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Školní noviny 

Vydávají žáci ZŠ E. Beneše 50/II            

v Soběslavi 

školní rok 2022/2023 

PODZIM 

Příměstský tábor 15.8. – 19.8.2022 při ZŠ E. Beneše Soběslav 

     Pro závěrečný 4. turnus LT jsme si připravili velmi pestrý program. 

     Pondělní dopoledne bylo věnované soutěžím a hrám. Odpoledne pak 
koupání na Plovárně. 

     V úterý nás čekal celodenní výlet do Safari u 
Borovan. Děti zde viděly kozy, koně, daňky, 
jeleny, lamy, bizony velbloudy, divoká prasata a 
další, na dětském hřišti pak nalezly spoustu 
atrakcí, občerstvení bylo v ceně vstupného, což 
nás všechny příjemně překvapilo. 
     Ve středu jsme se všichni pustili do tvoření 
z podpalových dřívek –  letadýlka, dřevěný 
nábytek pro panenky, stojánky na mobil či  palety 
mamince pod hrnce to vše děti  dokázaly vytvořit. 
Odpoledne se pak opět mohly vykoupat na 
soběslavské Plovárně. 
     Ve čtvrtek nás čekal druhý výlet – Kukuřičné 
bludiště v Roseči. V bludišti na děti čekaly otázky 

zaměřené na přírodu. Po splnění všech úkolů pak 
děti mohly využít zdejší areál, který nabízí 

slámový hrad, trampolíny, motokáry a drobné občerstvení. 
     V pátek za dětmi přijeli psovodi z vězeňské služby z Příbrami. 
Popsali dětem, jak takový speciální výcvik  pejska probíhá.  Jak vycvičený 
pes pomáhá jako donucovací, obranný i preventivní  „prostředek“ při 
dohledu nad veřejným pořádkem. Protože už jen pouhá přítomnost psa na 
místě odradí potenciálního pachatele od protiprávního jednání 
      Na závěr děti viděly i předstírané zadržení pachatele (figuranta 
v ochranném obleku). Následně si ochranný oblek vážící 25kg mohly i 
vyzkoušet. 
Po poledni jsme shrnuli uplynulý týden, rozdali jsme dětem drobné dárky a 
pustili se společně do úklidu. 
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Věříme, že se dětem náplň tohoto týdne líbila a budeme se těšit opět na 
viděnou 

    Monika Jonášová, Ivana Hamajová, Tomáš Jonáš, Rozka Homolková 

 

Na návštěvě u hasičů 

        V pátek 2. září navštívili žáci 9.A a 9.B požární stanici v Soběslavi. 
Cílem bylo prohloubit znalosti o ochraně člověka za běžných rizik a 
mimořádných událostí. Páni hasiči 
měli pro nás připravený odborný 
výklad doplněný o ukázky vozidel 
a jejich vybavení. Měli jsme možnost si 
vyzkoušet něco z hasičské výstroje i 
nová hydraulická vyprošťovací zařízení. 
Zajímavé byly pro nás i informace o 
práci profesionálních hasičů. Možná si 
někteří z nás zvolí tento obor pro další 
studium. 

     Našim hasičům děkujeme a přejeme 
hodně úspěchů v jejich záslužné práci. 
                                  

Jan Podlaha a Matouš Vnouček, žáci 9. A 

 

Přespolní běh 

     Ve čtvrtek 22. 9.  se v Táboře uskutečnilo okresní kolo přespolního běhu. 
I za velmi chladného počasí podali naši žáci skvělé výkony. 
Jednotlivci: Šimák Miroslav – 1. místo, Kofroňová Karolína – 2. místo 
Družstva: mladší žáci ( Šimák, Petráš, Pánek, Šedivý, Cícha) – 2. místo 
                  mladší žákyně ( Kofroňová, Mullender, Kolbová, Nývltová,           
Mrvová) – 3. místo 
                  starší žákyně ( Dubská, Klečacká, Vyhlídková, Kubátová, 
Novotná) – 10. místo 
                  starší žáci ( Velich, Žahour, Hron, Fišpera, Kouba) – 12. místo 

     Blahopřejeme a všem děkujeme za výbornou reprezentaci školy.   
D. Vorlová 

 

Projektový den 5.ročníku 

     Ve středu 5. října 2022 jsme jeli se školou na výlet do Chýnovské 
jeskyně. Ty jsou u Pacovy hory nedaleko města Chýnov. Jeskyně byla 
objevena roku 1863 skalníkem Vojtěchem Rytířem, když těžil kámen. Podle 
pověsti mu spadlo do díry kladivo, on se ho vydal hledat do pukliny a našel 
jeskyni. Pro veřejnost byly jeskyně otevřeny v roce 1868. 
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     Autobus nás dovezl do blízkosti areálu jeskyní. Zbytek cesty jsme došli 
pěšky. Dorazili jsme do infocentra s drobnými suvenýry a dále jsme 
pokračovali do muzea s exponáty o jeskyni. Dostavil se náš průvodce a 

provedl nás expozicí. Po prohlídce jsme šli dolů do jeskyně po schodech, 
zastavili jsme se pod schody a průvodce nám řekl, jak byly jeskyně nalezeny. 
Chodbou jsme došli k druhé zastávce, kde se nachází kříž, který připomíná 
objevitele jeskyní. Na stropě chodeb jsme viděli „misky“ vymleté vodou před 
dávnou dobou. Na třetí zastávce byly krápníky - stalagmity. Od průvodce 
jsme se dozvěděli, že tyto dva krápníky jsou jediné v jeskyních. Na konci 
prohlídky byly pověšené velké fotky netopýrů žijících v České republice.   
     Na výletu se mi nejvíce líbily krápníky, protože byly nezvyklé a zvláštního 
tvaru. Z prohlídky jsem se dozvěděl, že jeskyně byly nalezeny náhodou, před 
dlouhou dobou a byly pro návštěvníky otevřeny brzy po nalezení.  

