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Na naší škole se stala tradicí oslava Halloweenu a proto se i letos       
8. listopadu uskutečnila. Tento svátek, který nachází své příznivce už i 

u nás, se slaví v anglicky mluvících zemích.  

     Žáci devátých tříd pod vedením angličtinářky paní učitelky Šárky 

Zasadilové připravili pro páťáky úkoly, které musely děti řešit 
v angličtině. Škola se tento večer proměnila v tajuplný hrad plný 

strašidel, duchů a jiných bytostí ze záhrobí. Děti procházely „hradem“, 

plnily úkoly a sbíraly indicie, na základě kterých vyluštily hádanku. 
Odměnou jim byla medaile za statečnost. Své zážitky mohly probírat 

dlouho do noci, protože ve škole se svými třídními učitelkami              

M. Pecháčkovou, D. Hájíčkovou a N. Vančatovou přespaly.  
     Doufáme, že děti budou na tento zážitek rády dlouho vzpomínat a 

až budou v deváté třídě, pomohou tuto akci připravit pro své mladší 

spolužáky.  
Mgr. Markéta Pecháčková 

 

 
Náš pedagogický sbor.  

 

  

 

 

 
Když ještě 

v listopadu hřmívá, 
úrodný rok nato 

bývá. 

 

 

 

 
  1. Halloween 
  2. Ohlédnutí za     
      letními 
      prázdninami 
  3. Naši prvňáčci 
  4. Poděkování 
  5. Ministart šestých 
      ročníků 
  6. Jak žili naši 
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Třída 5.C 

Příměstské tábory 

Příměstské tábory byly realizovány díky výzvě Místní akční skupina MAS Lužnice. Pořádala 
je naše škola o hlavních prázdninách ve třech srpnových turnusech: 5.-9. 8., 12.-16.8. a       
19.-23.8. V dalších letech 2020, 2021 budou ve čtyřech termínech každý rok. Termíny byly 

vybrány tak, aby se nepřekrývaly s jinými akcemi pro děti. Tábor probíhal v pracovní dny 

od 7 do 17 h. V každém týdnu příměstských táborů byl připraven i jednodenní výlet.           

V jednotlivých turnusech bylo 14 – 18 dětí. Vedoucí tábora z řad pedagogů školy připravili 
pro děti bohatý program, který zahrnoval jak pohybové aktivity, tak i tvořivé činnosti nebo 

výlety po okolí. Příměstské tábory využívaly celý areál a prostory v budově školy a 

samozřejmě i -+školní zahradu s dětským hřištěm s dřevěnými prvky. Pestré činnosti dětí 
byly podpořeny materiálním vybavením získaným z dotačního programu. 

A jaké jsou ohlasy samotných účastníků tábora? 

„Tento týden na táboře si všechny děti řádně užily. Program byl plný her a soutěží. 

Nechybělo ani zpestření v podobě výletu do Zoologické zahrady Tábor Větrovy,                  

která je domovem více jak 300 zvířat. Děti měly i prostor pro volnou zábavu podle 
svého přání a fantazie. I ta je pro děti důležitá – vychází z vlastní potřeby dítěte, jeho 

zájmů, zaujetí a věku. Nezapomněli jsme ani na děti, které rády kreativně tvoří. Velký 

dík patří všem velkým i malým účastníkům tábora a my, paní vychovatelky,                      

se budeme těšit na příští rok.  

Monika Jonášová, Mgr. Adéla Hofmanová, Ivana Hamajová 
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Příměstský tábor 

 
 
 
 

 

 

 
Naši prvňáčci 

V pondělí 2. září se děti vzbudily do deštivého počasí. Skončily jim prázdniny a 

začala škola. Pro některé z nich to byl úplný začátek školních let. Doufejme, že jim 

pršelo štěstí. V naší škole svou 
premiéru v 1. A a v 1. B zažilo 

47 prvňáčků. Čekaly je 

tematicky vyzdobené třídy a 
usměvavé paní učitelky. 

Společně s nimi je také přivítal 

pan ředitel Mgr. Vlastimil Říha, 
paní zástupkyně ředitele Mgr. 

Eva Radostová a budoucí 

vychovatelky. 
Prvňáčky doprovázeli jejich 

nejbližší, kteří si tento důležitý 

krok dítěte v jeho životě nemohli 

nechat ujít. Vše se neslo ve 
slavnostním duchu. Už první 

den však zůstali školáci na 

malou chvíli s paní učitelkami 
sami. Byla to pro ně malá ochutnávka toho, co je bude čekat celý školní rok. Držme 

jim pěsti a přejme jim, aby se do školy těšili a odnesli si z ní co nejvíce nových a 

důležitých informací a naučili se věci, které budou využívat po celý život. První den si 
do začátku odnesli, kromě silného zážitku, medaile na památku a další drobné 

dárky.                      Třídní učitelky Eliška Zimová a Martina Švejdová   
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Poděkování 

 

V pátek 27. 9. 2019 se žáci 6. ročníků 
zúčastnili přednášky s praktickou 

ukázkou poskytování první pomoci. 

