ZŠ Soběslav, Komenského přináší školní časopis

zajímavosti, novinky, rozhovory

10. května 2019

ročník 14

číslo 4

Daniela
Písařovicová
nám poskytla rozhovor!
Jak se učila „zprávařka“
České televize a účastnice
taneční soutěže Stardance?
str. 2 - 3

Romeo a Julie
Tak zní název další divadelní
hry, kterou nastudovali žáci
naší školy. Jsou před
premiérou nervózní? Jak se
jim zkouší? Zeptali jsme se
Vaška a Verči.
str. 4 - 5

Senior dům
v Soběslavi obývá mnoho
lidí. Mezi nimi nalezneme i
paní
Koblasovou,
paní
Žákovskou a pana Tupého.
Moc hezky jsme si s nimi
popovídali.
str. 18 - 19

Květinu ochotně zapůjčila paní učitelka Grenarová. Děkujeme 

Je tu máj, lásky čas…
Mácha kdysi napsal: „První máj,
lásky čas," a my se tím od té doby
tak nějak řídíme. Květen by měl být
měsícem plným lásky, štěstí,
dobroty, ale někdy bohužel i ztrát a
nešťastných konců. V tomto
případě je řeč o divadelní hře od
Williama Shakespeara Romeo a
Julie. Tuto hru si pro vás připravil
DS
Komenský
a
premiéra
divadelního
představení
se
odehraje ve středu 15. května od
19:00 v KD města Soběslavi.
Pro zpestření dnešního dílu jsme si
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pro vás připravili článek s
pamětníky ze Senior domu v
Soběslavi a zeptali jsme se jich,
jaké bylo školství za jejich dětství,
jaké předměty se učily, atd.
Určitě již na zahrádkách začínáte
pěstovat svojí úrodu, a tak jsme si
pro vás připravili článek o jarní
zahrádce a rozhovor se zkušenou
zahradnicí,
s
paní
Janou
Jahodovou.
To vše a mnohem více se dočtete
na stránkách Klubka. Užijte si ho.
Radim Vopava, 8.B

Daniela Písařovicová: Dostala jsem ředitelskou důtku…
V aktuálním čísle jsme vyzpovídali moderátorku zpravodajství České televize Danielu Písařovicovou.
Danielu mnozí znáte také z tanečního pořadu Stardance. Právě na účinkování v taneční soutěži, na její
práci v České televizi, ale také samozřejmě na její školní léta a vzpomínky na studium, jsme se ptali.
Prozradila něco nového? Zkuste zjistit v rozhovoru.

Co jste vystudovala?
Na střední školu jsem chodila do
Znojma – na německé gymnázium od druháku jsme měli všechny
předměty v němčině – teda kromě
češtiny, tělocviku a hudebky. Na
vysokou jsem pak šla do Prahy –
vybrala jsem si Vysokou školu
ekonomickou – nejdřív jsem si
myslela, že mě bude bavit obor
Mezinárodní obchod, ale moc mě
nenadchnul, tak jsem ho pak na
poslední dva roky vyměnila za
Mezinárodní politiku a diplomacii.
To bylo zajímavější.
Jakou jste byla žákyní?
Na základce vzornou. Učení mě
bavilo, ráda jsem dělala úkoly, které
nám učitelé dávali. Na střední jsem
pořád ještě zvládala všechno, i když
byly předměty, které mě bavily míň.
Ale na vysoké jsem najednou
nevěděla, jak se vlastně učit. Látky
bylo strašně moc, učebnic ještě víc.
Občas jsem tápala, co s tím a trvala
nějakou dobu, než jsem přišla na
způsob, jak se vlastně učit.
Co nějaké poznámky?
Měla jsem. Na základce za
zapomínání věcí a na gymnáziu jsem

dokonce dostala ředitelskou důtku.
Za pozdě omluvené hodiny. No,
tohle radši nečtěte, určitě to
nedoporučuju 

Jak jste se dostala do Stardance?
Byla jsem oslovená, abych se
zúčastnila. Stačil jeden telefonát a já
souhlasila. A nelituju doteď 

Vrátila byste se do školy?
Vrátila,
ráda.
K učení
bych
přistupovala úplně jinak. Ne, že
musím, ale že se chci dozvědět co
nejvíc. Stejně toho za život člověk
zapomene spoustu, tak aby bylo
z čeho brát. 

Uměla jste tancovat před soutěží?
Myslela jsem si, že ano. Ale po
prvním tréninku jsem nabyla
naprosto opačný dojem. Vůbec mi
to nešlo a začala jsem být strašně
nervózní, jestli se vůbec všechny
tance a choreografie stihnu naučit.
Aby to nějak vypadalo.

Vzpomínáte na nějaké učitele? Na
které? A proč zrovna na ně?
Nejčastěji na naši třídní na základce.
Jmenuje se Lenka Špačková, dodnes
jsme
spolu
v kontaktu.
Byla
kamarádská, i když na nás dokázala
být i přísná. Ale hlavně byla
spravedlivá ke všem a dokázala nás
zaujmout.
Jaký by podle vás měl být ideální
učitel?
Mělo by ho hlavně učení dětí bavit.
Ideální je, když umí zaujmout a
dokáže probíranou látku předat
zajímavým způsobem. Zároveň by
měl být přísný v momentě, kdy je to
potřeba. Ale taky empatický, když
má nějaké dítě problém a on mu
s ním mohl pomoci. Prostě žádný
stroj.
Ideální dítě?
Takové, které se chce učit. Ne to,
které to dělá kvůli někomu jinému.
Ideální rodič?
Ten, který věří učitelům, a nehájí (v
momentě, kdy to není opravdu na
místě) svoje dítě před učitelem.
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Jak vám vyhovovalo taneční
oblečení?
Vyhovovalo. Měla jsem krásné šaty.
Při všech kolech, které jsem
absolvovala,
jsem
byla
moc
spokojená.
Dámy,
které
je
připravovaly a šily, odvedly skvělou
práci.
Jak vám sedl taneční partner?
Michal je skvělý tanečník, má za
sebou
spoustu
úspěchů
na
tanečních soutěžích. A snažil se mi
všechny své zkušenosti předat.
Někdy byl víc trpělivý, jindy míň, ale
to všichni tanečníci.

