
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Opět v novém roce! 

 

Školní ilustrovaný magazín III. základní školy Jindřichův Hradec 
 

Číslo 1.             Ročník V.       Říjen 2014 

Redakční rada magazínu:  Lucie Bláhová,  Adam Chyška, Tereza Jelínková, 

Miroslava Pokorná, Magdalena Svědíková, Jakub Nunvář, Kryštof Pešek, 

Michaela Šetelíková, Anna Zátopková a četní další dopisovatelé  

a spolupracovníci… 
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    Na úvod nového ročníku 

 

A to prosím již ročníku pátého, takže školní 

ilustrovaný magazín Šima má letos takové 

malé jubileum, výročí, které zavazuje novou 

redakční radu, jejíž složení jste si přečetli na 

titulní straně časopisu, aby nejenom 

navázala na úspěchy svých předchůdců, ale 

pokusila se posunout tento školní občasník 

zase o kousek dál. Nebude to samozřejmě 

snadné, soudím opatrně, že laťka je z let 

minulých nastavena dosti vysoko, leč 

uvidíme a necháme se překvapit, přijdou-li 

noví redaktoři (a povětšinou vlastně 

redaktorky) s nápady natolik nosnými, aby 

bylo na konci školního roku, jehož první 

čtvrtletí se nezadržitelně blíží, konstatovat, 

že letošní ročník Šimy se vydařil nad jiné. 

Nezbývá, než celému týmu popřát dobrý 

start, start, jehož podobu ostatně začínáte 

číst, a vám, našim milým a věrným čtenářům 

pak hodně dobrých a zajímavých zpráv a 

postřehů a fotografií na těchto stránkách. 

K. Sláma 

 

 

Prvňáčci poprvé ve škole 

Prvního září jsme poprvé přivítali prvňáčky ve 

škole. Jelikož bylo ošklivé počasí, museli 

jsme prvňáčky vítat na hale prvního stupně 

naší školy. Prvňáčky, ale také jejich přítomné 

rodiče a prarodiče oslovil nejprve pan ředitel 

Mgr. Ladislav Chocholouš. Každý žák 

devátého ročníku se ujal svého malého 

kamaráda a doprovodil ho ke slavnostnímu 

ceremoniálu. Při něm jednoho každého 

přivítal pan ředitel, paní zástupkyně, paní 

učitelky a paní vychovatelky. Pozdravit 

prvňáčky přišel i zastupitel města Jindřichův 

Hradec Bc. Radim Staněk. Všichni dostali od 

pana zastupitele mnoho hezkých dárečků, 

které jim udělaly velikou radost. Rodiče 

sledovali celou slavnost s nadšením a možná 

trochu i dojetím. Po slavnostním ceremoniálu 

se všichni vrátili do svých tříd, kde na ně 

čekalo překvapení. Byly to pastelky, fixy, 

barevné papíry a mnoho dalšího, co se 

prvňáčkům bude hodit. 

  

Doufáme, že žáků prvních tříd vydrží nadšení 

úvodního dne po celý rok! 

                    

ADAM CHYŠKA, IX. A 
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Den první 

Prvního září 2014 jsme již jako nejstarší žáci 

školy vstoupili po dvouměsíčním oddychu znovu 

do školní brány. Ale letos náš nástup do školy byl 

něčím jiný a výjimečný.  Ten den jsme se 

nestarali o sebe a o svůj začátek školy, ale snažili 

jsme se co nejvíce zpříjemnit první den školy 

našim novým školákům. Měli jsme veliký úkol. 

Museli jsme malé prvňáčky, kteří z toho všeho 

chaosu byli celí vyjukaní, oficiálně zařadit do 

skupiny žáků, kteří školu už navštěvují. Původní 

plán byl, že se akce uskuteční na zahradě školy, 

ale jelikož se nám spustil nepříjemný liják, byli 

jsme nuceni vše přemístit na halu prvního stupně. 

Vešli jsme do třídy, kde v lavicích seděli malí a 

vystrašení prvňáčci, kteří se snažili tvářit statečně 

a nedat najevo, že se bojí. Každý deváťák si 

našel svého malého kamaráda a začal se s ním 

nejistě seznamovat. Po chviličce jsme ty 

mrňousky vzali za ručky a zamířili s nimi na halu.  

 

Tam jsme se vyřádkovali jako vojsko a 

poslouchali uvítací řeč pana ředitele a paní 

zástupkyně. Poté již začaly paní učitelky třídní 

vyvolávat jména prvňáčků. Dětí bylo hodně, a tak 

jsme na vytoužené zvolání jména našeho 

prvňáka čekali hezky dlouhou dobu. Když jsme 

zaslechli své jméno, vesele jsme vykročili uličkou 

slávy k provizornímu pódiu, kde malincí dostali 

uvítací dar a šli jsme zase zpět na své místo 

v řadě.  

 

Když to celé skončilo, odvedli jsme naše 

svěřence zpět do jejich třídy a chvilku tam ještě 

s nimi pobyli. Dětičky byly zmatené z toho všeho, 

ale zároveň také šťastné, že už doopravdy patří 

mezi „velké školáky“.  

 

Den se vydařil, i když nám počasí nepřálo. Vše 

se povedlo podle plánu a i naše paní učitelka byla 

s naším výkonem a kázní spokojena. 

  

 Michaela Šetelíková, IX. B 
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Výstava potěšila 
Letos stejně jako v letech minulých patřil 

závěrečný zářijový týden tradiční výstavě 

ovoce, zeleniny a květin. Máme v pořádání a 

přípravě již určitou praxi, přesto vždy velmi 

uvítáme pomoc členů jindřichohradecké 

organizace ČSZ.  

