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Z obsahu:
- když se řekne Island
- zápis do třídy první
- náš host Věra Kadičová
- fotokoláž
- sport na škole
- postřehy N.Waníkové
… a ještě něco navíc!
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Sága o světě
zvaném Island
Na sklonku prvního pololetí se naše škola
zúčastnila prezentace agentury.Pohodáři z
Pelhřimova. Pořad byl tentokrát věnován
rozmanité zemi plné gejzírů, sopek,
vodopádů i ledovců – ostrovu Island.
Společně jsme zhlédli bezpočet fotografií i
videí, které nás provedly nádhernou krajinou
tohoto ostrovního státu. Agentura Pohodáři
se kterou naše škola už několik let
spolupracuje byla založena roku 2000 a na
svém kontě už má několik audiovizuálních
pořadů, kterými provází zakladatel agentury,
novinář a především cestovatel Martin
Dufek. Pořad nese příhodný název „Sága o
světě zvaném Island“ a během malé chvíle
nám Martin Dufek svým humorným
vyprávěním popsal nejen těžkou práci
rybářů, ale představil nám i českého sládka,
který na Islandu vaří české pivo. Ukázal nám
krásu vodopádů, zajímavé gejzíry i
nejrůznější druhy zvířat, na které v Čechách
nenarazíme.
(Papuchalk)

Pořad trval necelé dvě vyučovací hodiny, při
kterých se všichni dozvěděli mnoho nových
zajímavostí. Na ty, na které udělal Island
[ŠIMA 2011/2.]
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zvlášť veliký dojem čeká v knihkupectví nová
kniha od Martina Dufka s názvem „Elfka a
Island“ , která je zajímavou detektivní
novelou z prostředí Islandu. Mně osobně
připadá každý pořad od agentury Pohodáři
moc zajímavý a už teď se těším na další
zemi, kterou mi představí.

Lenka Schmidtová, Edita Melounová 9.B

Zápis
Dne 27.1.2011 se uskutečnil na naší škole
zápis budoucích prvňáčků. Minulým rokem
provázela děti postava krtečka, ale tento rok
jsme se mohli setkat s Křemílkem a
Vochomůrkou, za které se převlékli žáci
osmých tříd ,kteří se začnou začátkem
nového školního roku malým prvňáčkům
věnovat naplno. K zápisu se dostavilo
mnoho někdy i trochu vylekaných dětí, o
které se starali právě žáci osmých tříd a hráli
s nimi na hale různé hry. Zápis byl pro
některé malé děti trochu stresující, ale i přes
to nikdo neodcházel s brekem. A nakonec si
všechny děti odnesly malou pozornost. Na
zápis se mělo dostavit asi 70 dětí. Z toho jich
nastoupí v září do školy 51. Můžou se těšit
na paní učitelky Slámovou a Freilachovou.
Tento rok byl zápis opravdu vydařený.
Michaela Chyšková 9.B
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Článek, který mimo jiné vyšel v novinách:

2011

Zápis1

Zápis na mechu a kapradí
Budoucí prvňáčky, kteří ve čtvrtek 27.
ledna v doprovodu svých nejbližších
zamířili
k zápisu
na
třetí
jindřichohradeckou
základní
školu,
čekalo milé překvapení. Mělo podobu
vlídných
večerníčkových
skřítků,
Křemílka a Vochomůrky. Byl jich ovšem
celý houf a není divu – do jejich podoby
se přetvořili žáci osmého ročníku, kteří
se v příštím školním roce ujmou
nejmenších školáků, aby tak převzali
štafetu osvědčeného projektu „Malý
velký kamarád“ a pomáhali prvňáčkům
zdolávat rozmanité nástrahy školní
docházky. Možná i proto přišlo tentokrát
k zápisu rekordních 64 předškoláků.
Zapsáno jich bylo 46, 18 požádalo o
odklad. Ať se jim v lavicích líbí!
Článek napsal Mgr. Karel Sláma

Zápis2

Legenda ke snímkům :
Zápis1 – Ředitel školy Mgr. Ladislav
Chocholouš spolu se svojí zástupkyní
Mgr. Jaroslavou Maxovou vítají příchozí
rodiče s dětmi.
Zápis2 - Žákyně osmého ročníku Aneta
Camrdová a Barbora Primaková nabídly
předškolákům první z drobných úkolů.
Zápis3 – Celým tým skřítků prověřil
budoucí prvňáčky opravdu důkladně.
Zápis 4,5 – Ředitel školy Mgr. Ladislav
Chocholouš spolu se zástupkyní ředitele
Mgr. Jaroslavou Maxovou mají při zápisu
plno práce dlouho do večera.
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Zápis4
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Který předmět jste nejraději učila?
Ze všech předmětů jsem nejraději učila
hudební výchovu a český jazyk.
Jak dlouho jste vedla školní sbor? Mohla
byste říci něco o práci se sborem?
Založila jsem ho v roce 1962. Největší
úspěchy přišly v 80. letech. Sbor měl až 88
členů, mezi nimi byli i ti, kteří už vyšli ze
základky. Vystupovali jsme v Mariánských
Lázních, České Lípě, v Kladně, dokonce i na
Slovensku.

Zápis5

Náš Host
Vzpomínky paní učitelky Kadičové
Jak vzpomínáte na své začátky na této
škole?
Na školu jsem přišla v roce 1962, když se
otevíral 2. pavilon. V prostoru 1. pavilonu
bylo jedno velké staveniště a dílny s jídelnou
ještě nebyly. Prvním ředitelem byl Karel
Kálal. Učila jsem hudební výchovu, ruštinu a
český jazyk. Také jsem založila sbor se
šestnácti dětmi, který zpíval při otevírání 1.
pavilonu v roce 1963.

