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Milí čtenáři, 

 už je tady podzim, pojďme se podívat, co 

se za tu dobu na naší škole událo. V září přivítali žáci 

z devátých tříd malé prvňáčky. Jakmile proběhlo 

vítání, byla na pořadu dne Zahradní slavnost a 

následovala škola v přírodě.  

Naši žáci se účastní nejrůznějších soutěží, 

nejinak tomu bylo i v případě soutěže Mistr Jan Hus 

následníkům, kde naši spolužáci obsadili krásné 3. 

místo.  V říjnu navštívily děti naší školy Vzdělávací 

lekce, které probíhají v Městské knihovně v Písku, 

někteří žáci se jeli podívat na školní statek 

v Dobešicích a třída s paní učitelkou Kempferovou 

zavítala do pražského Rudolfina v Praze. 

 

  Podzimní číslo našeho časopisu obsahuje 

rozhovor s panem učitelem Tomášem Veselým, 

který nastoupil na naši školu v září 2022 a vyučuje 

zde anglický jazyk a pracovní činnosti. Součástí 

podzimního čísla jsou i vtipy, které připravili naši 

žáci, doufáme, že vás pobaví.  

Na závěr jsme si pro vás připravili výrobek 

z barevných papírů.  

Věříme, že se nebudete nudit. Společně 

s vámi se budeme těšit na zimní číslo. 

 

 

 

                                   redakční tým 
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Ze života školy 

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2022-2023 

 

Vítání prvňáčků 

 
                       

 

                             

 

 

 

 

 

 

První den ve škole 

Ve čtvrtek 1.9. 2022 se naši 

deváťáci přivítali na školním dvoře 

s novými žáčky prvních tříd, kteří přišli v 

doprovodu rodičů. Prvňáčci měli 

možnost si vyzkoušet některé činnosti. 

Společně s žáky devátých ročníků si 

zazpívali písničky, postavili hrad, 

poznávali pohádkové postavy a nakreslili 

první obrázek. Prvňáčky přišel přivítat i 

pan ředitel Jaroslav Volf, paní zástupkyně 

Romana Bláhová a místostarosta Ondřej 

Veselý, který ocenil velké úspěchy naší 

školy a její rychlý rozvoj. Pan ředitel 

popřál dětem i rodičům úspěšný vstup do 

nového školního roku 2022–2023. 
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Ze života školy 

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2022-2023 
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Ze života školy 

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2022-2023 

 

Začátek nového školního roku 2022/2023 se nesl v duchu příprav na Zahradní slavnost 

věnovanou 45. výročí naší školy. Žáci všech ročníků využili tento týden nejen k nácviku programu, ale i 

k tomu, aby poznali nové spolužáky, učitele, prohloubili vztahy ve třídě, a především se stmelovaly 

kolektivy. 

 

 

Trocha historie … 

 

Základní devítiletá škola v Šobrově ulici byla vybudována jako součást občanské vybavenosti 

píseckého sídliště Za Kapličkou a tehdejšího Gottwaldova prospektu. K zahájení výstavby školy došlo v 

říjnu 1975 a dokončena byla k 31.12.1977, přičemž komplex hřišť byl dokončen až v roce 1978. 

Dnem 1.3.1977 byl jmenován ředitelem školy Václav Texler, který zpočátku především 

organizoval brigádnickou pomoc rodičů, úklid a dokončovací práce. Škola byla slavnostně otevřena dne 

30.8.1977. Život ve škole se rozběhl normálně, přestože výuka byla zpočátku poznamenána 

nedostatkem pomůcek, náčiní i nábytku. 

Ve školním roce 1982-83 nastupuje do funkce ředitele školy Josef Novotný. 

V roce 1990 propůjčuje MŠMT ČR ZŠ Písek, Šobrova ulice 2070 čestný název: „Základní škola Tomáše 

Šobra“. 

Ve školním roce 1991-92 se stává ředitelem školy Mgr. Jan Macháček. 

Ve školním roce 2010/2011 je dočasně pověřen funkcí ředitele školy Mgr. Vladimír Souček. 

Od školního roku 2011/2012 se stává ředitelkou PaedDr. Jana Máchalová. 

