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NA ÚVOD NOVÉHO ROKU
Vánoce jsou šťastně za námi (však se
Ježíšek i letos nalopotil, aby všechny
obdaroval, jak se patří), Silvestr a Nový rok
jakbysmet a před námi další, v pořadí druhé
číslo školního časopisu letošního v pořadí
šestého již ročníku. A spolu s ním také závěr
prvního pololetí s vidinou blížícího se
vysvědčení. Sedmáci odjíždějí na lyžařský
výcvikový kurz do osvědčené Železné Rudy
a redakční rada může bilancovat a hodnotit
polovinu své práce. Rád bych na tomto místě
poděkoval především Elišce Bílkové z IX. B,
jejíž výtečné příspěvky prakticky nevyžadují
další redakční úpravu ani doplnění. Třeba si
někdy obor žurnalistiky vybere za své
povolání, nevíme. Ale také ostatní členové
redakce vyvíjejí nemalou snahu a výsledek
jejich společné práce máte před sebou. Tak
pěkné počtení a úspěšný nový rok 2016!
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Byla naprostá tma. Ticho se rozléhalo
každičkým koutem haly a my se jakožto
děsivá strašidla neslyšně pohybovali po
místnosti. Náhle zavrzaly dveře a do tajuplné
atmosféry vtrhli prvňáci. Myslím si, že jsme si
všichni naivně mysleli, že se budou bát. Opak
byl pravdou. Ale po předčtení pověsti o Bílé
paní se v jejich očích postupně strach jevil.
Vyvolávali jsme společně Bílou paní, která se
již vznášela po schodech, až jeden malý
klouček nenápadně a zároveň nechápavě
syknul ,,Hustýýý…“.

K. Sláma

Bílá paní
Den se téměř celý zahalil do tmy, když jsme
se shromáždili ve třídě. Převlekli jsme se do
různých ,,hábitů“, které jsme našli někde
doma, zamaskovali jsme se barvami na
obličej a vydávali se za strašidla… Zatím co
my všichni jsme vypadali jako bychom právě
vylezli odněkud z … bažiny (spíše
z kanálu)…, Lucka představovala Bílou paní
oblečenou do krásných bílých šatů.
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Brali jsme si děti po dvojicích, ale našlo
se i těch pár odvážlivců, kteří chtěli jít
jednotlivě (většinou to byli kluci, kterým se
nezamlouvalo jít s holčičkou ve dvojici), a
vedli je na stezku odvahy, která byla
naplánována předem.
I když děti dodnes tvrdí, že se ničeho
nebály a mnoho z nás poznaly už na hale,
bylo zajímavé je pozorovat na jednotlivých
stanovištích.
1. zastavení – děti se lehce zbarvily do
zelenomodré, když uviděly Ježibabu, která
po nich chtěla, aby složily puzzle. Ale přes
všechny obavy se jim podařilo obdržet
razítko a mohlo se pokračovat dál.
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2. stanoviště – mdlý výraz se u prvňáků
změnil na obličej plný pochyb, zda
nadcházející úkol splní. Tento úkol byl
opravdu jeden z nejtěžších…poznej číslice
od jedné do desíti…, ovšem i tato nadlidská
práce se povedla drtivé většině (samozřejmě
za vydání maximálního soustředění).
3. zastávka - (jestli jste si mysleli, že lidská
pokožka se nemůže přizpůsobit svému okolí,
jste na omylu, protože ve chvíli, kdy se
prvňáci setkali s…s nepopsatelným tvorem z
bažiny jenž stál nad další z úloh, jejich
růžovoučké tváře se rázem zbarvily fialově,
žlutě a zeleně najednou. Když jsem se
zeptala ,,Bojíš se ?“, dostalo se mi jasné, ale
nepříliš přesvědčivé odpovědi ,, Ne“. Děti
splnily požadované a vydali jsme se dál.
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4. a poslední zastavení - teď jsem se opravdu
nejvíce bála já. Neměla jsem strach ze
strašidelných spolužáků, kteří poletovali ve
tmě, ani jsem se nebála o děti. Ale o své
ruce…děti mi je tak srdcervoucně mačkaly,
až se postupně měnily jako jejich tváře.
Doufala jsem, že na vystrašené děti Martin
brzy přestane mluvit hlubokým, zvučným
tónem v hlase a že se mi nepolámou kůstky
v dlaních.
Děti ukončily stezku prolezením
dlouhého tunelu a pak jsme se vydali na
diskotéku, kde se až do roztrhání těl tančil
Ptačí taneček. Napsala bych, že se tančilo do
půl osmé večer, ale jistě by aspoň jedno dítě
z 1.B řeklo ,,Tak dlouho do noci jsem ještě
nikdy netančil!“ .
Bylo hezké se zase chvíli starat o naše
malé kamarády.
Za 9.B Eliška Bílková

