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Vaření nás baví !
Alespoň tak to prohlašují žáci osmého
ročníku, které jsme zastihli ve školní
kuchyňce, jak připravují nejrozmanitější
ovocné a zeleninové saláty. Ty se totiž
stávají stále důležitější složkou a
součástí jídel a někdy také jídlem

číslo třetí

2012

Podívejte se s námi na několik obrázků,
které ve chvílích mezi instruktáží žáků
pořídila paní učitelka Mgr. Růžena
Korandová:

hlavním, to když nastoupí nějaká ta
dieta…

Tak tedy dobrou a ještě lepší chuť!

[ŠIMA 2012/3. číslo II. ročníku]

Stránka 2

Š

I

M A

číslo třetí

2012

Den vody
Je už tradicí a zvykem, že jeden z jarních
dnů na naší škole patří vodě, přesněji
řečeno projektu, který pod názvem Den
vody přináší rozmanité akce, kdy
jednotlivé třídy putují kolem vodních
toků, nádrží, jezů, vodáren, navštěvují
čistírnu odpadních vod, vodní elektrárnu,
sledují a zkoumají koloběh vody
v přírodě a jeho využívání.

Ze svých pozorování žákovské
týmy připravují zápisy, které pak v pokud
možno originální, nové a neotřelé
podobě představují na hale školy svým
spolužákům a všem ostatním, kteří do
školy zavítají. Výstavní panely tak nesou
svědectví o všem, co Den vody přinesl,
předal a nabídl. V letošním roce patřilo
tomuto projektu pondělí 26. března.

Naše 7. A třída si připravila cestu kolem
řeky Nežárky. Rozděleni do čtyř družstev
jsme mapovali její tok městem od
železničního mostu až po dolní jez u
sídla Povodí Vltavy. Soustředili jsme se
na všechny vtoky a přítoky, jezy, mosty,
lávky, vzhled břehů a jejich osídlení.
Naší pozornosti neunikly ani některé
zvláštnosti, jako jsou
bývalé brody,
bělidla
prádla
nebo
přístaviště.
Připomněli jsme si také naši loňskou
návštěvu jindřichohradecké městské
vodní elektrárny, která se nám velmi
líbila. Přecházeli jsme totiž přes kanál,
kterým proudí voda, poté co vykonala
práci na turbíně, do nedaleké řeky
Nežárky. Počasí nám více než přálo,
z celého putování jsme získali řadu
materiálů, které jsme spolu s dalšími
fakty z internetu použili při vypracování
závěrů a prezentačních výstupů. Pořídili
jsme také řadu snímků, z nichž některé
jsou
k nahlédnutí
v tomto
čísle
magazínu. Den vody je za námi a už se
těšíme na ten další v příštím roce, mimo
jiné pochopitelně i proto, že se tento den
neučí a nezkouší…
Vyprávění Martina Proxe a Nikoly
Němcové zapsal Karel Sláma.
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Naše
basketbalistky
nejlepší!
Nedá se nic dělat, je to prostě tak.
Tým žákyň naší školy v okresním kole
Basketbalu ZŠ a VG kat. IV v J. Hradci
v úterý 27. března slavně zvítězil a
postoupil do kola krajského. O tento
vynikající úspěch se zasloužily hráčky
VII. A třídy Karolína Fixová, Kateřina
Gálová, Berenika Medková, Nikola
Němcová, Nikola Ošívková, Elena
Spínová a jejich neméně obratné
spoluhráčky ze VII. B – Jana Ježková,
Barbora Pajerová, Eliška Šteflová a
Aneta
Kadlecová.
Gratulujeme
a
dodáváme, že ani v kategorii chlapců
jsme nevyšli naprázdno, naši borci
Beneda, Fical, Koller, Lukš (8.A), Lorenc
(8.B), Sláma a Procházka (9.B)
vybojovali velmi pěkné třetí místo!
Poděkovat musíme ovšem také paní
učitelce Mgr. Daně Cypriánové a jejímu
kolegovi Mgr. Antonínu Štěpánkovi, kteří
výše jmenované žáky na soutěž pečlivě
připravili a nezatajili jim vůbec žádnou
finesu podkošového zápolení. Jen tak
dál!
Tomáš Matějíček, IX. A

2012

Anketa
Prvňáci
1. Líbí se ti ve škole, a který
předmět ve škole máš nejraději?
2. Užil sis hezky Velikonoce?

