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Úvodní slovo
Milí čtenáři,
blíží se pro děti nejkrásnější a nejradostnější období celého roku, období Vánoc, a tak za Vámi
spěcháme s předstihem s druhým číslem Soboteckého školáka v tomto školním roce. Opět jsme
zmapovali dění v uplynulých dvou měsících, kdy jste absolvovali celou řadu školních akcí jako
například pohádkový karneval, různé exkurze, besedy a preventivní pořady. Velká část našich
reportáží je věnována sportovním soutěžím, kterých jste se zúčastnili opravdu v hojném počtu
a dosáhli v nich skvělých výsledků. Byly to u chlapců zejména florbalové turnaje ve všech věkových
kategoriích nebo u dívek Běh 17. listopadu. Po uzávěrce časopisu se konala navíc i oblíbená řemeslná
soutěž „Já už to znám, umím!“ a i odtud si někteří žáci naší školy přivezli skvělá ocenění. Milan Klíma
SLOŽENÍ REDAKCE
SOBOTECKÉHO ŠKOLÁKA
školní rok 2017/2018

2. místo v disciplíně „mladý automechanik“ a Lucie Schönová (8. A)
skončila rovněž na druhém místě v disciplíně „mladá kuchařka“.
V tomto čísle se můžete těšit i na nový komiks, cizojazyčné křížovky
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(9. A) vyhrál disciplínu „mladý elektrikář“, Jan Pohl (9. A) obsadil

nebo na další díl fotografické poznávačky „Kdo je kdo“.
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6. A
6. B
6. B
6. B
7. A
7. A
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7. B
8. A
8. A
8. B
8. B
9. A
9. A

Na závěr mi dovolte, abych Vám jménem celé redakce popřál poklidné
prožití svátků vánočních a v novém roce 2018 mnoho úspěchů.
Celobarevnou verzi časopisu si můžete přečíst na našich
internetových stránkách.

http://www.zssobotka.cz/inpae/skolni-casopis
Radek Štaff

Školní časopis je dvouměsíčník
a vychází pětkrát ročně. Jeho
vydavatelem je ZŠ, Sobotka,
okres Jičín.

vydáno dne 14. 12. 2017

vydáno dne: 27. 6. 2017
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Drogy ze sámošky – preventivní pořad
Ve čtvrtek 2. listopadu 2017 se konal pro šesté třídy preventivní
pořad o alkoholu s názvem ”Drogy ze sámošky“, který přednášel
Jaromír Babka ze spolku Slánka. Tento zajímavý název vychází ze
skutečnosti, neboť droga – alkohol je k dostání v běžném obchodu
s potravinami. Pan Babka nás chtěl odradit od užívání drog
vyprávěním o jejich působení na lidské tělo. Preventivní pořad byl
pro nás zajímavý a poučný, a to i díky zajímavému výkladu.

Štěpán Resl, 6. B

Halloweenská přespávačka
Tato

úžasná

akce

se

měla

uskutečnit

původně

v

pondělí

30. října 2017, ale v důsledku dlouhodobého výpadku elektrického
proudu se přesunula na čtvrtek 2. listopadu 2017. Toto přespání se
mohlo uskutečnit jen díky naší úžasné třídní učitelce Adéle
Drábkové a naší matikářce Petře Poledníkové. Za to, že s námi
strávily čas navíc, jim moc děkujeme.
Program na tuto akci jsme vymýšleli všichni společně ve třídě,
a i když jsme se neshodli zcela na všem, program jsme nakonec dali
zdárně dohromady. Jediná nevýhoda
termínu přespání byla ta, že jsme
museli druhý den do školy. Většina
učitelů

nám

však

vyšla

vstříc

a plánované testy odsunula na jiný
termín a za to jsme jim nesmírně
vděčni.
Začátek „přespávačky“ byl pro některé již v 17:00 hod. Ti, kdo se
dostavili dříve, totiž chystali stezku odvahy pro zbylé spolužáky.
Při její přípravě se na nás přišla podívat paní ředitelka Jana Knapová.
Největší lahůdkou naší stezky odvahy byli padající pavouci, kteří
sklidili velký úspěch. Samozřejmě nemohly chybět strašidelné zvuky
a hodně propracované masky. Zbytek žáků dorazil až na sedmou hodinu večerní.
4

Jako první byla na programu již dříve zmiňovaná stezka
odvahy, která se všem moc líbila. Po stezce odvahy
následoval turnaj ve stolním tenisu. Vzhledem k tomu,
že se ho nezúčastnili všichni, měli někteří volnou zábavu
- např. hraní stolních her. Po skončení turnaje
následovala večeře, ke které jsme si dali výbornou
pizzu z nedalekých Sukorad. Poslední věc, kterou jsme
ten večer stihli, bylo kino. Paní učitelky nám vybrali
kreslený film s halloweenskou tématikou s názvem
,,Hotel Transylvánie".
Ráno byl budíček v sedm hodin, ale většina z nás byla vzhůru dříve. Snídani jsme měli v přízemí
ve ,,cvičném bytě ", jehož součástí je velký stůl, u něhož jsme společně posnídali. Většina dětí
přinesla snídani pouze pro sebe, někdo však i pro celou třídu. Nejnáročnější z celé akce byl
závěrečný úklid třídy.
Z mého pohledu byla akce více než suprová a myslím si, že téměř všichni se mnou budou souhlasit,
když řeknu, že bychom podobnou akci chtěli v budoucnu ještě jednou zažít.
Aneta Kubánková, 7. B

