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Úvodní slovo
Milý čtenáři,
zdá se, že školní rok začal před pár dny, a podívejme se, už jsou tady Vánoce! Nejkrásnější
svátky, na které se těší malí i velcí. Naše domovy krášlí nazdobený vánoční stromeček, voní cukroví a
my jsme plní očekávání. Těšíme se na dárky, na nádhernou a snad i tajuplnou vánoční atmosféru.
S Vánocemi ale přichází i konec kalendářního roku. Čím je člověk starší, tím víc se zamýšlí nad
novým rokem. Přemýšlí o tom, co ho asi čeká, čeho se bojí, čemu se chce vyvarovat a co by si moc
přál, aby se v tom novém roce stalo. My ale přece nemůžeme jen čekat, co pro nás kdo udělá, co nám
kdo změní, co nám zkazí a čím nám případně život zpříjemní, nebo naopak znepříjemní. My se
musíme sami také postarat o to, aby nám bylo dobře, abychom se cítili pěkně a aby se nám naše
přání a sny splnily.
A tomu říkáme předsevzetí. Naším předsevzetím je nějaký cíl, rozhodnutí, čeho chceme během
roku dosáhnout a třeba i jakým způsobem.
Že je to moc složité a těžké? Ano, je. Je těžké o něco usilovat, napnout síly a nevzdat to bez boje.
A věřte, že pokud člověk opravdu chce, tak třeba i přes těžký začátek ke svému cíli dojde. Je
potřeba se jen rozhodnout a vytrvat…
Já bych vám všem ráda za celou redakci školního časopisu Sobotecký školák popřála krásné
vánoční svátky, hodně vytoužených dárků pod stromečkem a příjemné prožití zimních prázdnin. Do
nového roku pak hodně zdraví, štěstí, radosti, úsměvů, odvahu na dobrá předsevzetí a sílu na jejich
realizaci a splnění.

Ilona Jalovecká
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SBĚR STARÉHO PAPÍRU A PET VÍČEK školní rok 2018/2019
V říjnu letošního roku proběhl tradičně sběr starého papíru, kartonu a PET víček.
Žáci nasbírali a přinesli necelých 8 tun papíru. Děkujeme všem, kdo sběr přinesli, a
velké díky patří i žákům třídy 9. B, která měla tento sběr na starosti. Peníze budou
opět využity na nákup potřebných pomůcek pro žáky.
Přehled výsledků sběru papíru
Třída

Množství v kg

Nejlepší jednotlivec

Množství v kg

1. A

614,2

Balcarová Lucie

118

1. B

322,4

Toboříková Tereza

70

2. A

712,4

Nebesář František

235

2. B

304,4

Ječná Klára

94

3. A

608,05

Černý Eduard

159

3. B

745,15

Špiglová Eliška

98

4. A

253,32

Kavalír Tomáš

54

4. B

777,7

Vitina Josef

356

5. A

415,3

Koprnický Jiří

94

5. B

589,2

Prudičová Ema

160

6. A

227,4

Černá Amálie

55

6. B

175,45

Nedvěd Michal

51

7. A

426,75

Folprechtová Adéla

109

7. B

623,6

Zmatlík Jakub

102

8. A

132,7

Balcar Filip

60

8. B

342,2

Kuchař Tomáš

130

9. A

261,65

Folprechtová Ema

109

9. B

372,9

Zmatlík Jiří

102

Celkem 7806

Mgr. Jana Zumrová
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Věda nás baví
Tento školní rok jsme se přidali ke školám, které podporují malé
badatele v objevování přírodních zákonitostí.
Od října 2018 pravidelně pořádáme dva badatelské kroužky týdně
(středa: M. Pipková, čtvrtek: J. Zumrová). Zde zábavnou formou
seznamujeme děti s fyzikálními zákony, se stavbou těla nebo se
základními chemickými metodami.
Na prvním kroužku jsme si smícháním škrobu s vodou vyrobili
nenewtonovskou kapalinu a zkoumali jsme její vlastnosti. Pak jsme tyto zjištěné poznatky
porovnávali s vlastnostmi vody.
Naše druhé setkání bylo ve znamení barev. Děti se seznámily s metodou
rozdělování složek směsí, která se nazývá chromatografie. Pomocí této metody
pozorovaly rozdělení fixů na jednotlivé složky. Na závěr jsme pracovali
s Goethovým barevným kruhem, ze kterého lze vyčíst míchání barev.
Třetí lekce byla zaměřená na skladbu buňky. Děti si vytvořily modely rostlinné
a živočišné buňky a pak jsme si na nich vysvětlili jejich rozdílné složení.
Na čtvrtém kroužku se děti seznámily s tím, jak pracují lidské plíce. K bádání si postavily model
plic, pomocí kterého demonstrovaly nádech a výdech.
Experimentem

pak

zjišťovaly vitální kapacitu
plic. Na závěr si měřením
pulsu (před a po cvičení)
ověřovaly, že při zátěži
dýcháme rychleji.
Poslední říjnový kroužek
zacílil

na

fyziku.

Jednoduchými pokusy jsme
hledali těžiště těles. K objevování těžiště neboli hmotného středu
jsme si sestavili několik modelů. První stabilní soustavu jsme vyrobili
ze špejlí a korků a druhou pomocí vidliček. Pro děti bylo
neuvěřitelné, že sestavené soustavy při nalezení těžiště nespadly a zůstaly stát, přestože působily
velmi nestabilně.
Na každém kroužku jsme objevili nějaké zázraky přírody a těšíme se na další, které budou určitě
neméně zajímavé. A proto: „AŤ NÁS VĚDA BAVÍ!“
Ing. Marcela Pipková
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Kopidlenský kvíteček, kapřík a jelen
I letos jsme se vydali do Kopidlna na již 25. ročník soutěže Kopidlenský kvíteček a opět jsme ve
všech kategoriích byli velmi úspěšní, i když dvakrát bramboroví.
V soutěži Kopidlenský kvíteček nás reprezentovaly Eliška Lachmanová, Monika Drbohlavová a
Natálie Chrpová. Děvčata nejprve napsala vědomostní test, poznávala květiny a na poslední soutěž
se rozdělila podle úkolů. Eliška poznávala ovoce a zeleninu podle chuti, Natálie plnila sportovní úkol a
Monika aranžovala kytičku. Nejlépe se zhostila svého úkolu Monika, stejně jako v loňském roce a
tuto soutěž jednotlivců vyhrála.
Celkem se dívky umístily na krásném 4. místě z 10 družstev, stejně jako loni to byla bramborová
medaile.
Jednotlivci:
1. 7. místo
Monika Drbohlavová
2. 9. místo
Eliška Lachmanová
3. 24. místo
Natálie Chrpová
Kopidlenský kapřík je soutěž v rybářských disciplínách a přírodopisu. Naši školu reprezentovali
Lukáš Chrpa, Karolína Kozáková a Tomáš Bárta. V této soutěži kromě teoretických znalostí měli za
úkol navazovat háčky a olůvka, házet udicí na cíl.
Družstvo obsadilo celkové 5. místo z 10 družstev a v jednotlivcích vynikající 3. místo Kája
Kozáková, což je obrovský úspěch, neboť v soutěži byly pouze dvě dívky !!!
Jednotlivci:
3. místo
Karolína Kozáková
9. místo
Lukáš Chrpa
23. místo Tomáš Bárta
Kopidlenský jelen je soutěž ve znalostech lesní zvěře a rostlin a ve střelbě na cíl ze vzduchovky.
Soutěže se zúčastnili Jiří Zmatlík, Adam Bárta a Michal Šaradín.
Toto družstvo si oproti loňskému roku velice polepšilo (bylo v jiném složení) a obsadilo celkově 4.
místo z 11 družstev a v jednotlivcích o jediný bod uteklo Jiřímu Zmatlíkovi první místo.
Jednotlivci:

2. místo
Jiří Zmatlík

10. místo Adam Bárta

27. místo Michal Šaradín
Děkuji Všem žákům a žákyním, kteří se soutěží účastnili a po tři roky reprezentovali naši školu. Jsou
to převážně žáci devátého ročníku a jen těžko se mi za ně bude příští rok hledat náhrada. Na
soutěž jezdili velice rádi, i když někdy byli velmi zklamáni, jakým způsobem byly vyhlašovány
výsledky. Musím napsat, že to i některé obrečely.
Tak snad příště najdu další zájemce o květiny, ryby a o myslivost a opět vyrazíme do Kopidlna.
Ještě jednou všem moc děkuji a přeji vám, ať jste úspěšní i na středních školách a využijete
znalostí a vědomostí, které jste na naší škole získali. HODNĚ ÚSPĚCHŮ!!!
Mgr. Jana Zumrová
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PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN 2018/2019
Ve středu 10. října 2018 proběhla celostátní soutěž „Přírodovědný KLOKAN“. Tato soutěž je
zaměřená na přírodní vědy, zejména na fyziku, biologii, chemii a zeměpis. Soutěží se ve dvou
kategoriích: Kadet (8. a 9. třídy ZŠ) a Junior (1. a 2. ročník SŠ). V letošním roce se do soutěže
zapojilo 10 žáků.
Výsledky soutěže Kadet na naší škole
4. Monika Jirků

