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NA ÚVOD NOVÉHO ROČNÍKU
Dovolte tradičních několik málo slov

2015/16

seznámili se, abychom vzápětí pokračovali
ven do příjemného areálu naší školy, kde už
čekali nadšení rodiče i prarodiče s foťáky.

k dalšímu, již šestému ročníku našeho
časopisu. Prázdniny jsou dávno za námi,
školní rok v plném proudu a stejně tak v pilné
práci nová redakční rada. Její složení jste
četli na titulní stránce magazínu a já těmto
mladým

žurnalistům

stejně

jako

jejich

předchůdcům přeji dostatek sil, nápadů a
energie pro koncipování dalších minimálně tří
čísel. Vím, že si přejí navázat na své úspěšné
a dnes vlastně již bývalé kolegy a již dosti
vysoko

nastavenou

laťku

třeba

ještě

maličkou přizvednout. Ať tedy dál nesou
prapor našeho čtvrtletníku a podle svých sil a

Vzápětí se dostavil pan ředitel školy Ladislav
Chocholouš, paní zástupkyně Jaroslava
Maxová, místostarosta Jindřichova Hradce
pan Bohumil Komínek a v neposlední řadě
také paní vychovatelky, ke kterým budou
prvňáčci chodit do družiny.

schopností modelují jeho přívětivou tvář.
K. Sláma

Zahájení nového školního roku
Letošní rok jsme zahájili v úterý 1. září my
(deváťáci) naposledy a prvňáčci poprvé na
této škole. Poté co jsme se všichni sešli před
školou, vstoupili jsme do první třídy a uviděli
konečně své dlouho očekávané prvňáčky.
Někteří byli vystrašení a jiní natěšení.
Ovšem, potkali jsme se s nimi již před více
než půlrokem u zápisu, ale tady to bylo něco
jiného. Pečlivě poslouchali svojí paní učitelku
Marii Sekyrovou. Potom už jsme si každý
zavolal svého prvňáčka, pozdravili, přivítali a
[ŠIMA 2015-2016 / 1. číslo VI. ročníku]

A nastalo velké vítání a představovaní a
fotoaparáty
cvakaly,
aby
ta
chvíle
nejslavnostnější byla zachycena na památku
a pochlubení a ukázání všem. Postupně
zazněla jména všech nových žáků, kteří
provázeni vždy svým velkým kamarádem
z devítky dokráčeli k podiu, aby převzali
krásné dárky v podobě pomůcek do školy a
památečního listu a rukoupodáním řediteli
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školy a místostarostovi města stvrdili své
odhodlání vést si od prvního dne co nejlépe.

2015/16

přes metr a najednou se k vám řítí přerostlý
deváťák, který na vás mluví hrubým
hlubokým hlasem, chytne vás za ruku a vleče
vás neznámou chodbou ven . Zatím co on
udělá jeden krok, vy běžíte. Vzhlédnete
vzhůru a na vaší nenápadnou otázku ,,Kam
jdeme?“ se ozve mručivé ,,Dělej“… Je to
zvláštní, ale nikdo nebrečel.

Nakonec jsme společně ve svátečním defilé
prošli kolem celého areálu školy, odvedli
prvňáčky do jejich lavic a rozloučili se. Projekt
Velký a malý kamarád se nám všem moc líbí
a nadšeně chodíme za prvňáčky a užíváme
si s nimi přestávky a hlavně spřádáme plány
na další a další společné akce...
Vendula Vaňásková, IX. A

Zahájení školního roku 2015/2016
Prázdniny jsou za námi a, jak jistě všichni
víte, do školy se nejspíš nikdo netěší …ani
děti …ani paní učitelka. Ale asi nejvíc
očekávání v sobě mají prvňáčci. A my jsme
se tak mohli přece těšit - alespoň na ně.
Protože většina z nás měla v osm hodin
ráno ještě půlnoc, byla představa brzkého
vstávání zcela otřesná. Časně ráno jsme se
neochotně scházeli před školou a potom
jsme se už s výrazně lepší náladou přesunuli
do 1. B. Tam už čekali ustrašení prvňáci,
které jsme odvedli před pavilon. Bylo
neuvěřitelně vtipné vidět ten velký rozdíl – ve
věku i samostatnosti …Děti byly ale moc
hodné a ani se nás moc nebály…no jen si
představte vnímat svět jejich očima. Jste
poprvé ve škole, nikoho neznáte, měříte něco
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Před
pavilonem
stáli
rodiče
s nažhaveným fotoaparátem, aby si tento
den D zaznamenali. Když je děti spatřily,
náhle se uklidnily a s nefalšovaným
úsměvem na tváři převzaly dárek a pamětní
list z rukou pana ředitele a zastupitele
našeho města. Nakonec si den užili všichni a
od té doby se o naše malé kamarády z 1. B
rádi staráme .
Eliška Bílková z 9.B

