žácích to bylo
jasné prvenství Jirky Čipery se 160
cm. Druhý byl Tomáš Petrů také
z nových škol a skočil 145 cm. Hned
za ním o 5 cm byl Filip Studený.
Myslím, že se vše vydařilo a byly
dobré výkony.
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Adam Čížek, VIII. A

Oblíbená domácí zvířata
Morče domácí Pochází z divokého morčete. Často se
chovají jako mazlíčci pro děti. Morčata se používala také
jako obětní zvířata, kněží z jejích vnitřností věštili
budoucnost a ukládali je jako obětinu do hrobů zemřelých.
Již tehdy se vyskytovaly mnohé barevné rázy. Morčata byla
dovezena do Evropy kolem 16. století a jako domácí mazlíčci se
začala chovat na počátku 18. století, a to hlavně v Anglii.
Zpočátku si je mohli dovolit jen bohatí lidé. V Anglii byly také
v 19. století pořádány i první morčecí výstavy. Po druhé světové
válce přišla vlna obliby morčat, která trvá dodnes.

Činčila

V dospělosti dorůstá 25 – 35 cm, délka ocasu je
15 – 20 cm a hmotnosti 400 – 600 gramů. Původní barva
srsti byla světle až tmavě šedá. Dnes se vyskytují také
barevné mutace bílá, stříbrná, černá, béžová a hnědá. Délka
života se v přírodě pohybuje mezi 18 až 22 lety, v zajetí se
dožívá 10 až 15 let. V přírodě mívá činčila 1–3 vrhy po 1–6
mláďatech. Březost trvá 111–113 dní, mláďata se rodí
značně vyvinutá – hned po narození vidí a jsou osrstěná.
Pohlavně dospívají v 5. až 6. měsíci, ale k chovu by se měla
používat až od 10. měsíce.

Želva žlutohnědá

Dosahuje velikosti až 30 cm, u některých jedinců i více. Je velmi
podobná želvě zelenavé, ale je trochu méně
nazelenalá. Tato želva má na okraji karapaxu (vrchní
část krunýře) nad ocasem jen jeden štítek, to jí
odlišuje od želvy zelenavé. Ta tam má štítky dva. Na
stehnech nohou má ostruhy, proto se také přezdívá
želva ostruhatá, i když se tak nazývá želva s latinským
názvem Geochelone sulcata. Nad ocáskem většinou
nemá rozdělený nadocasní štítek, který je u jiných
druhů želv rozdělen. Na krunýři nad hlavou má
znatelně vyobrazenou mašli. Pohlaví želvy nelze určit
hned po narození, ale zhruba kolem pěti let.
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Dominik Pauš, VIII. A

- Jdou dva lední medvědi po Sahaře a jeden pronese: „Tady to
ale muselo klouzat!“ „Jak to myslíš?“, ptá se ten druhý. „No, že to tak důkladně
posypali.“

TELEFONÁT Telefonát na horskou
službu: „Jsem vysoko v
horách, nevím kde, smetla
mě lavina, jsem po pás
zapadlý ve sněhu a blíží se
ke mně medvěd! Co mám
dělat?” „Nemusíte dělat
vůbec nic. O všechno se
postará medvěd.”
- Tři chlapi
se trumfují, u koho je teď větší zima. Přijdou k prvnímu a ten povídá: „Sledujte
tohle! ”Nato vytáhne z kabátu termosku s kávou a obrátí ji dnem vzhůru. Na
zem dopadne hnědý rampouch. Druhý povídá: „No, nic moc. Jdeme ke mně.
”Přijdou do druhého domu a on povídá: „Koukejte na tohle! ”Pak chvilku zadrží
dech, začne pomalu vydechovat a před pusou se mu z páry okamžitě dělají
sněhové vločky. Třetí povídá: „To je nuda. U mě poznáte, co je to pořádná zima.
”Přejdou do třetího domu, usadí se na posteli a ti dva koukají, co bude. Ten
třetí sáhne, rozhrne peřiny, a tam leží pár ledových kuliček. Jednu sebere, dá ji
nad plamen svíčky a po chvilce se ozve: „Prrrddd!”

