
  

Ročník 12, školní rok 2016/2017, číslo 4 

Zajímavosti, novinky a nápady  

ZŠ Soběslav, Komenského  

Jaro je tu! Konečně po bílé a chladné zimě bude barevné a teploučké jaro. Začíná 

se oteplovat, dny budou delší a příroda se probouzí. Rozmrzají řeky, rybníky i potoky. 
Ptáci začínají zpívat své nádherné písně. Brzy začne všechno kvést a vonět. Prostě 
všude okolo nás bude probouzející se krajina, kterou se můžeme kochat. Nejlepší je 
vyrazit s rodinou na procházku. V krajině se to jen hemží barvami. 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). 

Tak si krásné jaro užijte! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natálie Šímová, VIII. B 

 

 



Na každé škole je učitel, kterého mají žáci nejraději, ale na naší škole ZŠ Komenského Soběslav 

je učitel, který si zasloužil, abychom ho přihlásili do soutěže o nejoblíbenějšího učitele v ČR. 

Celá třída 8. A se proto rozhodla, že našeho třídního učitele pana Lukáše Lise přihlásí do 

soutěže Zlatý Ámos. Na to, abychom mohli podat přihlášku, bylo potřeba sehnat 100 podpisů 

od lidí, kteří si myslí stejně jako my, že je nejlepším učitelem.  Shánění podpisů pro naši třídu 

bylo velmi lehké, protože se chtěl podepsat úplně každý žák nebo žačka na naší škole. 

   Po celou dobu neměl náš pan učitel tušení, že se na něj něco takového chystá. Když přišlo 

potvrzení o přijetí přihlášky, hned ráno jsme tento dokument schovali do třídní knihy. Pan učitel 

se chystal zapsat chybějící žáky, když ale spatřil potvrzení, byl tak dojatý, že i zápis musel 

počkat.  Zhruba za týden přišly pokyny od vedoucích soutěže. Stálo na nich, že se mají tři žáci 

společně se svým učitelem dostavit ve středu 8. února 2017 do Poslanecké sněmovny PČR. V 

pokynech také stálo, že si máme secvičit pětiminutovou scénku charakterizující našeho pana 

učitele. 

   Týden se s týdnem minul, a než jsme se nadáli, jeli jsme s naší scénkou do Prahy. Pan učitel 

nevěděl, co ho čeká, protože naše představení předem neviděl a ani nečetl scénář. 

   Když jsme dorazili do Poslanecké sněmovny, přivítali nás moc milí lidé, kteří byli našimi 

porotci. Zazpívali nám hymnu Zlatého Ámose a pověděli, co se bude dít. První na řadě byla 

prohlídka sněmovny, ve které jsme se mohli posadit na místa, kde obyčejně sedávají poslanci 

ČR. Bylo to velmi zajímavé a všichni jsme si to velmi užili. 

   Po prohlídce následovalo čekání, které jsme využili ke zkoušení naší scénky. Když jsme přišli 

na řadu, byli jsme velmi nervózní, ale scénka se nám povedla a porotce pobavila. Porotci nám 

i panu učiteli položili pár otázek a poslali nás zpět do sněmovny. 

   Naše čekání na konečný verdikt poroty jsme si krátili povídáním s panem Patrikem 

Procházkou - psychologem, který se přijel na soutěž podívat a také nám povyprávěl o tom, co 

zažil. 

Když do sněmovny přišli páni porotci, bylo cítit, jak celou místností projelo veliké napětí, které 

neustupovalo až do doby, kdy se začali vyhlašovat vítězové. Domnívali jsme se, že budou vítěze 

vyhlašovat podle abecedy, a tak jsme ztratili naději po tom, co písmeno „L“ přeskočili. Náhle 

se však ozval pan porotce, který nám oznámil, že nejlepším učitelem Jihočeského kraje se stává 

Lukáš Lis. Samou radostí jsme zvládli jen tleskat, výskat a pogratulovat našemu nejlepšímu 

učiteli z jižních Čech…   Panu učiteli to všichni moc přáli a velmi ho podporovali. Proto jsme 
doufali, že v dalších kolech budeme úspěšní a postoupíme.     

