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Jaro
Jaro už je zase tady. Oficiálně. Konečně skončila zima a s ní i nošení teplých bund, čepic a
šál. Místo hledání místa, kde bychom se aspoň na moment mohli ohřát, zase chodíme ven.
Všude okolo rostou květiny, stromy vykvétají a my už se těšíme jen na jedno – léto a
prázdniny. Ale jaro také není špatné. Každý má radost z pěkného počasí a můžeme být déle a
častěji venku. Tedy, snad jen jednu vadu bychom našli. Studené a nepříjemné jarní deště. Ale,
to přeci není také až tak hrozné. Já osobně mám jaro moc ráda, mohu chodit fotit zvířata,
květiny a plno jiných různých věcí. Letošní první dva jarní měsíce se sice moc nevydařily –
ještě v dubnu jsme měli sníh – ale co se nepovedlo dříve, se teď napravilo. Začátek května je
docela pěkné počasí a já doufám, že takové i vydrží. Co více k tomu dodat, snad jen to ,že
doufám, že si jaro a pěkné počasí užíváte tak jako já.

Martina Pokorná IX. B.

Pálení čarodějnic
Pálení čarodějnic (také Filipojakubská noc) se odehrává v noci z 30. dubna na 1.
května. 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. Svátek se původně
pravděpodobně slavil o úplňku, jenž byl nejblíže dnu, nacházejícímu se přesně mezi jarní
rovnodenností a letním slunovratem. Lidé věřili, že tuto noc se čarodějnice slétají na
čarodějnický sabat, a skutečně je tato noc jedním z největších pohanských svátků. Lidé také
věřili například v otevírání různých jeskyní a podzemních slují, ve kterých jsou ukryty
poklady. Hlavním smyslem tohoto starého lidového zvyku byla pravděpodobně oslava
plodnosti.
Na ochranu před čarodějnicemi (původně před zlými duchy a démony obecně,
čarodějnice jsou až výsledkem inkvizičních procesů) se na vyvýšených místech zapalovaly
ohně. Postupem času se z těchto ohňů stávalo „pálení čarodějnic“. Zapalovala se smolná
košťata a vyhazovala se do výšky. Popel z těchto ohňů měl mít zvláštní moc pro zvýšení
úrody. Někdy se rozhrnutým popelem vodil dobytek k zajištění plodnosti, jindy se přes oheň
skákalo kvůli zajištění mládí a plodnosti.
Podobný svátek se slaví v mnoha jiných evropských zemích (Slovensko, Skotsko,
Irsko, Wales, Švédsko, Finsko, Polsko, Německo). Různé země označují tento svátek různými
jmény.

Tereza Petržilková VIII.B

Spisovatelský kvíz
1.Přjmení spisovatelky, která napsala Harryho Pottra ?
D, Rowlingová
A, Rownlingová
F, Rowlinová
2. Příjmení spisovatele, který napsal Bylo nás pět ?
L, Polák
K, Dolák
E, Poláček
3. Příjmení spisovatele, který napsal Deník malého poseroutky ?
M, Jeff Kiney
O, Jeff King
N, Jeff Kinney
4. Příjmení spisovatele, který napsal Tajuplný ostrov ?
M, Jules Verne
A, Jules Perne
D, Jules Vernne
5. Příjmení spisovatelky, která napsala Jak se krotí krokodýli ?
A, Marie Poledňáková
G, Jana Poledňáková
R, Daniela Poledňáková
6. Příjmení spisovatelky, která napsala Stmívání ?
T, Stephenie Meyerová
K, Stephenie Meyrová
H, Stephanie Meyrová
7. Příjmení spisovatele, který napsal Povídání o pejskovi a kočičce ?
E, Josef Čapek
K, Karel Čapek
O, Jan Čapek
8. Příjmení spisovatele, který napsal Letopisy Narnie ?
K, Clive Staples Lewis
A, Clive Staplec Lewis
D, Clive Sleples Lewis

_ _ _ _ _ _ _ _ - Tajenka

Pavla Dřevová VI.A

FILMOVÉ KVÍZY
V tomto filmovém kvízu budete upravovat názvy z pohádek a filmů. Ze správných odpovědí
(písmenek) vám vyjde název z pohádky.
1. Maxipes _______ ?

p) Ládík

w) Luděk

k) Fík

2. Medvídek _______?

q) Saša

r) Pú

l) Radim

3. Šípková ________?

