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Úvodní slovo
Milí čtenáři,
nastal čas, na který se těší všechny děti celý rok, čas Vánoc. Ještě než se rozutečete na vánoční
prázdniny, připravili jsme si pro Vás s naší redakcí 2. číslo Soboteckého školáka. Zmapovali jsme
v něm opět dění v naší škole za uplynulé dva měsíce. Absolvovali jste řadu exkurzí, preventivních
pořadů a besed, naši nejmenší si náramně užili Disney karneval, který si pro ně pečlivě připravili žáci
9. ročníku. Naši žáci se také zapojili do mnoha sportovních soutěží, ve kterých zaznamenali mnoho
úspěchů. Byly to zejména florbalové turnaje nebo běh 17. listopadu. Tradičně jsme se zapojili do
populární řemeslné soutěže „Já už to znám, umím“. Velkou událostí v naší škole byl křest dětské
knihy „Co mě těší na světě“, jejíž ilustrátorkou je naše paní učitelka MgA. Adéla Brabcová.
SLOŽENÍ REDAKCE
SOBOTECKÉHO ŠKOLÁKA
školní rok 2016/2017

popřál

radostné

prožití

svátků

vánočních,

hodně

dárků

pod

stromečkem a v novém roce 2017 pevné zdraví, mnoho štěstí a
úspěchů.

Šéfredaktor:
Radek Štaff
Redaktoři:
Věra Bočková
Monika Jirků
Aneta Kubánková
Petr Souček
Barbora Bártová
Nikola Jurigová
Lucie Schönová
Kristýna Novotná
Jan Pohl
Lucie Reslová
Natálie Klímová
Adéla Kuželová
Michaela Pažoutová

Závěrem mi dovolte, abych Vám za celou redakci Soboteckého školáka
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6. A
6. B
6. B
7. A
7. A
7. A
7. B
8. A
8. A
9. A
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Celobarevnou verzi časopisu si můžete přečíst na našich
internetových stránkách.

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

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

vydáno dne: 21. 12. 2016
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Zeměpisná exkurze
Dne 24. října 2016 se konala
exkurze do planetária v
Praze
a
do
muzea
v
Benátkách
nad
Jizerou.
Nejprve
jsme
jeli
do
Benátek.
Šli
jsme
do
interaktivního muzea. Tam
jsme si mohli vyzkoušet
rytířskou
zbroj.
Např.
drátěnou košili, která vážila
osm kilogramů nebo helmu či
princeznovské šaty. Druhá
část expozice byla věnovaná
přírodě. Viděli jsme tam
zvířata, co u nás žijí i
ostatky člověka. Mohli jsme
si sestavit erb z keramických
kousků, které jsme vykopali. Nakonec jsme si mohli koupit suvenýr. Poté jsme se přesunuli do Prahy
do planetária. Budova zvenku nebyla moc pěkná, ale uvnitř byla moderně zařízená. Mohli jsme si
mnoho věcí zkusit. Přešli jsme do promítací místnosti. Začal program o pohybech Země. Věděli jste,
že Země vykonává dva základní pohyby? Dozvěděli jsme se něco nového o souhvězdích a o planetách.
Třeba, že než se Neptun otočí kolem Slunce, trvá to 165 pozemských let. Zato Merkuru to trvá
pouze 0,25 setin roku. V sluneční soustavě jsou dvě planety bez atmosféry. Jsou to Merkur a
Venuše. Proto na těchto planetách dochází k extrémním změnám teplot. Myslím, že jsme se
dozvěděli spoustu nových a zajímavých informací. Celá exkurze se nám všem líbila.

Věra Bočková, 6. A
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Návštěva SOŠ a SOU Mladá Boleslav
Dne 24. října 2016 jsme navštívili SOŠ a SOU v Mladé Boleslavi v rámci předmětu Člověk a svět
práce.
Vlakem jsme dojeli k obchodnímu centru Bondy a odtud jsme šli skoro přes celé město pěšky až ke
škole. Tam nám ukázali, jaké obory bychom případně mohli studovat. Dále jsme se rozdělili do tří
skupin a postupně jsme si vyzkoušeli různé dovednosti jako např. sestavení motoru a práce se
šrouby. Naše prohlídka pokračovala k elektrikářům, kde jsme pozorovali jejich práci. Poslední
místnost, kterou jsme navštívili, byla učebna truhlářů. Tam jsme si vyrobili dřevěnou kostku, se
kterou můžeme hrát stolní hry. Pak už jsme šli zpět na nádraží a čekali na vlak, který nás dovezl do
Sobotky.
Já sama o této škole neuvažuji, ale pro některé mé spolužáky mohla být tato návštěva inspirací pro
výběr jejich budoucího povolání.
Lucie Reslová, 8. A

Preventivní pořad „Používáme mozek“
Ve čtvrtek 3. listopadu 2016 se konal pro žáky 3 . – 9.
„Používáme mozek“.

Přednáška byla

zaměřena

ročníku preventivní pořad nazvaný

na to, jak mozek funguje a v jakém prostředí

bychom se měli učit. Lektor, který přednášel, měl pro nás připravenu spoustu rekvizit, mezi ně
patřil například model mozku, model ucha v nadpřirozené velikosti s funkčním bubínkem, pohyblivými
kůstkami a nervy,

fialový neuron, lehátko s hřebíky a další věci.

vybíral z nás posluchačů „pokusné králíky“.

Během pořadu si přednášející

Pokud někdo úkol splnil,

s obrázkem mozku a nápisem POUŽÍVÁME MOZEK.

dostal za odměnu placku

Byla tu také týmová práce dětí, které

představovaly neurony. Jejich úkolem bylo zařadit spoustu věcí do čtyř správných košů se stejným
tvarem. Soutěžily proti sobě dvě skupiny neuronů - holky a kluci . Vítězným týmem se stali nakonec
kluci. Nevím, jestli je to jen názor můj a mých nejbližších spolužáků, ale beseda se nám moc
nelíbila. Když pořad skončil, většina z nás si s úlevou oddechla, že je konečně závěr, protože
přednášející nás zcela nezaujal. I přesto děkujeme.

Barbora Bártová, 7. A
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Návštěva SOU Hubálov
Dne 7. listopadu 2016 jsme po 10. hodině ranní vyrazili do Středního odborného učiliště Hubálov.
Ihned po příjezdu na místo nás přivítal ředitel učiliště a následovala prohlídka areálu. Poté jsme se
šli podívat do dílen, kde zrovna probíhala výuka. Dále jsme se porozhlédli u automechaniků, kde jsme
strávili trošku delší dobu. Následně jsme nahlédli i k instalatérům, kovářům a svářečům. Nakonec
jsme se seznámili s chodem internátu, rozloučili jsme se a jeli jsme ke hradu Kost a odtamtud jsme
šli pěšky do Sobotky. Tato exkurze byla velice zajímavá a naučná a drtivé většině účastníků se líbila.
Jan Pohl, 8. A