7

Adam Čížek, VIII. A

Historie jmen
svátek 2. února
Má latinský původ. Nejčastěji bývá vykládáno jako zkrácená podoba
latinského jména Kornélie, příbuzné by pak bylo i s dalšími jmény jako Eleonora nebo Helena.
Významem jména Nela je „pevná” a „vytrvalá”.

svátek 7. února
Ženské křestní jméno Veronika pochází z řeckého jména Phereniké. První
část jména tvoří slovo „fere”, neboli sloveso „ferein” s významem „nést”, druhá část jména
„niké” se z řečtiny překládá jako „vítězství”. Jméno Veronika tak znamená „ta, která přináší
vítězství”, „nositelka vítězství”, „vítězka”.

svátek 21. února
Ženské křestní jméno Lenka nemá zcela jasný původ. Dle jedné z nich má být
Lenka domácí zkráceninou jména Helena. Stejně jako toto původem řecké jméno by se pak
překládalo jako „světlo“ či „pochodeň“.

svátek 14. února
Mužské křestní jméno Valentýn (Valentin) má latinský původ. Jeho základem
je latinské slovo „valens” s významem „zdravý” nebo „silný”. Vyvinulo se z původního
latinského jména Valentinus.
svátek 19. února
Má latinský původ. Vzniklo z latinského jména Patricius, jeho základem je
slovo „pater” („otec”). Ve starém Římě se tak označoval svobodný občan, původem z
některého z římských (patricijských) rodů. Přenesený výklad jména znamená „urozený”,
„šlechtic”. Jméno jako takové se zřejmě vyvinulo v Irsku.
svátek 22. února
Mužské křestní jméno Petr má původ v řečtině. Jméno vzniklo z řeckého
slova „pétrá” s významem „skála” nebo „kámen”. Jméno Petr se tak z řečtiny vykládá jako
„skála”, „skálopevný”, „pevný jako skála”, „tvrdý”.
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Soňa Eremiášová, VIII. B

Vaření ve školní kuchyňce
Dne 30. 11. v pondělí jsme šli společně s naší třídou na pracovní činnosti do školní
kuchyňky. Byli jsme rozděleni na dvě skupiny. Každá skupina si měla uvařit nebo
upéct jídlo vlastního výběru. Naše skupina ve složení Soňa Eremiášová, Hana
Podojilová, Ivana Buštová a Vít Čech vařila domácí hranolky s řízkem a těstovinový
salát s tuňákem.
Postup: Nejprve jsme si oloupali a nakrájeli brambory, obalili si maso v mouce, vajíčku
a strouhance. Poté jsme dali vařit vodu na těstoviny a olej na hranolky. Jak se voda a
olej začali vařit, nasypali jsme hranolky do oleje a těstoviny do vody. Dále jsme si
nakrájeli papriky a rajčata. A dali jsme k nim tuňáka z konzervy. Po deseti minutách
byli těstoviny uvařené a my jsme je přecedili a nasypali k tuňáku, paprikám a
rajčatům. Obalené řízky jsme usmažili na rozpáleném oleji. Mezi tím se nám hranolky
dodělali a my mohli servírovat.

Myslím, že se nám vaření povedlo a všem nám jídlo chutnalo.
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Ivana Buštová VIII. B, Soňa Eremiášová VIII. B

Zimní prázdniny
Minulý rok jsem byl o
zimních prázdninách
v Krkonoších. Město, kde
jsme měli hotel, se
jmenovalo Pec pod Sněžkou.
Hotel, kde jsme byli
ubytovaní, se jmenoval
Pohoda. Každý den jsme měli
snídani a večeři. Oběd jsme
si dávali v restauracích u
sjezdovek. Za pět dní jsme
projeli celkem 3 sjezdovky.
Nevíce se mi líbilo na sjezdovce Černé hory Jánské Lázně. Tento areál se
mi líbil nejvíce, protože měli dobré jídlo v restauraci a hodně prudké
sjezdovky. Nejlepší den byl ten poslední, i když bylo špatné, že už jsme
odjížděli. Nejlepší byl, protože jsme byli na hoře Sněžce. Nahoru jsme jeli
lanovkou a dolů jsme šli pěšky, v půlce cesty dolů byla široká cesta, a tak
jsme mohli jet na sáňkách. Dojeli jsme až k restauraci, v které jsme si
mohli dát oběd, na který jsme dlouho čekali. Po obědě jsme dojeli na
hotel a tam jsme se se všemi rozloučili a jeli domů. Cesta domů byla zase
dlouhá, ale za to nádherné lyžováni a výborné počasí to stálo.
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Ondřej Boucník, VIII. A

