
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Opět v novém roce! 

 

Školní ilustrovaný magazín III. základní školy Jindřichův Hradec 
 

Číslo 1.             Ročník IV.       Říjen 2013 

Redakční rada magazínu:    Karolína Fixová, Nikola Němcová, Nikola Ošívková, 

Klára Chytrová, Vendula Jahodová, Eliška Šteflová, Elena Spínová a četní další 

dopisovatelé a spolupracovníci… 
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    Vítejte v novém školním roce, milí čtenáři! 

On už vlastně není tak úplně nový, co nevidět 

se dočkáme prvního čtvrtletí a vánoce budou 

takřka na dohled. Patří se však připomenout, 

že s novým, již čtvrtým ročníkem našeho 

školního časopisu zahájila svoji nesnadnou 

práci také nová redakční rada a výsledek 

jejího působení máte právě před sebou. 

Přejeme jí, aby hodně tvůrčích sil, nápadů a 

energie, aby za jejího vedení časopis zase 

kousek pokročil, byl ještě lepší, zajímavější a 

líbivější, aby i nadále byl svědectvím o dění 

v naší škole a přinášel informace, postřehy, 

názory a v neposlední řadě i obrazové 

dokumenty. Ostatně, vždyť i naše škola přes 

prázdniny prošla řadou vylepšení, máme 

krásnou novou žákovskou kuchyňku, do 

které se chodí učit základům vaření i žáci ze 

II. ZŠ, v areálu rozkvetlo a barvami hýří do 

okolí nové hřiště s umělým povrchem, před 

školou vznikl odstavný pruh pro automobily, 

byly předlážděny některé chodníky, 

doplněno vybavení školní jídelny, řada 

učeben osazena moderními projektory a 

mnoho dalších úprav a vylepšení, které 

pomohou při každodenní práci žákům i 

učitelům. Ale podívejme se hned dál, na 

události za začátku nového školního roku, jak 

je chytili naši redaktoři… 

 K. Sláma 

 

 
 
 

A je to tady ! 

A je to tady! Vykulení a nedočkaví  školáci 

postávají před školou, čekají, až se dveře 

otevřou. O čem je řeč? Přeci o prvním 

školním dni. Konec prázdnin s sebou přináší 

nejen opětovná setkání s přáteli a učiteli, ale 

také nepříjemné ranní vstávání, hromady 

učení a mnohdy stresující známkování. Ale 

nebojte se, jako každým rokem si i letos naše 

škola připravila spoustu zajímavých akcí a 

projektů, díky kterým se žáci lépe poznávají 

a zapojují do kolektivu. Nesmíme opomenout 

například vítání prvňáčků, společné bruslení 

anebo podzimní drakiádu.  Vydáme se i  na 

cestu Po stopách Bílé paní a doufáme, že 

naši “malí kamarádi“ budou nadšení stejně, 

jako z akcí předešlých. Do začátku školního 

roku Vám hodně štěstí přeje náš školní 

ilustrovaný časopis ŠIMA.                                                                                        

                                  Nikola Ošívková, IX. A           

 

Zahájení školního roku 

2. září jsme (my, deváťáci) s obavami přišli 

do školy.. S obavami takovými, jaký bude náš 

prvňáček. Pokládali jsme si otázky typu 

„Bude mně mít rád/a?“ nebo třeba „Jak vůbec 

bude vypadat?“ Všichni jsme o tom jistě 

dlouho přemýšleli a když jsme přišli 2.září do 
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školy usadili jsme se do lavic a čekali… Čekali 

jsme na okamžik až nám paní učitelka oznámí, 

že už můžeme jít za prvňáčky. Konečně 

slyšíme „Tak pojďte, už na nás čekají!“ Vyšli 

jsme ze třídy, z budovy druhého stupně... 

Pomalu jsme se blížili ke třídě prvňáčků a 

zavzpomínali jsme na chvíle, když jsme sami 

šli my do první třídy. Konečně jsme stáli před 

třídou, na které bylo napsáno 1. B. Paní 

učitelka zaklepala, otevřela dveře a my 

pomalu vstoupili do učebny, ve které seděly 

malé, poněkud vylekané děti, které byly plné 

očekávání... Každý jsme si hledali toho 

svého. Když už jsme si každý konečně našli 

svého prvňáčka, povídali jsme si s nimi a 

chvilku na to jsme už museli jít na předávání 

pamětních listů. Každý si chytnul svého 

prvňáčka za ruku. Vyšli jsme před pavilon 1. 

stupně a pokračovali k šatnám 2. stupně. 

Stoupli jsme si tam na trávu k pódiu, proti nám 

stála 9. A. Prvňáčci si prohlíželi jeden 

druhého vystrašenými pohledy. Někteří malí 

prvňáčci nemohli zavřít pusu údivem. 