Karneval na téma „Pohádky Václava Čtvrtka“

Tak jako každý rok konal se i letos karneval, který pořádali žáci
9. ročníku. Na jeho přípravě jsme začali pracovat na přelomu září
a října. Mám pocit, že nejsem sama, kdo si nebyl jist, jestli
všechno stihneme a dobře naplánujeme. Ale myslím si, že se nám
nakonec vše výborně povedlo. Moderátorkou karnevalu byla Eliška
Šačirovičová, které patří asi největší dík (nebo spíš jejím
hlasivkám). Jsem ráda, že jsme se na všem společně dohodli
a pracovali jako tým. Pro děti byly připraveny nejrůznější soutěže,
za které dostávaly různé ceny od našich sponzorů. Součástí
našeho karnevalu byla i soutěž o nejlepší tanec a o nejlepší masku.
5

V programu byla i oblíbená židličkovaná a další spousta disciplín. Dle reakcí dětí soudím, že se jim
karneval líbil a užily si ho, stejně jako my. Moc děkuji učitelům, kteří nám poskytli čas na přípravu,
mým úžasným spolužákům, kteří po celou dobu trpělivě spolupracovali, dětem, které se zúčastnily,
a sponzorům, bez kterých by se karneval jenom těžko obešel.

Jana Matoušková, 9. A

Mediální džungle – preventivní pořad
V pátek 24. listopadu 2017 se konal pro sedmé ročníky preventivní pořad s názvem Mediální
džungle. O tomto tématu se s námi přišel pobavit lektor Jaromír Babka, kterého většina z nás už
zná z předchozího ročníku, neboť jsme s ním absolvovali preventivní pořad o drogách.
Program tohoto pořadu byl velice pestrý a hodně
zajímavý. Bavili jsme se o kladných i záporných
tvářích internetu. O tom, kolik času strávíme
na

internetu,

sociálních

sítích

a

i

jiných

,,požíračích času‘‘. Zhruba v polovině přednášky
jsme tvořili myšlenkové mapy na různá témata,
například Facebook, závislost.... O pojmech, které
jsme napsali do myšlenkových map, jsme si
následně povídali.
Ke konci pořadu jsme si udělali průzkum, kolik hodin průměrně trávíme denně na internetu. Výsledky
některých jedinců byly více než smutné. Vzhledem k tomu, že maximum doby strávené na internetu
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by měly být cca dvě hodiny, tak u nás ve třídě padala i vyšší čísla než čtyři hodiny. Někteří dokonce
jsou schopni jednou za měsíc být na internetu patnáct hodin za den. Tato čísla mi přišla až děsivá.
Preventivní pořad jsme si všichni užili a už se těšíme na další.
Aneta Kubánková, 6. B

Plavecký výcvik žáků 2. – 3. ročníku
Než jsme se stačili vzpamatovat ze začátku školního
roku, už jsme jeli plavat. Letošní plavecký kurz začal
totiž 12. září 2017 pro třetí ročníky a o den později
pro žáky druhého ročníku. Jako každý rok měli žáčci
devět výukových lekcí a poslední desátou soutěžní
a zároveň zábavnou. Uteklo to jako voda, přišel
listopad a byl tady závěr. Zasoutěžili jsme si, zaplavali
jsme si, někdo se zdokonalil, někdo se naučil plavat, ale
všichni jsme si to pořádně užili.
Přehled výsledu závodů v plavání
Umístění
1. místo
2. místo
3. místo

2. A
Vít Blažej
Michal Čáp
Eduard Černý

2. B
Petr Škaloud
Marek Pavlíček
Jan Ruml

2. ročník
Petr Škaloud
Vít Blažej
Marek Pavlíček

Umístění
1. místo
2. místo
3. místo

3. A
Pavlína Hájková
Radim Janoštík
Vojtěch Maruška

3. B
Eliška Steinerová
Aleš Palička
Radim Trnka

3. ročník
Pavlína Hájková
Radim Janoštík
Vojtěch Maruška

Naše škola letos využila nového rozvojového programu „Podpora výuky plavání na 1. stupni základních
škol“ a získala z MŠMT dotaci ve výši 22.400 Kč. Tato částka byla použita na pokrytí více jak
poloviny nákladů spojených s dopravou na plavecký výcvik. To jistě uvítali rodiče žáků, neboť
náklady na celý výcvik se jim oproti minulým rokům podstatně snížily.

Mgr. Květoslava Šourková a Radek Štaff
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Vánoční pohoda – hudební pořad

V pátek 1. prosince 2017 se konal v gymnastickém sále hudební pořad s názvem Vánoční pohoda.
Muzikanti hrající na kytaru, bubny a klávesy nám sdělili, že pocházejí z Moravy. Tento hudební
pořad navštívily oba dva stupně. Zpívaly se vánoční koledy, ale i písničky, které s Vánocemi nebyly
úzce spojeny. Druhému stupni zpestřila hudební pořad naše spolužačka Nikola Jurigová, která
zazpívala z mého pohledu obtížnou píseň Hallelujah. Pořad rychle utekl a my se museli opět vrátit
do hodiny. Myslím, že se všem moc líbil, protože jsme nasáli tu správnou vánoční atmosféru.
Najednou jsme si uvědomili, že Vánoce už klepou na dveře.
Barbora Bártová, 8. A

