
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Opět v novém roce! 

 

Školní ilustrovaný magazín III. základní školy Jindřichův Hradec 
 

Číslo 3.             Ročník V.       Duben 2015 

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 stálí či občasní spolupracovníci… 
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    Polovina druhého pololetí 

 

Je tady třetí, závěrečné čtvrtletí letošního 

školního roku, neboli – polovina druhého 

pololetí. Vstupujeme tedy pomalu do finále a 

do finiše, jak chcete. Velikonoce se svými 

malými prázdninami jsou za námi, čtvrtletní 

písemné práce a jiná povyražení před námi. 

Deváťáci už pomalu počítají poslední týdny 

na škole a prvňáci se už dokonale rozkoukali, 

zaběhli, aklimatizovali a napevno zakotvili ve 

svých lavicích. Ostatně – zápis těch 

budoucích je už také minulostí, jak se 

přesvědčíte hned v prvním příspěvku tohoto 

vydání. I redakční tým našeho Školního 

ilustrovaného magazínu čeká ještě jedno, 

poslední číslo časopisu. A jak se jim povedlo 

to předposlední? Inu - podívejte se! 

K. Sláma 

 

Velký den zápisu 
 

Letos připadl na úterý 27. ledna v čase 

ovšem pravidelném a obvyklém, to znamená 

od 14 do 17 hodin. Zápis je velkým dnem 

především pro budoucí prvňáčky, jejich 

blízké a známé, ale taky pro žáky osmého 

ročníku, kteří je tradičně vítají se 

zábavným  doprovodným programem. Ten je 

malým předznamenáním jejich budoucí 

spolupráce, spolupráce, která se naplno 

rozběhne s počátkem nového školního roku. 

Pro letošní zápis padla volba na postavičky 

dětského komiksu „Čtyřlístek“. Osmáci v této 

podobě se pak stali obzvlášť vlídnými, 

vstřícnými a nápomocnými. 

Malá předehra příštím žáčkům prvního 

ročníku zkrátila čas a už tu byl ten očekávaný 

pohovor s paní učitelkou. 
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A ten se nesl v duchu nanejvýš přátelském, 

takže počáteční stopy případné trémy se 

rychle rozplynuly a v průběhu odpoledne bylo 

zapsáno na naši školu celkem 57 budoucích 

prvňáčků. 

Zároveň začala další etapa již vžitého a 

oboustranně prospěšného celoškolního 

projektu „Malý a velký kamarád“, tedy oné 

všeobecně přínosné spolupráci nejstarších a 

nejmladších žáků školy. 

Foto Vojta Zimmermann, VIII. B, text redakce 

Šima 

 

 

Karneval na ledě 
 

 Ve středu 18. února brzy odpoledne 

propadla hala zimního stadionu 

karnevalovému veselí. Desítky masek 

kroužily po ledové ploše v malebných 

obloučcích a prvních nesmělých piruetách.   

Pravda – občas došlo i na menší pády, ale 

jen zřídka. V masce a ještě k tomu na 

bruslích – to jsou momenty krásné i náročné 

zároveň. Sportovní zábavné odpoledne 

připravily pro své svěřence paní vychovatelky 

Školní družiny a bylo zážitkem velkým a 

nevšedním, jak ostatně dokládá několik 

snímků, které pořídila Mája Coufalová. 

A příště zase třeba za piráta! 
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Deváťáci v čističce 

Dne 20. 3. 2015 na Světový den vody se obě 

deváté třídy zúčastnily v rámci celoškolního 

projektu exkurze na pobočce Čevak 

v Jindřichově Hradci. Hned po příchodu do 

čistírny odpadních vod se nás ujal v roli 

zasvěceného průvodce pan Dvořák. 

Ten nám v úvodu prohlídky areálu vysvětlil, 

že proces čištění vody má více fází, které na 

sebe navzájem navazují a každá má své 

zvláštnosti a zaměření. Na začátku celého 

procesu čištění, v takzvané první fázi jsou 

přitékající splaškové vody zbaveny písku a 

případných podobných hrubých 

mechanických nečistot, které by vadily 

dalším etapám čistícího procesu. Druhá fáze 

znamená další odstranění zbylých hrubších 

nečistot, ve fázi třetí již nastupuje 

několikastupňové filtrování, čeření a 

usazování kalů. Součástí je i soustavné 

provzdušňování a míchání.  

 
Závěrečnou fází je pak vypouštění čisté vody 

do potoka Řečička. Pan Dvořák s námi 

trpělivě absolvoval všechna oddělení ČOV 

včetně plynojemu, který jímá bioplyn, 

uvolňující se při vyhnívání kalů. Tento plyn je 

na místě spalován v motoru a pohání další 

zařízení, dokončující separaci a zpracování 

kalů. Ty se pak ukládají na skládce Fedrpuš. 

V závěru naší exkurze jsme navštívili také 

moderní velín, pracoviště, odkud se řídí a 

kontrolují všechny části procesu čištění 

splaškových vod. V čistírně se všem 

deváťákům moc líbilo a podobnou poznávací 

návštěvu velice doporučujeme! 

