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Úvodem
Máme před sebou poslední číslo časopisu

2013/14

jim strašidla napsala, jak na různých
stanovištích byli úspěšní.
Za rohem prvního pavilonu na ně čekal první

ŠIMA, tedy poslední v roce 2013, v roce
kalendářním, pomalu končícím. Rok školní
není ještě ani v polovině, přinese nám další
nejméně dvě čísla tohoto periodika a patří se
tedy popřát redakčnímu kolektivu i všem
dopisovatelům a přispěvatelům, aby ještě
lépe pracovali na přípravě a vzniku těchto
vydání. No a nám všem pak do nového roku
2014 hodně úspěchů, pohody, radosti,
spokojenosti a především zdraví. Škole
navíc, ať nadále vzkvétá alespoň takovým
tempem, jako doposud.

K. Sláma

Cesta za pokladem Bílé paní
Žáci 9. tříd si pro své malé prvňáčky
připravili v rámci projektu Malý velký kamarád
tajuplný večer plný dobrodružství, strašidel a
hlavně setkání s Bílou paní.
Byl čtvrteční večer, tma klesla až na zem, vítr
lehounce foukal do tváře, parkem zaznívalo
skřehotání, které nahánělo hrůzu.
Plameny svíček jemně zářily na chodníku, po
kterém s odvahou postupovali prvňáčci se
svými většími ochránci a vodiči. Maličcí měli
za úkol na různých stanovištích splnit úkoly,
aby mohli pokračovat dál cestou za
pokladem. S sebou také nosily lístečky, kde
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úkol, osvobození vězně přivázaného kolem
stromu, u kterého na ně číhaly i první
strašidla. Po vysvobození pokračovali po
terase 1. pavilonu, kde na ně čekalo druhé
stanoviště v podobě vypití léčivého
chránícího lektvaru. Svíčky je provázely dál,
ke kompostu, kde se za každým rohem
ukrývalo strašidlo, které maličké děsivě
vystrašilo. Hrůzostrašné skřehotání a dupání
naháněly hrůzu. Vyděšení a plní strachu
postupovali k čtvrtému stanovišti. U školní
jídelny měli za úkol z různých sklenic najít a
vytáhnout míčky, které byli schovány třeba ve
špagetové směsi.
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O pár metrů dál byla připravena cesta přes
močál, která se neobešla bez hlídajících
strašidel. Strašidla byla v podobě bludiček,
která si na cestu svítila petrolejovou lampou.
Úkol byl prostý, přejít přes lávku a
nespadnout do bažiny. Po překonání močálu,
kdy děti přešly přes lávku, pokračovaly k
dalšímu strašidelnému úkolu, k šestému
stanovišti.
Plápolající plamínky ozařovaly chodník,
který děti vedl k šestému stanovišti, u kterého
na děti čekaly bytosti s bledým obličejem a
stékající krví po tváři. Byli to upíři, kteří zadali

dětem úkol, aby si přičichly a rozpoznaly od
sebe tři různé vůně. Úkol se zdál jednoduchý,
avšak neobešel se bez malé nápovědy.
Správná odpověď na tento úkol byla, že tyto
tři předměty jsou cibule, česnek a ocet. Hodní
upíři pustili maličké dál, kteří šli naproti
sedmému stanovišti.
U vchodu 2. pavilonu čekala strašidla, která
už vyčkávala na příchod vystrašených dětí,
kterým i nějakým stékaly slzy po tváři. Avšak
se hrdinně postavili sedmému úkolu čelem.
Zadaný úkol zněl vylosovat si lísteček,
přečíst si co je na něm obsaženo, a udělat
nejlépe ten zvuk, co vystihuje na danou
bytost na papírku. S tím vším jim pomáhali
vodiči, kteří jim ten papírek přečetli, avšak
ostatní už bylo na prvňácích. Parkem
zaznívali zvuky, které i strašidlům občas
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naháněli strach. Jednou Hejkal, podruhé
duch jednou zazněl i vlk.
Setkání s Bílou paní už bylo nadosah. Stačilo
se jen u osmého stanoviště naučit zaklínadlo,
které přivolá Bílou paní. S ochotou se o to
postarali zombie, kteří se to prvňáčky snažili
naučit. S naučeným zaklínadlem postupovali
nahoru po schodech, až do učebny fyziky,
která byla zahalena do tmy.