Mikuláš ve škole
5. prosince 2017 přišli za dětmi z prvního
stupně Mikuláš, anděl a dva čerti. Zjišťovali,
zda si žáci plní své školní povinnosti a zda příliš
nezlobí své učitele. Některá jejich jména se
objevila v knize hříchů, a děti tak musely
čertům slíbit, že se polepší, jinak by je čekala
cesta v pytli do pekla. Na závěr děti zazpívaly
písničku, za kterou obdržely od anděla sladkou
odměnu.
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Dějepisná exkurze do Archeoparku Všestary
V úterý 5. prosince 2017 jsme jeli do archeologického muzea
ve Všestarech u Hradce Králové.
V dolním patře muzea byla replika pravěké jeskyně s pozůstatky lidí
i zvířat, kde jsme mohli vidět, jak pravěcí lidé žili. V prvním patře byl
velký

model

života

v pravěku.

V průběhu

prohlídky

nám

paní

průvodkyně dávala různé otázky a hádanky a za správné odpovědi jsme
mohli dostat pohled s muzeem. Druhé patro se nazývalo Nebe,
protože z něj bylo vidět na celý model.
Po
na

prohlídce

jsme

promítání

šli

filmu

o pravěku, ke kterému nám paní průvodkyně povídala
o životě pravěkých lidí. Také nám ukazovala zbraně
a popisovala, jak se vyráběly.
Poté jsme šli ven, kde jsme si prohlédli ukázky
pravěkých staveb a pravěkého pohřebiště. Také jsme si
mohli vyzkoušet, jak se mlelo zrní, jak se sekalo
kamennou sekerou a jak vyráběli keramiku.
I když nám počasí moc nepřálo, exkurze se nám líbila. Bylo zajímavé poznat něco víc o pravěku.
Štěpán Resl, 6. B
Cestou zpět z exkuzre jsme se zastavili v Hradci Králové, kde jsme navštívili Obří akvárium.
Obří akvárium je se svými 130 000 litry
největším sladkovodním akváriem v České
republice. Expozice je zaměřena především
na tropické sladkovodní ryby Jižní a Střední
Ameriky,
podvodním

které

proplouvají

tunelem

přímo

proskleným
nad

hlavami

návštěvníků. Součástí prohlídky je také
ukázka deštného pralesa s tropickou lávkou,
pravidelně obměňovaná výstava exponátů
neživé přírody Ave Natura a velkoplošná
videoprojekce podvodního světa. Speciální
nabídkou Obřího akvária pro veřejnost je krmení ryb potápěčem.
Škaloudová Karolína, 6. B
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17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii
Na den 17. listopadu připadá státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii. K tomuto datu se
váží hned dvě události:
17. listopad 1939
Tohoto dne byly vysoké školy uzavřené nacisty. Stalo se tak po pohřbu studenta Jana Opletala,
jehož čin byl projevem odporu proti německé okupaci následovaný četnými demonstracemi
studentů. Bez soudu bylo následně popraveno devět studentů. Celkem 1200 zatčených studentů bylo
poté převezeno do koncentračního tábora Sachsenhausen-Oranienburg.
17. listopad 1989
Toto datum se váže ke studentským protestům na Národní třídě, které byly rukou Veřejné
bezpečnosti násilně potlačeny, a tím spustily „Sametovou revoluci“. Tyto listopadové události vedly
k pádu komunistického režimu. Označení „Sametová revoluce“ vymysleli novináři a jedná se o
označení naší revoluce, která byla provedena v podstatě bez násilí a na základě vzájemného dialogu.
Nejvýraznější osobností se stal v této době budoucí prezident Václav Havel.
Nikola Páclová, 8. B

Advent
Advent (z latiny

adventus = příchod) je období čtyř týdnů před Štědrým dnem. Datum první

adventní neděle je pohyblivé. Letos první adventní neděle připadá na 3. prosince. První neděle je
železná, druhá bronzová, třetí stříbrná a poslední zlatá. Letos připadá zlatá neděle na Štědrý den.
V adventním čase má mnoho lidí doma adventní věnec se čtyřmi svíčkami. Dříve se věnec zavěšoval
za stuhy na strop, dnes ho dáváme na stůl. Věnec by měl mít tři fialové svíčky, které symbolizují
čekání a důstojnost, čtvrtá svíčka je růžová a symbolizuje radost.
Také pečeme cukroví. V minulosti se podávalo jen sušené ovoce
pro děti. Cukroví, jaké známe dnes, bylo jen v bohatých
vrsteách společnosti. Podle tradice má být na štědrovečerní
tabuli přesně sedm druhů cukroví. V období adventu je mezi
dětmi velmi oblíbený adventní kalendář, ve kterém je 24
políček a v každém se ukrývá čokoládka. Poslední 24. políčko je
největší. Období Vánoc je nejkrásnější období v roce.
Eliška Havlíková, 7. A
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Okrskové kolo turnaje ve florbalu
kategorie IV – starší žáci
V pátek 3. listopadu 2017 se v jičínské sportovní hale uskutečnilo okrskové kolo
turnaje ve florbalu žáků 8. – 9. ročníku základních škol a víceletých gymnázií.
Na turnaj se přihlásil lichý počet sedmi družstev, a tak byly týmy rozlosovány
do jedné čtyřčlenné a jedné tříčlenné skupiny, kde se utkaly systémem každý
s každým o dvě postupová místa do semifinále. Náš výběr byl nalosován
do čtyřčlenné skupiny, kterou jednoznačným způsobem ovládl. Postupně totiž
porazil všechny tři soupeře a navíc vysokým brankovým rozdílem (2. ZŠ Jičín 4:1,
ZŠ Bodláka a Pampelišky 5:0 a 1. ZŠ Jičín rovněž 5:0).
V semifinále narazilo naše mužstvo na druhý tým skupiny B - LG Jičín. Úvod utkání byl hodně
vyrovnaný. Našim chlapcům se však i přes hodně neprostupnou obranu podařilo vstřelit úvodní
branku, proti které soupeř začal u rozhodčího protestovat. Signalizoval totiž, že náš střelec stál
při vsítění branky v brankovišti. To posléze potvrdil i jeden z našich hráčů, a rozhodčí tak na
základě fair play gesta gól odvolal. Tento moment ale zřejmě částečně ovlivnil následný průběh
utkání. Přišla totiž úvodní branka soupeře a do poločasu navíc i druhá, což kluky zlomilo. Vsadili jsme
vše na útok, nasadili speciální formaci, ale soupeř hrál chytře a čekal jen na brejky, které navíc
nekompromisně proměňoval v další góly. Výsledná porážka 5:1 byla s ohledem na průběh turnaje
opravdu krutá.

