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Úvodní slovo
Milí čtenáři,
dva měsíce jsme s naší redakční radou usilovně pracovali, abychom vám nyní mohli představit již
3. číslo Soboteckého školáka v tomto školním roce. A na co se můžete těšit?
Tak například si můžete přečíst deník z lyžařského výcviku, dočtete se o výstavě „Škola mých snů“,
do které se aktivně zapojili žáci 6. – 7. ročníku, ve sportovní rubrice si připomeneme největší
dosavadní úspěch našich florbalistů v historii školy, najdete v něm i svůj oblíbený komiks nebo naši
fotografickou soutěž „Kdo je kdo?“.
V minulých dnech jsme se také dozvěděli skvělou zprávu, že naše škola byla opět vylosována v rámci
SLOŽENÍ REDAKCE

sportovního projektu „Sazka olympijský víceboj“, a tak se můžeme
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Anglicko-české divadelní představení v Jičíně
Dne 20. prosince 2017 se v Masarykově divadle v Jičíně konalo
divadelní představení s názvem Peter Black 3. Jela s námi paní
učitelka Ortová a paní učitelka Soušková. Zúčastnit se mohli ti, kteří
se chtěli zdokonalit v anglickém jazyce. Pár dní před divadlem
obdržel každý žák pracovní listy, které si s učitelem vyplnil, aby
divadlu rozuměl. Představení bylo asi z 90 % v angličtině a v češtině
bylo vždy jen to nejdůležitější, pokud tomu někdo moc nerozuměl, aby
alespoň trochu věděl, o čem představení je.
Jak už sám název napovídá, hlavním hrdinou byl Peter Black, který
zjistí, že je dědicem rodinného sídla. Za pomoci kamarádů sídlo musí
opravit a zrekonstruovat, aby jej mohl zpřístupnit návštěvníkům.
V divadle to bylo úžasné, všichni si to moc užili a každý určitě nabyl
nové zkušenosti v anglickém jazyce.
Zdroj obrázku: http://www.divadelnicentrum.cz/predstaveni/peter-black-3

Nikola Páclová, 8. B

Dějepisná exkurze do Terezína
Ve středu 17. ledna 2018 jsme se
konečně

všichni

dočkali

dlouho

očekávané exkurze do Terezína, kam
nás vyvezla paní učitelka Kozáková
s panem učitelem Munzarem. Po celou
dobu

naší

celkem

dlouhé

cesty

autobusem všude pršelo, ale v Terezíně
naštěstí po našem příjezdu padal sníh,
takže bylo celkem ideální lednové
počasí.
Jako první jsme měli zajištěný program v Muzeu ghetta, kde jsme přibližně hodinu a půl poslouchali
velmi zajímavý výklad, který doprovázely ukázky z různých rozhovorů s pamětníky. Myslím si ale,
že pro nás všechny byly daleko zajímavější videozáznamy, které vznikly v roce 1944, tudíž byly
autentické. Tyto záběry ukazovaly podobu ghetta těsně před příjezdem Červeného kříže, který měl
přijet zkontrolovat podmínky, ve kterých tam vězni žili. Aby náš pan průvodce věděl, že budeme
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zaručeně poslouchat, ptal se nás průběžně na naše postřehy, názory, myšlenky, které často nebyly
úplně přesné a jasné. Myslím si ale, že on pak s ohledem na náš věk nám s úsměvem všechno ochotně
do posledního detailu popsal a vysvětlil.
Pomalu jsme se ani nestihli nasvačit a už přiběhli další dva průvodci, se kterými jsme už rozděleni na
dvě skupinky pokračovali v prohlídce muzea. Každý z nás dostal krabičku se sluchátky, která
sloužila vlastně jako rádio, abychom pana průvodce všichni dobře slyšeli. Hned v druhé místnosti,
kterou jsme procházeli, jsme se setkali se španělskými turisty, takže valná většina z nás chvílemi
nevnímala náš

výklad v češtině, ale snažili jsme se porozumět té, pro nás absolutně

neidentifikovatelné řeči – španělštině. V té samé místnosti byly na zdech přibity cedule, na kterých
byla napsána jména dětí, které zde zemřely. Jsem si jistá, že tam nebyla zapsaná všechna jména,
jelikož obětí z řad dětí bylo daleko více. U několika jmen jsem si také podle data narození spočítala,
kolik jim přibližně bylo v době jejich smrti, a nutno konstatovat, že to bylo vážně smutné.
Na stěnách podél schodů jsou vyvěšeny obrazy od někdejší dětské obyvatelky ghetta. Ani byste
nevěřili, jak moc ty obrázky dokážou zapůsobit na psychiku člověka.
Potom jsme si prošli všechna stanoviště, která
jsou v Terezíně v rámci vzpomínky na holokaust
zřízená.

Podívali

Magdeburské

jsme

kasárny,

se
kde

do

bývalé

bylo

v rámci

expozice vytvořeno obvyklé bydlení lidí žijících
v ghettu. Musím se přiznat, že mi v té místnosti
nebylo moc dobře. Vlastně jsem se zapomněla
zmínit o tom, že skoro v každé místnosti se
nacházely kufry s čísly namísto jmen, to byla
velmi oblíbená nacistická praktika – udělat
z člověka,

v našem

případě

žida

podle

norimberských zákonů pouze číslo. Bylo pak logicky snazší je posílat do transportů a následně potom
do plynu… Zvládli jsme projít ještě márnici, modlitebnu a krematoria, ale obrovskou nevýhodou bylo
to, že nás tlačil čas, takže jsme si nemohli prohlédnout všechno, co by nás zajímalo tak dopodrobna,
jak bychom chtěli. Krátce po návštěvě krematoria, které bylo naší poslední zastávkou, jsme se
rozloučili s naším panem průvodcem a nastoupili zpátky do autobusu, kde jsme do sebe rychle
naházeli další svačinu, a během chvíle už jsme zase stáli před autobusem a vydali se navštívit tzv.
Malou pevnost, ve které bylo během druhé světové války zřízeno vězení, které sloužilo k umísťování
vězňů jak z ghetta, tak například z pražského gestapa. I když by se mohlo zdát, že zdejší podmínky
připomínaly koncentrační tábor, není to tak. První velkou výhodou oproti jiným táborům bylo to, že
Terezín nebyl vybudován jako koncentrační tábor, ale jako vojenská pevnost již v 18. století, a tak
budovy nebyly ze dřeva, ale z cihel, což byla velká výhoda. V zimě tam nebyla zima, protože velké
množství lidí, kteří byli vězněni v jednom baráku, tam dokázalo vzduch vlastními těly ohřát. V létě
tam zase nebylo horko, protože domy byly zděné. Můj největší zážitek z Malé pevnosti (a nejen
můj) je půlkilometrová procházka tmavou podzemní chodbou, i když je pravda, že tam byla docela
zima.
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Všichni jsme se konečně naskládali do autobusu s přibližně půlhodinovým zpožděním, než byl
plánován odjezd. Myslím si, že všichni jsme byli po tak nabitém dni řádně unaveni, a tak jsme ocenili
příšeří autobusu, kde se dalo krásně spát. Ze všech exkurzí, které jsem se školou podnikla, se mi
tahle líbila ze všech nejvíce a doufám, že si to příští rok užijeme stejně i v Lidicích.
Lucie Schönová, 8. A