[ŠIMA 2011/2.]

Jaká je vaše nejoblíbenější knížka? Jakou
hudbu ráda posloucháte?
Knížek mám oblíbených mnoho, ale nejraději
si přečtu nějaký historický román. Často
poslouchám lidové písničky, na nichž jsem
vyrostla. Líbí se mi ale také opery a vážná
hudba.
Například
Smetana,
Mozart,
Čajkovský.
Jaké jsou vaše koníčky?
V první řadě je to zpěv, vedla jsem i sbor
Smetana. Ráda pletu a vyšívám.
Co se vám nejvíce líbí na práci s dětmi?
Mám ráda, když mají o vykládanou látku
zájem. Poznám to na jejich očích. Dobře se
pracuje s dětmi v DDM, protože je to baví.
Stránka 4
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Mohla byste nám na závěr říci nějaké
perličky ze školních lavic?
Teď si vzpomínám jen na jednu. Když končí
hodina, žáci si stoupnou a rozloučíme se.
Jednou, když už děti odcházely, jsem řekla:
,,Končinu hodím já.´´(místo hodinu končím
já).

2011

Pro prvňáčky se připravil maškarní bál na
ledě, to samé i pro ostatní ročníky
navštěvující školní družinu.
Pro ty starší z druhého stupně se sem tam
zařídí bruslení, pro devátou třídu se dne
15.2.2011 uskutečnilo bruslení s kamarády
z prvních ročníků a moc si to užili.

Paní učitelka Kadičová a Pěnice 1985/86

Paní učitelku zpovídal Martin Skůpa, 9.A

Sport na škole

V dřívějších letech se také jezdilo na Lipno,
do Bystřice případně na Radou

V zimních časech se moc sportovních
školních aktivit venku dělat nedá, takže
většinu hodin tělesné výchovy trávíme v hale
hraním míčových her.

lyžovat, nebo na snowboard, tento rok se ale
nemůže kvůli odchodu na mateřskou
dovolenou paní učitelky Zíkové. Na sedmé
třídy čekal ovšem v březnu letošního roku
lyžařský výcvik,který si dozajista všichni
báječně užili. Lyžařským dovednostem se na
něm učili a v nich zdokonalovali pod
bedlivým dozorem pana učitele Sváčka, paní
učitelky Gruberové a Cypriánové a
v neposlední řadě se zúčastnil také ředitel
naší školy, pan Ladislav Chocholouš.

Občas se ale naskytne příležitost vyrazit na
zimní stadion bruslit, což většina z nás
přivítá ☺! V poslední době si zimních,
ledních radovánek užíváme plnými doušky…

Jaro už ale klepe na dveře a s ním i další
sezóna letních sportů, o tom už ale příště!
Vaše Katka Němcová z 9.B
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Maličká koláž z obrázků kolem letošního zápisu, doplněná o dva
snímky z vystoupení Mistra Přibyla, který nám přišel zahrát!

[ŠIMA 2011/2.]
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Zajímavosti ze školy:
Anglická olympiáda:

Recitační soutěž:

2011

HLAVNÍ novinky na naší škole:
Na naší školu nastoupili noví učitelé!

9. : Lenka Schmidtová

Postupují:

9.A: Dominika Fiedlerová

- Lenka Schmidtová (9.B)

8.A:Aneta Cardová

-Jan Blažek(6.B)

malými dětmi, vystřídala Iva Satrapová , která učí

8.B:Lucie Tomanová

-Jan procházka (8.A)

na 2. stupni hudební výchovu a vaření.

(Podrobnosti příště…)
Irenu Daňkovou , která přestoupila na I.stupeň za

Školní kolo recitační soutěže
Do okresního kola
postoupili:
soutěže

proběhlo 17.2. 2011
Okresní kolo recitační

Citáty:
Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit
do nich musíš sám.

proběhne 9.3. 2011
Dominika Fiedlerová
obsadila 4.-5. místo
Gratulujeme

Non schoale sed vitae discismus
-Neučíme se pro školu, ale pro život-

Dobrý učitel chrání žáky i před svým
vlastním vlivem!

FÓRKY NAŠÍ DORKY:

Pro žáky :)
Student skládá zkoušky.

KAM S TAHÁKY :
Tahák napsaný na ruce–nevýhoda, pro ty co se potí

Profesor se ptá:''Co nejvíc způsobuje pocení
u člověka.?

Tahák na noze - nejlepší v létě, v době kdy nosíme

,,Vaše otázky“, odpoví student.

kraťasy (v nouzi vsuneme pod kraťasy)

Tahák napsaný klasicky na papírek (přeložit!)

Venku sněží a tak se paní učitelka ptá dětí:

Tahák přilepíme na spodek lavice

„Půjdeme se koulovat, děti?“

Tahák napsaný na papíře vložíme do obalu od sešitu

Děti křičí : ,,Ano, ano !!!''

Tahák u okna - pokud sedíš blízko, nalep ho na okno

„Tak dobře,“ povídá paní učitelka,

Tahák se dá dobře nahrát na MP3

„ k tabuli půjde Novák…“

BOD Č.1
[ŠIMA 2011/2.]

– Učitel má vždy pravdu
Stránka 7

A na úplný závěr obrazová svědectví o tom, kterak jsme my, žáci šestého
Š I M A
číslo druhé
2011
ročníku, viděli jindřichohradeckou vodní elektrárnu – stalo se o „Dni vody“
25. března 2011 a provázel nás pan Jiří Langer!
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