Od školního roku 2014/2015 se stává ředitelem Mgr. Jaroslav Volf. 
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Ze života školy 

ZAHRADNÍ SLAVNOST 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Páteční odpoledne 9.9. 2022 bylo 

věnováno Zahradní slavnosti, která se 

konala na naší škole u příležitosti 45. výročí 

otevření školy. Hlavní program měl podobu 

akademie s vystoupením dětí ze školky, ale i

žáků jednotlivých tříd, kteří se na tuhle 

událost pečlivě připravovali. Nechyběla 

pěvecká     a taneční vystoupení, jeden žák 

z  8. třídy dokonce vystoupil i se svou 

skladbou. Paní učitelky se také zapojily s

tanečním vystoupením na motivy muzikálu 

Rebelové.  Na závěr pronesl svou řeč pan 

ředitel, který shodou okolností slavil tento 

den své narozeniny. Následovalo sladké 

překvapení v podobě dortu. 

Nechybělo občerstvení a dobrá 

nálada. Návštěvníci měli možnost 

prohlédnout si vybavení a výrobky 

Polytechnického centra. 

Zahradní slavnost se dle vyjádření 

organizátorů i účastníků velmi povedla. A my 

se budeme těšit na další ročník 😊. 
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Ze života školy 

Soutěže, školní akce, workshopy 
 

Škola v přírodě 4. až 6. ročníků 

 

 

Komentáře žáků hovoří za vše. 

 

„Dneska byl skvělý den. Krásná byla cesta čtyřsedačkovou 

lanovkou na Špičák. Hodně jsme se báli, že to s námi spadne, ale 

nakonec jsme strach překonali, a odměnou pro nás byl výhled z 

rozhledny.“  

žáci 4.třídy 

„Výhled z rozhledny na Špičáku byl skvělý, i když někteří z 

nás si tento pohled ze strachu nechali ujít. My statečnější jsme 

spočítali, že na rozhlednu musí zájemci vyšlápnout 135 schodů. 

Nečekali jsme po tomto zážitku, že cesta zpět bude také velmi 

náročná.“ 

žáci 5.třídy 

„Nejvíce se mi líbilo rýžování zlata v Prášilském potoce. 

Voda byla sice mírně chladná, ale bylo to napínavé a užili jsme si 

spoustu legrace. Příroda byla také krásná.“ 

Markétka, 4.A 

Žáci 4. a 5. tříd odjeli v neděli do 

Železné Rudy na školu v přírodě. Čekal 

je nabitý program. Vyzkoušeli si noční 

týmovou hru, nechyběl celodenní výlet 

k Prášilskému potoku a na Špičák,

někteří si vyvařili titul Masterchefa 

Juniora. Zkrátka si užili krásné dny a 

pravidelně posílali pozdravy z Pohádky. 

Navštívili úchvatná místa Šumavy a 

načerpali vědomosti, které se jim 

budou hodit nejen ve škole, ale i 

v životě. Poděkování patří nejen 

instruktorům, učitelům, asistentkám, 

ale i rodičům, kteří jim pobyt na škole 

v přírodě umožnili. 
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Ze života školy 

Soutěže, školní akce, workshopy 
 

 

Škola v přírodě 4. až 6. ročníků 

 

 

               

 

                      

Žáci 6. třídy navštívili 

Poledník, který je proslulý svou 

rozhlednou, Prášilské jezero, 

bunkry utajeného Belvederského 

okruhu a mnohé další zajímavosti. 

V rámci školy v přírodě dokonce

zavítali i za hranice České republiky

k našim sousedům. Zastavili se na

hraničním přechodu v Alžbětíně, 

vyšlápli si Velký Javor, obdivovali 

kapli sv. Bartoloměje. Užili si 

krásné dny plné zážitků, na které 

budou jistě dlouho vzpomínat. 

 

 

„Nejvíce se mi líbila bobří rodina a bobří domeček. 

Viděla jsem bobří zuby a co dokáže bobr spáchat za škody 

na stromech.“  

   Zuzka, 4.B 
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Ze života školy 

Soutěže, školní akce, workshopy 
 

Soutěž Mistr Jan Hus následníkům 

 

               

 

 

 

 

 

 

                                                                       

Po dvouleté pauze se na 

základní škole Jana Husa konala soutěž 

Jan Hus následníkům. Naši školu 

reprezentoval tým složený z 9 žáků od 

první do deváté třídy. Na deseti 

stanovištích děti plnily úkoly týkající se 

zdravovědy, požární prevence, 

poznávání stromů, historie Písku nebo 

chování v krizových situacích. Naše 

škola obsadila krásné 3. místo s 

celkovým počtem 131 bodů. 