s) Kateřina

e) Adéla

a) Růženka

4. Křemílek a ________?

k) Vochomůrka o) Kuba

s) Lukáš

5. Pán _________?

d) lístků

m) hvězd

o) prstenů

6. Na ________?

s) věži

h) Pavla

n) vlásku

7. Kozí _______?

o) příběh

j) rohy

u) ocas

8. Kráska a _____?

p) kůň

a) růže

š) zvíře

TAJENKA __ __ __ __ __ __ __ __

Jindřiška Čapková VII.A

Biatlon
V únoru 2013 proběhl světový šampionát biatlonistů v Novém Městě na Moravě, kde
se nachází tribuna na kapacitu 7000 diváků, která v době závodů byla plně naplněna Právě zde se
poprvé v historii konalo MS v biatlonu na území České republiky. Tento sport musí být velmi
těžký, když si představíme, že běžíme určitý úsek na lyžích a ještě střílíme vleže, později ze
stoje.
Velmi úspěšná byla naše smíšená štafeta ve složení: Veronika Vítková, Gabriela
Soukalová, Jaroslav Soukup, Ondřej Moravec, protože obsadila krásné 3. místo. Štafeta českých
mužů dojela na pěkném 6. místě, když se v premiéře představil Michal Krčmář. Také
v samostatných závodech se nám nevedlo vůbec špatně. Ondřej Moravec obsadil dvakrát 4.
místo, a to v dlouhých a obtížných závodech na 15 kilometrů, na 20 kilometrů. Celému
mistrovství jednoznačně kralovali Norové, kteří předvedli, co umí ve všech závodech. Přejeme
závodníkům, kteří hájí barvy České republiky, mnoho úspěchů na dalších biatlonistických
závodech.

Basketbalový turnaj v Táboře
Dne 20. března se uskutečnil basketbalový turnaj v Táboře sedmých a šestých tříd. I
s naším týmem se zde objevilo deset škol. Turnaj byl rozdělen na dvě kategorie A, B. My jsme
bojovali v oblasti A proti náročným soupeřům ze škol TGS, Mikuláše z Husi a dalším těžkým
soupeřům. Ve všech zápasech jsme však prohráli, takže jsme skončili na ne moc uspokojivém
desátém místě. Přesto se nám turnaj líbil, protože zde byli i kvalitní hráči, kteří se tomuto sportu
věnují závodně. Turnaj byl příjemné zpestření dne.

Adam Klimeš VI. A

FILMOVÉ KVÍZY
V tomto filmovém kvízu budete upravovat názvy pohádek a filmů. Ze správných odpovědí
(písmenek) vám vyjde název pohádky.
1. Tom a _______?

e) špenát

a) Jerry

l) osel

o) Tereza p) Šárka

2. Romeo a _______?
3. Já ________?

s) Julie

t) padouch

z) génius

i) ryba

q) boje

r) oblak

x) vody

4. Vzhůru do ______?
5. Kocour v ________?

u) bundě d) lyžích

o) botách

6. Méďa ______?

i) Adam

b) Béďa

c) Honza

7. Doba ______?

l) studená

f) horká

o) ledová

8. Simpsonovi ve _____?

a) vodě
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y) filmu

p) Springfield

Jindřiška Čapková VII.A

Jablkový závin (štrúdl)
Připravím si:
40dkg hladké mouky
1 vejce
1 Hera
7 jablek

Postup:
Nejprve si nahrubo nastrouhám jablka do mísy. Na vál si dám 40dkg mouky. Heru si nakrájím
na menší kousky a rozprostřu do mouky. Pak si do hroudy mouky a Hery udělám doprostřed
dolík. Vajíčko si rozdělím na bílek a žloutek. Žloutek přijde do připraveného dolíku společně
s 10 lžícemi vlažné vody a bílek si nechám na konečné pomazání štrúdlu. Nakonec přidám
špetku soli a můžu směs z mouky, Hery a žloutku zpracovat na těsto. Nechám chvíli
odpočinout.
Po odpočinutí rozválím těsto na velkou placku. Jablka vyklopím na placku a rozetřu, ale u
krajů si nechám přibližně 3 cm okraj. Jablka mohu osladit medem nebo cukrem a posypu
skořicí. Pak placku sroluji a dám péct do trouby tak na 20 minut. Podávám se šálkem čaje,
kávy nebo kakaa.

