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Oslavy 50. výročí naší školy pokračují 

Čas letí jako jarní voda v řece Nežárce a 

podobně se střídají okamžiky, věnované 

oslavám a připomenutí padesátého výročí 

založení naší školy. Ledva dozněly zdá se 

velmi příznivé ohlasy slavnostního koncertu 

z 11. prosince loňského roku, už tu byl 

neméně slavnostní ples, kdy sál Střelnice 

v pátek 18. ledna přivítal početné přátele, 

absolventy a další návštěvníky, tak či onak  

spojené se školou, kantory bývalé i stávající 

z toho pochopitelně (včetně rodinných 

příslušníků) nevyjímaje. A tančilo se 

převelice, též předtančení se stala ozdobou, 

ať už to byla česká beseda v podání 

jindřichohradeckých baráčníků, nebo ve 

dvou choreografiích taneční skupina Klika 

místního DDM, zapomenout nelze ani na 

báječné vystoupení dětského rytmického 

orchestru Hakuna Matata.  Půlnoční tombola 

pak byla důstojným vyvrcholením jubilejního 

plesu, který navštívil i místostarosta města 

ing. Bohumil Komínek, aby při slavnostním 

zahájení večera popřál škole další úspěchy  

 

v letech příštích. Příprava, zajištění i samotné 

provedení celého plesu si vyžádaly velké úsilí 

všech zainteresovaných, patří se jim tedy i 

zde mnohokrát poděkovat! 

Nahoře : Ředitel školy Mgr. Ladislav 

Chocholouš ohlašuje zahájení tomboly. 

Vpravo předseda SRPŠ MUDr. David Kinšt a 

jednatelka Mgr. Dagmar Dušková 

Dole : Ředitel školy přebírá dort s klíčem od 

tomboly. Předávají s laskavostí sobě vlastní 

pí Svobodová, Jahodová, Dušková : 

Text a foto Mgr. Karel Sláma 
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Kamarádská nadílka 

Setkávání prvňáků a deváťáků pokračovalo i 

v období předvánočním, je to sice už hezkých 

pár týdnů, ale pojďme ještě na pár okamžiků 

zavzpomínat. Třeba na tu zvláštní chvíli, kdy 

stromy v areálu školy náhle obrostly pěkně 

baňatými dárky, které prvňáci , samozřejmě 

s dopomocí svých větších kamarádů, pilně 

hledali a z větví ke svému nemalému 

potěšení sundávali. To ale zdaleka nebylo 

všechno, zima vládla převeliká a tak honem 

do vytopené třídy, na čaj, nějakou tu vánoční 

dobrotu a také ještě společně přáníčko 

vyrobit a předvánočně poklábosit – ostatně, 

podívejte se na pár obrázků, které vám celou 

tu slavnostní událost alespoň trochu 

přiblíží… 

Karolína Nováková, IX. A 
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Zápis pohádkový 

   Letos připadla slavnost zápisu na úterý 29. 

ledna a celé odpoledne se neslo ve stylu 

pohádky z těch nejznámějších – O perníkové 

chaloupce. Žáci osmých tříd připravili pro 

budoucí pvňáčky, se kterými budou celý 

příští rok spolupracovat při dalším ročníku 

úspěšného projektu Malý velký kamarád, 

vskutku příjemné uvítání. Na hale pavilonu 

prvního stupně se to jen hemžilo Mařenkami 

a Jeníčky, i Ježibaba s chaloupkou byla po 

chvilce pátrání k nalezení, i lopatu měla. 

Ovšem vlídní, vstřícní a pozorní byli všichni a 

rozmanitými úkoly bavili své nastávající 

kamarády a krátili jim tak ostatně povětšinou 

nedlouhé čekání na zápis samotný. Pár 

obrázků budiž nám připomínkou těchto 

neopakovatelných okamžiků… 

  

A podívejte se ještě na další snímky 

z letošního zápisu, najdete je v pravidelné 

„FOTOKOLÁŽI“. 
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Lyžařský výcvik 2013 

V neděli 3. února se obě sedmé třídy naší 

školy vydaly na všemi vytoužený a dlouho 

připravovaný lyžařský výcvik. Po zhruba 

dvouhodinové cestě jsme dorazili do 

šumavských Nových Hutí, velmi příjemně 

překvapeni značným množstvím sněhu. Po 

ubytování a následném znamenitém obědě 

jsme vyrazili rovnou na sjezdovku. Stačilo 

několik jízd či pouze pokusů a bylo jasné, kdo 

bude ve kterém družstvu. Další den jsme již 

prolyžovali celý a večer znaveni zahlehli 

s obavou, aby nám přísná paní učitelka 

Gruberová nepřipsala nějaký ten černý 

puntík za klábosení po večerce. Středa 

přinesla zajímavý výlet do nedaleké vsi 

Chalupská slať. Počasí bylo skvělé, sněhu 

nadbytek, proto jsme i další den beze zbytku 

zasvětili lyžařským dovednostem. Večer 

ovšem patřil závěrečné diskotéce. V pátek 8. 

března jsme odjížděli neradi a některé bolely 

nohy poněkud víc, neb za tu a tam utroušená 

slova neslušná skákali trestné „žabáky“, 

ordinované panem učitelem Jurákem. Celý 

týden byl ovšem jedním velkým a zdá se 

nezapomenutelným zážitkem. 