Kluků mi bylo opravdu hodně líto, protože za předvedený výkon na turnaji si postup do okresního
kola jednoznačně zasloužili. Cením si však fair play gesta, neboť v podobné situaci by se jiné týmy
asi takto férově nezachovaly. Svědčí to o dobrém charakteru družstva, a to je hodně cenná
vlastnost, zvláště pak ve sportu.

11

Přehled výsledků:

Skupina A
1.
2.
3.
4.

1.
ZŠ Sobotka

ZŠ Sobotka

1.
2.
3.

ZŠ BP Veliš

1. ZŠ Jičín

5:0

ZŠ BP Veliš

0:5

1. ZŠ Jičín

0:5

8:4

2. ZŠ Jičín

1:4

3:1

Skupina B

3.

2.

4.
2. ZŠ Jičín

Skóre

Body

Umístění

5:0

4:1

14:1

9

1.

4:8

1:3

5:16

0

4.

5:1

13:10

6

2.

5:10

3

3.

Skóre

Body

Umístění

1:5

1.

2.

3.

3. ZŠ Jičín

4. ZŠ Jičín

LG Jičín

5:0

4:2

9:2

6

1.

0:3

0:8

0

3.

5:4

3

2.

3. ZŠ Jičín
4. ZŠ Jičín

0:5

LG Jičín

2:4

3:0

Semifinále:
ZŠ Sobotka – LG Jičín

1:5

3. ZŠ Jičín – 1. ZŠ Jičín

4:1

Konečné pořadí:
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.

3. ZŠ Jičín
LG Jičín
ZŠ Sobotka
ZŠ Jičín
ZŠ Jičín
ZŠ Jičín
ZŠ BP Veliš

Při vyhlášení konečných výsledků byli oceněni čtyři hráči, kteří na turnaji vstřelili shodně čtyři
branky. Mezi touto čtveřicí byli hned dva žáci ZŠ Sobotka – Ondřej Kalousek (8. A) a Jiří Zmatlík
(8. B). Gratulujeme!!!
Naši školu reprezentovali: Adam Bárta, Lukáš Chrpa, Ondřej Kalousek (všichni 8. A), Adam
Stránský, Michal Šaradín, Jiří Volf, Jiří Zmatlík, Michal Zoufalý (všichni 8. B), Filip Mikulecký,
Pavel Račko, Radek a Tomáš Žďánští (všichni 9. A).
Radek Štaff

Okresní kolo Poháru ZŠ ve florbalu
Ve čtvrtek 9. listopadu 2017 uspořádala Česká florbalová unie okresní kolo Poháru ZŠ ve florbalu
pro žáky 1. stupně, které se odehrálo ve sportovní hale Gymnázia Hořice. Turnaje se zúčastnilo
celkem šest týmů, které se utkaly mezi sebou o jedno postupové místo do krajského kola soutěže.

12

Sedm hráčů z našeho výběru mělo premiéru
na florbalovém turnaji, a tak jsem očekával,
že budou sbírat především zkušenosti. Opak
však byl skutečností. Kluci se nové výzvy
nezalekli a působili na hřišti poměrně jistým
dojmem. Náš výběr nestačil jen na tým ZŠ Nová
Paka, Komenského, kterému podlehl v poměru
7:4. Ale ve zbylých čtyřech zápasech kluci
zvítězili, a zaslouženě tak obsadili konečné
2. místo, čímž vyrovnali dosud nejlepší výsledek
naší školy na tomto turnaji.
Nejlepším střelcem našeho výběru byl Matěj Boček (4. A), který vstřelil osm branek.
Celkové výsledky:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Skupina A

1.

ZŠ Ostroměř
ZŠ Miletín
ZŠ Nová Paka, Komenského
ZŠ Sobotka
ZŠ, Nová Paka, Husitská
ZŠ Cerekvice nad Bystřicí

3:1
4:0
3:1
3:2
4:4

2.

3.

4.

5.

6.

Skóre

Body

Umístění

1:3

0:4
5:6

1:3
2:5
7:4

2:3
3:5
2:1
5:3

4:4
4:0
5:4
2:1
3:2

8:17
17:17
24:14
19:14
15:14
11:18

1
6
15
12
9
1

6.
4.
1.
2.
3.
5.

