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První školní den s prvňáčky  

Dne 3. září 2012 byl první školní den. 

Pro nás začal již podeváté, ale malí 

prvňáčci šli poprvé do té velké školy. 

Zatím si ve školkách jenom hráli, nyní 

se mají  začít učit číst, psát, počítat. 

Určitě byli nervózní nejen z té změny, 

ale také že měli dostat jednoho 

deváťáka za kamaráda.  

My, deváťáci,  jsme byli naopak 

natěšení, jak ten náš prvňáček bude 

vypadat a jestli se s námi bude bavit.  

 

V 8 hodin jsme se konečně dočkali. 

Prvňáčci si za doprovodu rodičů 

posedali do lavic. Když zazvonilo, 

trošku znejistěli – jací asi budou jejich 

velcí kamarádi? Někteří koukali trošku 

vyděšeně, když před ně napochodovali 

slavnostně oblečení deváťáci, o 

polovinu vyšší než oni. Obavy je ale 

přešly, jakmile  paní učitelka všechny 

přátelsky a vlídně přivítala a ke 

každému přišel jeho velký kamarád, 

který jej za ruku  odvedl před pavilon, 

kde bylo připraveno velkolepé uvítání.  

Plni očekávání jsme se seřadili ve dvou 

řadách před podium. Pak se ozvala 

úžasná, slavnostní hudba a my jsme 

postupně dovedli svého prvňáčka  na 

podium, kde ho s úsměvem vítali pan 

ředitel s paní zástupkyní, paní učitelky 

Janíčková a Sekyrová, vychovatelky a 

pan místostarosta Komínek, který jim 

předal dárkový balíček a popřál hodně 

štěstí. Na památku si odnesli také 

pamětní list. Dojatí rodiče stáli kolem a 

fotografovali své ratolesti nejen při 

slavnostním nástupu, ale i při zpáteční 

cestě do třídy kolem travnatého areálu, 

kde si budou jejich děti v budoucnu hrát 

a užijí hromadu legrace. Spousta 

blikavých světýlek prvňáčky oslňovala, 

ale těm to vůbec nevadilo, když se za  

takového zájmu a za doprovodu 

veselých deváťáků vraceli do tříd. Tam 

jsme se s nimi pro dnešek rozloučili se 

slibem, že zítra se uvidíme zase.  

 

Tím skončilo krásné ráno plné zážitků, 

a když řeknu, že jsme se na další den 

moc těšili, myslím, že mluvím za 

všechny deváťáky i prvňáčky!  

 Vojta Lorenc a Klára Slámová z 9.B  
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Výstava ovoce, zeleniny a květin 

 

Tak jako každý školní rok i tento u nás na 

škole proběhla výstava ovoce a zeleniny, 

která se začala letos již  ve středu 19.září a 

trvala až do pátečního poledne. Výstavu 

připravili žáci naší školy spolu se členy 

Svazu zahrádkářů v J. Hradci. 

 

Na výstavě však nebylo jen ovoce a 

zelenina. Návštěvníci si zde mohli všimnout 

morčat z naší malé „školní zoo“ , květin 

okolo, výtvorů našich žáků na nástěnkách, 

dokonce i paroží zavěšené pod zábradlím. 

 

Výstavu po celou dobu doprovázela 

prezentace a stanoviště pro menší, kteří si 

mohli vyzkoušet, zda rozpoznají ovoce od 

zeleniny nebo třeba jestli je umí pojmenovat 

cizími jazyky. Byly zde i nabízeny 

bramboráky a další dobroty pro návštěvníky. 

Výstava probíhala na hale druhého stupně 

naší školy, kde stály  stoly  s mnoha a 

mnoha exponáty. 

 

 Výstavu navštívilo i jindřichohradecké 

televizní zpravodajství, kdo u nás nebyl,  

mohl vše vidět na JHTV nebo v novinách, a 

jak to všechno vypadalo vidíme i na 

fotografií na našich webových stránkách 

www.3zsjhradec.cz .  

 

Tereza Vondrová, IX. A 

 

 

http://www.3zsjhradec.cz/
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Ve středu 10. října 2012 byl škole do užívání 

předán nový a již tolik potřebný plot. Při této 

příležitosti vznikl následující rozhovor… 

 

Interview  na téma:     

Z POPELKY SE STALA KRÁSNÁ DÁMA 

 

1. Co přejete naší škole k výročí 50 let? 

     To nejhorší ať se jí vyhne, aby měla tak 

krásné a usměvavé žáky jako jste vy, 

šikovné a zdatné učitele a dále pak veselé, 

příjemné a optimistické vedení. 

Jaromír Sváček, ředitel 2. ZŠ J. Hradec 

 

Já přeji, aby se škola dále rozvíjela a aby 

měla pořád tak dobré žáky. 

Miloslav Vokáč, ředitel GVN J. Hradec 

   

   Minimálně dalších 50 let spokojenosti. 

Věřím, že tato škola bude nápomocna k 

rozvíjení žáků i učitelů. 

Stanislav Mrvka,  starosta města 

Jindřichova Hradce 

 

2. Plot okolo naší školy se nám líbí . Líbí 

se vám též ? A jak ? 

Zdá se mi, že v návaznosti na plot parku je 

tento plot vhodně zvolený. 

Jaromír Sváček, ředitel 2. ZŠ 

 

Tak plot je taková nedůležitá přitom i 

důležitá věc. Je hezký. Hlavně že je . 