Rozklepaní, s krkolomnými přeřeknutími
přednesli zaklínadlo, které jim na konci cesty
za pokladem přineslo překvapení v podobě
setkání s Bílou paní, která jim nadělila plno
sladkostí.
Plni radosti vyčkali v jedné ze tříd, než přijdou
i jejich kamarádi, kteří absolvovali stejně
dobrodružnou cestu jako oni.
Další večerní překvapení se neslo v duchu
nabité nálady a velké porce muziky. Deváťáci
spolu se svými prvňáky doslova vyrazili na
parket. Všichni tancovali, všichni jásali,
všichni se smáli. Každý se nechal pohltit
muzikou a večer si náramně užíval.
Karolína Fixová, IX. A
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Za pokladem Bílé paní s 9. B
Dne 31. 10. 2013 se na naší škole udála
Cesta za pokladem Bílé paní. Byla to akce určena
pro žáky prvních ročníků. Uspořádali ji žáci
devátých ročníků. V půl páté se prvňáčci začali
scházet a chvíli na to se usadila na halu prvního
stupně a zjevila se jim Bílá paní. Sdělila dětem,
že jestli chtějí objevit její poklad, musejí překonat
strastiplnou cestu. Děti si ale přivolaly dobré
duchy, kteří jim pomohli. Ostatně - byli to někteří
deváťáci. Děti vycházely po dvou a každou dvojici
doprovázel jeden dobrý duch, pozorný průvodce,
tedy deváťák. Hnedka na první stanoviště je
čekal menší šok, protože viděly někoho
uvázaného u stromu, jak ho ostatní, dozajista zlí
(spolužáci) neúnavně bacají… Za záchranu
nešťastníka dostaly byliny, které se jim hodily na
dalším stanovišti. Tam přebývaly tři hodné

čarodějnice, které vyráběly lektvar, který měl
malým kamarádům pomoci před netvory, kteří
mohli kdekoliv číhat. Na dalším stanovišti to zprvu
vypadalo, že nehrozí žádné nebezpečí. To byl ale
omyl. Byla tam ta nejohavnější strašidla, která
kdy kdo viděl. Většina dětí odcházela s pláčem
na krajíčku a do smíchu jim nebylo ani na dalším
stanovišti, kde měli lovit pingpongové míčky
v nanejvýš podezřelých nádobách. Pak
následoval přechod přes bažinu, kde ovšem
trpělivě pomáhali bludičky. Po splnění tohoto
úkolu šly děti na stanoviště s upíry. Tři elegantní
upírky hýřily úkoly a děti musely po čichu
poznávat různé aromatické nápoje, či aromatická
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jídla. Poté prvňáčci opatrně postupovali dál,
dostali lísteček, deváťák jim přečetl, jaká strašidla
mají předvést a ty také předvedli (např. Hejkala,
ducha Skřehotáka, ducha Chechtáka aj...). Pak

už čekalo stanoviště se zombíky a výuka říkanky
k přivolání Bílé paní ( „Voláme Tě Bílá paní,
splnily jsme Tvoje přání. Přežily jsme úkoly,
vracíme se do školy!“ ) – po zvládnutí byli
připraveni na setkání s Bílou paní a šli tedy dál.
Dostali se do místnosti, kde vládla tma, a tak děti
zkusily onu říkanku. I zahřmělo a zjevila se jim
Bílá paní. Pochválila je a dala jim kousek ze
svého pokladu, který tvořila spousta sladkostí.
Potom každou dvojici odvedl deváťák do vedlejší
herny, kde čekalo zasloužené občerstvení. Na
závěr vypukla malá diskotéka, kde všichni jásali
a skotačili. Všem se akce moc líbila, i když někteří
pak přece jenom zaznamenali mělčí spaní.

Vendula Jahodová, 9. B
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Nový slabikář
Do třídy 1. A jsme vstoupili se slabikáři
schovanými za zády. Prvňáčci se na nás
těšili, ale jak jsme se později dozvěděli, byli i
trošku nervózní. Byli totiž připraveni předvést
nám vše, co se doposud naučili.
Usměvavá paní učitelka Váňová naše
prvňáčky volala po skupinkách před tabuli,
kde nám po uklonění zarecitovali naučené
verše básniček. Následovala básnička

společná, kterou bravurně zvládli všichni,
samozřejmě za mírné pomoci paní učitelky.
Pak následovalo čtení. Děti se usilovně
hlásily, aby byly vyvolány, a že je občas
nějaké to písmenko pozlobilo, nám pramálo
vadilo. Na své kamarády jsme byli pyšní.
Pak už konečně přišla ona slavnostní
chvíle, totiž předávání slabikářů. Po řadách
se prvňáčci seřadili před tabulí a čekali, až si
každý najdeme toho svého, slabikář mu
věnujeme a společně se vyfotíme.
Hned jak s novým slabikářem usedli
zpátky do lavic, začala příprava na malou
ukázku psaní - uvolňování ručiček.

„Ťuká,
ťuká
deštíček
na
široký
deštníček..“ bylo slyšet po celé třídě a pak už
všichni vykreslovali do sešitu nulu. Paní
učitelka chodila po třídě, opravovala je a
napomínala zlobivé zvědavce, kteří potají
nakukovali do darovaných slabikářů s naším
vlastnoručním věnováním. Nakonec paní
učitelka všem rozdala bonbony a po
rozloučení jsme se vraceli na druhý stupeň
s nevšedním zážitkem.