Terezka Krymová 1. A
1. Líbí se mi tu hodně a nejraději mám
asi češtinu.
2. Jo, kluci od nás z vesnice mě hodně
vyšlehali a dost to bolelo. A ještě jsme
doma barvili vajíčka.

Štěpán Kvapil 1. B
1. Jo líbí a nejradši mám výtvarnou
výchovu.
2. Jo u nás barvila vajíčka mamka a já
jsem chodil koledovat.

Barča Kubínová 1. B
1. Líbí se mi tu a nejradši mám taky
češtinu.
2. Docela jo, ale nejvíc mě vyšlehal můj
brácha. A taky jsme barvili vajíčka.
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Deváťáci
1. Na jakou školu by ses chtěl dostat
nebo na kterou už ses dostal?
2. Jak sis letos užil Velikonoce?

Vašek Hanta 9. B
1. Já bych chtěl jít na automechanika
v Kamenici nad Lipou
2. Ani moc ne.

Kristýna Horáková 9. B
1. Nejvíce bych chtěla jít asi na
Gymnázium Vítězslava Nováka tady v J.
Hradci.
2. Velikonoce jsem si užila hodně,
protože jsme je trávili na chalupě u
známých.

Aneta Camrdová 9. A
1. Určitě půjdu na Ekonomické lyceum
v J. Hradci.
2. Užila jsem si je hlavně díky tomu, že
jsem je trávila se svými kamarády.

Ptala se a děkuje
Adéla Šímová, IX.A
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Lyžařský kurz
Celá tato dlouho toužebně očekávaná
událost začala v pondělí 20. února. V osm
hodin se obě sedmé třídy shromáždily na
zastávce u tiskárny. Cesta autobusem utekla
kupodivu docela rychle. Zhruba o dvě hodiny
později jsme dorazili na místo. Nosili jsme
zavazadla před penzion, který splnil veškerá
naše očekávání. Paní učitelky Gruberová,
Maryšková, Cypriánová, pan učitel Tampír a
pan ředitel Chocholouš nás díky svým
skvělým organizačním schopnostem hbitě
rozmístili do pokojů. Majitel hotelu nás poté
přivítal vynikajícím obědem a vedoucí
našeho kurzu nás seznámili s programem na
první odpoledne. Navlečení do lyžařských
bot a příslušného oblečení jsme se vydali ski
busem i s lyžemi do ski areálu Lipno. Jelikož
jsme ještě neměli zakoupené permice,
šlapali jsme do prudkého kopce pěšky.

Ve dvojicích jsme nelyžující kamarády učili
plužit a tak získat jistotu do dalších dnů.
Podle lyžařských schopností jsme byli také
rozděleni do skupin. Paní učitelka Gruberová
se postarala o zábavný večerní program.
Nesl podobu nejrůznějších soutěží. Unaveni
značně, zapluli jsme do postelí. Druhý den
nás ranní služba budila již v půl osmé.
Vydatná snídaně nám dodala nezbytnou
energii pro lyžování. Kolem poledne nám
ovšem již docházela, proto jsme slupli
svíčkovou s knedlíky a naslouchali řešení
nekázně všeho druhu. Večer nás pobavili
jednotlivci připravenými reklamami. Ve
středu dopoledne se vyskytly potíže. Žákyně
z prvního družstva
(Melounová Kája)
zapomněla permici, takže bohužel musela
lyžovat s družstvem druhým. Odpoledne už
ale proběhlo všechno hladce. Paní učitelka
[ŠIMA 2012/3. číslo II. ročníku]

číslo třetí

2012

nám dojednala malou ukázku práce horské
služby. Zlatým hřebem večera bylo vyhlášení
missky a missáka. Za povšimnutí stáli typy
třeba jako Ruda z Ostravy, Angelina Jolie a
spousta dalších.

