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Úvodem
Máme před sebou první číslo časopisu ŠIMA,
tedy první v roce 2014, v roce kalendářním,
pomalu se rozbíhajícím. Rok školní pak už je
naplno ve své druhé polovině, přinese nám
v červnu ještě jedno číslo tohoto periodika a
patří se tedy popřát redakčnímu kolektivu i
všem dopisovatelům a přispěvatelům, aby i
nadále s pílí a vytrvalostí pracovali na
přípravě a vzniku příštího čísla magazínu…V
tomto mimo jiné nabízíme tři pohledy na
letošní lyžařský výcvikový kurz. Pěkné
počtení!
K. Sláma

psát, počítat, skládat slova a věty, a mnoho
dalších věcí. Pravda, od toho všeho zatím
trochu, ale od čeho je tady druhé pololetí… A
poté přišla ta dlouho očekávaná chvíle, na
kterou se všichni tak úpěnlivě těšili. Došlo na
rozdávání prvního vysvědčení pro naše malé
kamarády. Jeden po druhém s radostí v
očích přicházeli k paní učitelce, která jim
s přáním a poděkováním za tvrdou práci a píli
předala první vysvědčení. Jejich ostříží zraky
se upnuly na řadu jedniček psaných pod

První vysvědčení prvňáčků
Nastal ten den, který se nadlouho zapíše do
povědomí našich prvňáčků. Den, kdy poprvé
dostali své vysvědčení, kterým se mohli
právoplatně pyšnit. Natěšení, plní radosti
vyčkávali prvňáčci na příchod svých velkých
kamarádů z devátých tříd, kteří se též velmi
těšili, až uvidí, jak za celý půlrok byli malí
kamarádi úspěšní. Paní učitelka Váňová na
začátek přivítala nás žáky devátých tříd a
poté nám hrdě sdělila, co všechno už její
žáčci dokážou. A oni nám to také všechno
předvedli. A že toho ale bylo! Během prvního
pololetí se naučili mnoho nových věcí. Číst,
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sebou, které se jako by ani nedaly spočítat.
Po chvilce velké radosti paní učitelka ještě
jednou pochválila prvňáčky za jejich pevnou
vůli a velkou snahu, která se podepsala na
jejich krásném vysvědčení, s kterým se mohli
právoplatně pyšnit. S radostí nám ukázali, jak
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skvěle se jim dařilo a jak byli dobří. Byli jsme
na své malé kamarády docela hrdí.
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Pololetní vysvědčení
Ve čtvrtek 30. ledna 2014 se na naší
škole
slavnostně předávalo
pololetní
vysvědčení, pochopitelně všem třídám. Ale
nejvýznamnější to bylo ve třídách prvních,
kde žáčci čekali na to své úplně nejprvnější
vysvědčení. Čekali trochu netrpělivě a trochu
rozechvěle, trochu se těšili a maličko možná
i báli.

Některým paní učitelka předala ještě i druhé
vysvědčení, které se týkalo sportovní
výchovy, na kterou s radostí docházeli. Spolu
s paní učitelkou Váňovou jsme popřáli
prvňáčkům, aby se jim stejně povedlo i druhé
pololetí a přineslo jim neméně pěkných
zážitků ze školní práce.
U předávání vysvědčení pak samozřejmě
nemohli chybět jejich velcí kamarádi, rozuměj
deváťáci. Byli připraveni prvňáčky pochválit,
ale třeba i utěšit. To poslední ale nebylo
potřeba, všechny děti měly vysvědčení
krásné.

Po společném fotografování jsme se
rozloučili a vrátili se do naší třídy na druhém
stupni školy. I nás čekalo vysvědčení, ale
těch jedniček tam bylo přece jen o něco
méně…
Karolína Fixová, IX. A
Proto jim také paní učitelka Urmannová
[ŠIMA 2013-2014 / 3. číslo IV. ročníku]
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poděkovala za snahu a píli, za pečlivost a
pozornost, za trpělivost a vytrvalost. Po
předání vysvědčení deváťáci ještě chvíli
pobyli mezi svými malými kamarády, ale pak
už spěchali zpátky na pavilon II. stupně.
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čeká. Když jsme konečně dorazili na
sjezdovku, vlek již nejel, tudíž jsme museli
sjezdovku dlouhou více jak šest set metrů
poctivě vyšlapat po svých. Nakonec jsme se
přece jenom dostali až na vrchol a mohli
poprvé sjet dolů, a to kvůli zařazení do
skupin. Po rozdělení jsme si lyže uložili do
velké dřevěné boudy a šli zpátky do hotelu.
Tam nám zbyl ještě kratičký čas na
odpočinek před radostně již očekávanou
večeří. Po jídle jsme byli poučeni o Desateru
lyžaře. Poté jsme se odebrali na pokoje.
Další dny následovalo dopolední a odpolední
lyžování v pilném rytmu.

