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Milý čtenáři… 
 
 
 Milý a vážený čtenáři, 

     máš před sebou první číslo již 

druhého ročníku Školního ilustrovaného 

magazínu, jak se náš Šíma nazývá 

celým jménem. Po loňském tak trochu 

experimentálním, pokusném a 

zkušebním vydání prvních tří čísel 

(z doby předvánoční, jarní a konce 

školního roku) chceme letos pokračovat. 

Ovšem redakce magazínu doznala 

velkých změn, redakční tým je vlastně 

úplně nový, členové multimediálního 

kroužku z obou devátých tříd nastoupili 

na místa, uvolněná jejich předchůdci a 

jsou přesvědčeni, že jejich Šíma bude 

minimálně stejně dobrý, jako ten 

dosavadní a možná, tedy možná ještě 

lepší! Přeji jim proto, ať se nesnadná 

práce na přípravě a výrobě časopisu 

daří, ať se nenechají občasnými 

problémy a potížemi vyvést z míry, ať si 

užijí tu šanci, podílet se na veřejné 

prezentaci naší školy a  přitom 

objevovat, jak takový občasník vlastně 

vzniká. No a Tobě, milý a vážený 

čtenáři, patří se popřát, ať se Ti i letos 

Šíma alespoň trochu líbí! 

 

         Mgr. Karel Sláma 

 

 

 
Zateplení  
a fasáda na naší 
škole 
 

Jak jste si jistě všimli, naše škola má 

nová okna a také úplně novou, krásně 

barevnou  fasádu.Touto proměnou prošla 

škola o letních prázdninách. Určitě jsou 

všichni rádi, protože budova školy vypadá 

veseleji a  hned se do ní o něco víc těšíme. 

Okna jsou kvalitní a zvukotěsná. Nové 

zatemňovací rolety jsou ve třídách proto, 

abychom  si mohli i za slunného dne 

promítat a používat naše interaktivní tabule. 

Jako žáci očekáváme, že se celá investice 

brzy vrátí v nižších nákladech za topení a 

pak budou peníze na další vyučovací 

pomůcky. 

Všichni jsme rádi, že na naši školu je teď  

velmi hezký pohled.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Kristýna Horáková, 9.B                                                                                            
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Po stopách Bílé paní 
 

Dne prvního listopadu proběhla na 

naší škole akce pro žáky prvních tříd 

připravená a organizovaná jejich patrony 

– deváťáky. Pro děti jsme nachystali 

stezku odvahy se sedmi náročnými 

stanovišti. Úderem sedmnácté hodiny, 

kdy útulné podzimní příšeří zahalilo celý 

školní areál, prvňáčci vyrazili. Po splnění 

všech obtížných a chvílemi i 

strašidelných úkolů pak dospěli na úplný 

konec stezky, kde jim Bílá paní po 

ověření kouzelného hesla vydala 

náležitou odměnu ze své prostorné a 

málem bezedné truhlice.V úplném 

závěru úterního podvečera vypukl 

karneval, hudba provázela rej masek a 

nechybělo ani občerstvení. Všichni žáci 

si putování po stezce odvahy náramně 

užili, i když mnozí byli přece jen trošinku 

vystrašeni… 

   Štěpán Balo, 9.B 

 

Drakiáda 

 

Jako každoročně i tentokrát se na 

naší škole uskutečnila podzimní 

Drakiáda., tedy zábavná soutěž v pilotáž 

rozmanitých draků a jim podobných 

oblud. Setkání na letišti letos  proběhlo 

nečekaně brzy, už 3.10.2011. Zúčastnili 

se především žáci z prvního stupně, ale i 

deváťáci, kteří v rámci projektu „Velký 

malý kamarád“ školili  prvňáčky.   

 

 

 

   Ti drakiádu zažívali poprvé a tak se 

nestačili divit. Žáci 9.A pod vedením p. 

učitelky Korandové společně se svými 

kamarády z 1.A pod vedením p. učitelky 

Frejlachové a  samozřejmě také žáci 9. B 

třídy pod vedením p. učitelky Marsové 

společně s 1.B a p. uč. Slámovou 

obsadili letiště málem na celé odpoledne.       