 

 Když konečně slavnost začala, pan ředitel vítal 

zvlášť každého prvňáčka, ten dostal balíček a 

potřásl si rukou s panem ředitelem i panem 

Staňkem, který zastupoval město Jindřichův 

Hradec. Když už se dostalo na všechny naše 

malé kamarády, odvedli jsme je zpátky do 

třídy. Pořád byli trochu nesví, ale už ne tolik. 

Nakonec jsme se rozloučili a vrátili se zase 

zpátky do našich tříd. Myslím si, že se to 

prvňáčkům líbilo a že si budou slavností začátek 

svého prvního školního roku určitě pamatovat. 

        Vendula Jahodová, IX. B 

 
 
 

 Výstava ovoce, zeleniny a květin 

Již čtvrtým rokem proběhla na hale II. stupně 

naší školy výstava ovoce, zeleniny a květin, 

za odborné spolupráce s místním svazem 

zahrádkářů. Ukázka výpěstků a produktů 

byla zpřístupněna ve dnech 24. - 26. září 

2013.    

       Výstavu zahájili ředitel školy Ladislav 

Chocholouš,  Ing. Zahradník a vedoucí 

školského odboru PhDr. Jitka Čechová. O 

pěknou atmosféru se při zahájení zasloužil 

pěvecký sbor Pěnice, který volil přiléhavý 

výběr písní.  
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  Na výstavě mohli návštěvníci shlédnout 

mnoho druhů ovoce a zeleniny od žáků, kteří 

přispěli svými exponáty.  Přinášeli je žáci z 

prvního i druhého stupně a patří jim za to 

velké poděkování. Výstava byla také 

zajímavě vyzdobena rozmanitými výtvarnými 

pracemi žáků.  

  Děti si mohly ověřit své znalosti o 

jednotlivých druzích ovoce a zeleniny na 

několika stanovištích, které připravili žáci 9. 

tříd.  

Výstava byla doplněna poutavou prezentací 

přinášející řadu zajímavostí ze světa ovoce a 

zeleniny. Všem návštěvníkům bylo 

nabídnuto občerstvení, které jistě přispělo 

k dobré náladě.  Jak svědčí zápisy v knize 

návštěv, výstava se líbila, a to je pro nás, 

kteří jsme ji pomáhali připravovat a dohlíželi i 

na její zdárný průběh, největší odměna!  

     Karolína Fixová, IX. A          

 

 

Bruslení deváťáků s prvňáčky 
 

     Ve středu 18.září 2013 nadešel v životě 

naší školy další významný okamžik. Žáci 9.A 

a 9.B se snažili naučit své malé kamarády 

z 1.A a 1.B bruslit! Každý deváťák měl za cíl 

naučit svého prvňáčka nejlépe bruslit, nebo 

alespoň překonávat obavy z ledu jakožto 

poněkud kluzkého prostředí. Pravda, někteří 

už uměli  bruslit znamenitě a tedy  užívali si 

rychlé jízdy se svými staršími kamarády. 

 Naopak u dalších prvňáčků bylo velice těžké 

udržet se na ledu. V jednom případě k tomu 

byli potřeba tři velcí stateční deváťáci. 

Prvňáčci však byli velmi spokojení, že měli 

kamarády, kteří zabránili pádu, popřípadě je 
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průběžně sbírali z ledu, byli s nimi v každém 

okamžiku a měli s nimi tu náležitou trpělivost. 

 I paní vychovatelky byli velice spokojené, leč 

bdělé a všudypřítomné.  Tato akce se nám 

podařila a všichni doufají, že se  bude 

opakovat. 

Eliška Šteflová , IX.B 

 

 

…ze žákovských sešitů… 
 

Opět připojujeme ukázku z literární tvorby 

našich žáků, tentokrát tedy poněkud 

vzpomínkovou. Přečtěte si, jak podzim viděl 

žák loňské 9. A třídy Jakub Frejlach a jak to 

zapsal při hodinách českého jazyka u paní 

zástupkyně ředitele Jarky Maxové : 

 

Malíř přijel do parku 

      Je to tady, podzim přichází. Z obyčejného 

městského parku se opět stává magicky 

prosvětlené město, kde se pestrobarevnost 

stromů podobá malířově paletě. Ale vždyť 

podzim vlastně je malířem a jeho 

každodennímu mistrovskému dílu se 

nevyrovná ani sám Leonardo da Vinci. 

       Působí to kouzelně a bezstarostně, když 

kolem sebe vidíte zlehka ušlapanou cestu 

z deštěm umytých oblázků, stébla trávy, 

které ve větru připomínají mokrého psa, jenž 

si otřepává svoji zvlhlou srst a staré mokré 

stromy, které postupně lístek po lístečku 

plešatí a na měkkém travnatém koberci 

vytvářejí další fascinující obrazy. 

      Je to krásný podzimní den, ale to hlavní 

ještě nepřišlo. Najednou se rozplývají bílé 

mráčky a dávají konečně trochu nadechnout 

slunci. Sluníčko neotálí a rozleje své paprsky 

dobré nálady a naděje po celém parku. 