Průběh finále vám přiblížíme v dalších číslech časopisu Klubko!                                                   

                                                            Barbora Sladovníková a Veronika Gajdolínová, VIII. A 

 



OVOV 5. -9. tříd 
 Ve středu dne 16. 3. se druhý stupeň zúčastnil  OVOV (Odznak všestrannosti 

olympijských vítězů), jehož vznik iniciovali dva zlatí desetibojaři, Robert Změlík a 

Roman Šebrle. Žáci plní v rámci této části projektu šest disciplín. Na základě zlepšování 

výkonů mohou získat bronzové, stříbrné, zlaté medaile. Disciplíny: 

 

 

 

 

 

 

Nechybělo samozřejmě vyhlášení tříd. 

Kategorie 6. a 7. tříd:      1. místo 7. A        

       2. místo 6. A      

        3. místo 7. B     

         4. místo 6. B   

    

 

Kategorie 8. a 9. tříd:   1. místo 9. A      

       2. místo 8. A      

       3. místo 8. B     

        4. místo 9. B 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                           
Novák Ondřej VII.B 

 

 

Skákáni přes švihadlo 
Trojskok 

Hod medicinbalem 
Sedy-lehy 

Kliky  
Driblink 
basketbalovým míčem  



Krásnou stavbou a klenotem městských památek je kostel sv. Víta. Pochází z 18. 

a 19. století. Je to jedna z nejvyspělejších památek české gotiky z doby Václava IV. 

Kostel je dvoulodní, klenba je nesena dvěma tenkými pilíři bez hlavic stojícími přímo 

v ose chrámu. Vnitřní zařízení není původní. Originální je obraz sv. Michaela 

Archanděla. Nad kostelem se vypíná krásná štíhlá věžička, která je bez základů a je 

postavena přímo na vítězném oblouku. Dvoulodní kostel orientovaný k východu, tedy 

presbytářem do náměstí. Dvě krátké síňové lodě, sklenuté na dvou sloupech čtyřmi 

poli křížové a u vítězného oblouku dvěma poli obkročné klenby. Presbytář má dvě silně 

obdélná pole křížové klenby a paprsčitou klenbu v závěru. K jeho severnímu boku je 

přisazena sakristie, která navazuje na starou radnici. Na štítě mezi lodí a presbytářem 

posazena kamenná věžice s jehlancovou helmicí. 

Kvíz 

 

1. Z kterého století pochází?                      A) 17. - 18. století   B)  18. - 19.století 

2. Je nebo není vnitřní zařízení původní?    A) ne                         B) ano 

3. Co je přisazeno k severnímu boku?          A) nic                        B)  sakristie 

4. Má presbytář dvě silně obdélná pole křížové klenby?      A) ano     B) ne 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

                                           

                                                                                                                                                        

Šímová Natálie, VIII. B 
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Velikonoční tradice a Svatý týden 
Letos budeme Velikonoce slavit v půlce dubna, začínají Svatým týdnem 

(taky Strastným, Velkým nebo Pašijovým). 

Květná neděle: Tato neděle je posledním den, kdy se drží půst. Název 

je odvozen od květů, kterými bývají zdobeny kostely a mají připomínat 

palmové větve, kterými lid vítal Ježíše. U nás se používají „kočičky“. 

Zelený čtvrtek: Na Zelený čtvrtek utichaly zvony – „Odlétly do Říma“ – 

a znovu se rozezněly na Bílou sobotu. 

Velký pátek: Je to den Ježíšova umučení. Drží se přísný půst. Velký 

pátek je odnedávna státním svátkem. 

Bílá sobota (taky Svatá, Světlá nebo Velká): Je nazývána dnem světla. 

Končí postní doba, proto hospodyně pekly beránky, mazance a chléb. 

Velikonoční neděle: Nese také názvy „Boží hod velikonoční, 

Zmrtvýchvstání páně, Pascha“.  

Velikonoční pondělí: V tento den chodí chlapci dům od domu za děvčaty 

a šlehají je pomlázkami z vrbového proutí, aby byla po celý rok zdravá. 

