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Zápis byl letos namodro
Takový mohl být první dojem pro
návštěvníka, který v úterý 31. ledna
odpoledne nakoukl na halu prvního
pavilonu naší školy. Proháněli se tam
totiž Šmoulové všech kategorií, druhů a
velikostí. Šmoulinku hned následoval
Koumák, Silák a opodál štrachali Nešika
s Kutilem. Všemu pak vévodil Taťka
Šmoula! Při bližším pohledu ale bylo
jasné, že modré tváře patřili žákům
osmých tříd, kteří spolu s vyučujícími a
vedením školy vítali budoucí nové žáky.
Příští prvňáčky doprovodili k paní
učitelce a také k rozmanitým stanovištím,
kde na ně čekali další z rodu Šmoulů a s
nimi drobné zábavné úkoly .

make-up, to už byl trochu
problém. Však také někteří osmáci byli
maličko domodra ještě druhý den… Ale
nelíčené překvapení zapisovaných dětí
stálo za to! Ostatně byly velmi šikovné,
všechny úkoly, dotazy a požadavky
zvládaly s bravurou prvňáčků hodných
toho jména a nešetřili poznámkami, jak
se do školy těší. Tak ať jim to vydrží!

Viděly, zažily a sepsaly žákyně osmých
tříd Jiránková, Marková , Snížková,
Dušková a Doležalová.

Na snímku paní učitelka Mgr. Šárka
Frejlachová a Kristýna Tomšová.

Celý nápad pro letošní pojetí
slavnosti zápisu vznikl při sledování
šmoulích příběhů a dále byl upřesňován
a vylepšován při hodinách anglického
jazyka. Jak říkají samotní účastníci,
kostým ještě šel, ale náležitý modrý
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Letošní Mikuláš
Dne 5.12 děti na 1. stupni navštívil
Mikuláš společně s čerty a anděly.
Letošní deváťáci se převlékli do masek a
vyrazili za svými prvňáčky, kde strávili
první hodinu. Pak se postupně obcházeli
další třídy. Zlobivé děti musely zazpívat
nebo zarecitovat. Andělé je potom
odměnili. Čertům to nedalo a tak šli
navštívit i nějaké pedagogy na druhém
stupni. „Nejzlobivější“ byl prý pan učitel
Vejvara. Musel jim tedy zazpívat, ale

čerti mu pomohli. Pak dostal sladkou
odměnu. My si čerty hodně užili a
doufáme, že si je příští rok užijete stejně
tak, jako my. Barbora Primaková, 9.A

Mikulášská besídka
V pondělí pátého prosince se naší jinak
poklidnou školou rozlehlo řinčení řetězů,
brblání, vrčení a skřehotání – to ze svých
doupat vylézali pekelníci zrovna čertovští
a nebýt svatého Mikuláše a líbezného
Anděla, nevím nevím, jak by to všechno
dopadlo… Ale asi dobře, vždyť pod
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hábity, rouchy a kožichy se radovali žáci
z devítky, kteří přišli potěšit (a pravda,
taky trochu polekat) své kamarády
prvňáčky. Projekt malý velký kamarád
tak dostal další, tentokrát obzvláště