8. A

60 bodů

5. Michal Zoufalý

9. B

54 bodů

6. Michal Šaradín

8. A

50 bodů

7. Jiří Zmatlík

9. B

49 bodů

8. Stanislav Patka

8. B

47 bodů

9. Matyáš Baudis

8. A

34 bodů

10. Radek Průša

8. B

34 bodů

11. Jan Korčinskij

8. B

33 bodů

12. Adam Stránský

9. B

33 bodů

13. Lucie Kelbichová 8. A

25 bodů

Žáci vstupují do soutěže s 24 body a řeší úkoly za 3, 4 a 5 bodů, celkově mohou získat 120 bodů.
Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme!!
Mgr. Jana Zumrová
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Exkurze: Hvězdárna - centrum přírodních věd a Hasičský záchranný
sbor Jičín
V pátek 19. října 2018 se konala pro páté ročníky exkurze
do hvězdárny a k Hasičskému sboru Jičín. Ačkoliv celý týden
krásně svítilo sluníčko a teploty šplhaly přes 20 °C, tak nás
páteční ráno přivítalo mlhou a výrazně chladnějším počasím.
Po společném příjezdu autobusem do Jičína se třídy
rozdělily. Třída 5. A se nejprve vydala k hasičům a třída 5. B na
výukový program do hvězdárny. Program byl zaměřen na
koloběh vody v přírodě. Žáci se během hodiny dozvěděli
teoretické informace o koloběhu vody a spotřebě vody,
znečišťování kanalizací a jak znečištění předcházet. Děti si
mohly během výuky vyzkoušet řadu zajímavých pokusů.
Z hvězdárny jsme se přesunuli k hasičskému záchrannému
sboru, kde nás hasiči provedli areálem a přiblížili nám své
povolání. K vidění byla hasičská vozidla a jejich vybavení, čluny,
zbrojnice, oblečení a tělocvična. Příslušníci sboru žákům líčili
různé situace – např. zásah u dopravní nehody, spolupráci se záchrannou službou, vyprošťování
zraněných, zásah u požáru a také pomoc při povodních.
S poděkováním jsme se museli rozloučit, ačkoliv dotazů ze strany žáků bylo dost a hasiči byli
velmi ochotní. Na nás však již čekal u vlakového nádraží autobus. Celé dopoledne velice rychle
uteklo, krásně se před odjezdem vyjasnilo a nás čekala cesta domů.
Bc. Sabina Veigertová
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Osmičkové roky
Píše se rok 2018 – jeden z osmičkových roků života naší
vlasti. Říjen letošního roku byl ale velmi výjimečný – naše
republika 28. října 2018 slavila významnou stovku. Před sto
lety (v r. 1918) vznikl první samostatný československý stát,
Československá republika.
Při malém pohledu do historie naší vlasti zjistíme, že
osmičkové roky byly většinou velmi přelomové. Jak tyto
roky zasáhly do života českých občanů, vyprávěl žákům
Základní školy v Sobotce dne 25. 10. prom. historik Karol
Bílek.
Příjemnou atmosféru navodilo hudební vystoupení žáků ZUŠ hned v úvodu a posluchači tak
rovnou skočili do prvního osmičkového roku, a tím byl rok 1278. V tomto roce padl český král
Přemysl Otakar II. v bitvě na Moravském poli.
Odtud jsme přeskočili k poněkud pozitivnějšímu roku 1348, kdy byla založena Univerzita Karlova v
Praze, nejvýznamnější česká vysoká škola. Je tak jednou z nejstarších evropských univerzit,
nejstarší severně od Itálie a východně od Paříže.
Rovněž dva osmičkové roky 1618 a 1648 byly pro náš národ velmi zlomové – znamenaly začátek a
konec třicetileté války. Většina území, na kterém se dnes rozkládá Český ráj, byla v majetku
Albrechta z Valdštejna. Ten přinesl do těchto krajů určitý rozkvět, a hlavně nedopustil, aby zde
docházelo k loupežím. Až po jeho smrti tyto kraje zažily vpád Švédů. Jejich běsnění neunikl ani
hrad Kost, v té době byl také vypálen kostecký dvůr.
Přesouváme se však v čase na konec 18. století, přesněji do roku 1798, kdy se 14. června narodil
František Palacký, politik, spisovatel a organizátor veřejného kulturního a vědeckého života v
soudobé Praze. Je považován za zakladatele moderního českého dějepisectví, a dokonce má
přezdívku Otec národa.
Následoval revoluční rok 1848. V tomto roce revoluce zasáhly celý evropský kontinent, ve
všech evropských zemích vznikaly občanské a národní revoluce. Na císařský trůn v tomto roce
nastoupil František Josef I.
Ani 20. století nebylo na zlomové osmičkové roky zrovna skoupé. Přišel rok 1918 – konec první
světové války a založení první svobodné samostatné Československé republiky (pozn. letos jsme
oslavili 100. výročí).
Rok 1938, rok vyhlášení všeobecné mobilizace Československé republiky, rok nástupu fašistického
Německa.
V roce 1948 přišel další velký historický zlom. Byl jím komunistický státní převrat, později
znárodnění a vyvlastnění soukromého majetku.
O dvacet let později je černým písmem zapsáno tzv. pražské jaro. Reformy pražského jara byly
jakýmsi pokusem urychlit proces demokratizace. Tento záměr ale nebyl ze strany našich východních
sousedů podpořen, a došlo k okupaci vojsky Varšavské smlouvy, což byl tehdejší vojenský pakt.
Komunistický totalitní režim skončil až v roce 1989 tzv. sametovou revolucí.
K osmičkovým rokům byla v átriu Základní školy v Sobotce nainstalována malá výstava písemných
materiálů připomínajících významné roky v naší národní historii.

Ilona Jalovecká
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SOBOTECKÁ ZASTAVENÍ
Na konci října si celá naše země připomněla
významné výročí. My ze Sobotky však slavíme již
od jara. V březnu jsme vzpomenuli 125. výročí
otevření naší školní budovy a v srpnu 520 let od
povýšení Sobotky na město. A konečně 100 let
republiky.
„Demokracie či res publica – věc veřejná nám
umožňuje realizovat svůj vlastní sen, realizovat
svou svobodu.“ S těmito slovy Mikuláše Mináře,
vysokoškolského studenta, naprosto souhlasíme.
Za tuto svobodu zaplatila životem či strádáním
celá řada známých i neznámých hrdinů i obyčejných lidí, na které bychom neměli nikdy zapomenout,
a neměli bychom demokracii brát jako samozřejmost.
Měli bychom se zase vracet k prověřeným hodnotám našich předků jako je láska, pravda,
svoboda a humanita. A k tomu vést i naše děti. Nesmíme dovolit, aby tyto hodnoty zastínil konzum.
Žít svůj vlastní sen, ale žít ho i pro druhé,
nemyslet pouze na sebe. Je důležité tyto principy
vštěpovat i našim žákům.
Proto jsme se před třemi roky rozhodli, že v rámci
celoškolních projektů „Sobotecko – náš domov“ a
„Sobotecko v proměnách času“ navrhneme a
zrealizujeme nejenom pro potřebu školy, ale pro
všechny obyvatele a návštěvníky Sobotky naučnou
stezku městem, která by přiblížila historii našich
nejvýznamnějších pamětihodností.
Udělat tedy něco pro sebe i pro druhé. Vzniklo tak
sedm panelů „Soboteckých zastavení“, které se nám podařilo slavnostně otevřít 25. 10. 2018 v
„předvečer“ významného výročí.
Velmi cennou a nepostradatelnou pomocí byla odborná garance soboteckého rodáka, promovaného
historika Karola Bílka a paní učitelky Olgy
Bičišťové, která provedla konečnou úpravu
jednotlivých textů. Mapy k zastavením nám
laskavě poskytl náš bývalý žák Bc. Lubor
Jenček. Na obsahu panelů se podíleli žáci 2.
stupně pod vedením MgA. Adély Brabcové a
Mgr. Martina Munzara.
Panely vyrobila firma Urbania, s. r. o.
z Ořechova u Brna, květinovou výsadbu
zajistili manželé Řehákovi z Oseku a instalaci
provedli pracovníci technických služeb města.
Celý projekt ve výši 125 000 Kč byl
uhrazen
ze
sponzorských
příspěvků
oslovených firem i soukromníků.
Všem zainteresovaným dětem, vyučujícím, spolupracovníkům i sponzorům patří naše velké a
upřímné poděkování. Dobrá věc se podařila a přáli bychom si, aby přinášela radost a poučení nám
všem.
Mgr. Jana Knapová
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520 světel pro Sobotku
V předvečer 100. výročí vzniku samostatného československého
státu v sobotu 27. října 2018 Sobotka připravila pietní akt u hrobu
padlých legionářů u místního hřbitova. Součástí pietní akce bylo
slavnostní odhalení pamětní desky válečných obětí.
Československé legie je označení pro jednotky dobrovolnického
zahraničního odboje Čechů a Slováků v době první světové války. Legie
tvořili čeští a slovenští krajané žijící v zahraničí a bývalí vojáci
rakousko – uherské armády, kteří uprchli z boje nebo ze zajetí.
Dodnes smutnou dobu připomíná písnička o T. G. Masarykovi, který
svolává muže do zbraně - „Masaryk nás svolává, rozkazy nám vydává.
Vstávejte, vy čeští legionáři, zlá vojna vám nastává.“
Žáci Základní školy v Sobotce se oslav zúčastnili nejenom osobně,
ale krásným způsobem oslavili také 520. výročí povýšení Sobotky na
město. Připravili 520 světel pro Sobotku. Za vydatné pomoci rodičů nasbírali 520 sklenic, do
kterých byly umístěny svíčky. Cesta k památníku padlých legionářů tak byla ve slavnostní den
lemována 520 rozsvícenými svíčkami. Těmito světly sobotečtí žáci vzdali hold městu Sobotka a
obětem 1. světové války, všem, kteří položili své životy, aby oni dnes mohli žít.