Váže se na ně mnoho zvyků. Prodávají se například velikonoční pohledy, 

ozdoby nebo velikonoční vajíčka, beránci nebo zajíčci a mnoho dalších. 

V Česku je prastarou tradicí hodování a pomlázka. Nejznámější 

velikonoční koledou je krátká říkanka: „Hody, hody doprovody, dejte 

vejce malovaný, nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý, slepička vám 

snese jiný…“  

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

  Marie Kipielová V. B 
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VELIKONOCE V ANGLII 
 

Velikonoce je krásný slovanský název toho, čemu se v angličtině 

říká Easter. Velikonoce v Anglii jsou oproti těm českým zcela 

jiné. Přípravy a zvyky záleží na rodinách. Věřící rodiny drží půst 

a navštěvují kostel, hlavně o Velikonoční neděli. 

Neznají zde tradice podobné těm slovanským. I když malování 

vajíček není v Anglii nijak rozšířené, sem tam se tento 

velikonoční zvyk objeví. Splétání pomlázek, vázání stuh a 

chození po domácnostech je Angličanům zcela cizí. Hlavně 

chození po domácnostech a šlehání žen vrbovým proutkem je 

pro Angličany nepochopitelné. 

Dokonce ani velikonočního beránka v Anglii nenajdete. Beránek 

je zde zastoupen velikonočním zajíčkem, který přichází o 

Velikonoční neděli nadělovat dětem hračky, čokoládová vajíčka 

a mnoho dalších dobrot. Velikonoční zajíček schovává vajíčka 

venku nebo v domě a děti je pak pomocí hádanek a nápověd 

hledají. 

 

 

Easter Egg – Velikonoční vajíčka                        

 

 

Easter bunny  - Velikonoční králíček 

 

                                                                   Barbora Sladovníková VIII.A 
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ANKETA - OTÁZKY NA 

ČLENY ČASOPISU KLUBKO 

 
Dnes jsem se rozhodla vyptávat se autorů časopisu Klubko, zda je baví 

vytvářet čtení pro děti, jak jim tato práce jde a z čeho mají největší 

radost po vydání časopisu. 

 

Aneta Píchová – Jo baví. Já tvořím tajenky a osmisměrky, ale musím 

říci, že to není nejlehčí.  

- Myslím, že mi jde docela dobře. 

- Největší radost mám asi z toho, že se dětem libí . 

 

Magdaléna Novotná – Ano, velmi mě to baví, a protože sama ráda 

doma vařím, tak jsem se rozhodla přidávat do našeho časopisu recepty, 

co jsem si oblíbila, a myslím, že by si ji děti mohly zvládnout uvařit doma 

samy. 

-Myslím, že mi to jde velmi dobře. 

-Největší radost mám z toho, že žáci můj recept doma 

vyzkouší a chutná jim. 

 

   Martin Černík- Ano, baví, rád sedím u počítače a tvořím zábavné 

čtení pro děti. 

- Musím říct, že někdy dobře, ale někdy zase špatně. 

- Po vydání časopisu mám největší radost z toho, že budu 

zase moct něco nového tvořit. 

 

 

                                                                                  Barbora Sladovníková 
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Jezevčík 
Jezevčík je v současné době velice oblíbené psí plemeno. Někteří chovatelé, jako 

jsou myslivci, ho používají pro myslivost, avšak v současnosti se čím dál tím více 

chová coby domácí mazlíček a hlídač. Jezevčíci se dělí na sedm typů dle velikosti a 

typu srsti: jezevčík dlouhosrstý standardní, jezevčík dlouhosrstý králičí/trpasličí, 

jezevčík drsnosrstý standardní, jezevčík drsnosrstý králičí/trpasličí, jezevčík 

hladkosrstý standardní a jezevčík hladkosrstý králičí/trpasličí.  

 

 

Boxer 
Německý boxer je psí plemeno původem z Německa, dříve využívané jako honák a 

hlídač, pes. Jako jediné služební plemeno bývá bezvýhradně doporučován do rodin s 

dětmi. Postupem času i jako služební a rodinný pes. Dožívá se zhruba dvanácti let. 