6:5
5:2
5:3
0:4

4:7
1:2
4:5

3:5
1:2

2:3

Naši školu reprezentovali: Dominik Jirků (3. A), Matěj Boček, Tomáš Jakl (4. A), Lukáš Kudrna, Dominik
Matyáš, Tomáš Rejzek, Hynek Táborský (4. B), Petr Koťátko, Michal Nedvěd, Matěj Slavík (5. B).

Radek Štaff

Okrskové a okresní kolo turnaje ve florbalu
kategorie III – mladší žáci
okrskové kolo
V pátek 10. listopadu 2017 se v jičínské sportovní hale uskutečnilo okrskové kolo turnaje
ve florbalu žáků 6. – 7. ročníku základních škol. Do turnaje se přihlásilo šest mužstev, ale do haly
nakonec dorazila jen čtveřice týmů. Utkaly se tak vzájemně v jedné skupině o dvě postupová místa
do okresního kola.
Naše mužstvo se prezentovalo na turnaji hned od úvodního utkání velice pohlednou útočnou hrou,
kterou zatlačilo své soupeře na vlastní polovinu. Kluci si kombinačně vypracovávali množství
střeleckých příležitostí, které dokázali s vysokou produktivitou proměňovat v branky. Všechny své
soupeře porazili vysokým rozdílem (1. ZŠ Jičín 5:0, 2. ZŠ Jičín 9:2 a 4. ZŠ Jičín 7:1), a dosáhli tak
nejlepšího výsledku za posledních několik let. Na turnaji se jednoznačně projevila souhra týmu,
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neboť všichni kluci již několik let navštěvují zájmový kroužek florbalu. Na turnaji tak dokázali
využít nacvičené dovednosti a praktické zkušenosti z tréninkových utkání.
Nejlepším střelcem turnaje byl vyhlášen Vojtěch Rejzek (7. B) s pěti vstřelenými brankami, čtyři
branky vstřelil Radek Průša (7. B).
Přehled výsledků:

Týmy
1.
2.
3.
4.

1.

2.

3.

4.

ZŠ Sobotka

4. ZŠ Jičín

1. ZŠ Jičín

2. ZŠ Jičín

7:1

5:0

9:2

4:1

ZŠ Sobotka
4. ZŠ Jičín

1:7

1. ZŠ Jičín

0:5

1:4

2. ZŠ Jičín

2:9

0:3

Skóre

Body

Umístění

21:3

9

1.

3:0

8:8

6

2.

1:1

2:10

1

3.

3:13

1

4.

1:1

okresní kolo
Okresní kolo turnaje ve florbalu se uskutečnilo v úterý 28. listopadu 2017 ve sportovní hale ZŠ
Husitská v Nové Pace. Kluci i na této vyšší úrovni turnaje zvítězili, a zajistili si tak postup do
krajského kola, které se uskuteční ve Dvoře Králové nad Labem. Nejlepším střelcem týmu

byl

Martin Grunt (7. A) se třemi vstřelenými brankami.

Přehled výsledků:
Skupina A

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.

ZŠ Sobotka
ZŠ Jičín, Železnická

2.

3.

4.

5.

6.

Skóre

Body

4:0

2:1

3:0

0:0

2:0

11:1

13

1.

1:2

1:0

3:0

1:3

6:9

6

4.

1:4

1:2

9:10

6

3.

3:2

0:2

4:12

3

6.

0:3

6:10

4

5.

10:4

12

2.

0:4

ZŠ a MŠ Miletín

1:2

2:1

ZŠ Habr Hořice

0:3

0:1

1:4

4:1

ZŠ Nová Paka, Husitská
Na
ZŠ Habru
Lázně Bělohrad

0:0

0:3

4:1

2:3

0:2

3:1

2:1

2:0

3:0

Umístění

Naši školu reprezentovali: Štěpán Resl, Adam Sucharda, Jakub Šourek (6. B), Mikuláš Borovička, Martin
Grunt, Adam Horčička, Tomáš Karban (7. A), Filip Novák, Tomáš Kuchař, Radek Průša, Tomáš Rejzek, Petr
Souček (7. B)

Radek Štaff
14

Běh 17. listopadu
Ve středu 15. listopadu 2017 se v Kopidlně uskutečnil
další ročník tohoto běhu, přestože vichřice, která se
nedávno naší republikou prohnala, značně poškodila
zámecký park a poničila spoustu krásných vzrostlých
stromů.
Naši školu reprezentovala děvčata ve třech různých
kategoriích.
V kategorii nejmladší žákyně obsadila vynikající čtvrté místo Viktorie Bártová z 6. A. Její umístění
mohlo být ještě lepší, ale bohužel pád na trati ji pravděpodobně připravil o první místo.
V kategorii mladší žákyně jsme měli nejpočetnější a nejúspěšnější zastoupení. Na prvním místě byla
stejně jako vloni Věra Bočková ze 7. A, druhá Ema Nierostková z 8. B, Aneta Kubánková ze 7. B
obsadila 7. místo, Anežka Paličková také ze 7. B byla na 8. místě a Aneta Hudcová ze 7. A skončila
na 11. místě.
V kategorii starších žákyň byly velice úspěšné dívky z 9. A Veronika Ječná na druhém místě a Aneta
Bartková na třetím místě.
Všem dívkám blahopřeji k úspěchu a děkuji za reprezentaci naší školy.
Mgr. Jana Zumrová
Stejně jako loni
skupinou

