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Loučení deváťáků 
 
Našich devět let na této škole 

uplynulo jako voda. A nastal čas 

loučení. Tímto článkem ve školních 

novinách bychom se s vámi my, žáci 

z devátých tříd, chtěli rozloučit. 

Základní škola nám dala hodně 

nových poznatků, vědomostí, 

krásných zážitků, ale vzala nám i 

mnoho času.   Chceme poděkovat 

učitelům, kteří s námi podnikli spoustu 

zajímavých exkurzí a výletů. Užili jsme 

si i školní akce jako byl Den zdraví a 

v minulosti dětská pouť. Dále bychom 

chtěli poděkovat i ostatním učitelům 

za jejich obrovskou snahu nás něco 

naučit. Velký dík patří i třídním učitelů 

Petře Gruberové a Milanu Holickému. 

Za čtyři roky jsme společně prožili 

hodně hádek a rozepří. Někdy to byl 

boj, ale ze základní školy odcházíme 

s úsměvem na tváři. Každý si  určitě 

rád zavzpomíná na 3. základní školu. 

Michaela Chyšková, Vendula Václavíková 9.B  

 

 

 

 

 

 

 

 

Šíma jede aneb poděkování 

Školní časopis k formátu dobré a ještě 

lepší školy dozajista patří a nejinak je 

tomu u  nás. Letitou absenci tohoto 

periodika se podařilo zaplašit na 

sklonku minulého roku, kdy čerstvě 

ustavený redakční kolektiv žáků 

devátého ročníku dal vzniknout 

prvnímu číslu Školního Ilustrovaného 

Magazínu (odtud onen záhadný 

název). Vyšel v nákladu 25 kusů a 

posléze obsadil také důstojné místo 

na webových stránkách. 

Následovalo druhé, jarní číslo a 

konečně to třetí, červnové. To už 

dávali žáci dohromady zcela sami a 

máte možnost posoudit, jak se jim 

podařilo. Chtěl bych tímto všem 

velmi poděkovat, tvorba příspěvků a 

jejich úprava do finální podoby 

představují v našich skromných 

podmínkách velký kus práce, kterou 

jako členové multimediálního kroužku 

celý rok odváděli. Zvláště bych pak 

poděkoval Janu Křížovi (IX.A), který 

při grafické úpravě čísel strávil 

nezanedbatelnou část svého mládí. 

A Šímovi přeji, ať se mu vede i 

v dalším školním roce!                                                                                                               

Mgr. Karel Sláma 
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Rozhovor 

Rozhovor s panem ředitelem 

Jak byste zhodnotil tento školní rok a 

jaké máte plány pro ten příští? 

Byl to rok pro školu celkem příznivý. 

Vstupovali jsme do něj s opravenými 

střechami, podařilo se vybudovat hřiště 

pro 1. stupeň, na které nám přispěli 

sponzoři. Na prázdniny odcházíme s tím, 

že budou vyměněna všechna okna, 

všechny budovy budou zatepleny a 

škola dostane nový kabát. 

Ředitel školy s místostarostou                     
Ing. B. Komínkem 

Odcházejí žáci devátých tříd, co byste jim 
popřál? 

Vždy, když se učitel loučí se svými žáky, 

přeje jim do budoucího života vše dobré 

s poučením, že mohou svůj budoucí život 

významně ovlivnit svým chováním a 

jednáním, protože beze zbytku platí: 

,,Každý svého štěstí strůjcem.´´ Doufám, 

že si každý z nich správně vybral své 

budoucí povolání-střední školu, či učební 

obor, že ve svém životě budou šťastni. 

Přál bych si, aby si všichni uvědomili, že 

brány jejich základní školy jim jsou vždy 

otevřeny dokořán a na jejich případnou 

návštěvu se určitě těší všichni učitelé, 

kteří se jim snažili ukázat správnou cestu 

do života. Určitě budeme rádi, když nám 

při návštěvě řeknou, jak se jim na této 

cestě daří. 

 

 

 

 

Jak se vám líbí časopis a bude vycházet 

dál? 

Jsem velice rád, že se ve škole našlo 

několik žáků, kteří pod vedením pana 

učitele Slámy začali vydávat školní 

časopis, který popisuje dění v naší škole. 

Tento školní rok byl pro vás rokem 

zkušebním, vyzkoušeli jste si novinářskou 

práci. V příštím roce by bylo pěkné, 

kdyby časopis vycházel alespoň každých 

šest týdnů. 

Jak se těšíte na prázdniny? 

Na prázdniny se jako každý samozřejmě 

těším. Těším se, že se alespoň na nějaký 

týden dostanu na chalupu a odpočinu 

si. Mám radost, že toto období bude 

také využito ke zmíněným opravám 

školy. 

Jaké jsou vaše záliby? 

Mám rád přírodu a jízdu na kole. Rád 

trávím čas na chalupě na vesnici. 

Pana ředitele Mgr. L. Chocholouše 
zpovídal Martin Skůpa 9.A  
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Slavnostní otevření hřiště 

17. května se v areálu školy konalo 

slavnostní otevření dětského hřiště, které 

je určené pro žáky prvního stupně. 