Jak často a jakým způsobem jste
trénovali?
Ze začátku třeba pětkrát týdně – po
třech hodinách. Pak – když jsme se
třeba měli naučit dva tance za týden
– jsme museli trénovat i osm hodin
denně. To už bylo hodně náročné.

Co nějaký přeřek v živém přenosu?
Zkomolila jste někomu jméno?
Ano, naposledy to byl Lubomír
Zaorálek. Představila jsem ho jako
Lubomírka Zaorálka. To jsem se pak
musela sama smát. Vypadlo to ze
mě, ani nevím jak.

Který tanec se vám nejvíc líbil a
naopak?
Líbila se mi rumba a quickstep – i
když ten je hodně rychlý a měla
jsem před ním velkým respekt. A
nesedla mi moc cha-cha. Dostali
jsme za ni nejmíň bodů.

Máte nějaký vysněný pořad, který
byste třeba ráda moderovala?
Jsem ráda za to, co je teď. V práci
jsem moc spokojená. Moderuju
Události
– což je hlavní
zpravodajská relace, a pak taky
Události, komentáře – ty jsou od
deseti večer a jsou v nich rozhovory
s politiky, ekonomy, odborníky na
cokoli, sportovci nebo jednoduše
zajímavými lidmi. Když tento stav
ještě pár let vydrží, budu moc ráda.

Měla jste někdy nějaký problém
(trapas) s čtecím zařízením?
To se stává poměrně často, že
technika vypoví službu. Najednou se
vám třeba ztratí úplně text a musíte
mluvit dál. Ale všechny texty máme
vytištěné na papíře a navíc ještě
v tabletu, který držíme v ruce při
vysílání. Takže se vždycky máte čeho
chytit.

Jaké to je mluvit s politiky? Jsou jiní
než my „normální“ lidé?
Nejsou, jsou to lidi jako všichni
ostatní. Jen je na ně víc vidět a snaží
se pro tuhle zemi najít nějaký směr –

i když s jejich politikou nemusejí
všichni souhlasit. Jen se někdy při
rozhovoru vykrucují a trvá déle, než
odpovědí na otázku, kterou jim
položíte. Někdy se to nepodaří
vůbec 
Lze se už v dětském věku nějak
připravovat na práci zprávařky?
To vůbec netuším. Já se sama nijak
nepřipravovala. Nechtěla jsem být
ani zprávařkou ani moderátorkou 
ale můžete to třeba zkoušet doma
před zrcadlem s mikrofonem. 
Znáte se se zprávaři z jiných
televizí? Spíše se kamarádíte, nebo
je vnímáte jako konkurenci?
Já je skoro neznám. Samozřejmě –
mám přehled, kdo kde moderuje,
ale že bychom se znali nějak víc, to
opravdu ne. Respektuju je. Ale ne
kafe spolu nechodíme.

Vyhodnocení soutěží z minulého čísla
V minulém čísle jsme vyhlásili dvě soutěže. V té první jste měli hádat, komu patří ponožky a nohy na
fotografii. Ve druhé jste měli možnost doplnit textem fotografii, na které se tří paní učitelky očividně baví.
Jak tyto soutěže dopadly? Ukázalo se, že Vás, čtenáře, moc neoslovily. O doplnění textu do fotografie se
nepokusil vůbec nikdo. Ponožky, které patří samozřejmě paní učitelce Ťoupalové, resp. Fukové, poznali tři
žáci. Výhercem soutěže se stal Ondra Sláma z 8.B. Vyhrává veselé ponožky 
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Školní divadlo – Romeo a Julie
Jako v předchozích dvou letech, i tento rok se koná školní divadlo. Letos se jedná o známou divadelní hru
Williama Shakespeara Romeo a Julie. Zkoušet jsme začali již na podzim. V současné době zkoušíme
dvakrát týdně - v pondělí a ve středu. Myslím, že zkoušíme moc dobře. Je nás tam dost a máme tam dobré
scénky. Divadelní hra je o dvou rodech. Kapuleti a Montekové proti sobě bojují. Oba rody mají dítě,
Kapuleti Julii a Montekové Romea. Kapuleti chtějí provdat Julii za šlechetného Parise. Mezitím se Romeo
a Julie vezmou a na konci … to uvidíte v divadle .
Premiérové představení se koná ve středu 15. května 2019 v 19 hodin v Kulturním domě města Soběslavi
(v „Národě“) Potom budeme hrát pro naši školu v pátek 17. května a nakonec v pátek 14. června od 21
hodin se bude hrát i venku pod širým nebem - v parku u Hlásky. Srdečně Vás všechny zveme.

Otázky na herce:
1) Jakou máte roli? Představte nám ji.
2) Jste se svou rolí spokojeni?
3) Jste nervózní takto před premiérou?
4) Jak si věříte?
5) Baví vás herectví?
6) Plánujete hrát příští rok znovu?

Veronika Gajdolínová
1. Hraju Julii, (ne)šťastně zamilovanou dceru Kapuleta.
2. Když jsem se dozvěděla, že bych měla hrát Julii, celkem mě to zaskočilo. Věděla jsem, že to nebude
vůbec snadné. A také není! Ale jsem s ní spokojená. Kdo může říct, že hrál Julii?
3. Když na to myslím, tak nervózní jsem, ale myslím si, že to na mě padne až v den premiéry.
4. Jak si věřím? Já si moc nevěřím, já doufám. Doufám, že to všechno dopadne tak jak má a že se to
všem bude líbit!
5. Baví mě to, jinak bych to nedělala  .
6. Nevím, jak to bude příští rok. Ráda bych pokračovala, mám to ráda. Uvidíme, jestli mi páni režiséři
najdou nějakou roli.