parádní kapitolu, zkrátka nepřišly ani
další třídy na prvním stupni, i tam
Mikuláš se svým doprovodem zavítal a
s dětmi rozmlouval. Některé se dost
obávaly, aby je nějaký ten čert náhodou,
docela nedopatřením neodnesl do pekla.
Žáci v první třídě měli proto obzvlášť
pečlivě nacvičené básničky, které
recitovali
čertům
a
nanejvýš
shovívavému Mikuláši. Za básničky
dostali sladké odměny a dokonce i
slabikáře! Čerti si ale našli i ty zlobivější
prvňáčky, všichni byli ale šikovní a do
pekla se tedy nakonec nedostal nikdo.
Nadešel čas loučení, čerti naposledy, už
nápadně přátelsky zabručeli a šli ještě
pro pořádek zkontrolovat žáky vyšších
ročníků, jestli se i oni učí důkladně a
chovají náležitě…
Simona Miláčková, IX. B
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Poprvé v Parlamentu
12. ledna jsme se jako vybrané žákyně
naší školy zúčastnily křtu knihy Nickyho
rodina a prohlídky Parlamentu. Vyrazili
jsme časně z rána v doprovodu našeho
pana ředitele a pana učitele Slámy.
Cesta autobusem utekla docela rychle.
Do Prahy jsme dorazili krátce po deváté
dopoledne, ale k poslanecké sněmovně
jsme museli ještě překonat dlouhou
cestu metrem. Po náročném hledání a
malém bloudění jsme konečně spatřili
budovu Parlamentu. Na recepci se nás
ujala ochotná paní Marešová a sdělila
nám, že máme ještě čas. Ten jsme si
krátili
prohlídkou
Malostranského
náměstí a okolí. Přiblížila se jedenáctá
hodina a my, opatřeni náležitými
visačkami pro návštěvníky, vstoupili do
přísně střežených prostor.
Než nás
pustili do sálu, museli jsme se podrobit
nepříjemné prohlídce. Jako první byl na
programu křest knihy Nickyho rodina,
kterého se mimo jiné účastnila i paní
Miroslava
Němcová,
předsedkyně
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
dále režisér stejnojmenného filmu ( a
autor zmíněné knihy) Matej Mináč, jedno
ze zachráněných dětí a spousta dalších
významných hostů a známých osobností.
Po křtu následovala autogramiáda a
po ní na nás v přilehlých prostorách
čekalo pohoštění. Podívali jsme se i do
dalších částí rozlehlé budovy. Velmi
zajímavá byla především návštěva
jednacího sálu sněmovny, který jsme do
té doby znali jen z televizních přenosů a
reportáží. Je opravdu krásný, i když ne
tak velký, jak se zdá v televizi. Seděli
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jsme třeba na místě dr. Davida Ratha i
jinde.

Na snímku autorky článku s poslancem
Michalem Doktorem a ředitelem naší školy
Mgr. Ladislavem Chocholoušem.

Zpátky jsme jeli vlakem, na hlavní
nádraží jsme šli procházkou, pěšky, bylo
krásně, skoro deset stupňů a slunečno.
Naše cesta vedla přes nově opravený
Karlův most, po nábřeží kousek proti
proudu Vltavy, kolem Národního divadla
nahoru na Václavské náměstí. Celý výlet
byl velkým zážitkem, zbyla nám spousta
vzpomínek a fotografií.

Autorky článku v poslanecké lavici…

Adéla Šímová, IX.A
Kristýna Horáková, IX.B
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Sport a naše sportování
Jak jsem slíbil v minulém čísle našeho
školního časopisu, opět přináším několik
málo informací o sportovním dění na
naší škole, tedy o tom, co se již konalo a
co nás pravděpodobně čeká, na co se
těšíme, jak jsme dopadli a tak dále. Ale
konkrétně : Například lednový turnaj ve
florbalu ve sportovní hale přilákal nejen
početnou skupinu diváku, ale především
nabídl našemu družstvu možnost
předvést svoji dovednost v tomto stále
ještě
trochu
netradičním
druhu
sportovního
zápolení.
V náročné
konkurenci družstev z páté a čtvrté
jindřichohradecké základní školy a
základních škol ze Strmilova a Kunžaku
jsme v tomto již druhém, semifinálovém
kole obsadili bohužel až páté místo a
slíbili si, že za rok to musí být lepší!

2012

s našimi malými kamarády z prvních tříd,
se
kterými
nás
váže
celoroční
spolupráce v rámci projektu „Malý velký
kamarád“. Ti budou koukat, až jim
někteří z nás předvedou přešlapování na
obě strany nebo i náznak malé piruety!
Tomáš Matějíček, 9. A

Anketa

1) Jaký byl tvůj nejlepší dárek k Vánocům?
2) Máš nějaké předsevzetí do Nového roku?
3) Lyžuješ nebo raději jezdíš na snowboardu?

Simona Marková, 8.B
1) Určitě CD Pitbull.
2) Nemám, protože vím že bych ho
nedodržela.
3) Raději lyžuji.
Vítek Marek, 1. A
1) Asi auta.
2) Nemám.
3) Nelyžuji a ani bych nechtěl.

