
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Opět v novém roce! 
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    K novému roku kalendářnímu 

 

Je zvykem, obyčejem a tradicí takřka 

pradávnou, že příchod nového roku 

kalendářního zastihuje ten školní těsně před 

jeho polovinou, před pololetním 

vysvědčením, před lednovým finišem 

vzdělávacího maratonu, ve chvíli končících 

vánočních prázdnin, kdy čas odsouvá 

všechny zážitky čtrnáctidenního volna do 

podoby pomalu blednoucích vzpomínek. 

V této vypjaté chvíli k Vám, naši milí a 

vážení čtenáři, přichází druhé číslo 

letošního již pátého ročníku školního 

časopisu, časopisu, jehož nová redakční 

rada se již pomalu rozkoukala a ze všech sil 

pustila do práce. 

Snahou nového vedení časopisu je nadále 

posílit a rozvinou jeho obrazovou část, tak 

aby fotografie byly minimálně ve stejné 

ploše jako textová část. Výsledek druhé 

etapy, druhé kapitoly, druhé části máte 

právě před sebou. Ať se Vám líbí stejně jako 

ten nový rok kalendářní a v poločasu se 

rozhlížející rok školní. 

K. Sláma 

 

Mikuláš náš 
 

A nadešel pátek, 5. prosince. Jako každý 

rok si i letos deváté třídy připravily čertovské 

překvapení pro své prvňáčky a vlastně pro 

celý první stupeň. Čerti byli strašidelní, 

ale prvňáčci se ani v nejmenším nezalekli a 

byli velmi stateční, možná také proto, že 

vlídní, laskaví a ochotní andělé spolu se 

štědrým Mikulášem pokaždé zasáhli v pravý 

čas a rozptýlili případnou obavu z návštěvy 

pekla. Ve vyšších třídách to tak lehké 

nebylo, obzvláště žáci třídy 4. A a 5. A se 

bály Čertů natolik, že se i pár jedinců hbitě 

schovalo hluboko pod lavice a dávalo tak 

najevo, že tu vůbec, ale vůbec nejsou.  

 
Neměli asi docela čisté svědomí a 

rozpomněli se na řadu větších i menších 

hříchů, přečinů, nepravostí a nedostatků.  
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Čerty to ovšem nezmátlo, obratně je 

povytahovali z těchto nedostatečných úkrytů 

a odnesli, ovšem nejdále tak k záchodům. 

 
 Ale vraťme se do prvních tříd. Prvňáčci 

byli docela šikovní, každé přání Mikulášovo 

plnili s chutí, slibovali vzornost všeobecnou 

s věrohodností téměř předvolební, ale stejně 

se v každé třídě objevilo několik žáčků 

poněkud „čipernějších“, kdy teprve řádná 

čertovská výstraha přinesla kýžené ovoce 

příslibu úplného polepšení. Mikuláš dárky 

nešetřil a nakonec všichni prvňáčci společně 

i s paní vychovatelkou Fidlerovou odříkali 

svým nádherně převlečeným kamarádům 

z devátého ročníku krásnou básničku a tím 

si vysloužili od andělů závěrečnou sladkou 

odměn! 

Lucie Bláhová, IX. A 
  

Po stopách Bílé paní 

Ani letos nechybělo putování po stopách 

Bílé paní, putování, při kterém pokračovalo 

seznamování prvňáků s jejich velkými 

kamarády a ochránci, žáky nejvyššího, 

devátého ročníků. V úterý 4. listopadu tedy 

areál školy ožil se soumrakem ruchem 

nebývalým. Žáčci putovali přes mnohé 

nástrahy a různá „ohrožení“ až k cíli – 

laskavé, vlídné a štědré Bílé paní. O tom, že 

to byl zážitek docela mimořádný svědčí jistě  

i následující snímky, které stejně jako 

obrázky u předchozího článku pořídila 

Tereza Jelínková z IX. A. 
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Slavnost Slabikáře 

Tato událost patří již pravidelně mezi akce, 

tvořící celoroční projekt naší školy „Malý a 

velký kamarád“. Deváťáci přinesli nový 

slabikář svým prvňáčkům ve středu 3. 

listopadu (IX. B) a ve čtvrtek 4. listopadu  

(IX. A – odtud naše snímky Terezy 

Jelínkové.)  

 
Přesvědčili se o velkém pokroku v jejich 

znalostech a dovednostech a sdíleli spolu 

s nimi radost z nové knihy, která se jistě 

každému žáčkovi natrvalo již zapíše do 

paměti. Přejeme jim tedy, ať jim slabikář 

spolehlivě slouží a je pomocníkem při 

dalším zvládání naší krásně mateřské řeči. 

 
Redakce Šima 

 

 

Ježečci první třídy 

 V pátek 19. prosince, poslední školní 

den před Vánoci, jsme šli první hodinu my, 

tedy žáci 9. B třídy a spolu s námi i třída 9. A 

ke svým malým kamarádům v prvních 

třídách, abychom jim pomohli s výrobou 

pravých vánočních ježků. Zastihli jsme 

prvňáčky už natěšené a připravené na naše 

společné úsilí při vyrábění. Předem si 

naskládali na stůl krabičku s cukrovím a 

další početné věci, doplňky a potřeby, nutné 

a nezbytné pro vytváření ježečků. 

