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Školní noviny 

Vydávají žáci ZŠ E. Beneše 50/II            

v Soběslavi 

školní rok 2022/2023 

ZIMA 

Exkurze žáků IV. B v Českých Budějovicích 

     Ve středu 30.11. jsme se vydali vlakem do Českých Budějovic. Někdo 

z nás v něm jel poprvé. Bylo to dobrodružství. A to nejen pro nás! Naši cestu 
si určitě užili i někteří spolucestující. V Českých Budějovicích jsme využili 
toho, že je adventní čas a na náměstí Přemysla Otakara II. probíhají krásné 
trhy. Dostali jsme tam rozchod, 
abychom si mohli koupit dobroty, 
dárky pro své blízké a „nasát“ 
předvánoční atmosféru. Potom jsme 
vyrazili na výstaviště, kde jsme měli 
objednanou výstavu s názvem Šestý 
smysl města. Dozvěděli jsme se 
spoustu nových informací                
o Budějovicích, využili jsme všechny 
smysly, bloudili jsme v bludišti, 
navštívili jsme atrapu Černé věže, 
vytvářeli jsme světla města, 
odpočívali v pytlích pod 

baldachýnem a v zrcadlové 
místnosti plné světýlek, stavěli jsme 
své město z kostek, skládali puzzle, 
řešili kvíz, kreslili hlavou apod. Pak 
nás čekala cesta zpátky. Někteří 
z nás už byli unavení. Přece jenom 
jsme byli stále na nohou a ušli pár 
kilometrů.  
     Vše jsme nakonec zdárně zvládli 
s pocitem, že jsme zažili výjimečný 
den a budeme mít na co vzpomínat.      

Za žáky IV. B třídní učitelka Martina Švejdová 
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Mikuláš, andělé a čerti přišli do i školy 
 
     V pondělí 5. prosince se chodby naší školy rozezvučely nebeskými 
zvonky, rolničkami i pekelnými řetězy. Deváťáci si pro žáky na prvním stupni 
přichystali krátké vystoupení. Děti Mikulášovi zazpívaly písničku nebo                    
i zatancovaly. Od andělů dostaly nadílku, ty zlobivé od čertů 
uhlí.                    

žáci 9.A 

 

 

Florbal ml. dívky 

     V úterý 7.12. se v Táboře 
uskutečnilo okresní kolo florbalového 
turnaje mladších žákyň. Soutěž byla 
velice vyrovnaná a naše dívky obsadily 
krásné páté místo. 
     Naše sestava: Kolbová, Vránková, 
Steinerová, Malá, Kubíčková, Táborová, 
Pavlíková, Szolgayová, Oubramová, 

Horažďovská, Podlahová.        
 D. Vorlová 

 

Matematická olympiáda 5. a 9. roč. 

     Ve středu 25. 1. reprezentovalo naši školu v okresním kole matematické 
olympiády 5 žáků 5. tříd a jedna žákyně z 9. A. Nejlépe si s problematickými 
příklady poradila Ela Čejková z 5. A, která obsadila nádherné 2. místo. 
Lenka Oubramová v kategorii 9. tříd získala krásné 6. místo.  
     Všem žákům děkujeme za účast a výbornou reprezentaci školy.  

E. Radostová 
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Obrázky z výtvarné 
soutěže 
 
     S některými třídami                     
z druhého stupně jsme se 
zapojili do výtvarné soutěže 
Lesnické školy v Písku. Téma 
soutěže bylo inspirováno 
známou povídkou Jeana Giona 
,,Muž, který sázel stromy."               
A i když ještě nevíme, jak jsme  
v soutěži uspěli, můžete se 
zatím podívat na obrázky, které jsme do Písku poslali.       

 R. Žák 

 

Den naší třídy -  9.A 

     Den třídy jsme zahájili připomenutím povinností žáků stanovených 
školním řádem. Dále nás čekalo 
rozdávání vysvědčení a hodnocení 
práce za první pololetí školního roku. 
Většina byla sice s výsledky spokojena, 
přesto jsme se zabývali otázkami, jak 
své výsledky zlepšit, co změnit na svém 
chování. Další naší aktivitou bylo 
doplňování žákovských portfolií. 
Mnohé z nás práce z nižších ročníků 
opravdu pobavily. Pak už jsme si 
užívali společné hry.      

Žáci 9.A 

 

Besedy s vrchním strážníkem Městské policie v Soběslavi  

Bezpečí v dopravě  
     V pondělí 6.  února jsme měli možnost besedovat s panem Miroslavem 
Drsem, vrchním strážníkem Městské policie v Soběslavi, o bezpečí v dopravě. 
Zopakovali jsme si, jak se správně chovat v roli chodce i cyklisty, jaké 
situace jsou nebezpečné a na co si dát nejvíce pozor. Jeho otázky nás často 
zaskočily a někdy jsme se při odpovědi opravdu hodně zapotili. Beseda byla 
zajímavá a plná praktických příkladů. Zbyl i čas pro naše všetečné dotazy. 
Poučili jsme se i zasmáli.   
     Děkujeme a těšíme se na další setkání.                   