Boxer je inteligentní, velmi rád se učí. Psi měří v kohoutku 57 až 63 cm, feny 53 až 

59 cm. Hmotnost psů je přibližně 30 kg a fen okolo 25 kg. Německý boxer má širokou 

a mohutnou tlamu s lehce vyhrnutým čenichem, ale hřbet nosu nesmí být výrazně 

zamáčknutý do čela, čenich je černý.  

                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

Alena Ondřejová, VIII. A 
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Mezitřídní turnaj skupiny A 
10.2 to vše začalo, protože v tu chvíli začal turnaj 6. a 7. tříd. Turnaj byl zahájen 

zápasem 7. B proti 6. B. První poločas byl stav 8:2 pro 7. B a na konci utkání byl stav 

14:2. Poté proti sobě hrály 6. A proti 7. A. Zápas 

skončil 6:3 vítězstvím 6. A. Konec hracího dne byl 

uzavřen zápasem 6. A proti 6. B a ten skončil 

stavem 9: 3 pro 6. A. 

Následoval druhý pátek hracího turnaje. 17.2 

první zápas byl mezi třidou 7. B a 6. A, ale rivalové 

ze šestek se nenechali a následně vyhráli 5:3. Poté 

hrály 6. B proti 7. A a bylo to 9:1 pro 7. A. poslední 

zápas byl 7. B proti 7. A. bylo to těsné, ale 7.A 

porazila 7.B 4:3. 

Tabulka bodů. 

6. A 1. místo Nejlepší střelec: Filip Petrásek        6 
gólů 

7. A 2. místo Nejlepší střelec: Michal Bláha  5 
gólů 

7. B 3. místo Nejlepší střelec: Kristýna 
Hybšová  

8 
gólů 

6. B 4. místo Nejlepší střelec: Jakub Mareš  3 
góly 

 

K výbavě na florbal patří: Florbalová hokejka, florbalový míček a tréninková uniforma. 

Pokud byste chtěli být brankářem, 

budete potřebovat: helmu, rukavice, 

dres plněný molitanem.  

 

 

 

 

                Novák Ondřej. VII. B 
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Reportérka má rozhovor s boxerem po zápase. 

"Jak byste popsal své první kolo?" 

"No, bylo modrý, mělo berany a přehazovačku.“ 

 

Do šatny fotbalového mužstva přijde trenér a říká hráčům:  

"Chlapi, už jsem přišel na to, co uděláme, abychom vyhrávali." 

"Co, trenére?" 

"Uděláme z vás dechovku." 

 

Sedí boxer zmlácený v rohu ringu a promlouvá k němu jeho trenér: 

"Mám vynikající nápad. Až ti dá v dalším kole ránu, tak ty mu ji vrátíš!" 

 

"Říkala jsem vám, že ten chlap je strašný podrazák!" zlobí se babička u 

hokeje. 

"Vidíte, děti, i pan rozhodčí se mnou souhlasí. Právě ho vyloučil za podražení!“ 

                                                                                                                                                                

Filip Štětina, VIII. A 
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Jarní květy 
S jarem vykvetou rok co rok na jaře květy. Některé květy jsou léčivé, ale jiné zase 

jedovaté. 

Některé příklady léčivých: 

                          Violka vonná – fialka                                                                     Prvosenka vyšší pravá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Z fialky můžeme připravit sirup, který je domácí, voňavý,                                                     Prvosenka účinně 

uvolňuje                            proti bolestem hlavy, na neklidné spaní a nachlazení.                                                        

hleny, a tím zlepšuje vykašlávání           

Některé příklady jedovatých: 

                Čemeřice okrouhlolistá                                                         Dymnivka bobovitá                    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Je dosti jedovatá, otrava se projevuje bolestmi břicha,              Jako všechny dymnivky obsahuje alkaloidy, 

které jsou 

průjmem, zvracením, sliněním a zpomalením pulsu.                                        vysoce jedovaté. 

Vyplňte toto pole pomocí písmenek, která jsou zvýrazněna v předchozím textu. 

Matěj Mattanelli, VIII.B 

          



Jarní básně 

Jaro 

Zima končí a rostliny 

se zvířátky ožívají, luka 

 se zelenají děti na hřištích 

 si hrají, ano jaro už tu je. 

