Ročník 11, rok 2016, číslo 5
Zajímavosti, novinky a nápady
ZŠ Soběslav, Komenského

Jaro v plném proudu
Už nějakou dobu nám jaro dává najevo svůj příchod. Když ráno vyjdu
z domu, vítá mě spousta barev, vůní a pocitů. Žluté petrklíče, narcisy, zlatý
déšť, rozkvetlé jabloně i krásnou magnólii doprovází jemně orosená tráva
a východ slunce, které tvoří růžovofialovou oblohu. V mém uspěchaném
životě je tohle vždy vítaným odreagováním. Zkuste i vy někdy prostě ráno
vstát a jít na malou chvilku ven. Budete se cítit jako v jiné dimenzi. A
najednou si uvědomíte, že je před vámi nový, lepší den.
V tomto čísle na vás čeká spousta zajímavostí s jarní tematikou.
Najdete zde informace o jarních svátcích a významných dnech. Dozvíte se
také o událostech v naší škole a nezapomeňte si na konci vyluštit jarní
křížovky. To vše a mnohem více najdete v tomto čísle. Přejeme vám
pěkné čtení! :)

Jarní svět
Vyšlo slunce, zasvítilo,
na nebi se obrátilo.
Každá kytka maličká
radost má ze sluníčka.

Dne 23. března 2016 se v soběslavské hale uskutečnila školní akce
OVOV. V této akci soutěžili žáci rozdělené na kategorie tříd: 4-5, 6-7 a
8-9. Soutěžilo se v trojskoku, leh-sedech, klikách, hodu medicinbalem,
skákání přes švihadlo a v driblingu. Byly k vidění velmi dobré výkony.
Na odznaku bylo k vidění hodně nových rekordů. Žáci a žákyně z 2.
stupně překonávali rekordy a umístili se: u mladších žáků se o rekordy
postaralo 5 žáků, mezi nimi byl 2x Miroslav Forszták, Dušan Bříza,
Miroslav Siner a Prokop Žák. V kategorii mladších žáků se umístili na
1. místě už uvedený Prokop Žák, na 2. místě Tomáš Petrásek a 3.
skončil Dušan Bříza. U mladších žákyních překonaly rekordy jen tři
dívky, mezi nimi byla Denisa Tupá, Šárka Drunecká a Adéla Geierová.
V kategorii mladších dívek byla 1. Kateřina Masařová, 2. Šárka
Drunecká a 3. se umístila Kristýna Hybšová. Starší žáci se zasloužili jen
o dva nové rekordy, osmáci Adam Čížek a Rostislav Zeman. Na
prvních třech pozicích se umístili jen osmáci, a to na 1. místě Adam
Čížek, na 2. David Chlaň a na 3. místě Dominik Pauš. U starších žákyň
byly k vidění také jen 2 rekordy, o které se zasloužily Tereza
Zemanová a Veronika Fördösová. Na 1. místě skončila Veronika
Fördösová na 2. Eliška Novotná a 3. byla Kristýna Fördösová. Myslím,
že se tato akce povedla, nikomu se nic nestalo a bylo k vidění hodně
zajímavých výkonů i rekordů.
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Čížek Adam, VIII. A