Ilona Jalovecká
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Oslava 100 let republiky
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Exkurze žáků 9. ročníku do cukrovaru Dobrovice
Ve čtvrtek 1. listopadu 2018 jsme navštívili se žáky 9. ročníku nejstarší fungující cukrovar
v České republice. Dobrovický cukrovar založil Karel Anselm Thurn-Taxis v roce 1831. Dnes je
součástí francouzské společnosti TEREOS.

Dobrovický komplex je největším zpracovatelem cukrové řepy v naší
republice. Jakmile jsme byli seznámeni se základními historickými i
provozními informacemi, mohli jsme vstoupit do výrobního procesu.
První naše kroky vedly k vykládce řepy na pásový dopravník, odkud je
transportována pásovým dopravníkem do pračky. Zde je důkladně
„vyprána“ a může probíhat tzv. „řízkování řepy“. Výsledkem jsou bílé
řepné řízky připomínající krátké špagety, které se pak louhují
(extrahují) v horké vodě (80°C). Vzniklá cukerná šťáva se čistí,
filtruje, zahušťuje a pak krystalizací vznikají bílé krystalky cukru. Se
zájmem jsme absolvovali všechny tyto části výroby cukru. Cestu
přeměny cukrové řepy na cukr jsme zakončili ochutnávkou všech
meziproduktů a samozřejmě i konečného produktu – bílého
krystalického cukru odebraného přímo z odstředivky.
Kromě výroby cukru jsme ještě viděli laboratoř ke zjišťování cukernatosti řepy, kvasné a
destilační kolony lihovaru, vápenku, čističku vody získané z řepy, zásobník bioplynu (rovněž
získaného z řepy), sila na cukr či melasu, sušičku pelet (krmivo pro zvířata z vylouhovaných řízků)
atd.
Po technicky zaměřené exkurzi jsme se přesunuli do Jabkenic, kde jsme si připomněli
významného českého skladatele Bedřicha Smetanu. Vycházku jsme zahájili u pomníku skladatele a
pokračovali jsme kolem hájenky, kde v letech 1875 až 1884 žil s rodinou své dcery, k Mlýnskému
rybníku a pak podzimně zabarveným lesem zpět.
Tento den byl velmi vydařený a určitě každého z nás obohatil.
Ing. Marcela Pipková
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Exkurze do dobrovického cukrovaru a lihovaru
Ve čtvrtek 1. listopadu jsme se my, žáci 9. tříd, vydali na
exkurzi do Dobrovice, abychom tam navštívili místní cukrovar a
lihovar. V osm hodin jsme nasedli do autobusu, cesta uběhla
velmi rychle. Než jsme se nadáli, náš autobus natáhl nepříjemný
zápach řepných „řízků“. Na tuto vůni jsme si však velmi rychle
zvykli, a za chvíli to skoro nikdo už ani necítil. Rozdělili jsme se
do dvou skupin, „áčáci a béčáci“, všichni jsme obdrželi
bezpečnostní helmy, reflexní vesty a sluchátka, abychom dobře
slyšeli paní průvodkyni. Naše skupina se vydala hned jako první a
po nějakých deseti minutách se za námi vydala skupina druhá. Provozem nás vedla velmi milá paní
průvodkyně, která nám všechno zajímavě vysvětlovala. Zjistili jsme, jak se z cukrové řepy postupně
vyrábí cukr, a také jsme mohli ochutnat jeho různé podoby. Dozvěděli jsme se dokonce, že
v Čechách jsou v současné době pouze dva cukrovary, z toho jeden právě v Dobrovici. Zjistili jsme,
že nic z cukrové řepy nepřijde nazmar – dokonce se využívá i jako palivo (bioplyn). Když jsme si celý
areál prošli, nastoupili jsme do autobusu a pokračovali v cestě dál do nedalekých Jabkenic. Tam
jsme se vydali na příjemnou procházku lesem. Počasí nám přálo a my jsme poznávali místa, kde na
sklonku svého života žil hudební skladatel Bedřich Smetana. Prošli jsme se tedy tam, kde tento
hudební skladatel chodil každý den a inspiroval se okolní přírodou. Cesta zpět utekla ještě rychleji
než cesta do Dobrovice – a opět než jsme se nadáli, byli jsme zase v Sobotce. Celý den nám dělali
příjemný doprovod paní učitelka Pipková a pan učitel Šimral. Oběma našim vyučujícím děkujeme za
příjemně strávený den plný nových poznatků a informací.

Barbora Bártová, 9. A
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Hudební pořad
Dne 9. listopadu se žáci sedmých až devátých ročníků zúčastnili hudebního pořadu, který na naší
škole nebyl poprvé. Dozvěděli jsme se spoustu nových a hlavně zajímavých informací o různých
stylech hudby. Mezi tyto styly patřily pop, rap, reggae a blues.
Pánové, kteří nám o těchto tématech vykládali, byli velmi milí a přívětiví. Docela mě překvapila
informace, kolik alb jsou schopny nejrůznější skupiny prodat. Čísla, která nám byla řečena, mi přišla
až neuvěřitelná.
Věděli jste třeba, že rap spadá do určitého stylu života? Pokud ne, tak už to budete vědět. Patří
ještě spolu s parkurem a typickými volnými oděvy do životního stylu zvaný hip-hop.
Na vzdělávací pořady s těmito hudebníky se vždy velice těším a tento nebyl výjimkou. Už se
nemohu dočkat dalšího pořadu.
Anet Kubánková, 8. B
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KARNEVAL
Dne 14. listopadu se v tělocvičně školy konal karneval. Jako
každým rokem karnevalové veselí pořádali žáci devátých tříd.
Během výtvarné výchovy jsme malovali obrázky a připravovali
výzdobu. Měli jsme také připravená stanoviště s různými
soutěžemi - tradiční a oblíbená hra „ židličky“, skákání v pytli,
opičí dráha, kroužení s obručí, přetahování lanem, florbal a
samozřejmě se také tančilo, a to na známou písničku „
Macarena“. Děti si z každé soutěže odnesly malou odměnu.
Zazněly tu také známé dětské písničky - Jede, jede mašinka,
Hlupáku, najdu tě a další. Děti měly také možnost ukázat svůj
pěvecký talent zazpíváním jakékoliv písničky. Nechybělo ani
vyhlášení nejlepší klukovskou maskou byla maska klauna a
nejlepší holčičí maskou byla vyhlášena maska Monster High.
Myslím, že si všechny děti karneval užily a doufám, že se jim
líbil stejně tak, jako nám.
Kristýna Novotná, 9. B
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Větrníkový den
Naše škola se v letošním školním roce
připojila
k Větrníkovému dni. Jde o celorepublikovou akci zaměřenou na
podporu dětí s cystickou fibrózou, která postihuje především
dýchací a trávicí soustavu.
Roztočit foukáním větrník je pro většinu lidí hračka, pro
nemocné cystickou fibrózou ale mnohdy nepřekonatelná
překážka. Větrníkový den je určený zejména k šíření osvěty. Má
vést ke zvyšování povědomí o tomto závažném nevyléčitelném
onemocnění.
Do akce se zapojilo na 180 žáků 1. - 4. ročníku. Společně si ve třídách, školní družině nebo za
pomoci rodičů vyrobili větrníky, které pak symbolicky roztočili ve středu 21. listopadu v atriu naší
školy, kde proběhlo též i společné fotografování. K vidění zde byly opravdu
rozmanité pestrobarevné větrníky. Zdaleka však nešlo o jejich technickou či estetickou dokonalost,
ale o šíření myšlenky, ke které se tato akce vztahuje. Děti si zároveň uvědomily hodnotu lidského
zdraví a jeho ochranu.
Všem dětem i rodičům patří náš dík za to, že jsme mohli alespoň touto formou na dálku společně
podpořit děti, které se s touto nemocí potýkají.
Alena Slavíková
Info: www.klubcf.cz dárcovská SMS na tel. č. 87 777 ve tvaru DMS SLANEDETI 90/cena SMS 90 Kč/
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Dokumentární pořad: Josef Vágner
V pátek 23. 11. 2018 zhlédly děti z 6. a 7. ročníků dokumentární film o
Josefu Vágnerovi, zakladateli Zoologické zahrady ve Dvoře Králové nad
Labem.
Dokument natočil režisér a filmový producent Ivo Pavelek. Pořad také sám
uváděl a doplnil několika informacemi.
Film zachycoval Josefa Vágnera, který společně se svou manželkou
vycestoval do Afriky a jiných zemí, kde poznával život zvířat, hlavně žiraf,
slonů, zeber... Některé z nich se mu jako živočišný druh podařilo
zachránit.
Se svými spolupracovníky zvířata odchytával a postupně převážel loděmi a dalšími dopravními
prostředky až do České republiky. Ve Dvoře Králové se mu podařilo vybudovat zázemí. Začínal s
ohradami a menšími prostorami, postupně začal zakládat zoologickou zahradu, která se rozrůstala
do rozměrů větších. Stal se tak zakladatelem Safari ve Dvoře Králové nad Labem, která se
specializuje na chov afrických zvířat.
Dokument byl velmi poučný a zajímavý, ale částečně i smutný.
L. Havlíková, 7. A

