Š

I

[ŠIMA 2010/1.]

M A

číslo první

2010

Stránka 1

Š

I

M A

číslo první

2010

Mikuláš náš
Tentokrát již v pátek 3.prosince se
žáci devátých tříd převlékli do
strašidelných masek rohatých čertů,
oblékli si bělavá křídla andělů a
Mikuláš nasadil svou velikou čepici,
takzvanou mitru. Jejich úkolem bylo
navštívit všechny třídy od malých
prvňáčků až po statečné páťáky. Čerti
se chystali trochu postrašit zlobivé
jedince a na ty hodné pak čekala
nadílka v podobě chutných bonbónů,
perníků i mandarinek, které rozdávali
andělé. Jediná možnost, jak se dostat
ze spárů nemilosrdných čertů byla
jednoduchá báseň nebo písnička,
kterou děti s odvahou přednášely
spravedlivému Mikuláši. Ten měl ve
svých rukou vševědoucí Knihu hříchů,
ve které zapisoval po celý rok hodné
děti, ale také zlobivé hříšníky. Ti museli
Mikuláši slíbit lepší chování a za této
podmínky je mohl před čerty zachránit.
Některé třídy si pro čerty připravily i
pěkné tématické písničky i básničky,
vlastně malé vystoupení. Celá akce se
velmi vydařila a i přes pár hříšníků,
z nichž někteří dokonce ( jen na chvíli)

skončili v čertovských pytlích, byly děti
statečné, hodné a všechno zvládly i
bez zbytečné paniky. Myslíme, že
čertovské masky a mikulášské kázání
a nadílení se staly tradicí a určitě se
budou opakovat i v dalších letech.
Lenka Schmidtová a Vendula
Václavíčková, 9.B

A postřehy z 9.A ?
Podle jednoho z čertů se ve 2. třídě
lekli tak, že se nahrnula celá třída
včetně paní učitelky Sekyrové ke zdi.
Při písničce ve 4.A. byla dokonce
zapálena prskavka panem učitelem
Vichrem. V 5.třídě to podle všech
účinkujících bylo nejlepší. Čerti i
s Mikulášem si zatancovali a zazpívali
s celou třídou.Hodné děti se mohli těšit
na nějakou tu sladkost, ty zlobivé
trochu postrašili čerti.
Dominik Snížek, 9.A
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Výstava podzimu
19. října se za pomocí všech žáků školy
proměnila naše škola v ráj ovoce a zeleniny.
Stoly byly poseté nejrůznějšími odrůdami
jablek, krásných dýní, našly se tu však i
hrušky, květáky, kukuřice a další nejrůznější
druhy ovoce a samozřejmě také zeleniny.

/ A.Camrdová (8.A) a M. Ošívková (9.B) /

/Edita Melounová spolu s autorkou článku na
stanovišti poznávání druhů a odrůd/
Hala 2. stupně byla svátečně vyzdobena
dětskými výtvory, nechyběla řada dekoračních
předmětů v motivech ovoce a zeleniny. Na
úvod výstavy se představil pěvecký sbor, který
zazpíval pár svých písniček. Nechyběl ani
proslov pana ředitele. Na velkém plátně se
spouštěla zajímavá prezentace, kde se mohli
lidé dočíst řadu zajímavostí. Nechyběla ani
stanoviště, kde se žáci devátých a osmých tříd
snažili zabavit malé děti v podobě zábavných
her, jako byla například křížovka, poznávačka,
rozdělování ovoce nebo zeleniny, zábavný
překlad do ruštiny, slovenštiny, angličtiny a
němčiny a plno dalšího. Nejoblíbenějším a
nejvíce navštěvovaným stanovištěm se však
stalo občerstvení, kde se podávaly chutné
bramboráky, bramborové placky a americké
brambory, které byly zdarma nabízené všem
hostům výstavy.

[ŠIMA 2010/1.]

Výstavu navštívila i Jindřichohradecká televize,
dvoje noviny, řada dětí s rodiči i několik učitelů
z hradeckého gymnázia v čele s jejím
ředitelem. První den bylo otevřeno hlavně pro
veřejnost,
dopoledne druhého dne patřilo
především žákům škol. Stejně jako na přípravě
výstavy se děti podílely i na jejím rušení.
Hlavními aktéry výstavy byly p. učitelky
Gruberová a Zíková, odborným dohledem i
krásnými exponáty opět přispěl ing. Ladislav
Zahradník, všem patří velké poděkování.