 žáci 6. tříd  
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VANDALISMUS  7.2.2023  

     Pan Miroslav Drs, vrchní strážník Městské policie v Soběslavi, s námi 

tentokrát přišel pobesedovat na téma vandalismus. Kmen Vandalů známe 
z hodin dějepisu, jenom nám chvíli trvalo, než jsme si na jeho řádění 
vzpomněli. Velmi nás mrzí, že v i dnešní době jsou lidé schopni ničit majetek 
druhých, dokonce významné kulturní i přírodní památky takovým 
způsobem, že už nikdy nebudou jako předtím. Vandalismus se nevyhýbá ani 
našemu městu a je velká škoda, že se i tady s vandalstvím setkáváme velice 
často.  
     Děkujeme za zajímavé povídání a těšíme, že najdeme další téma k nové 
besedě.                    

žáci 7. tříd   

 

Papíroví spolužáci 

     Asi jste si všimli, že nám ve 

škole přibylo několik nových 
,,žáků." Jsou však papíroví a 
poněkud ,,dutí." Na fotografiích 
se podívejte, jakým způsobem 
vznikali a že si to s nimi žáci     
z 9.A a 9.C docela užili.            

R. Žák 

 

 

Trestný čin, přestupek, trestní odpovědnost, orgány právní 
ochrany  

     Takové bylo hlavní téma besedy dvou soudců s našimi žáky 9.tříd.  
     Beseda se uskutečnila 17.února 2023.  

     Mgr. Miroslav Jurman, soudce Krajského soudu v Českých Budějovicích, 
a Mgr. Jan Sklenář, soudce Okresního soudu v Českých Budějovicích, se 
žáky besedovali na jedno z témat, které je pro každého nejenom poučné,                 
ale i velmi zajímavé.   
     Naši hosté hovořili o právu, právních odvětvích, práci soudce, soudním 
řízení, trestech a trestní odpovědnosti. Beseda se dotýkala i problematiky 
návykových látek a sociálních sítí v souvislosti se zákony a jejich 
porušováním.   
     Vyprávěli zajímavé případy ze své soudní praxe a odpověděli na všechny 
dotazy, které žáci měli.  
     Připomněli také důležitost morální odpovědnosti každého člověka. 

Mgr. Věra Štěchová  
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Pěvecká soutěž 1. stupně 

„ Naše hudební hvězda „ 
   Každý rok touto dobou hledáme zpěváky a zpěvačky, kteří by jeli 
reprezentovat naši školu do okresní soutěže „ Jihočeský zvonek „ v Táboře. 
Zorganizovali jsme tedy školní kolo, které proběhlo ve dvou dnech  7. a  9. 
února. Své zástupce do něj vyslaly všechny ročníky 1. stupně a celkem se 
soutěže zúčastnilo 45 žáků. Ti soutěžili v sólovém zpěvu a před porotou 
zpívali  lidové i populární písničky. Nakonec bylo rozhodnuto takto: 
Kategorie SÓLOVÝ ZPĚV  I. třídy: 
    1. místo:  Tesařová Adéla  I.B 
    2. místo:  Zahrádková Natálie  I.A 
    3. místo:  Koukolová Karolína I.C a  Pavlíčková Josefína I.A 
Kategorie SÓLOVÝ ZPĚV  II. třídy : 
    1. místo: Šašková Veronika II.B 
    2. místo: Novotná Gábina II.B 
    3. místo: Jindrová Klára II.B 
    
Kategorie SÓLOVÝ ZPĚV  III. třídy : 

1. místo: Háková Vanessa III.B 
2. místo: Procházková Dora III.B a  Spejchalová Bára III.C 
3. místo: Herynková Anita III.A a  Šandová Eliška III.B 

  
Kategorie SÓLOVÝ ZPĚV  IV. třídy : 
      1. místo: Kováčíková Timea IV.A 
      2. místo: Hájek Tomáš IV.A 
      3. místo: Chalupa Jakub IV.B 
  
Kategorie SÓLOVÝ ZPĚV  V. třídy : 
     1. místo : Dvořáková Ela 
V.B  a  Veselý Vojtěch V.A 
     2. místo : Lemberková 
Vanesa  V.A 
     3. místo :  Brichová Agáta 
V.C  a  Bušilová Nina V.B 
 

     Do okresní soutěže v Táboře 
pojedou naši školu reprezentovat 
Dvořáková Ela a Veselý Vojtěch 
z pátých tříd. 
     Na závěr bych chtěla 
poblahopřát vítězům, poděkovat 
zúčastněným a všem, kteří se 
podíleli na organizaci této 
soutěže. Těším se za rok na 
shledanou.   

N. Vančatová 
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Školní kolo recitační soutěže 

1.stupeň 
     Ve středu 22. února 2023 proběhlo školní kolo recitační soutěže 1. – 5. 
ročníků. Recitace se zúčastnilo 25 žáků. Všichni přednášející předvedli 
pěkné výkony. V okresním kole nás bude reprezentovat Ela Čejková z V. A            
a Nikola Kovářová ze  IV. B. 
     Přejeme jim mnoho úspěchů.                                               

Renata Šrubařová 

 

 