-4-

Václav Vítek
1. Romeo. Dospívající chlapec z rodu Monteků. Ti vedou spory s druhým rodem Kapuletů. Podle mě je
splašený, zmatený a občas si neuvědomuje, co dělá. Zamiluje se do Julie, ta patří ke Kapuletům. Tím
si nadělá ještě více problémů.
2. Ano, ze začátku se mi to zdálo velmi náročné a bál jsem se, abych to zvládnul. Teď ale vidím, že když
jsem schopný se vše naučit, tak to tak náročné není. Svou roli bych nezměnil.
3. Ani ne. Před první premiérou (před třemi roky) jsem nervózní byl. Teď už ale umím nervy ovládat a
tak nervózní nejsem.
4. Na jednu stranu si věřím, na druhou ne. Vím, že to zvládnu, ale občas trochu pochybuju.
5. Ano. Velmi mě baví. Ze začátku jsem nevěděl, že mě to bude takhle bavit.
6. Určitě ano. Příští rok bych chtěl hrát dále. Doufám, že ostatní budou chtít taky a divadlo bude
pokračovat.

Adam Novák, 6.A
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Nová malba na chodbě v prvním patře
Všimli jste si změny na chodbě v prvním patře? Objevila se zde nová krásná malba. Víte, kdo je její
autorkou? Samozřejmě naše paní učitelka výtvarné výchovy. Paní učitelka Zemanová dokázala, že
výtvarku neučí omylem. Zeptali jsme se jí na pár otázek.
Byl to váš nápad
nebo jste měla
téma zadané?
Spíš asi můj nápad.
Tam šlo o to, aby se
nějak
vyplnily
chodby a tam byla
celkem velká plocha,
tak mi přišlo vhodné
to
řešit
tímhle
způsobem. Dát tam
nějakou malbu, než
tam dávat obrázky,
plakáty nebo nějaké
diplomy.
Proč zrovna toto
téma?
Asi se to hodilo k tomu, že tam mají být fotografie ze
školních akcí. Takže se mi líbil nápad toho filmu, že se

vlastně odvíjí v hlavě té dívky. A tam se zase hodí ty
fotografie obměňovat, jak bude zrovna potřeba.
Jak dlouho jste pracovala na návrhu?
To bylo rychlé. Bylo to taková spontánní, takže poměrně
rychle mě to napadlo a náčrt byl hotový za chvíli. Zhruba
během půl hodinky.
Kde jste studovala?
Gymnázium v Písku a pak ysokou školu pedagogickou v
Českých Budějovicích.
Kde a kdy jste poprvé pracovala?
Hned po škole jsem nastoupila jenom na půl roku,
jakoby záskok. Protože jsem končila v polovině
semestru, takže v zimě. Na jaro jsem nastoupila na
svobodnou školu v Písku, což bylo obrovská zkušenost,
protože je to úplně jiný systém výuky. Potom jsem
nastoupila na klasickou Základní školu Edvarda Beneše v
Písku a tam jsem učila, dokud jsem neotěhotněla.
Elena Montoto Trujillo, 7.A

Školní časopis roku – Klubko opět bramborové
Klubko opět bojovalo v konkurenci 30 dalších periodik o titul Školní časopis roku Jihočeského kraje. Na
vyhlášení do Českých Budějovic odjeli tři zástupci redakce. Pan učitel Lis, šéfredaktor Radim Vopava a
redaktorka Tereza Weberová.
Náš
časopis
se
zúčastnil
soutěže
Časopis roku, kde si
vybojoval 4. místo v
Jihočeském kraji. Porota mu přidělila 428 bodů, na
stupně vítězů nám chybělo pouhých 7 bodů. Soutěže se
zúčastnily různé školy našeho kraje, jak gymnázia, tak i
jiné střední či základní školy. Celé dopoledne probíhaly
různé přednášky od redaktorů. Hned po zahajovací řeči
porotců a pořadatelů se nám jako první představila ing.
Pavla Studnařová, která nám svou prezentací ukázala
soutěže “E4U-EU for you” o kterých mluvila cca 15

minut. Jako další se nám představil Jiří Muk s
mezinárodními projekty mládeže, které jsou připravené
pro děti do 18 let. Jezdí se do různých zemí po Evropě,
kde se mj. natáčejí různé filmy. Jako poslední mluvil
redaktor z Českého rozhlasu ČB, který nám představil
jejich stanice jako např. Radiožurnál, apod. Po celou
dobu bylo pro soutěžící připraveno menší pohoštění,
které si hned oblíbil náš šéfredaktor. Prý ani jeho
maminka neumí tak dobrý štrůdl jako byl tam. Doteď na
něj vzpomíná s chutí. Za čtvrté místo jsme rádi, ale
bronzová příčka nás stálé láká. Tak uvidíme za rok.
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Tereza Weberová, 8.A

Jaro na školní zahradě
Jaro již přišlo a třídy druhého stupně začaly v rámci pracovních činností chodit na školní pozemky a začaly
dávat zahrádku po zimních mrazech do kupy. Když chcete po zimě začít se zahradničením, je velmi
důležité půdu „provětrat” a to uděláte zrytím záhonku nebo shrabáním pozemku. Po zrytí či shrabání je
dobré začít konečně sázet nové rostliny. O nově zasazené rostliny se pravidelně starejte a měli byste
docílit bohaté úrody. Více se dozvíte v rozhovoru s „šéfkou” školní zahrady, s paní učitelkou Jahodovou.
Můžeme se zeptat, jaké rostliny na zahrádce můžeme
najít?
Na bylinkové spirálce se může najít mnoho druhů
léčivých i užitných bylinek, které člověk využívá v
kuchyni i pro svoje zdraví. Na skalce jsou některé druhy
skalniček a sukulentů. Na záhoncích bude zelenina,
kterou děti mohou později konzumovat. U jídelny jsou
ostružiny. Na začátku zahrady jsou okrasné rostliny a v
jezírku se nově nachází i mokřadní rostliny.

Jak byste ohodnotila dnešní školní zahradu oproti
loňsku?
Změna je vidět na první pohled. Na zahradě je
vybudována pergola s posezením, pod pergolou je
skalka se zahradním jezírkem a nově vysazené jabloně
dodávají celkový ráz zahrady. Největším zpestřením
zahrady je bylinková spirála a jezírko. Pro výukovou
činnost byly postaveny navíc informační tabule, kde si
žáci mohou přečíst, k čemu zahrádka, jezírko nebo
kompost slouží.
Jaké máte plány se školní zahradou na letošní rok?
Zahrada by měla sloužit pro výuku pěstitelských a
pracovních činností i nadále. Děti se tím naučí, že než se
něco vypěstuje, tak to chvíli trvá. Pokud člověk chce, aby
zahrada pěkně vypadala a rostliny na zahrádce rostly,
tak je třeba se neustále o všechno starat. S tím jsou
zajisté spojeny i práce o prázdninách. U některých
rostlin jsou cedulky s jejím názvem. Nově bych si
představovala, aby tyto cedulky byly umístěny u každé
rostliny na celé zahradě.

