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Na závěr školního roku
Za několik málo dní skončí letošní školní
rok a spolu s ním také redakční rada tohoto
školního časopisu, která s vydatnou pomocí
mnoha dalších spolupracovníků pro vás
připravila čtyři čísla magazínu. V novém
školním roce na její místo nastoupí další
mladí elévové cechu žurnalistů, aby převzali
pomyslnou štafetu a pokračovali v často
nesnadné

práci při sestavování tohoto

házení talířem, vybíjená a další závodivé hry,
které připravily naše paní učitelky tělesné
výchovy Petra Zíková a Dana Cypriánová.

periodika. Přejeme jim, ať s vervou a energií
neutuchající

dál

nesou

prapor

našeho

čtvrtletníku a podle svých sil a schopností
modelují jeho tvář.
K. Sláma

Sportovní den ředitele školy
I v letošním roce proběhla na naší škole
oslava Mezinárodního dne dětí osvědčenou
formou Sportovního dne ředitele školy. Ten
spočívá v tom, že hned ráno všichni vyrazíme
na nedaleký Tyršům stadion, který má naše
škola důkladně zamluvený, a tam na různých
částech toho sportoviště usilovně soutěžíme
v různých disciplínách.
Tradiční je pochopitelně fotbal, na krásné
trávě hlavního stadionu nehrajeme každý
den. Vedle kopané je další obvyklou cestou
k získání co největšího počtu bodů
přehazovaná a volejbal, letos nechybělo ani
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Na závěr pak sečteme dosažené body a
hned vidíme, která třída si vedla nejlépe a
která o maličko hůř. To ale není tak úplně
důležité, hlavní je, že ten den se nemusíme
učit a ještě dostaneme sladkou odměnu,
pomocí které doplníme na hřišti zanechanou
energii. Také počasí nám letos opravdu
přálo a tak Sportovní den ředitele školy
neměl chybu!
Fotografovala Tereza Jelínková, IX. A
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Vítezství v dopravní soutěži
Tým naší školy, vedený panem učitelem
Mgr. Milanem Holickým, ani letos nezaváhal
a s přehledem zvítězil v okresním kole
dopravní soutěže, kam postoupil po
předchozím taktéž vítězství v kole oblastním.
Následný postup do krajského kola, které se
v letošním roce konalo v Prachaticích (a to
bohužel za velmi nevlídného počasí, kdy
s malými přestávkami takřka celý den pršelo
a zima byla ukrutná) byl tedy kýženou
odměnou a především novou zkušeností pro
členy našeho týmu.

Za podmínek na hranici regulérnosti a
v obrovské konkurenci řady škol, z nich
některé se přímo programově věnují
dopravní výchově, obsadili naši závodníci
čtvrté místo, přičemž třetí a potažmo i to
druhé jim uniklo skutečně jen o pár, o několik
málo bodů. Je tedy potřeba jim poděkovat za
vzornou reprezentaci nejenom naší školy, ale
celého jindřichohradeckého okresu a
připomenout si tyto okamžiky ještě alespoň
několika obrázky.
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Fotografoval Mgr. Milan Holický
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…ze žákovských prací…
Opět po čase se vracíme k publikování
vybraných slohových prací žáků naší školy,
tentokrát nabízíme dvě úvahy žákyň osmého
ročníku.
Zuzana Fejtová:

Co je vlastně štěstí ?
Nemůžeme ho přece vidět. Sáhnout si na něj,
ani ho cítit. Tak co to štěstí vůbec je ? Jak ho
poznáme? A kde ho hledat?
Každého z nás dělá šťastným něco jiného.
Pro někoho je štěstí rodina a přátelé, pro
jiného zas peníze, dělat, co nás baví, být
zdraví a spousta dalšího. Ale pro všechny
z nás je štěstí důležitým, nepostradatelným
prvkem v životě.
Možná jen výmysl nás lidí, možná potřeba
vyvážit to špatné v našem životě něčím
lepším. I v neštěstí hledáme nepatrné
záblesky štěstí.
Každý máme jinou představu o štěstí. Pěkné
místo, sluníčko, nebo sníh, samota, nebo
spousta lidí kolem. Do našich životů bychom
se měli snažit si různé radosti přidávat sami
a ne jenom čekat, až se ta „zlatá muška“
objeví v našich dveřích. Když se nad tím
zamyslíme, proč bychom měli považovat za
štěstí výhru v loterii a ne to, že na chodníku
najdeme dvacku ? Myslím, že lidé ubíjejí
štěstí svou chamtivostí. Něčeho máme
dostatek, a přesto chceme víc a víc. Vztahy
se mění ve sdílení na facebooku, běhá se na
běžeckých pásech a ne venku v přírodě, ze
hřišť zmizel dětský smích k počítačům a
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televizím. A když potkáme kamaráda na ulici,
mluvíme o tom jako o velkém štěstí, přitom
by stačilo vzít telefon a tomu štěstí napomoct
tím, že kamaráda pozveme na návštěvu.
Vždyť všechno jde, když se chce. Nebo snad
ne? Myslím, že se lidé bojí být šťastní,
protože by jim ostatní záviděli.
Já osobně jsem nejšťastnější na koni. Z jeho
hřbetu je svět hned šťastnějším místem. To
se lehce zapomíná na špatné známky,
domácí práce a úkoly, hádky s kamarády či
rodiči. A ať je počasí jaké chce, v ten moment
si užívám ten úžasný pocit.
Místo čekání na něco velkolepého bychom
se měli naučit radovat z maličkostí. Vždyť i to,
že jsme na světě a že jsme zdraví je štěstí a
taková sklenka čisté vody by se taky dala
nazvat štěstím. Nebo snad ne ?