 

 

Naše práce začala zevrubnou 

ochutnávkou domácího cukroví a 

následným vzájemným předáváním 

dárečků. Hned poté jsme vysypali z pytlíku 

kousky hřebíčku a začali je postupně 

zapichovat do jablka, aby vytvořili oči, nos a 

řadu hřebíčku jsme použili na pusu. Dalším 

krokem byla výroba bodlinek, kdy jsme na 

párátka nandávali různé dobroty, jako třeba 

gumové medvídky, rozinky a sušené ovoce. 

Nic se nevyhnulo nutné průběžné pravidelné 

ochutnávce, ale naštěstí prakticky všem 

zbytek vystačil na bodlinky a nakonec z toho 

vyšli krásní,  
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svátečně voňaví a velice barevní ježečci. 

 

Nakonec jsme si ještě společně pod 

vedením paní učitelek Procházkové a 

Slámové zazpívali pár koled, popřáli si 

pěkné Vánoce a rozloučili se s našimi 

malými kamarády.  

Eliška Mikulcová , IX. B 
Foto Tereza Jelínková, IX. A 

 
Nadílka v domově důchodců 

V otínském domově důchodců bývá Mikuláš 

pravidelným každoročním hostem. Přichází 

zejména s přáním pro čas adventní a 

především pak k novému roku a obyvatelé 

už napjatě očekávají, jaký že bude jeho 

doprovod – jestli to bude osvědčený velečert 

Archibald, dravý a hlučný čert Kraken nebo 

sbor andělů Třepotáčci, a nebo – jako letos 

– dvě znamenité čertice Rita a Gita, 

doprovázené andělkou Dominikou. 

Mikulášův doprovod si tentokrát vedl 

obzvlášť znamenitě a výtečně doplňoval 

temperamentního staříka. Postupně 

společně prošli všemi patry domova seniorů, 

nevynechali snad žádný pokoj, potěšili i na 

lůžko upoutané dědečky a babičky a všude 

rozdávali pohodu a radost docela sváteční. 

Návštěva sv. Mikuláše se tedy opět stala 

velkou událostí, na kterou budou všichni 

dlouho vzpomínat.  

 

Patří se tedy velmi poděkovat žákyním 

devátého ročníku naší školy (na přiložených 

snímcích je jistě poznáte) za jejich obětavou 

pomoc a spolupráci. Velmi totiž přispěly 

k pohodové atmosféře Mikulášova putování 

Domovem a zaslouží si náš obdiv! 

 

Redakce ŠIMA    
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F O T O K O L Á Ž 
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Naše sportovní úspěchy 

FLORBAL – skvělé třetí místo získal náš 

tým na silně obsazeném turnaji žáků 6. a 7. 

ročníků! Turnaj se konal 19. listopadu a naši 

florbalisté dosáhli v konkurenci šestnácti 

vybraných družstev na bronzovou medaili. 

Gratulujeme! HÁZENÁ – velkým úspěchem 

skončila naše účast na prosincovém druhém 

ročníku turnaje základních škol v házené. 

V kategorii žáků 1. – 3. ročníků byli Draci 

stříbrní a Sršni se umístili na velmi pěkné 

čtvrté příčce. Ve vyhodnocení nejlepších 

střelkyň patřilo třetí místo Elišce Bláhové a 

první místo Tereze Camrdové ! V kategorii 

žáků 4. – 5. ročníků získali Černé pumy 

místo sedmé, ale Borci z trojky zvítězili a 

obsadili nejvyšší, zlatou příčku. A k tomu 

ještě Adéla Brabcová 1. místo v soutěži o 

nejlepší střelkyni! 

Svědectví o cestě temnotou 

 

Dne 4. 11. 2015 se mladí detektivové se 

vydali po stopách Bílé paní. Cesta byla 

velice dlouhá a strašidelná. Hrdinové museli 

projít močálem, tajemným lesem a spoustou 

dalších nebezpečných míst, kde museli plnit 

různé úkoly. Ačkoli tyto úkoly nebyly 

mnohdy lehké a cesta vypadala opravdu 

hrůzostrašně, stateční prvňáčci vše s 

přehledem zvládli. Příšery všeho druhu byly 

snaživé, přesto se jim nepovedlo malé 

bojovníky dostat. I přes všechny nástrahy se 

k Bílé paní dostali a vysvobodili ji ze spárů 

monster. Poté následovala sladká tečka a 

zábava s hudbou. Večer byl opravdu 

vydařený a myslíme si, že si ho užili nejen 

zachránci, ale i strašidla. 

 

Anna Zátopková a Míša Šetelíková IX.B 

Bílá paní se zjevila na hale , aby vzápětí 

zmizela a prvňáčkům tak vyvstal úkol opět ji 

nalézt. Cestou, na kterou jim svítili jen 

mihotavé plameny a svíček, je čekalo plno 

nesnází. Vězeň, močál, Drákula, strašidla a 

další. Ještě že ochranný vonný lektvar plnil 

svoji úlohu dokonale. Na konci cesty se 

pomocí tajného zaříkávadla podařilo Bílou 

paní opět přivolat a ta všem jako odměnu za 

odvahu a statečnost zahájila diskotéku a 

zážitky nebraly konce.  Mirka Pokorná, IX. A 
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Foto R. Korandová, T. Jelínková a další 

…těšíme se na shledanou na stránkách třetího čísla letošního školního roku, které vyjde kolem velikonoc… 

ŠIMA: Leden 2015 – 2/V. 
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