Co pergola? Jakou má pro školu funkci?
Jde o zastřešené zahradní posezení, které může sloužit
pro odpočinek, výuku, hry, společenské aktivity na
čerstvém vzduchu. Z pergoly je úžasný pohled na celou
zahradu.
Na zahrádce přibylo jezírko? Plánujete do něj i rybičky
či nějaké jiné živočichy?
Jezírko je ideální ekosystém, který se dá využívat i pro
školní výuku. Najdeme tam mokřadní rostliny. Jezírko
bude sloužit pro vývoj a rozmnožování obojživelníků či
vodního hmyzu. V jezírku určitě budou vysazeny některé
druhy ryb. S tím však souvisí i péče o jezírko v zimních
měsících.
Mají domky pro hmyz už svoje nájemníky?
Domečky pro hmyz vyráběla 8.B. Moc se jim povedly.
Opět se tím přispělo k zvýšení druhů bezobratlých
živočichů na školní zahradě. Do domečku se nastěhuje
užitečný hmyz, který člověku pomáhá. Popravdě jsem
ještě nezkoumala, zda tam některé druhy už jsou.
Živočichové si tento úkryt v budoucnu určitě najdou.
Radim Vopava, 8.B

Pěvecká soutěž
Ve čtvrtek 21. března se konala okresní pěvecká soutěž Jihočeský zvonek v Táboře. Účastnily se ho Nela Podlahová,
já (Niki Gruberová) a Bára Šimáková, která vystupovala za klavírního doprovodu Václava Vítka. Já a Nela jsme spadaly
do 2. kategorie. Nela zazpívala písně Ó Hřebíčku a Ej lásko, lásko. Já zazpívala Měla jsem holoubka a Čí to husičky na
tej vodě. Bára spadala do kategorie 4. a zazpívala píseň Someone like you. Všechny tři jsme se umístily ve stříbrném
pásmu.
Niki Gruberová, 7.A
-7-

Ukliďme Česko. Ukliďme Soběslav!
Název působí dost hrdinsky. Jako třeba „Zachraňme New York!" Organizátoři ale mysleli hlavně na to, že v
jednoduchosti je krása. Prostě se sehnout a sebrat odpad, hodit do pytle a znovu. Právě tato dobrovolná
akce se v Soběslavi konala v sobotu 6. března od 9:00 hod., ale protože se nikomu z žáků nechce v
sobotu vstávat ze své vyhřáté postele, tak jsme sbírali v pátek odpoledne od 14:00 hod. Přišli hlavně žáci
z naší třídy, ale sbírali i zástupci jiných tříd. Nasbírali jsme toho slušnou sumu. Na jednom místě jsme si
připadali jako na vrakovišti. Byla tam spousta pneumatik, kusů sedaček a opravdu hodně nárazníků. Našli
jsme i spoustu jiných vymožeností, třeba pračku nebo tachometr do auta, a lyži. Bohužel jen jednu, a ještě
k tomu bez vázání. Soutěžilo se o nejlepší nalezený odpad a tam se umístila i tato lyže. Našli jsme také
platnou kartičku zdravotní pojišťovny, která byla vrácena původnímu (okradenému) majiteli. Když už bylo
okolo půl čtvrté, vydali jsme se domů. A tak končí naše mise.

-8-

Filip Michalčík, 6.A

-9-

Let’s learn English with

8. E A S T E R
a bunny

a carol

a basket

eggs

a chick

chocolate

a lamb

March

spring

tradition

whipping

April

a willow
- 10 -

a duckling

a (Easter) stick

Complete the crossword.

Across
1. březen
5. kuřátko
6. koleda
8. beránek
9. košík
10. vajíčka
14. tradice
15. zajíček
Down
2. duben
3. čokoláda
4. káčátko
7. šlehání
pomlázkou
11. jaro
12. pomlázka
13. vrba

Tereza Weberová, 8.A

Can you find 15 Easter words?

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________
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Z

N A Š E H O

W E B U

Vybíjená 5. tříd
Na konci měsíce února proběhla v Táboře okresní kola ve vybíjené pátých tříd. Naše škola se v
konkurenci škol z celého okresu neztratila. Vynikajícího výsledku dosáhla děvčata, která
prohrála až ve finále se ZŠ Helsinská a obsadila druhé místo. Na úspěchu se podílela tato
děvčata: Ručková, Tupá, Balounová, Novotná, Hamajová, Pospíšilová, Kadlecová, Pejšová,
Petrů, Jansová, Holcová, Vlnová.
Chlapci po počátečních rozpačitých výkonech porazili ZŠ Bechyně a ZŠ Husova, což znamenalo v konkurenci 18 škol
12. místo. Oběma kategoriím děkujeme za reprezentaci školy a přejeme mnoho úspěchů v blížící se atletické sezoně.
Vladimír Drachovský

Kouzlení ve školní družině
V pondělí 25.3. 2019 zavítali do naší školní družiny kouzelníci. Zábavné show
bylo plné kouzel s šátky, míčky, kruhy, čarodějnickou hůlkou a dalšími
rekvizitami. Z některých dětí se stali kouzelníkovi asistenti a pomáhali mu
předvádět jeho kouzla. Představení bylo veselé a velice zábavné, což děti ocenily
bouřlivým potleskem. Vystoupení vyvrcholilo vykouzlením stokoruny, což mělo u dětí asi největší úspěch a celé
odpoledne si ji pak zkoušely vyčarovat samy.
Věra Máchová