Arnošt Lustig - devět životů
V pátek 23. listopadu měli žáci 8. - 9. ročníků možnost zhlédnout dokumentární film s názvem „Arnošt Lustig - devět životů". Tento pozoruhodný
snímek nám přijel do soboteckého kina promítnout sám pan režisér Ivo
Pavelek, který jej natočil společně se svou dcerou Kristinou.
Během necelých 80 minut jsme se seznámili s životním příběhem A. Lustiga, od jeho narození, přes věznění v několika koncentračních táborech, až
po jeho úspěšnou kariéru profesora na univerzitě ve Washingtonu.
Většinu času však snímek zachycuje zejména období 30. a 40. let minulého století, které pro A. Lustiga, stejně tak jako pro většinu světové židovské populace bylo tragické. V dokumentu na společné zážitky s A. Lustigem vzpomíná například jeho sestra Hana, Zdeněk
Mahler, kamarád z Osvětimi Jiří nebo třeba herečka Květa Fialová. Ovšem základem snímku jsou
zejména monology A. Lustiga, ve kterých divákovi jedinečným způsobem sděluje své názory i celoživotní zkušenosti.
Mnozí z nás se s osobností A. Lustiga během pátečního promítání setkali vůbec poprvé, což, jak sám
pan Pavelek zdůrazňoval, vůbec nevadí. Myslím si, že některé žáky by dokument mohl inspirovat k
tomu, aby si zkusili přečíst některou z mnoha knih od A. Lustiga nebo zhlédli některý z filmů, na
kterých se tento význačný muž podílel.
Ráda bych zde nakonec uvedla jeden z jeho citátů, který je spojený s dobou, jež se A. Lustig ve
svých vzpomínkách zaznamenaných v dokumentu věnoval snad nejvíce, je to období, kdy byl společně
se svou rodinou vězněn nejprve v Terezíně a později zařazen do transportu: „Ponížení je to nejhorší, čeho se může člověk od člověka dočkat. Ponížení, ač nejsem soudce ani moralista, pokládám
téměř za rovnocenné vraždě.“
Lucie Schönová 9. A
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Lampionový průvod
První adventní neděle 2. prosince přinesla deštivé počasí a tak se před budovou základní školy
sešlo méně rozsvícených lampionů, než tomu bylo v minulých letech. Průvod se vydal na cestu městem, která jako již tradičně končila na soboteckém náměstí. Tam už bylo vše připraveno
k odstartování adventního programu, v jehož závěru byl rozsvícen vánoční strom i anděl na sobotecké kašně.
Další program byl soustředěn také do prostor soboteckého muzea a městské knihovny, kde bylo
možno zhlédnout výstavku výtvarných prací žáků naší školy. Věříme, že nepříznivé počasí rozhodně
nezkazilo nikomu ze zúčastněných slavnostní adventní náladu.
Alena Slavíková
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Školní sobotecký jarmark v obrazech
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Jablíčkové odpoledne
Jablíčkové odpoledne se jmenovala akce školní družiny 1 a 2, která se
konala 24. října letošního roku.
Přízemí naší školy bylo provoněno jablky a koláči. Tentokrát děti
strávily svůj volný čas v družině trochu netradičně – PRACÍ S JABLKY.
Soutěžilo se v loupání jablek – o „nejdelšího hada“.
O osamělém jablíčku se jmenovala pohádka, která společně s
písničkami zakončila příjemně strávené odpoledne.
Nejlepší odměnou pro děti byla jablíčková medaile, kterou si na krku
nesly domů.
Alena
Mocáková,
vedoucí vychovatelka

Knížka – to je věc
Máme rádi knížky, rádi čteme a máme chuť to ukázat i jiným. A proto jsme se rozhodli, že
letošní školní rok budeme číst předškolákům, abychom jim ukázali, že je to vlastně zábava. Jednou
za měsíc vždy navštívíme školku (někdy je pozveme i k nám do školy) a něco málo přečteme.
První naše čtení proběhlo ve středu 10. října 2018. Vybrali jsme pro začátek knížku Teta to
plete od Ivony Březinové. V knížce jsou vždy dvě známé pohádky spletené dohromady. Nejprve jsme
pohádku přečetli a poté někteří z nás měli pro děti připravené otázky, zda dobře poslouchaly. Pokud
správně odpověděly, dostaly od nás obrázek jako pochvalu. Čtení nás bavilo a už se těšíme, jak
budeme číst v listopadu.
Mgr. Květoslava Šourková
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Přípravy na Halloween
Na tento svátek jsme se připravovali s dětmi i ve ŠD. Vyráběli jsme dýně, papírová strašidla na krkta nás chránila na strašidelné stezce, vyřezávali jsme a vydlabávali velké dýně, které nám pěkně
vyzdobily naše školní átrium.
V. Valentová

Halloweenská stezka
Halloween jsme oslavili i ve ŠD.
Děti se převlékly do masek a
kostýmů a už na ně čekala
strašidelná stezka odvahy. Světélka
děti zavedla do školního sklepení, kde
se probudilo školní strašidlo. Na
listinu se musel podepsat každý, kdo
se nebál a stezku prošel. Někdo sám,
někdo ve dvojici. Objevily se i
slzičky ze strachu, ale vše dobře
dopadlo! Každý dostal za odvahu
diplom
a
sladkou
odměnu
halloweenský mufin se strašidlem.

V. Valentová

Cvičení netradiční jógy s dětmi
Paní vychovatelka Petra Králová pozvala prvňáčky z ŠD 2 do tělocvičny na netradiční dětskou
jógu. Pěkně jsme se prodýchali, protáhli celé tělo a při zábavném cvičení jsme si říkali různé
básničky. Jóga se nám moc líbila, vyzkoušeli jsme si zase něco jiného.
V. Valentová
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Návštěva knihovny
1. listopadu jsme opět navštívili s prvňáčky městskou knihovnu. Paní knihovnice Magdaléna
Šrůtová nás přivítala a vysvětlila nám, jak se v knihovně půjčují knížky. Později jsme si na koberci
povídali o knížkách, které máme rádi. Paní knihovnice nás vzala na návštěvu do rodiny Knížkových,
kde mají čtyři děti - Amálku, Felixe, Kordulku a Toníka. Každý má jiné chutě - každý čte jiné knihy.
Úkolem dětí bylo přiřadit knihy ke každému ze sourozenců. Povedlo se!
V. Valentová

Návštěva u předškoláků v MŠ
V úterý 27. 11. 2018 jsme navštívili děti předškoláky v MŠ v Sobotce. My prvňáčci, zkušení
školáci, jsme malým dětem ukázali, co nosí takový prvňáček ve své školní tašce. A že toho je! Později
jsme si se svými malými kamarády ještě pohráli.
V. Valentová

25

Beseda s myslivcem
Listopad je již řadu let mysliveckým svátkem, kdy se myslivci scházejí
na společných lovech. Školní klub si proto 19. listopadu pozval mezi sebe
p. Ing. Vladka Macouna z Mysliveckého sdružení Sobotka, aby povyprávěl
o přírodě, o zvěři a o práci myslivců během celého roku.
Naše setkání začalo malou „poznávačkou“ zvířat. Z předkládaných
obrázků jsme některá zvířátka neznali, ale většinu jsme naprosto
bezchybně pojmenovali.
Určitě nás všechny překvapilo, co všechno myslivec musí dělat. Musí se
starat o les, les hlídat, musí se starat o zvěř, zavést do krmelců seno,
které v létě usušil. Musí také doplnit do zásobníků obilí, aby zvěř měla
dostatek potravy.
Povídali jsme si také o nejvěrnějším kamarádovi každého myslivce, kterým je lovecký pes. Ale
nezůstali jsme pozadu ani my a pochlubili jsme se, co všechno naši psi umí.
Jé, a držet v ruce trofeje, tedy srnčí parůžky, to bylo něco! Kančí zuby nám připadaly spíš jako
rohy, a tak jsme si vyzkoušeli, jak bychom vypadali jako čerti. Bylo jasné, že pokud by divočák
někoho takovými zuby napadl, bylo by to velmi nebezpečné.
Beseda byla moc pěkná a poučná. Budeme rádi, když k nám pan Ing. Macoun ještě někdy přijde.

