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Zajímavosti, novinky
a nápady ZŠ Soběslav,
Komenského

Léto
Hupky dupky,
pravda je to,
po jaru že máme léto.
Slunko hřeje, slunko pálí,
ani chvilku nezahálí,
všude smíchu je a ruchu
- léto přišlo!

Za celý tým Klubka Vám přejeme krásné
prázdniny!!!
Natálie Šímová, VIII.B

Tajný výlet – Rozhledna na Svákově
Dne 2. 6. 2017 si vybrala skupinka žáků z 5. až 9. tříd výlet na
svákovskou rozhlednu. Ušli jsme celkem 9 kilometrů. Počasí nám
přálo a také jsme si to moc užili. Šli jsme nejdříve na rozhlednu, kde
jsme si trochu odpočinuli a prohlédli si město Soběslav. Řekli jsme si
něco o křížové cestě, která je na Svákově celkem nová, hlavně jsme
obdivovali to, jak jsou všechna zastavení vytesaná do kamenů.
Následně jsme sešli dolů do kempu, kam se za námi přijel na kole
podívat i pan ředitel. Tam jsme si opekli na ohni nějaké špekáčky a
pečivo. Až jsme se najedli a odpočinuli, tak jsme si zahráli nějaké hry,
pak jsme šli do jídelny na oběd. Jakmile jsme se naobědvali,šli jsme
domů si odpočinout. Myslím si, že každý z nás si výlet užil a přinesl si
z něho mnoho nádherných zážitků. Na plovárně jsme od paní učitelky
dostali diplom za to, že jsme ušli 9 kilometrů.

Marie Kipielová, V. B

Marie Kipielová, V. B

Laser game
V Laser game jde o to, že dostanete vestu s pistolí a máte střílet po členech
nepřátelského týmu. Pro Laser game je mnoho arén jak venkovních, tak
vnitřních. Samotný zápas trvá 15 minut a po každém zápase se objeví výsledky,
ve kterých je zapsáno, kolikrát jste vystřelili, kolikrát minuli a kolikrát se trefili.
Hra má spoustu pravidel, a kdyby se nedodržovala, mohlo by dojít ke zranění.
Arény jsou vybaveny jen slabými světly, a proto má každá zbraň baterku, kterou
si můžete posvítit v temném úseku arény. Po každé smrti jste 5 sekund mimo
hru a po těch 5 sekundách se vracíte zpět do hry. Je to zábava pro každého.

Jiří Bauer, VIII. B

Paintball
Jedná se o sport či zábavu ve, které je úkol střelit svého
nepřítele paintballovou zbraní. Pokud budeme hrát
paintball tak potřebujeme hlavně ochranu. Na paintball
se nosí hlavně helma, která vám chrání uši, čelo a
částečně i krk. K ochraně očí máme na helmě plexisklo,
které chrání před vystřelením oka.Paintballové zbraně sice vzdáleně
připomínají skutečné pušky a pistole.
Vystřelují však želatinové kuličky naplněné
barvou. Jejich mířený dostřel je 30 až 45
metrů. Hry lze hrát na vnitřních nebo
venkovních polích různých velikostí. Herní
pole je roztroušeno přírodním nebo
umělým terénem, který hráči používají pro
taktické pokrytí. Typy her v paintball se
liší, ale mohou zahrnovat zachycení vlajky,
eliminaci, omezení munice, obranu nebo
útočení na určitý bod nebo oblast nebo
zachycení předmětů zájmu, které jsou skryty v herním prostoru. V
závislosti na zvolené variantě hry mohou trvat sekundy až hodiny
nebo dokonce i pár dní v přehrávání scénářů.

