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Rozhovor s ředitelem školy 
        Mgr. Ladislavem Chocholoušem 
 

1. Pane řediteli, chceme se zeptat, čím vším 

je zvláštní letošní rok pro naší školu?  

ŘŠ : ,, Tento rok je především zvláštní tím, 

že škola si připomíná 50 let od založení a 

v rámci tohoto výročí probíhají významné 

oslavy. Třeba jako je slavnostní koncert,  

který se konal 11.12. 2012 a na kterém pro 

početné publikum vystoupili oba školní 

pěvecké sbory, tedy  Pěnice a Pěničky. 

V měsíci lednu nás čeká neméně slavnostní 

ples v pátek 18. ledna 2013 v sále na 

Střelnici, připravený ve spolupráci se 

SRPDŠ.  A na závěr  roku je mimo jiné 

plánován Den otevřených dveří naší  školy.“ 

L. Chocholouš na koncertu při projevu 

2. Co byste přál škole do další padesátky ?  

ŘŠ: ,,Do dalších let škole přeji spoustu 

vnímavých a šikovných žáků a spoustu 

obětavých a vstřícných učitelů .‘‘ 

A. Procházková řídí „Pěničky“ - 11.12 2012 

3. Ptaly jsme se prvňáčků a moc se jim na 

škole líbí, čím myslíte, že to asi bude ?  

ŘŠ : ,, Jsem velmi rád, že se prvňáčkům na 

škole líbí, bude to určitě obětavým a 

vstřícným přístupem učitelů a také velmi 

pěkným vztahem s velkými kamarády z 9. 

ročníků, kteří pro ně již připravili řadu 

pěkných a vydařených programů.‘‘ 

Pozn.: Pan ředitel Chocholouš a paní 

zástupkyně Maxová by také přáli škole více     

peněz do dalších let. 

  Ptaly se a mnohokrát děkují 
                                     Karolína Nováková  
                          a Nikola Reisnerová, IX. A 

 



Š   I   M  A     číslo druhé 2012/13 

 

[ŠIMA 2012-2013/2. číslo III. ročníku] Stránka 3 

 

Mikuláš potěšil všechny 

A byla středa 5. prosince a nadělovalo se 

opět, jak velí tradice a také rozhodnutí 

deváťáků potěšit své malé kamarády 

v prvním ročníku. Čerti strašili a kárali jen 

docela málo, Andělé byli vlídní a nanejvýš 

milostiví a Mikuláš – ten byl dobrotivost 

sama. Ostatně – několik následujících 

obrázků nepotřebuje velký komentář: 

Tereza Vondrová, mimo jiné autorka 

„Postřehů“, byla výtečným Andělem! 

Devátá B naděluje v první b a radost panuje 

všeobecná. Paní učitelka Janíčková by o 

tom mohla zasvěceně vyprávět. Mikuláš J.H. 

vynikal rozšafností doslova znamenitou! 

 

 

Někteří čerti přece jenom budili zřetelný 

respekt, ba dokonce určité obavy malých 

hříšníků.. 

Celkový pohled do A tříd (v první naděluje 

devátá) přináší neklamné svědectví… 

…že i tam zavládla pohoda takřka 

předvánoční! 
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Autor pozvánky Alexandr Ivanov, žák 8.A

Děkujeme za příspěvky a dary pro školu.

Nový slabikář 

    Dne 14. listopadu jsme my, žáci 9. A 

navštívili své kamarády z 1. A , abychom jim 

slavnostně předali jejich první slabikář 

zabalený jako dárek. Prvňáčci si pro nás 

připravili pásmo básniček k písmenkům, 

čtení, slabik a prvních slov. Byli jsme 

opravdu překvapeni, co všechno již umí. 

Právem si tedy zasloužili slabikáře. Každý 

z nás napsal kamarádovi do slabikáře 

věnování a předal ho s vlastnoručně 

vyrobenou KOČKOU HLÍDAČKOU.  Ta 

bude na naše kamarády dohlížet, jestli 

doma každý den čtou. Odměnou bylo 

velkolepé pohoštění od maminek prvňáčků 

a vlastnoručně vyrobený portrét, který nám 

bude tento den připomínat. Setkání bylo pro 

obě strany velkým zážitkem. 

 Tereza Vondrová, IX. A 
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Užitečný dárek 

     Žáci prvních tříd už umějí číst písmena, 

ze kterých dokáží složit slabiku a ze slabik 

slovo, které dokáží přečíst. Proto nadešel 

čas, aby dostali své první slabikáře, které 

jim slavnostně předali jejich Velcí kamarádi i 

s malým dárkem, kterým byla s láskou 

vyrobená kočka. Po předání si prvňáčci 

slabikář s natěšením, co v něm najdou 

otevřeli a koukali, co tam mají za hezké 

obrázky, slova a věty. Poté, co si jej 

prohlédli, velkým kamarádům báječně 

zazpívali. Po veselém zpívání jsme se 

našich malých kamarádů zeptali, co na svůj 

docela nový slabikář říkají a jestli se jim líbí. 

Všichni byli velmi spokojení. Tak my tedy 

taky. 