Chemické hrátky na Gymnáziu Soběslav
Třída 8.B se vydala dne 26.3. na soběslavské gymnázium s cílem vyzkoušet
nově postavenou laboratoř chemie a biologie. Žáci byli poučeni o
bezpečnosti chování v laboratoři a o správném používání chemického
nádobí. Mladí chemici měli za úkol pozorovat reakce kovů v plameni,
vyzkoušet si tavení skla a provést sublimaci jódu. Po ukončení laboratorní práce všichni odcházeli zdrávi a spokojeni
s novými zkušenostmi.
za 8.B Radim Vopava

Návštěva keramické dílny
Ve středu 3.4. 2019 děti z prvních tříd navštívily se školní družinou keramickou dílnu v DDM
v Soběslavi. Velmi ochotně se jich ujala paní Povondrová, která dětem nejprve
ukázala, s čím se v dílně pracuje, dala dětem do ruky hlínu a spoustu různých
formiček. Děti nadšeně vykrajovaly různé tvary a závěrem se šly podívat na
keramickou pec, kde se jejich výrobky vypálí. Zpět do školy děti odcházely nadšené, že si mohly samy
něco vytvořit.
Věra Máchová
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Výstava „Poznáváme a chráníme přírodu“
V pátek 29. 3. proběhla ve velmi příjemné atmosféře vernisáž výstavy „Poznáváme a
chráníme přírodu“, kterou ve spolupráci s naší školou připravila ZO českého svazu ochránců
přírody Sezimovo Ústí pod vedením Ing. Josefa Jahelky. Vernisáž zahájily hrou na lesnice tři
členky hudebního souboru Táborští trubači, Kristýna Fördösová, Veronika Födrösová a
Tereza Chladová. Poté pan Ing. Josef Jahelka seznámil všechny přítomné se samotnou výstavou, jejím vznikem a
zamyslel se i nad ochranou našeho životního prostředí, vztahem lidí a mládeže k přírodě a nutnosti vést tímto
směrem mladou generaci s ohledem na celosvětový stav životního prostředí. Děkujeme všem, kteří se přišli podívat.
Mgr. Jana Smíšková

Exkurze do Prachatic
Dne 27.3. 2019 se třídy 7.A a 7.B vypravily na exkurzi do Prachatic, kde navštívily
Muzeum loutek a cirkusu a zúčastnily se programu o svatém Václavovi. Odjez od školy byl
naplánován v 7:45. Jakmile jsme se všichni shromáždili, vyrazili jsme směr Prachatice.
Cesta autobusem nám rychle utekla a během chvíle jsme dorazili na místo. Poté jsme se
rozdělili na dvě skupiny. Jedna začala prohlídkou muzea a druhá šla na program o svatém Václavovi. V muzeu bylo
k vidění mnoho krásných loutek. Viděli jsme princezny, prince, čerty, Hurvínka a Spejbla, Máničku a mnoho dalších
loutek. Také jsme navštívili sál kouzel a triků, kde jsme zhlédli videa s všelijakými kouzly. Protože
program trval o něco déle než prohlídka, měli jsme na námětí rozchod. Ihned, co druhá skupina
dokončila program, vyměnili jsme se. Program byl též velice zajímavý. Vyzkoušeli jsme si spoustu
zábavných aktivit a zjistili něco nového o svatém Václavovi. Tato exkurze velmi rychle utekla a my
jsme byli na cestě zpět do Soběslavi. Dorazili jsme kolem půl třetí. Výlet jsme si všichni moc užili. Byla to příjemně
strávená část dne.
Nikola Pánková 7.A

Stříbro fotbalistů ze Soukeníku
Suverénně si vedli starší chlapci na fotbalovém okresním kole na Soukeníku. V základní
skupině nedali žádnému soupeři ani sebemenší šanci a bez jediné obdržené branky
neokusili porážku. Ve finálové části nejdříve smolně remízovali 1:1 se ZŠ Zborovskou a
posléze jednoznačně zvítězili nad Tučapy 3:0. Od celkového vítězství a postupu na krajské
kolo nás tak v závěru dělila pouze vyšší výhra ZŠ Zborovské nad Tučapy. Postup na kraj
tak byl velice blízko, ale i druhé místo je velkým úspěchem a hlavně předvedená hra zaslouží velkou pochvalu.
Sestava: Mráz Tomáš – Vácha Ondřej, Valeš Viktor, Nejedlý Jan, Novotný Lukáš, Petrásek Filip, Štefan David,
Vyškovský Martin, Frýda Jan, Vokatý Lukáš.
Vladimír Máca

Netradiční vycházka
Ve středu 3.4. 2019 si pro děti 2.B pí Michaela Pimperová připravila netradiční
vycházku. Smyslem a zároveň cílem této vycházky bylo děti seznámit
hravou a přitažlivou formou s historií našeho města. Společně jsme
navštívili kostely sv.Víta a sv. Petra a Pavla. Dostali jsme informace o
Smrčkově a Rožmberském domě. Na závěr si děti vyplnily krátký dotazník
a dostaly drobnou odměnu. Touto cestou děkujeme paní Pimperové za příjemně strávené odpoledne.
Jitka Macháčková
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Zápis do prvních tříd
Ve dnech 1. a 2. dubna v rozmezí 14:00-17:00h se na naší škole každoročně konal zápis do prvních tříd.
Letos přišla spousta nových dětí, které chtějí chodit do naší školy. Paní učitelky, které zkoušely děti, se na
ně s úsměvem připravovaly a těšily. Děti k zápisu chodily v průběhu obou dvou dnů, ale nejvíce jich přišlo
první den. Snažily se předvést své nejlepší výkony, aby udělaly dobrý dojem na naše učitele.

Eliáš Malecha

Vojtěch Weber

Jak se těšíš do školy?
Moc se netěším, ale těším
se, že tady budu s
kamarády a něco se
naučím.

Jak se těšíš do školy?
Těším se moc, chtěl bych tam
být už dneska, nejvíce se těším
na svačinu a pak taky na
kamarády a tělocvik.

Budeš tady mít nějaké
kamarády?
Ano, budu tady mít
kamarády a budu sedět s mým kamarádem Šimonem.

Budeš tady mít nějaké kamarády?
Jo, budu tam mít Marečka, Lukáška, Vaška, Daníka,
Lukyho, Honzíka a hlavně Jessicu.
Jak se těšíš na učitele?
Fantasticky, ale bojím se, že mi budou brát svačiny,
pokud nestihnu o přestávce dojíst.