Stěžejním tématem bylo krvácení a 

bezvědomí. Ošetření tepenného krvácení 
si žáci vyzkoušeli i prakticky. Poděkování 

patří členkám ČČK z Veselí nad Lužnicí a 

to jmenovitě: MUDr. Marcele Studnařové, 
Mgr. Janě Tesařové a Monice Škrdlové. 

Těšíme se na další spolupráci! 
Mgr. Lenka Kubešová 

 

 

 

 

MINISTART šestých ročníků 

6.A   

V pátek 11. října jsme se po obědě sešli 

ve třídě ještě jednou. Tentokrát jsme se 

přišli pobavit, stmelit kolektiv, lépe se 

poznat a upevnit pravidla třídy. Mgr. Jan 

Plašil, školní psycholog, pro nás připravil 

zajímavé hry, aktivity a soutěže. Ze svých 

těl jsme vytvářeli různé obrazce, 

rozplétali gordický uzel, poznávali své 

vlastnosti, své oblíbené předměty. 

Obdivovali jsme své spolužáky Davida a 

Lukáše, kteří nám předvedli kouzlení 

s kartami a skládání hlavolamu. Nejvíce 

jsme si užili závody na „lyžích.“ Nebylo 

jednoduché se domluvit a vyrazit stejnou 

nohou.  

Mgr. Jana Jináčková 

 

Halloween 
V úterý 22.10.2019  se družinové děti  ze 
čtvrtých tříd proměnily v kostlivce, 
čarodějnice, strašidla a jiné tajemné 
bytosti. Pro své mladší kamarády ze 
třetích tříd připravily bohatý odpolední 
program plný nejrůznějších soutěží. 
Odměnou jim pak byly dobroty a 
promítání vhodného strašidelného filmu 
pro děti. Všem velice děkuji. 
 
                             Monika Jonášová 

 

 

 

6.C   

4. 10. se konal školní mini-adaptační kurz. 

Cílem kurzu bylo vzájemné sblížení žáků třídy a 

navození přátelské atmosféry. Žáci měli 

příležitost poznat se v trochu jiných situacích, 

než v jakých se ocitají během výuky. Během 

kurzu byly pro žáky připraveny společné aktivity 

zaměřené na spolupráci, poznání svých 

vlastností, zájmů a sblížení se s třídní učitelkou. 

Žáci třídy připravili pohoštění pro své rodiče, 

kteří k závěru kurzu dorazili a hráli s námi 

různé seznamovací a společenské hry. Pro 

šesťáky ale ještě nic neskončilo, protože je 

čekalo další přespání ve škole. Svůj kurz 

zakončili dobrou večeří a filmem. Po těchto 

zážitcích a dojmech z nabytého odpoledne 

spokojeně usnuli. 

Celá 6. C, třídní paní učitelka a paní asistentka,  

děkují panu Janu Plašilovi, školnímu 

psychologovi, za připravený program a společné 

odpoledne.  

Mgr. Adéla Hofmanová 
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Jak žili naši předkové 
 

Ve Smrčkově domě v Soběslavi je velmi pěkná výstava o životě 

našich předků.  
To mohou potvrdit žáci, kteří chodí do II. B a II. C a navštěvují 

čtenářský klub. Ti se do muzea vypravili jednu říjnovou středu. 

Celou výstavou nás provázela paní Gábina a paní Magda. 
Děti si prohlédly světnici s pecí, vyřezávaný stůl, postel, misník, 

koutnici. Dozvěděly se o řemeslech, kterými se lidé dříve živili. 

Paní průvodkyně dětem vyprávěly, jak a s čím se dříve 
pracovalo na poli, jak se sklízel a zpracovával len… Děti se 

dozvěděly, jak lidé dříve bydlely, jak se oblékaly. Zvláště 

děvčatům učarovaly krásně vyšívané kroje. Kluci se zajímali o 
věci, s kterými se pracovalo na poli. 

Dětem se v muzeu moc líbilo a litovaly, že nemohly zůstat déle. 

Zároveň bychom všichni rádi poděkovali pracovníkům muzea za 
příjemně strávené odpoledne, které pro nás připravili. 