Beseda s rtm. Michalem Černým
Dne 22. ledna 2018 jsme se zúčastnili besedy s Michalem
Černým,

který

aktivně

slouží

v Armádě

České

republiky.

Dozvěděli jsme se, že slouží u elitní jednotky výsadkářů
v Chrudimi, kde získal hodnost rotmistra. Během besedy nám byl
přiblížen význam vojenské služby a význam českých vojáků
na misích v Afganistánu. Popsal nám své pozitivní, ale i negativní
zážitky. Podle mého názoru byla tato beseda velice zajímavá
i pro ty, kteří se o toto odvětví tolik nezajímají.
Jan Pohl, 9. A

Sférické kino
V pondělí

29.

ledna

2018

k nám

zavítalo sférické kino. Šli jsme první
hodinu odpolední výuky do tělocvičny,
kde byl postaven „ stan“, do kterého
jsme si lehli. Těm, kteří netuší, co je
sférické kino, to vysvětlím. Sférické
kino je ,,stan“, který vám poskytne
neuvěřitelný

3D

pohled

v

360

stupních. Pan promítač nám pouštěl
film „Historie letectví“, který trval
přibližně 35 minut. Vyprávěl o tom,
jak ve starověké Číně létali draci
a Aladin na kouzelném koberci, pak jak vznikaly první vzducholodě a balóny a postupně se dostával
k období první světové války. Sférické kino se mi líbilo, a protože nikdo nevěděl, o co jde, tak jsme
byli všichni mile překvapeni.
Barbora Bártová, 8. A
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Tonda Obal na cestách

Ve středu 31. ledna 2018 se konal kratší pořad o třídění odpadu, kterého se zúčastnily skoro
všechny třídy naší školy. Lektor jménem Honza nám pouštěl krátká videa o třídění odpadu. Honza
nám vysvětloval, podle čeho se odpad třídí, jak se odstraňuje a co s ním dál. Vykládal nám,
že z tříděného plastu se dají vyrábět nové věci - např. oblečení nebo nové PET láhve. Zjistili jsme,
že odpad se nejen spaluje nebo slisovává, ale třeba i zahrabává do půdy. Tento pořad se nám líbil
a všem doporučuji, aby třídili odpadky, protože se pak z nich dají vyrobit hezké věci a nezůstanou
ležet v přírodě, kam nepatří.

Olivier Pavel Ernsten, 6. A
7

Preventivní pořad na téma drogy
V pondělí 5. února 2018 se konal
preventivní pořad na téma drogy. Naše
třída 8. A ho absolvovala 3. a 4.
vyučovací hodinu, zatímco béčko ho
mělo 1. a 2. hodinu.

Pořad opět vedl

pan Babka, který si pro nás připravil
prezentaci. S panem Babkou už jsme
se viděli mnohokrát, takže už jsme
zhruba věděli, na co se máme připravit.
Bavili jsme se o legálních i nelegálních
drogách. Pan Babka tuto besedu doplnil
zajímavými

postřehy

a

příběhy,

s kterými se setkal v běžném životě. Myslím, že to pro nás bylo hlavně poučné, jinak bych řekla,
že pořad nás úplně nezaujal tak, jak by asi zřejmě měl. Takže ho hodnotím jako průměrný.
Barbora Bártová, 8. A

Deník z lyžařského výcviku
Neděle 4. února 2018
Sraz byl v 9:30 hod. před školou. Naložili jsme věci do autobusu. Všichni jsme byli nastoupení
a natěšení. Hurá, konečně jsme odjížděli! Autobus zastavil před chatou jménem Arnika. Nejdříve
jsme vyložili zavazadla z autobusu a nanosili lyže do lyžárny. Šli jsme si rozdělit pokoje, potom byl
oběd. Po obědě byl dvouhodinový polední klid. Ve dvě hodiny jsme museli být nastoupeni před chatou
s lyžemi. Vyrazili jsme na sjezdovku Vurmovku. Byla vzdálena asi kilometr. Naštěstí pro nás bylo
dost sněhu, takže se dalo na lyžích dojet až na místo. Toto odpoledne jsme se seznamovali
s terénem a pravidly lyžařského výcviku. Po návratu na chatu byl opět čas na krátký odpočinek.
V 19:00 hod. začínal večerní program. Dnes nám měli pouštět film o lyžařské technice a jejím vývoji.
Bohužel se film nepovedlo spustit. Pan učitel Šimral řekl, že budeme hrát společenské hry. Asi
nejoblíbenější a nejpovedenější hrou se staly princezny. Vybralo se pět chlapců, kteří šli
za dveře. Tři dívky, považovány za všeobecně nejkrásnější, se posadily na židličku. Chlapec před ně
musel předstoupit a říci: "Jsi má vyvolená," a dívka mu musela dát pusu. Tady v tomto bodě se nám
hra začíná trošku lišit. Dívky to pojaly kapku jinak. Nakonec chlapci odcházeli na pokoje
s červenými tvářemi.
Pondělí 5. února 2018
,,Budíček, děvčata!", ozvalo se ze dveří v 7:15 hod. To víte, že se nám nechtělo vstávat. Ale museli
jsme, protože už v 7:40 hod. byla kontrola pokojů. ,,Kontrola pokojů!" objevil se pan učitel Šimral
s kamerou ve dveřích. ,,No, no, máte tu vcelku uklizeno,“ spadl nám všem kámen ze srdce. ,,Kdo
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bude vedoucí pokoje?" Všechny jsme se shodly, že Anežka, která měla na uklizeném pokoji největší
zásluhu. Snídaně byla v 8:00 hod. Poté jsme se šli převléknout a pro lyže. Asi v 8:30 hod. jsme
odcházeli na Vurmovku. Dnes jsme si hráli, jezdili jsme v mašinkách. Dopolední lyžování byla výuka
carvingu. Pro ty, co netuší, co znamená carving, vysvětlím, že jde o jízdu po hranách lyží. Bylo zde
k vidění mnoho vtipných pádů. Rekordmankou v této činnosti se stala Monča. Odpolední lyžování
bylo jiné. Nejeli jsme totiž na sjezdovky, ale na běžky. Jeli jsme buď na vlastních, nebo
na erárních. Já jsem díky bohu měla vlastní. Byla to obrovská změna! Oproti těžkým lyžákům jsme
si na nohy navlékli lehoulinké běžkařské boty. Před chalupou jsme si někteří běžky namazali. Naše
cesta začínala hned prudkým stoupáním. Proto jsme si ty běžky mazali. Některým chudákům to
podkluzovalo. Všichni kleli a hartusili. Konečně jsme se vyškrábali na kopec. Někdo s většími, někdo s
menšími potížemi. Skončili jsme nahoře na hřebenu Vurmovky. Potkali jsme se s druhým družstvem
a chvíli s nimi „poklábosili“. Pak paní
učitelka