Jak se těšíš na učitele?
Mám celkem strach a moc se netěším.
Máš tady nějaké sourozence?
Ano, mám tady staršího bráchu ve 2.A

Máš tady nějaké sourozence?
No, mám, ale budu chodit do první třídy a nebudu mojí
velkou ségru moc vídat .

rodič
rodič:
Proč jste si vybrali zrovna tuhle školu?
Jsme velmi spokojeni s touto školou, protože tady
máme už jednoho syna. A jelikož bydlíme nedaleko této
školy, tak je pro nás nejpraktičtější vzhledem k dopravě.

Proč jste si vybrali zrovna tuhle školu?
Jelikož tam chodí starší dcera a já na tuto školu také
docházela. Vždy byla spokojenost a všichni učitelé jsou
vstřícní včetně vedení.
Tereza Weberová, 8.A
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Nová učebna přírodních věd
Škola plánuje přes velké prázdniny zrenovovat učebnu fyziky a chemie. Více informací zjistíte od paní
učitelky Havlové v tomto rozhovoru. A co vy? Těšíte se na novou učebnu?
Co vám vadí na staré učebně?
Možná si budu protiřečit, na staré
učebně mi nevadí nic, musíme si
poradit v každém prostředí. Možná
přeci jen vadí mi, jak žáci využívají
starý nábytek jako odpadkový koš.

Kdo rozhodl o nové učebně fyziky?
Kdo konkrétně o naší budoucí nové učebně rozhodl, to
nevím přesně. Předpokládám, že pan ředitel a schválit ji
muselo zastupitelstvo města Soběslavi.
Souhlasíte s novou učebnou fyziky a těšíte se na ni?
Samozřejmě s novou učebnou souhlasím, protože ta
současná již neodpovídá dnešním moderním
představám o učebně fyziky. Takže se také moc těším na
nové možnosti.

Bude se vám stýskat po staré učebně?
Stýskat se mi rozhodně nebude, je to pouhý prostor. A
díky rekonstrukci nám bude nabízet nové možnosti.
Myslíte si, že bude nová učebna plus?
Určitě ano.
Byla byste ráda za nové vybavení a pomůcky?
Nové vybavení a nějaké pomůcky určitě budou. Tak teď
také záleží na tom, jestli je, stejně jako já, ocení také
žáci.
Lukáš Zeman, 8.A

Zrekonstruovat učebnu přírodních věd bude trvat jistě dlouho. Vypadá to, že se všechno nestihne během
prázdnin. Proto pan ředitel vyhlásil na poslední týden v červnu ředitelské volno. Hurá! 
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Den otevřených dveří
Dne 5.3. 2019 se konal na naší škole Den otevřených dveří. Děti se zde seznámí se školou a učiteli.
Možná se díky tomuto dni těší více do školy a představí si, o čem ta škola vlastně je. Den otevřených dveří
se koná každý rok. Děti si tam můžou něco vyrobit nebo si zkusit práci na školním počítači, zasportovat si
s našimi učiteli sportovní výchovy či se podívat na ukázkovou hodinu s tablety, kterou předvádíme my,
6.A, s panem učitelem Lisem. Učitelé si zvyknou na budoucí prvňáčky a seznámí se s nimi. Rodiče se taky
seznámí s pracovníky školy, a to se jim do budoucna může hodit.
Na chodbě jsem vyzpovídal čtyři děti.
Jak se vám tu líbí?
Anežka: Dobrý.
Daniel:
Líbí se mi tady pěkně.
Jarda:
Docela dobrý.
Jakub:
Hezky.
Jak jste se o této akci dozvěděli?
Anežka: Ve školce
Daniel:
Ze školky.
Jakub:
Ve školce.

Anežka

Daniel

Jarda

Jakub

Jaké stanoviště se vám nejvíce líbilo?
Anežka: Počítače.
Daniel:
Stříhání ptáčka a kytičky.
Eva (maminka Jardy): My jsme sotva přišli, ale zatím je to tu hezké.
Jakub Rokos, 6.A

Jak jste trávili jarní prázdniny?
1. Jak jste prožívali jarní prázdniny?
2. Těšili jste se do školy, nebo byste raději
prázdniny delší?
3. Byli jste někde na výletě?

1. Měla jsem volno, ležela
na gauči a odpočívala.
2. Týden stačil.
3. Byli jsme v Terčině údolí
u Nových Hradů.

1. Byl jsem na Šumavě na
běžkách a hrál jsem hokej.
2. Už jsem se těšil.
3. Ano, na běžkách.

1. Byl jsem střídavě doma a na
vesnici.
2. Říkal jsem si, proč nemohly
být delší.
3. Ne.

1. Byla jsem v Krušných horách.
2. Těšila jsme se.
3. V Krušných horách, ve skiareálu Kolín.
Laura Kodadová, Nela Podlahová, Vendula Vopvavová, 6.A

- 16 -

Tokhi: V kapele jsme jako rodina, vídáme se skoro denně
Jste žáky 5. – 9. třídy? Pak jste jistě navštívili v dubnu vystoupení bubenické kapely Groove Army a jejich
frontmana Tokhiho. Vystoupení mělo úspěch, proto jsme si říkali, že rozhovor s Tokhim jistě oceníte.
Kde jsi studoval?
Chodil jsem v Teplicích
napřed na základku s
rozšířenou
hudebkou,
potom
jsem
zvažoval
konzervatoř, ale nakonec
jsem
odmaturoval
na
hotelovce, obor Hotelnictví a turismus.
Máš nějaké sourozence, nebo jsi jedináček?
Vyrůstal jsem sám, jsem jedináček, i když od táty mám
nevlastní sourozence. Ti ale žijí v Německu.
Jak ses dostal ke hře na hudební nástroje?
Táta je profesionální muzikant, maminka zpívá a má k
hudbě velmi blízko, bylo to snadné :-).
Jak započala tvoje vášeň pro hudbu?
Prostě už nějak na základní škole, kdy jsem měl hudby
okolo sebe víc než ostatní děti. První kapelu jsem ale
založil až na střední.
Máš i jiné koníčky, kterým se rád věnuješ?
Baví mě sport, dlouho jsem hrál fotbal, dělám to i teď,
rekreačně, ale snažím se pořád pravidelně.