Úvod do judaismu
V rámci
výuky
dějepisu
jsme
v pondělí
7. listopadu 2016 absolvovali přednášku pod
vedením Terezie Dubinové, PhD. na téma Úvod do
judaismu. Židovské (izraelské) dějiny začínají již v
období starověku. Židé se stali národem, který si
Bůh vyvolil z ostatních národů, aby se stali
kralovstvím kněží. (2. Mojžíšova 19:6) Jejich
důvěrný blízký vztah s všemohoucím Bohem měl být
pro ostatní národy krásným příkladem. Měl je
přimět, aby se toužili připojit k uctívání Stvořitele
nebe a země, jenž se Židům dal poznat pod
jménem:,,Jsem, který jsem.“ Doslovný význam je:,,Ten, jenž způsobuje bytí“. (2. Mojžíšova 3:14, 15)
Boží jméno je v písemné formě vyjádřeno souhláskami JHVH. Dodnes je používáno v židovském i
křesťanském náboženství. Hebrejským písmem napsané jej můžeme vidět v židovské škole v Jičíně,
č. p. 100. Židé píší i čtou zprava doleva. Židovské dějiny jsou s všemohoucím Bohem pevně spjaty.
Můžeme se o tom dočíst ve Starém zákoně nazývaným hebrejská Bible, neboli Tóra. Židé se k
uctívání jediného Boha scházeli nejdříve ve Svatostánku, později v chrámu v Jeruzalémě (z něhož
zůstala jen západní zeď) a ještě později v synagogách. Slovo synagoga pochází z řeckého
,,synagogé,, což znamená shromáždění.
Záznam o jičínské synagoze:
První doložená zpráva pochází z května 1773, kdy byla na střechu synagogy umístěna Davidova
hvězda. Její původ se vztahuje ke 14. století, k Židu Jakobu Baševi von Treuenburg, který působil
jako finančník rakouských císařů. Pravidelné bohoslužby v synagoze probíhaly do začátku 2. světové
války. V lednu 1943 byla necelá stovka jičínských Židů odvezena transportem do Terezína. Většina z
nich ještě téhož roku zemřela rukou nacistů v koncentračním táboře Osvětim. Po válce tato
synagoga sloužila jako skladiště. Později se v ní sušily a ukládaly léčivé byliny. Dnes je jičínská
synagoga zařazena do projektu Revitalizace židovských památek v ČR. Vlastníkem synagogy je
Židovská obec v Praze. Provozovatelem je obecně prospěšná společnost Baševi.
Zajímavosti:
Muži se modlili v synagoze odděleně od žen a dětí.
Dospělým se chlapec stal ve třinácti letech.
Modrá malba v synagoze znázorňuje nebe= boží přítomnost.
6

Doplň následující křížovku:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

1. Kdo chtěl Židy vyhladit?
2. Co znamená slovo synagogé?
3. V jakém městě je pozůstatek chrámu, z něhož zůstala jen západní zeď?
4. Jak se jmenoval koncetrační tábor, kde zemřela většina Židů z Jičína?
5. Komu dělal Baševi von Treuenburg finančníka? (uveď v jednotném čísle)
6. Do jakého projektu je jičínská synagoga zařazena?
7. Koncové jméno zakladatele jičínské synagogy?
8. Kde se ze začátku scházeli židé k uctívání jediného Boha?
9. Jak se říká hebrejské Bibli?

Petr Souček, 6. B

Návštěva Národní galerie v Praze
Ve středu 16. listopadu 2016 jsme jeli na dějepisnou exkurzi do Prahy. Od autobusu jsme prošli
Pražským hradem k prvnímu cíli naší exkurze – Schwarzenberskému paláci. Tento palác je jednou
z nejkrásnějších a nejzajímavějších renesančních staveb v Praze. V minulosti sloužil jako
reprezentativní sídlo českých králů a v současnosti je tam umístěna stálá expozice Národní galerie.
Expozici „Od rudolfinského umění až po baroko v Čechách“ nám zajímavě popsala paní průvodkyně.
Kromě nejrůznějších obrazů a soch jsme viděli i originál obrazu podobizny Humprechta Jana
Černína z Chudenic, jehož kopii můžeme vidět při návštěvě našeho loveckého zámečku Humprecht.
Po prohlídce paláce jsme na Loretánském náměstí navštívili soubor barokních staveb - Loretu. Tam
mě nejvíce zaujala Svatá chýše, což je podle legendy domek, ve kterém žila Panna Maria v Nazaretu
a který andělé přenesli přes moře do jihoitalské Lorety. Podle tohoto poutního místa byly stavěny
napodobeniny a jedna z nich je právě v Praze.
Myslím si, že většině z nás se exkurze o baroku líbila. A navíc - všichni jsme se cítili lépe díky
důkladným bezpečnostním opatřením na Pražském hradě.
Lucie Reslová, 8. A
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Od Karibiku k mayským pyramidám
Dne 16. listopadu 2016 se konal pro 7. A a 7. B
třetí a čtvrtou vyučování hodinu zeměpisný pořad
na téma Karibik a mayské pyramidy. Vše začalo tak,
že jsme se usadili v učebně přírodopisu, kde nám
cestovatel Pavel Chlum povídal o své cestě do
Karibiku.

Fotografie

jsme

si

prohlíželi

na

interaktivní tabuli. S panem Chlumem jsme se již
setkali v 5. třídě, kdy nám přednášel o Srí Lance.
Dozvěděli jsme velmi zajímavé věci o poloostrovu Yucatan, který částečně už známe ze zeměpisu.
Na Yucatanu se právě nacházejí mayské pyramidy. Pyramidy se postupně objevují, takže je možné,
že prales ukrývající tyto obrovské velkolepé stavby, může odkrýt ještě další pyramidy. Viděli jsme
spoustu zajímavých fotek z jeskyní různých parků. Díky fotografiím jsme navštívili Belize a festival
barev. Zjistili jsme, že se členové výpravy potápěli v nádherných korálových útesech. Mohli jsme
spatřit i zajímavé tvory jako velkého mravence a zajímavé pavouky. Z některých fotografií
vyplývalo, že na poloostrově Yucatan žijí velmi chudí lidé. Celá přednáška se nám velmi líbila. Byla
moc zajímavá a už teď se těšíme na další shledání, na další poutavá vyprávění.
Zdroj fotografie: www.google.com

Barbora Bártová, 7. A

Větrníkový den
V letošním školním roce se naše
škola zapojila do celorepublikové
akce, která je zaměřena na
podporu
dětí
nemocných
cystickou fibrózou.
„Větrníkový den“ se uskutečnil
21.
listopadu
2016.
Česká
republika se tímto připojila
k Evropskému dni pro cystickou
fibrózu.
Žáci 1. stupně si vlastnoručně
vyrobili pěkné barevné větrníčky,
které se hromadně roztočily
v deset hodin v atriu školy při společném fotografování. Cílem Větrníkového dne je upozornit na
všechny, kteří touto vážnou nemocí trpí. Zároveň si děti připomněly, jak důležité a křehké je zdraví
člověka, že je třeba si ho vážit a chránit jej.

Mgr. Alena Slavíková
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Exkurze třetích tříd do Dobrovice
V pátek 25. listopadu 2016 se žáci třetích tříd vydali na exkurzi do Dobrovice. Zde navštívili
muzeum a také provoz zdejšího cukrovaru v době řepné kampaně.
Prostřednictvím výukového programu pro ZŠ „ROK
NA POLI“ se děti seznámily se základy pěstování
rostlin, pracemi na poli a proměnami přírody během
roku. Prohlédly si zemědělskou expozici, kde měly
možnost vidět rozmanité staré zemědělské nářadí i
stroje, seznámily se s tím, jak se dříve na polích
pracovalo. Součástí programu byly i činnosti na
interaktivní tabuli a drobná tvorba ve výtvarné
dílně. Závěr patřil krátké pohádce.
Během
prohlídky
areálu průmyslového závodu
cukrovaru a lihovaru včetně vnitřních prostor se
žáci dozvěděli, že řepná bulva se zde zpracuje
naprosto celá beze zbytku. Vyrábí se zde nejen cukr,
ale také obnovitelná energie (bioethanol) a líh. Žáci
během prohlídky obdivovali ohromné prostory
jednotlivých hal i veliké stroje a zařízení.
Historie zdejšího cukrovaru sahá do roku 1831, cukr
se zde tedy vyrábí nepřetržitě již 185 let.
V posledních letech prošel cukrovar výraznou
modernizací a dnes patří mezi největší závody ve střední a východní Evropě.
Děti byly z této exkurze doslova nadšené a odvážely si spoustu zážitků.