Tam na ně totiž také čekalo pololetní
vysvědčení, to v pořadí deváté, poslední.
Vendula Jahodová, IX. B

Lyžařský kurz 2014
V neděli v dopoledních hodinách jsme
odjížděli od tiskárny. Směr Šumava, lyžařský
kurz. Když se všichni účastníci sešli, začalo
nakládání zavazadel. Nejprve lyže, pak kufry
a nakonec my. I když cesta autobusem byla

Lepšili jsme se každou jízdou, každou
hodinou. Ve středu jsme pro zpestření
programu absolvovali menší odpolední túru.

dlouhá, o zábavu nebyla nouze. Po příjezdu
na místo jsme začali vykládat zavazadla,
následovalo ubytování a první společný
oběd. Po obědě jsme měli hodinu a půl čas,
než jsme se vypravili lyžovat. Na sjezdovku
vedla cesta dlouhá půl kilometru a s
lyžařskou výbavou to bylo utrpení, ovšem to
jsme ještě nevěděli, že to nejhorší nás teprve

Po krátkém odpočinku jsme všichni hladoví
pospíchali na večeři. Na konci skvělého
týdne plného lyžování nás čekala další
náročná cesta autobusem. Tentokrát ale již
domů. Po dopoledním lyžování následovalo
chaotické balení a shánění všech našich
věcí. Cestou zpátky panovala spíše smutná
nálada. Nakonec jsme dorazili k tiskárně,
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vyložili všechny věci z autobusu a postupně
jsme odcházeli domů. Kurz byl báječný.

2013/14

úspěchem, 10% žáků
náznak lehké nevolnosti.

dokonce

hlásilo

Po lyžování byl vždy nejoblíbenější
aktivitou večerní program. Mezi nejslavnější
patřila například volba „Miss Missák“ ve které
zvítězila 7. B, nebo vědomostní soutěž, ve
které naopak vyhrála 7. A.
Škoda, že není každý rok.
Eliška Bílková, 7. B