Zumrová

s

paní

vychovatelkou Mocákovou zavelely a
jelo se dál. Dojeli jsme až dozadu ke
koním. Paní učitelky tvrdily, že jsme
skupina,

která

vzdálenost.
dostali Fidorky

ujela

nejmenší

Ale i přesto jsme
za odměnu.

Pak nás už jen čekala dlouhá cesta z
kopce. Večer jsme se dívali na film,
který se včera nepodařilo spustit.
Byl to film asi tak z roku 1985,
takže si asi umíte představit, jak
nás to bavilo.
Úterý 6. února 2018
,,Vstávejte, děvčata", ozval se ze dveří hlas paní vychovatelky Mocákové. Ozvala se Anežka:
,,Vstávejte, šup, jdeme uklízet!" ,,Neee!" ,,Šup, šup," odpověděla Anežka. ,,Máte tu pěkně uklizeno,
tak za chvíli na snídani," řekla paní učitelka Zumrová. Posilnili jsme se chlebem a čajem. Rychle jsme
se oblékli a vyšli ven. Ale dnešní den byl v něčem jiný. První družstvo jelo na celý den na Aldrov. To
je sjezdovka vzdálená od chaty asi pět set metrů. Na Aldrově jsme cvičili carvingové oblouky. Jeli
jsme na lanovce a Anet říká: ,,Podívejte se, někomu támhle spadly brýle!" Já na to: ,,Ty budou určitě
Monči," řekla jsem poněkud sarkasticky. Vyjeli jsme na horu a co se nestalo. Monča říká panu
učiteli: ,,Mně spadly brýle." Na Aldrově jsme si to moc užili. V rámci večerní programu nám učitelé
pustili film o běžkování. Pan učitel nám vymyslel kvíz z minulého filmu a za odměnu jsme dostávali
ceny. Například klíčenku, tužku, blok a jiné reklamní předměty.
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Středa 7. února 2018
,,Budíček" ozvalo se. Náš pokoj byl ale už dávno vzhůru, aby byl včas uklizen před pravidelnou
kontrolou. Snídaně proběhla rychle. Šli jsme se strojit a obouvat do lyží. Dnes jsme jako obvykle
jezdili na Vurmovce. Odpoledne jsme však šli ven, protože byl takzvaný „KRIZOVÝ DEN“. Procházka
po okolí byl neuvěřitelný zážitek. Koulovali jsme se, skákali do sněhu, no prostě zimní radovánky, jak
mají být. Večerní program jsme připravily já a Anet Kubánková. Já jsem měla kvíz o horské službě,
Anetka o zimních sportech, především o biatlonu. Poté jsme měly připravenou hru na záchranu
života. My jsme zařvaly zlomená ruka nebo krvácející tepna či jiné zranění. Úkolem soutěžících bylo
zastavit krvácení nebo znehybnit končetinu.
Čtvrtek 8. února 2018
Všichni jsme byli zklamaní, že z lyžáku nám
zbývá poslední den. Dopolední lyžování bylo
odpočinkové. Jezdili jsme, jak jsme chtěli.
Při odpoledním lyžování jsme závodili ve slalomu.
Jela se dvě kola. Já jsem byla jediná, která
při druhé jízdě měla horší čas, než v první jízdě.
Večerní program nebyl jasně dán. Bylo na výběr
ze dvou možností. Jet na večerní lyžování nebo
jít na diskotéku. Bylo to půl na půl. Já jsem jela
na večerní lyžování. Cestou tam jsme zpívali.
Například Anděla, Tři kříže, Ledové království,
Dej mi víc své lásky, Bláznovu ukolébavku
a

mnoho

dalších

písní.

Zastavili

jsme

se

i v občerstvení u sjezdovky. Tam jsme počkali, než spustí vlek, a pak už jsme jen jezdili, zpívali
a povídali si. Nachýlil se čas návratu na chatu. Večerní lyžování jsme si moc užili. Dokonce jsme
stihli i poslední dvě písně z diskotéky. Poté bylo vyhlášení výsledků závodu ve slalomu. Vítězkou dívčí
kategorie byla Eliška Havlíková, druhá skončila Monika Jirků a já jsem byla třetí. První

z

chlapců byl Matyáš Baudis, druhý Adam Horčička a třetí byl Standa Patka. Každý jsme dostali
broušenou sošku, na které bylo napsáno „Lyžák 2018“. Mohli jsme si vybrat ceny. Další soutěžní
kategorií byl „nejuklizenější pokoj“. Vyhrál ho náš pokoj ve složení Anežka Paličková, Aneta
Hudcová, Aneta Kubánková, Saša Kortanová, Monika Jirků a já. Podle mě to byl hezky strávený
poslední večer lyžařského výcviku.
Pátek 9. února 2018
Ráno se nám nechtělo z postele. Nechtěli jsme totiž jet domů. Dali jsme si poslední snídani a šli
nahoru balit. Nosili jsme zavazadla do autobusu s velkou nechutí, i když jsme všichni věděli, že ten
den přijde. Ale těšili jsme se domů na rodiče.
Věra Bočková, 7. A
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Recitační soutěž
1. stupeň
Žáci a učitelé prvního stupně se
ve středu 14. února 2018 sešli
v gymnastickém sále naší školy,
aby se jako soutěžící, diváci,
moderátoři, ale i jako porota
zúčastnili školního kola recitační
soutěže.
Pod vedením vtipné moderátorské
čtveřice Kateřiny Badové, Kristýny
Ceeové, Veroniky Bradnové z 5. A
a Kristýny Kopalové z 5. B se soutěže
zúčastnilo celkem 24 recitátorů.
Všichni postoupili do školního kola
z kol třídních a utkali se ve dvou kategoriích. V první kategorii soutěžilo 12 žáků z 2. a 3. ročníků
a ve druhé kategorii bylo také 12 soutěžících ze 4. a 5. ročníků.
Rozhodování o pořadí jednotlivých soutěžících bylo těžké, každý recitátor se připravoval opravdu
poctivě a svědomitě a snažil se přednést svou báseň nebo text opravdu co nejlépe. Porota se
nakonec dohodla na tomto pořadí:
1. KATEGORIE