Se školou do Prahy
Na konci října se třídy 6. A a 6. B ze 3. ZŠ
Jindřichův Hradec vypravily na exkurzi do
Prahy. Ta započala hned velkým zážitkem plavbou po Vltavě na lodích, kde jsme dostali
perník a čaj a taky spoustu zajímavých
informací, např. proč se Praha jmenuje
Praha, které významné stavby lemují oba
vltavské břehy a jak se jmenují podplouvané
mosty. Když plavba skončila, šli jsme s
průvodkyní přes Karlův most a prohlédli si
tam různé sochy. Po Karlově mostě přišel na
řadu velmi majestátní chrám sv. Víta s hroby
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králů, no prostě nádhera! To už jsme došli na
Pražský hrad (po hodně dlouhých schodech),
byla tam spousta policistů a vojáků. Navštívili
jsme velký Vladislavský sál. Ve vedlejší
místnosti vystavovali korunovační klenoty
(samozřejmě repliky). Nakonec jsme si
prohlédli malá muzea a Zlatou uličku, kde se
nám (ovšem jenom na chvíli) ztratili dva naši
spolužáci.
Byl to prostě skvělý výlet!
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V 1. B na nás čekali prvňáčci, kteří se
nepokoušeli zakrýt svůj strach. Po nevinném
zastrašení nám děti přednesly připravené
básně. Andělé rozdali sladkosti. Zlobivci
přidali další básničky a chraptivým hláskem
přislíbili Mikuláši (našemu vysokému Adamu
Zemanovi), že už zlobit nebudou a nebudou.

Matyáš Závodský, 6.B

Čer tí kamarádi
Nadešel dlouho očekávaný den páteční,
čtvrtého prosince to bylo. Nastala třetí hodina
vyučovací, a všichni deváťáci se seskupili do
dílen, aby se převlekli do čertovských,
andělských, či mikulášských masek. Po
možná až přehnaných přípravách jsme se
vydali na I. stupeň, potěšit své malé
kamarády.
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„A budeš si pravidelně čistit zoubky?“
„Budeš si uklízet v pokojíčku?“
„Budeš poslouchat maminku a paní
učitelku?“
Tak přesně na takový typ otázky vždy
zřetelně zaznělo velmi srozumitelné : „Ano!“
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Potom jsme se vypravili do 2. B. Nejdřív
mezi lavice vběhli čerti. Řinčeli řetězy a děti
se v lavicích čím dál tím víc přisunovaly
k sobě. Pak se znovu rozrazily dveře a do
strachem ztichlé třídy vplul majestátní
Mikuláš obklopen půvabnými anděly. Nastal
čas na stejné otázky jako v 1. B (ačkoliv to
nikdo nečekal, nakonec i druháci odpovídali
jednoznačně: „Ano.“)

Ve 3. a 4. třídě se postup vymáhání
slibu týkajícího se zlepšení chování
nezměnil. Ostatně - proč by se měl měnit,
když dosud vyhovoval? Ano, i my jsme
poněkud naivně doufali, že tento každoroční
postup „vydírání dětí“ i zde zabere.
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unaveným čertům, kteří se do jejich třídy
sotva dovlekli. Čerti bušili do dveří, dupali,
vrčeli, funěli, prskali…, ale marně. Děti se jen
smály a jeden přes druhého křičely: „Já chci
do pekla!“. Co na to říct? No ani Mikuláš
Adam nevěděl, a tak v krizi bohužel začal
s obvyklými frázemi… Celá 5. třída se svíjela
v mohutných a neřízených záchvatech
smíchu, když se Adam zeptal, zda si
v příštím roce budou lépe uklízet své hračky.
Čerti se pokoušeli udržet morálku a strašili
svým obvyklým „Blblblbl!“, ale děti tím ještě
více rozesmáli… Třída se chechtala natolik,
že nebyla schopna říci ani jednu básničku.
Spravedlivý Mikuláš nakonec rozhodl, že
mají na výběr. Buď předvedou básničku,
nebo si trochu zacvičí. Tak si zlobivci udělali
30 dřepů. Rozloučili jsme se slovy „Za rok
jsme tu zas.“ A za dalšího výbuchu smíchu
jsme se vypařili, ano, docela, jen trochu toho
pracně vyrobeného smradu zanechali…
Jak nevděčná a nedoceněná práce, to
čertovské řemeslo!
Eliška Bílková, IX. B