Adélka Brabcová, 1. A

Zimní sezóna je v plném proudu a
nemůže tedy chybět bruslení jako jeden
z hlavních ryze zimních sportů. Již
dvakrát jsme brázdili kryté kluziště
zimního stadionu, až nás nohy brněly.
Někteří spolužáci přitom předváděli
různé hokejové finty, které takhle zblízka
byly daleko zajímavější, než i v tom
největším televizoru. V únoru a březnu
nás ještě čeká společné bruslení
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1) Nevím, asi Pet-shop.
2) Nemám.
3) Já lyžuji, protože každý rok jezdím
s rodiči na hory.

Ptala se a děkuje
Adéla Šímová, IX.A

Stránka 5

Š

I

M A

2012

číslo druhé

Pěnice na roztrhání
Náš školní pěvecký soubor Pěnice, který
vede paní učitelka Irena Daňková a při
vystoupeních do provází její kolegyně Iva
Satrapová
byl
především
v době
předvánoční doslova na roztrhání. Z celé
řady koncertů jmenujme například
zpívání při otevření zrekonstruované
kapli v Políkně, velmi podařený koncert
pro obyvatele domova důchodců v Otíně
a hned dvě velká vystoupení přímo ve
škole – v pondělí 19. prosince pro
veřejnost, ve čtvrtek 22. 12. pak pro žáky
školy.

Nesmíme ovšem zapomenout na ty
menší zpěváčky, žáky prvního stupně,
kteří pod vedením paní učitelky
Procházkovou vystupují jako „Pěničky“
na koncertech „Pěnic“ a jsou nadějnou
„líhní“ k doplňování řad toho „staršího“
souboru. Doprovází je syn paní učitelky
Jan Procházka, to na akordeon. Na
všech koncertech zazněly především
koledy, ale nejenom ty. Prostor dostaly i

některé
lidové
evergreeny.

písně

a

známé

Na poslední koncert přijal naše pozvání i
výtečný houslista Ladislav Bartoš, který
mimo jiné znamenitě provedl oblíbený
„Montiho čardáš.“ I letošní rok slibuje
celou řadu příležitostí k vystoupení
našeho školního sboru a věřím, že
nejenom my se na ně už moc těšíme!
Kristýna Horáková, IX. B

Mikuláš Balo a Jiří Fencl, VI. A
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Ani
chybět
malá fotokoláž,
tentokrát samozřejmě věnovaná letošnímu ZÁPISU.
..
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Anety
Camrdové

2012

Stalo se docela nedávno :
- Na naší škole strašili, jako každý rok 5.12., čerti.
Připravili je žáci devátých tříd, kteří chodili pouze
po prvním stupni. Více se dozvíte v rozsáhlém
článku uvnitř časopisu.
- Školní sbor měl v prosinci spousty vystoupení.
Nejdříve šli žáci zazpívat do domova seniorů, kde
se vystoupení velice povedlo a všichni měli
velikou radost. Potom už byla Vánoční besídka
pro rodiče dětí naší školy, kde opět náš školní
sbor zazpíval výborně. Následovala Vánoční
besídka pro první i druhý stupeň. Na všech těchto
akcích se samozřejmě zpívaly hlavně vánoční
koledy.
- Přijel nás navštívit zpěvák Jiří A.Válek, který už
u nás zpíval několikrát. Zpíval s námi koledy i jiné
známé písničky.
- V úterý 30.1. se rozdával výpis z vysvědčení,
který ovlivní budoucnost hlavně žákům devátých
tříd, kteří se připravují na odchod ze základní
školy. Ten je čeká již za necelou polovinu roku!

Významné dny pro závěr roku :
1.12. – Světový den boje proti AIDS
2.12. - Světový den boje proti otroctví
3.12. – Mezinárodní den zdravotně postižených
10.12. – Den lidských práv
11.12. – Světový den dětství
11.12. – Mezinárodní den hor
11.12. – Mezinárodní den solidarity s ženami
a dětmi Afriky
10.12. – Slavnostní předání Nobelových cen –
výroční den úmrtí zakl. ceny Alfreda Nobela
18.12. – Mezinárodní den migrantů

Pranostiky pro prosinec a leden:
Prosinec: Lucie noci upije, ale dne nepřidá.
O svaté Barboře ležívá sníh na dvoře.
Leden: Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu.
Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu.
Na Tři krále (6.ledna) o krok dále.

ŠÍMA – prosinec 2011, leden-únor 2012
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