Výstavba hřiště trvala několik měsíců, 

prostor byl do té doby uzavřen. A nyní 

bylo na čase přestřihnout pásku a hřiště 

zpřístupnit. Na hřišti najdeme několik 

zajímavých atrakcí pro děti všech nižších 

ročníků, jako je například klouzačka i 

řada houpaček. Slavnostní zahájení 

začalo ve dvě hodiny a nechyběli tu ani 

sponzoři, kteří se podíleli na financování 

hřiště, ani rodiče žáků, učitelé i družiny s 

dětmi. O výstavbu hřiště usilovala  

 

 

 

 

 

 

 

především paní vychovatelka Filáčková, 

která má na všem své velké zásluhy. 

Zahajovacího proslovu se neujal nikdo 

jiný než ředitel školy, slavnostně uvítal 

všechny přítomné a s radostí všech 

zúčastněných odstartoval přestřihnutí 

pásky. Po tomto už dětem nic nebránilo 

v tom, konečně ozkoušet jejich 

vytoužené nové hřiště. Pro všechny děti 

tu navíc byly připravené i dobré  

 

 

pochoutky v podobě nanuků, které v 

slunečném počasí přišly všem vhod. 

Potom přišly na řadu děti ze školního 

pěveckého sboru v čele s paní učitelkou 

Procházkovou. Myslím, že slavností 

otevření splnilo svůj účel a hřiště nyní už 

slouží dětem z družin, které jsou z něj 

samozřejmě nadšené. Doufejme, že 

hřiště bude dělat radost i dalším 

generacím.                                                    
Lenka Schmidtová a Edita Melounová 9.B  

Rozhovor s paní vychovatelkou 
Filáčkovou ohledně nového 
školního hřiště… 

Jak vznikl nápad postavit hřiště? 

Chtěla jsem dětem ze školní družiny 

zpestřit pobyt ve školní družině. 

Jak jste získali peníze?? 

Nejdříve jsem oslovila Nadační fond RBB 

Invest a postupně ostatní sponzory 

kterými jsou: Radouňky 23, Estructura 

Euro Holding a.s. Praha 1, UNIVERZAL JH 

s.r.o. Praha 7, Nadační fond rozvoje 

města J. Hradec, ARVAST s.r.o. 

Radouňka 190, Ing. Vladislav Svoboda J. 

Hradec, ZEMI Stavební s.r.o. J. Hradec, 

Českomoravský štěrk a.s. Mokrá, Vlastimil 

Medek Stavební a zemní práce Jindřiš 71 

Na čem si děti mohou hrát? 

Děti mohou využít šestihran (lano, žebřík, 

šplhací tyč, lezecí stěna…), skluzavku 2 

houpačky a kládovou houpačku. 

ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ 
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Jsou děti spokojené s hřištěm? 

Děti hřiště využívají hlavně odpoledne, 

ale i před odpoledním vyučováním. Děti 

jsou zatím spokojené, hřiště neničí, 

dodržují pravidla při pobytu na hřišti. 

Pro koho je hřiště určené? 

Hřiště je určené pro děti ze školní družiny 

a žáky 1. Stupně, kteří se svými učiteli 

mohou hřiště využívat. Vzhledem 

k bezpečnostním předpisům není možné, 

aby děti bez dozoru využívaly těchto 

zařízení. 

Dík patří nejen sponzorům, ale také 

vedení školy, paní sekretářce i panu 

školníkovi za podporu i manuální pomoc 

zvláště při závěrečných pracích. 

                                           Dominik Snížek 9.A 

Po : 
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Léto ve znamení sportu 

Letní dny jsou sportem přímo nabité a na 
naší škole tomu není jinak. V nedávných 
dnech se na volejbalových kurtech a na 
Tyršově stadionu konal den dětí, který 
společně s žákyněmi devátých a osmých 
ročníků připravily paní učitelky 
Cypriánová a Gruberová a pan učitel 
Sváček. Byly zde dvě věkové kategorie. 
Podle tříd se děti utkaly ve 
vybice,přehazované, v nohejbalu a ve 
fotbalu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počasí se docela povedlo, ale mohlo být 
trošičku tepleji. O malinko chladnější 
počasí by se zase hodilo na atletických 
závodech ve Včelnici, kde v úporném 
vedru vybojovaly zlatý pohár naše dívky 
devátých a osmých tříd. Natrénované 
disciplíny každá z dívek provedla 

bezchybně a celkový výsledek byl 
skvělý.   

 

 

 

 

 

 

Z prvního místa postoupily i do krajského 
kola, kde se umístily na šestém místě. 
Kluci získali na okresním kole krásné osmé 

místo. Všem atletům 
gratulujeme ☺. 

Jak už víte, léto je 
v plném proudu a za 
chvíli nastanou 
nejočekávanější dva 
měsíce v roce. Určitě o 
nich zažijete spoustu 
zábavy a do dalšího 

školního roku si přinesete spoustu 
sportovních zážitků z prázdnin. Koupání, 
jízda na kole a na kolečkových bruslích, 
beach volejbal, opalování, večerní 
procházky a ostatní aktivity prostě k létu 
patří. Aneb jak se říká..sportem ku zdraví ! 