Mgr. Alena Slavíková

Lampionový průvod
A je to opět tady. Je 27. listopadu 2016 a začalo krásné období adventu plné dětské nedočkavosti,
psaníček pro Ježíška a také adventních zvyků, tradic a lidových obyčejů.
Krásnou tradicí se u nás v Sobotce stal lampionový průvod,
který i letos vyšel od základní školy. Děti se s rozsvícenými
lampiony, lucerničkami, lampičkami a různými blikačkami spolu
s rodiči i prarodiči vydali soboteckými uličkami na náměstí.
Tady program prvního adventního podvečeru pokračoval
nejen rozsvícením vánočního stromu, ale i prvními letošními
vánočními koledami, písničkami a skladbami v podání dětí i
dospělých. Byly to příjemně strávené chvíle, které každého
alespoň trochu svátečně naladily a potěšily.
Miroslava Drbohlavová
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Výlet do Archeoparku Všestary a na výstavu o vánočních zvycích
Dne 28. listopadu 2016 jsme jeli na exkurzi do Archeoparku
Všestary a na výstavu o vánočních zvycích. Nasedli jsme do
autobusu. Když jsme dojeli na místo, většina z nás viděla první
letošní sníh. Takže se po cestě koulovala. Vešli jsme do budovy
Archeoparku. Paní průvodkyně nás hned poslala do šaten. Poté
začal program. Béčko šlo nejdříve na film a my jsme šli na
prohlídku budovy. Tato budova má tři části. První je „PODZEMÍ“.
Podzemí proto, že se tam nacházejí archeologické nálezy. Paní průvodkyně nám pokládala různé
otázky. Třeba v jaké části jeskyně asi žili neandrtálci? Hned na začátku jeskyně. Co se těžilo?
Trvalo to velmi dlouho, než na to někdo přišel. Nakonec ale někdo vykřikl: pazourek. Také nám řekla
3 typy pohřbívání: zpopelnění, mohyly, řadové hroby. Když zemřel bohatý, zabili třeba jeho otroka
nebo jeho zajatce. Bylo tam celé tělo pána a pouze lebka otroka či zajatce. Byl to důkaz moci.
Chudší rodiny se nechávaly zpopelnit. Do hrobů dávali lidé věcné dary. Věřili na posmrtný život.
Druhé patro je pojmenováno „ZEM“. Je tam obrovský model přírody v pravěku. Byly tam vyobrazeny
všechny typy vesnic. První vesnice tvořily podlouhlé domy z hlíny, dřeva a rákosu. Pokročilejší se
stavěly na bahnitých plochách, aby se jejich protivníci zabořili do bahna a oni je pak jednodušeji
zabili. Nejpokročilejší byly osady opevněné hradbou. Osady měly dvě části. První byla velmi rozlehlá
planina, kde se pásla domácí zvířata. A vyráběli tam různé výrobky. Za dvojitým příkopem byla další
hradba a za ní žili obyvatelé těchto malých osad. Dozvěděli jsme se dva hlavní dopravní prostředky,
které se v té době používaly. Byla to loď a vůz. Dříve neexistovaly peníze, tak se věci vyměňovaly za
jiné. Tomu se říká směnný obchod. Lidé měli zajímavá místa k uctívání bohů. Tato místa měla
většinou tvar kruhu. Byla ohrazena hradbou a před hradbou byl příkop. Do toho objektu vedly čtyři
cesty. Většinou se obětovala úroda, ale někdy dokonce i lidé. Třetí patro se nazývalo „NEBE“. To
bylo zopakování celé výstavy. Poté jsme šli na film. Ve filmu nám ukazovali, jak se zpracovával
pazourek a vyráběla keramika. U nás se používal metabazit, protože u nás nejsou přirozená ložiska
pazourku. A další otázky paní průvodkyně? Z čeho se dělá bronz? Z mědi a cínu. Jak se tavilo
železo? Posílala nám na ohmatání spoustu věcí: sekeru, meč a další nástroje. Poté jsme šli ven. Tam
měli postavené chýše a domky z té doby. Dokonce jsme si na konec mohli vyzkoušet sekat dříví, je
to velmi namáhavé, obdělávat pole, brousit metabazit, také lovit oštěpem. To byl konec prohlídky
Archeoparku Všestary. Vyrazili jsme do Pardubic na výstavu o Vánocích. Nejdříve jsme čekali na
paní průvodkyni v zámeckých zahradách. Dlouho však nešla, a tak jsme si šli zámecké zahrady
prohlédnout. Pan učitel si vzal „béčko“ a paní učitelka „áčko“. Viděli jsme pávy a kozy. Někteří měli
z koz puštěných na volno i strach. Pak jsme se vrátili zpátky na nádvoří. Tam na nás už čekala paní
průvodkyně. Vzala nás do zámku. Měli jsme se rozdělit do dvojic. Já jsem šla s Áňou Kubánkovou.
Dostaly jsme papír, na němž byly nakresleny různé obrázky. Měly jsme poznat, co to je. Já s Áňou
jsme to měly první a bez chyby. Poté jsme se všichni přesunuli do promítací místnosti. Paní
průvodkyně mluvila o vánočních zvycích. Dříve se dávaly jako dárek na Vánoce jen ořechy a jablka.
Vysvětlila nám, co je masopustní průvod. Ukázala zabijačku prasete a mnoho dalších vánočních
tradic. Myslím, že tato exkurze byla povedená.
Věra Bočková, 6. A

zdroj obrázku: www.google.com
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Disney karneval

Disney. Pod pojmem Disney si představím Disney postavy, Disney zámek, Disney písničky… A tak to
bylo i na našem školním karnevalu, nebo spíše jsme se snažili, aby to tak bylo. S výzdobou jsme si
dali hodně, hodně práce. Možná až moc! Měli jsme si
trochu více zorganizovat program. Každopádně celý
„Disney“ proces nás všechny velmi bavil. Pro většinu
z nás to byla jedna z posledních akcí, které děláme
společně jako třída. Nicméně zpátky ke karnevalu.
Míša, naše hvězdná organizátorka všeho malovaného,
rozhodla, že bude tělocvična rozdělena do čtyř
částí: džungle, ráj princů a princezen, šmoulové a
ledové království. Byla pro to úplně nadšená. A když
jsme mimochodem přesunuli termín, málem mi
brečela na rameni. Výzdoba se nám myslím moc povedla, hlavně ledové království a princezny.
Šmoulové byli, no, hezky řečeno „nudní a trapní“, ale když se přidaly krepáky a balónky, šmoulí svět
zase ožil. Kluci měli na starost hudbu, která se
jim až na výjimky povedla. Pokud to čtou (což
pochybuji), tak je to jen objektivní kritika, ale
mohlo tam být více dětských písniček a méně
Star Wars znělek. Kostýmy byla věc, na
kterou jsem se strašně těšila. Ale jako
obvykle, když se na něco těšíte, určitě se to
pokazí. Chtěla jsem jít společně s Péťou za
Minnie.
11