Simona Vettermannová, IX. B 

 

     Poprvé a tedy poněkud netradičně 

přinášíme ukázky ze slohových prací žáků 

naší školy. Z tvorby svých svěřenců vybrala 

a pěkné počtení přeje Mgr. Jaroslava 

Hándlová. 

 

Honza Rámus 

    V jedné zapadlé vesnici žil Honza. Byl 

odvážný, ale jen ve dne. Jakmile přišla noc, 

zavřel se do domu, zabednil dveře, utěsnil 

okna a s baseballovou pálkou čekal 

v posteli. Když se venku něco šustlo, tak 

hned vyskočil a začal do všeho mlátit. Tak to 

 

 

bylo  každou  noc.       Obyvatelé  vesnice  si 

stěžovali na strašný hluk a mysleli si, že se 

snad pere s ďáblem. Nakonec si zvykli, ale 

Honzovo mlácení a strach ze tmy nikdy 

nepřestaly. 

Aneta Kadlecová, VIII. B   
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Zpravodajka 

     Jiřina byla ta nejukecanější osoba ve vsi. 

Pracovala v kanceláři JZD a vždy, když 

měla pauzu na oběd, chodila převlečená za 

jednoho z traktoristů do jídelny, aby zjistila 

všechny drby. Večer pak všechny své 

úlovky zapisovala do knihy a vyprávěla je 

svým kamarádkám s trochu přibarvenými 

konci. Když byla doma, tak stála nebo 

seděla trvale u okna, aby věděla kdo, kde, 

kam, kdy a s kým šel, pak to opět všechno 

vyprávěla po celé vesnici a rozhodně si nic 

nenechala pro sebe. Takovýmto způsobem 

zamotala spoustu věcí, které se třeba nikdy 

nestaly.                                                                                                                          

                                 Klára Chytrová, VIII. B 

//…a na další ukázky se těšte v příštím 

čísle… // 

 

SPORTOVNÍ  AKTUALITY 

Memoriál Karla Sedláře  

Memoriál pořádá 5.Zš společně s 

Gymnáziem Vítězslava Nováka. Organizaci  

zajistili učitelé a žáci Gymnázia Vítězslava 

Nováka a 5.ZŠ v Jindřichově Hradci. 

Letos se konal 4 ročník Memoriálu Karla 

Sedláře pro kategorii jindřichohradeckých 

základních škol, smíšených družstev. Pět 

hráčů na hřišti, z toho minimálně 2 dívky. 

Hrálo se podle pravidel basketbalu, smíšená 

družstva by měla symbolizovat toleranci a 

lidskou vzájemnost. Prvnímu celku věnoval 

putovní pohár starosta města Jindřichův 

Hradec. Patronát nad turnajem převzal BK 

Lions Jindřichův Hradec. Letos se turnaje 

zúčastnily 4 základní školy a Gymnázium 

Vítěslava Nováka. Na prvním místě skončila 

naše 3. ZŠ J. Hradec, na druhém  

Gymnázium Vítězslava Nováka, na třetím 

2.ZŠ J. Hradec, na čtvrtém 5.ZŠ, na pátém 

6.ZŠ.J.H. Cenu pro nejlepšího hráče dostal 

Jakub Škarda z Gymnázia Vítězslava 

Nováka. Cenu pro nejproduktivnějšího hráče 

získal hráč našeho týmu Štěpán Fical.  

Cenu pro nejlepší hráčku obdržela Petra 

Dušková – opět z vítězného družstva naší 

školy. Nejproduktivnější hráčkou pak byla 

vyhlášena Kristýna Hanzalová z  gymnázia. 

Vítězná sestava reprezentantů třetí základní 

školy: Vojtěch Lorenc, Štěpán Fical, David 

Lukš, Josef Beneda, Tomáš Koller, David 

Kocina, Bára Pajerová, Karolína Nováková, 

Petra Dušková, Nikola Ošívková, Karolína 

Fixová, Tereza Fuková. 

Štěpán Fical a Josef Beneda, IX. A 

P.S.: Velká gratulace všem ! (red.) 

 

 

 

 

 

 

 

Vítězství ve florbalu 

Žákyně devátého ročníku s přehledem 

vyhrály 7.12. okresní kolo turnaje ve florbalu 

a postoupily do kraje. Blahopřejeme a 

přejeme další úspěch v reprezentaci naší 

školy! 
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Naše fotokoláž tentokrát  patří předávání 

slabikáře a také slavnostnímu koncertu : 
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P. f. 2013 !   Vaše REDAKCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTŘEHY Terezy Vondrové  

 

  3.12. Mezinárodní den zdravotně postižených 

                                                      10.12. Den lidských práv 

11.12. – Světový den dětství 

                                                11.12.  Mezinárodní den hor 

PRANOSTIKY na PROSINEC: 

Studený prosinec - brzké jaro. 

Když prosinec bystří, po vánocích jiskří. 

Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná. 

Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu. 

Na svatou Lucii jasný den, urodí se konopí a len.  

…A samozřejmě na nás čekají Vánoce, čas klidu a rodinné 

pohody. Všem bych ráda popřála Veselé Vánoce a šťastný Nový 

rok. A ať se Vám všem splní všechna tajná přání.  Vaše T.V. 

ŠÍMA – prosinec 2012 

 