Anežka Hovorková VII.B
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Dvořáková Johana VI.B

Křížovka
?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.Lidský orgán

6.Nábytek

2.Dopravní prostředek

7.Rodinný dům

3.Vak(jinak)

8.Malé zrno

4.Zahradní náčiní

9.Nápoj z mléka

5.Mládě krávy

Eliška Jordáková VI.A

Původ čarodějnictví
Čarodějnictví neboli čarodějství je označení pro nadpřirozené působení známé v mnoha
světových kulturách, který však nemá žádnou obecně přijímanou definici. Může být chápáno
jako součást magie, jindy je od ní oddělováno, jako méně intelektuální a více intuitivní. Ve
většině kultur je spojováno především s ženami a také s působením zla pomocí magie. To
vedlo k pronásledování skutečných či domnělých praktikantů čarodějnictví, především v raně
novověké Evropě, objevuje se však dodnes, především v zemích subsaharské Afriky.
K nejčastějším schopnostem přisuzovaným čarodějnicím patří záškodná magie jako jsou
kletby nebo uhranutí, milostná magie, věštění – především nekromantie. Praktikantka
čarodějnictví se nazývá čarodějnice nebo s menší negativní konotací čarodějka, praktikant se
nazývá čaroděj či čarodějník.
Čaroděj (také kouzelník či černokněžník) je osoba (mužského pohlaví) praktikující
čarodějnictví. Osoba ženského pohlaví se podle okolností může nazývat čarodějka nebo
čarodějnice - druhé označení bývá obvykle chápáno pejorativně nebo jako označení osoby zlé.
Odpovídající označení zlého čaroděje je černokněžník. Mág může být synonymem čaroděje
nebo označení specializace. Další specializací je nekromant (pod vlivem angličtiny někdy
označovaný též jako nekromancer), zabývající se magií smrti (obvykle je to považováno za
černou magii) - tedy oživování mrtvých apod. Kouzelník (kouzelnice) – kromě dnešního
chápání jakožto kabaretního baviče také spíše méně zkušený čaroděj.

Martin Čechtický VIII. A

Kurt Cobain
Celým jménem Kurt Donald Cobain byl americký zpěvák, kytarista a frontman skupiny
Nirvana. Dne 5. dubna to bude devatenáct let, co odešel z tohoto světa. Zemřel ve svých
dvaceti sedmi letech. Podle magazínu Rolling Stone byl označován za 12. nejlepšího kytaristu
všech dob.
Narodil se 20. února roku 1967 v městečku Aberdeen. Už odmalička trpěl různými
onemocněními; třeba bral léky na zvýšenou hyperaktivitu. Kvůli rozvodu svých rodičů se
často stěhoval, až nakonec skončil u prarodičů. Díky tomu ale poznal hudbu kapel, jako jsou
Led Zeppelin či Aerosmith. Poté založil vlastní skupinu. První pokusy zkrachovaly, až
s Nirvanou se proslavil; hlavně deskou Nevermind.
24. února 1992 se na Hawaii oženil se zpěvačkou Courtney Love. V té době mu bylo už
dvacet pět let. Narodila se jim dcera. Bohužel, dost často byl hospitalizován kvůli své
závislosti na drogách. A jeho problémy se stupňovaly – kvůli bolestem žaludku nedokázal už
dál psát, natož hrát. Nějakou dobu poté byl nalezen mrtev ve svém domě. U něj byl dopis na
rozloučenou pro jeho ženu. V dopise uvedl citát z písně Neila Younga: ,, Je lepší shořet než
vyhasnout.‘‘
Kurta nepřipomínám kvůli jeho závislosti na drogách ani tomu špatnému, čeho se dopustil.
Připomínám ho proto, že to byl dobrý hudebník, kterých je dnes bohužel velmi málo.

Veronika Jiráčková, IX. B
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V tomto čtverečku vám vyjde číslo, které bude napsáno v dalším čísle klubka pro kontrolu.