Konečně sníh!
Je 20. 1. 2016 a v Soběslavi posledních pár dní neustále
sněží a mrzne. Silnice, louky i cesty jsou pokryté hroudami
sněhu a ledu. Ráno, když se probudím, auta jsou zamrzlá a
pokrytá sněhem. Přece jsme se na ten sníh tak načekali! Na
Vánoce sice nebyl, ale to nevadí, jsem ráda, že vůbec přišel
alespoň v lednu. Odpoledne, když přijdu ze školy, jdu se svým
psem na dlouhou procházku po Svákově, kde vidím zasněžené
louky a lesy pokryté sněhem. A když se vrátím domů, dám si
teplý čaj s medem. Děti mohou konečně sáňkovat a bobovat.
Lyžařům a snowboardistům ale již dávno začala lyžařská
sezona. Tento týden jsou žáci 7. tříd na lyžařském výcviku a já
jen vzpomínám na minulý rok, kdy jsme byli na lyžařském
výcviku my.
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Ivana Buštová, VIII. A

Den otevřených dveří
Dne 12. 1. 2016 proběhl od tří do šesti hodin Den otevřených dveří
v Základní škole Komenského. Školu navštívili budoucí prvňáčci
s rodiči a měli možnost si prohlédnout prostor celé školy, seznámili se
s učitelkami a učiteli, kteří zde vyučují. Učitelé připravili pro děti
několik her a ukázky z různých školních předmětů, kde mohly děti
zažít hodinu praktických činností ve školní dílně, vyzkoušet své
sportovní dovednosti a znalosti z dopravní výchovy, pozorovat
fyzikální pokusy nebo si vyzkoušet práci s tablety.
Pro všechny účastníky bylo připraveno občerstvení a rodiče se mohli
informovat u pana ředitele, jak na naší škole probíhá výuka. Celé
odpoledne byl ve škole čilý ruch a myslíme si, že se všem ve škole
líbilo.
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Pavla Dřevová, IX. A, Radka Vopavová, VIII. B

OVOV
Dne 12. 1. se konala
sportovní akce OVOV
prvního stupně. Na tuto
akci nás navštívila i
mistryně světa v trojskoku
paní Šárka Kašpárková.
Se Šárkou sem přijel i její
trenér Michal Pogány.
Soutěžilo se ve čtyřech
disciplínách.
Šárka Kašpárková dohlížela na hod medicinbalem a Michal
Pogány na trojskok.
Další dvě disciplíny kontrolovali
žáci druhého stupně. Po skončení všech disciplín se všechny
děti sešly u plátna a Šárka Kašpárková spolu s Michalem
Pogánym promítali Šárčin mistrovský skok. Poté následovala
beseda. Celé dopoledne se náramně vydařilo a všem se nám
líbilo.
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Ondřej Boucník, VIII. A

OSMISMĚRKA
Vyhledej 11 slov: leden, únor, Nela, Lenka, Petr, Liliana, Dorota, Matěj, Hynek, Zora,
Běla
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Poté vyškrtej písmena: X,W,CH,F
Tajenka: _ _ _ _ _ _ _ _
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Radka Vopavová VIII. B, Pavla Dřevová IX. A

1.
2.
3.
4.
5.
6.

x

7.
8.
9.
10.
11.

Í

12.

x

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Í

Křížovka
1. Kdo má svátek 8.1.?
16. Německy léto.
2. Roční období, ve kterém je nejvyšší teplota.
17. Jak se řekne německy pod
3. Kdo má svátek 29.2.?
18. Í
4. Kdo slaví svátek 20.2.?
5. Roční období, ve kterém je nejnižší teplota.
6. X
7. Ve kterém období se slaví Velikonoce?
8. Český hudební skladatel a autor Rusalky.(příjmení)
9. Autor knihy Devatero pohádek?(příjmení)
10. Kdo má svátek 21.2.?
11. Í
12. X
13. Ve kterém ročním období jsou Dušičky?
14. První jarní květina.
15. Kdo slaví svátek 26.2.?
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Radka Vopavová VIII. B , Pavla Dřevová IX. A
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