Adam Chyška, IX. A   

Fotografovala Tereza Jelínková, IX. A 
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FOTOKOLÁŽ -  Železná Ruda 
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Lyžařský kurz 2015 

        Když jsme v neděli 11.1. všichni setkali 

u našeho autobusu, byli jsme plní elánu, 

nadšení, radosti a všeho co ještě vůbec šlo. 

Hned jakmile jsme se uviděli se svými 

spolužáky a to jak z naší třídy 7.A, tak ze 7.B 

nastalo veliké vítání, od kterého nás vyrušily 

paní učitelky Cypriánová a Zíková, které se 

ostatně pokoušely srovnat a uklidnit náš 

zvěřinec po celých pět nadcházejících dní. 

Ale když už se jim konečně povedlo nás 

odloučit od rodičů sourozenců a jiných 

doprovázejících osob a nastrkat nás do 

autobusu, tak si na 5 minut mohly konečně 

oddychnout. V autobuse totiž začala úplně 

jiná kapitola a to proto, že hned jak jsme se 

usadili, začali všichni vytahovat brambůrky, 

limonády a jiné dobroty, které jsme 

mimochodem hned po příjezdu museli 

všechny sesbírat. Hned jak jsme dosáhli 

svého denního cíle, a to Železné Rudy,  

vyhrnuli jsme se z autobusu a začali si 

rozebírat naše lyže, batohy a tašky, které se 

nám najednou zdály všechny úplně stejné. 

No, ale i to jsme zvládli. Nakonec náš 1.den 

vyvrcholil tím, že jsme hned po tom, co jsme 

se ubytovali a zjistili, kde bydlí naši kamarádi, 

přátelé, popř. sourozenci, vyrazili na 

procházku po malém městečku. Celkově  

den můžeme označit jako úspěšný a 

poměrně zábavný. 

        Náš druhý den pondělí 12.1. začal velmi 

malou snídaní, při které byli všichni ještě 

rozespalí a unavení, protože jak se později 

ukázalo, téměř všichni šli spát až dnes. Po 

snídani nám byly vysvětleny instrukce a 

všemožné organizační věci, jako třeba, že po 

chodbě se neběhá nebo že přespávat u 

našich spolužáků je naprosto nepřípustné. 

No i to jsme vydrželi a tak v 9h jsme vyrazili 

na svah, kde se ukázalo, že naše 

nejpočetnější skupina nebude ta 1. neboli ta 

nejlepší, nýbrž ta 3., nejhorší, ale nikoli proto, 

že by nám nešlo lyžovat, nebo tak, ale proto, 

že spousta z nás viděla lyže poprvé v životě. 

Když jsme si konečně odbyli rozřazovací 

dopoledne, byl už oběd, na který se všichni 

těšili ze všeho nejvíce. Po chutném obědě 

jsme šli opět na svah, kde si nás převzaly 

paní učitelky Zíková, Cypriánová, Maryšková 

a občas na výpomoc i paní učitelka 

Gruberová, která nás jinak měla i s paní 

asistentkou Hájkovou na volnou činnost, to je 

např. polední pauza, doba po večeři a tak. 

Ale protože se paní učitelka Zíková později 

nachladila, tak si to spolu tak trochu 

vyměnily. 

        Třetí den v úterý 13. 1. nebyl nijak 

zvláštní ani významný, zažili jsme pár 

prvních bolestivých pádů z lyží i z vleku a sjeli 

si náš kopec. Byl to prostě náš obyčejný den, 

při kterém se nic zvláštního nestalo, kromě 

toho, že 3. skupina šla na povinný odpočinek 

a potřebný nákup do městečka. To se ale 

hned další den rapidně změnilo. 

        Čtvrtý den (středa 14. 1.) začal jako 

úplně normální. Po snídani jsme opět vyrazili 

na svah, kde nás čekaly ještě větší pády, 

modřiny a jiné odřeniny až na 2. skupinu, 

která měla nákupní a odpočinkové 

dopoledne. Všichni jsme se neuvěřitelně 

těšili na večer, protože vypukla soutěž MISS 

a MISSÁK, která spočívá stručně řečeno 

v tom, že se kluci převléknou za holky a holky 

zase za kluky a pak dělají jakoby interview,  

které vždy vedla  paní asistentka Hájková, 

nebo zase přehlídku na jakoby mole a na 

konec přichází volná disciplína a tanec. 

Soutěže se zúčastnili za MISS: Jan Brabec, 

Martin Pavlík, Albert Čekal, Tomáš Brožek a 



Š   I   M  A     číslo třetí 2014/15 

 

[ŠIMA 2014-2015 / 3. číslo V. ročníku] Stránka 7 

 

František Mikulec. Za MISSÁKA: Natálie 

Houdková, Eliška Křivánková, Kateřina 

Heřmánková, Natálie Šimková a Gabriela 

Emingerová. Soutěž vyhrál František Mikulec 

a Natálie Houdková. Tento večer se  vepsal 

do našich vzpomínek jako ten nejlepší.  

