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JARO v PLNÉM PROUDU
nebo tak nějak podobně by se dalo začít
dubnové číslo školního časopisu, číslo
v tomto

sedmém

ročníku

vlastně

předposlední. Školní rok se nám také překulil
do posledního čtvrtletí a než se nadějeme,
bude tady pomalu jeho závěr. Mezitím ale
ještě ledacos stihneme, třeba přečíst si tohle
vydání. Tak s chutí do toho!
K. Sláma

Karneval na ledě
Nastal čas, kdy jsme se konečně dočkali
dalšího setkání s našimi malými kamarády.
Tentokrát proběhlo zase po delší době na
ledě, konkrétně ve středu 22. února. Nebylo
to ale jen tak ledajaké bruslení, ale bruslení
v kostýmech! Děti měly ty nejrůznější
převleky a rozmanité pěkné masky.

Nestačili jsme se divit jejich skvělé
nápaditosti! Kromě princezen, superhrdinů,
policistů nebo stavitelů byl k vidění i Harry
Potter, klauni nebo i čarodějnice.

Někteří deváťáci si pokreslili obličej
barvami, aby si bruslení se svými prvňáčky
co nejvíce užili. Všichni se kochali
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různorodostí masek a to i při závěrečné
přehlídce kostýmů.

Ale každá hezká akce jednou skončí a tak i
my museli náš karneval na ledě ukončit.
Uteklo nám to opět velice rychle.
Samozřejmostí bylo, že jsme našim
prvňáčkům pomohli dostat se ze všech vrstev
oblečení a nakonec je doprovodili až před
školu. Budeme na tento zážitek rádi
vzpomínat a už plánujeme další společnou
akci a moc se na ni těšíme.
Za 9. A Natálie Šimková, fotografoval Ivo
Miklík
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Projekt J. A. Komenský
Dne 27. března 2017 se na naší
základní škole uskutečnil projekt, kterým
žáci 8. B třídy připomněli narození
významného českého pedagoga a filozofa
J. A. Komenského. Žáci 8. třídy připravili
zajímavé prezentace pro své mladší
kamarády, žáky 4. a 5. ročníku.

Naše třída se rozdělila na 6 skupin a
každá skupina zpracovávala zadané téma.
Mladší spolužáky jsme seznámili nejprve
s těžkým osudem J. A. Komenského, s jeho
pobytem v exilu a velkou touhou vrátit se zpět
do
vlasti.

2016/17

mladší spolužáky připraveny křížovky a
doplňovačky a za správné odpovědi i sladkou
odměnu. Naši malí kamarádi pracovali
s velkým nadšením a úspěšně plnili zadané
úkoly. V závěru jsme pro ně připravili malé
překvapení v podobě zdramatizování jedné
historické události, kterou popisuje legenda o
sv. Václavu. Takto jsme přiblížili jednu
z hlavních zásad J. A. Komenského – škola
hrou. Komenský prosazoval názornost ve
vyučování a historii chtěl žákům vyložit za
pomoci krátkých divadelních vystoupení.

Doufáme, že se projekt vydařil a
všichni si z něj něco odnášíme. Mladší žáci
mnoho zážitků a poznatků a my starší hodně
nových zkušeností.
Za 8. B zpracovaly K. Hanzalová, H.
Kačeňáková, T. Poláchová, K. Zátopková

Dále jsme žákům představili nejdůležitější
díla, věnovali jsme pozornost např. učebnici
jazyka Orbis pictus nebo dílu Labyrint světa
a ráj srdce. Každá skupina měla pro své
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Ve znamení zápisu
Ano, ve znamení každoroční pravidelné,
důležité a očekávané slavnosti zápisu žáků
do prvních tříd se neslo úterý 4. dubna
letošního roku. Jak je už dávno zavedeným
zvykem, i letos byl tento rituál provázen
jakýmsi prologem další, nastávající kapitoly
pevně vžitého školního projektu Malý a velký
kamarád. Budoucí žáci devátého ročníku se
při něm seznamují se svými budoucími
kamarády, příštími žáky ročníku prvního. A
volí si a pečlivě vybírají a připravují určitý ráz,
rámec, podobu. Adepty školní docházky u
zápisu tak už vítali třeba Křemílek
s Vochomůrkou, Jeníček a Mařenkou nebo
třeba Ferda Mravenec. Letos ovšem to byl
Motýl Emanuel a Maková panenka.

Od vchodu pavilonu prvního stupně
nastávající školáky uvedli na halu a tam jim
zkrátili a zpříjemnili čekání na vlastní zápis na
několika pracovištích, kde si budoucí
prvňáčci tříbili různé dovednosti, došlo i na ty
tělocvičné. Všem to moc slušelo a dařilo se
neméně. Podívejte se na pár fotografií,
hovoří za všechno.
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Vítězství v pěvecké soutěži
Ve středu 5. dubna proběhlo na 1. ZŠ
v Jindřichově Hradci okresní kolo pěvecké
soutěže Jihočeský zvonek. Naši školu v této
soutěži vzorně reprezentovali a velmi dobře
uspěli tito žáci: Anna Janeková a Kristýna
Tomšová z 5. B získaly bronzové pásmo
v oboru duo pro I. kategorii. Dominika
Mitasová ze 6. B získala stříbrné pásmo

Úspěchy v basketbalu
V pondělí 13. března v okresním kole
basketbalu základních škol obsadil náš tým
dívek výtečné druhé místo (K. Heřmánková,
J. Camrdová, B. Voldánová, N. Houdková,
M. Dubová, A. Brabcová a K. Kneslová.
Chlapci se své kategorii soutěž vyhráli a
postoupili do krajského kola. Vítězný tým
bojoval ve složení M. Pavlík, J. Brabec, M.
Míchal, T. Brožek, M. Bubeník, Z. Duba a D.
Camrda. Připojujeme velkou gratulaci!
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v oboru sólo pro druhou kategorii. Natálie
Šimková z 9. A získala za sólový zpěv ve 4.
kategorii zlaté pásmo! A konečně Kateřina
Heřmánková a František Mikulec, oba z 9. A
získali za zpěv duo ve 4. kategorii také zlaté
pásmo! Je to opravdu velký úspěch a všem
žákům gratulujeme!

Krajské kolo basketbalové soutěže
žáků základních škol se konalo v úterý
28. března, tedy na Den učitelů, a to
v Písku. Naše chlapecké družstvo
získalo ve veliké konkurenci vybraných
týmů velmi pěkné čtvrté místo. Hráli
jsme ve složení Mikuláš Míchal, Matěj
Bubeník, Adam Moldrzyk, Filip Hron
(9.A), dále Martin Pavlík, Jan Brabec a
Zdeněk Duba (9.B) a David Camrda a
Filip Keníž z 8.A třídy. Děkujeme za
vzornou reprezentaci naší školy.
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