Problém však nastal s líčením. Jak

jsme si chtěly udělat černobílý obličej, jako
Minnie

vypadaly

z černobílého

filmu

jsme
a

spíš

naše

jako

„drdůlky“

představující uši vypadaly jako dvě rašící
houby. Ale ani to nám nemohlo zkazit
karneval. Samozřejmě se to na začátku
neobešlo bez nějakých potíží. Například že
nešla světla nebo že kluci dali skoro všechny
bonbóny dětem za aktivity za pouhých
patnáct minut (což jim mimochodem ještě
dnes vyčítám). To ale předbíhám. Musím
říct, že na začátku byly děti nesmělé, což se dalo čekat, takže Minnie, Prasátko, Růženka a Pikachu
(Ano, Pikachu není Disney, ale co je špatného na tom, když vyčníváš z davu?) se snažili šířit pozitivní
náladu, zábavu, tanec a zpěv. Což se jim nakonec povedlo. Hrála se židličkovaná, u které jsem
nevydržela si s kamarádem nezahrát, skákalo se v pytlích, hrál se florbal, fotbal… Vše, co nás
napadlo, nebo spíš, co bylo po ruce. Stejně si ale myslím, že jsme si to všichni užili, a doufám, že i
děti. A taky bych chtěla poděkovat všem učitelům, co nám umožnili pracovat na výzdobě.
Adéla Kuželová, 9. A

Hudební pořad – 90. léta ve světovém rocku
V prvním adventním týdnu se celý druhý
stupeň zúčastnil rockového pořadu. Krátce
před jedenáctou hodinou už byli všichni
nachystaní v gymnastickém sále. Tentokrát
pro

nás

bylo

připraveno

shrnutí

toho

nejdůležitějšího, co se na hudební scéně
přihodilo v 90. letech. Kromě zajímavého
povídání

jsme

si

poslechli

i

spoustu

hudebních ukázek z alb jednotlivých skupin.
Slyšeli jsme například The Beatles, Rolling
Stones, Nirvana, Pink Floyed, U2, Pearls Jam
a mnoho dalších.
Žáci 9. tříd se aktivně zapojili do části pořadu, která byla věnována jejich dotazům, i do závěrečné
soutěže. Celkově si myslím, že se dvouhodinový program povedl a byl pro nás přínosem. Proto ho
hodnotím 9 body z 10. AŤ ŽIJE ROCK!
Kristýna Novotná, 7. B
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Mikuláš ve škole

Jestlipak jste byly
hodné, děti? A naučily
jste se nějakou
básničku nebo
písničku?

A to se podívejme! A
já už myslel, že
odejdu s prázdným
pytlem!

No, dle mých
záznamů, je tu
hříšníků víc
než dost!

Ale básničku
umíme!
Zachránit tě od pekla může
už jen kniha hříchů!
Jestlipak tam mám tvé
jméno?

Hochu, hochu,
čuchám, čuchám
lumpárny!

Asi mně to
jen tak
neprojde!

A jak to všechno dopadlo? Čerti si sice několik hříšníků ve svém pytli odnesli, ale po řádné domluvě a
slibu dětí, že se polepší, je opět vrátili do třídy.
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Knížka, která pohladí
V předvánoční páteční odpoledne 9. prosince 2016 proběhl v atriu základní školy za účasti autorky a
ilustrátorky křest knížky veršů pro děti „Co mě těší na světě“.

Autorkou publikace pro nejmenší čtenáře je básnířka Milena Hercíková, ilustrace k jednotlivým
básničkám na míru vytvořila výtvarnice Adéla Brabcová, která na naší škole učí výtvarnou výchovu.
Na úvod zazněla známá melodie z pohádky Tři oříšky pro Popelku v podání flétnistek Kateřiny
Badové a Kristýny Ceeové, poté nastoupily děti ze 2. B, které si pod vedením paní učitelky Kateřiny
Jiráskové připravily krátké pásmo veršů ze křtěné knížky a následně ji růží přivítali na svět
ředitelka školy Jana Knapová a divadelní režisér Josef Kettner.

Všichni přejeme knížce „ Co mě těší na světě“, aby se dostala k velkému počtu malých čtenářů a k
jejich rodičům, aby udělala radost dětem pod vánočním stromečkem. V dnešní době je trh sice
zahlcen velkým množstvím publikací pro děti a mládež, ale kvantita zabíjí kvalitu, a tak je často
velký problém najít takto vkusnou publikaci.
Mgr. Naďa Ortová
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Beseda s malířkou a spisovatelkou Andreou Popprovou
V pondělí 12. prosince 2016 navštívily děti 1. ročníků městskou knihovnu, do které zavítala malířka a
spisovatelka Andrea Popprová. Ta dětem představila několik svých knih a pobesedovala o tom, jak se
taková kniha tvoří, píše a maluje. Seznámila je se svou poslední knihou „Čekání na Vánoce“, která
zachycuje adventní čas, zapomenuté zvyky i obyčeje a příjemně vyplní malým čtenářům předvánoční
čas.

Mgr. Marcela Havlíková

Přírodovědný klokan 2016
Ve středu 12. října 2016 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) a Junior (1. a 2.
ročník SŠ). Letos se do soutěže zapojilo 11 žáků.
Výsledky soutěže Kadet na naší škole:
1.
Klímová Natálie (9. A)
2.
Kuchař Vojtěch (9. A)
3.
Zedníček Michal (8. A)
3.
Richterová Lucie (9. A)
5.
Köhlerová Patricie (9. A)
6.
Havlík Jiří (9. A)
7.
Vorlíčková Adéla (8. A)
8.
Řezbová Simona (8. A)
9.
Loumová Petra (9. A)
10.
Kubeček Filip (9. A)
11.
Kuželová Adéla (9. A)

59 bodů
58 bodů
54 bodů
54 bodů
50 bodů
48 bodů
35 bodů
34 bodů
27 bodů
21 bodů
19 bodů
Mgr. Jana Zumrová
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13. ročník soutěže „Já už to znám, umím“
Královnou mezi soutěžemi je jednoznačně „Já
už to znám, umím“

pořádaná Střední školou

technickou a řemeslnou v Novém Bydžově.
Vždyť kde se sejde průměrně 450 účastníků
ze 40 škol, aby si to rozdali ve znalostech
praktických

oborů?

Klobouk

dolů

před

organizátory soutěže, která letos vstoupila do
13.

ročníku.

Naše

škola

se

pravidelně

zúčastňuje a i letos jsme se mezi soutěžícími
neztratili, byť se nás zapojila oproti jiným
školám hrstka.
Velmi pěkné bronzové umístění získala Lucie Richterová v kategorii Zahradník, kde soutěžilo 35
žáků.
Stejné umístění získal žák osmého ročníku Jan Pohl v kategorii Automechanik z počtu 41
soutěžících.
Dále soutěžily Petra Loumová a Klára Rozhonová jako kuchařky (36. a 46. místo z 63 účastníků),
Michaela Pažoutová a Adéla Kuželová jako cukrářky (26. a 35. místo z 93 účastníků).