Čtvrtý den byl den odpočinku, náplní se stala
návštěva vodní elektrárny, kde jsme se
dozvěděli spoustu informací o Lipenské
přehradě. Po prohlídce elektrárny následoval
rozchod po městě. Odpoledne bylo sice
poněkud sychravé, přesto nikdo neodpadl a
skvěle jsme si zalyžovali. V pátek ráno jsme
měly jsme službu a tedy mimo jiné úkol
vzbudit ostatní. Dnes byla poslední možnost
zalyžovat si a tak všichni šli rádi. Po obědě
jsme si už museli začít pomalu balit věci.
Sníh však už byl také vlhčí a těžší a tak i ti
nejlepší z nás občas ztratili rovnováhu. Do
chaty jsme se ski busem tentokrát vraceli i
s lyžemi, které jsme jinak po celý pobyt měli
uložené v úschovně. Vše se naštěstí obešlo
bez úrazu. Po večeři následovalo bodování
pokojů. Poslední večer byla na programu
diskotéka. Písničky většinou vybírala paní
učitelka Gruberová, takže jsme si neměli na
co stěžovat. Večer všichni zalezli do postelí
a netěšili se na zítřek.Po snídani jsme
nanosili věci do klubovny, teple se oblékli a
cupitali na procházku. O jedenácté jsme byli
zpět. Nanosili jsme si věci do autobusu a šli
na oběd. Tam proběhlo vyhlášení nejlepší
skupiny kurzu. Jako odměnu jsme všichni
dostali velkou oříškovou čokoládu. Po
rozloučení s majitelem jsme odjeli. Domů
jsme dorazili v pořádku…
Bylo to krásné, ale velmi, velmi krátké !
Nikola Němcová a Elena Spínová, 7. A
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Fotokoláž
: Lyžařský
kurz a Den vody
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POSTŘEHY Anety Camrdové

•26.3. proběhl na škole Den vody, každá třída si
vymyslela vlastní program.
• Od čtvrtka 5. 4. do pondělí 9. 4. proběhly
Velikonoční prázdniny.
• V pátek 13.4. šli žáci devátých tříd v doprovodu
p.uč. Slámy a p.uč. Korandové na prohlídku
hasičské základny, kde si prohlédli starší i
novější hasičské vozy a poté shlédli hasiče, který
vylezl v co nejkratším čase na čtyřpatrový dům
jen pomocí žebříku.

2012

Významné dny pro jarní dobu :
B Ř E Z E N…
•8. 3. - Mezinárodní den žen
•12. 3. - Vstup ČR do NATO - významný
den ČR (1999)
•21. 3. - Mezinárodní den boje za
odstranění rasové diskriminace
•21. 3. - Mezinárodní den zdravého spánku
•21. 3. - Světový den Downova syndromu
•22. 3. - Světový den vody
•24. 3. - Světový den boje proti
tuberkulóze,..a mnoho dalších
•28. 3. - Den učitelů

…D U B E N
7. 4. - Světový den zdraví

Pranostiky pro březen - duben:
Březen - za kamna vlezem.
V březnu vítr, v dubnu déšť - pak jistě
úrodný rok jest !

11. 4. - Světový den Parkinsonovy
choroby
12. 4. - Mezinárodní den letectví a
kosmonautiky
20. 4. - Mezinárodní den svobody tisku

Březnové slunce má krátké ruce.

22. 4. - Den Země (Earth Day)

Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři.

26. 4. - Mezinárodní den vzpomínky na
Černobyl
27. 4. - Světový den grafiky

ŠIMA duben 2012
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28. 4. - Mezinárodní den smutku, vyhlásila
Mezinárodní konfederace svobodných
odborů jako vzpomínku na ty, kteří přišli při
práci o život nebo byli zraněni, slaví se od
roku 1996
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