Myslím si, že se výstava povedla a určitě by
se v této tradici mělo v dalších letech nadále
pokračovat.
Lenka Schmidtová, 9.B
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Náš host
Tuto stranu bychom rádi věnovali
rozhovoru s nějakým zajímavým hostem,
s někým, koho bychom vám, našim
čtenářům, rádi co nejlépe představili. Pro
toto první číslo ale máme hostů hned
několik, prostě několik miniinterwiew
nejednou, a to ještě v čase nanejvýš
předvánočním.
Tím je ovšem také daná tématika otázek.
Lukáš Waník : 2.B - 8 let
Co si přeješ k Vánocům ?
- Přeju si gormity, lyže, gormit'ácký hrad
a další hračky.
Myslíš, že ti to Ježíšek přinese?
- Asi. Myslim si, že jsem byl hodný, ale
zatím ještě nejni nic jistý.
Tereza Truhlíková : 2.B - 7 let
Těšíš se na Vánoce?
- Na vánoce se těším moc !
A psala jsi Ježíškovi ?
-Ježíškovi jsem napsala o památníček,
plyšáka a dál - ted' nevim…
Vendula Václavíčková : 9.B - 15let
Co si přeješ od Ježíška ?
-Notebook a protože jsem holka, tak
rozhodně nějaký oblečení.
Jak u vás probíhají Vánoce?
-Jako každý rok máme živý stromeček,
zdobíme ho vždy 24.prosince dopoledne.
Zdobíme společně s mamkou. Přes den
většinou jdeme na nějakou procházku,
nebo jen tak sedíme doma, koukáme na
televizi a připravujeme věci na večeři.
Večeříme
okolo
šesté
hodiny
večer.Samozřejmě máme bramborový
salát a řízky.Nejíme ryby, takže máme
vepřové a kuřecí.
Po večeři jdeme společně ke stromečku
[ŠIMA 2010/1.]
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a já rozdávám dárky. Hned po rozdání
dárků jdeme všichni k dědovi a babičce,
jíme cukroví,koukáme na pohádky..
Jaké pečete cukroví ?
-S mamkou jsme poprvé tenhle rok pekly
perníčky a každý rok děláme hlavně vosí
hnída. Jinak peče také babička - několik
osvědčených druhů.
Spolužáky zpovídala
Michaela Chyšková, 9.B

INZERCE
Prodám nylonovou taktickou vestu ve
vynikajícím stavu.
Vesta je s 12
úložnými kapsami, v provedení maskáč.
Tuto vestu doporučuji pro hráče airsoftu.
Doporučuje jí dokonce i Armáda ČR. Je
vyrobena z kvalitního a vysoce odolného
100% polyestru. Máte-li zájem, volejte
774 540 660 nebo co nejdříve pište na
mail adiskorda@seznam.cz.

Cena je 599 Kč

Stránka 4

Š

I

M A

číslo první

MALÝ VELKÝ
KAMARÁD
O co vlastně jde ? Tento projekt se na
naší škole objevuje už čtvrtým rokem.
Žáci devátých tříd se snaží usnadnit
prvňáčkům jejich první rok na základní
škole. První rozkoukávání, první obědy
ve školní jídelně a celkový rozhled po
škole.Každý prvňáček si vybere svého
velkého kamaráda, který mu po celý rok
pomáhá se sžít se školou a zvyknout si
na její řád.
Naše první setkání proběhlo již minulý
školní rok 28.ledna při zápisu do prvních
Celým
zápisem
provázela
tříd.
předškoláky postavička krtečka, která je
měla zbavit strachu a obav z
neznámého. Ano, to my, jako budoucí
děváťáci, jsme v těchto převlecích vítali
své budoucí kamarády !

2010

blízkého budoucna ještě chystáme
několik dalších společných akcí, jako je
mikulášská nadílka,vánoční besídka a
jiné, které zbývá přesně dohodnout.
Naše kamarádství bohužel skončí na
konci června, kdy se na školní slavnosti
se
svými
nejmenšími
spolužáky
rozloučíme. Někteří z nás však budou
mít možnost setkávat se s těmito malými
kamarády i nadále.
A projekt „Malý velký kamarád“ se příští
rok rozjede znovu s novými prvňáčky a
novými deváťáky…
Vendula Václavíčková, 9.B

Po prázdninách 1.září několik z nás již
deváťáků bylo přivítat prvňáčky v jejich
nové třídě.Toto setkání bylo plné
smíšených pocitů z jejich prvního
školního dne.
Na celý školní rok máme v tomto
projektu naplánovánou řadu společných
akcí. Některé již proběhly, a to například
Drakiáda, opékání buřtů, které nám
bohužel zkazil déšť a tak jsme se vydali
do sportovní haly, kde vypuklo zábavní
dopoledne. Dále jsme se také s našimi
malými kamarádky setkali na druhém
ročníku výstavy ovoce a zeleniny.Na
prvním stupni proběhla halloweenská
párty, které jsme se my deváťáci bohužel
nezúčastnili, ale naši malí kamarádi nám
o ní živě a radostně vyprávěli.Do
[ŠIMA 2010/1.]