Ale v 5. B jsou děti poněkud drzé, místy
zlobivé a bez kousku úcty ke starším,
vypelichaným, všivým a přece jen už trochu
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Vánoční turnaj
Patřil mu opět předposlední den školy
v minulém kalendářním roce a přivedl do
sportovní haly žáky druhého stupně, kteří
soutěžili ve dvou kategoriích. Šesťáky a
sedmáky čekala sálová kopaná, vybíjená a
přehazovaná, osmáci a deváťáci vyměnili
vybíjenou za bum bác ball a všichni
dohromady soupeřili ze všech sil.
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zvítězila IX. A, druzí se umístili žáci z VIII. B
a o třetí a čtvrté místo se svorně dělily třídy
IX. B a VIII. A. Gratulujeme ale všem, neboť
zápolili usilovně, naplno a docela týmově,
prostě jak se patří.

Z chovatelského kroužku
Určitě neprávem byl dosud opomíjený
chovatelský kroužek. Vede ho paní učitelka
Marie Sekyrová a následující obrázky vypoví
určitě víc, než sálodlouhé popisování. Ovšem
přání do nového roku pro mladé chovatele si
neodpustíme: Ať se daří jim i jejich pašákům!

Cílem bylo vyhrát putovní pohár ředitele
školy
prostřednictvím
maximálního
bodového zisku po součtu všech disciplín.
Nad tím ovšem bděly paní učitelky Zíková a
Cypriánová a nad regulérností jednotlivých
soubojů zvláště vybraní a proškolení
rozhodčí. A zbývající čas do vánoční nadílky
tak zase o něco rychleji a lépe ubíhal.

No a výsledky se sluší také připsat, byť
nebyly úplně nejdůležitější. Tak tedy – první
místo v kategorii mladších žáků získali ti ze
VII. B, druzí byli žáci VII. A a na místě třetím
stála VI. A. V kategorii starších žáků slavně
[ŠIMA 2015-2016 / 2. číslo VI. ročníku]
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Vernis áž fotovýs tav y
Počátek prosince byl na naší škole ve
znamení akce doposud nevídané, proto
netradiční, nové, překvapivé a zajímavé.
Tato událost znamenala docela novou
možnost
prezentace
schopností
a
dovedností žáků (současných i bývalých),
kteří nabídli a zapůjčili své fotografie na
výstavní panely. Měli jsme štěstí, protože
renomovaná firma Fotolab a.s. Praha
prostřednictvím
svého
marketingového
manažera Petra Turečka sponzorskou
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zde vystavovali: Vojtěch Zimmermann,
Matyáš Janíček, Jakub Rybka a Tereza
Jelínková. Vernisáží prováděl pan učitel
Karel Sláma. Hlavní slovo měli také ředitel
školy Ladislav Chocholouš, vystavující autor
Vojtěch Zimmermann a již výše zmíněný
zástupce společnosti Fotolab. Ten předal
oceněným mladým fotografům poukázku na

výrobu fotoknihy a další drobné dárky. Závěr
vernisáže oživilo hudební vystoupení žákyň
9. A, které hrály na kytaru a zpívaly. Výstava
se velmi vydařila a velké poděkování za její
nesnadnou přípravu, trpělivou práci s autory
a finální instalaci exponátů patří paní učitelce
Mgr. Růženě Korandové. Děkujeme a těšíme
se na další ročník!
formou zajistila tisk a také příslušnou
adjustáž vystavených snímků a nemálo tak
přispěla k úspěchu celé výstavy.

Vendula Vaňásková, IX.A

V pátek 4. prosince se tedy mohla
uskutečnit vernisáž výstavy fotografií
současných i bývalých žáků naší školy. Fotky
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dramatického kroužku:

číslo druhé
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pardon,

Mladí chovatelé zasahují:

…a ještě ohlédnutí za vánočním turnajem.
Fotografoval Vojta Zimmermann z IX. B
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Postřehy
fotografické…

Dobrý vstup do nového roku všem milým čtenářům
[ŠIMA 2015-2016 / 2. číslo
VI. ročníku]
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…Vaše redakce !