Eliška Bílková:

Jaká budu matka?
Často mě napadá spousta otázek
ohledně toho, jaký budu rodič? Pokud vezmu
v úvahu, že podle statistik se v naší malé
České republice rozvede téměř každé druhé
manželství, děsí mě představa, že zůstanu
na výchovu svých dětí sama.
Jaká ze mě bude matka? Podle
neúprosných genetických zákonů mi hrozí,
že opravdu příšerná. Modlím se, abych
nepřišla unavená z práce, hladově se
rozhlédla po bytě, práskla nákupními taškami
o stůl a začala nahlas vyčítat svým krásným,
nadaným, talentovaným dětem, proč
zatraceně nevyndaly umyté nádobí z myčky,
když už jsou doma dvě hodiny! Pohled na
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americký animovaný program na televizní
obrazovce mě přivede k šílenství. Ne, to
opravdu nikdy!
Každé dítě si myslí, že bude rozhodně
lepším rodičem, než byli ti jeho. Je správné
být na děti přísný? Myslím, že do jisté míry
určitě ano. Je přeci normální, aby dítě svého
rodiče poslouchalo, protože je to on, kdo za
něj nese zodpovědnost. Proč některé děti
nedokážou
udržet
pozornost?
Proč
nesnídají? Proč jsou vybíravé v jídle?
Protože je to doma naučili. Jak mohu
dosáhnout toho, aby moje děti vyrostly jako
slušní, vzdělaní a schopní lidé? Já budu na
své potomky důsledná. Dohlédnu na to, aby
mě poslouchaly a znaly své hranice.
Obejdu se bez přísnosti, vyhrožování a
trestů? Moje mamka by teď jistě napsala
velké tiskací NE! A co já? Jsem definitivně
rozhodnutá, že překročím stín své báječné
maminky a stanu se nejlepší mamkou.
STOP! Naštěstí teď ve svých 13 letech
nemám zapotřebí strachovat se z toho, jaká
budu matka. Horší to mají holky v Africe.

2014/15

První v miniházené !
Čtvrtým a posledním kolem turnaje
Jindřichohradecké školní ligy miniházené byl
ve středu 22. dubna završen pozoruhodný
seriál této soutěže a ve známost vešly jak
výsledky tohoto závěrečného kola, tak
zejména výsledky celého turnaje. A hádejte,
kdo je celkovým vítězem? Ano, je to náš tým,
skvělí „Borci z trojky“, kteří v kategorii žáků 4.
– 5. tříd deklasovali ostatní družstva a získali
na jeden rok velký zlatý putovní pohár. A

Obě žákyně vede Mgr. Jaroslava Maxová,
zástupkyně ředitele školy

nepochybujeme o tom, že udělají všechno
pro to, aby vítězství obhájili a pohár si
podrželi. Nejlepší střelkyní celého turnaje pak
byla po sečtení všech branek vyhlášena naše
žákyně Tereza Camrdová! A ještě dodáváme
výsledky závěrečného, čtvrtého kola seriálu:
Borci z trojky první s nejužitečnějším hráčem
Vladanem Primakem, Černé pumy sedmé,
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s
nejužitečnějším
hráčem
Jordanem
Oupohem (vše kategorie 4.-5.třída) a
v kategorii žáků 1.-3. tříd skončili naši Draci
na
velmi
pěkném
třetím
místě
s nejužitečnějším hráčem Davidem Camrdou
a Sršni s Karlem Gráfem na místě čtvrtém.
Nejlepší hráčkou tohoto závěrečného kola
pak byla vyhlášena naše žákyně Adéla
Brabcová. Gratulujeme!

Nejlepší v Discgolfu
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V hokejbalu druzí
V okresním kole „Hokejbalu proti drogám“
jsme byli tentokrát druzí, ovšem nejlepším
hráčem celé soutěže byl vyhlášen žák naší
školy, Martin Pavlík ze VII. B – a jeho
spolužák Filip Šimek získal ocenění pro
nejlepšího brankáře! No a sportovní
zpravodajství na této a předchozí straně
uzavřeme ještě zmínkou o krajském kole
silového čtyřboje, které proběhlo v tělocvičně
TJ Slovan v úterý 31. března 2015 a
reprezentant naší školy Patrik Šiman, žák
VIII. B, obsadil v konkurenci dvaceti sedmi
siláků, vybraných ze škol celého kraje,
vynikající páté místo! Soutěžilo se ve šplhu,
trojskoku, shybech a lehsedech. Patrik
překonal i specialisty ze sportovního
gymnázia, čas ve šplhu měl 5,63 s,
v trojskoku 690 cm, 21 shybů a 23 lehsedů.

Ano, i této relativně nové disciplíně, ve
druhém ročníku celoměstského turnaje
jindřichohradeckých škol, konaném na
sklonku května v Mertových sadech, patřil ten
nejvyšší stupínek s magickým číslem jedna
naší škole, konkrétně pak v kategorii
jednotlivců Vlastimilu Medkovi z IX. B. Ani
v kategorii děvčat jsme nedopadli špatně,
čtvrté místo Venduly Kálesové a šesté
Kateřiny Markové (obě IX. A) je v konkurenci
osmnácti vybraných závodnic nesporným
úspěchem!
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F O T O KOLÁŽ
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Foto Tereza Jelínková, IX. A
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Krásné a dlouhé prázdniny přeje, za přízeň a pozornost děkuje
a[ŠIMA
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se nerada
…ročníku]
…Vaše redakce ! (Foto na stránce Vojta Zimmermann,
2014-2015
/ 4. číslo V.
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