Výlet do Ameriky
Dne 18. 4. 2016 jsem se společně se svým
taťkou a dalšími třemi známými vydal na cestu do
Ameriky. V 11 hodin dopoledne jsme odlétali
z pražského letiště. Cesta byla dlouhá, letěli jsme
nejprve do Londýna a odsud do New Yorku. Cesta
trvala celkem asi 13 hodin. Do hotelu jsme dorazili
v 9 hodin místního času a hned po ubytování jsme
šli do protější restaurace, kde jsme si nemohli dát
nic jiného než pravý americký burger. Jelikož jsem
byl ospalý, šel jsem si lehnout. První noc byla
opravdu strašná. Probudil jsem se ve 2 hodiny
ráno a nemohl spát. S největší pravděpodobností
to bylo zapříčiněno časovým posunem, který je 6
hodin. Když jsem se konečně dočkal rána, šli jsme
se nasnídat do zdejší restaurace, kde to bylo neuvěřitelně drahé. Byli jsme totiž
ubytováni přímo na Manhattanu. V New Yorku jsme byli další 4 dni a navštívili
asi všechna známá místa jako je například: Central Park, sochu Svobody,
Brooklynský most, Times Sqaure, památník dvojčat na Grand Zero, Madison
Square Garden a další… Po ukončení pobytu v New Yorku jsme si půjčili auto a
jeli směrem do Detroitu, kde na nás čekali známí. Vzali jsme to přes Kanadu a
navštívili jsme tak i Niagarské vodopády a známá kanadská jezera. Když jsme
dorazili do Detroitu, čekalo nás milé uvítání ve formě grilování, a jelikož jsem
měl ten den narozeniny, dostal jsem i domácí cheesecake. Ještě ten den jsme
šli na zápas NHL, který Detroit proti Montrealu vyhrál 4:3. Po skončení utkání
jsme měli možnost nahlédnout do kabiny domácího celku a potkali jsme se i
s gólmanem Petrem Mrázkem, který nám podepsal kšiltovky a dresy. Po zápase
jsme šli spát, protože zápas skončil skoro o půlnoci. Další den jsme navštívili
budovu GM, což je nejvyšší budova Detroitu. Večer jsme vyrazili na hokejovou
farmu Detroitu, kde jsme se setkali s českými hokejisty Tomášem Noskem a
Martinem Frkem. Domů jsme opět dorazili velmi pozdě, a to asi ve 2 hodiny
ráno. Další den jsme vyrazili na prohlídku Města duchů a také 8. míle. To je
jedna z nejobávanějších čtvrtí v celé Americe. Je zde zhruba 8/10 vražd
neobjasněných. Další den jsme se vydali na zápas NBA, kde domácí celek vyhrál.
Na zápase byla neuvěřitelná atmosféra, protože tam bylo asi 25 tisíc diváků.
Následující den jsme šli na poslední hokejové klání, ve kterém se proti sobě
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postavili domácí „Red wings“ a hostující Buffalo Sabres. Zbylé dva dny jsme
věnovali pouze nakupování, na které jsem se po pravdě docela těšil. Ve středu
jsme se už jen rozloučili a vydali zpět do New Yorku, odkud nám v pátek v 8
hodin večer letělo letadlo. Cesta byla poměrně dobrá, mezipřistání jsme měli
v Madridu.
Domů jsme dorazili ve dvě hodiny odpoledne. Výlet jsem si výborně užil a
domů jsme si odvezli neuvěřitelně mnoho krásných vzpomínek a zážitků!
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Roman Pokorný, VIII. A

Pálení čarodějnic
se odehrává v noci z 30. dubna na 1. května.

Historie: Jedná se o velmi starý a dodnes živý lidový zvyk a zvláštní svátek. Tuto noc se lidé
scházejí u zapálených ohňů a slaví příchod jara. Na některých místech se staví májka. Noc z
30. dubna na 1. května byla pokládána za magickou. Lidé věřili, že tuto noc se čarodějnice
slétají na čarodějnický sabat.
Podobný svátek se slaví v mnoha jiných evropských zemích - Slovensko, Skotsko, Irsko,
Wales, Švédsko, Finsko, Polsko, Německo.

První máj
je tradiční český svátek zamilovaných. Svátek má původ v české tradici, avšak předešlé svátky
mohly mít kořeny keltské či germánské. Tyto svátky oslavovaly první květnový den,
respektive noc, jako čas plodnosti.

Tradice: Dle původního znění musí být každá žena v tento den políbena pod rozkvetlou
třešní, aby následující rok neuschla. Jiný výklad říká, že bude mít díky polibku krásu po celý
další rok. Samotný polibek byl dříve považován za velmi intimní projev, a proto mohla být
žena políbena pouze od svého milého. Polibek dříve automaticky předznamenával svatbu.
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Ivana Buštová, VIII. B

Den matek
Den matek je velmi krásný
svátek, který je rozšířen po
celém světě. Oficiálně
připadá Den matek na
druhou květnou neděli, letos
ho oslavíme 8. května.
Tradičně obdarovávají děti
své maminky ručně
vyrobenými dárky nebo
básničkami, avšak vlastním
matkám i matkám ve svém okolí přejí i dospělí.

Den rodin
15. května si
připomínáme jeden z
významných dnů
ustanovený
parlamentem jako
„Mezinárodní den
rodiny“. K jeho
vyhlášení došlo
poprvé v roce 1992.
Mezinárodní den
rodiny je velice
významným dnem pro společnost. Rodina by pro všechny z nás měla
být místem, odkud vycházíme a kam se rádi celý život vracíme.
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Marco Isoletta, IX. A

„Letos budu celé jaro hlídat dvorek,” říká na Silvestra
Karlík.
„Ale proč?” diví se máma.
Hoch na to: „Nechci dopadnout jako loni, kdy mi někdo hned s prvním
sluncem ukradl sněhuláka!”
Hádají se tři slepice - ruská, německá a slovenská,
která z nich snese
nejvíc vajec.
Ruská se vytahuje: „Já
denně snesu až 20
vajec! “
Německá jí odpoví:
„Pche, to je toho, to já
dokážu až 30 vajec!“
Obě se dychtivě
zadívají na slovenskou
kolegyni a ta jen
nevzrušeně kvokne:
„No, proč bych si zadek dřela, když se dají koupit!“
Dalšího dne přijde zajíček a ptá se: „Máš shnilou
mrkvičku?"
Medvěd říká: „Podívej, zajíci, tohle je solidní obchod a shnilou
mrkvičku tu nevedu, ale speciálně pro tebe jsem ji sehnal. Takže
shnilou mrkvičku mám."
Zajíček vytáhne legitimaci a povídá: „ Obchodní inspekce!"
7