  

žáci II.B  a II.C a jejich paní učitelky Alena Říhová a Miluše Králová 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

  

Tuto báseň vymyslela Barbora Pecháčková a Julie Soldánová z 5.C. 
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Program prevence rizikového chování očima naší žákyně 

Ve čtvrtek 24. 10. 2019 se naše třída 8.B vydala do PorCeTy v Táboře, což je centrum odborného 

poradenství pro dospělé a děti. Tématem naší návštěvy bylo problémové hráčství. 

Když jsme dorazili na místo, vřele nás přivítali pracovníci centra Radka s Radimem a usadili nás. 

Jeden žák dostal fixu s nálepkou a měl za úkol požádat svého kamaráda, aby na ni napsal své 
jméno. Tu nálepku si pak vzal první žák a usadil se na jeho místo. Takto se pokračovalo, dokud 

neměli všichni žáci nálepku někoho jiného. Celá návštěva centra byla rozdělena do tří částí. 

V první části jsme vyslechli informace o patologickém hráčství a závislosti na něm. Říkali nám 
srozumitelně, jak to vlastně funguje a jak nebezpečné to může být. Abychom jen neposlouchali 
přednášející, zahráli jsme si hru. Dostali jsme tabulku, kde bylo 10 políček na hod kostkou. Měli 
jsme si tipnout, jaké číslo by mohlo na kostce padnout a zapsat ho do tabulky. Za každý vrh 
kostkou, se nám odečetlo pomyslných 10,-Kč. Pokud se náš tip shodoval s číslem na kostce, přičetli 
jsme si 30,-Kč. Po skončení hry jsme měli malou přestávku na občerstvení. 

Druhá část začala vyprávěním o principech kasina, o procentních šancích na výhru a                             
o množství vyhraných a prohraných peněz. Dozvěděli jsme se, že část peněz jde na obnovu a 

výstavbu různých center, obchodů, ulic, apod. I v této části byl prostor na hru. Bylo vybráno sedm 
žáků, kteří dostali scénář a zahráli divadlo o tom, jak lehce může člověk získat závislost na loterii, 
hracích automatech a sázkách. O tom, jak daleko až člověk může zajít a čeho všeho je schopen jen 

proto, aby získal další peníze. 

V poslední  části proběhlo shrnutí celé návštěvy a samozřejmě nemohla chybět malá hra na závěr. 
Na stole byla tabulka se stovkou čísel, my jsme dostali každý po dvou bonbonech, které jsme mohli 
vsadit. Bylo na nás, jestli vsadíme oba najednou, nebo jeden, či žádný. Jeden žák z naší třídy (T.P.) 
měl štěstí a trefil číslo, které bylo vylosováno (77) a vyhrál tudíž první cenu – Toffifee 

😊.  Následovala diskuze o tom, jak by se dala ovlivnit šance na výhru. 

Naše návštěva končila tím, že kdo řekl alespoň jednu větu o závislosti, mohl odejít. 

               Natalie Drsová, 8.B 

Exkurze  5.C v Banesu      
                                                                                                                                    
                                                                                                               

V pondělí 21. 10. se vydala naše třída na exkurzi do firmy Banes. 
Provozovnou Na Pískách nás provedl majitel Pavel Baloun. Nejprve nám 

ukázal kancelář v 1. patře. Poté jsme prošli hlavní halou, kde je v provozu hodně 

soustružnických automatů. Dozvěděli jsme se, že se tady vyrábí velmi malé dílce. Na 
zakázku si je tu objednávají jiné firmy např. automobilky Audi, Porsche a Jaguar, výrobci 

zemědělské techniky John Deere a Steyr, výrobci letadel a další. V jedné menší místnosti 

jsme pozorovali práci robota, který kontroluje správnost vyrobených dílků. Firma si zakládá 

na velké přesnosti. 
Pan Baloun čelil našim zvídavým leckdy úsměvným dotazům, ale vždy si s nimi 

poradil. Ve skladu materiálu s dlouhými kovovými tyčemi padl dotaz, zda je to zlato. : )     

Mě zase zajímala cena výrobních „ mašin“. Prý si cenově místo nich v hale můžeme 
představit zaparkované vozy Ferrari.  

Firma Banes podporuje hodně sportovních oddílů a kulturních akcí. I k nám byla 

štědrá. Každý si odnesl mlsku na cestu a pozornost na památku. Hlavně nás těší a 
děkujeme, že jsme měli možnost nahlédnout do prostor této soběslavské firmy, jejíž logo je 

vidět i z oken naší školy na tribuně atletického stadionu. 
                                                                              Vojtěch Vácha, Filip Tourek, 5. C 
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