Opravdu není snadné, zaplnit celou halu 

rozmanitými exponáty, barevnými, voňavými. 

Ovšem podařilo se a v úterý 23. září mohl 

pan ředitel výstavu zahájit. Jak již je zvykem, 

i tentokrát vystoupil pěvecký sbor naší školy 

Pěnice, vedený Irenou Daňkovou a Hanou 

Paclíkovou, pan ing. Ladislav Zahradník opět 

představil některé zajímavé a téměř kuriózní 

odrůdy. Nechybělo pohoštění dočista 

bramborové (= bramborák na několik 

způsobů) ani doprovodný program 

(poznávání zelinářsko – ovocnářské).  Po 

celou dobu (do čtvrtečního odpoledne) se 

výstava stejně jako v předchozích ročnících 

těšila velkému zájmu veřejnosti laické i 

odborné, dětské i dospělácké.  

 

Patří se tedy velmi poděkovat všem žákům 

školy, kteří od pondělního rána pilně přinášeli 

své i rodinné výpěstky a paní učitelce Petře 

Gruberové, která byla hlavním koordinátorem 

přípravného týmu . 

 

 
Miroslava Pokorná, IX. A 

Foto Tereza Jelínková, IX. A 
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Bruslení bylo ! 
 

Středa 24. září byla dnem našeho dalšího 

setkání s malými kamarády z prvního 

ročníku. Tentokrát ve znamení sportu, 

předznamenávájícího blížící se zimu, totiž 

bruslení. Brzy odpoledne jsme vyrazili na 

nedaleký zimní stadion, kde nás čekalo 

společné obouvání a zavazování bruslí a 

trošku vratká cesta na perfektně připravenou 

ledovou plochu. Tentokrát byla ale obzvlášť 

kluzká, jak podotýkali prvňáčci, když jsme je 

zvedali. Nebylo divu, někteří stáli na bruslích 

docela poprvé! Pan učitel Holický radil, taktéž 

paní učitelky a vychovatelky chválily za každý 

úspěch a pokrok, byť byl sebemenší.  

 

 

Začínalo se nám společně dařit a popojíždění 

se zvolna měnilo v pojíždění a to už v jízdu 

málem plynulou, když tu silný hvizd paní 

vedoucí vychovatelky Filáčkové definitivně 

ukončil naše první bruslařské setkání. Zvládli 

jsme ho a těšíme se na další, byť únava 

cestou zpátky do školy už byla značná… 

 

Magdaléna Svědíková, IX. A 

Drakiáda 2014 
 

Foukalo docela málo, a to se na 

jindřichohradeckém letišti stává opravdu 

zřídka, krajina tu je otevřená a podmínky pro 

festival podzimních draků obvykle výtečné. 

Nakonec se ale přece jen jakés takés poryvy 

a závany dostavily a draci vzletli směle, 

alespoň trochu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Měli jsme nesnadný úkol – vysvětlit svým 

kamarádům z prvních tříd, kterak se drak 

správně pouští, jak ho udržet v náležité výšce 

a nepoškozeného dovést k přistání. Těšení 

bylo převeliké a úterý 30. září dnem 

očekávaným. Vše se nakonec vydařilo ke 

spokojenosti, podtržené závěrečným 

špekáčkovým občerstvením. Ostatně – fotky 

Terezy Jelínkové to dosvědčí.  

 

A kdyby to nestačilo, s Jakubem Nunvářem 

jsme o letošní Drakiádě natočili malé video. 

Kryštof Pešek, IX. B 
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F O T O K O L Á Ž 

Fotografovala Tereza Jelínková, IX. A 
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Webové stránky školy 

 Přinášejí aktuální informace 

 Přinášejí obrázky 

 Přinášejí základní údaje 

 Navštěvujte! 

 Čtěte! 

 

Takhle nějak by mohla vypadat minireklama 

na internetové stránky naší školy a určitě by 

nelhala. Takže připomínáme nejprve adresu: 

www.3zsjhradec.cz 

a vybíráme pár sdělení, která na stránkách 

mimo jiné také najdete: 

8. 10. 2014 podzimní běh parkem s družinou 

Ve středu odpoledne uspořádaly paní 
vychovatelky ze školní družiny tradiční 
PODZIMNÍ BĚH PARKEM. Běhu se 
zúčastnilo 95 dětí ze školní družiny. 
Fotografovala Marie Coufalová. 

 

 

16. 9. 2014 exkurze do AJG 

V úterý se žáci osmých a devátých ročníků 

zúčastnili exkurze do AJG v Hluboké nad 

Vltavou. Vyslechli přednášku o secesi a 

Alfonsi Muchovi, posléze se sami zapojili ve 

výtvarné dílně do tvorby secesního plakátu. 

 

7. 10. 2014 pitva kapra 

        Žáci 7. A při laboratorních pracích v 

přírodopise pitvali kapra. Pozorovali některé 

detaily kapřího těla pod mikroskopem. 

Hodinu vedla jejich učitelka přírodopisu Petra 

Gruberová. Foto Růžena Korandová

 

 

http://www.3zsjhradec.cz/


Š   I   M  A     číslo první 2014/15 

 

[ŠIMA 2014-2015 / 1. číslo V. ročníku] Stránka 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTŘEHY I TENTOKRÁT FOTOGRAFICKÉ 

Foto Tereza Jelínková, IX. A 

…těšíme se na shledanou na stránkách druhého čísla letošního školního roku, které vyjde brzo po vánocích… 

ŠIMA: Říjen 2014 – 1/V. 