A kde jsou všichni ostatní žáci hrdě se hlásící na učební obory SOU Škoda Mladá Boleslav?
Zatímco borci soutěžili, pedagogové absolvovali setkání se zástupci velkých zaměstnavatelů regionu,
kteří si jedním dechem a bez servítků stěžovali na nedostatečný počet kvalifikovaných a manuálně
zručných zaměstnanců a nabádali nás pěstovat ve školách pozitivní vztah k manuální práci a morálně
volní vlastnosti s tím související, s čímž nelze než souhlasit.
Mgr. Břetislav Šimral
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Soutěž ve šplhu
V říjnu proběhla první soutěž v rámci projektu Žijeme zdravě, které se
mohou účastnit dívky a chlapci 2. stupně.
Mladší žákyně (6. a 7. ročník)
1. Ema Nierostková
2. Aneta Hudcová
3. Lucie Bryxí
4. Anežka Paličková
5. Věra Bočková
6. Aneta Kubánková
7. Alexandra Kortanová

6,31s
7,43 s
8,40 s
8,50 s
8,56 s
10,00 s
11,60 s

Starší žákyně (8. a 9. ročník)
1. Adéla Vorlíčková
2. Petra Loumová
3. Adéla Kuželová
4. Helena Matyiová

8,56 s
9,72 s
11,13 s
11,78 s

Mladší žáci (6. a 7. ročník)
1. Adam Stránský
2. Petr Souček
3. Martin Grunt
4. Karel Kraus
5. Jiří Zmatlík
6. Antonín Dudek
7. Jaroslav Klouček
8. Adam Horčička
9. Vojtěch Rejzek
10. Mikuláš Borovička
11. Matěj Zedníček

5,12 s
6,28 s
7,59 s
7,66 s
7,77 s
8,28 s
8,75 s
9,90 s
9,94 s
11,56 s
13.38 s

Starší žáci (8. a 9. ročník)
1. Matěj Klouček
2. Jakub Stránský
3. Filip Kubeček
4. Jan Pažout
5. Lukáš Jandík
6. Tomáš Picek

4,59 s
5,13 s
5,19 s
5,69 s
6,94 s
7,06 s
Mgr. Jana Zumrová
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Běh 17. listopadu
Dne 9. listopadu 2016 se skupina žákyň naší školy zúčastnila v Kopidlně 48. ročníku Běhu
17. listopadu. Když jsme tam přijely, bylo pro nás připravené zázemí, kde jsme dostaly čaj a
tatranku. Nejdříve běhaly školky. Poté jsme byly na řadě my. Jako nejmladší žákyně jsme běžely
pouze 620 m. Běželo se po asfaltové silnici kolem skleníku. Já jsem dopadla z naší skupiny nejlépe,
byla jsem první. Aneta Hudcová čtvrtá a Aneta Kubánková sedmá. Od začátku jsem se pohybovala
na druhém místě, ale nakonec jsem předběhla i tu první dívku. Anetka Hudcová byla málem třetí,
jenže ji v posledních metrech předběhla jiná závodnice. Dostala jsem odměnu, která obsahovala
šampon, sadu pravítek, sušenku, kytku a diplom. V kategorii mladších žákyň si z našich dívek nejlépe
vedla Ema Nierostková, která obsadila 5. místo. Starší žákyně běžely 1 000 m. Obsadily prvních pět
pozic. Nutno však podotknouti, že se této kategorie zúčastnilo jen 6 závodnic. Prví byla Veronika
Ječná, druhá Aneta Bartková a třetí Petra Lomová. Starší žákyně obdržely za umístění na stupních
vítězů peněžitou odměnu, což mnohé překvapilo. První 250 Kč, druhá 200 Kč a třetí 150 Kč. Myslím,
že závody byly povedené a moc jsme si je užily.
Nejmladší žákyně:

Mladší žákyně:

Starší žákyně:

1. Věra Bočková
4. Aneta Hudcová
8. Aneta Kubánková
počet závodnic: 23

5. Ema Nierostková
7. Žaneta Vraná
13. Eliška Havlíková
14. Anežka Paličková
16. Kristýna Baniarová
17. Michaela Víchová
počet závodnic: 17

1. Veronika Ječná
2. Aneta Bartková
3. Petra Loumová
4. Adéla Kuželová
5. Klára Drapáková
počet závodnic: 6

Věra Bočková, 6. A
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Florbal cup – kategorie III
OKRSKOVÉ KOLO
Prvním ze série florbalových turnajů bylo okrskové kolo žáků 6. – 7. ročníku. Uskutečnilo se ve
sportovním areálu v Jičíně v pátek 4. listopadu 2016. Do soutěže se přihlásilo sedm mužstev, ale
nakonec jich dorazilo jen pět. Organizátor soutěže proto rozhodl, že se všechny týmy utkají ligovým
způsobem v jedné skupině. Vstup do turnaje měli kluci doslova tragický. Utkali se se 3. ZŠ Jičín a
od prvních minut vůbec nestíhali. Soupeř byl aktivní, dokázal podržet míček a hlavně střílel góly
mnohdy za přispění našeho gólmana. Výsledek 0:6 byl hrozivý a přinutil kluky pořádně se nad sebou
zamyslet. Druhé utkání s 1. ZŠ Jičín bylo z naší strany již o poznání lepší a výsledek 2:2 byl velmi
cenný, neboť soupeř z předchozích dvou duelů získal plný počet bodů. Ve třetím zápase s 2. ZŠ
Jičín se začalo klukům dařit už i střelecky, a tak zvítězili jednoznačně 5:0. Do posledního zápasu
celého turnaje šli naši chlapci s vědomím, že musí porazit 4. ZŠ Jičín o tři branky, aby si tak
zajistili postup do okresního kola. Úkol to byl nelehký, ale první branku se klukům podařilo vstřelit
poměrně brzy, což je svým způsobem uklidnilo. V polovině utkání přidali druhou, a tak zbývalo už jen
jednou rozvlnit síť za gólmanem soupeře. Čas však kvapil a i přes silný tlak se nedařilo vstřelit
postupový gól. Zbývala minuta do konce a já jsem se již chystal zkusit pawer play a odvolat gólmana,
když v tom Martin Grunt vstřelil třetí, nesmírně důležitý gól. Na závěrečné sekundy jsem posílil
obranu a výsledek si kluci již
pohlídali. Po závěrečném hvizdu
propukla

obrovská

z nečekaného

radost

postupu

do

okresního kola soutěže. Kluky
musím pochválit za neskutečnou
bojovnost, kdy se o úspěch rvali
jeden

za

druhého.

nebyly

žádné

V týmu

individuality

a

úspěchu kluci dosáhli týmovou
hrou, čehož si cením.
Přehled výsledků:
Tým
1. ZŠ Sobotka
2. III. ZŠ Jičín
3. I. ZŠ Jičín
4. II. ZŠ Jičín
5. IV. ZŠ Jičín

1.
6:0
2:2
0:5
0:3

2.

3.

4.

5.

0:6

2:2
7:2

5:0
3:0
6:2

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

2:7
0:3
3:3

2:6
1:3

2:0

Body
7
10
7
0
4

Skóre
10:8
19:5
13:12
2:16
6:9

Pořadí
2.
1.
3.
5.
4.

ZŠ Sobotka reprezentovali: M. Borovička, M. Grunt, A. Horčička, T. Karban a F. Novák (všichni 6. A), R.
Průša (6. B), L. Chrpa a O. Kalousek (oba 7. A), A. Stránský, M. Šaradín, J. Volf a M. Zoufalý (všichni 7. B).
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OKRESNÍ KOLO
Okresní kolo se odehrálo 21. listopadu 2016 ve sportovní hale ZŠ Husitská Nová Paka. Jako obvykle
se zde hrálo spravedlivým systémem, kdy se všechna zúčastněná družstva utkala systémem každý
s každým. Průběh celého turnaje byl velice vyrovnaný a do posledního kola bylo o co hrát. Náš výběr
po porážkách se ZŠ Lázně Běhrad 5:1 a se ZŠ Jičín, Poděbradova 6:0 (stejným výsledkem nás
soupeř porazil i v okrskovém kole, pozn. red.), remíze se ZŠ a MŠ Ostroměř 2:2 a výhře nad ZŠ
Hořice, Na Habru 3:2, mohl dokonce v posledním utkání bojovat se ZŠ Nová Paka, Komenského o
celkové třetí místo! Tak vyrovnaný turnaj byl. Naši chlapci však tento duel těsně prohráli a obsadili
konečnou 5. příčku.
Přehled výsledků:
Název týmu

1

2

3

4

5

6

Skóre

Body

Pořadí

1 ZŠ Sobotka

X

0:6

2:2

3:2

2:3

1:5

8:18

4

5.