1. místo
2. místo
3. místo

ELIŠKA STEINEROVÁ
LINDA JEČNÁ
EMA LUKÁŠOVÁ

3. B
2. B
3. A

2. KATEGORIE

1. místo
2. místo
3. místo

ANEŽKA FLORIÁNOVÁ
BARBORA HORÁKOVÁ
JAN KARBAN

5. A
4. A
5. B
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Toto je ohodnocení našich soutěžících odbornou porotou, kterou tvořili učitelé prvního stupně.
Ale i žáci si hlasováním určili svého favorita, svou CENU SYMPATIÍ DIVÁKŮ, kterou získali
ELIŠKA STEINEROVÁ ZE 3. B a MATĚJ BOČEK ZE 4.A. Gratulujeme!
V letošním školním roce měla šestice soutěžících, kteří se umístili na 1. – 3. místě možnost zúčastnit
se třetího ročníku festivalu dětského sólového přednesu NEZAKŘIKNUTÍ 2018, který pořádalo
Studio Šrámkova domu v pátek 16. února.

Již tradičně se také soutěžící, kteří se umístili v obou kategoriích na 1. a 2. místě, zúčastní
okresního kola přehlídky mladých recitátorů DĚTSKÁ SCÉNA 2018 v Jičíně. Držíme pěsti!
Mgr. Miroslava Drbohlavová

2. stupeň
O den dříve v úterý 13. února 2018 se uskutečnilo
školní

kolo

recitační

soutěže

také

pro

žáky

2. stupně. Účast bohužel nebyla tak velká, jak se
očekávalo.
Zahájení soutěže se ujala paní učitelka Olga Turková,
která byla jednou z členek poroty. Dalšími členkami
poroty byly paní učitelky Naďa Ortová a Karolína
Soušková, obě češtinářky.
Celá soutěž proběhla hladce a trvala necelou hodinu. Odborná porota si vyslechla všechny
přednášející a vybrala dva, kteří postoupili do okresního kola do Jičína.
Postup si zajistily: Barbora Bártová (8. A) a Aneta Kubánková (7. B).
Recitační soutěž si všichni užili a jistě už se těší na další.
Aneta Kubánková, 7. B
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Výstava „Škola mých snů“
Ve čtvrtek 8. února 2018 se konalo slavnostní zahájení výstavy „Škola
mých snů“ v galerii Regionálního muzea a galerie v Jičíně. Žáci 6. – 7.
tříd naší školy se s chutí zapojili do projektu, který je součástí projektu
„Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Jičín“ (projekt MAP).
Několik měsíců děti pracovaly na konceptu a realizaci svých nápadů.
Vytvořily soubor plošných, ale i plastických prací, které představují
jejich sny o ideální
škole. Někteří žáci
se drželi při zemi,
jiní se ale pouštěli
i

do

velice

kreativních nápadů jako např. učebna na střeše
školy, různé venkovní učebny nebo třeba učebny
přímo v terénu mezi zvířaty. Dále děti vytvářely
návrhy chytrých židlí, navrhovaly školní nábytek,
uniformy, ale i celkový systém školy, který
znázornily například jako komiks.
Dominantou

naší

„SOBOTECKÉ

SEKCE“

v galerii se staly obrovské vstupní dveře školy
z kartonu. Na ně děti nainstalovaly některá
plošná dílka. Další zajímavostí byl obří 3D
tablet se zvukovou stopou, kde děti hovoří o
svých nápadech, virtuální brýle s osvětleným
obrázkem nebo zábavné video.
Žáci, kteří se do
projektu zapojili,
měli možnost si
výstavu prohlédnout v rámci exkurze, která se uskutečnila v úterý
20. února 2018. Po prohlídce výstavy se žáci se svými učiteli prošli
lipovou alejí až do Valdštejnské lodžie, kde je místní kastelán seznámil
s její historií a se záměry, které hodlal realizovat v Jičíně a blízkém
okolí vévoda Albrecht z Valdštejna.
Kdo výstavu nestihl, nemusí si zoufat. Práce dětí budou vystaveny
ve škole dne 28. 3. 2018 u příležitosti oslavy 125. výročí otevření naší
školy.
MgA. Adéla Brabcová
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Olympijské ozvěny
Hned od začátku nového kalendářního roku se tradičně rozběhla školní
a následně okresní kola předmětových olympiád. A jak se dařilo našim zástupcům?

Dějepisná olympiáda
Postupové kolo:
Místo konání:
Datum:
Kategorie:
Počet účastníků:

okresní
Základní škola, 17. listopadu, Jičín
17. 1. 2018
ZŠ (8. – 9. ročník)
18

12. místo

Adriana Myšková

Matematická olympiáda
Postupové kolo:
Místo konání:
Datum:
Kategorie:
Počet účastníků:

okresní
Základní škola, Poděbradova, Jičín
24. 1. 2018
Z5
17

1. místo
5. – 7. místo

Filip Šisler
Eliška Brixí

5. B
5. A

Olympiáda v českém jazyce
Postupové kolo:
Místo konání:
Datum:
Kategorie:
Počet účastníků:

okresní
Základní škola, 17. listopadu, Jičín
29. 1. 2018
I. (8. – 9. ročník)
18

5. místo

Veronika Ječná

9. A
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9. A

Zeměpisná olympiáda
Postupové kolo:
Místo konání:
Datum:
kategorie A
kategorie B
kategorie C

okresní
Základní škola, Poděbradova, Jičín
20. 2. 2018

6. místo
3. místo
7. místo

Adriana Roxerová
Tomáš Kuchař7. B
Michal Zoufalý

6. B (11 účastníků)
(10 účastníků)
8. B (12 účastníků)

Všem žákům děkujeme za velmi dobrou reprezentaci školy a gratulujeme k dosaženým výsledkům.
Radek Štaff