Pátý den (Čtvrtek 15.1.). Tento den se stal 

nejspíš druhým nejlepším, a to nejen proto, 

že byla veliká diskotéka, ale také proto, že 

naše četné pohmožděniny a modřiny si 

začínaly vybírat svou daň. Proto někteří z nás 

zůstali v hotýlku opět až na 1. skupinu, která 

šla na odpočinek a nákup. Večer konala 

veliká párty (v rámci možností a nutno 

podotknout,že za neustálého pedagogického 

dozoru) s diskotékou.  

 Šestý den (Pátek 16.1.) po obědě (dostali 

jsme jen polévku) jsme ukončili se smutkem 

že už nám to končí a radostí co jsme všechno 

zažili, náš Lyžařský kurz v Železné Rudě a 

vyrazili jsme na dlouhou, avšak stále veselou 

cestu domů.  

     Celkově bych však označil tento kurz - a 

myslím že mnozí účastníci se mnou  souhlasí   

- za dosud NEJLEPŠÍ TÝDEN V  ŽIVOTĚ !  

Rád na to vše vzpomínám a některé 

momenty si budu pamatovat asi už pořád. A 

mimochodem - během toho skvělého týdne 

oslavila paní učitelka Zíkova své nám 

neznámo kolikáté narozeniny. 

                                                                 
Zdroj: Paměť Františka  Mikulce ze VII. A                                                              

s drobnou, leč významnou pomocí Radky 

Chytrové.    

/Redakčně kráceno, jinak bez úprav…/          
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Žasneme a žasnout nepřestáváme. Naše 
školní dílny se proměnila! A jak! Staré poctivé 
masívní pracovní stoly, které onehdá 
s nevšední vynalézavostí vyrobil pan učitel 
Vejvara, už málem dovršily čtyřicítku, když tu 
přišlo vítané omlazení – desky z bukových 
fošen po důkladném pečlivém ohoblování 
dostaly  speciální tvrzený lak, celý jeden 
každý stůl pak nový kvalitní nátěr. Dílna se 
chlubí krásným nábytkem včetně účelných 
skříněk na nářadí. A co teprve kabinet! Byl 
přepažen a vznikla tak malá, ale dostačující 
přípravna s kotoučovou pilou, hoblovačkou, 
stojanovou vrtačkou, bruskou a dalším, pro 
změnu ručním elektrickým nářadím. A všude 
jsou květiny, obrázky, návody, je tu čisto a 
útulno, zkrátka moc a moc příjemně. To 
všechno se podařilo v čase krátkém zásluhou 
našeho pana učitele Mgr. Milana Holického, 
pravda za neutuchající podpory vedení školy 
a také nejšikovnější z žáků přiložili ruku 
k dílu.  Prohlédněte si pár fotografií a přijďte 
se podívat, až budeme vyrábět krmítka, ptačí 
budky, krabičky na cokoliv, věšáčky a já 
nevím co ještě! 
 
 
  

Proměna školní dílny 



Š   I   M  A     číslo třetí 2014/15 

 

[ŠIMA 2014-2015 / 3. číslo V. ročníku] Stránka 9 

 

  

POSTŘEHY TENTOKRÁT PŘEVÁŽNĚ SPORTOVNÍ 
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To jsou oni – vavříny ověnčený slavný tým, který zvítězil v 1. jindřichohradecké školní lize miniházené (v 

kategorii 4.-5.tříd) s nejužitečnější hráčkou Kateřinou Kneslovou! Statečné bojoval i další náš tým, Černé 

pumy s Barborou Kubínovou. V kategorii 1.-3. tříd byli naši Draci s nejužitečnější hráčkou Annou 

Hemzovou druzí a Sršni s Honzou Němcem čtvrtí. A pozor – nejlepším brankářem letošního ročníku 

turnaje byl vyhlášen náš Jan Beneda! Všem blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy. 

P o s t ř e h y  t e n t o k r á t  p ř e v á ž n ě  s p o r t o v n í  

Ve čtvrtek 26. února dopoledne probíhala soutěž v oblíbeném Bumbácballu a naši žáci s přehledem zvítězili 
nad 5 družstvy  dalších jindřichohradeckých škol. Naši školu úspěšně reprezentovali žáci Vlastimil Medek z 
9.B, Zuzana Chytrová z 9.B, Eliška Mikulcová z 9.A, Lucie Bláhová z 9.A, Jiří Souček z 8.A, Filip Lukš z 8.A 
– patří jim velké poděkování. Z 10 zápasů toto družstvo vyhrálo 9. Naše škola také již tradičně deleguje 
vybrané žáky jako pom. rozhodčích. Tentokrát se zodpovědné funkce ujaly B. Drsová a T. Brtníková z 9.B. 

 Patrik Šiman z VIII. B ve veliké konkurenci silového čtyřboje žáků ZŠ, SŠ a SOU získal skvělé 

páté místo (šplh, trojskok, shyby, lehsedy). Gratulujeme! 