dívek

jsem
z naší

jela se
školy

v doprovodu paní učitelky Zumrové
na Běh 17. listopadu do Kopidlna.
Před startem jsme byly napjaté
a

nervózně

jsme

pokukovaly

po našich soupeřkách. Nejodvážnější z nich se mě došla zeptat,
v jaké jsem kategorii. Daly jsme se
do řeči.
Najednou už nadešel čas závodu.
Proběhlo pár úvodních slov. Zazněla
ta dvě slova připravit, pozor……
výstřel a už se běželo šíleným
tempem. Já jsem se už od začátku snažila probít dopředu. Nebyl to nejlehčí úkol, ale u skleníku
jsem vedla celý závod. Největším překvapením pro mě byla hromada listí uprostřed trati. Po našem
proběhnutí mohli začít hrabat znovu.
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Konečně jsme probíhaly okolo rybníku. Poslední zatáčka, v ní stála Viky a paní učitelka Zumrová,
fandily. Ohlédla jsem se a za mnou někdo běžel, byla to Ema Nierostková. Bohužel jsem se bála, že
je to nějaká cizí rivalka. Takže jsem ještě zrychlila, tomu tempu Ema ale nestačila. Konečně cílová
čára. Doběhly jsme do cíle a najednou jsem si konečně všimla, kdo byl za mnou. Byla jsem hrozně
šťastná, že Sobotka je tak úspěšná.

Konečně vyhlášení. Kdo by se netěšil. Druhé místo Ema Nierostková, první místo Věra Bočková.
Dostaly jsme květiny, spoustu dalších cen. Byly jsme šíleně unavené a čekaly na autobus. Naštěstí
nás s sebou vzala jedna ze zúčastněných škol vlastním autobusem a odvezla nás až do Jičína. Odtud
jsme jely do Sobotky linkovým autobusem.
Věřím, že i příští rok budeme zase úspěšné.
Věra Bočková, 7. A

Školní šachový turnaj
Ve čtvrtek 30. listopadu 2017 se konal ve školní knihovně šachový turnaj.
Hlavním rozhodčím soutěže byl Petr Pipek a na správný průběh hry dohlíželi i
vedoucí šachového kroužku Lubomír Martínek a Oldřich Krofta. Hrálo se na
devět kol i s přestávkami. Po odehrání posledního kola vytvořil hlavní rozhodčí
výsledkovou tabulku a šly se vyhlašovat konečné výsledky. V kategorii mladších
žáků zvítězil Matěj Konečný (3. A), kategorii starších žáků ovládl Josef
Blažej (7. A), který se stal i celkovým vítězem turnaje. Všichni si odnesli
drobné ceny, ti nejúspěšnější i diplomy a vítězové obou kategorií i putovní
pohár. Turnaj jsme si všichni velmi užili a je jedno, kolikáté místo jsme v něm
obsadili. Pokud byste chtěl někdo hrát šachy, přijďte se za námi podívat
do našeho šachového kroužku. Koná se vždy v úterý od 14:00 do 16:00 hod.
ve třídě 6. B. A to zcela zdarma!
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Poř. St.č.
Jméno
1
1
Blažej Josef
2
7
Zedníček Michal
3
3
Patka Marek
4
17 Souček Petr
5
14 Polášek Jáchym
6
5
Průša Radek
7
6
Ernsten Oliver Pavel
8
4
Plíšek Tadeáš
9
11
Kuchař Tomáš
10
12 Musílek Daniel
11
10 Konečný Matěj
12
2
Matyáš Matěj
13
16 Řezba Martin
14
8
Daxner Alexandr
15
15 Polášek Jonáš
16
9
Daxner Martin
17
19 Zmatlík Jakub
18
18 Souček Jan
19
13 Pavlas Dominik

Rtg
1327
1030
1124
1000
1000
1038
1032
1100
1000
1000
1000
1229
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

FED
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE

Klub
Sk Sobotka 2009, o.s.
Sk Sobotka 2009, o.s.
Sk Sobotka 2009, o.s.
Sk
Sk
Sk
Sk

Sobotka 2009,
Sobotka 2009,
Sobotka 2009,
Sobotka 2009,

o.s.
o.s.
o.s.
o.s.

Sk
Sk
Sk
Sk
Sk

Sobotka 2009,
Sobotka 2009,
Sobotka 2009,
Sobotka 2009,
Sobotka 2009,

o.s.
o.s.
o.s.
o.s.
o.s.

Body
6
6
5
5
4½
4
4
4
4
3½
3½
3
3
3
3
3
2½
2
1

BH.
28
27½
29½
24½
24
28
26
25
17½
28
19
31
28
24
23½
18
21½
22½
19½

Oliver Pavel Ernsten, 6. A a Radek Štaff

Přátelské utkání ve florbalu se ZŠ T. G. M. Dolní Bousov
V pátek 1. prosince 2017 se utkal
výběr žáků 3. ročníku, kteří
navštěvují florbalový kroužek, se
stejně starými žáky ZŠ T. G. M.
v přátelském utkání, které se
uskutečnilo

v tělocvičně

naší

školy. Hrálo se na 2x 20 minut
hrubého času. Klukům se zápas
příliš nepovedl, ale byla to pro ně
alespoň nová zkušenost. Zjistili,
že bez dodržování alespoň těch základních taktických pokynů se uspět nedá.
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ZŠ Sobotka – ZŠ T. G. M. Dolní Bousov 3:13 (2:8, 1:5)
Branky ZŠ Sobotka: Jirků 3
ZŠ Sobotka reprezentovali: Tomáš Bázler, Alexandr Daxner, Štěpán Hrotek, Dominik Jirků, Jiří Jonáš,
Václav Kunst, Dominik Lapáček, Vojtěch Maruška (všichni 3. A), Daniel Horák, Aleš Palička, Jan Podhajský
(všichni 3. B).