Kateřina Vácová, Eliška Zárubová VI.A

Takhle velký závod jsem jel poprvé
Terezín - Cyklista Adam Ťoupalík byl letos jediným zástupcem české
reprezentace, který se dokázal v mezinárodním pelotonu 42. ročníku
Závodu míru juniorů výrazněji prosadit. V celkovém ranku byl sice až
třiačtyřicátý a osmý nejlepší "prvoročák", ale jeho jméno bude svítit v
soutěži o nejlepšího vrchaře a to díky vyhrané vrchařské prémii v
poslední etapě. Student druhé ročníku ekonomického lycea v Táboře a
bronzový muž letošního cyklokrosového mistrovství světa v
Louisville by se jednou rád živil profesionální cyklistikou. Příští rok
může při ZMJ složit reparát a pokročit ke splnění svého snu. Jak ale
hodnotí své letošní vystoupení při májových etapách?
Adame, co to, že se povedlo zabodovat až v poslední etapě?
Po sobotním propadáku jsem si chtěl zpravit chuť. Už se mi jelo
konečně dobře. Kopec v etapě byl kratší, což mi sedí víc, než ty dlouhé. V posledním kole se mi tedy podařilo
zabojovat. Nastoupil jsem a nakonec jsem na té vrchařské zůstal sám. Jsem rád alespoň za to. Nahoře jsme to
ještě zkoušeli roztrhat, bylo nás tam pořád asi deset, ale zezadu nás peloton dojel.
Kolik stál Závod míru sil?
Takhle velké závody jsem jel poprvé. Stálo to hodně sil, bylo to hodně těžké.
Která z etap pro tebe byla tou nejhorší?
Nepovedla se mi časovka a sobotní etapa do Německa přes Komáří Vížku. Tyhle dvě pro mě byly současně dost
krizové.
Jak jste byli spokojení jako reprezentace?
Spokojení jsme určitě nebyli. Snad jen jednou, když jsme v roudnické etapě dojeli všichni pohromadě v balíku.
Jako reprezentace jsme nebyli moc silní. Věřím, že příští rok to bude lepší.
Jak bys sám zhodnotil svůj celkový výstup?
Jelikož jsem až do února jezdil cyklokrosy, nestihl jsem se tolik připravit na tyhle první silniční závody, takže z
toho důvodu svůj výsledek hodnotím poměrně dobře, i když to z pohledu laika nevypadá moc dobře.

Ty jsi úspěšný cyklokrosař. Nemůže být tahle zkušenost tím motivem pro přesedlání z terénu na silnici?
Chci se soustředit dál na cyklokros. Tyhle závody světového poháru jsou výborné proto, abych si zazávodil,
protože v Čechách se na silnici moc závodit nedá, takže tohle je suprový trénink. Silnice je ale krásná.
Nepůjdeš tedy třeba ve stopách Zdeňka Štybara?
Zatím ne. Chci se soustředit na cyklokros. Uvidím pak, jak to půjde. Rád bych se ale po škole cyklistikou živil.
Martina Pokorná IX.B

Cavendish si dospurtoval pro druhý letošní vavřín na Giru
Britský spurtér Mark Cavendish vyhrál šestou etapu Gira d'Italia a na letošním ročníku získal druhý
vavřín. Zároveň zahájil druhou stovku vítězství v kariéře, jen na Giru vyhrál už dvanáctou etapu.
Růžový trikot lídra udržel domácí jezdec Luca Paolini.
Sedmadvacetiletý Cavendhish, hvězda stáje Omega Pharma-Quick Step, prokázal sprinterské
schopnosti v rovinaté etapě dlouhé 169 km z Mola di Bari do Margherity di Savoia. Stejně jako v
sobotu skončil za ním druhý Ital Elia Viviani, třetí byl tentokrát Australan Matthew Goss.
Pro Cavendhishe byl čtvrteční úspěch celkově 38. vítězstvím na závodech Grand Tours, sdružující
nejdůležitější tři etapové závody Tour de France, Giro a Vueltu.
,,V první části Gira byly jen dvě etapy pro spurtéry a já jsem vyhrál obě. Jsem moc šťastný a díky
všem z týmu za vynikající práci. Dnes všechno klaplo na sto procent," prohlásil Cavendish. Vítězství
věnoval tragicky zesnulému Belgičanovi Wouteru Weylandtovi, jenž se na Giru zabil po pádu při
sjezdu přesně na den před dvěma lety.

Martina Pokorná IX.B

Školní tržiště zajímavostí
Exkurze do Alšovy galerie
Dne 27. 3. 2013 se žáci a žákyně kreativní výchovy ze Základní školy Komenského a
výtvarného kroužku Základní umělecké školy v Soběslavi zúčastnili exkurze do Hluboké nad
Vltavou. Výlet organizovali pan učitel Pavel Vaněk a paní učitelka Jaroslava Pflanzerová.
Odjezd byl plánován na 8. hodinu ranní autobusem od naší školy. Netrvalo dlouho a ocitli
jsme se v cíli. Nejprve nás čekalo zdolání strmého kopce k zdejšímu krásnému zámku. Po
jeho vyšlapání přišlo další stoupání, tentokrát na hradní věž. Výhled nás naprosto uchvátil a
brali jsme to jako odměnu za předešlou námahu. Následovala návštěva lednice. Jedná se o
prostor, jenž byl v minulosti používán ke skladování ledu i v horkých letních dnech. A pak
hurá ke stánku s občerstvením. Téměř nikdo neodolal horkému čaji a párku v rohlíku.
Poslední zastávkou našeho odpoledne se staly prostory Alšovy galerie. Zde byly vystaveny
práce dětí na téma „Kdybych byl architektem…“ a nechyběly ani naše výkresy. Těsně před
odjezdem si mnozí z nás zakoupili suvenýr v malém obchůdku.
Celý skvělý výlet kazilo snad jen nepříznivé počasí, které nám opravdu nepřálo. Přesto
byl výlet velmi zajímavý a těšíme se na další ročník této výstavy.