Jaký máš vztah s tvými spoluhráči v kapele?
Velmi dobrý, jsme jako rodina, vídáme se skoro denně,
tak se vztahy prohlubují :-)
Máš ve své skupině někoho kdo je tvá pravá ruka?
Ano, mám tam asistentku a další lidi, kteří mají
rozdělené různé funkce.
Plánujete něco do budoucnosti, nějaké koncerty či
něco takového?
Je toho hrozně moc, doporučil bych sledovat náš Groove
Army facebook, stejně tak jako stránku Tokhi :-)
Studoval jsi někde nějakou školu, která se týkala hudby
nebo jak ses naučil hrát?
Jezdil jsem za lektory za hranice, občas přijížděli oni sem,
mimo tedy základku a ZUŠku jsem navštěvoval různé
specialisty soukromě, nejvíc mi do hraní ale dala potom
praxe s kapelami.
Máš nějaký vtipný zážitek, když jsi hrál a řekl bys nám
ho?
Je jich hrozně moc. Celý hudební život je takový vtipný
zážitek. Dost z nich se jich ani říct nedá :D
Hana Jiříková, 8.B

Zasmějte se s Klubkem

O zvířátkách

Krtek a špatný lékař mají hodně společného: oba pracují
ve tmě a zanechávají po sobě kopečky hlíny.
Sedí dvě blechy na patníku a jde okolo pes.
Jedna blecha říká té druhé: “Dělej už nám to jede"!
Kočka říká praseti: "Prase, já znám tvůj osud."
Prase: "Ty jsi četla můj horoskop?"
Kočka: "Ne, kuchařku."¨

Zazvoní divný chlap.
„Já jdu na ten inzerát, že dáte pejska do dobrých
rukou..." říká.
„Jdete pozdě, už tu byl jiný před vámi," slyší odpověď.
„Aha... a něco jiného k snědku byste neměli?"
Přijde se vlk podívat do porodnice na narozeného syna.
Prohlíží si ho a celý se rozplývá, jak má krásný očička,
ten malinkatý čumáček, ty malinkatý zoubky a ta
ouška, ta dlouhá ouška … „No počkej, zajíci“.

Potkaly se dvě žížaly.
„Kde máš starýho?" ptá se jedna.
„Včera ho vytáhli na ryby..."

Martin Sosna, 6.A
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Rozhovor v Senior domě: Jak vypadala škola po r. 1945?
Jak jistě víte, dnešní školství je velmi moderní. Ve školách jsou elektronické pomůcky, elektronické
prezentace vysvětlující látku, elektronické žákovské knihy a další věci ulehčující výuku a systém učení. Jak
si ale ve školách vedli naše babičky a dědečkové? Jaké pomůcky k vyučování se za jejich dětství
používaly? Do jakých škol se chodilo a bylo vždy vše tak lehce získatelné? To se dozvíte v tomto článku!

Foto: Zina Petrásková

Po příchodu do Senior domu nás
přivítala milá paní recepční, u které
jsme počkali na paní ředitelku
Petráskovou. Ta nás dále zavedla za
třemi pamětníky, kteří nás přivítali s
úsměvem a dobrou náladou. V
místnosti na nás čekala paní
Koblasová, paní Žákovská a pan
Tupý. S respondenty jsme se
seznámili a začali jsme rozhovor.
Všichni nám ochotně odpovídali na
naše otázky, zvláště paní Žákovská
se toho nebála a s nadšením začala
odpovídat na většinu z nich.
Dozvěděli jsme se, že všichni tři
navštěvovali
základní
(tehdy
obecnou školu) těsně po válce, tedy
po r. 1945. Také proto na ni všichni
nevzpomínají jen v dobrém.
Paní
Žákovská
navštěvovala
jednotřídku v Dyníně - v jedné třídě
se učilo všech pět ročníků najednou.
Všech pět ročníků vedl stejný učitel.
Dokážete si to představit? „Když
jsme ale přestoupili do vyšších
ročníků, nebylo to ani znát,“
vzpomíná paní Žákovská. Od šesté
třídy pak navštěvovala „měšťanku”
ve Veselí nad Lužnicí.
Pan Tupý navštěvoval Obecnou
školu v Košicích a na měšťanku, tedy

něco podobného jako současný
druhý stupeň, přestoupil do Plané
nad Lužnicí. Paní Koblasová chodila
na základní školu na Tachovsku.
Vzpomíná, že byla sedm měsíců
úplně bez školy, protože tam po
válce nebyl žádný učitel. Až po
sedmi měsících přišla přísná paní
řídící, která dětem dala dobré
základy. „My jsme tam tenkrát
běhali s německými dětmi, což bylo
dobré, protože jsem se naučila
dobře německy,“ vzpomíná paní
Koblasová. Ve školství zůstala,
protože
v
Plzni
vystudovala
pedagogickou školu a celý život
pracovala jako učitelka na prvním
stupni. Jako nováček nastoupila v
Tachově do 5 třídy, kterou tehdy
navštěvovalo 42 dětí! „Měla jsem
také dvojčata a s nimi bylo
povyražení, protože jsem je
nemohla od sebe rozeznat,“ směje
se paní učitelka. Učit se vydala,
protože má ráda děti a rozhodně
tohoto rozhodnutí nelituje. „Já mám
krásné vzpomínky,“ přiznala paní
Koblasová.
„Když
jsme
se
přestěhovali na jih, učila jsem v
Hlavatcích, pak v Plané. Na obou
školách jsme měli báječné vztahy,“
vzpomíná na své kolegy paní
Koblasová.
Určitě vás nepřekvapí, že v dřívějším
školství nebyly žádné moderní
pomůcky, které známe dnes.
Používaly
se
jednoduché,
vlastnoručně vyrobené věci, které
byly využívány jako příklady k dané
látce. Paní Koblasová vzpomíná, jak
používala tehdy moderní pomůcky - 18 -