Radek Štaff

Vánoční florbal cup
V pátek 8. prosince 2017se uskutečnil v tělocvičně naší školy Vánoční florbal cup pro žáky 7. – 9.
ročníku. Do soutěže se přihlásilo celkem pět týmů, které se utkaly mezi sebou ligovým způsobem.
Nejúspěšnější byli nakonec žáci 8. B (Plebáci), byť i oni našli v posledním zápase svého přemožitele.
Přehled výsledků:
Skupina A

1.
2.
3.
4.
5.

1.

Fráňové – 7. A

2.

3.

4.

5.

Skóre

Body

Umístění

1:1

3:1

0:2

1:2

5:6

4

3.

1:1

0:3

0:4

2:9

2

5.

2:1

2:4

6:9

4

4.

3:0

9:2

9

1.

10:6

9

2.

Unicorni – 7. B

1:1

První lajna – 8. A

1:3

1:1

Plebáci – 8. B

2:0

3:0

1:2

Deváťáci – 9. A

2:1

4:0

4:2

0:3

Hned po skončení turnaje proběhlo vyhlášení konečných výsledků. Nejprve byli oceněni žáci
v individuálních soutěžích. Nejlepším střelcem turnaje se stal se sedmi vstřelenými brankami Jiří
Zmatlík (8. B), nejlepším nahrávačem pak Radek Žďánský (9. A), který zaznamenal tři úspěšné
gólové asistence a cenu pro nejlepšího gólmana si odnesl Michal Šaradín (8. B), který za svá záda
propustil pouze dvě střely. Poté si diplomy převzaly i jednotlivé týmy a vítěz navíc i krásný putovní
keramický pohár.
Radek Štaff
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Střípky z historie
LISTOPAD


4. listopad 1922 – v Egyptě objevil britský archeolog Howard Carter vchod do hrobky krále
Tutanchamona v Údolí králů



8. listopad 1793 – francouzská vláda otevřela Louvre veřejnosti jako muzeum



9. listopad 1989 – pád Berlínské zdi, západní a východní Berlín se spojily



20. listopad 1945 – zahájení Norimberského procesu



26. listopad 1346 – Karel IV. byl korunován králem Svaté říše římské



27. listopad 1989 – probíhala „Sametová revoluce“

PROSINEC


4. prosince 1941 – do Terezína dorazil první transport Židů



6. prosinec 1774 – Marie Terezie vydala Všeobecný školní řád



16. prosinec 1773 - Bostonské pití čaje - bostonští občané se v přestrojení za indiány
zmocnili zásilky čaje na lodích v přístavu a na protest proti britskému čajovému zákonu
všechen čaj vysypali do moře



19. prosinec 1915 – narodila se Édith Piaf



21. prosinec 1834 – ve Stavovském divadle poprvé zazněla česká hymna „Kde domov můj?“



29. prosinec 1989 – prezidentem ČR byl zvolen Václav Havel
Lucie Schönová, 8. A

Tutanchamon
Tutanchamon byl synem faraona Achnatona, matka prozatím
není známá. Velký vliv měla na Tutanchamona v dětství jeho
babička z otcovy strany – královna Teje. Z mnoha pramenů
vyplývá, že malý Tutanchamon měl s otcem spory ohledně
víry, otec uctíval pouze jednoho hlavního boha Atona.
Tutanchamon začal po vzoru babičky uctívat i boha Atuma,
který podle pověsti stvořil svět, i přesto se Achnaton v 9
letech oženil se svou nevlastní sestrou. Každý faraon v době
nástupu

na

trůn

musel

přijmout

ještě

jedno

jméno,

Tutanchamonovo trůnní jméno bylo Nebcheprure. Když
Tutanchamon převzal vládu nad Horním i Dolním Egyptem byl
už

celý

Egypt

nějakou

dobu

ohrožován

hospodářskou

a politickou krizí. Mladý faraon chtěl, aby všichni obyvatelé
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jeho země začali věřit pouze v jednoho boha, ale kněžstvo si stálo za svým, a proto mladý
a nezkušený král raději ustoupil a vyhlásil návrat k původním bohům a obnovil zrušené svátky.
Tutanchamon stál v čele Egypta necelých deset let a v osmnácti letech zemřel. Zemřel nečekaně,
díky tomu nebyla jeho hrobka hotová. Nabalzamované tělo faraona uložili do hrobky, která nebyla
primárně určená právě jemu, ale vojevůdci Ajemu, proto byla hrobka velice skromná. Řemeslníci
měli 70 dní na to, aby hrobku dokončili a mohla posloužit ke svému účelu. Tutanchamonova hrobka
se nachází v Údolí králů, a i když je svého druhu nejmenší hrobkou v této oblasti, je bezesporu
nejznámější. Nebýt archeologa Howarda Cartera, který tuto hrobku objevil, dnes bychom o faraonu
Tutanchamonovi nevěděli téměř nic. Egypťané, stejně jako jiné starověké civilizace věřili
v posmrtný život, proto měl při odkrytí hrobky u sebe faraon mnoho věcí, které by mohl ve svém
příštím životě potřebovat (jídlo, látky, vázy a hlavně velké množství nádherných předmětů
vyrobených ze zlata). Tutanchamonův poklad je sice krásný a fascinující, ale hrobka není nějak
obzvlášť hezká, skládá se ze čtyř místností, v jedné z nich je umístěn křemencový sarkofág, který
je v hrobce ponechán dodnes a slouží jako jedna z největších atrakcí pro turisty.