Školní kolo olympiády v českém jazyce
Slohová práce na téma „Stalo se to minulý týden“
Stalo se to minulý týden ve čtvrtek 6. 12. 1947, nasedl jsem do vlaku jako obvykle a čekal jsem, než
se rozjede.
Na poslední chvíli přistoupil zcela obyčejně vypadající muž, měl opravdu štěstí, že to stihl, jelikož
vlak už byl v pohybu. Sedl si vedle mě, přestože byla i volná sedadla. Chvíli jsem ho pozoroval,
protože mi už nepřišel tak obyčejný, jeho pohyby byly nepřirozené, ale nechal jsem to být.
Najednou mě oslovil a pokládal mi opravdu zvláštní otázky. Například se z ničeho nic zeptal, zda je
rok 1947, anebo kam tento vlak směřuje. Začal jsem si říkat, že s ním opravdu není něco v pořádku,
tohle by přece normální člověk musel vědět. Náhle vlak zastavil. „Ale ještě přeci nejsme na místě,“
podivil jsem se. Vyhlédl jsem z okénka a spatřil jsem několik mužů. Nejprve jsem jim neviděl
pořádně do obličejů. Když ale přicházeli k vlaku blíž a blíž, uvědomil jsem si, že vypadají skoro
stejně jako muž proti mně. Byli stejně temní a dlouhé kabáty je halily až ke kolenům. Na hlavě měli
černé klobouky. Nebyl jsem si jistý, zda ho měl i muž ve vlaku. Můj pohled se stočil opět k němu, ale
už tam neseděl. Musel určitě odejít, když jsem hleděl z okna. Rozhodl jsem se vystoupit. Málem mě
smetly desítky úplně stejných o dvě hlavy vyšších doslova obrů. Později jsem se dozvěděl, že to byli
roboti.
V ten den začalo kruté ovládnutí světa roboty po dlouhá léta.
Veronika Ječná, 9. A
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Fiktivní dopis
JAN WERICH
Vážený pane Werichu,
píši Vám, protože se s Vámi chci podělit o své dojmy z včerejší návštěvy Vaší vily. Poznala jsem místo, kde jste
žil a byl šťastný.
Při prohlídce Vašeho bytu jsem si Vás představovala, jak jste seděl v křesle a vymýšlel scénáře pro Vaše
úžasné duo s panem Voskovcem. Obdivuji Váš smysl pro laskavý humor a krásnou zvučnou češtinu. Přála bych
si Vás potkat osobně a popovídat si s Vámi.
Vaše vila stojí na krásném místě, celá překypuje pozitivní energií a působí uklidňujícím dojmem.
Děkuji Vám za krásné dílo, které jste nám tady zanechal. Myslím, že jste byl skvělý, velmi chytrý
a talentovaný člověk.
Doufám, že nás všechny sledujete z hereckého nebe a užíváte si v dobré společnosti svých hereckých kolegů,
které jste měl rád a už také nejsou mezi námi.
S úctou Vaše fanynka
Adriana Myšková

KAREL IV.
Milý Otče vlasti,
chtěl bych Vám poděkovat za to, co jste pro naši krásnou zemi udělal. Praha se během Vaší vlády stala
důstojným městem a byla zároveň Vaším domovem. Vybudoval jste mnoho památek. Nejznámější je asi Karlův
most, po kterém dodnes procházejí tisíce lidí. Nemůžu ani zapomenout na Univerzitu Karlovu, která je dodnes
nejznámější mezi školami. Mnoho studentů tam získalo své vzdělání. Děkujeme Vám. Celá naše země je Vám
vděčná.
S úctou
Radek Žďánský

KAREL IV.
Vážený Karle Čtvrtý,
každý Čech si Vás jistě velmi váží. Jste totiž neodmyslitelnou součástí naší historie. Česká země byla za Vaší
vlády v rozkvětu. A od těch dob naši Prahu navštěvují nejen lidé za obdivováním její krásy, ale
i za vzděláváním na Vaší univerzitě.
Právě Vám oslovení „Otec vlasti“ právem patří!
Veronika Ječná
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Krajské kolo florbal cupu
Největšího úspěchu v historii florbalových soutěží
dosáhli mladší žáci (6. - 7. ročník) ZŠ Sobotka, kteří
v krajském kole florbal cupu obsadili 3. místo!!! To se
hrálo ve středu 13. prosince 2017 ve sportovní hale ZŠ
Strž Dvůr Králové nad Labem za účasti pěti nejlepších
týmů z okresních kol.

V minulosti se předchozím

výběrům podařilo dostat třikrát až do krajského
finále, tam však byla dosud nejlepším umístěním pátá
příčka.
Úvod turnaje přitom nenasvědčoval tomu, že bychom se měli tentokrát dočkat lepšího umístění.
První dva zápasy totiž kluci prohráli, byť těsně (se ZŠ Bezručova Hradec Králové 0:1 a se ZŠ a MŠ
Hronov 0:2). Třetí zápas ve skupině se však chlapcům vydařil a po velice dobrém výkonu porazili 2:0
ZŠ Františka Kupky Dobruška. A vzhledem k tomu, že byl průběh turnaje velice vyrovnaný a
ve skupině skončila řada duelů remízou, měli jsme v posledním zápase
turnaje vše ve svých rukou. Na chlapcích byla vidět obrovská touha,
bojovali o každý míček a toužili obsadit jednu z medailových pozic! Do
utkání se ZŠ R. Frimla Trutnov vstoupili skvěle, a vedli dokonce 2:0, což by
jim v té chvíli zajistilo 2. místo v turnaji. Soupeř však ještě do poločasu
snížil a v druhé půli skóre v závěru vyrovnal.
Kluci byli v první chvíli zklamaní, ale to je přešlo při slavnostním vyhlášení
konečných výsledků, když jim na krk pověsili bronzové medaile. Nejlepším
střelcem týmu se stal se třemi vstřelenými brankami Martin Grunt ze 7. A.
Klukům

za

výbornou

reprezentaci

školy

děkujeme

a

gratulujeme

ke skvělému výsledku!
Přehled výsledků:
Týmy
1.
2.
3.
4.
5.

ZŠ R. Frimla Trutnov
ZŠ Bezručova H. Králové
ZŠ a MŠ Hronov
ZŠ F. Kupky Dobruška
ZŠ Sobotka

1.
2:1
3:3
3:3
2:2

2.

3.

4.

5.

