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Vítězný čtyřboj 

 

Žákům naší školy se opět podařil 

doslova „husarský kousek“, tentokrát 

v oblasti lehkoatletických disciplín, a to 

v okresním kole atletického čtyřboje, 

který se konal ve tentokrát čtvrtek 24. 

května 2012 v jindřichohradeckém 

sportovním areálu vedle bazénu. 

Soutěžilo se v běhu, hodu kriketovým 

míčkem, ve vrhu koulí a skoku dalekém 

a vysokém, vždy v kombinaci čtyř 

disciplín podle věkové kategorie. Starší 

žákyně naší školy, tedy z devátého a 

osmého ročníku, obsadily po vedením  

 

paní učitelky Mgr. Dany Cypriánové 

skvělé první místo! A dlužno podotknout, 

že v konkurenci dalších devíti škol! 

Chlapcům se, pravda, tolik nedařilo, ale 

zlato, zlato starších dívek je doma! 

Konkrétně pak se o to zasloužily 

Michaela Štrejbarová z 8. B, Petra 

Dušková a Karolína Nováková z 8. A, 

Němcová Barbora z 9. A a konečně 

Simona Miláčková z 9. B. Právě Simona 

si  vybrala vedle skoku vysokého i vrh 

koulí, Petra kouli kombinovala se 

skokem dalekým, Barbora a Karolína 

pak „dálku“ doplnily hodem kriketovým 

míčkem a konečně Michaela „výšku“ 

spojila rovněž s míčkem. Všechny pak 

běžely náročnou „půlku“, tedy 800 m. 

Ještě jednou gratulujeme, a to velmi! 

                        Tomáš Matějíček, IX. A 
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ZŠ Jarošovská 

uspěla v dopravní 

soutěži 

Dopravní soutěž mladých cyklistů, ve 

které je každým rokem ZŠ Jarošovská 

Jindřichův Hradec významným hráčem, 

zná své krajské vítěze. Mladší družstvo 

(4.,5.,6. ročník) ve složení Aneta 

Cardová, Barbora Primaková, David 

Lukš a Tomáš Bouška vyhrálo oblastní 

kolo, které se konalo v dubnu 

v Jindřichově Hradci. 

   Obě družstva tak postoupila do 

okresního kola. To proběhlo v květnu 

také v Jindřichově Hradci. Starší 

družstvo si svým skvělým vítězstvím 

zajistilo postup do krajského kola a 

mladší závodníci rozhodně druhým 

místem nezklamali, naopak byli Nováčky 

a jejich pravé a větší vavříny  na ně 

určitě teprve čekají. 

   Před krajským kolem došlo k výměně 

závodnice Barbory Primakové. Místo ní 

nastoupila náhradnice Simona 

Miláčková. Toto kolo dopravní soutěže 

se uskutečnilo 30. května v Táboře. Za 

účasti sedmi okresů Jihočeského kraje 

družstvo ze ZŠ Jarošovská vybojovalo 

nádherné druhé místo. A tak bohužel 

druhý rok po sobě jim cesta  do 

národního finále zůstala zavřená. 

       Pořadatel  krajské soutěže však 

vyhlásil a velmi důstojně odměnil první 

dva nejlepší závodníky v obou 

kategoriích. Tomáš Bouška se ziskem 

pouhých 12 trestných bodů si odnesl 

nejen vítězství, ale i hodnotnou cenu 

v podobě jízdního kola. Na třetím místě 

celkově skončila Aneta Camrdová, 

kterou od druhého místa dělil  pouhý 1 

trestný bod.  

  Chci touto cestou velmi poděkovat 

všem závodníkům za příkladnou 

reprezentaci nejen svojí, ale i školy a 

okresu. Zároveň děkuji sponzorům 

sdružení rodičů při ZŠ Jarošovská. 

                                                                                                

Mgr. Milan Holický 

/Článek přetiskujeme tak, jak vyšel 

v Jindřichohradeckém deníku v úterý 

5. června 2012./                                                    



Š   I   M  A     číslo čtvrté 2012 

 

[ŠIMA 2012/4. číslo II. ročníku] Stránka 4 

 

Pěvecká soutěž 

 

Tímto se vracíme ke článku, který se 

jakýmsi neblahým nedopatřením nevešel 

do minulého čísla časopisu. Redakční 

kolektiv se ovšem domnívá, že by 

rozhodně ke svým čtenářům doputovat 

měl a proto ho zařazuje tentokrát,  byť se 

značným zpožděním… 

29. února proběhlo školní kolo velmi 

známé pěvecké soutěže „Jihočeský 

zvonek“, které přilákalo početnou řadu 

mladých zpěváků, usilovně soutěžících o 

mety nejvyšší. Žákům prvního i druhého 

stupně školy pozorně naslouchala přísná 

a náročná, avšak nanejvýš spravedlivá 

porota, složená z paní učitelky Daňkové, 

paní učitelky Procházkové a paní učitelky 

Satrapové. Výkony všech přihlášených 

žáků byly velmi dobré, jako odměnu 

každý obdržel mimo jiné kus výtečného 

koláče. Do okresního kola nakonec 

postoupili tři účastníci soutěže, všichni  

z devátého ročníku, a to Jan Procházka, 

Lukáš Bláha a Kristýna Horáková. Ve 

velké konkurenci 39 soutěžících pak 

získali všichni tři stříbrné pásmo a patří 

jim naše velká gratulace. A douška pro 

všechny žáky školy – pěvecká soutěž 

bude určitě i příští rok, tak se 

nezapomeňte přihlásit, je to zábava a 

dobrá zkušenost! 