 

Blahopřejeme!!! 

 

 

 
Návštěva školního statku v Dobešicích 

 

V pátek 14. října se třída 8.B zúčastnila akce –

DEN ZMĚDĚLCE na školním statku v Dobešicích. Akci 

pořádala Střední zemědělská škola v Písku. 

 Žáci si mohli prohlédnout celý areál školního 

statku, historické zemědělské stroje, ale i moderní 

techniku. Někteří vyzpovídali žáky Střední zemědělské 

školy v Písku, jiní si vyzkoušeli techniku dojení nebo si 

prohlédli výstavu minerálů. Součástí programu byly také 

odborné přednášky, ukázka jízdy na koni, či jízda 

v kočáře. Žáci se vraceli zpět do školy plni nových zážitků.
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Ze života školy 

Soutěže, školní akce, workshopy 
 

Vzdělávací lekce v Městské knihovně v Písku 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

I letos organizuje Městská knihovna v Písku 

Vzdělávací lekce nejen pro mateřské, základní, ale 

 i střední školy. 

Třída 8.B navštívila lekci - Hledej, zdrojuj, 

cituj, jejímž cílem byla práce s informacemi. V dnešní 

době, kdy jsme přímo zahlceni informacemi, je 

důležité, abychom s nimi uměli pracovat.  

V rámci tohoto workshopu byli žáci 

seznámeni se základními způsoby vyhledávání 

informací a poučeni o relevanci dostupných zdrojů.  

Naučili se citovat, což jim bude užitečné 

nejen na škole základní, ale i během dalšího 

vzdělávání. 
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Ze života školy 

Soutěže, školní akce, workshopy 
 

Návštěva hudebního pořadu Hej Romale v pražském Rudolfinu 

 

 

 

 

 

     

 

                 

 

Žáci z 2.B společně s paní 

učitelkou Kempferovou navštívili 

pořad Hej Romale s úžasnou Idou 

Kelarovou, jejím manželem a 

jejich skvělým pěveckým sborem 

Chavorenge.  

Zúčastnili se workshopu, 

kde celé dvě hodiny zpívali, tančili 

a bavili se. Dokonce stihli i 

procházku po Praze a prošli se po 

Karlově mostě. Paní učitelka 

ocenila chování a vystupování 

všech dětí, které se akce 
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Ze života školy 

Soutěže, školní akce, workshopy 
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Rozhovor 

Rozhovor s Mgr. Tomášem Veselým

Pan učitel Mgr. 
Tomáš Veselý je novou 
posilou učitelského sboru na 
ZŠ T. Šobra v Písku. Je 
nepřehlédnutelný nejen 
svojí postavou, měří téměř 
dva metry, ale i tím, jak 
mluví. Ostravu, odkud 
pochází, zkrátka nezapře.  

Ale přece jen 
bychom chtěli vědět víc, 
proto jsme ho požádali 
o rozhovor. Vyhověl nám 
a na otázky odpověděl. 
A bylo to velmi zajímavé... 

 

1. Jak jste se stal učitelem? 

Vystudoval jsem vysokou 
školu a pak mě někdo 
zaměstnal. 

2. Učil jste už někdy na jiné 

škole? 

Ano, v Ostravě na základní 

škole. 

3. Jak na Vás působí nové 

prostředí? 

Cítím se, jako kdybych tady 

učil několik let, děti jsou na 

mě hodné. 

4. Proč jste se rozhodl 

nastoupit na naši školu? 

Dostal jsem nabídky z více 

škol, ale cítil jsem, že na této 

škole se budu moci pořádně 

rozvíjet. 

 

5. Jaké předměty zde učíte a 

jaké předměty byste rád 

učil? 

Dílny a angličtinu. 

6. Vzpomenete si na 

nějakou humornou situaci,  

kterou jste prožil díky 

svému povolání? 

Ano. Ale ostatním by to asi 

vtipné nepřipadalo. 

7. Jaký byl Váš 

nejoblíbenější předmět ve 

škole? 

Tělocvik. 