Němcová Nikola, 9. A

[ŠIMA 2013-2014 / 2. číslo IV. ročníku]

Stránka 5

Š

I

M A

číslo druhé

Slavnost slabikáře v 1. B
Letošní další akce, připravená v rámci
projektu Můj velký kamarád, nesla název
Slavnost slabikáře. Naše paní učitelka třídní
nám rozdala slabikáře, do kterých každý
z nás pokud možno krasopisně napsal
věnování pro svého prvňáčka. Tyto slabikáře
jsme šli pak dne 22. 11. 2013 slavnostně
předat našim malým kamarádům. Prvňáčci
byli na slabikáře velmi natěšení a připravili si
pro nás i malé přivítání v podobě básniček na
písmenka, která již perfektně uměli z Živé
abecedy, čtení z tabule a také nám zazpívali
nějaké písničky.

2013/14

Po tomto krásném přivítání jsme jim předali
slabikáře a prohlíželi si je s nimi. Děti z nich
měly velkou radost. Také nám ukázaly
některé své výrobky a obrázky. Potom jsme
si s nimi také společně zazpívali. Nakonec
nastalo loučení, protože už se blížil konec
hodiny, která byla vyhrazena tuto slavnost.
Doufáme, že se budou prvňáčci chovat ke
slabikářům hezky a nebudou je ničit. A
především věříme, že se z nich naučí mnoho
nových věcí.
Klára Chytrová, IX. B

Nadílka mikulášská
Tentokrát ve čtvrtek pátého prosince se jako
každý rok žáci posledních ročníků převlékli
do masek čertů, andělů a hlavně Mikulášů,
aby mohli maličko postrašit, překvapit, ale
také odměnit své malé kamarády, pilné
prvňáčky. Po namáhavé a chvílemi i
stresující přípravě v pavilonu technické
výchovy naší školy a následném společném
vyfotografování vyrazil celý kolektiv důkladně
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převlečených a pečlivě nalíčených žáků na
pavilon prvního stupně. Natěšení a rozjaření
čerti vběhli do vstupních dveří a dávali na
hale i schodišti zřetelně najevo svou
přítomnost. Jako první samozřejmě navštívili
žáky partnerské první třídy, kterým byla tato
akce více méně věnována. Po příchodu
důstojného Mikuláše, tří krásných andělů a
také ošklivých, zakaboněných a začerněných
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čertů z nich děti nemohly spustit oči. Stateční
kluci sice stále opakovali, jak se čertů nebojí,
ovšem seděli jak zařezaní a jen spínali ruce.
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komfortně vyneseni na chodbu, kde pekla

zdaleka nevidno… Celá akce byla povedená,
děti si užívali dobrot a deváťáci měli možnost
Upřené pohledy byly mírně vylekané a velmi
očekávající. Všichni hříšníci se museli
vysvobodit básničkou, jinak hrozilo, že by sije
čerti eventuálně odnesli k sobě do pekla.
Radost všech byla nesmírná, když andělé na
závěr celé návštěvy rozdávali sladké
pamlsky.

přece jenom nezvyklého vyžití. Únava však
padla na všechny a tak jsme byli rádi, že si
můžeme sednout a odpočívat.
Nikola Ošívková, IX. A

Mikuláš pak ve své závěrečné řeči všem
připomněl povinnost řádně se učit a náležitě
chovat. Slíbili ochotně a paní učitelka byla
svědkem. Ve druhém a třetím ročníku se
čertovsko-miláško-andělská
návštěva
setkala s nemenším respektem a dosti se
podobala té v první třídě.
Ovšem čtvrťáci i páťáci se do pytlů pekelníků
přímo hrnuli, vědouce již, že budou
[ŠIMA 2013-2014 / 2. číslo IV. ročníku]
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jak to bylo ve čtvrtek 5. prosince 2013
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pěveckých sborů (Pěniček a Pěnic) se povedl a líbil…
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Postřehy

2013/14

Malé i velké změny:
V areálu naší školy začalo fungovat
úplně nově postavené sportovní
hřiště pro děti.

Již brzy se pro žáky na 2. stupni
chystá vánoční diskotéka!
24. 12.se– Štědrý
Nedávno
u násden
také odehrál
projekt Bílá paní, v rámci kterého si 9.
třídy připravili několik zábavných ale i
strašidelných stanovišť pro naše malé
prvňáčky. Deváťáci se také převlékali
do masek čertů, andělů a Mikulášů,
aby potěšili ty způsobné a maličko
postrašili ty asi nejzlobivější žáčky
prvního stupně naší školy.

Minibásnička na prosinec :
Za prosincem končí rok,
Do nového už jen krok.
V prosinci jsou vánoce,
Přesně jednou po roce.

Pranostiky prosincové :
O svaté Barboře ležívá sníh na
dvoře.
Na svatého Mikuláše už je zima
celá naše.

Významné dny :
25. 12. – 1. Svátek vánoční

Lucie noci upije, ale dne
nepřidá.

26. 12. – 2. Svátek vánoční

Důležité upozornění :
Postřehy připravila

Elena Spínová, IX. A
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Prosíme žáky, aby do automatu
na 2. stupni 3. ZŠ neházeli
papírky, různé jiné předměty a
10
aby do školy nenosiliStránka
kuličky!