 

 

 

 

 

Přejeme vám krásné, aktivně prožité 

prázdniny !! 

Kateřina Němcová 9.B                                                                                      



Š   I   M  A       číslo třetí 2011 

 

[ŠIMA 2011/3.] Stránka 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       HLAVNÍ akce na naší škole:

6.června-Proběhne ve škole fotografování   
                 tříd.Deváťáci se jako obvykle budou 
                 fotit ve školních
7.června-Informační odpoledne pro rodiče 
                
                 16:00 hodin.Na malé prvňáčky se už 
                 těší paní učitelka Slámová a Frejlachová.
20.června
                   
                     skvělé vystoupení nejmenším žáků a předávání 

 POSTŘEHY Nicol Waníkové

 

ÚSPĚCHY našich žáků: 

4.května 2011- proběhlo oblastní kolo 
                         dopravní soutěže. Účinkující, kteří 
                           bojovali postup do okrasního kola 
                           jsou v tomto složení: 
 
                              Aneta Camrdová 8.A 
                              Miroslav Zeman 9.B 
                              Dora Kubíčková 9.B 
                              Tomáš Bouška 8.B 
   Určitě na ně může být pyšný pan učitel Milan  

Monika Ošívková 9.B                            
Simona Miláčková 8.B                
Kristýna Pospíšilová 9.A                
Renata Binderová 9.A                                 
Barbora Němcová 8.A 

Otevření školního hřiště 

17.5.2011 
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POSTŘEHY Nicol Waníkové 

 

ÚSPĚCHY našich žáků: 

4.května 2011- proběhlo oblastní kolo 
                         dopravní soutěže. Účinkující, kteří 
                           bojovali postup do okrasního kola 
                           jsou v tomto složení: 
 
                              Aneta Camrdová 8.A 
                              Miroslav Zeman 9.B 
                              Dora Kubíčková 9.B 
                              Tomáš Bouška 8.B 
   Určitě na ně může být pyšný pan učitel Milan  

Holický, který s nimi pilně trénoval. 
   

   25.květen 201-Okresní kolo atletiky 

  Holky vyhrály 1. místo v tomto seskupení:  

                              Monika Ošívková 9.B                            
Simona Miláčková 8.B                
Kristýna Pospíšilová 9.A                
Renata Binderová 9.A                                 
Barbora Němcová 8.A 

 Postoupily do krajského kola, které se bude 
konat 2.června 2011 v Českých Budějovicích. 
Zásluhu mají také učitelé Dana Cypriánová a 
Jaromír Sváček 

A N K E T A 

Jak se Vám líbí časopis ŠIMA a co by jste 
změnili a co se vám naopak líbí ?? 

Nikola Trachtová 9.A 

Školní časopis jsem si 
pokaždé přečetla a těšila 
jsem se na další číslo. 
Nápady mých spolužáku se 
mi moc líbí. Na časopise 
bych nic neměnila. 

Petra Waníková 

Školní časopis je velmi pěkný. 
Nejvíce jsem se těšila na fotky, 
které se v časopise objeví. 
Doufám, že časopis bude 
pokračovat i nadále a bude 
reprezentovat naši školu. 

       HLAVNÍ akce na naší škole: 

6.června-Proběhne ve škole fotografování    
                 tříd.Deváťáci se jako obvykle budou  
                 fotit ve školních tričkách. 
7.června-Informační odpoledne pro rodiče  
                budoucích prvňáčků se bude konat od  
                 16:00 hodin.Na malé prvňáčky se už  
                 těší paní učitelka Slámová a Frejlachová. 
20.června-Školní slavnost v kulturním domě Střelnice.  
                   Účastnit se může každý , kdo je zvědavý na  
                     skvělé vystoupení nejmenším žáků a     
                     předávání Pamětního Listu. 
 

 
P R A N O S T I K Y :                                    

1.červen-sv.Fortunáta,kněze v Itálii 
2.červen-Chladný květen , červen vlažný-je  
                pro sýpky, sudy blažný! 
3.červen-Jestli červen mokrý bývá , obilí 
                pak málo rodívá 
4.červen-Za chladu není ovádů. 
5.červen-Svatý Bonifác Norbert  a Robert 
                jsou malí ledoví muži. 
8.červen-Medardova kápě čtyřicet dní 
                kape. 
10.červen-Letní bouřky při úplňku měsíce, 
                  znamenají dešťů dalece.  

 
 

Na školním časopise se podíleli : 
Jan Kříž 9.A 

Martin Skúpa 9.A 
Jakub Mužík 9.A 

Dominik Snížek 9.A 
Nikola Waníková 9.B 
Monika Ošívková 9.B 

Vendula Václavíčková 9.B 
Michaela Chyšková 9.B 
Kateřina Němcová 9.B 
Lenka Schmidtová 9.B 
Edita Melounová 9.B 

 
Pod vedením Mgr.Karla Slámy 

 

Poslední časopis ve školním roce 
2010/2011. Další čísla pro školní rok 

2011/2012 pro Vás budou připravovat 
budoucí  „deváťáci“ !! 