2 ZŠ Jičín, Poděbradova

6:0

X

2:0

3:0

2:0

2:3

15:3

12

1.

3 ZŠ a MŠ Ostroměř

2:2

0:2

X

1:1

2:3

4:4

9:12

3

6.

4 ZŠ Hořice, Na Habru

2:3

0:3

1:1

X

3:1

3:0

9:8

7

3.

5 ZŠ Nová Paka, Komenského

3:2

0:2

3:2

3:1

X

2:2

9:11

7

4.

6 ZŠ Lázně Bělohrad

5:1

3:2

4:4

0:3

2:2

X

14:12

8

2.

Pohár základních škol ve florbalu

Česká florbalová unie uspořádala v pondělí 14. listopadu 2016 ve sportovní hale Gymnázia a SOŠ
Hořice okresní kolo Poháru základních škol ve florbalu pro žáky 1. stupně. Turnaje se letos zúčastnil
rekordní počet osmi týmů, který byl rozdělen do dvou skupin po čtyřech týmech. Výběr naší školy
s tradičním názvem „Fráňové“ se utkal ve skupině B se ZŠ Ostroměř (3:7), se ZŠ Miletín (4:2) a se
ZŠ Komenského Nová Paka (12:0). V součtu výsledků obsadili kluci druhou příčku ve skupině, čímž si
zajistili postup do semifinále turnaje. Tam narazili na vítěze skupiny A ZŠ Husitská Nová Paka.
Očekávali jsme tvrdý boj o postup do finále, ale kluci na svého soupeře vlétli bez ostychu a porazili
ho jednoznačně 3:0. Radost z postupu do finále byla obrovská! V něm jsme narazili na jediný celek,
který nás v turnaji dokázal porazit – ZŠ Ostroměř. Ta turnajem prolétla bez zaváhání a postup do
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finále si zasloužila. Finálový souboj to byl krásný,
plný zvratů, kdy se výsledek přeléval z jedné strany
na druhou. Nebylo tedy překvapením, že zápas
skončil remízou 4:4. O vítězi tedy rozhodovaly
samostatné nájezdy. Náš celek zastupovali Matěj
Boček,

Jakub

Šourek

a

Štěpán

Resl. Zápas

rozhodla až devátá série nájezdů a šťastnějším
týmem a celkovým vítězem turnaje se stala ZŠ
Ostroměř. Klukům však patří velký dík a uznání,
neboť dosáhli ve své věkové kategorii dosud
nejlepšího výsledku naší školy ve čtyřleté historii
této

soutěže.

Nejlepšími

střelci

týmu

byli

osmigólový Petr Koťátko (4. A) a sedmigólový Adam
Sucharda (5. B).

Přehled výsledků
Skupina A

1.

2.

3.

4.

ZŠ Cerekvice

ZŠ Habr Hořice

ZŠ Milovice

ZŠ Husitská NP

7:3

14:0

Skóre

Body

Umístění

3:4

24:7

6

2.

1:5

11:12

3

3.

0:8

0:29

0

4.

17:4

9

1.

Skóre

Body

Umístění

1.

ZŠ Cerekvice

2.

ZŠ Habr Hořice

3:7

3.

ZŠ Milovice

0:14

0:7

4.

ZŠ Husitská N. Paka

4:3

5:1

8:0

1.

2.

3.

4.

ZŠ Komenského
NP

ZŠ Miletín

ZŠ Ostroměř

ZŠ Sobotka

6:1

1:6

0:12

7:19

3

3.

2:6

2:4

5:16

0

4.

7:3

19:6

9

1.

19:9

6

2.

Skupina B
1.

ZŠ Komenského N. Paka

2.

ZŠ Miletín

3.

ZŠ Ostroměř

4.

ZŠ Sobotka

7:0

1:6
6:1

6:2

12:0

4:2

Semifinále:
ZŠ Cerekvice – ZŠ Ostroměř
ZŠ Husitská Nová Paka – ZŠ Sobotka

3:7

2:6
0:3

o 3. místo:
ZŠ Husitská Nová Paka – ZŠ Cerekvice

6:0

Finále:
ZŠ Sobotka – ZŠ Ostroměř

4:5 po SN

Konečné pořadí škol:
1. ZŠ Ostroměř
2. ZŠ Sobotka
3. ZŠ Husitská Nová Paka
4. ZŠ Cerekvice nad Bystřicí
5. ZŠ Habr Hořice
6. ZŠ Komenského Nová Paka
7. ZŠ Miletín
8. ZŠ Milovice

Naši školu reprezentovali: Matěj Boček (3. A), Hynek Táborský (3. B), Matěj Jirků (4. A), Petr Koťátko a
Filip Šisler (oba 4. B), Karel Pažout, Štěpán Resl, Martin Řezba, Adam Sucharda a Jakub Šourek (všichni 5. B).

Radek Štaff
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Florbal cup – kategorie IV.
OKRSKOVÉ KOLO
V úterý 8. listopadu 2016 odehráli
okrskové kolo florbalového turnaje
naši starší žáci. Konalo se za účasti
šesti škol ve sportovním areálu
v Jičíně. Naše škola byla nalosována
do skupiny B, kde se utkala s LG Jičín
(2:0) a se 4. ZŠ Jičín (3:0). Kluci si
v obou utkáních počínali suverénně a
bez větších komplikací si zajistili
postup do semifinále z prvního místa.
Tam narazili na druhý tým skupiny A –
3. ZŠ Jičín a od úvodních minut byli
velice aktivní. Dokázali si vypracovat
mnoho gólových příležitostí, které
však trestuhodně zahazovali. A jak ve
sportu často platí, když nedáš, tak
dostaneš. Soupeř využil brejku a
otevřel k naší nelibosti střelecký účet
utkání. Naši kluci se však semkli a velmi brzy vyrovnali. V tu chvíli jsem pevně věřil, že celé utkání
otočí ve svůj prospěch. To se také naplnilo a po dalších dvou brankách kluci vyhráli 3:1, čímž si
zajistili postup do okresního kola.
Přehled výsledků
Skupina A
1.
2.
3.

1. ZŠ Jičín
2. ZŠ Jičín
3. ZŠ Jičín

Skupina B
1.
2.
3.

1.
1. ZŠ Jičín

LG Jičín
ZŠ Sobotka
4. ZŠ Jičín

2.
2. ZŠ Jičín
4:0

0:4
2:6

1:0

1.
LG Jičín

2.
ZŠ Sobotka
0:2

2:0
0:1

semifinále:
1. ZŠ Jičín – LG Jičín
ZŠ Sobotka – 3. ZŠ Jičín
o 5. místo:
2. ZŠ Jičín – 4. ZŠ Jičín

3.
3. ZŠ Jičín
6:2
0:1

0:3

1:0
3:1

3.
4. ZŠ Jičín
1:0
3:0

Skóre

Body

Umístění

10:2
0:5
3:6

6
0
3

1.
3.
2.

Skóre

Body

Umístění

1:2
5:0
0:4

3
6
0

2.
1.
3.

