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                 žáci 3.A 

 

Milé čtenářky, milí čtenáři, 

 

nový rok nám začal, uběhla už nějaká doba, ale to nám nebrání 

v tom, abychom vás v něm s radostí přivítali. Věříme, že na každého 

z vás v tomto roce čeká něco nového a nepoznaného.  

V úvodu našich novin si zavzpomínáme na silvestrovské veselí a 

malinko nahlédneme do historie tohoto dne. Hned poté si připomeneme 

krásně zahrané divadelní představení žáků 5. třídy, kterým nám 

zpříjemnili předvánoční čas. Dále se ohlédneme za událostmi, které se 

během měsíce ledna a února odehrály v naší škole, ale i mimo ní. Určitě 

si vybavíte některé sportovní, přírodopisné, ale i hudební úspěchy 

našich žáků.  

Další část je zasvěcena především milovníkům zvířat, kteří se 

mohou dozvědět něco zajímavého o důležitých činnostech nejen savců, 

ale i ptáků. S blížícím se závěrem už nás bude jen čekat tip na dobrý 

film a zakončíme to špetkou nějaké té zábavy. 

V úplném závěru bychom tradičně rádi poděkovali těm, kteří 

svými články do novin přispívají a všem ostatním přejeme krásné zimní 

dny.  

 

Pouze pro potřeby školy 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Pranostiky: 

 

Jak na Nový rok, tak po 

celý rok. 

 

Leden studený, duben 

zelený. 

 

V únoru když skřivan 

zpívá, velká zima potom 

bývá. 
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NOVÝ ROK NÁM ZAČAL 
 Na přelomu starého a nového roku hodnotíme ten uplynulý, ale s nadějemi nebo i 

obavami očekáváme, co nám přinese ten příchozí.  

 Poslední den v roce má svátek svatý Silvestr. V minulosti tento den nebýval nijak 

výjimečný. Byl vzpomínkou na úmrtí papeže Silvestra I. V kostelech se v tento den konaly 

děkovné mše za uplynulý rok.  

 Až nový věk přinesl potřebu lidí rozloučit se se starým rokem vesele, a tak se podoba 

silvestrovského dne a hlavně noci změnila. Charakteristická pro tento den je bujarost, humor a 

smích, zpěv a tanec a přemíra jídla a pití. 

 Nový rok je důležitým předělem času. Lidské kultury si dle svého způsobu rozdělovaly čas 

na dny, roky, a vytvářely si tak kalendáře. Na vznik různých druhů kalendářů měly také vliv 

náboženské sféry. V minulosti existovalo a ještě i dnes existuje mnoho druhů kalendářů 

(juliánský, gregoriánský, čínský, egyptský, keltský, muslimský, kalendář Mayů, Inků, …). Čas 

se ve většině z nich měřil podle pohybu Měsíce a Slunce, ale začátek roku byl v každém z nich 

jindy. 

 

SILVESTR 
Na třicátého prvního prosince, 

všichni se těší nejvíce. 

Proč? To brzy uvidíš, 

pokud tak dlouho vydržíš. 

 

Celé to začne toho času, 

kdy Země dokončí svou trasu a 

půlnoc u nás nastane a  

zpustí se hymna Země mé. 

 

Pak hvězdný déšť zpustí se z nebe a 

vyletí špunt z hrdla lahve. 

Všude cinká se sklenkou a přeje a 

o tomhle celém Silvestr je. 

 

Jana Čáslavská z 5.D 
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PŘÍBĚH TŘÍ KRÁLŮ 

Když se Ježíš narodil, objevila se na nebi nová          . Byla tak veliká a jasná, že mudrcové, kteří 

zkoumali každou noc oblohu, ještě nikdy neviděli tak krásnou        . Dali hlavy dohromady a mudrovali. 