8. Děláte nějaký sport? 

MMA. 

9.V kolika letech jste se 

tomu začal věnovat? 

Ve 22 letech. 

10. Plánujete na naší škole 

založit nějaký kroužek? 

Až dokončím stavbu bytu, 

rád bych tu zavedl kroužek 

MMA. 

11. Co se Vám okamžitě 

vybaví, když se řekne: 

ŠKOLA -  učení 

ZPĚV -  pop 

VAŘENÍ– špagety 

VÁNOCE – cukroví 

FOTBAL – měkota. 

 

 

 

 

                             

                             

Děkujeme za rozhovor. 

 

Pana učitele 

vyzpovídali a rozhovor 

sepsali Alžběta Filipská, 

Mikuláš Bajer, Filip Velický a 

Caroline Gážiová z 8.B.  
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Práce našich žák

Popletené pohádky 

         

Pohádky pomáhají rozvíjet dětskou fantazii, 
vzdělávají, jsou plné moudrosti a popisují dětem 
různé situace. Vystupují v nich nejrůznější postavy a 
pohádkové bytosti. 

Co  ovšem nastane, když se potká Sněhurka 
se Šípkovou Růženkou, Jeníček s Karkulkou, Vlk se 
Smolíčkem a podobně.  Kdo ví? 

Žáci 5.B zapojili svou fantazii, spojili dvě 
pohádky dohromady a vznikly z toho popletené, 
avšak velmi povedené pohádky. Nabízíme malou 
ochutnávku. Takže Dobrou chuť!!! 

 

O Šípkové Růžence a krupicové kaši 
 
Bylo jednou jedno království, kde žil pan král 

a paní královna. Narodila se jim dcera, a tak přišly 
sudičky. První řekla, že bude krásná. Druhá, která 
byla zlá, řekla: „Až ochutnáš krupicovou kaši, tak ty 
i celé království na věky usne.“ Naštěstí tady byla 
ještě třetí sudička a ta jí řekla, že ona i celé království 
usne jen na sto let. 

Čas plynul a plynul, až bylo najednou 
Šípkové Růžence 16 let a šla do kuchyně, když 
kuchař v hrnečku zrovna vařil krupicovou kaši. 
Princezna se zeptala: „Můžu ochutnat?“ Kuchař 
řekl, že ano, princezna ochutnala a najednou usnula. 
Celé království bylo zavaleno krupicovou kaší. 

Uplynulo přesně devadesát let, až kolem jel 
jednou jeden Jedlík, který měl hrozně rád 
krupicovou kaši. Uviděl tu hromadu, tak tam začal 
každý den jezdit na snídani, svačinu, oběd, svačinu a 
večeři.  

     

A tak uplynulo přesně deset let od 
té doby, co tu jel ten Jedlík poprvé na koni,
a zrovna při dopolední svačině narazil na 
kameny. Po chvíli zjistil, že je to zámek, tak 
ho vyhrabal, šel dovnitř a v kuchyni našel 
spát krásnou princeznu. Hned ji políbil a 
celé království i s princeznou se vzbudilo. 

 A byla svatba, na které bylo 
spousta krupicové kaše ještě z té 
hromady, co ležela na království. Princ 
s princeznou žili spolu šťastně až do smrti.

    
   Jiří Pinc, 5.B

 

O přátelství Šípkové Růženky 
a Sněhurky 

Žila jednou jedna Šípková 
Růženka. Ještě byla malé děťátko, když 
k ní přišly tři víly. Každá víla pro ni měla 
nějaký dar; jedna měla květinový dar, 
druhá měla za dar déšť a poslední měla za 
dar mraky. Potom přišla Zloba, která ji 
zaklela: „Do svých šestnácti let se píchneš 
o trn a na dlouhou dobu usneš. Až tě 
někdo políbí z pravé lásky, tak bude kouzlo 
zrušeno.“ 

Růženka se mezitím skamarádila 
se Sněhurkou, která ji osvobodila od 
spánku a staly se nejlepší kamarádky. 
Chodily spolu po městě, užívaly si, 
zachraňovaly ostatní princezny. 
Skamarádily se i s Locikou. Navzájem se 
ochraňovaly. Ochočily si dokonce šest 
koní. Měly pyžamovou party a opékaly si 
marshmallow a koukaly se na filmy. 
KONEC! 