Martin Černík, VII. B

ÚSPĚCHY V MATEMATICKÝCH SOUTĚŽÍCH
Pythagoriáda – okresní kolo 5. ročník
Dne 15. 5. 2017 jeli někteří vybraní žáci z 5. a 6. tříd do Tábora na okresní kolo
v Pythagoriádě. Z pátých tříd se do Tábora od nás dostaly Elena MontotoTrujillo
(5. A) a Marie Kipielová (5. B). Logických úloh bylo 15 a maximální počet bodů
15. Maruška se umístila na 11., přesněji na 11. – 19. místě s 11 body a Elenka
na 20. - 30. místě s 10 body. V kategorii 5. tříd se zúčastnilo 77 dětí.

Pythagoriáda – okresní kolo 6. ročník
Z šestých tříd se dostali do okresního kola v Pythagoriádě Lucie Pejšová (6. B),
Petr Nehasil (6. B) a Marek Novotný (6. A). Lucka se umístila na krásném 8. - 10.
místě s 9 body. Petr a Marek se umístili na 37. – 46. místě se 3 body. Ze šestých
tříd se zúčastnilo 53 žáků.
Všichni žáci, kteří se zúčastnili Pythagoriády, byli velmi šikovní a reprezentovali
naši školu.

Marie Kipielová, V. B

Marie Kipielová, V. B

ANKETA
Ptali jsme se dětí z naší školy, kam jedou o prázdninách a co rády dělají..

HONZA PÍCHA- Na dovolenou do Itálie, jedu tam s kamarády a s rodiči..
- Moc rád se koupu..

LÁĎA PALMA- Jedu k moři..
- Rád se koupu a jezdíme na vodu..

JULIE HRYZÁKOVÁ- Pojedu na tábor a za babičkou..

DANIEL PANSKÝ- Jedu k moři a k babičce..
-Rád kempuji..

GABRIELA VONDROVÁ- Jedu na tábor..
-Tancuju a hodně se koupu..

HUGO KEŇO- Jedu s rodiči na Slovensko..

NELA BIERLOVÁ- Pojedeme do Chorvatska s rodiči, sestřenicí a tetou..
-Ráda jezdím na vodu a k babičce..

Barbora Sladovníková, VIII.A

ZÁJEZD DO LEGOLANDU
Do německého Legolandu zavítala 19. května i naše škola. Zájezd byl jako hlavní
výhra v soutěži Zlatý Ámos, kterou vyhrála třída 8. A., ale k osmákům se připojili i jiní
žáci naší školy. Nejdříve nás čekala dlouhá cesta, kterou jsme bez potíží zvládli a
okolo 9. hodiny jsme již stáli před branami Legolandu. V Německu nás přivítalo
krásné slunečné počasí, které bohužel celý den nevydrželo. Čekalo nás zde více než
50 atrakcí, horských drah, vodních skluzavek, koncertů, dílen pro děti a miniaturních
replik světově známých památek. Děti měly rozchod a po dvou hodinách se vždy
sešly a dostaly nové pokyny od učitelů. Výlet si každý užil podle svého. Myslím, že
nikdo z nás neodolal alespoň jedné atrakci nebo soutěži. K dispozici bylo občerstvení
u malých stánků, které později sloužily i jako ukryt před deštěm. Celý výlet proběhl
bez problémů a okolo sedmé hodiny jsme všichni opět seděli v autobuse. Promočení,
unavení, ale se spoustou zážitků, na které budeme určitě vzpomínat.

Pavlína Antochová, VIII.A.

NAŠE ČESKÁ REPUBLIKA
OTÁZKY
Zkratka pro Českou republiku ?
Česká r.
Čr
ČR

a)
b)
c)

Jak se nazývá nejvyšší hora ČR ?
Praděd
Svákov
Sněžka

a)
b)
c)

V kterém kraji leží Soběslav ?
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Budějovický kraj

a)
b)
c)

Které je hlavní město České republiky ?
a)
b)
c)

Praha
Brno
Opava

Která je nejdelší řeka v ČR ?
Temže
Lužnice
Vltava

a)
b)
c)

Víš, jak se nazývá naše hymna ?
a)

b)

Kde domov můj
Kde je domov mé republiky
$
Barbora Sladovníková, VIII. A

HÁDANKY
Trochu voda, trochu zem, volá na tě: nechoď sem! B…………………………………

Které zvíře pije nejdražší nápoj na světě? K…………………………….