Co to má znamenat? „Já vím,“ řekl jeden z nich, „někde se narodilo královské       .“ Jiný mudrc řekl: „To 

se jistě narodil ten dobrý        , židovský Mesiáš, na kterého            tak dlouho čekají. Pojďme se mu 

poklonit a vezměme mu       , jaké sluší pro      .“ 

A tak se tito mudrcové vydali na dalekou        . Zářící          jim ukázala, kudy mají jít. Dovedla je 

až do Jeruzaléma. Tu stanuli před            , kde bydlel vladař Herodes. Mysleli si, že jsou u cíle. Ptali se: 

„Kde je ten právě narozený        Židů? Viděli jsme jeho         na východě a přišli jsme se mu poklonit.“ Jak 

to uslyšel Herodes, velmi se znepokojil. Žádné          se v královském             nenarodilo. Tu si vzpomněl, 

že se mezi            vypráví staré proroctví o narození Mesiáše – židovského        . Začal se bát o svůj      . 

Proto si dal zavolat židovské učence a znalce starých        a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. 

Oni mu odpověděli: „ V             , neboť tak je psáno v prorockých        .“ Herodes řekl mudrcům: „Jděte a 

pátrejte důkladně po tom        a až ho najdete, oznamte mi to, abych se mu také já šel poklonit.“ 

Mudrci        vyslechli a vydali se na        . A hle,         šla před nimi, až se zastavila na místě, kde 

to         bylo. Mudrci vešli do chléva a uviděli tam        s Josefem a Marií. Klaněli se mu, padli před ním 

na zem a darovali mu zlato, kadidlo a myrhu. Herodes byl krutý       . Nechtěl se vůbec klanět        , ale 

chtěl ho zabít. Jen aby nepřišel o svůj        . Mudrcové však dostali ve snu od Boha pokyn, aby se už do 

Jeruzaléma nevraceli. I Josefovi se ve snu ukázal       a řekl: „Vstaň, vezmi        i matku, uprchni do 

Egypta a zůstaň tam, dokud ti neřeknu, neboť Herodes chce         zahubit.“ 

Představte si, sotva se malý Ježíš narodil, už ho chtěli zabít. Herodes brzy pochopil, že ho mudrci 

neposlechli a o        mu neřekli. Velmi se rozhněval. Nechal v zemi pobít všechny malé chlapce do dvou 

let. Ale Ježíš byl už dávno s rodiči v bezpečí, aby až vyroste, mohl vykonat, co si Bůh přál.  

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 

 Žáci 5. C si před Vánoci připravili pro ostatní spolužáky z prvního stupně divadlo, které se 

jmenovalo Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Žáci se perfektně vžili do svých rolí a předvedli tak moc 

hezky zpracované představení, které se ostatním spolužákům, ale i učitelům moc líbilo. Dětem 

z 5. třídy děkujeme za pěkný kulturní zážitek a velké díky patří především paní učitelce Adéle 

Hofmanové a paní asistentce Monice Jonášové za pilnou přípravu a hlavně trpělivost.  

                             Mgr. Lucie Hovorková 
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FLORBALOVÝ TURNAJ V CHOTOVINÁCH 

 Ve středu 16. ledna jsem vyrazila 

s dvanácti chlapci ze čtvrtých a pátých 

ročníků do boje. Čekalo nás několik 

soupeřů v okresním kole florbalového 

turnaje, který se odehrával v 

Chotovinské  základní škole. 

 Kluci sehráli celkem pět zápasů a 

ze všech odcházeli jako vítězové. Po 

získání poháru za první místo je čekal 

ale ještě jeden souboj a to s vítězi 

z předešlého dne o postup do krajského 

kola. I když kluci bojovali ze všech sil, 

únava z odehraných zápasů a 2 x 15 

minut hry s velmi silným soupeřem 

byly příčinou prohry. Zklamání však 

netrvalo dlouho, protože i tak jsme se 

stále mohli radovat z vítězství a 

z turnaje jsme odjížděli se zlatým 

pohárem a s úsměvy na tvářích. 

 
                                           Mgr. Martina Koubová 
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LYŽAŘSKÝ KURZ 2019 
 

 My děti ze sedmých tříd základní školy E. Beneše  jsme odjely v neděli  20. 1. na lyžařský 

výcvik na Lipno. Cesta celkem rychle utekla a většina se již nemohla dočkat, až budeme v 

penzionu Kovářov, kam se jezdí již několik let. Někteří z nás nikdy v životě na lyžích nestáli, 

takže to bylo pro ně úplně nové a těžké, ale za náš celý pobyt se to všichni naučili. Ti, co již 

lyžovat uměli se i něco přiučili. 