Autorka článku se svojí kamarádkou
Anetou Medkovou z 1. B !
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Malý velký kamarád
v mozaice

Kristýna Šilhartová (9.B) a její
kamarádky Julie Moravcová a Eliška
Píchová z partnerské třídy 1.B !

Veronika Tomiová z 9.B má rovněž dva
kamarády z 1.B – Tomáše Lišku a Marii
Maškovou!
Vlevo : říjnová Drakiáda je osvědčenou
událostí školního projektu Malý velký
kamarád.

Drak je symbolem a vlastně logem naší
školy a patří se s ním prvňáky řádně
seznámit !
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Sportovní pozvánka
Naše škola se zúčastňuje hned několika
sportovních akcí.
V tomto roce jsme již sestavili basketbalový tým a
skončili na předposledním, krásném místě!
Během tělesné výchovy se učitelé snaží žáky
naučit základním dovednostem ve všech
možných sportech, někteří z nás ale tuto aktivitu
vyhledávají i mimo vyučování.
Přímo v budovách školy se můžeme zúčastňovat
tanečního kroužku s paní učitelkou Kovácsovou a
sportovního kroužku s paní vychovatelkou
Filáčkovou .
V centru města potom probíhají několikrát týdně
tréninky velice zajímavých sportů, pro ty, kteří se
ještě nerozhodli, který sport je jim nejbližší je zde
malá nabídka :

Nová hala : volejbal – kluci , holky
basketbal – kluci
házená – holky
aerobic- holky

Nadějný fotbalista M. Germin, 9.B

Zimní stadion : Lední hokej
Tělocvična těl. jednoty ( Slovan ) :
-gymnastika (holky , kluci)
-florbal (kluci ) -basketball (kluci)

Plavecký bazén :
-plavecký kroužek :kluci , holky
-Aqua aerobic-holky
Dům dětí a mládeže nabízí sportovní vyžití všeho
druhu, například :
-stolní tenis
-vodácký oddíl
-jízdu na koni
-sportovní hry
-střelecký kroužek
-taneční kroužky atd.

/Sportovní den ředitele školy – turnaje běží…/

Pokud vám nějaká z těchto aktivit padla do oka,
můžete se zajít podívat na trénink družstva a
následně pak také začít tento sport trénovat.
Přeji všem mnoho úspěchů !
Katka Němcová, 9.B
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Stalo se tento měsíc:

Zajímavosti ze školy:

Mikuláš tu byl,

9.B : V úterý 16.listopadu se ztratila

všechny potěšil

Třídní kniha, žáci i učitelé ji hledali
po celé škole, ale po třídnici ani

s čerty čerti šili

stopa. Celou situaci mají vyřešit

někteří nám zbyli!

nejlepší policisté České Republiky.

Básnička na prosinec:
Za prosincem končí rok,
do nového už jen krok.
V prosinci jsou Vánoce,
přesně jednou po roce.

Fórky naší Dórky :"Představ

si,

mami, Mirek včera přišel do školy
špinavý a paní učitelka ho za trest
poslala domů." "A pomohlo to?"
"To se ví, dneska přišla špinavá
celá třída."
Poznámka: Vědomosti vaší dcery se
rovnají nule, pro postup do vyššího

Prosincové pranostiky :

ročníku je třeba, aby je minimálně
zdvojnásobila.

Pranostika na 1.adventní neděli
Adventní sníh dočká-li březnového, nebudeš
jídat, sedláčku chleba režného.

Citáty:

Neříkej že

nemůžeš, když nechceš.
Protože přijdou velmi brzy

Pranostika na 1.prosince

Když mráz na

dny, kdy to bude daleko

prvního prosince, vyschne nejedna studnice.

horší. Budeš pro změnu

Pranostika na 3.prosince

chtít a pak už nebudeš

O svatém

Františku Xaveru ledový vítr fičí od severu.

moci.

Pranostiky na 4.prosince O svaté Barboře
ležívá [ŠIMA
sníh 2010/1.]
na dvoře.

Stránka 8