Stránka 3

Š

I

M A

číslo první

Lední kamarádi
Ve středu 23. 9. 2015 prvňáčci,
nastoupili
společně
s paní
učitelkou
Sekyrovou, paní vychovatelkou Coufalovou a
dalšími družinovými dětmi na Zimní stadion
Jana Marka. V šatnách si pracně nazuli
brusle a jako naschvál až chvíli na to přišli
pomocníci deváťáci s panem učitelem
Štefkou. Všichni se přivítali, společně
dokončili šněrování a pokračovali na led.

2015/16

zvířata. Opakovaly více či méně zdařile
rozmanité figury, postoje, úkroky, náklony a
přešlapy, načež je paní učitelka vyzvala:
,,Tak a teď se pokuste o to, abyste se dostaly
až ke mně.“ A snažily se převelice, byla to
podívaná nevšední. Ovšem my deváťáci
jsme přispěchali s mírnou dopomocí a
společně se nám pomalu pomaloučku začalo

dařit. První bruslení se samozřejmě neobešlo
bez pádů, srážek dětí, narážek do mantinelů
a dalších malých ,,katastrof“, ale naštěstí se
nic nepříjemného nepřihodilo a prvňáčci
jásali a domů nechtěli.

Někteří rovnou znamenitě bruslili, ale
mnozí potřebovali pomoc. Tudíž někteří
deváťáci bruslili samotní, většinou ovšem
pomáhali spolužákům a především malým
kamarádům. No zkrátka a dobře - nikdo se
ani na okamžik nenudil. Pokus stíhal pokus a
časem se ukázalo, že pořádná instruktáž
bude pro část bruslařů docela nezbytnou.
Paní učitelka to konstatovala také a ujala se
sama nesnadného úkolu. Žáčky postavila
pěkně do řady a předcvičovala. Děti byly
medvědi Brumlíci, polární lišky a další různá
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Ve dvě hodiny už nikdo neměl být na
ledě, takže okolo tři čtvrtě na dvě paní
vychovatelka společně s paní učitelkou
začaly malé bruslaře lákat z ledu opět na
zem. Všichni se odebrali do šaten, jenom
deváťáci ještě chvilku zůstali na ledě.
Nicméně úderem hodiny čtrnácté byli už
úplně všichni v šatnách a pomalu i na
odchodu. Deváťáci se rozloučili se svými
malými kamarády, prvňáci se svými velkými
kamarády, ale všem zůstaly zážitky na pěkně
dlouhou dobu.
Lucie Neuwirtová, IX. B
Fotografoval Vojta Zimmermann, IX. B
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poděkování. Výstavní prostory vkusně
VÝSTAVA OVOCE, ZELENINY
A KVĚTIN zdobila řada výtvarných prací žáků z
I přes letošní velmi suché léto byla na naší
škole na hale pavilonu II. stupně uspořádána
tradiční „Výstava ovoce, zeleniny a květin“,
pochopitelně i tentokrát za spolupráce
s jindřichohradeckou organizací Českého
svazu zahrádkářů. Probíhala ve dnech 22. 9.
- 24. 9. 2015.

Výstavu zahájil a všechny přivítal náš pan
ředitel Ladislav Chocholouš a poté se slova
ujal Ing. Zahradník. Zasvěceně pohovořil o
pěstování ovoce, zaměřil se tentokrát na
jména odrůd a okolnosti jejich vzniku.
Příjemná atmosféra byla doslova provoněná
a dotvářelo jí mimo jiné i tematicky zaměřené
vystoupení pěveckého sboru Pěnice.

druhého,
ale
i
prvního
stupně.
Nejen děti, ale i dospělí si zde mohli
vyzkoušet své znalosti o ovoci a zelenině u
testovacích stanovišť, která jim připravili žáci
9. tříd.

Výstavu doplnila poutavá prezentace o
spoustě druhů ovoce a zeleniny. Pro všechny
hosty vernisáže bylo připraveno i velmi
chutné občerstvení, nechyběla tradiční
cmunda čili bramborák, ale také opečené
brambory a další delikatesy. Naše výstava
měla velký úspěch, svědčí o tom i početné
zápisy v návštěvní knize a radost v očích
návštěvníků.

