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V podvečer se prvňáčkům zjevila Bílá paní,
se kterou společně přivolali velké kamarády,

NA ÚVOD NOVÉHO ROKU

aby děti provedli po stanovištích, která byla

Vánoční prázdniny jsou za námi a před

porůznu rozmístěna v areálu školy. Děti

A

mohly potkat strašidelné stanoviště, plné

nejenom to – začal nám nový kalendářní rok,

děsivých zvuků, ale také stanoviště, kde si

je čas různých předsevzetí, plánů a úkolů.

užily plno radostných zážitků.

Jeden úkol už byl splněn, a sice příprava

Mohly se setkat s hodnou vílou, s legračním

tohoto vánočně – novoročního čísla našeho

strašákem

námi

naopak

školního

pololetní

časopisu.

vysvědčení.

Redakční

do

zelí,

s

okouzlujícími

rada

nezahálela ani minutu a tak se nám sešlo
hned několik nových článků, o řadě fotografií
ani nemluvě. Na úvod se ohlédneme trochu
zpátky, až do začátku loňského už listopadu,
kdy jsme prožívali Putování za Bílou paní.
Základní všeobecné

zpravodajství Katky

Heřmánkové doplňuje detailní informace
Kláry Šojslové. Tak si pěkně počtěte a hlavně
vítejte v novém roce 2017. Ať se vám vydaří!
K. Sláma

Za Bílou paní

keramickými panenkami, s Karkulkou a

Dne 3. 11. se jako součást "Velkého

Většinou byly děti statečné a v doprovodu

kamaráda" uskutečnil projekt devátých tříd

svého velkého kamaráda chrabře zvládly i ty

Bílá paní. Obě třídy již týden dopředu pečlivě

těžší úkoly. Celý večer zakončila příjemná

připravovaly

diskotéka, na které si všichni užili plno

svá

vlkem, nebo s lehce děsivými lebkami.

stanoviště,

aby

vše

proběhlo podle plánu. Své kostýmy na téma
strašidla

upravovaly

do

zábavy.

posledního

okamžiku.
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Cesta za pokladem Bílé paní

2016/17

Bílá paní na třetí volání sešla ze schodů, celá
ve své bělostné kráse.

Dne 3.11. 2016 naší školu navštívila Bílá

Řekla jim, ať se připraví na dobrodružnou

paní se svým sladkým pokladem. Na

cestu, která prověří jejich odvahu, důvtip,

prvňáčky čekala cesta plná čarodějnic,

obratnost, ale i znalosti ze školy. Kdo se bál,

chechtajících se šašků, mrtvoláků a jiných

mohl si vzít bonbon. Aby cestu prošli bez

strašidel.

malým

úhony, přivolali si na pomoc své velké

kamarádům přečetla jejich paní učitelka

kamarády z 9. B. Prvňáčci vytvořili dvojice či

Urmanová pověst O Bílé paní.

trojice a s deváťákem mohli vyrazit. U prvního

Aby mohli podniknout dobrodružnou cestu,

stanoviště na malé odvážlivce čekal hrozivý

Na

začátku

akce

začali ji přivolávat. První pokus nevyšel, a
proto to zkusili podruhé. Ani to nevyšlo, tak
že by šťastné číslo tři? A konečně se dočkali!

kostlivec Mr. Black, který je pouštěl dál za
podmínky,

že

mu

zarecitují

básničku.

Nejeden prvňáček se bál. To však nebylo nic
oproti tomu, co je čekalo. Druhé stanoviště
hlídal hrozivý šašek Joker a jeho kamarád
Mrtvolák. Když Jokerův smích děti uslyšely,
přeběhl jim mráz po zádech. Zde si mohli
žáčci prověřit, jak jsou na tom s matematikou.
Všichni vyvázli u Jokera bez úhony, takže si
k nedalekému stromu došli pro sladkou
odměnu. Avšak tam na ně čekal Mrtvolák,
aby na ně vybafl. Celý vystrašení se dostali
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hlídala
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ke třetímu stanovišti, kde na ně čekala

stanoviště

pohádková

stvoření

čarodějnická dvojka Manon Černozobá a

Křemílek a Vochomůrka.Zde museli předvést

Samara Modrokrevná. Manon a Samara si

svou obratnost- skákat přes švihadlo. A jako

pro prvňáčky připravili kurz létání na koštěti

na každém stanovišti, dostali bonbonky.

nebo mohli zazpívat písničku.