Ilona Jalovecká
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Chráněná krajinná oblast Český ráj
V několika číslech našeho školního časopisu ŠKOLÁK vás pozveme na výlety do Českého ráje,
jehož jsme součástí. V různých informačních a propagačních publikacích se uvádí, že Sobotka je
jižní branou do Českého ráje. Pojďme se tedy na ten náš Český ráj trošku podrobněji podívat.
Chráněná krajinná oblast Český ráj je nejstarší chráněnou krajinnou oblastí v Česku. Chráněnou
krajinnou oblastí bylo skoro celé území vyhlášeno již v roce 1955, v roce 2002 ale došlo k jejímu
rozšíření o Maloskalsko a oblast Prachovských skal.
Dnes se CHKO Český ráj rozkládá na přibližně 181,5 km2 v krajích Královéhradeckém, Libereckém a
Středočeském.
Pokud budeme Český ráj procházet jako turisté, pak jej můžeme rozdělit do tří samostatných
částí. Největší z nich se rozprostírá mezi Mnichovým Hradištěm, Turnovem a Sobotkou a zahrnuje
tak oblast Příhrazských skal, Hruboskalsko a okolí zříceniny hradu Trosky.
Druhou částí je oblast mezi Turnovem, Malou Skálou a Kozákovem, kde za návštěvu určitě stojí
Malá Skála, Suché skály a vrch Kozákov. O tom ale později...
Třetí, patrně nejmenší částí, jsou Prachovské skály, které se nacházejí mezi Jičínem a
Mladějovem.
Výraznou rozmanitost přírody celého Českého ráje dokreslují pískovcové útvary, které jsou
porostlé zejména smíšenými lesy. Pozornému a zvídavému oku některých z vás určitě neunikly v
jarních měsících nádherně rozkvetlé koberce bledule jarní v Podtroseckých údolích či o něco
později modrající se porosty borůvek.
O nádheře Českého ráje bychom mohli psát dlouze a dlouze. Naši redaktoři se tak stanou
průvodci a budou vás zvát k malým výletům do nejkrásnějších koutů Českého ráje. Já věřím, že se
jednou někde potkáme…
Ilona Jalovecká

Jednou z maloplošných přírodních rezervací Českého ráje je Hruboskalsko. Na dnešní výlet do této
oblasti vás pozvala Věrka Bočková z 8. A, redaktorka časopisu Školák.
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Typy na výlety - Hruboskalsko
Naše cesta začíná na železniční stanici Turnov - zastávka. Odtud po značené turistické cestě
vyšlápneme kopec na rozhlednu Hlavatici, kde se nám otevře panoramatický výhled od Ještědu až po
Bezděz.
Dále pokračujeme
k hradu Valdštejn. Hrad
Valdštejn byl postaven
kolem roku 1260, je
jedním z nejstarších
hradů v tomto kraji.
Prošel
mnoha
přestavbami a také jej
postihl rozsáhlý požár.
V roce 1550 byl při
požáru zcela zničen,
lehl
popelem.
Na
sklonku 17. století se
ve zřícenině usadili
různí
poustevníci.
Majitelé
zdejšího
panství Valdštejnové z
trosek hradu vybudovali
romantické
poutní
místo. Jeho poslední
přestavba z 19. stol. je
ve stylu novogotiky.
V současnosti
si
můžeme
prohlédnout
palác, kapli a středověké sklepení. Ve výklenku za branou je obraz, který je údajně podobiznou
básníka Karla Hynka Máchy.

My ale pokračujeme pěší chůzí k zámku Hrubá Skála. Během cesty míjíme odbočku na Kacanovy.
Rozhodně nám stojí za pozornost prohlídka okolí roubeného statku Vojtěcha Kopice (cca 1 km od
odbočky). Od statku vede značený prohlídkový okruh, který nás provede pískovcovým údolím se
skalními reliéfy, které byly zhotoveny v letech 1940 až 1978. Do skal jsou tu pod širým nebem
vytesány reliéfy postav z českých dějin doplněné verši.
Stejnou cestou se ale musíme vrátit na hlavní červenou trasu. Na Zlaté stezce Českého ráje, jak
je tato hřebenová červeně značená trasa nazývána, nás čeká několik vyhlídek (Janova vyhlídka,
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vyhlídka U Lvíčka a vyhlídka Bukovina). Z nich můžeme obdivovat roztodivné skalní útvary hojně
navštěvované horolezci. Otevře se nám také pohled na předhůří Krkonoš. U poslední vyhlídky
navštívíme Arboretum Hrubá Skála - Bukovina. Najdeme zde 35 druhů stromů, převážně ze Severní
Ameriky. Bylo založeno v roce 1860 tehdejším majitelem hruboskalského panství a patří k
nejstarším u nás.
Odbočka po žluté turistické značce nás dovede k symbolickému hřbitovu tragicky zahynulých
horolezců (asi 1,5 km od Mariánské vyhlídky). Z Mariánské vyhlídky je nádherný výhled na okolní
skupiny skal, na hrad Trosky a zámek Hrubá Skála.
Těsně před hruboskalským zámkem nás čeká ještě jedna odbočka - po schodech sejdeme
k Adamovu loži. Zde se točily scény z pohádky Princ Bajaja. Její další scény byly točeny i přímo na
zámku Hrubá Skála. Původně gotický hrad prošel opět mnoha přestavbami do současné novogotické
podoby. Dnes slouží jako hotel, turistům je zpřístupněno nádvoří a věž s vyhlídkou.
Nyní se můžeme rozhodnout, zda pokračovat k zřícenině hradu Trosky nebo sestoupit po
turistické cestě do lázní Sedmihorky. Zde byly nově obnoveny prameny. Z vlakové zastávky se
vrátíme na začátek cesty do Turnova.
Cesta mimo počáteční stoupání je turisticky nenáročná. Její další výhodou je, že tvoří okruh.
Proto je turisty velmi oblíbená. Dá se na ni napojit i z cyklostezek.
Věra Bočková, 8. A
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Angry birds
Knížka nás zavede na ostrov, kde žijí nelétaví, ale jinak
velice šťastní ptáci. Až na pár výjimek. Ruďák, věčně vzteklý
opeřenec, neposedný Žluťas a výbušný Bombas tvoří v tropickém ráji partičku neoblíbených outsiderů. Když však na ostrov dorazí záhadná zelená prasata, musí tahle nesourodá
skupinka zjistit, co mají vepři za lubem, a svůj ostrov před
nimi zachránit.
Jednoho dne k Ptačímu ostrovu připlula loď, ze které vystoupila dvě prasata. Ještě toho večera ptáci připravili oslavu na jejich počest a také prasátka s programem nezůstala
pozadu. Při jejich vystoupení se ale začala na ostrově objevovat další prasata, která byla převlečená například za klauny
nebo akrobaty a představovala svůj vynález - trampolínu
s prakem.

Když

předváděli,

pozvali

prak
si

dobrovolníka z řad obecenstva. Vybrali si Rudohněva a vystřelili ho neznámo kam, aniž
by si to přál.
V následujících dnech se na ostrově prasata zabydlela a začala se velmi zajímat o ptačí vejce. Po několika dnech u břehů
jezera zakotvila další loď plná vepřů.
Rudohněvovi a jeho partě se to přestávalo líbit, ale ostatním ptákům to starosti nedělalo. Postupně se situace na ostrově
zhoršovala a narůstalo velké napětí. Docházelo k bojům. Ptáci
věděli, že musí ubránit nejen ostrov, ale i cenná ptačí vejce.
Boje se přesunuly i na sousední ostrov, který byl domovem vepřů. Obyvatelé Ptačího ostrova se nevzdali, svedli těžký závěrečný boj, nepřátelský ostrov zničili, a své vítězství oslavili na opět klidném Ptačím ostrově.
Tato knížka je především pro děti, mně se líbila. Je to vcelku zajímavé čtení, které ukazuje, že
mít svůj názor, se vyplatí.

Štěpán Folprecht, 7. A
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Alan Bradley - Případy Flavie de Luce
Přemýšlíte nad tím, co si přečíst, u čeho byste neusnuli a jakou knihu si vybrat, aby se vám
neudělalo špatně při její tloušťce? Tak rozhodně byste měli sáhnout do knihovny po knížkách od
kanadského spisovatele Alana Bradleyho, který napsal celou řadu knih o mladé Flavii de Luce, dívce,
která miluje nadevše chemii a sem tam se pokouší uspět i na detektivním poli.
Do češtiny jsou zatím přeloženy jen čtyři knihy a možná do budoucna přibydou i další. Tyto knihy
mají většinou sice okolo 300 stránek, ale jak se říká „čtou se jedním dechem“. V knize se přenesete
do Velké Británie do období, kdy zde vládnul Jiří VI., otec Alžběty II. Navštívíte rodinu aristokratů
de Luceových a budete společně s hlavní hrdinkou pátrat po vrahovi. Dozvíte se i něco zajímavého
z chemie.
Podle mě to jsou opravdu dobře napsané knihy, napínavé a ocenila bych na nich i krásně graficky
zpracovanou obálku. Rozhodně byla kniha velmi čtivá a poutavá, a pokud někdo nevíte, co koupit
svým nejbližším k Vánocům, vřele tyto knihy doporučuji jak pro pokročilé čtenáře, tak i pro ty
mladší.