 Každý večer pro nás naši učitelé a instruktoři pořádali naučné hodiny. Něco ze  

zdravovědy a první pomoci, pravidel na sjezdovce a typy lyžování. Poté jsme hráli pohybové či 

vědomostní hry, které všechny bavily. Některé jsme i sami vymysleli nebo pořádali. Nebylo to 

vůbec jednoduché. Přesto panovala skvělá nálada. 

 Na konci našeho kurzu se nikomu nechtělo domů. Všichni se za ten týden více spřátelili, 

odpočinuli si jak od školy, tak od domácích povinností i rodičů.  Máme nové zážitky, na které 

budeme určitě jednou rádi vzpomínat. 

 Moc děkujeme našim učitelům a instruktorům, kteří s námi měli práci a nervy, ale 

vydrželi to. Dále děkujeme našemu panu řidiči autobusu a celému kolektivu penzionu Kovářov 

za skvělou péči. Děkujeme Vám všem za skvělé zážitky.  

                                                                                                        Eliška Patočková ze 7.B 
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FLORBAL – KRAJSKÝ PŘEBOR 
 

 Družstvo starších dívek jako vítěz 

okresního turnaje se v úterý 22. 1. účastnilo 

krajského přeboru ve florbalu v Sezimově Ústí. 

V základní části turnaje dívky obsadily třetí 

místo se ziskem 3 bodů. Ve skupině o 5. – 8. 

místo již nepoznaly porážku a suvereně 

skupinu vyhrály. Celkově tak obsadily krásné 

5. místo. 

 

Blahopřejeme!       

                          

      

              Mgr. Vlastimil Říha 

 

EKO – boj 

Střední odborná škola ekologická a 

potravinářská ve Veselí nad Lužnicí vyhlásila 

soutěž Eko – boj zaměřenou na ekologii pro 

žáky 8. a 9. ročníků. Žáci postupně plnili 

online testy a práce zadávané ve čtyřech 

kolech. Okruh otázek se týkal ekosystémů 

Země – mokřad, lesa, louky a měst. Žákyně naší školy z 8.B 

Hana Kalabová byla vybrána asi z 500 žáků republiky do užšího 

kola, aby v úterý 29. ledna 2019 obhájila své znalosti. Povedlo se 

jí to na výbornou, protože skončila celkově na 2. místě. 

Gratulujeme a přejeme další úspěchy nejen ve škole, ale i mimo 

ni. 

                                 

                   Mgr. Lenka Kubešová 

PŘEDNÁŠKA O USA 
 

Ve středu 30. 1. 2019 nám pan Petr Nedvěd přednášel o 

svých cestách po USA, které uskutečnil v letech 2013 (při 

čemž pracoval v Národním parku Yellowstone) a 2017 (cesta s 

přáteli) a celkově na nich strávil 6 týdnů. Celá přednáška byla 

doplněna o jeho vlastní fotografie. První půlka byla spíše 

shrnutí již známých informací, jako např.: hlavní město, 

rozloha... atd. V druhé části jsme si vyslechli vyprávění o 

různých částech USA, např.: o New York City, Floridě, 

Kalifornii... atd. Žákům i všem učitelům se přednáška líbila a 

na jejím konci panu Nedvědu poděkovali potleskem.             Hana Kalabová z 8.B 
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DEN NAŠÍ TŘÍDY  ANEB  " ZACHRAŇTE 

VEJCE ! " 

         Hurá!!! Je poslední lednový den a nám začíná  den 

bez učení neboli den jen pro nás … třídu IV. C. Paní 

učitelka nás rozděluje do čtyřčlenných družstev a my plni 

očekávání nasloucháme, jaký program u nás ve třídě 

bude probíhat. Znejistíme, když nám paní učitelka 

rozdává do družstev po jednom syrovém vajíčku a sděluje 

téma „ Zachraňte vejce“.   Dozvídáme se, že naším úkolem 

je zabalit vejce do obalů tak, aby se po pádu z výšky na 

zem nerozbilo. Paní učitelka Miluše Tomšová otevírá 

obchod, ve kterém si můžeme nakupovat ubrousky, 

papíry, špejle, brčka i lepenku. Podmínkou této soutěže 

mezi družstvy je vejce nerozbít, ale i co nejlevněji nakoupit, 

protože pokud bude po pádu vajíčka víc výherních družstev, 

rozhodne právě nejnižší sečtená cena nákupu. Úkol to není lehký. 