Za všechny účastníky Adéla Švecová

Rybářská olympiáda

Rybářská olympiáda se konala 10. 4. 2013. Soutěžili žáci 6., 7. a 8. tříd. Celou soutěž vyhrála Markéta Pekařová,
2. místo získal Jan Kovář a 3. místo Jan Novotný.

Rozhovor s vítězkou Markétou Pekařovou:
Jsi ráda, že jsi vyhrála?
Každý by byl rád, kdyby vyhrál, samozřejmě ano.
Připravovala ses na tuto soutěž?
Částečně ano.
Rybaříš?
Ano. Často.
Bavila tě olympiáda?
Ano.
Zdálo se ti otázky těžké?
Nějaké byly lehké, ale byly tam i těžší.

Kateřina Vácová, VI.A

Blechy
5. část
Byl duben a začalo jaro. Po dlouhé době si konečně začaly blechy užívat. Rozkvétaly
stromy i květy a rozvoněli snad celý svět, a motýli se po celém světě rozlétli. Blechy pobíhaly
po lukách a honily motýly. Blešky volaly:
„zelený…modrý…červená…žlutý…“
Najednou
Bernarda volá: „chytila jsem fialového!“ „Ukaž“,
křičí všechny blešky. Ale motýl už letí. Bernarda,
Ogdana i Mustafa se za ním rozběhly i když za nimi
Emilka volá ať se hned vrátí, tak běží dál. Děti se už
ztratily za kopci a lesy a Emilka si naříká: „Co jen
budeme dělat? Mé zlaté holčičky!“ Blešata se zatím
snažila chytit motýla a ten je vedl do kouzelné země.
„Mám ho!“ zavolala jedna z blešek, ale to se jen dotkla jeho křídel. „Ukaž jak vypadá!“
zavolala zas jiná. „Ale ne, asi mi ulétl.“ odpověděla Bernarda. „Ach jo a já bych ho tak
chtěla vidět.“ Začala fňukat Mustafa. „Prosím tě! Ty seš taková fňukna, určitě tu bude někde
ještě hezčí.“ Začala si z Mustafy dělat Ogdana legraci. Ale to neměla dělat. „Ještě hezčí?
Tobě se tenhle nelíbil? A kde bys ho chtěla najít?“
ozval se jakýsi hlas. „Já to tak nemyslela.“ Začala
fňukat zas Ogdana. Bernarda a Mustafa se jí začaly
smát. „My že jsme fňukny? To říká ta pravá.“
„Holky, já to tak nemyslela.“ snažila se z toho
Ogdana vykroutit. Hlas se už neozval, ani když ho
blechy
volaly. Ale
přiletěla čarodějnice.
„Pomoooc,“ začala křičet Bernarda a chtěla mámu
Emilku. „Ale holky, přece se mě nebudete bát.
Vždyť já jsem stará dobrá čarodějnice Kunimíra.“
„Hurá!!! Můžu se s tebou proletět na koštěti?“ zeptala se Bernarda. „Ale to víš že můžeš. A
poletíte se mnou všichni, abychom byli rychleji u maminky.“ Blešky tedy nasedly a… A
chcete-li vědět jestli se Blešata dostala za maminkou či ne sledujte dále naše Klubko. 

Františka Žáková VII. A

Tajenka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1. PTÁK, KTERÝ NA ZIMU ODLÉTÁ DO TEPLÝCH KRAJIN.
2. KDO MÁ SVÁTEK 24. PROSINCE?
3. KTERÉ OBDOBÍ JE PO ZIMĚ?
4. OBŘÍ ŠEDÉ ZVÍŘE ŽIJÍCÍ V ZOO.
5. JAKÉ OBDOBÍ JE PŘED ZIMOU?
6. KDO MÁ SVÁTEK 30. SRPNA?
7. JAK SE JINAK ŘÍKÁ PEPOVI?
8. CO SE SLAVÍ 1. ČERVNA?
9. CO SE SLAVÍ V DUBNU?
10. CO SE SLAVÍ 24. PROSINCE
11. KDO MÁ SVÁTEK 5. ŘÍJNA?

TAJENka:

Michaela Šenová VI.A