   Pouštění a správné ovládání draků 

dalo všem zabrat.  Počasí se totiž letos 

moc nevyvedlo, takže draci  létali 

poněkud níž. Ale i tak si to určitě 

prvňáčci užili, doprovázeni svými velkými 

kamarády. Žáci si také mohli opéct buřty. 

Po skončení se všichni nahrnuli na jedno 

místo a p. uč. Gruberová vyhlašovala 

výsledky. Ocenění, kterým draci plachtili 

v ve slabém větru nejlépe, dostali např. 

čokoládu, sušenku nebo bonbony. 

Doufáme, že jste si to všichni užili a že 

se budete Drakiády zúčastňovat 

každoročně. 

       

  Barbora Primaková, 9.A 
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Výstava ovoce,  

zeleniny a květin 

   Tradiční výstava ovoce, zeleniny a také 

květin proběhla tentokrát už ve dnech 20. 

a 21. září 2011 na hale 2. stupně  naší 

školy. Shromáždilo se zde mnoho 

exponátů, které přinášeli žáci školy. Stoly 

byly pokryté nejrůznějšími druhy ovoce 

jako jsou hrušky, švestky, jablka a další. 

Nesměla chybět také zelenina, například 

okurky, rajčata, květáky a dýně. Jako 

každoročně se žáci a učitelé školy 

postarali také o výzdobu na hale. 

Veškeré obrázky s ovocem, zeleninou a 

jinými výtvory věšeli po stěnách haly. 

Výstavu navštívili nejen žáci, učitelé naší 

školy,  návštěvníci z jiných škol a zájemci 

z řad veřejnosti, ale také pan ing. 

Zahradník, který také dodal řadu svých 

odrůd jablek a pomáhal určovat odrůdy, 

které přinesli žáci.  

Během prvního dne také vedl 

zahrádkářskou poradnu, která sloužila 

všem a. Na výstavě nechyběl ani sbor, 

který v úvodu zazpíval některé písně , 

pozorně jsme vyslechli zahajovací projev 

ředitele školy a také projev předsedy 

jindřichohradecké pobočky Českého 

svazu zahrádkářů. Tato organizace 

s námi letos výstavu spolupořádala!  

Pro děti byla připravena různá 

stanoviště, u kterých strávili svůj volný 

čas žáci 8. a 9. tříd. Pro své mladší 

spolužáky si totiž přichystali plno úkolů. 

Děti tak mohly doplnit křížovku podle 

názorných obrázků, mohly se setkat s 

přiřazováním ovoce nebo zeleniny k 

cizím názvům a nechyběla také 

poznávačka, u které se všichni náramně 

bavili. Na hale také viselo plátno, kde se 

promítaly různé zajímavosti o ovoci a 

zelenině, které upoutaly většinu 

návštěvníků. Na výstavě nechybělo ani 

malé občerstvení, které se stalo možná 

nejoblíbenějším místem.  

Podávaly se totiž například i chutné 

americké brambory, bramborové placky 

a oblíbené bramboráky. První den 

navštěvovala výstavu veřejnost, druhý 

den dopoledne bylo výstaviště otevřeno 

pro žáky škol.  

Na projekt přijala pozvání také 

Jindřichohradecká televize a rovněž 

Deník Jindřichohradecka, kterým tímto 

velice děkujeme. Výstava se velice 

povedla a myslím si, že se návštěvníci 

mohou těšit na další výstavu ovoce a 

zeleniny. 

                                 Simona Miláčková, 9.B 
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Drakiáda 3.10.2011 

Zateplení naší školy 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstava ovoce, 
zeleniny a květin 
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  Anketa ! 
 

1) Jak se ti líbí nová fasáda školy ? 

2) Líbila se ti letošní výstava ovoce 

a zeleniny ? 

3) Jak se ti zachází s čipy ve školní 

jídelně  ? 

 

Odpověděli:  

Barbora Primaková (9.A) 

1) Podle mě je to moc dětské. 