Lyžařský výcvik
Do Nových Hutí jsme přijeli v neděli
odpoledne. Nejdříve jsme vynosili všechna
zavazadla, potom i lyže. Poté nás čekalo
seznámení s našimi pokoji. K údivu všech
přítomných byly na pokojích manželské
postele. Bohužel jsme nemohli stěhovat
nábytek, takže jsme se museli smířit s těmito
náročnými podmínkami. Krátce nato jsme
spatřili televizi, bohužel měla pouhé tři
programy!
Následně jsme byli nuceni jít v lyžařské
obuvi na nohou a hůlkách s lyžemi na
ramenou asi půl kilometru přes louku místy
dosti silně posetou exkrementy krav. Navíc
bylo potřeba v tomto vystrojení vyšplhat
kilometrový kopec. Ten jsme následně sjeli
se 14 pauzami. Po takto náročně stráveném
odpoledni jsme se odebrali na naše pokoje,
převlékli se a připravili na večeři. Kuchyně
zde byla vcelku dobrá, až na veleslavnou
sekanou, která se u 70% žáků nesetkala s
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Na konci výcviku jsme dostali zasloužené
ceny v podobě čokolády a zmrzlinového
poháru. Vše pak bylo zakončeno diskotékou.
V pátek odpoledne jsme se všichni rozjeli k
domovu. Hory byly zážitkem úplně
nezapomenutelným.
Matyáš Janíček, VII. B
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Lyžařský kurz
Dne 2. února 2014 si třídy 7. A a 7. B vyjely
na hory. Na místo jsme dorazili asi v jednu
hodinu, očekával nás krásný penzion
jménem Tetřívek. Ihned po příjezdu jsme
spěchali otestovat, jak tady vaří (= čekal nás
oběd). Myslím, že nikdo nebyl zklamaný. Po
obědě jsme vyrazili prohlédnout si své
pokoje. Skoro jsme si ani nestihli pořádně
vybalit a hned nastal ''úprk'' na sjezdovku.
Řeknu vám - je to docela daleko od hotelu
na sjezdovku, obzvlášť v lyžákách a s lyžemi
na rameni, ale všichni jsme to zvládli.
Konečně jsme byli na místě a tam jsme zjistili,
že sníh je jen a pouze právě na ''naší''
sjezdovce. Alespoň že tak. Ovšem to nebylo
všechno! Museli jsme i s lyžemi na zádech
vyšlapat až nahoru! Zvládli jsme to na tři
pokusy. Sjezdovku jsme potom opatrně
sjížděli snad hodinu. Lyže jsme si mohli
nechat v boudě ,,Uf!'' Večer byli všichni po
výšlapu unaveni a rychle usnuli. A nastal
druhý den. Tentokrát už jsme jeli na kopec na
vleku. Někteří maličko spadli, ale nakonec
jsme to všichni dokázali.
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Nahoře následovalo rozdělení do skupin.
Všichni byli se svou skupinou spokojeni.
Večer vypukla náročná znalostní soutěž ''áčko proti béčku''. Vyhrálo sice ''áčko'', ale
těsně. Potom byla ještě soutěž ve zručnosti,
tu jsme vyhráli my, šikovné ''béčko''. Třetí den
je jak se říká kritický, pády hrozí, ale myslím,
že to náš případ nebyl. Takže to nakonec bylo
fajn. Po tomto dnu jsme se mohli málem
považovat za lyžaře!!! Ve středu jsme
absolvovali oddych, šlo se na procházku.
Naštěstí jen kousek, hrozili nám strašlivými
dvaceti kilometry. Po obědě jsme mohli zase
lyžovat. Večer nás čekala volba miss a
missáka lyžáku, ale obráceně - kluci byli miss
a holky missáci. Bylo to super !!!
Ve čtvrtek už jsme zase lyžovali celý den a
skupiny se sobě začínaly rovnat. Večer patřil
diskotéce, byla docela fajn. V pátek jsme
vyběhli ještě dopoledne lyžovat, všichni si ty
poslední jízdy užili. Po obědě ale už přišlo
rozloučení s panem vedoucím, kuchařem,
panem doktorem.... Od pana doktora jsme
dostali pochvalu, že jsme byli nejlepší - nikdo
si nic nezlomil, nikdo neodjel kvůli nějaké
chřipce apod. Lyžák byl úžasný, skoro
nikomu se nechtělo jet domů. Avšak muselo
se…
Vendula Vaňásková, VII. B
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jak to bylo ve čtvrtek 23. ledna 2014

[ŠIMA 2013-2014 / 3. číslo IV. ročníku]

Stránka 7

Š

I

M A

číslo třetí
Postřehy

2013/14

Skvěle reprezentovali:
Naší školu ve školní únorové lize žáků
osmých

a

také

devátých

ročníků

Pranostiky dubnové :
Mokrý duben – hojnost ovoce!

jindřichohradeckých základních škol v CZECH
BUMBÁC BALLU!

Jaký duben, takový říjen.

Kdo: Berenika Medková, Natálie Lahučká,

Je-li duben pěkný, bude květen
ještě lepší.

Martin Prox, Elena Spínová, Kateřina Gálová,
Nikola

Ošívková,

Petr

Němec,

Nikola

Němcová, Vojta Pánek a především pak

Dubnový sníh rodí trávu.

Karolína Fixová, která byla vyhlášená nejlepší
hráčkou turnaje! GRATULUJEME!

24. 12. – Štědrý den

Důležité upozornění :
Na pátek 28. března připadá
Den učitelů – nezapomeňte na
gratulaci – určitě se pak nebude
zkoušet…

Pozor – blíží se Velikonoce a
s nimi i Velikonoční prázdniny !

Postřehy opět připravila
[ŠIMA 2013-2014 / 3. číslo IV. ročníku]

Elena Spínová,
IX. A
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