Barbora Bártová, 9. A
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Mezinárodní den studentstva
Od vyhlášení protektorátu 16. března 1939 docházelo k různým akcím, kde lidé dávali najevo svou nespokojenost s poměry, které panovaly
na našem území. Dne 28. října 1939 v den výročí založení samostatného československého státu
proběhly v Praze protinacistické demonstrace a nepokoje, kterých se zúčastnil i student medicíny
Jan Opletal. Demonstrace byly nacisty tvrdě potlačeny. Oběti byly dvě, kromě Jana Opletala ještě
dvaadvacetiletý pekař Václav Sedláček.
Opletal byl zraněn v Žitné ulici střelou do břicha, ovšem na rozdíl od Sedláčka, který byl střelen
do srdce, se Opletalovi dostalo včasné lékařské pomoci ve Fakultní nemocnici na Karlově náměstí,
kam ho přivezli čeští četníci. I přesto, že operace, jak se zdálo, proběhla úspěšně, Jan Opletal umírá 11. listopadu 1939 na zánět pobřišnice. Pohřeb měl 15. listopadu a při něm došlo k dalším protestům, které vyústily v uzavření českých vysokých škol. V těchto dnech bylo také zatčeno 1 200 studentů, kteří byli posléze posláni do koncentračního tábora Sachsenhausen. Devět studentů a funkcionářů studentských organizací bylo 17. listopadu 1939 nacisty bez soudu popraveno.
Studenti, kteří byli vězněni v koncentračním táboře, odtamtud byli později propuštěni, ale 35 z
nich tam zahynulo. České vysoké školy zůstaly uzavřeny až do konce války. Tyto tragické události si
každý rok 17. listopadu připomínáme Mezinárodním dnem studentstva, který byl vyhlášen již v roce
1941. Mezinárodní den studentstva je také jediným dnem mezinárodního významu, který má český
původ.
Lucie Schönová, 9. B
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Začala nám zima
Ačkoliv astronomická zima začíná až 21. prosince, letos to bude přesně ve 23 hodin 21 minut a
51 vteřin, ta viditelná zima přišla do Sobotky už o prvním adventním víkendu. Dokonce napadlo i
trochu sněhu.
Pojďme si ale připomenout, co příchodu zimy předcházelo. V létě i na podzim bylo v letošním roce
velké sucho. Podzim byl krásně barevný a rtuť teploměru dlouho stoupala k velmi příjemným
teplotám. Příroda jakoby letos čekala s uložením se k zimnímu odpočinku až do posledního možného
okamžiku. Některé rostliny vypadaly, jako by čekaly spíš jaro, a na začátku listopadu dokonce
nasazovaly pupeny.
Teď už je vše jak má být a my pojďme popřát přírodě dobrou noc, potřebný odpočinek, aby se
posílila do dalšího období, a hlavně hodně srážek, které tolik chyběly.
My děti bychom samozřejmě raději viděly sníh než déšť, hlavně na Vánoce, tak snad to letos
vyjde.

Alice Vaníčková, 6. B
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Zimní slunovrat a Vánoce
Když slunce stojí nad obratníkem Kozoroha, nastává tzv. zimní slunovrat, den 21. prosinec je
dnem s nejdelší nocí v roce. Naši dávní předkové vždy uctívali Slunce, pořádali různé náboženské
rituály, na počest Slunce přinášeli oběti, pořádali slavnosti a stavěli sluneční kamenné sloupy.
Pro naše dávné předky byl zimní slunovrat daleko důležitější než slunovrat letní, protože slunce
se „vzdálilo“ a sluneční božstvo bylo třeba si naklonit, aby se s jarem opět „vrátilo“. Podle představ
bylo třeba nejprve podstoupit boj s démony zimní temnoty a zdolat jejich nadvládu nad světlem.
Lidé zapalovali obřadní ohně, později svíce, které měly magickým světlem posílit oslabené slunce.
Dokonce se slavily tzv. „svaté noci“ zasvěcené slunečnímu božstvu, při kterých se tančilo pod
stromy ozdobenými ovocem, sladkostmi a světly. Původně se slavnosti organizovaly pod volnými
stromy v přírodě, postupně se tento zvyk přenesl do lidských obydlí.
Původně si naši předkové krášlili své světnice
zelenými větvemi nebo vrcholky jedlí
ozdobenými červenými jablíčky, sušeným
ovocem a dalšími pamlsky. Věřili, že se
mrtvé duše tak nasytí a nikomu neublíží.
Zvykem také bylo, že nikdo nesmí
vstát od slavnostního stolu, aby mu mrtvá
duše
nezasedla
místo.
Tradicí
germánských národů bylo stavět ozdobené
stromy o svaté noci před dům a k poctě
boha Slunce na ně umísťovat světla.
V našich krajích se zdobil stromeček
již dávno, ale říkalo se mu chvojka.
Byla to rozsochatá větev nebo špička
jedle a věšela se až ke stropu
špičkou dolů vždy přímo nad stůl.
Rovněž zde se chvojka zdobila
především jablky, vejci, stuhami a
papírovými ozdůbkami červené
barvy. Později nesměly chybět
perníčky, používalo se i sušené
ovoce, rozinky, a dokonce pestré
šátky. Až od poloviny 19.
století existují první zprávy o
zavěšování stromku opačně,
tedy za špičku. První ozdobené
stromy pocházejí z doby
kolem roku 700, ale vánoční
strom, jak ho známe dnes,
byl podle záznamů v kronice
poprvé ustrojen roku
1570 v německých Brémách.
Cechovní mistři tam ve
svém domě ozdobili vysokou
jedli sladkostmi, ovocem
a papírovými ozdobami a k
nazdobenému stromu
pak přivedli své děti.
Zdobení
vánočního
stromku se stalo tradicí v
Evropě až na přelomu
18. a 19. století.
Bylo to proto, že
katolická
církev
tento zvyk také
přijala a ozdobené stromky se začaly objevovat i v kostelech spolu s betlémy. V osvětlení stromku
začal být spatřován symbol světla a hvězda umístěná na vrcholu stromku zastupovala hvězdu
betlémskou (ta se rozzářila po narození Ježíše Krista v Betlémě).
V Čechách se jako první vánoční stromek uvádí ten, který v roce 1812 uchystal doma pro své
přátele ředitel Stavovského divadla v Praze Karel Liebich. Pod ozdobeným smrčkem byly připraveny
dárky pro hosty.
Třicet let poté se vánoční stromky poprvé objevily v prodeji na pražských trzích. Ale nebyly
právě laciné, a tak si je mohly dopřát jen zámožnější rodiny. Do konce 19. století se rozšířilo zdobení vánočního stromku i na venkov a získávalo stále na větší popularitě. Ozdobený stromeček se nechával v domácnostech do Tří králů nebo až do Hromnic stejně jako betlém.
Ilona Jalovecká
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Střípky z historie
LISTOPAD
1. listopadu 1781 – Patent císaře Josefa II. zrušil nevolnictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
3. listopadu 1414 – Jan Hus dorazil do Kostnice, kde byl o tři dny později zahájen papežem Janem
XXIII. kostnický koncil
11. listopadu 1939 – na následky zranění při protinacistické demonstraci zemřel student medicíny
Jan Opletal
18. listopadu 1883 – po požáru bylo poprvé otevřeno Národní divadlo v Praze Smetanovou Libuší
26. listopadu 1346 – Karel IV. byl v Bonnu korunován králem Svaté říše římské
30. listopadu 1938 – po rezignaci Edvarda Beneše byl novým československým prezidentem zvolen
Emil Hácha

PROSINEC
4. prosince 1941 – do terezínského ghetta dorazil první transport Židů
6. prosince 1774 – Marie Terezie vydala Všeobecný školní řád, jímž byla zavedena povinná školní
docházka pro děti od 6 do 12 let
11. prosince 1949 – číhošťský zázrak - kostele v obci Číhošť se během kázání faráře Josefa
Toufara několikrát vychýlil krucifix nad kazatelnou, což se stalo záminkou k zásahu StB
18. prosince 218 př. n. l. - druhá punská válka: Hannibal dosáhl svého prvního vítězství nad Římany v
bitvě na řece Trebia
25. prosince 1066 – Vilém Dobyvatel byl korunován králem Anglie
28. prosince 1611 - Galileo Galilei se stal prvním, kdo pozoroval planetu Neptun, ačkoliv ji považoval
za hvězdu
Lucie Schönová 9. B
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Běh 17. listopadu

14. listopadu 2018 vyjela početná skupina žáků naší školy chtivá běhu do Kopidlna.
Chlapci a dívky byli zastoupeni ve velkém počtu kategorií od první třídy až po devátou. Délka trati
se lišila, nejmladší žáci běželi 350 m, nejstarší 1 800 m.
Poprvé jsme vyjeli v tak velkém počtu, a samozřejmě jsme očekávali kvalitní výsledky. Těch jsme se
dočkali, neboť naši žáci dobíhali na předních místech.
Nejlepších výsledků dosáhli Jiří Zmatlík a Martin Grunt, kteří vyhráli své kategorie. Tereza
Ježková doběhla na vynikajícím druhém místě. Mezi nejmladšími byl Maxmilián Heršálek též na
druhém místě a Dominik Matyáš obsadil místo třetí.

Všem závodníkům děkuji za reprezentaci naší školy a blahopřeji jim ke skvělým výsledkům.
Příští rok se uskuteční jubilejní 50. ročník tohoto běhu, tak se doufám opět zúčastníme.
Mgr. Jana Zumrová
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Beseda s atlety Denisou Rosolovou a Adamem Sebastianem Helceletem
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FLORBALOVÉ TURNAJE
Okrskové kolo turnaje ve florbalu – kategorie III
Ve čtvrtek 1. listopadu 2018 se v jičínské sportovní hale za účasti pěti týmů uskutečnilo okrskové
kolo turnaje ve florbalu v kategorii III (žáci 6. - 8. ročníku ZŠ). Náš výběr zde obhajoval loňské
vítězství, ale nutno podotknout, že většina loňského týmu se přesunula do vyšší věkové kategorie, a
tak došlo k výrazné generační obměně. To se také projevilo během turnaje, neboť kluci působili nesehraně. Sice měli takřka ve všech zápasech územní převahu, ale střelecké příležitosti si vytvářeli
složitě. Když už si potom nějakou slibnou šanci vytvořili, tak ji většinou nedokázali proměnit. Řada
střel navíc skončila na brankové konstrukci, a to nás stálo výraznější úspěch. V součtu výsledků tak
kluci obsadili 3. místo a o jednu příčku jim unikl postup do okresního kola.