Každé družstvo se musí poradit, vymyslet bezpečný obal pro 

vajíčko a spolupracovat. Často dochází i ke střetům rozdílných 

názorů, ale nakonec odcházíme se zabalenými vejci do mezipatra, 

kde je z výšky házíme na tvrdou podlahu. I když se žádnému 

družstvu nepodařilo vajíčko zachránit, celkové sumy nákupů 

rozhodly o vítězích. My jsme plni dojmů a zkušeností, jak vejce 

příště lépe obalit a dozvídáme se o další společné hře ….. "Jak 

vytvořit z vlastních těl obrazce? ". Opět záleží na spolupráci a 

důvtipu celého kolektivu třídy. Skládáme na podlaze ve třídě nejen 

geometrické tvary a písmena abecedy, ale i název naší třídy … IV. 

C. Když uklízíme lavice se židlemi a připravujeme si desky na 

pololetní vysvědčení, máme na co vzpomínat. Vždyť den bez učení 

je vždycky bezva….!                   Mgr. Naděžda Vančatová 

ŠKOLNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE 
 

 V úterý 14. 2. 2019 se žáci prvních až 

pátých tříd zúčastnili školního kola recitační 

soutěže. Přednášejícím děkujeme za snahu a 

účast. 

 V okresním kole bude naši školu 

reprezentovat Adam Němec ze třídy IV. A. 

Přejeme mnoho úspěchů. 

                                                                        
 

 
 
        

     
              Mgr. Renata Šrubařová 
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ŠKOLNÍ  PĚVECKÁ SOUTĚŽ 

„ NAŠE HUDEBNÍ HVĚZDA „ 
 

 Po dvě únorová odpoledne mohli žáci prvního stupně naší školy porovnat své pěvecké 

dovednosti. Ve dnech 4. a 11. února se konala v učebně hudební výchovy školní pěvecká soutěž 

„ Naše hudební hvězda“.  Celkem se jí zúčastnilo 43 dívek a chlapců z 1. až 5. ročníků. Cílem 

bylo vybrat reprezentanty do okresní soutěže „ Jihočeský zvonek„. Z úst mladých zpěváků a 

zpěvaček zazněly lidové, populární umělé i cizojazyčné písně a porota rozhodla takto: 

 
Kategorie SÓLOVÝ ZPĚV  I. třídy:  Kategorie SÓLOVÝ ZPĚV II. třídy: 

 
1. místo:  Veselý Vojtěch I.A   1. místo: Koblásová Adéla II.A 

2. místo:  Dvořáková Ela I.B   2. místo: Mrvová Víktorie II.C 
3. místo:  Hájková Evelin I.B         Vaňková Kristýna II.A 
                Wolingerová Eliška I.B  3. místo: Kubíček Petr II.C 

 
 
Kategorie SÓLOVÝ ZPĚV  III. třídy : Kategorie SÓLOVÝ ZPĚV IV. třídy: 

 
1. místo: Drs Matěj III.B    1. místo: Klečacká Magdaléna IV.A 

2. místo: Czuczorová Simona III.B  2. místo: Doležalová Nella IV.C 
3. místo: Ela Hoang III.A   3. místo: Koblihová Iva IV.C 
              Kupková Barbora III.B  

 
 
Kategorie SÓLOVÝ ZPĚV  V. třídy : Kategorie SKUPINOVÝ ZPĚV IV. – V. třídy: 

 
1. místo : Pölderlová Lucie V.D  1. místo: Pölderlová Lucie  a  Pölderlová Sabina V.D       

2. místo : Pánková Adéla V.C   2. místo: NEUDĚLENO 
               Mattanelli Filip V.C   3. místo: NEUDĚLENO 
3. místo : Čáslavská Jana V.D 

 

 Závěrem bych chtěla poblahopřát vítězům, popřát mnoho štěstí v okresním kole pěvecké 

soutěže a poděkovat všem, kteří se na soutěži podíleli. 
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                                          Mgr. Naděžda Vančatová 

 

PLAVÁNÍ ZDAR! 
 