Konečně se malí žáčci dostali na konec
poutě, takže zamířili do budovy za Bílou paní.

Nikdo nebyl sežrán, a proto se vydali ke
čtvrtému

a

zároveň

předposlednímu

stanovišti, které hlídal voják. Školáčci museli
najít zloděje, který utekl z vězení. Za
dopadení dostali sladkou odměnu. Poslední

Ta tam čekala se sladkou odměnou v podobě
lízátka. Byla tam s ní i její pomocnice víla
Fialka. Když bylo po všem, čekalo na žáky 9.
B překvapení- jejich třídní trička dorazila!

A

při příležitosti této akce jim je rozdali malí
kamarádi z 1. B. Závěrem celé akce byla
veselá

diskotéka,

které

se

zúčastnili

společně deváťáci a prvňáci ze všech tříd.
Pro všechny to byl nezapomenutelný zážitek.
Klára Šojslová, 9. B
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v našich rukách krásné dárečky, které byly
určeny právě pro ně.
Na začátku nás naši mladší kamarádi
přivítali písničkami, které si nacvičili. Poté
následovaly veselé básničky, které recitovali
po skupinkách, čtení slabik, kterým se tak
poctivě věnovali a nakonec jsme se dostali i
k samotnému předávání slabikářů.

Předávání slabikáře prvňáčkům
V úterý 22. listopadu jsme se vydali předat
našim mladším kamarádům jejich slabikáře.
V každém z nich se nacházelo věnování od
velkého deváťáka, na kterém si dal každý
moc záležet.

Do první třídy jsme šli s paní učitelkou
Marsovou a rovnou jsme se rozestoupili
kolem třídy. Děti byly moc nadšené z toho, že
nás vidí v plném počtu a také proto, že viděly

[ŠIMA 2016-2017 / 2. číslo VII. ročníku]

Každý velký kamarád ho předal svému
prvňáčkovi před tabulí. Poté jsme si společně
stránku po stránce prošli a někteří kamarádi
z devátých tříd všem dětem něco z této knihy
přečetli. Když naše setkání skončilo, byli
jsme smutní, že musíme odejít, ale přesně
proto se už moc těšíme na další společnou
akci.

Za 9. A
Natálie Šimková
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Mikulášské dopoledne
5. 12. jsme byli navštívit žáky 1. stupně, jako
čerti, andělé a Mikuláš. 2. hodinu jsme se
začali připravovat. Čerti se namalovali na
černo , aby je děti nepoznaly. Andělé si vzali

svá křídla a bílé šaty a také nezbytnou Knihu
hříchů a vyrazili jsme. Začali jsme v 1. A. kde
jsme strávili celou hodinu. Každý prvňáček
nám řekl svou básničku, za kterou dostal

2016/17

odměnu v podobě adventního kalendáře a
mandarinky. Nejzlobivější děti ovšem na pár
okamžiků skončily v pytli. Všichni prvňáčci
byli stateční, dokonce i ti, kteří se poněkud

báli, nám nakonec tu svou básničku řekli.
Čerti se pokusili odnést i paní učitelky
z některých tříd, ale děti je nedaly a paní
učitelky si přivedly zpět. 3. a 4. hodinu jsme
ještě pokračovali do zbylých tříd, kde nám
básničku říkali pouze zlobivé děti, jejichž
jména jsme měli pečlivě napsaná v Knize
hříchů. Nejhodnější děti dostaly po zásluze
lízátko. V 5. třídě paní učitelky Maryškové
nám žáci zazpívali písničku, kterou jsme také
rádi zpívali, když jsme byli stejně staří jako
oni. To už je ale pár let. Nadílka se povedla a
máme dojem, že budou mít žáci prvního
stupně na co vzpomínat. Ostatně – fotografie
na této a následující stránce jsou výmluvným
svědectvím.
P.S. …i ti pekelníci byli většinou dost vlídní.
Radka Chytrová, IX. A
/Fotografoval Ivo Miklík, IX. A/
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Fotokoláž čertovská
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Na shledanou v čísle
jarním – dubnovém !

Vaše redakce.
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