dvacítková či stovková počítadla,
nástěnky, apod.
Rozhodně si nemyslete, že každá
škola a třída byla vybavena učebnou
plnou
počítačů,
interaktivními
tabulemi nebo třeba tablety.
Kolikrát si žáci neměli ani kam
sednout, jelikož jich ve třídě bylo
tolik, že nezbyla ani volná místa k
sezení. „Se současnými třídami se to
nedá ani porovnat,“ zhodnotila paní
Žákovská. V obecné škole se setkali
většinou s malou učebnou, kde
nebyl prostor pro nějaké pomůcky.
„Tři řady lavic, učitelský stůl a na zdi
mapy. To je všechno.” Na měšťance
to byly třídy větší s pomůckami a
nástroji. „Dokonce jsme tam měli i
svoje věci pověšené na zdi, to na
obecný nebylo,“ vzpomíná na
měšťanskou třídu paní Žákovská. A
dodává: „My jsme byli nejvíc u
kamínek, protože jsme chodili
několik kilometrů. V zimě byly
závěje, my do nich skákali, a pak nás
pan učitel sušil.” Kalkulačky byly
tehdy ještě neznámými pomůckami.

Foto: archiv paní Koblasové

Ptali jsme se i na vyučované
předměty. Ve zkratce se víceméně
učily stejné předměty, které známe
dnes. Cizí jazyky se na obecné škole

nevyučovaly, až na měšťance měli
ruštinu. „Němčina, angličtina, to
tam vůbec nebylo,” shodli se všichni
tři. Během rozhovoru jsme přišli na
jediný rozdíl. Na měšťance bylo
tenkrát povinné náboženství.
Co se týká stravování, na obecné
škole nic - jen co si děti přinesly. Na
měšťance už byla klasická školní
jídelna a děti povinně dostávaly
svařené mléko. To paní Žákovské
nechutnalo, dokonce se jí z něj
udělalo tak špatně, že do
současnosti teplé mléko ráda nemá.
Ptali jsme se také na oblékání.
Zapomeňte na školní uniformy. Nic
takového nebylo. „Já jsem z 8 dětí a
oblečení se dědilo z jednoho na
druhého, takže do školy každý nosil,
co zrovna měl,” vzpomíná paní
Žákovská. „Kromě toho jsem to měla
dva kilometry do obecné školy,
takže nejčastěji jsem chodila v
punčocháčích a teplákách”.
Při otázce na školní výlety se
odpovědi respondentů rozcházely.
Zatímco paní Žákovská si na výlety
nevzpomněla, pan Tupý si pamatuje

výlety do Prahy, do Brna, na
Hlubokou, na Choustník apod. Paní
Koblasová si vzpomněla na výlet do
Prahy a na Šumavu.
Povinná školní docházka trvala i
tenkrát devět let. Když se pak
redukovala na osmiletou základní
školu, záleželo, zda jste chtěli
studovat dál, nebo ne. Kdo chtěl jít
na další školu nebo učiliště, opustil
měšťanku. Kdo nechtěl, musel
absolvovat ještě tzv. JUK (jednoroční
učební kurz).
Paní Žákovská nejvíce vzpomíná na
pana učitele Klenku, kterého měli na
zeměpis a na tělocvik. V obecné
škole měli jednoho pana učitele na
všechny předměty, v měšťance již
měli různé učitele. Pan Tupý si
vzpomněl na pana učitele Molíka,
protože to byl člověk veselý a
chytrý. Paní Koblasová měla ráda
paní učitelku Neumayerovou, milou
a příjemnou paní učitelku na
měšťance. Chodila k ní například do
kurzu vaření.
A co jste dělali po škole? Dozvěděli
jsme se, že děti tehdy pomáhaly v

zemědělství. „Práce bylo až do
večera,“ s úsměvem dodává pan
Tupý. Paní Žákovská dodává, že
vyrůstala mezi osmi dětmi, takže
bylo nutné, aby se staraly jeden o
druhého.
Nejvíce „zklamaní” jsme byli, když
jsme se bavili o lumpárnách, o
poznámkách, apod. Nikdo si na
žádnou lumpárnu nevzpomněl.
Abych shrnul naši návštěvu v Senior
domě v Soběslavi, dozvěděli jsme se
plno zajímavých informacích, které
se dnes jen tak neslyší. Starších lidí
bychom si měli vážit, protože oni
jsou ti, co zažili dobu bez internetu,
bez počítačů a bez všelijakých
elektronických pomůcek. Aby se měl
člověk dobře, stačí málo!
Závěrem bychom rádi poděkovali
nejen
všem
třem
milým
respondentům za hezké povídání,
ale i paní ředitelce Petráskové, že
nám toto setkání umožnila.
Radim Vopava (8.B), Elena Montoto Trujillo
(7.A) a Jakub Rokos (6.A)

Poezie z 6.B – téma: Člověk a ekologie
Ekologicky
Ekologie je známá věc,
lidstvo si na sebe šije klec.
Musíme myslet mozky,
jinak z naší planety zbydou jen trosky.
Člověk Zemi ubližuje,
katastrofa následuje.
To, co člověk vyhazuje,
naši Zemi poškozuje.
Naše Země je moc hezká,
na zničení právě dneska.
Zvířata umírají, co více říct?
Zabíjíme, i když netušíc.

Plasty
Plasty tam a plasty tady,
všude jsou jich plné sklady.
Už to nemají kam skládat,
do moře to začli dávat.
Zabíjí to rybičky,
ale také želvičky.
Měli bychom moře chránit,
popelářům přístup bránit.
T. Dvořák

G. Vondrová, V. Kovářová, B. Matěchová, K. Málková
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Eco zkáza
Když to bude eco,
nebude to peklo.
Evropa je na mizině,
odpad mizí jenom v hlíně.
Ecolozi tutoví, ty jsou pěkně jaloví.
Rybičky maj v puse sáčky,
už nemůžou ani háčky.
Občas přijde nějaký šašek,
co chce lepit víčka z flašek
na láhev, aby nespadly.
Jen aby nás natáhli.
Odpadu je víc a víc,
budeme ho muset sníst?
J. Frait, T. Pinc

časopis žáků ZŠ Soběslav, Komenského
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