Nejlepší střelci týmu:
Jiří Zmatlík a Jiří Havlík – 3 góly

6:3
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OKRESNÍ KOLO

Okresní kolo soutěže se odehrálo 15. listopadu 2016 ve sportovní hale Gymnázia a SOŠ v Hořicích.
Kromě šesti škol, které postoupily z okrsků, se turnaje zúčastnil i tým pořadatelské školy. Mužstva
byla rozdělena do jedné čtyřčlenné a jedné tříčlenné skupiny. Naši chlapci přijeli na turnaj s ambicí
postoupit do krajského kola, což byl jejich sen, a i já jsem byl přesvědčen, že má naše mužstvo sílu
na to, aby jej naplnil. Ve skupině B se kluci nejprve utkali se ZŠ Lázně Bělohrad a po velké bitvě
podlehli těsně 4:3. Nezbývalo tedy nic jiného, než porazit ZŠ Miletín. Touha postoupit do semifinále
byla u kluků obrovská, ale opět je zradila koncovka. Vždyť v tomto zápase nastřelili čtyřikrát tyč
soupeřovy brány. Miletínští poctivě bránili, dvakrát využili nedůslednosti v naší obraně a vyhráli 2:0.
Zklamání z vyřazení bylo obrovské a kluky čekal už jen zápas o 5. místo s domácím celkem. V něm
bylo znát, že kluci ztratili motivaci. Ale i přes nepříznivý vývoji utkání, kdy náš celek prohrával 0:1 a
následně i 1:2, našel v sobě zbytky sil a zápas nakonec otočil ve svůj prospěch (3:2). Jak naznačují
konečné výsledky, byla skupina B opravdu velmi těžká, neboť ZŠ Lázně Bělohrad celý turnaj
vyhrála, když ve finále porazila ZŠ Cerekvice 3:2, a ZŠ Miletín obsadila 3. místo. Klukům bych chtěl
poděkovat za velkou bojovnost a velmi dobrou reprezentaci školy. Nejlepším střelcem týmu byl se
třemi vstřelenými brankami Jiří Havlík z 9. A.
Přehled výsledků
Skupina A
1.
2.
3.
4.

2.

3.

4.

Gy Hořice

Gy N. Paka

1. ZŠ Jičín

ZŠ Cerekvice

2:2

0:2
1:2

2:2
1:2
0:2

Gy Hořice
Gy Nová Paka
1. ZŠ Jičín
ZŠ Cerekvice

Skupina B
1.
2.
3.

1.

2:2
2:0
2:2

ZS Miletín

2:0

1.

2.

3.

ZŠ L. Bělohrad

ZŠ Sobotka

ZŠ Miletín

4:3

4:0
0:2

ZŠ L. Bělohrad

ZŠ Sobotka

2:1
2:1

3:4
0:4

2:0

Skóre

Body

Umístění

4:6
4:6
4:3
6:3

2
1
6
9

3.
4.
2.
1.

Skóre

Body

Umístění

8:3
3:6
2:4

6
0
3

1.
3.
2.

Konečné pořadí škol: 1. ZŠ Lázně Bělohrad, 2. ZŠ Cerekvice, 3. ZŠ Miletín, 4. 1. ZŠ Jičín, 5. ZŠ Sobotka,
6. Gymnázium a SOŠ Hořice, 7. Gymnázium Nová Paka.
Naši školu reprezentovali: Jiří Zmatlík (7. B), Filip Mikulecký, Pavel Račko, Radek a Tomáš Žďánští (všichni
8. A), Jiří Havlík, Matěj Klouček, Filip Kubeček, Jan Pažout a Patrik Šimůnek (všichni 9. A).

Radek Štaff
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Mikulášský šachový turnaj
Ve čtvrtek 8. prosince 2016 se ve školní knihovně uskutečnil Mikulášský šachový turnaj, kterého se
zúčastnilo 13 žáků naší školy. Nalosováni byli do dvou skupin, kde se utkali každý s každým. Vše řídil
jako rozhodčí náš bývalý žák Petr Pipek a výkony šachistů bedlivě sledovali i vedoucí zájmového
kroužku Lubor Martínek a Mgr. Oldřich Krofta.
Skupina A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Příjmení a jméno
Polášek Jáchym
Matyáš Matěj
Patka Marek
Průša Radek
Daxner Alexandr
Souček Petr
Mikulecký Adam

1
1
1
1
0
1
0

2
0
1
0
0
0
0

3
0
0

4
0
1
1

0
0
0
0

0
1
0

5
1
1
1
1
1
0

6
0
1
1
0
0

7
1
1
1
1
1
1

Body
2
5
6
3
1
4
0

0

Pořadí
5.
2.
1.
4.
6.
3.
7.

Skupina B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Příjmení a jméno
Plíšek Tadeáš
Ernsten Oliver
Michal Zedníček
Řezba Martin
Blažej Josef
Polášek Jonáš
----

1
0
1
1
1
0
-

Semifinále:
Marek Patka – Michal Zedníček
Matěj Matyáš – Josef Blažek

2
1
1
1
1
0
-

0:1
1:0

Finále:
Matěj Matyáš – Michal Zedníček 1:0
o 3. místo:
Marek Patka – Josef Blažej

0:1

3
0
0

4
0
0
1

0
1
0
-

1
0
-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

5
0
0
0
0
0
-

6
1
1
1
1
1
-

7
-

Body
2
1
4
3
5
0
-

KONEČNÉ POŘADÍ
Matěj Matyáš
Michal Zedníček
Josef Blažej
Marek Patka
Souček Petr
Řezba Martin
Plíšek Tadeáš
Průša Radek
Ernsten Oliver
Polášek Jáchym
Daxner Alex
Polášek Jonáš
Mikulecký Adam

Pořadí
4.
5.
2.
3.
1.
6.
-

5. A
8. A
6. B
5. A
6. B
5. B
5. B
6. B
5. A
5. B
2. A
2. B
3. B

Radek Štaff
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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. prosinec 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: V 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.
Sametová revoluce
Dne 28. října 1939 se v Praze a v dalších městech konaly
demonstrace proti nacistické okupaci. Byl při nich
smrtelně zraněn student medicíny Jan Opletal. Jeho
pohřbu, který se odehrával 15. listopadu, se zúčastnily
tisíce lidí a jejich zprvu poklidné poslední rozloučení
později přerostlo v další protinacistickou demonstraci,
která měla za důsledek uzavření českých vysokých škol
nacisty a odvezením 1 200 studentů do koncentračních
táborů. Proto 17. listopadu slavíme Mezinárodní den
studentstva.
U příležitosti oslav tohoto významného dne byla v roce 1989 naplánována Nezávislým studentským sdružením
pietní akce k uctění památky Jana Opletala. Na Albertově se sešli studenti pražských vysokých škol. První
zastávkou několikatisícového davu se stal hrob K. H. Máchy na Vyšehradě, odtud studenti se svými příznivci
pokračovali podél Vltavy a zastavili se až na Národní třídě. Respektive byli zastaveni...
Právě na Národní třídě došlo k zásadnímu střetu mezi demonstranty, policií a těžkooděnci. Studenti zde byli
surově zbiti a mnoho z nich utrpělo těžká zranění. Takto tvrdý zákrok proti pokojné demonstraci studentů

25

vyvolal silný odpor v uměleckých kruzích. Herci a umělci společně se studenty vyburcovali veřejnost, která do
té doby jakoby spala...
V dalších dnech se konala shromáždění lidí po celé republice na protest proti totalitní vládě. Vzniklo sdružení
Občanské fórum, jejímž hlavním představitelem byl Václav Havel, který se stal později prezidentem a který
je dodnes pro nás symbolem sametové revoluce.

