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 NA ÚVOD NOVÉHO ROČNÍKU 
 

    Dovolte tradičních několik málo slov 

k dalšímu, již sedmému ročníku našeho 

časopisu. (Náš časopis se váže na školní 

roky, tedy sedmý ročník znamená sedmý 

školní rok ve společnosti jeho čtyř čísel). 

Prázdniny opět utekly daleko rychleji, než by 

si většina z nás přála, a tak při otázce, jaké 

že ty letošní byly, odpovídáme unisono 

„Krátké!“, školní rok je v plném proudu a 

stejně tak v pilné práci nová redakční rada. 

Její zbrusu nové složení jste četli na titulní 

stránce magazínu a já těmto mladým 

žurnalistům stejně jako jejich předchůdcům 

v letech minulých přeji dostatek sil, chuti, 

nápadů a energie pro koncipování dalších 

minimálně tří čísel. Vím, že se opět pokusí 

navázat na své úspěšné a dnes již bývalé 

kolegy a docela vysoko nastavenou laťku 

třeba ještě maličkou přizvednout. Ať tedy dál 

nesou pestrý prapor našeho čtvrtletníku a 

podle svých možností a schopností modelují 

jeho navýsost přívětivou tvář.  

K. Sláma 

 

 

První den 

         Ve čtvrtek 1. září jsme po dlouhých 

dvouměsíčních letních prázdninách 

nastoupili zpět do školy. Tentokrát již jako 

velcí kamarádi našich prvňáků. Došli jsme si 

pro naše malé kamarády do jejich třídy, 

snažili se svého prvňáčka najít, poté jsme se 

seznámili s milými rodiči a počkali s nimi ve 

třídě, abychom je pak mohli slavnostně 

provést po celém venkovním areálu školy. 

Stoupli jsme si s nimi k podiu, kde postupně 

dostávali od svých paní učitelek a 

vychovatelek pamětní list a ještě k tomu 

nějaké věci do školy.  
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Ten den sice svítilo slunce, ale po ránu bylo 

přece jenom trochu chladno, které nám 

maličko znepříjemnilo celý již několik let 

zavedený rituál společného vítání prvňáčků. 

Také se občas stalo, že někdo zapomněl, jak 

se jeho prvňák jmenuje a pár okamžiků 

trvalo, než se upamatoval a vyrazil s ním 

k podiu.  

Ještě chvíli jsme si s našimi novými malými 

kamarády povídali, potom jsme je odvedli 

zpátky do třídy, rozloučili se a slíbili, že další 

den za nimi přijdeme znovu. Odebrali jsme se 

do své třídy a dozvěděli se, co vše se letos 

chystá v projektu Malý a velký kamarád. Akcí 

bude opět celá řada a zdá se, že si je 

společně užijeme!                                                                              

                                   Radka Chytrová, IX. A 

 
 

  

Bruslení žáků 1. a 9. tříd 

                Jako každý rok jsme i my šli se 

svými malými kamarády bruslit na zimní 

stadion. Letos tato událost připadla na 

středu 21. září. Jako doprovod s námi šel 

pan učitel Karel Sláma, který měl ohlídat 

průběh odchodu na stadion. Od třídní 

učitelky jsme dostali za úkol počkat na 

naše prvňáčky, ale jelikož druhá třída 

odcházela dříve než mi, pan učitel 

neváhal a následoval je. Vyšli jsme tedy 

bez našich mladších přátel, kteří na nás 

poté čekali před pavilonem druhého 

stupně. 

 

                Naštěstí to vše velice dobře 

dopadlo a opět jsme se shledali už 

v šatnách. Pomohli jsme mladším dětem 

vklouznout do bruslí, helmy a teplého 
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oblečení. Zanedlouho jsme mohli všichni 

společně vyrazit na led.  

Ze začátku se nám moc nedařilo dostat 

tam děti a došlo tak k menšímu zdržení, 

ale paní učitelky si to dokázaly ohlídat a 

všichni jsme si krásně zabruslili. Hodně 

našich kamarádů stálo na ledě poprvé, a 

tak jsme jim my, jako jejich opatrovatelé, 

pomáhali ze všech svých sil, abychom je 

to alespoň trochu naučili. Všichni jsme si 

navzájem pomáhali a byli jsme rádi, že 

jsme pohromadě.   Kolem nás také 

projížděl náš fotograf Ivo Miklík, kterému 

za fotky moc děkujeme. Když už jsme 

končili, znovu jsme pomáhali mladším 

kamarádům, ale samozřejmě i sami sobě, 

abychom se úspěšně dostali ze všech 

vrstev oblečení. 

 Při odcházení zpět do školy si vedl každý 

svého prvňáka, aby se mu nic nestalo. 

Rozloučili a jsme se a začali plánovat 

další společnou akci, na kterou už se moc 

těšíme. Bude to nejspíš tradiční Drakiáda 

na jindřichohradeckém letišti, ale o tom 

zase jinde. 

                           Natálie Šimková, IX. A 

Fotografoval Ivo Miklík, IX. A 
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Slovo o výstavě 

Ve dnech 20.- 23. 9 probíhala na naší škole 

každoroční výstava ovoce, zeleniny a květin, 

na které se podílela velká část žáků. Díky 

jejich výpěstkům, ale zejména také pomoci a 

spolupodílení se členů jindřichohradecké 

organizace ČSZ byla výstava nakonec velice 

bohatá, barvitá a pestrá. 

 I letos ji zahájilo  vystoupení školního 

pěveckého sboru spolu s úvodním proslovem 

ředitele školy a zástupců zahrádkářů. Mimo 

jiné zde letos bylo k vidění opravdu široké 

množství nejrozmanitějších exponátů. Od 

všemožných druhů ovoce a zeleniny přes 

květiny až ke včelařství.  

Někteří žáci přinesli celé bedny s ovocem a 

zeleninou. Každý návštěvník na začátku 

výstavy dostal občerstvení. Byly zde 

připravená stanoviště se soutěžemi pro žáky 

nižších ročníků. Výstavu navštěvovaly také 

paní učitelky ze školek se svými nejmenšími 

žáčky.  

Po splnění úkolů všech stanovišť byli žáci 

odměněni. A nejenom žáci, ale i rodiče se 

přišli na tuto výstavu podívat a to v hojném 

počtu.  

Výstava provázely informace o vystavených  

exponátech, které se zobrazovaly na 

projekčním plátně. Celá akce se i letos stala 

důležitým okamžikem v životě naší školy a 

počátku aktuálního školního roku.                                                                                           

Radka Chytrová, IX. A 
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P o s t ř e h y  i  t e n t o k r á t  p ř e v á ž n ě  f o t o g r a f i c k é  

Na shledanou v  čísle vánočně -- 

novoročním! 

Vaše (nová) redakce.  