 Tímto radostným pokřikem zakončovali každou lekci plavání žáci třetích tříd. Poslední 

slovo zdar zaznělo plaveckým bazénem v Jindřichově Hradci v pondělí 11. února. Děti 

absolvovaly celkem deset dvou hodinových lekcí. Někteří se v průběhu plaveckého výcviku 

zdokonalovali ve svých dosavadních plaveckých dovednostech a jiní se zas postupně zbavovali 

strachu z vody a učili se základy plavání. Všichni ale udělali po dvaceti hodinách trénování 

velký pokrok a to hlavně díky profesionálnímu a velmi vřelému přístupu paní učitelek. Věřím, že 

už se všechny děti těší, až své nové plavecké dovednosti zužitkují v letním počasí na nějakém 

koupališti.  

             
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
                           Mgr. Martina Koubová 
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ZVÍŘATA A JEJICH POVOLÁNÍ 
 

 Když se řekne zvířátko, každého napadne veselá, chlupatá nebo opeřená kulička na hraní, 

prostě domácí mazlíček. Zvířata jsou hravá a učenlivá a dokáží člověku pomáhat i v práci nebo 

samostatně pracovat v povolání, ve kterých naši miláčci nejvíce vynikají.  
 

 herci a baviči 
 

 Mezi zvířaty najdeme skvělé herce, co hrají ve filmu nebo filmových 

pohádkách jako Popelčin pes Tajtrlík, kůň Jurášek či sova Rozárka v pohádce Tři 

oříšky pro Popelku. V cirkusu nám zase předvědou medvědi jízdu na kole nebo 

papoušci své akrobatické kousky. 

 

 poštovní doručovatelé 
 

 Jako doručovatelé jsou skvělí holubi, uletí až 3 km za 4 minuty 

(člověk by tuto vzdálenost ušel pěšky za půl hodiny). V Anglii je používají 

na přepravu tkáňových a krevních vzorků z nemocnice do laboratoře.  
 

 hlídači 
 

 Kromě psů hlídačů jsou to i draví ptáci. Ti slouží jako hlídači letišť. Je 

to z toho důvodu, aby se ptáci nebo jiní živočichové nedostali do motorů 

letadel. Mohlo by tím dojít i k vysazení motoru letadla. 
 

 léčitelé 
 

 Zvířata jsou součástí terapie k léčbě pacientů. Pohlazení jejich kožíšků také 

uzdravuje. Samozřejmě asistenční a vodící psi jsou pro některé lidi 

nenahraditelnými pomocníky a společníky. 
 

 záchranáři 
 

 Jistě si vzpomenete na Maxipsa Fíka a jeho práci záchranáře. Ve 

skutečnosti musí pes projít náročným výcvikem a pes záchranář je 

důležitým členem týmu, ať už pomáhá lidem dostat se ven z laviny nebo 

sutin budovy.  
 

 policisté, celníci nebo vojáci 
 

 Nejčastěji jsou to psi. Pomáhají vyhledávat předměty, například fenka 

Bonny je u nás nejlepší pes na vyhledávání drog. Psi také umí vyhledávat 

osoby a pomáhají je zadržet. Říká se, že z koňského hřbetu je toho vidět 

mnohem víc a některá oddělení městské policie tvrdí, že se z něj i lépe hlídá 

a sjednává pořádek v ulicích, a proto si do svých řad pořídili koně. V Praze je 

možná uvidíte. 

 Nejen psy a koně využívá armáda. Mimořádných schopností delfínů skákavých využívá 

americké námořnictvo. Pracují jako průzkumníci spolu s lachtany kalifornskými, kteří je 

doplňují skvělým zrakem a schopností vyzvedávat předměty ze dna moře. 