Lucie Schönová, 8. A
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Odcizené vánoční ozdoby
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Adriana Roxerová a Karolína Škaloudová, 6. B
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Rozhovor s panem učitelem Mgr. Miloslavem Najmanem
1. Odkud pocházíte?
Z Jičína.
2. Jak se Vám tu líbí?
Líbí se mi tu moc.
3. Byl jste v Sobotce a okolí již dříve, než jste tu začal učit?
Ano, na různých výletech.
4. Jak se Vám tu učí?
Dobře.
5. Jak se Vám líbí Sobotecko a okolí?
Sobotka a okolí mají příjemnou atmosféru.
6. Jak se Vám líbí naše škola?
Je pěkná.
7. Jak se Vám líbí školní zahrádka?
Zahrádka se mi líbí.
8. Co byste změnil na naší škole?
Mám rád teplé barvy, proto bych chodby vymaloval okrovou barvou.
9. Kde jste učil před rokem?
Učil jsem na škole v Turnově.
10. Jakou třídu tady máte nejraději?
Dobře se mi učí v 6. A.
11. V předmětu pěstitelské práce se Vám lépe učí dívky nebo chlapci?
Dívky, protože jsou klidnější.
12. Na naší škole, oproti té minulé, se Vám učí lépe, nebo snad hůř?
To se nedá jednoznačně určit.
Viktorie Bártová, 6. A

Vtipy


Povídají si dvě sousedky:
"Budeme se teď stěhovat do krásného prostředí."
"My také budeme v klidnějším."
"Opravdu? Vy se také stěhujete?"
"Ne, my zůstáváme."
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"Spíte při otevřeném okně, jak jsem vám minule radil?" ptá se lékař v ordinaci.
"Ano."
"A zmizela ta bronchitýda?"
"Zatím jen počítač a mobil."
Muž přijde z města.’’ Tady jsem ti koupil zlatý prsten!’’
’’Jé, moc ti děkuji. A je to pravé zlato?’’
’’Ovšem! A jestli není, tak mě okradli o dvacet korun.’’
V práci mě upozornili, že jsem jeden z posledních, který
neodevzdal anonymní dotazník.

Eliška Havlíková, 7. A

Anketa na téma „Škola slaví“
Škola letos slaví 125. výročí od svého založení. Kdyby sis měl přát od školy jeden dárek, co
by to bylo?
Šly jsme společně s Věrou Bočkovou, obcházely třídy a ptaly jsme se dětí, co by si přály za dárek.
Originálnější odpovědi měl první stupeň. Tak například děti ze 3. A by si přály mít ve třídě mini zoo.
Matěj Boček a František Hron ze 4. A by si moc přáli interaktivní tabuli do své třídy. Ve 4. A by si
také přáli stolní fotbálek. Děti si také přály mít tablet, aby nemusely nosit příliš učebnic.
Nejčastějším přáním na obou stupních však byly eskalátory, a aby se ve škole mohly používat mobilní
telefony. Všichni žáci ze 7. A a 8. A by si přáli free wi-fi. Ve třídě 9. A nebyly odpovědi o moc
jinačí. A jedna anonymní odpověď na závěr, která mluví za vše: „Chtěla bych, aby měla škola to, co
potřebuje.“
Eliška Havlíková a Věra Bočková, 7. A

Anglická křížovka
auto
hlava
dárek
zážitek
ryba
strom
veselý
rok
sourozenci
Kristýna Novotná, 8. B
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Německá křížovka
rukavice
zimní boty
svetr
kočka
deštník
šála
vlněná čepice
bunda
kabát
pes
Petr Souček, 7. B

Kdo je kdo?
Poznáš na dětských fotografiích zaměstnance naší školy? Zkus si tipnout, kdo se za dětskými
tvářemi skrývá?

Miroslava Drbohlavová

Pavla Kozáková

Radek Štaff

Marcela Pipková

V minulém čísle Soboteckého školáka jsme zveřejnili další čtyři dětské fotografie zaměstnanců naší
školy. Do poznávací soutěže se zapojilo celkem devět soutěžících, z nichž tři rozeznali správně dvě
fotografie a čtyři jednu fotografii. Zbylí soutěžící nepřiřadili správné jméno ani k

jedné

fotografii. Z nejúspěšnějších odpovědí jsme vylosovali jednu žačku, která od nás obdrží drobnou
cenu. Vítězkou se stává Eliška Plíšková z 5. A.
I v tomto čísle budete moci hádat jména ke čtyřem fotografiím. Správné odpovědi nám opět
házejte do schránky Soboteckého školáka. Uzávěrka soutěže je 9. února 2018.
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Tak, koho poznáváte na následujících čtyřech fotografiích?

Radek Štaff
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Příjemné prožití svátků vánočních,
pevné zdraví a hodně štěstí
v novém roce
Vám přejí
žáci a zaměstnanci
ZŠ Sobotka
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