Adam Čížek, VIII.A

Historie jmen
Ivana - svátek 4.4.
Význam jména: Ivana je ženským protějškem jména Ivan, které je staroslovanskou variantou
jména Jan. Ivana proto tvoří jednu z mnoha obdob, které se po staletí vytvářely na základě
prastarého jména Jana. V Čechách jde ovšem o obdobu zcela moderní, neboť Ivana přišla do
módy zhruba v polovině 20. století.
Vendula - svátek 6.4.
Význam jména: Ženské křestní jméno Vendula má slovanský původ. Jméno bývá
vysvětlováno jako ženská podoba jména Vendelín. Překládalo by se pak jako „Polabská
Slovanka”. Další výkladová teorie jméno spojuje se jmény Václav a Václava. Význam jména
Vendula by pak byl „více slavná”, „slavnější”.
Marcela - svátek 20.4.
Význam jména: Ženské křestní jméno Marcela pochází z latiny, stejně tak i jeho mužský
protějšek Marcel. Údajně bylo odvozeno z římského jména Marcus. Jména se vyvinula od
římského boha války, nazývaný Mars. Přeneseně se tak vykládají jako „bojovník”, nebo
„bojovnice”. V doslovném překladu jméno Marcela znamená „zasvěcená bohu války”.

Dušan - svátek 9.4.
Význam jména: Dušan je mužským křestním jménem původem srbského. Všeobecně je
považováno za jihoslovanskou zkrácenou podobu jména Duchoslav, tato jména však vznikla
později. Základem jména jsou slova „duch“, „duše“ nebo „dech“. Významově se tak překládá
jako „ten, kdo má duši“, „ten, kdo má silného ducha“, také i „odvážný, silný“ nebo
„oduševnělý“.
Aleš - svátek 13.4.
Význam jména: Aleš jako mužské křestní jméno představuje staročeskou domácí podobu
ruského jména Alexej. S jeho významem se také pojí. Obě jména čerpají z řeckého slova
„alexein“ s významem „bránit“, přeneseně pak i „štít“, nebo „pomoc“. Obdobou jména je i
Alexandr s významem „obránce mužů“.
Jiří - svátek 24.4.
Význam jména: Mužské křestní jméno Jiří patří k nejčastěji užívaným českým jménům. Původ
jména není zcela jasný. První verze výkladu jména ho spojuje s řeckým slovem „géorgos“, to
je složeno ze slov „gé“ („země“) a „érgon“ („práce“). Jméno se dle tohoto výkladu překládá
jako zemědělec, „rolník“ také „pěstitel nebo „vinař“.
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Soňa Eremiášová VIII.B.

Filmová spojovačka
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Dominik Pauš, VIII. A

Co děláme o pracovních činnostech
Uběhlo dalších 14 dní a my měli opět pracovní činnosti s paní učitelkou Cibulkovou.
Tentokrát jsme vyráběli květiny z kartonu od vajec. Postup je celkem jednoduchý, záleží na
vaší fantazii. Květiny si můžete zkusit i vy.
Připravíme si: obaly od vajíček
akrylové barvy
chlupaté modelovací dráty
knoflíky
zelenou papírovou stuhu nebo zelený krepový papír
průhledný lak (není nutný, lze to i bez něj)
lepidlo Herkules
nůžky
drátek nebo šidlo
Postup: Rozstříhejte jednotlivé košíčky a s okrajem si pohrajte do různých tvarů a velikostí.
Tvořte nejenom různé tvary, ale i rozličné velikosti. Jednotlivé tvary nabarvěte akrylovými
barvami. Po zaschnutí můžete nalakovat bezbarvým lakem, květiny získají lesk a budou
pevnější. Po zaschnutí propíchněte drátem do dna košíčků dva otvory. Provlečte jeden konec
chlupatého drátu skrz košíček, navlečte knoflík a druhým otvorem v košíčku se "vraťte".
Jednotlivé díly můžete na sebe různě vrstvit a tvořit tak rozličné květy. Obtočte drát zelenou
papírovou stuhou nebo nastříhanými 1cm tenkými proužky krepového papíru. Konce papíru
zafixujte lepidlem.
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Ivana Buštová a Soňa Eremiášová, VIII.B