Sedí panna na hrádkách v devatero kabátkách a těm kdo ji svlečou, slzy z očí tečou.
C……………………

Mám otce i matku, a přece nejsem syn. D………………….

Mihla se, už tu není, zvědavá mašlička na kameni. H……………………

Dřevěnou má v břiše duši, dlouhý krk a čtyři uši. H……………………….

Když šel tam, do hlavy ho tloukli, když šel ven, za krk ho tahali. H……………………….

Bílé jsou a černé schůdky, prsty mají s nimi půtky. K……………………………

Magdaléna Novotná VIII. A

Hledej rozdíly!
Najdi 7 rozdílů.

Marie Kipielová, V. B

Rohlíčky plněné nutellou
Ingredience
Listové těsto
500 g
Nutella
200 g
Vejce
1 ks

Postup přípravy:
Listové těsto vyválíme na plát ve tvaru obdélníku o rozměrech přibližně 50×30 cm,
silný asi půl centimetru. Pak ho podélně rozpůlíme, oba pásy těsta rozdělíme na 8
trojúhelníčků. Na každý kousek naneseme trochu nutelly. Trojúhelníčky pečlivě, aby
náplň nevytékala, svineme do rohlíčků a přeneseme na plech s pečicím papírem.
Rohlíčky potřeme vajíčkem a dáme péct do předehřáté trouby na 200 stupňů asi na
20 minut.

Ovocný salát
Ingredience
Jablka
2 ks
Banány
2 ks
Pomeranč
2ks
Kiwi
2ks
Mandarinky
2ks
Citronová šťáva
Sirup

Postup přípravy:
Ovoce oloupeme, nakrájíme na drobné kousky, smícháme a podle chuti přidáme
citron a sirup. Nemusí být vůbec. Lze do něho upotřebit i ovoce, které není vzhledově
nejhezčí a přebývá nám na míse.
Magdaléna Novotná VIII. A.

POHÁDKOVÉ POSTAVY
SPOJ TY, KTERÉ PATŘÍ K SOBĚ

?
Aneta Píchová a
Magdaléna Novotná, VIII. A

VTIPY
„Koukám, sousede, že jste si koupil nové auto, copak se stalo s tím starým?“
„Ale, zaseklo se mi centrální zamykání dveří.“
„Tak proč to nespravíte? Kvůli tomu si přece nemusíte kupovat nový vůz.“
„To víte, že bych to spravil, ale tchýně zůstala sedět uvnitř.“

Co je Havana?
Když vlezeš do koupelny a řekneš - Ha - vana.

Přijde Pepíček ze školy a říká mamince:
"Dnes jsem se jako jediný ze třídy přihlásil!"
"No to je pěkné, a na co se paní učitelka ptala?"
"Kdo rozbil okno na chodbě!"

"Dobrý den paní učitelko, Pepíček nemůže přijít do školy je hrozně nemocný." "V
pořádku a kdovolá?" "Můj táta."

Pepíček je v parku a jezdí na kole.
Volá na maminku: "Já jezdím bez ruuukkoouuu."
Po chvilce volá znovu: "Mami, já jezdím bez žžžuuubbbůůů."

Maminka Pepíčkovi:
"Zase si na tebe stěžovala učitelka."
Pepíček:
"Co pro ti mně pořád má! Vždyť už jsem ve škole týden nebyl!"

Aneta Píchová, Magdaléna Novotná, VIII. A

OSMISMĚRKA
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KOČKA, LAK, LEN, VLASY, NEBE, VOSA, DUB,
LEDEN, MALINA, MED, DEN, SENO, LED

Aneta Píchová, VIII. A

TAJENKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
4.
7.
2.
5.
8.
3.
6.

9.
Aneta Píchová, VIII. A
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