Přehled výsledků a umístění
Název školy
1.
2.
3.
4.
5.

ZŠ Sobotka
ZŠ Jičín, Železnická
ZŠ Jičín, Poděbradova
ZŠ Jičín, Husova
ZŠ Jičín, 17. listopadu

1.
x
1:1
3:1
1:3
1:0

2.
1:1
x
4:0
4:2
2:3

Výsledky
3.
4.
1:3
3:1
0:4
2:4
x
3:0
0:3
x
2:2
3:1

5.
0:1
3:2
2:2
1:3
x

Skóre

Body

Umístění

5:6
6:11
12:3
6:11
8:6

3
3
7
2
5

3.
4.
1.
5.
2.

Naši školu reprezentovali: Petr Koťátko, Michal Nedvěd (oba 6. B), Matěj Matyáš (7. A), Karel
Pažout, Martin Řezba, Adam Sucharda, Jan Souček, Jakub Šourek (všichni 7. B), Tomáš Kuchař,
Filip Novák a Radek Průša (všichni 8. B).
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Okresní kolo ČEPS FLORBAL CUPU 2018/2019 pro 1. stupeň ZŠ
Naši nejmladší florbalisté vybojovali poprvé postup do krajského kola!!!
Ve středu 7. listopadu 2018 se v
hořické sportovní hale uskutečnilo
okresní kolo florbalového turnaje
pro žáky 1. stupně - ČEPS CUP
2018/2019. Náš výběr zde obhajoval loňské druhé místo, které by
klukům letos stačilo k postupu do
krajského kola, což se žádnému
našemu výběru v této soutěži dosud nepodařilo. A tak měli kluci o
motivaci postaráno. Základní skupinu B zvládli výtečně, když porazili všechny své soupeře, a postup
do čtvrtfinále si zajistili z prvního místa. V něm vyzvali 4. celek
skupina A - ZŠ Na Daliborce Hořice a po velmi dobrém výkonu jej
porazili vysoko 5:0. Zbývalo k vysněnému postupu porazit v semifinále ZŠ Nová Paka, Husitská. Duel
to byl plný pěkných akcí na obou stranách, ale naši kluci byli produktivnější v koncovce a zvítězili
zcela zaslouženě v poměru 6:3. Finále se poté již nehrálo a na základě všech výsledků si kluci odvezli
diplom za druhé místo, ale hlavně postup do krajského kola, které se uskuteční v lednu, nebo únoru
v Předměřicích nad Labem. Klukům gratuluji za týmový výkon a věřím, že i v krajském kole budou
naši školu dobře reprezentovat.
Tabulka základní skupiny A
Název školy
1.
2.
3.
4.

ZŠ Nová Paka, Komenského
ZŠ Miletín
ZŠ Na Daliborce Hořice
ZŠ Cerekvice

1.
x
4:4
4:5
8:2

Výsledky
2.
3.
4:4
5:4
x
4:2
2:4
x
4:0
3:1

4.
2:8
0:4
1:3
x

Skóre

Body

Umístění

11:16
8:10
7:12
15:3

4
4
0
9

3.
2.
4.
1.

Skóre

Body

Umístění

12:2
5:10
7:9
3:6

9
3
4
1

1.
3.
2.
4.

Tabulka základní skupiny B
Název školy
1.
2.
3.
4.

ZŠ Sobotka
ZŠ Nová Paka, Husitská
Masarykova ZŠ Stará Paka
ZŠ E. Štorcha Ostroměř

1.
x
0:4
1:6
1:2

Výsledky
2.
3.
4:0
6:1
x
2:5
5:2
x
1:3
1:1
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4.
2:1
3:1
1:1
x

Čtvrtfinále:
ZŠ Cerekvice - ZŠ E. Štorcha Ostroměř 9:3
ZŠ Sobotka - ZŠ Na Daliborce Hořice 5:0
ZŠ Miletín - ZŠ Nová Paka, Husitská 1:3
Masarykova ZŠ Stará Paka - ZŠ Nová Paka, Komenského 4:0
Semifinále:
ZŠ Cerekvice - Masarykova ZŠ Stará Paka 7:1
ZŠ Sobotka - ZŠ Nová Paka, Husitská 6:3
Naši školu reprezentovali: Lukáš Havránek, Dominik Jirků (oba 4. A), Danil Horák (4. B), Matěj
Boček, Jaroslav Elebrant, Tomáš Jak (všichni 5. B), Lukáš Kudrna, Dominik Matyáš, Tomáš Rejzek a
Hynek Táborský (všichni 5. B).
Střelci branek: Hynek Táborský - 7 branek, Matěj Boček - 5 branek, Dominik Jirků - 4 branky,
Jaroslav Elebrant - 3 branky, Lukáš Havránek - 2 branky, Dominik Matyáš a Tomáš Rejzek - 1 branka.
Okrskové kolo turnaje ve florbalu – kategorie IV

V pátek 9. listopadu 2018 se v jičínské sportovní hale uskutečnilo okrskové kolo Florbal cupu - kategorie IV (žáci 7. - 9. ročníku). Turnaje se zúčastnilo hned osm družstev, která byla rozdělena do
dvou čtyřčlenných skupin, kde se všichni vzájemně utkali o dvě postupová místa do semifinále. Naši
kluci zvládli boje ve skupině B s naprostým přehledem, když všechny tři své soupeře porazili jednoznačnými výsledky při celkovém skóre 17:1!
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K postupu do dalšího kola zbývalo už jen vyřadit soupeře v semifinále turnaje - ZŠ Jičín, Železnická. Po loňské zkušenosti kluci přistupovali k zápasu zodpovědně a soustředili se především na pevnou
obranu. Brzy po úvodu zápasu se nám podařilo jít do vedení, ale soupeř brzy srovnal. Náš tým měl i
nadále více ze hry, a to vyústilo v další branku. Navýšit skóre, a uklidnit tak celý tým se však nedařilo, a v závěru utkání jsme se na chvilku dostali i pod tlak soupeře. Jednobrankové vedení jsme však
nakonec udrželi a mohli společně slavit zcela zasloužené vítězství v turnaji a postup do okresního
kola.
Nejlepšími střelci turnaje byli vyhlášeni hned dva žáci naší školy - Jiří Zmatlík (7 gólů) a Martin
Grunt (4 góly).
Tabulka základní skupiny A
Název školy
1.
2.
3.
4.

ZŠ Jičín, Poděbradova
ZŠ Jičín, Železnická
Lepařovo gymnázium Jičín
ZŠ Bodláka a Pampelišky, Robousy

Výsledky
2.
3.
3:0
2:0
x
3:1
1:3
x
0:2
0:4

1.
x
0:3
0:2
0:2

4.
2:0
2:0
4:0
x

Skóre

Body

Umístění

7:0
5:4
5:5
0:8

6
4
2
0

1.
2.
3.
4.

Skóre

Body

Umístění

1:9
4:7
17:1
1:5

1
4
6
1

4.
2.
1.
3.

Tabulka základní skupiny B
Název školy
1.
2.
3.
4.

ZŠ Jičín, Husova
ZŠ Jičín, 17. listopadu
ZŠ Sobotka
Masarykova ZŠ, Železnice

Výsledky
2.
3.
0:2
0:6
x
1:7
7:1
x
0:1
0:4

1.
x
2:0
6:0
1:1

4.
1:1
1:0
4:0
x

Semifinále:
ZŠ Jičín, Poděbradova - ZŠ Jičín, 17. listopadu 3:0
ZŠ Sobotka - ZŠ Jičín, Železnická 2:1
Střelci branek: Jiří Zmatlík - 7, Martin Grunt - 4, Vojtěch Rejzek - 3, Adam Bárta, Lukáš Chrpa 2, Mikuláš Borovička - 1.
Okresní kolo turnaje ve florbalu – kategorie IV

Ve čtvrtek 22. listopadu 2018 se v hořické sportovní hale uskutečnilo okresní kolo FLORBAL CUPU,
do kterého postoupil náš výběr díky vítězství v okrskovém kole. Turnaje se zúčastnilo celkem sedm
družstev, která byla rozdělena do dvou skupin. Naše družstvo bylo nalosováno do skupiny B spolu se
ZŠ Nová Paka, Komenského a ZŠ E. Štorcha, Ostroměř. Po dvou těsných výhrách si kluci vybojovali
postup do semifinále soutěže z prvního místa tabulky. V něm však narazili na velice technicky vyspělý celek ze ZŠ Jičín, Poděbradova. Vzájemný souboj to byl vyrovnaný. Soupeři se povedla první polovina zápasu, kdy se dostal do vedení 2:0, našemu celku se vydařila druhá polovina zápasu, kdy snížil
na 2:1, a sahal tak po vyrovnání. I přes velkou bojovnost se to však již nepodařilo. Zklamání u kluků
bylo obrovské a to se projevilo i v zápase o 3. místo, ve kterém se kluci utkali se soupeřem ze skupiny - ZŠ Nová Paka, Komenského. V zápase jsme dvakrát šli do vedení, ale soupeř vždy dokázal na
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vedoucí branku odpovědět. Zápas tak skončil remízou 2:2, a o vítězi musely rozhodnout samostatné
nájezdy. V nich byl úspěšnější soupeř, a na nás tak zbyla nepopulární bramborová medaile.