    
    Karolina 

Nejedlá, 5.B
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Práce našich žáků 
 

Popletené pohádky 

 

 

 

 

      

 

 

                                     

 

 

 

 

Karkulka a trpaslíci 

Byla nebyla jednou jedna Karkulka, která šla lesem 

a najednou uviděla chaloupku. V domečku bydleli trpaslíci. 

Ona se jich zeptala, jestli by u nich nemohla bydlet. 

Souhlasili. Karkulka jim uklízela, vařila oběd a tak dále.  

Jednou se zlá královna zeptala: „Zrcadlo, zrcadlo, 

kdo je na světě nejkrásnější?“ Zrcadlo odpovědělo: „Vy, ale 

Karkulka je ještě hezčí!!“ 

Tak ji královna otrávila jablkem. KONEC!!! 

   Dorotka Pavlovská, 5.B 

 

O Sněhurce a otráveném šípku 

 

V jednom království žila krásná 
Sněhurka s otcem, který byl král, a zlou 
macechou, která se jmenovala Šípková 
Růženka. Zlá macecha vyhnala 
Sněhurku z hradu, ale protože jí to 
nestačilo, dala jí otrávený šípek. 

 Sněhurka upadla do 
hlubokého spánku. Celý hrad obrostl 
šípkem. Musel přiklusat princ na koni, 
políbil ji a Sněhurka se probudila. 

Vzala si prince a milovali se až 
do smrti. 

   
    

 Matyáš, 5.B 
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DRAKIÁDA 
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Tipy a nápady 
 

Podzimní listí z papíru 

   

 

  

                                                                           
 

                                                                                         

Barevné papíry – 1 balení 

Nůžky 

Lepidlo 

 

1. Metoda z trojúhelníku: 

- A4 barevný papír přeložíme a přes úhlopříčku 
rozstřihneme, vznikne trojúhelník. 

- Skládáme odspodu k vrcholku jako harmoniku, 
kterou v půlce složíme v list (od špičky dolů) 

- Z druhého přeloženého trojúhelníku odstřihneme 
po odvěsně pruh a stočíme do stonku. 

- Stonek provlékneme prostředkem listu, obě strany 
listu slepíme. 



19 
 

Tipy a nápady 
 

Podzimní listí z papíru 

2. Metoda javorového listu: 

 - Postupujeme stejně, jen místo trojúhelníku stříháme do stromku dle návodu. 
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Vtipy 
 

 

 

 

 

                                    

                             

                            

 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

 

 

 

 

Máme my to ale hodného, chytrého psa. 

Každý den nám nosí noviny, a to jsme si ani žádné 

nepředplatili!  

Víte, co ještě v obchodech 
nezdražilo? Nákupní košíky. Pořád vám 
stačí 10 CZK a jedete. 

Víte, proč musíte chodit kolem 
lékárny po špičkách? 

Abyste nevzbudili spací prášek. 

„Pane Nováku, proč nejezdíte 

výtahem, když bydlíte v 11. patře?“ 

„Protože je ten výtah pro čtyři osoby 

a já nemám čas shánět další tři.“ 

 

Víte, proč musí železniční stávka trvat alespoň 24 
hodin? 

Aby se bezpečně rozeznala od zpoždění. 

Když jsem byl 
malý, bál jsem se 
tmy. 
Dnes, když vidím 
účet za elektřinu, 
bojím se světla. 

 

Doktor: „Neboj se, Honzo, je to 
jen malá operace a nic se 
nepokazí...“ 
Pacient: „Ale já se jmenuju 
Filip.“ 
Doktor: „Já vím, ale já se 
jmenuju Honza.“ Chlapík volá manželce: 

„Evičko, máš raději hory, 
nebo moře?“ 

„To víš, že moře! Ty kupuješ 
dovolenou?“ 

„Co? Ale ne, vybírám sprej 
na záchod.“ 

Víte, kde je největší 
diskriminace? 
Mezi čísly. Ani jedno 
si není rovné. 

 

„Tati, proč všechny pohádky 
končí svatbou?” 
„Protože po svatbě pohádka 
končí!” 

Žena říká manželovi: „Odběhnu si na 5 
minut k sousedce, nezapomeň každou 
půlhodinu zamíchat polívku.“ 
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