Skóre

Body

Umístění

1:2

3:3
2:0

3:3
0:0
1:1

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

9:10
5:1
6:6
4:6
4:5

3
10
5
3
4

4.
1.
2.
5.
3.

0:2
0:0
0:1

1:1
0:2

2:0

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
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Soutěž v přehazované a vybíjené
13. prosince 2018 proběhla soutěž dívek osmého a devátého ročníku v přehazované. Tuto soutěž
vyhrála děvčata 9. A.
18. prosince 2018 se uskutečnila soutěž dívek šestého a sedmého ročníku ve vybíjené. Po velkém
boji byla úspěšnější děvčata šestých tříd.
Přehazovaná

Vybíjená

1. místo

9. A

1. místo

6. AB

2. místo

8. AB

2. místo

7. AB

Soutěž ve stolním tenisu
V prosinci také proběhla soutěž dívek ve stolním tenisu. Děvčata šestých a sedmých tříd byla
rozdělena do dvou skupin, ze kterých pak ty nejlepší postoupily do finále. Děvčata osmých
a devátých tříd nebyla tak aktivní, a nakonec soutěž uhrála jen v minimálním počtu a jediná, která
odehrála všechny zápasy, byla Simona Řezbová, které tak patří vítězství v této skupině.
Mladší žákyně
1. místo

Michaela Švarcová

7. B

2. místo

Tereza Pažoutová

7. B

3. místo

Aneta Hudcová

7. A

4. místo

Natálie Semecká

6. B

5. místo

Aneta Kubánková

7. B

Simona Řezbová

9. A

Starší žákyně
1. místo

Mgr. Jana Zumrová
18

Okrskové kolo turnaje v halové kopané
Ve středu 14. února 2018 se zúčastnil výběr žáků 7. – 9. ročníku pod
vedením pana učitele Martina Munzara okrskového kola turnaje
v halové kopané. Soutěž se uskutečnila ve sportovní hale v Jičíně
za účasti šesti družstev, která byla rozdělena do dvou tříčlenných
skupin. Náš výběr se utkal ve skupině B s 1. ZŠ Jičín (4:4) a s 3. ZŠ
Jičín (1:1). Výsledky ve skupině byly velmi vyrovnané, všechny tři duely
skončily remízou, a tak o postupujících do semifinále rozhodovalo
výsledné skóre. Naši žáci nakonec postoupili ze 2. místa díky vysoké
remíze s 1. ZŠ Jičín, která skupinu vyhrála. V semifinále narazil náš
výběr na vítěze skupiny A – ZŠ Kopidlno, kterému podlehli v poměru
2:0. V turnaji nakonec kluci obsadili pěkné 3. místo.
Výsledky semifinálových utkání:
4. ZŠ Jičín – 1. ZŠ Jičín
0:3
ZŠ Kopidlno – ZŠ Sobotka
2:0
Utkání o 5. místo
2. ZŠ Jičín – 3. ZŠ Jičín

0:4

Konečné pořadí:
1.
1. ZŠ Jičín
2.
ZŠ Kopidlno
3.
ZŠ Sobotka
4.
4. ZŠ Jičín
5.
3. ZŠ Jičín
6.
2. ZŠ Jičín
Radek Štaff

Šachový turnaj v Turnově
V sobotu 17. února 2018 jsme se vypravili na šachový turnaj do Turnova.
Dohromady nás jelo devět (Olivier Pavel Ernsten, Martin Daxner, Alex
Daxner, Jáchym Polášek, Jonáš Polášek, Martin Řezba, Tadeáš Plíšek, Radek
Průša, Marek Patka a Matěj Matyáš). Na šachovém turnaji se hrálo
švýcarským systémem na sedm kol, hrály jenom děti. Každý hrál sám za sebe,
a to až do 15:00 hod. odpoledne.
Všichni jsme si to jako parta kluků moc užili. Ani nezáleží na tom, jak jsme se
umístili, ale hlavně, že jsme si zahráli, alespoň tak to říkal náš vedoucí
kroužku pan Lubomír Martínek.
Olivier Pavel Ernsten, 6. A

Olympijské sportování prvňáčků
Na olympijském sportovišti naší školy – v tělocvičně - se ve čtvrtek 22. února 2018 sešly obě první
třídy, aby si všichni zasportovali i zafandili ve speciálních olympijských disciplínách. Pět smíšených
družstev, stejně jako olympijských kruhů, si změřilo své síly, vytrvalost, rychlost i šikovnost
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v disciplínách, jako byl například běh s olympijským kruhem, běh v čepici raškovce nebo s běžeckou
hůlkou. Nechybělo ani koulení co největší sněhové koule, speciální přesun sněhových kuliček nebo
kulaté posilování. Vše, co mělo tvar koule nebo kruhu, se k dnešnímu sportování prostě hodilo.

Pro všechny to byla tak trochu jiná hodina tělocviku plná pohybu, radosti, veselí i fandění. Bylo to
fajn a určitě si to někdy zase zopakujeme.
Mgr. Miroslava Drbohlavová a Mgr. Alena Slavíková

Florbal cup
KATEGORIE 4. – 5. ročník
Ve středu 21. února 2018 se uskutečnil v tělocvičně naší školy Florbal cup pro žáky 4. – 5. ročníku.
Turnaje se zúčastnily čtyři týmy, které se utkaly mezi sebou ligovým způsobem. Hrací doba
jednoho zápasu byla stanovena na 1x deset minut.

Favoritem turnaje byli žáci 5. B a svou roli beze zbytku naplnili. V turnaji neztratili ani bod a
po velice přesvědčivých výsledcích si vybojovali pohár pro vítěze turnaje. Po skončení základní části
turnaje následovala dovednostní soutěž v rychlostním slalomu. Nejúspěšnější v této činnosti byl
Matěj Boček ze 4. A, který zvítězil v čase 12,42 s.
Na závěr turnaje proběhlo slavnostní vyhlášení konečných výsledků. Nejprve byly předány
individuální ceny. Nejlepším střelcem turnaje se stal s osmi vstřelenými brankami Petr Koťátko
z 5. B, cenu pro nejlepšího gólmana turnaje si odnesl Lukáš Kudrna ze 4. B. Všechna družstva
obdržela diplomy a sladké odměny, vítězové navíc zlaté čokoládové medaile a putovní pohár.
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Přehled výsledků v kategorii 4. – 5. ročníků
Tabulka

1.
PROFÍCI

2.

3.

4.