Miloslav Vokáč, ředitel GVN 

 

Byl jsem mile překvapen. Není  klasický a 

dobře uzavře prostor. Dotváří vzhled školy a 

hodí se sem .     V nejhorším případě žáci 

plot přelezou, když budou  chtít studovat až 

do večera.... 

Stanislav Mrvka,  starosta Jindřichova 

Hradce 

 

3. Škola bude pořádat k příležitosti 50let  

již zmíněný ples , koncerty a akademii 

zúčastníte se ? 

Samozřejmě a rád. Účast už jsem slíbil panu 

řediteli. 

Jaromír Sváček, ředitel 2. ZŠ 

     Tak zúčastním se a porozhlédnu se po 

žácích, kteří by měli zájem  pokračovat ve 

studiu na gymnáziu. 

Miloslav Vokáč,  ředitel GVN 

 

Budu se snažit zúčastnit  a jsem rád, že 

škola má dobré a aktivní žáky. 

Stanislav Mrvka,  starosta J. Hradce 

 

Ptaly se a děkují: 

Tereza Fuková, Simona Vettermannová                           

IX. B 
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Naše fotokoláž tentokrát celá 

patří Novému plotu : 
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DRAKIÁDA 2012 

Patří se ovšem ještě několika obrázky 

připomenout letošní ročník tradiční a 

oblíbené Drakiády, kterou opět hostilo 

jindřichohradecké Letiště a která spolu 

s prvním dnem letošního školního roku 

rozběhla a odstartovala náš projekt Malý 

Velký kamarád. 

 

Jak ostatně vidno z připojených fotografií, 

počasí celé akci více než přálo, foukalo 

znamenitě, teplo bylo hodno léta babího a 

draci – ti ochotně vzlétli k výšinám takřka 

nadpozemským. 

 

Dnem pokoření gravitace se stalo úterý 25. 

září 2012, kdy kolem patnácté hodiny přes 

rozepjatá křídla draků pokukovalo Slunce 

jen opravdu sporadicky. Mimochodem – 

drak je jasným předchůdcem kluzáků všeho 

druhu a tedy všech letadel těžších než 

vzduch vůbec. To je třeba mít neustále na 

paměti a draka hýčkat způsobem náležitým. 

 

Jenom tak nám zachová přízeň a nejpozději 

za rok náš všechny – prvnáčky, deváťáčky i 

učitele – opět vynese na výsluní dobré 

nálady, pohody a nevšedních zážitků, 

abychom tam setrvali co možná nejdéle a 

na barevných perutích kroužili ve chvílích 

svátku každého dne. Dobrý let ! 
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1. ŠKOLNÍ DEN    

aneb 

vraťme se ještě jednou na začátek, do 

prvního dne tohoto školního roku, tak, 

jak jej viděli noví žáci prvního ročníku. 

Na dojmy se jich vyptávali jejich velcí 

kamarádi z ročníku devátého… 

   

 

Interview žáků 9. B  s žáky 1. B    

 

1. Jak sis představoval/a svůj první        
školní den ? 

Dobře, těšila jsem se.   

Terezka Camrdová (Simona Marková 9.B) 

Že se budeme učit a že si budeme 

povídat.    

Adélka Božíková (Tereza Fuková 9. B) 

No, představoval jsem si , že mě 

přesadí k někomu zlýmu . Těšil jsem se 

na oběd. 

Jan František Lorenc (Vojtěch Lorenc 9.B) 

 

2. Co si z prvního dne pamatuješ ? 

Pódium, balíček, učitelky a Šmouly. 

    Ondřej Brož (Taťána Marková 9. B) 

Nebyl jsem tam zase tak dlouho ...   

Vojta Pevala (Radek Vistořín 9. B) 

Pódium a jak tam mluvil ten pán.     

Adélka Božíková (Tereza Fuková 9. B) 

Jak jsme si podávali ruku .    

Terezka Camrdová (Simona Marková 9.B) 

 

3. Co se ti líbilo nejvíc ? 

Že jsem konečně usedla do lavice. 

 Valentýnka Nacárová (Klára Slámová 9. B) 

Kamarádi velcí i malí.   

Jiří Snížek (Simona Snížková 9. B) 

Takový to vysoký, jak jsme na to chodili 

a byla tam paní učitelka a pan ředitel. 

Jonáš Petrů (Jan Sláma 9. B) 

4. Co říkáš na svého velkého 

kamaráda ? 

Že ji mám rád.  

Tomáš Pajer (Aneta Šmatláková 9. B) 

Je to dobrý kámoš.      

Matyáš Píša (Filip Vlček 9. B) 

 

Zapsaly  

Tereza Fuková a Simona Vettermannová 
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POSTŘEHY nikoliv POSLEDNÍ  

 

 

Milí a vážení čtenáři, 

dočetli jste první číslo již třetího ročníku našeho školního časopisu, 

číslo, které pro Vás připravila již docela nová redakční rada, 

posílená dalšími spoluautory, dopisovateli a pomocníky. Všichni 

společně si moc a moc přejeme, aby se Vám  ŠIMA ( = Školní 

Ilustrovaný Magazín) líbil a přinášel informace, postřehy, 

zajímavosti a svědectví v míře dostatečné. Tento školní rok je 

velkým svátkem – vždyť naše škola si připomíná již padesáté 

výročí svého založení. Bude se slavit, vzpomínat, vyprávět, 

plánovat, hodnotit, bilancovat – a stranou nezůstane ani školní 

časopis. Jeho redaktoři budou u všeho (nebo skoro u všeho) a 

pokusí se zachytit dění a chvíle slavnostní, jubilejní, jedinečné, 

neopakovatelné. Ať se vám líbí! 

                                                     Karel Sláma 