Tabulka základní skupiny A
Název školy
1.
2.
3.
4.

ZŠ Hořice, Na Habru
Gymnázium Nová Paka
ZŠ Jičín, Poděbradova
Gymnázium Hořice

1.
x
0:2
0:1
2:1

Výsledky
2.
3.
2:0
1:0
x
1:1
1:1
x
0:4
0:6

4.
2:2
4:0
6:0
x

Skóre

Body

Umístění

4:2
5:3
7:2
2:11

6
4
4
3

1.
3.
2.
4.

Skóre

Body

Umístění

3:1
3:1
1:5

6
3
0

1.
2.
3.

Tabulka základní skupiny B
Název školy
1. ZŠ Sobotka
2. ZŠ Nová Paka, Komenského
3. ZŠ E. Štorcha Ostroměř

1.
x
0:1
1:2

Výsledky
2.
1:0
x
0:3

3.
2:1
3:0
x

Semifinále:
ZŠ Sobotka - ZŠ Jičín, Poděbradova 1:2
ZŠ Hořice, Na Habru - ZŠ Nová Paka, Komenského 3:2 SN
o 5. místo: ZŠ E. Štorcha, Ostroměř - Gymnázium Nová Paka 0:4
o 3. místo: ZŠ Nová Paka, Komenského - ZŠ Sobotka 3:2 SN
Finále: ZŠ Hořice, Na Habru - ZŠ Jičín, Poděbradova 2:4
Naši školu reprezentovali: Mikuláš Borovička, Martin Grunt, Adam Horčička, Michal Šaradín
(všichni 8. A), Vojtěch Rejzek, Petr Souček (oba 8. B), Adam Bárta, Lukáš Chrpa, Ondřej Kalousek
(oba 9. A), Adam Stránský, Jiří Volf, Jiří Zmatlík (všichni 9. B).
Nejlepším střelcem týmu byl se čtyřmi vstřelenými brankami Martin Grunt.
Všem žákům děkuji za velmi dobrou reprezentaci školy a našim nejmladším florbalistům přeji hodně
štěstí v krajském kole.
Radek Štaff, vedoucí florbalových týmů
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Rozhovor s paní učitelkou Mgr. Martinou Javůrkovou, DiS.
Chtěla jste být vždy učitelkou?
Odmalička ano. Toto povolání máme v rodině. Hodně mých příbuzných jsou také učitelé. Vždy mě
lákalo stát se učitelkou, moc ráda jsem cokoliv organizovala nebo druhým pomáhala s učením, či
hrála divadlo nebo vymýšlela různá představení či zábavné aktivity.

Odkud pocházíte?
Pocházím z Orlických hor a druhou část rodiny mám na Moravě.

Jaký je Váš koníček?
Chodím hodně do přírody, takže můžu říct, že mým koníčkem je turistika nebo Nordic Walking.
V létě jezdíme lézt ferraty do Rakouska nebo Itálie, v zimě lyžuji nebo běžkuji. Ráda také běhám a
relaxuji na józe či medituji. Zabývám se i kreativními činnostmi, pokud se objeví inspirace – ta
ovšem přichází čím dál méně  (kreslím, maluji nebo něco vyrábím či šiju, pokud do toho nepočítám
zašívání záplat a spravování či zarovnávání kalhot). Také ráda vařím nebo peču.

Čtete ráda? Jaký je Váš oblíbený knižní žánr?
Přiznám se, že na čtení nemám teď moc času. Jako malá jsem četla hodně, ráda jsem chodila do
knihovny a pravidelně si půjčovala knížky. Teď, když se najde chvilka, ráda si knížku koupím. Čtu
například psychologickou literaturu nebo mě zajímají knihy o rozvoji osobnosti. Nečtu sci-fi a
detektivky.

Jaké místo byste chtěla nejraději navštívit?
Chtěla bych se podívat do Peru, Nepálu, And a na Machu Picchu. Miluji Rakousko, Itálii, chorvatské
moře. Ráda bych procestovala i naše krásné Čechy.

V jaké třídě se Vám vyučuje nejlépe?
Nemám žádného oblíbence. Každá třída má svou dynamiku a já ráda poznávám nové děti. Je
zajímavé, že čím jsou děti starší, tím jsou klidnější (tedy u mé 7. B to platí naopak :-))).

Co se Vám na naší škole líbí nejvíce a co nejméně? A co byste chtěla ve škole změnit?
Tato škola se mi líbí moc, nikdy jsem podobnou neviděla. Hezky se mi tu vyučuje, panuje tady pěkná
atmosféra. Bohužel si někteří žáci neuvědomují, jak je tato škola pěkná. Ani si toho nevšímají. A to
je přesně to, co bych chtěla změnit. Chtěla bych, aby si žáci více vážili nejen školy, ale i učitelů.

Paní učitelko, moc děkuji za rozhovor.

Adriana Roxerová, 7. B
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Rozhovor s paní učitelkou Mgr. Marikou Koťátkovou
Jakou jste vystudovala školu?
Vystudovala jsem Universitu UJEP v Ústí nad Labem a MOA v Jičíně.

Proč jste se rozhodla učit na této škole?
Protože učit mě baví, je to můj koníček a baví mě práce s dětmi.

Co děláte ze všeho nejraději?
Ráda chodím na procházky, starám se o děti a odpočívám.

Jak dlouho učíte německý jazyk?
Německý jazyk jsem učila před mateřskou dovolenou 3,5 roku v Mladé Boleslavi a nyní 3 měsíce
tady ve škole.

Máte ještě jiné zaměstnání?
Ano, ještě pracuji jako účetní a prodejce materiálu.

Co děláte ve volném čase?
Ve volném čase čtu knihy, chodím na procházky a vařím.

Baví vás učit?
Učit mě baví moc, učím 7., 8., a 9. ročníky.

Co byste změnila na této škole?
Mohlo by tu být více interaktivních tabulí.

Co byste si vybrala sukni nebo kalhoty?
Do školy a do divadla si raději vezmu sukni a ve volném čase kalhoty.

Co si představíte pod slovem dovolená?
Pod slovem dovolená si představím moře, odpočinek, trávení času s rodinou a výlety.
Štěpán Resl, 8. A
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NÁSTĚNKA
Dnes si vyrobíme nástěnku. Tato nástěnka by Vám měla připomenout
všechny úkoly a povinnosti. Tak jdeme na to!
Budeme potřebovat: kousek kartonu (je na vás, jakého formátu bude),
barevný nebo balicí papír, korky (zátky od vína), tavicí lepidlo a tekuté
lepidlo, připínáčky.
Postup: 1. Jako první si všechny korky podélně rozřízneme
2. Karton si polepíme barevným nebo balicím papírem
3. Nahřejeme si tavicí pistoli a půlky korků začneme lepit na karton
A MÁME HOTOVO!
Tato nástěnka je velmi jednoduchá a rychlá, proto si myslím, že ji zvládne opravdu každý.

Kristýna Novotná, 9. B

Jednoduchá hrníčková buchta do mikrovlnné trouby
Připravíme si: 0,5 l hrnek (ne menší, jinak by nám z hrnku těsto vyteklo)
4 lžíce hladké mouky
4 lžíce cukru moučky (může být i krupice)
2 lžíce kakaa (Granko nebo kakao na vaření)
1 vejce
0,5 lžičky kypřícího prášku
3 lžíce oleje
3 lžíce mléka

Postup: Všechny ingredience dáme do hrnečku (na pořadí surovin vůbec nezáleží).
Těsto důkladně zamícháme a hrneček dáme do mikrovlnné trouby na nejvyšší výkon
přibližně na 3 minuty, déle určitě ne, aby těsto nebylo vysušené.
Těsto můžeme ozvláštnit tím, že do něj nasypeme oříšky nebo rozinky.
Barbora Bártová, 9. A
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Vyškrtej ve třech směrech umístěná slova a z neškrtnutých písmen doplň tajenku.
AHOJ, ALARM, ANANAS, ANNA, CUKR, DŮL, ELA, EMMA, JAVOR, LAMA, MLÝN, MOL,
NELA, OTA, ROK, RELIKVIE, ROJ, RUM, SRDCE, RÝM, SÝKORA, SÝR.
Tajenka: Na Štědrý den máme vždy krásně ozdobený vánoční ________________ (7 písmen).

Nela Vodičková, 6. A

HRÁTKY S ANGLIČTINOU
Doplň následující text těmito slovy tak, aby text dával smysl:
is, have, pets, sister, drawing, Lucy, colour, 10, Maths, live
My name is ............ I am …………… years old. I ………… in Sobotka. I …………. got brother and …………. I
have 3 ………… - dog, fish and cat. My cat has got black …………. My hobbies are: swimming, ………………
and playing tennis. I like these subjects: English, Music and …………. My favourite colour ……… red.
Kristýna Novotná, 9. B
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