 

 

Medvěd 

Medvěd mručí, to už je 

zas jaro? Vstávat se mu 

 moc nechtělo, ale musel 

v břiše hladem mu kručí. 

A teď už někde sedí a med  

do sebe tlačí. 

 

 

Velikonoce 

Duben. Velikonoc čas, kraslice  

jsou nabarveny, sladkosti dětem 

připraveny. S pomlázkou hoši pro 

koledu si chodí, soutěží kdo bude 

mít víc, ale všichni si Velikonoce 

stejně užijí. 

 

 

  

Bauer Jiří, VIII. B 
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Matěj Mattanelli, VIII. B 



Velikonoční beránek 

       Na ozdobu: 
       lískové ořechy 1 ks  
       mandle 2 ks  
 

       Těsto: 
       bílek 4 ks (+ 4 žloutky) 
       citronová šťáva 1 lžíce  
       cukr krupice 200 g  
       vanilkový cukr 1 balíček  
       polohrubá mouka 240 g  
       vejce 2 ks  
       citronová kůra  

Postup přípravy 

receptu 

1. Do mísy dáme vejce, žloutky, cukr, citronovou kůru a šťávu a vše vyšleháme do pěny. Do této 

pěny lehce vmícháme mouku a nakonec i pevný sníh ušlehaný z bílků. Troubu si předehřejeme 

na 190°C. 

2. Formu na beránka důkladně vymažeme tukem a vysypeme hrubou mouku. Připravené těsto do ní 

vlijeme a formu zaklopíme. Beránka upečeme dorůžova a ještě horkého vyklopíme. 

3. Mandle použijeme jako oči, lískový oříšek jako nos. Velikonočního beránka ozdobíme mašlí a 

naaranžujeme na sváteční stůl.  

Jidáše 
Ingredience:  

25 dkg polohrubé mouky 

5 dkg Hery 

2 vrchovaté lžíce cukru krystal nebo krupice 

125 ml mléka 

sušené droždí podle potřeby 

1 vanilkový cukr 

1 vejce 

1 lžíce citronové šťávy 

1/4 lžičky soli 

rozinky, mandle podle chuti 

Postup přípravy 
Do mouky zamícháme droždí, cukr, sůl, žloutek a citronovou šťávu, nebo lžičku citronové kůry. 

Jestli budete dávat šťávu, přidejte ještě vrchovatou lžíci mouky. 

Těsto dobře zpracujeme. Posypeme lehce moukou, přikryjeme utěrkou a dáme na teplé místo 

vykynout. Z vykynutého těsta vyválíme hady silné asi jako palec a z nich děláme různé tvary. 

Jidáše by prý měly mít tvar jako provaz, ale snad nikoho neurazí i jiné tvary. 

Pokládáme na plech s pečícím papírem a necháme půl hodiny dokynout. Potom pomažeme 

bílkem, můžeme posypat mandlemi a pečeme v předehřáté troubě na 180 – 190 st. asi 20 minut. 

Jidáše se jedli dříve s medem ještě teplé. Můžete si je posypat i moučkovým cukrem.                        
                                                                                                                                    

Magdaléna Novotná, VIII. A 



Hledej rozdíly! 

Najdi 7 rozdílů. 

 

  Marie Kipielová, V. B 



 

OSMISMĚRKA 

 

OHEŇ, KAPKA, MOL, OREL, VLAS, LAK, PUK, 

HOUBA, KOS, KAT, PÁV 

TAJENKA:  

 

 

 

                                                                                                               

Aneta Píchová, VIII. A 

 

O V P E S K 
H O U B A A 
E L K T L P 
Ň O I E V K 
S K R Á L A 
O O P N A O 
C M O L K E 



TAJENKA 

 

1.  

                                                         4. 

                                                                                                                              

7. 

 

2. 

                                                         5.  

 

                                                                                                                                            

8. 

 

 

3. 

                                                        6. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                

Aneta Píchová, VIII. A 

     1.           

 2.               

    3.            
 

  4.            

    5.            

  6.               

7.                  

    8.             
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