Andersenova noc
V městské knihovně se ze dne 1. dubna na 2. dubna uskutečnila
Andersenova noc. Po příchodu jsme si rozebrali uličky na spaní a šli se
uvítat s ostatními. Když jsme se všichni sešli, paní knihovnice nám
vysvětlila program, který nám připravili. Součástí programu byla hra
jménem Ovce, při které jsme se vžili do role farmáře. Po ukončení
všech her, jsme si došli pro večeře z našich domovů.
Potom jsme se začali připravovat na strašidelnou stezku
hradním sklepem. Ve sklepě se starší dívky schovaly a postupně
strašily skupinky přicházejících dětí. Po návratu zpátky jsme se
podepsali na velkou čtvrtku a připravovali se na spaní. Před půlnocí se
zhaslo světlo, paní knihovnice všem popřála dobrou noc a šlo se spát.
Ráno jsme dostali diplomy a všichni účinkující se rozloučili. Poté jsme
si sbalili věci a odjeli domů.
Myslíme si, že Noc s Andersenem se letošní rok vyvedla a
doufáme, že příští rok bude mít stejný úspěch.
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Eliška Zemanová, VIII. B, Iveta Přibylová, VIII.B

Nový rybník v Soběslavi
U nás v Soběslavi máme Nový rybník, rád tam chodím s mamkou
venčit psa Bena.
Byl založený městem roku 1547- 1552. Roku 1949 byl Nový rybník a
jeho okolí vyhlášeno přírodní památkou.
Je využíván k rybářským účelům, chová se v něm kapr. Hnízdí zde
potápka malá, labuť velká a kachna divoká. Z obojživelníků je zde
slepýš křehký a užovka obojková.
Nakupením bahna rostlých těl a zpevněním kořeny rákosu orobince
vznikly plovoucí ostrůvky. Některé přirostly ke břehům a jiné
zanikaly.
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Matyáš Pehe, IV. A
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SLOVA: KVĚTEN, DUBEN, ČARODĚJNICE, APRÍL, MAREK, ALEŠ, VALERIE,
OTO, VENUŠE, EMMA
POTÉ VYŠKRTEJ PÍSMENA Y, X, Z A VYJDE TI TAJENKA:
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Dřevová Pavla, IX. A, Vopavová Radka, VIII. B

Křížovka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1. Horký nápoj.
2. Ozdobná nádoba.
3. Malé vodní kapky, které se objevují na rostlinách ráno nebo večer.
4. Domácí zvíře.
5. 4. měsíc v roce.
6. Měsíc lásky.
7. Jedno z ročních období.
8. Nejbližší hvězda Země.
9. Přežvýkavec s dlouhým krkem.
10.Primát.
11.Největší domestikovaná šelma.
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Radka Vopavová, VIII. B, Pavla Dřevová, IX.A

Fotbalový turnaj starších žáků
Dne 20. 4. se žáci naší školy zúčastnili fotbalového turnaje v Táboře.
Hlavním favoritem byla sportovní škola Tábor Zborovská, se kterou
hráli i naši fotbalisté, a to hned jako první zápas. Byl to vyrovnaný
mač, ale nakonec jsme prohráli 2:0. Další tři zápasy už nebyly tak
těžké, až na zápas s Chýnovem, který jsme i přes výborný výkon
prohráli 0:1. Po dvou porážkách už tedy musela přijít výhra, a tak
jsme vyhráli proti Bechyni 4:0. V posledním zápase ve skupině nás
čekaly Tučapy a tento zápas jsme vyhráli 2:0, ale bohužel kvůli
porážce s Chýnovem jsme skončili třetí ve skupině, a tak jsme hráli
jen o 7., 8. a 9. místo. O tato místa jsme si zahráli se školou
z Mikuláše z Husi a druhý zápas soběslavské derby s družstvem ZŠ
Edvarda Beneše. První zápas z těchto dvou jsme prohráli se ZŠ
Mikuláše z Husi 0:1. A soběslavské derby tedy rozhodlo o 8. a 9.
místě. Zápas začal velmi opatrně, nikdo nechtěl dostat branku, ale po
faulu na našeho hráče se kopal pokutový kop. K němu se postavil
Ondřej Boucník a pokutový kop proměnil. Vedli jsme 1:0. Po naší další
nádherné akci dal nádhernou branku Zdeněk Masář. Po této brance
už byl výsledek definitivní, derby jsme vyhráli 2:0 a skončili jsme na
nádherném 8. místě z 15. Myslím si, že tento turnaj jsme si všichni
náramně užili a dobře jsme si zakopali.
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Ondřej Boucník, VIII.A
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