Připomínka 75. výročí příjezdu prvního transportu do terezínského ghetta
Reinhard Heydrich byl do své funkce zastupujícího říšského protektora v Protektorátu Čechy a Morava
jmenován 27. září 1941 a ihned po jeho nástupu do této funkce se začal intenzivně věnovat tomu, co nacisté
s oblibou nazývali konečné řešení židovské otázky. Důležitým krokem v tomto úsilí bylo zřídit „sběrný a
příchozí tábor“ pro židovské obyvatele na území Protektorátu. K tomuto účelu bylo vybráno město Terezín,
které se nachází v dnešním Ústeckém kraji.
24. listopad 1941 ... Toto datum je považováno za termín založení ghetta Terezín. Právě v tento den přijel do
Terezína první transport vězňů, skládal se pouze z mužů, kteří měli za úkol připravit terezínské kasárny
pro příchod velkého počtu lidí. Již po týdnu od jejich příjezdu sem byly soustředěny další tisíce lidí.
V prvních několika měsících zde byli vězni hlídáni nacisty a českými četníky. Toto období je označováno
jako „období uzavřeného ghetta“, kdy byli vězni ubytováni pouze v prostorách terezínských kasáren.
Později již kapacita kasáren nestačila a civilní obyvatelstvo města Terezín bylo nuceno opustit své
domovy. Od 6. července roku 1942 byli lidé vězněni v bývalých civilních domech a město Terezín se stalo
jedním velkým vězením. Nastalo období, které je označováno jako „období otevřeného ghetta“. Vězni, kteří
zrovna nepracovali, měli možnost se volně pohybovat po celém městě a shledávat se s členy svých
rodin, kteří jinak žili odděleně.
V Terezíně nebyly vybudovány plynové komory, ani žádná jiná zařízení sloužící k hromadnému vraždění, což
ovšem neznamenalo, že by tu úmrtí vězňů nebyla na denním pořádku. V září roku 1942 zde bylo vězněno téměř
58 500 osob (nejvyšší počet vězňů za celou dobu existence ghetta). Při takovémto počtu vězňů zde umíralo
v průměru 127 lidí DENNĚ kvůli špatným hygienickým, stravovacím či ubytovacím podmínkám. Ubytovací
plocha zde pro jednu osobu činila 1,6 m2. Vězni v terezínském ghettu měli také určité pracovní povinnosti
(práci zde vykonávali bohužel nejen dospělí, ale i děti a starci).
Terezín se také stal nástrojem nacistické propagandy, a to kvůli návštěvě Mezinárodní organizace Červeného
kříže. Její představitelé si chtěli ověřit, zda je opravdu Terezín městem, ve kterém jeho obyvatelům „vlastně
nic nechybí“. Toto tvrzení podpořili nacisté např. nově postaveným hudebním salonkem na náměstí, dětským
hřištěm nebo existencí divadelního spolku. Na tříčlennou návštěvu z Červeného kříže udělaly životní podmínky
v ghettu dobrý dojem. Ale za jakou cenu? Nacisté si byli moc dobře vědomi toho, že město bylo neuvěřitelně
přeplněné, a proto bylo ještě před uskutečněním této kontroly z ghetta „odklizeno“ několik tisíc starých,
postižených a špatně vypadajících vězňů, aby nekazili představu zdravých a silných obyvatel Terezína. Když
už byl Terezín takto „vylepšen“, muselo toho vedení tábora samozřejmě využít. Proto byl natočen
propagandistický film, který je dnes běžnou součástí prohlídky Pevnosti Terezín.
Na tuto část nejen české, ale i světové historie psanou krví milionů lidí bychom nikdy neměli zapomenout.
Lucie Schönová, 7. A
Mgr. Pavla Kozáková

Zdroje informací a obrázků: www.wikipedia.cz, www.google.com, publikace: Dějiny světa (nakladatelství Cesty)
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Jak jsem se učil sáňkovat
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Natálie Klímová, Adéla Kuželová a Michaela Pažoutová, 9. A
28

Vánoce
Už se blíží Vánoce, které máme všichni rádi.
Těšíme se na dárky, které přinese Ježíšek, na pečení cukroví a zdobení
stromečku. V televizi budou vysílat pohádky a my si budeme užívat klidu a
pohody.
Aby i u vás proběhly svátky s radostí a klidem, máme pro vás připraveno pár tipů a výrobků pro
vánoční čas.

BUDEME PÉCT PERNÍČKY
Hlavní ingredience:
Na těsto: 140 g moučkového cukru, 2 lžičky perníkového koření, 2 a 1 vejce na potření, 1 lžička
jedlé sody, 100 g Hery , 400 g hladké mouky, 2 lžíce rozpuštěného medu
Na polevu: 1 bílek a 150 g moučkového cukru
Příprava těsta:
1. V míse utřeme cukr se dvěma vejci a změklou Herou, přidáme
med a koření. Poté přidáme mouku smíchanou se sodou a důkladně
smícháme.
2. Vypracujeme těsto a necháme ho přes noc v ledničce.
3. Těsto rozválíme na vále a vykrajujeme perníčky, které
skládáme na plech vyložený pečicím papírem.
4. Před upečením potřeme perníčky rozšlehaným vajíčkem, aby se leskly. Pečeme v předehřáté
troubě na 180 °C dozlatova. Přibližně 10 minut.
Příprava polevy: Prosejeme moučkový cukr a třeme s bílkem v míse, dokud nevznikne bílá poleva.
Pak už zbývá jen perníčky nazdobit, aby nejen dobře chutnaly, ale i vypadaly.
Něco navíc: do těsta nedáváme více medu, než je v receptu. Perníčky by ztvrdly.
Pokud se těsto rozpadá, přidáme lžíci mléka.
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VYROBÍME SI VÁNOČNÍ PŘÁNÍ
Budeme potřebovat:
papír A4 – černý, bílá pastelka
Návod k výrobě:
1. Přehneme papír, aby nám vznikl
formát přáníčka.
2. Musíme se rozmyslet, jaký chceme
namalovat obrázek a dále jestli
chceme malovat na výšku, či na šířku.
Já si vybrala, že namaluji soba se
zasněženou krajinou a budu malovat
na šířku.
3. Vezmeme si bílou pastelku a začneme
malovat náš zvolený obrázek na titulní stranu.
4. Když máme obrázek namalovaný, otevřeme
přání a napíšeme do něj náš vzkaz.
HOTOVO! Přání máme připravené a už zbývá
ho jen někomu darovat.
Poznámka: Nemusíte se svazovat jenom mým
návodem. Zapojte fantazii a určitě vymyslíte
zajímavá přání. Například můžete obrázek
přizpůsobit podle toho, komu bude věnován, co
ta osoba ráda dělá, jaké má zájmy nebo jaké
jsou vaše společné zážitky. Kreativitě se meze
nakladou.

30

VÁNOČNÍ DEKORACE
Budeme potřebovat: bílí papír A4 a tužku, dva kulaté předměty
na obkreslení (já jsem si vybrala talíř - průměr 21 cm, misku průměr 16 cm, záleží na tom, jak chcete mít ozdobu velikou),
vodovky, tempery nebo pastelky, nůžky a provázek.
1. Obkreslíme větší talíř na papír. Poté obkreslíme menší předmět
dovnitř vzniklého kruhu, aby nám vznikl všude stejný okraj.
(Nevystřihujeme!!)
2. Ozdobíme si vzniklý rámeček. Předkreslíme si různé tvary a
vybarvíme.
3. Dovnitř ozdoby nakreslíme nějaký zimní či vánoční obrázek. (Já jsem si vybrala tučňáka, protože
se mi nejvíce hodí k barvě rámečku.)
4. Ozdobu vystřihneme, uděláme v ní dírku na zavěšení, provlékneme provázek a máme hotovo!

Natálie Klímová a Adéla Kuželová, 9. A
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Najdi sedm rozdílů
Zkus najít a zakroužkovat sedm rozdílů mezi obrázkem A a obrázkem B.

obrázek A

obrázek B
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