Kristýna Horáková, IX. B

 

 

Okresní kolo dopravní 

soutěže 

Okresní kolo proběhlo opět na 

dopravním hřišti v Jindřichově Hradci 

dne 17.5.2012. Žáci, jako v předešlém 

kole, naši školu reprezentovali v pěti 

disciplínách (jízda zručnosti, zdravověda, 

testy, jízda po dopravním hřišti a práce 

s mapou). Mladší žáci pak (Nikol 

Tinhoferová, Monika Roháčková, Filip 

Lukš a Matěj Provazník) obsadili 2. 

místo. Starší žáci (Aneta Camrdová, 

Barbora Primaková, David Lukš a Tomáš 

Bouška) soutěž vyhráli a zajistili si tak 

postup do krajského kola, které se koná 

v Třeboni dne 30. 5. 2012. V nepočítané 

disciplíně, ve které v oblastním kole 

doslova „vyhořeli“ si tentokrát vedli velmi 

dobře. Obsadili první 3 místa. Proto jim 

v krajském kole držme palce, ať se 

dostanou již podruhé do celostátního 

kola.  

Barbora Primaková, IX. A 
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A n k e t a 

 

Prvňáci :  

 

PTÁME SE : 

1) Jak se ti líbil první rok na naší škole? 

2) Kam pojedeš o prázdninách? 

 

 

Eliška Houdková 1. A 

1) Líbí se mi tu hodně. 

2) Asi nepojedu nikam. 

 

Adélka Tiplová 1. A 

1) Je to tu dobrý. 

2) My budeme doma. 

 

Nikolka Hogajová 1. B 

1) Líbí se mi tu. 

2) Pojedu na vodu. 

 

 

 

 

 

Deváťáci :  

 

            PTÁME SE : 

1) Budeš mít na léto nějakou brigádu? 

2) Kam půjdeš na střední školu? 

 

 

Tomáš Matějíček 9. A 

1) Asi žádnou mít nebudu. 

2) Na Střední školu spojů a informatiky 

v Táboře. 

 

Edit Krőpfelová 9. B 

1) To ještě nevím. 

2) Na hotelovku tady v J. Hradci. 

 

Daniela Kolářová 9. B 

1) Ještě nevím. 

2) Do Mariánských Lázní na Jezdeckou 

Akademii. 

     

 

  Ptala se a děkuje 

 Adéla Šímová, IX. A 
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Naše fotokoláž tentokrát 

celá patří dopravní soutěži: 
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Návštěva u hasičů 

Je už každoročním zvykem a tradicí, 

nevynechat den otevřených dveří na 

jindřichohradecké hasičské záchranné 

stanici a ani letos tomu nebylo jinak. Žáci 

devátého ročníku si tak v pátek 

třináctého dubna doplnili teorii předmětu 

„ochrana člověka“ řadou praktických 

ukázek včetně náročného zdolávání 

několikapatrového domu pomocí volného 

žebříku. Profesionální hasiči jim 

pochopitelně představili své vybavení 

včetně nejnovějších záchranných 

prostředků a vozidel. Děkujeme velice a 

zase za rok na shledanou! 

Tomáš Matějíček, IX. A 
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POSTŘEHY Anety Camrdové  

 

Významné dny v květnu, červnu 

1.5. – Svátek práce 

3.5. - Světový den svobody tisku 

       - Den Slunce 

5.5. – Den boje za rovná práva      

handicapovaných  

8.5. – Mezinárodní den červeného 

kříže 

25.5. Den Afriky 

1.6. – Mezinárodní den dětí 

21.6. – Evropský den hudby 

27.6. – Den politických vězňů České 

republiky 

 

 

•Dne 7.5. 2012 proběhl na naší škole Den 

zdraví.  

•Dne 21.5.2012 začalo testování (na nečisto) 

žáků pátých a devátých tříd. 

•Dne 31.5.2012 se konal oslava Mezinárodního 

dne dětí. Žáci prvního stupně navštívili městské 

oslavy a starší žáci z druhého stupně zápolili na 

vysluněných hřištích na Tyršově stadionu a 

v blízkém okolí. Někomu se dařilo, někomu 

bohužel ne, ale nakonec dostali všichni něco 

dobrého.  

•Dne 4.6.2012 proběhlo focení žáků i učitelů.  

 

 

ŠÍMA – květen a červen 2012 

Školní rok 2011/2012 je za námi a nezbývá než vám, naš im 

milým čtenářům, poděkovat za přízeň, kterou jste našemu 

školnímu časopisu věnovali. V naší redakci letos vznikla čtyři  

čísla druhého ročníku magazínu Šíma a dělali jsme všechno pro 

to, aby se vám alespoň trochu líbila. V příštím školním roce bude 

v naší práci pokračovat redakční rada nová. Přejeme našim 

nástupcům, aby se jim práce dařila a aby je bavila.  

Vaši redaktoři z IX. A a IX. B 