2) Byla jsem tam podruhé a líbilo se mi 

to. 

3) Jde o zvyk. Jediný problém je asi ten, 

že špatně objednávají. 

 

 

 

   

Lukáš Bláha (9.A) 

1) Jde to, nejprve se mi to nelíbilo, ale 

zvykl jsem si. 

2) Bylo to dobré, bylo tam hodně druhů 

ovoce a zeleniny, které vůbec 

neznám. 

3) Jsou lepší než kartičky, hlavně 

protože se nezlomí. 

Ptala se a za odpovědi děkuje  

                          

 Adéla  

Šímová,         

                  9.A 
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Sport a sportování 

  Přichází zima a v zimních časech se moc 

sportovních aktivit venku dělat nedá, takže 

většinu hodin tělesné výchovy trávíme v hale 

hraním různých míčových her. I naše nové 

sportovně-relaxační hřiště se uložilo k zimnímu 

spánku, jen paní vedoucí vychovatelka Filáčková 

ne, protože slíbila, že opatří ještě jednu krásnou 

houpačku, aby areál byl kompletní. 

  Občas se ale naskytne příležitost vyrazit na 

zimní stadion bruslit s prvňáky, což většinu z nás 

těší. Nesmíme ovšem zapomenout na tradiční 

lyžařský výcvikový kurz, letos se opět jede na 

Lipno, sedmáci školu na týden opustí 20. února a 

my starší jim budeme ukrutně závidět, hlavně, 

když se vydaří počasí a bude mrznout a bude 

slunečno a spousta sněhu…  

  Ale také je tady řada soutěží, např. náš tým 

postoupil až do finále školní ligy ve futsalu 

vybraných žáků 6. a 7. ročníku základních 

jindřichohradeckých škol, doplněných ještě 

gymnáziem a praktickou školou. Také děvčata si 

vedla dobře, 16. 11. 2011 se konal Memoriál 

Mgr. Jaroslava Beránka a Mgr. Sedláře – hrál se 

basketbal a naše žákyně Petra Dušková ze třídy 

8. A byla vyhodnocena jako nejlepší hráčka. 

Smíšené družstvo pak obsadilo  výtečné 3. místo 

v kategorii ZŠ.  

  Další soutěže nás ještě čekají, ale stejně bude 

nejlepší, až napadne sníh a vezmeme naše 

kamarády z první třídy sáňkovat pod gympl, kde 

jim ukážeme, jak se sáňky nebo boby řídí, aby se 

nenarazilo do stromu nebo nevjelo do řeky 

Nežárky. A pak už bude jaro! 

                                                                                                 
Tomáš Matějíček, 9.A 
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Významné dny : 

2.11.  –   Památka zesnulých 

11.11.  –  Den válečných veteránů 

17.11.  –  Den boje za svobodu a  demokracii  

 peřina demokracii. 

 

 

 

P O S T Ř E H Y  

 

Básnička  na  listopad: 

Na svatou Kateřinu 

schováme se pod peřinu. 

 

 Malé i velké změny: 

-Za necelé 2 měsíce se na II.stupni          

naší školy vystřídaly dvě učitelky. První 

byla učitelka Hanzalová, která školu 

opustila z osobních důvodů a vystřídala 

ji paní učitelka Pilečková. 
 

- Naše oblíbené karty na obědy 

vystřídaly čipy, u kterých si dosud 

některé z dětí ani učitelů 

nezapamatovali, jak se používají. 

 

-Naše škola se nově oblékla do  barev 

Jindřichova Hradce – modré, žluté a bílé.  

 Pranostiky pro listopad : 

Na svatého Martina bývá dobrá peřina… 

Začátkem-li listopadu sněží, mívá sníh pak 

výšku věží.                                         

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:     

          Prosíme žáky,aby do 

automatu na 2. stupni 3.ZŠ, 

který děti zásobuje a živí po celý 

rok, neházeli papírky a další 

různé předměty!  

 

Připravila Aneta Camrdová, IX. A 

 

 