Za žáky pátých tříd Matyáš Nekola, 5. B  

 

Strašidelný Halloween 

     V úterý 25. října se konal na naší škole Halloween. Všichni jsme se na 

něj moc těšili a připravili jsme si pěkné masky. 
     Sešli jsme se v 17 hodin před hlavním vchodem naší školy a po krátkém 
přezkoušení, které proběhlo v angličtině, jsme byli vpuštěni do tělocvičny. 
V tělocvičně jsme si zazpívali písničku a vylosovali jsme si pořadí pro splnění 
úkolů. Kdo nebyl právě na cestě, vyráběl si v tělocvičně dýně, netopýry, 
pavouky… Na cestě po škole, která se hemžila strašidly, jsme plnili různé 
úkoly. Nejlepší byla asi tajemná ochutnávka ovoce a různých pochutin a 
běhání na čas k rozsvícené dýni. Na všech stanovištích jsme plnili spoustu 
úkolů a po jejich vyřešení jsme vyluštili tajemnou indicii. 
     Když jsme dokončili cestu, vrátili jsme se do tělocvičny a vyřešili tajemné 
slovo. Chvíli jsme se dívali na film a potom jsme odešli do svých tříd. Uložili 
jsme se ke spánku a po krátkém povídání a plni dojmů z perfektního večera, 
jsme zalehli a brzy usnuli. Ráno jsme odešli spokojeně domů. 
     Akce Halloween se nám všem moc líbila. 

Za žáky pátých tříd Martin Bartejs, Vojtěch Buřič, Michaela Černá, Vojtěch Klečacký, 
Matyáš Nekola a Roman Pakosta 

Strašidelný Halloween 

     V úterý 25. října se konal na naší škole Halloween. Všichni jsme se na 
něj moc těšili a připravili jsme si pěkné masky. 
     Sešli jsme se v 17 hodin před hlavním vchodem naší školy a po krátkém 
přezkoušení, které proběhlo v angličtině, jsme byli vpuštěni do tělocvičny. 
V tělocvičně jsme si zazpívali písničku a vylosovali jsme si pořadí pro splnění 
úkolů. Kdo nebyl právě na cestě, vyráběl si v tělocvičně dýně, netopýry, 
pavouky… Na cestě po škole, která se hemžila strašidly, jsme plnili různé 
úkoly. Nejlepší byla asi tajemná ochutnávka ovoce a různých pochutin a 
běhání na čas k rozsvícené dýni. Na všech stanovištích jsme plnili spoustu 
úkolů a po jejich vyřešení jsme vyluštili tajemnou indicii. 
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     Když jsme dokončili cestu, vrátili jsme se do tělocvičny a vyřešili tajemné 
slovo. Chvíli jsme se dívali na film a potom jsme odešli do svých tříd. Uložili 
jsme se ke spánku a po krátkém povídání a plni dojmů z perfektního večera, 

jsme zalehli a brzy usnuli. Ráno jsme odešli spokojeně domů. 
     Akce Halloween se nám všem moc líbila. 

Za žáky pátých tříd Martin Bartejs, Vojtěch Buřič, Michaela Černá, Vojtěch Klečacký, 
Matyáš Nekola a Roman Pakosta 

 

Žáci čtvrtých tříd ukončili plavání 

     Tak už to skončilo. Dva roky jsme měli možnost navštěvovat plavecký 
bazén v Jindřichově Hradci a zde se za pomoci instruktorek naučit plavat. 
Někteří z nás to už sice uměli, ale vždy se lze ještě zdokonalit, naučit se nové 
styly, šipku, být 
rychlejší, umět 
plavat pod vodou….. 
Někteří z nás 
překonali i sami 

sebe, svůj strach. 
Měli jsme pokaždé 
radost, když jsme za 
odměnu mohli 
navštívit relaxační 
část objektu. Tam 
jsme dováděli na 
tobogánu a v divoké 
řece. Své plavecké 
dovednosti jsme 
zúročili při poslední 
návštěvě, kdy byl 
náš výcvik zakončen 
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plaveckými závody. Nemohli jsme sice vyhrát všichni, ale řídili jsme se 
heslem, že není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.             Teď už nezbývá než 
zvolat:“ Plavání Nazdar!“ „Zdar!“    

Za žáky čtvrtých tříd jejich třídní učitelky 

 

 

Florbal - mladší a starší chlapci 

Florbal - starší chlapci 

     Ve středu 23.11. se chlapci 8.a 9. 
tříd zúčastnili okresního kola ve 
florbalu v Táboře. Prezentovali jsme se 
vyrovnanými výkony, bohužel bez 
střelecké efektivity. Ve výsledku to 
znamenalo celkové 9. místo, když 
v posledním zápase jsme až na 

nájezdy porazili tým gymnázia 
Soběslav. 

 

 

Florbal - mladší chlapci 

     V úterý 29.11. se chlapci 6. a 7. tříd zúčastnili okresního kola ve florbalu 
v Táboře. V základní skupině jsme 3x vyhráli a podlehli jsme pouze týmu ZŠ 
z Malšic. Skončili jsme tak druzí a po jasném vítězství v boji o konečné 
umístění nad týmem 
z Jistebnice 6:1 jsme brali 
celkové 3. místo. 

     Všem chlapcům děkuji 

za reprezentaci školy.   

J. Podlaha 

 