FIGHTERS

MIMOŇOVÉ

LEGENDÁRNÍ
CREW

Skóre

Body

Umístění

0:1

3:0

0:4

3:5

3

3.

6:2

1:3

8:5

6

2.

1:6

1:15

0

4.

13:2

9

1.

1.

PROFÍCI
4. A

2.

FIGHTERS
4. B

1:0

3.

MIMOŇOVÉ
5. A

0:3

2:6

4.

LEGENDÁRNÍ CREW
5. B

4:0

3:1

6:1

KATEGORIE 2. – 3. ročník
O dva dny později v pátek 23. února 2018 odehráli svůj florbalový turnaj i žáci 2. – 3. ročníku. Hrálo
se stejným hracím systémem a i v této kategorie se do turnaje zapojila čtyři družstva.
Druháci měli na florbalovém turnaji svoji premiéru a moc se na něj těšili. Obě třídy předvedly velmi
dobré výkony a v konkurenci se třeťáky rozhodně nezaostávaly. Roli favorita však potvrdila třída
3. A, která má ve svých řadách silnou základnu chlapců, kteří navštěvují florbalový kroužek. A tato
výhoda se nakonec ukázala být zásadní. I oni, stejně jako třída 5. B v kategorii starších žáků,
neztratili v turnaji ani bod a zaslouženě tak zvítězili.
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Zajímavou zápletku přinesla individuální soutěž o nejlepšího střelce turnaje. Po základní části měli
totiž shodný počet devíti gólů Maxmilian Heršálek z 2. B a Dominik Jirků ze 3. A. O vítězi tedy
musel rozhodnout rozstřel na prázdnou branku. Každý měl pět pokusů a i po nich měli oba střelci
shodný počet vstřelených branek. Rozhodnout musel dodatečný rozstřel již po jednom pokusu. Kdo
dá gól, vyhraje. A zde byl nakonec úspěšnější Dominik Jirků. I týmová individuální soutěž byla
zaměřena na přesnost střelby na minibranku. V této činnosti byla nejúspěšnější třída 3. A.
Přehled výsledků v kategorii 2. – 3. ročníků
Tabulka

1.
TYGŘI

2.

3.

4.

BARCELONA

ŠKODOVÁČTÍ
LVI

BÍLÍ VLCI

0:7

0:9
1:3

1.

TYGŘI
2. A

2.

BARCELONA
2. B

7:0

3.

ŠKODOVÁČTÍ LVI
3. A

9:0

3:1

4.

BÍLÍ VLCI
3. B

1:2

4:5

Skóre

Body

Umístění

2:1

2:17

3

3.

5:4

13:7

6

2.

5:0

17:1

9

1.

5:12

0

4.

0:5

Po skončení turnaje došlo na slavnostní vyhlášení výsledků. K již známému nejlepšímu střelci byl
vyhlášen nejlepší gólman, kterým se stal Petr Škaloud z 2. B. I v této kategorii byl vítěznému
družstvu předán putovní skleněný pohár a zlaté čokoládové medaile.
Z očí dětí jsem usoudil, že si turnaj moc užily, z čehož mám velkou radost. Občas se sice objevily
slzičky pramenící ze zklamání z prohraných soubojů, ale i to ke sportu patří.

Závěrem bych chtěl poděkovat manželům Vitinovým a Kunstovým, kteří zasponzorovali sladké
odměny pro všechny zúčastněné týmy. Moc jim za jejich vstřícnost děkuji.
Radek Štaff
22

Střípky z historie
LEDEN


1. ledna 1977 – byla sepsána Charta 77



5. ledna 1933 – v San Franciscu se začal stavět Golden Gate Bridge



10. ledna 49 př. n. l. – Julius Caesar překročil řeku Rubikon a prohlásil: „Kostky jsou
vrženy.“



15. ledna 1929 – narodil se Martin
Luther King, aktivista za občanská
práva a nositel Nobelovy ceny



16. ledna 1969 – na Václavském
náměstí se upálil Jan Palach



19. ledna 1887 – narodil se Fráňa
Šrámek



25. ledna 1924 – ve Francii byly
zahájeny 1. zimní olympijské hry



27. ledna 1944 – po necelých dvou
letech skončila blokáda Leningradu



30. ledna 1933 – Adolf Hitler byl
jmenován německým kancléřem

ÚNOR


4. února 1628 – Jan Amos Komenský byl donucen k odchodu do exilu v Lešně (Polsko)



6.února 1905 – narodil se Jan Werich



8.února 1587 – skotská královna Marie Stuartovna byla popravena kvůli údajnému zapojení
do spiknutí proti své sestřenici královně Alžbětě II.



13.února 1945 – bombardování Drážďan si vyžádalo více než 25 000 obětí



16.února 1923 – Howard Carter jako první člověk po cca 3000 letech viděl sarkofág
faraona Tutanchamona



21.února 1916 – byla zahájena bitva u Verdunu, nejkrvavější střetnutí během 1. světové
války



22.února 1978 - čeští hokejoví reprezentanti získali na zimních olympijských hrách v
japonském Naganu zlaté medaile



26.února 1815 – Napoleon Bonaparte unikl ze svého vyhnanství na ostrově Elba

Lucie Schönová, 8. B
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Výročí rozpadu Československa
1. ledna 1993 uběhlo čtvrt století
od

rozdělení

Československa

na Českou a Slovenskou republiku.
Tehdejší premiéři, český premiér
Václav Klaus a slovenský premiér
Vladimír Mečiar, se zprvu museli
dohodnout na rozdělení majetku,
armády,

ambasád

a

začaly

se

vytyčovat hranice. „Jednali jsme
tváří v tvář, ale za zády jsem cítil
pět a půl milionu Slováků, Václav Klaus zase deset milionů Čechů,“ vzpomínal na dobu před 25 lety
Mečiar. Fotografové a novináři za plot brněnské vily Tugendhat nesměli, protože jednání probíhala
pouze za zavřenými dveřmi, ale i tak vzniklo pár snímků obou premiérů, které se později staly
symboly rozděleného Československa. Klíčovou událostí, která vedla k rozdělení Československa, byl
podle Václava Klause také fakt, že při volbách v roce 1992 většina Slováků usilovala o samostatný
slovenský stát. I přesto, že je rozdělení Česka a Slovenska jednou z největších událostí v dějinách
našich států, se každý rok prakticky neslaví. 27. července 1992 přijala Slovenská národní rada
dokument, který vyslovuje požadavek samostatnosti Slovenska.