 Zvířata jsou ve své práci tak dokonalá, že ani ten nejlepší robot je nenahradí a zaslouží si 

náš obdiv.  
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ČARODĚJOVY HODINY, KTERÉ DOSLOVA 

OKOUZLÍ 
 

 Před Vánoci jsme se školou navštívili film Čarodějovy hodiny. Děj se odehrává v polovině 

minulého století. Hlavní hrdina je desetiletý Lewis, kterému náhle zemřou rodiče. Musí se 

přestěhovat do jiného města ke svému podivínskému strýci Jonathanovi, který bydlí 

v obrovském strašidelném sídle. Tam se seznámí se sousedkou a strýcovou dobrou přítelkyní 

paní Zimmermanovou. V nové škole se brzy skamarádí s oblíbeným žákem Tarbym. Ve škole 

právě probíhají volby, které vyhraje právě Tarby. Lewis je obyčejný kluk, zvláštní jen svým 

zaujetím seriálem Kapitán Půlnoc a četbou slovníků. 

 Jeho dobrodružství začne zjištěním, že strýček a paní Zimmermanová jsou kouzelníci a 

dům, ve kterém bydlí má vlastní vůli. Oba ho vtáhnou do tajů magie. Strýček se sekerou i s paní 

Zimmermanovou a Lewisem hledají ve zdech domu zakleté hodiny mága Izarda, bývalého 

strýčkova kamaráda a kolegy. S hodinami je spojený příchod konce světa a tomu chtějí zabránit. 

 Film mě zaujal dobrodružnou atmosférou se spoustou tajemství i s vtipnými scénami. O 

napínavé až děsivé momenty také není nouze. Hlavní hrdinové tvoří skvělou rodinu i s jejich 

domem. Mezi záporné hrdiny se zařadili původně dobří přátelé, strýcův přítel Isaac Izard, 

čaroděj, který vytvořil hodiny a neštítil se ani likvidace sousedky i spolužák Tarby, který 

Lewisovi nevěří.   

 Čarodějovy hodiny mají skutečně kouzlo vtáhnout diváka do děje a probudit naši fantazii. 

Hudba filmu dokonale dotvářela strašidelnou atmosféru, až chvílemi přecházel mráz po zádech. 

Byla to napínavá a zábavná podívaná, která určitě neomrzí a stojí za to.  

                     Klára Mixová z 6.B 
 
 
 

ZÁBAVNÁ ČÁST 

 
VĚDOMOSTNÍ KVÍZ 

 
1. Jaké jsou tři druhy krajiny tropického podnebného pásu? 
 
a) tajga, listnaté lesy, tundry  b) pralesy, savany, pouště c) pralesy, stepy, prérie 

 
2. Jaké máme podnebné pásy? 

 
a) tropický, subtropický, mírný, polární  b) sněžný, teplý, vlažný, vařicí 
 

c) vroucí, polární, slunný, mračný 
 

3. Jak se nazývá památná hora s rotundou sv. Jiří? Podle pověsti na ni vystoupil praotec 
Čech. 
 

a) Mount Everest  b) Sněžka  c) Říp 
 
4. Kdo dosedl na královský trůn před Karlem IV.? 

 
a) Karel III.  b) Jan Lucemburský c) Přemysl Otakar I. 
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5. Co se stalo roku 1918? 

 
a) byla apokalypsa b) nic se nestalo  c) vznik Československé republiky 
 

6. Jak se přezdívalo Zikmundu Lucemburskému? 
 

a) Osel ušatý b) Liška ryšavá  c) prostě Zikmund 
 
7. Jaké druhy ropy existují? 

 
a) oranžová, duhová, fialová  b) světlá, tmavá, žlutá  c) jenom černá 

 
8. Co je to doubrava? 
 

a) jehličnatý les  b) dubový les c) bukový les 

 
                         Jana Čáslavská z 5.D, Zbyněk Šafránek ze 4.B 

 

BLUDIŠTĚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       Klára Mixová z 6.B 

VTIPY 
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CO SE SKRÝVÁ V OBRÁZKU? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
                Zbyněk Šafránek ze 4.B 

 
ŘEŠENÍ 

 
VĚDOMOSTNÍ KVÍZ 

 
1B, 2A, 3C, 4B ,5C, 6B, 7B, 8B 
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