Tereza Bártů, IX. A
Na výstavě mohli návštěvníci (a nebylo jich
za tři dny málo) zhlédnout mnoho exponátů
od žáků naší školy, kterým tak patří velké
[ŠIMA 2015-2016 / 1. číslo VI. ročníku]

Fotografoval Vojtěch Zimmermann, IX. B
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DRAKIÁDA 2015
V úterý 29. září 2015 jsme se okolo druhé
hodiny odpolední vydali s našimi malými
kamarády na Jindřichohradecké letiště.
Cesta byla kratší, než jsme všichni očekávali.
Už když jsme se blížili k letišti, bylo docela
jasné, že nám to bude krásně létat. Foukalo
totiž báječně. Jakmile jsme dorazili na
travnatou plochu, po uložení batůžků
s občerstvením propukly horečné přípravy
k prvním letům. Kompletování a vyvažování
draků, rozvinování šňůr, výběr vhodného
místa, kontrola směru větru a další
nezbytnosti, se kterými deváťáci mohutně
pomáhali svým prvňáčkům.

Není divu, že po čase většině z nás pěkně
vyhládlo a možnost opečení buřtíků na ohni
stala se lákavou a vítanou. Dřevo na oheň již
předem připravili žáci sedmého a osmého
ročníku. Draků ve vzduchu rychle ubývalo a
to bylo znamením, že se blíží závěr letošní
Drakiády a spolu s ním vyhlášení nejlepších
draků, nejlepších „pilotů“, nejdelších letů a
dalších nej, nad kterými bděla i letos paní
učitelka Dana Cypriánová. Pak už nic
nebránilo našemu návratu zpět do školy.
Zkrátka a dobře - letošní drakiádu jsme si
všichni moc a moc užili.
Nikol Tinhoferová, 9. A

Konečně bylo vše hotovo a během chvilinky
se ve vzduchu objevilo hejno draků různých
velikostí, barev a tvarů. Třepotali se báječně,
jeden hezčí než druhý, strmě stoupali do

Draci a dráčata

nečekaných výšek, vláli a mohutně cloumali
svým úvazkem. Určitě by se rádi poohlédli po
vzdálenějším okolí, ale to jsme jim nedovolili.
Nicméně přece jenom došlo k několika
drobným „nehodám“. Draci se zapletli do
sebe, sem tam nějaký havaroval, ani potrhání
nebylo vzácností.
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Poslední zářiové úterý byl výjimečný den pro
děti naší školy. Konala se oblíbená,
očekávaná, pokaždé trochu jiná a tedy
jedinečná Drakiáda. Tato akce je jednou
z prvních v celoročním kamarádění prvňáků
a deváťáků, jinak projektu Můj malý a velký
kamarád. Celé vyučování se děti nemohly
dočkat, až půjdou odpoledne brázdit již
podzimní oblohu svými papírovými, ale také
velmi často celoplastovými draky všech
barev a velikostí. Konečně nastalo
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odpoledne a my se sešli před budovou naší
školy a vyrazili na jindřichohradecké letiště.
Už během cesty bylo zřejmé, že počasí nám
přeje a s pouštěním draků nebude skoro
žádná práce. Úspěšně jsme dorazili v plném
a hojném počtu. Rychle jsme shodili batohy

2015/16

Po chvilce se nad letištěm vznášelo barevné
hejno našich slavných draků. Vítr neustával a
draci spolehlivě vládli azurovému nebi. Ale
pak už to trochu záblo a přišel čas sednout si
k ohni, kde se tak báječně opékaly špekáčky.
Někteří u ohně načerpali tolik sil, že zvládli
hrát různé hry, mimo jiné na schovávanou,
ale našli jsme se včas a nikdo se neztratil.

ze zad a začali jsme si lámat hlavy
s přípravou draků do letuschopné podoby. Ti
co si zapomněli tyčky k sestavě draka, museli
improvizovat a na kostru použít pruty.
Nakonec se to všem povedlo a chvátali jsme
konečně pouštět.
Zbývalo jen vyhodnotit naše výkony a rozdat
sladká ocenění. Bylo to krásné odpoledne a
všichni jsme odcházeli s úsměvem na tváři.
Anna Švehlová, IX. A

Fotografoval Vojta Zimmermann, IX. B
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Postřehy
tentokrát
převážně fotografické

Pěkný zbytek kalendářního roku všem milým čtenářům přeje..
[ŠIMA 2015-2016
/ 1. číslo
VI. ročníku]
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