Přehled nejzajímavějších událostí:


20. července 1992: odstoupil prezident ČSFR Václav Havel



27. července 1992: přijala Slovenská národní rada dokument, který vyslovuje požadavek
samostatnosti Slovenska



26. srpna 1992: podepsal Václav Klaus s Vladimírem Mečiarem dohodu o rozdělení ČSFR



13. listopadu 1992: přijalo Federální shromáždění zákon o dělení majetku ČSFR mezi obě
republiky



25. listopadu 1992:

přijalo Federální shromáždění ústavní zákon o zániku ČSFR

k 31. prosinci 1992


16. prosince 1992: schválila Česká národní rada novou Ústavu ČR



19. ledna 1993: byla Česká republika přijata do OSN



26. ledna 1993: zvolil Parlament ČR Václava Havla prvním prezidentem České republiky

Lucie Schönová, 8. B
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Nagano
Od 7. do 22. února 1998 se konaly 18. zimní olympijské hry v japonském
Naganu

na ostrově Honšú. Hry zahájil japonský

císař

Akihito

a zúčastnilo se jich přes dva tisíce sportovců ze 72 zemí. Nejúspěšnější
výpravou se stala německá reprezentace s 29 olympijskými medailemi.
Česká výprava, která měla 66 sportovců, si domů přivezla kompletní sadu
medailí. Velkým sportovním úspěchem Kateřiny Neumannové byly její
dvě medaile: stříbrná za běh na lyžích na 5 km klasicky a bronzová
za stíhací závod na 10 km volně.
Ale

nejatraktivnější

byl

pro

sportovní fanoušky hokejový
Podařilo

se

evropské

vyjednat,

ligy

se

že

naše
turnaj.

NHL

přeruší,

a
aby

na olympijských hrách mohli hrát také
ti nejlepší hokejisté. Hrálo 16 týmů
rozdělených

do

4

skupin.

Česká

republika ve své skupině byla hned po
Rusku druhá se 4 body a se skóre 12:4.
Ve čtvrtfinále Česko hrálo s USA a
vyhrálo 4:1.
Na finálový zápas mezi ČR a Ruskem v hale The Big Hat přišlo fandit 10 010 diváků. Zápas rozhodl
ve 48. minutě Petr Svoboda, který dal první a zároveň poslední gól ve finále, a díky němu jsme
vyhráli doposud první zlatou olympijskou medaili v ledním hokeji. Nejlepším hráčem „Turnaje
století“ byl vyhlášen Dominik Hašek, který měl dvě čistá konta. Během zápasu vládlo na zaplněných
náměstích a v restauracích v celé České republice obrovské nadšení…
A nyní už jenom malá pozvánka. Úspěchy našich olympioniků
v Naganu si můžeme prohlédnout na právě probíhající výstavě
v Národním památníku na Vítkově s názvem „Přepište dějiny…!!!
Nagano…“, která končí 29. dubna 2018. U příležitosti 20. výročí
tohoto největšího úspěchu české hokejové historie pořádá další
výstavu i Muzeum voskových figurín Grévin: Zlaté hokejové časy.
Štěpán Resl, 6. B
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Fráňův boj o účast na zimní olympiádě

26

Adriana Roxerová a Karolína Škaloudová, 6. B
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Rozhovor s pedagogickou asistentkou Ilonou Jaloveckou
1. Líbí se Vám naše škola?
Ano, líbí.
2. Líbí se vám tato knihovna?
Líbí se mi, ale chtěla bych více knížek.
3. Odkud pocházíte?
Z podhůří Orlických hor. Následně jsem bydlela v Praze a potom jsem se přestěhovala sem
do Sobotky.
4. Co jste dělala, než jste přišla sem na školu?
Dříve jsem učila a měla jsem školní družinu v Praze, potom jsem pracovala v cestovním ruchu.
5. Slyšela jsem, že jste paní knihovnice, ale také pedagogická asistentka. Tak jak to všechno
stíháte?
Někdy je to těžší, ale když se chce, tak jde všechno.
6. Čtete ráda knihy?
Moc ráda, rádu čtu i třeba celou noc.
7. Jak byste vylepšila tuto knihovnu?
Chtěla bych více knížek a novějších. A udělám vše pro to, aby tato knihovna byla lepší a lepší.
8. Z jakého roku je tu nejstarší kniha?
Z roku 1937.
9. Jaká kniha je tu mezi žáky nejoblíbenější?
Harry Potter.
10. Kolik tady máte knih?
Registrovaných knih tu máme 3252.
11. Kolik tady máte půjčovatelů?
Málo, ale už se to lepší.
Karolína Škaloudová, 6. B

Vtipy ze školního prostředí
O hodině zeměpisu
,,Ví někdo z vás, kde leží Kuba?“ ptá se pan učitel zeměpisu.
„Prosím, v posteli s angínou!“ odpověděla snaživá žačka.
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O hodině českého jazyka
„Pepíčku!“ vyvolá paní učitelka žáka. „Řekni nám dvě zájmena!“
„Kdo? Já?“ vyděsí se.
„No vidíš, že to jde, když chceš. Píši ti jedničku!“
O hodině dějepisu
„Ivo, co udělal Karel IV., když nastoupil po svém otci na trůn?“
„No první věc byla, že se posadil.“

"Jak se jmenovala žena, kvůli které se ve starém Řecku vedla slavná bitva?" ptá se učitelka Heleny.
"Nevím." "No přece jako ty." "Cože? Nováková?"
Eliška Havlíková, 7. A

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

Adéla Brabcová

Lucie Chrpová

Romana Černá

Naďa Ortová

V minulém čísle Soboteckého školáka jsme zveřejnili další čtyři dětské fotografie zaměstnanců naší
školy. Do poznávací soutěže se zapojili pouze tři soutěžící, kteří uhodli správně tři fotografie ze
čtyř. Zařadili jsme je tedy všechny do slosování a vítězem se stává Jiří Zmatlík z 8. B.
I v tomto čísle budete moci hádat jména ke čtyřem fotografiím. Správné odpovědi nám opět
házejte do schránky Soboteckého školáka. Uzávěrka soutěže je 13. dubna 2018.
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Tak, koho poznáváte na následujících čtyřech fotografiích?

Radek Štaff
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Základní škola Sobotka
Vás srdečně zve

na oslavu 125. výročí otevření školy
ve středu 28. března 2018 v 15:00 hod.
Program:
krátké kulturní vystoupení
ukázky moderních učebních pomůcek
velikonoční dílny
výstava fotografií školy
výstava historických učebnic a pomůcek
Těšíme se na Vaši návštěvu!
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