Magdaléna Svědíková, VII. A 

Na horách to bylo skvělé, celých 6 dní jsme 

si užívali lyžařského výcviku s paní učitelkou 

Danou Cypriánovou, Perou Gruberovou, 

Alenou Maryškovou a panem učitelem 

Ondřejem Jurákem. Už první den, kdy jsme 

přijeli, jsme šli před večeří lyžovat. Vrátili 

jsme se asi o 2-3 hodiny později celí unavení 

a chvátali rovnou na večeři. Pak na pokoje a 

spát. V pondělí jsme lyžovali celý den, první 

a druhá skupina šly rovnou na vlek a třetí 

skupina na malém kopci trénovala. 

Odpoledne mohli na vlek už všichni. Lyžovali 

jsme celé odpoledne a potom jsme si nechali 

lyže u vleku a šli asi kilometr zpátky 

do penzionu. V úterý jsme lyžovali jen 

dopoledne a odpoledne vyrazili na výlet do 

Svinné Lady. Ve středu jsme opět lyžovali 

celý den a bylo to super!  Pani učitelka 

Gruberová, Cypriánová a pan učitel Jurák se 

koulovali a ostatní se k nim postupně 

přidávali. Ve čtvrtek jsme šli zase na 

celodenní lyžování, večer následovala 

diskotéka. V pátek odpoledne jsme odjížděli, 

ale dopoledne jsme stihli ještě lyžovat. To už 

jsme nedbali na skupiny a jezdili jsme jak 

chtěli. Po lyžování naposled do hotelu, sbalit 

si poslední věci,  oběd a blížící se odjezd. Ve 

dvě hodiny jsme se nalodili a jeli  domů. Asi 

v 16:00 hodin jsme se vrátili a tak krásně 

prožitý týden definitivně skončil. 

Michaela Šetelíková, VII. B 
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Fotokoláž přináší tentokrát obrázky ze slavnosti zápisu  

a pochopitelně  také Z  lyžařského výcvikového kurzu… 
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 Bum Bac Ball je tady ! 

   Tento turnaj se v Jindřichově Hradci konal 

úplně poprvé v historii města. Stali jsme se 

tedy všichni tak trochu průkopníky báječné 

míčové hry, stylového a nezaměnitelného 

Bum Bac Ballu. Turnaj se skládal ze dvou kol 

– první proběhlo 26.2. tohoto roku a druhé se 

konalo 5. března. Do soutěže se zapojily 

všechny jindřichohradecké základní školy 

včetně školy praktické, zápolilo tudíž sedm 

týmů, sedm smíšených družstev, která hájila 

úporně a vytrvale barvy své vyslankyně. Boje 

nebraly konce a balon se míhal vzduchem 

v tempu, až zrak přecházel. No a jak to 

všechno nakonec dopadlo? Po sečtení bodů 

po obou kolech zvítězila 1. ZŠ,  místo druhé 

patřilo 5. ZŠ, na třetím místě skončila 6. ZŠ, 

krásné  čtvrté místo obsadila naše 3. ZŠ, na 

pátém místě stála při vyhlášení 4. ZŠ, na 

šestém místě 2. ZŠ a na místě sedmém  

škola praktická.  Nejlepším hráčem byl 

vyhlášen borec z páté základní školy Michal 

Perevoščikov  a ocenění nejlepší hráčky po 

zásluze převzala členka našeho týmu, 

spolužačka  Petra Dušková. Patří se 

poděkovat rovněž trenérce našeho týmu, 

která nás v BUM Bac Ballu trpělivě školila a 

při utkáních neúnavně povzbuzovala a 

koučovala, tedy paní učitelce Daně 

Cypriánové ! Reprezentanti naší školy: 

Karolína Fixová, Nikola Němcová, Karolína 

Nováková, Petra Dušková, David Lukš, Josef 

Beneda, Štěpán Fical.   

Štěpán Fical a Josef Beneda, IX. A                                                 

http://www.facebook.com/michal.perevoscikov
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POSTŘEHY TEREZY VONDROVÉ 

Druhé místo v halové kopané ( soutěžilo šest týmů) patřilo 

žákům naší školy, které vedl pan učitel Ondřej Jurák ! 

Máme za sebou pololetní vysvědčení, prázdniny a i jarní 

prázdniny, které moc jarní nebyly, ale užili jsme si je i tak..  

Deváťáci už odevzdali přihlášky na školy, na které chtějí a 

netrpělivě čekají na dopis o přijetí.. 

25.2.  Pohodáři, tentokrát se vydali na dálný východ. 

26. 2. a 5. 2. se všechny základní školy J. Hradce 

zúčastnily turnaje v Bum Bác Ballu a naši žáci obsadili 

výtečné 4. místo ! 

Je čas olympiád, přejeme úspěch nominovaným… 

11. 3. se uskutečnilo školní kolo pěvecké soutěže 

12. 3. Soutěž ZAV psaní všemi deseti 

28. 3. Slavíme DEN UČTELŮ ! 

 pranostiky :  

Je-li zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé. 

Na Velikonoce jasno, bude laciné máslo. 

Velikonoce krásné úrodu nám dají, pakli 
slunce hasne, louky sucho mají. 

Když na velikonoční neděli prší, na 
každé pondělí až do svatého Ducha 
pršeti bude. 

Kdo na Velikonoce nesní ani jedno 
vajíčko, smutný bude brzičko. 

Máme-li na Velikonoce k obědu husu, dá 
Ti pěkný kluk pusu. 

Velký pátek deštivý dělá rok žíznivý.        
Když na Velký pátek hřmí, na poli se 
urodí. 

Prší-li na Bílou sobotu, bude v létě 
nouze o vodu.  

 

 ŠIMA březen 2013 – 3/III. 