V parku to pak vypadá jak na diskotéce a 

barevné lístky skončí lépe, než kdejaká disko 

koule. Rubínová červeň nebo citrónová žluť? 

Barev tu září tolik, jen si vybrat! Chybí tady 

už jenom hudba v podobě ptačího zpěvu, 

jenže té se už nedočkáme. Naši pěvci odletěli 

koncertovat daleko na jih a nám nezbývá nic 

jiného, než tu překrásnou ptačí kapelu oželet. 

       Ale nezoufejme, není nad to si za 

hřejivého svitu slunce zaskotačit 

v hromadách listí. Jenom jednou projdete 

skrz hromádku a šustivý zvuk vás natolik 

zhypnotizuje, že už bez něho nebudete chtít 

žít. 

        V tom se nejstarší strom v parku probudí 
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a pošle pár zelených ježků, aby podzvedli 

zem. Ti se s radostí utrhnou z větví a 

s elegantním pádem a trojitým saltem uhodí 

o oblázky na cestě. Zelení ježci puknou a 

vypadnou z nich malí kaštánci, si udělají 

několik kotoulů a zůstanou ležet na cestě 

očekávající, že je co nevidět začnou hledat 

děti. 

        Tak a to je náš park. Každoročně na tuto 

dobu čekám jako na spásu, abych utekl 

z tohoto uspěchaného světa a alespoň na 

chvíli se znova cítil jako malý kluk, co sem po 

škole utíká rochnit se v listí a sbíral květiny.  

                                                                                                       

Jakub Frejlach 

9. A 

 

  

  

 

 

Drakiáda je naše 

V rámci projektu Můj velký kamarád, který má 

na naší škole již dlouholetou tradici, je 

pořádána řada různých akcí. Po společném 

zahájení nového školního roku a bruslení 1. 

a 9. tříd se konal další ročník oblíbené 

Drakiády na jindřichohradeckém letišti. První 

říjnový den si společné pouštění draků 

různých tvarů a barev užívalo několik desítek 

prvňáků stejně jako žáků posledních ročníků. 

Na obloze byla vidět řada známých symbolů 

podzimu, ale i sluníčko, které mělo velký 

podíl na vydařenosti celé akce. Kromě 

pouštění draků si všichni užívali i doprovodný 

program, jako například  společné opékání 

buřtů. Ti, kterým draci létali nejvýše, dostali 

navíc sladkou odměnu. Bez ohledu na to, kdo 

byl při pouštění draků úspěšný, si nakonec 

všichni tuto akci v rámci projektu Můj velký 

kamarád velmi užili. Není pochyb o tom, že 

se jak prvňáčci, tak i žáci devátých ročníků 

těší na další společné setkání. 

                                                                                                      

Nikola Ošívková, IX. A 

 

Soutěž na obloze 

V úterý 1. 10. 2013 se opět konala tradiční 

Drakiáda na letišti za městem. Účastníky 

jsme byli my, žáci devátých ročníků, naši malí 

kamarádi „prvňáčci“ a ostatní žáci a žákyně. 

I páni učitelé a paní učitelky z naší školy nás 

přišli podpořit. Bylo teplo, slunečno i větrno, 

čili podmínky přímo ideální k uskutečnění 

této akce. Nebe bylo téměř zaplaveno 

krásnými barevnými draky, jejichž majitelé se 

snažili, aby vydrželi na obloze co nejdéle, a 

aby vzlétli co nejvýše. Soutěžilo se 

v kategoriích nejhezčí drak; drak, který vyletí 

nejvýš a drak, který nejdéle poletí. Každá 

z těchto kategorií měla nakonec svého 

vítěze, který byl pak náležitě odměněn buď 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=I7tv00U2TvFGrM&tbnid=IbN2WMk6C56UTM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.na-septande.cz/politika/deti-jsou-nase-nadeje-pane-ministre-skolstvi&ei=4mjDUcvqOsvCswbM14HoBA&bvm=bv.48175248,d.Yms&psig=AFQjCNHJ8R5Jx15vNmCcUOdbIjEPmuGNWA&ust=1371847214623320
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čokoládou, lahodným bonbonem nebo i jinou 

sladkostí. Malou sladkou odměnu také 

dostali všichni prvňáčci. V průběhu 

odpoledne si každý mohl opéci přinesený 

špekáček nebo jinou dobrotu. Když jsme se 

posilnili a byly nám předány zasloužené 

odměny, začali jsme se přesouvat zpět ke 

škole. Někteří prvňáčci se na Drakiádě velmi 

unavili a tak jim jejich „Velcí kamarádi“ museli 

pomáhat v chůzi… Celé odpoledne bylo 

velmi zábavné a jistě se všem líbilo. Těšme 

se tedy na příští ročník. 

Klára Chytrová, IX.B 
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