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Červnové loučení
Čas se ošálit nedá a tak je tady opět. To naše
každoroční

loučení.

Bývá

již

pevným

pravidlem a přinejmenším druhá polovina

…ze žákovských prací…
V této občasné rubrice i tentokrát nabídneme
ukázky ze slohových cvičení:

června mu z velké části patří. Prvňáčci se
loučí s první třídou a svými velkými kamarády
z devítky, ti se loučí s nimi a vlastně opravdu

Moje setkání s…

nejvíc, protože s celou školou, kterou devět

S tancováním jsme měly soutěž v Praze.

let pilně navštěvovali. Páťáci se loučí

Přijely jsme do tělocvičny a šly jsme to tady

s prvním stupněm a přemýšlejí, co všechno

omrknout. Po chvíli už nastal čas se

že je potká na tom druhém. No a členové

připravovat.

redakční rady tohoto již sedm let nás
provázejícího školního magazínu se loučí
s vámi, našimi milými čtenáři, tedy s těmi, pro
které celý školní rok připravovali v potu tváře
čtyři vydání našeho listu. Snad se ta letošní
alespoň

chvílemi

trochu

podařila.

Poděkování všem a pěkné, dostatečné
dlouhé prázdniny, plné splněných snů a
rozmanitých plánů !
K. Sláma

Po našem vystoupení jsme si šly sednout a
koukat se na ostatní, ale v tom k nám
přiběhla Kačka. ,, Holky, holky, je tady Anička
Šulcová!“ No ne, ztuhla jsem nadšením.
Rychle, pojďme ji najít!
Prohledaly jsme skoro celou tělocvičnu, ale
ona nikde. Byly jsme smířené s tím, že ji asi
nepotkáme.
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Smutné jsme šly chodbou, ale na konci

jindřichohradecké vlakové nádraží. Byla zima

vidíme skupinu dětí, které jásají. Určitě

a musím říct, že jsme klepali pořádnou kosu!

vyhrály nějakou medaili, pomyslely jsme si.
No, ale furt nám to vrtalo hlavou. Domluvily
jsme se, že se půjdeme podívat blíž.
Přibližujeme se, jsme už skoro u nich… a
najednou vidím černé vlasy, koženou bundu
a sukni. ,, Panebože, je to ona!“ vykřikla jsem.
Rychle jsem vytáhla mobil a kus papíru.
Krásně jsme si s ní popovídaly, byla moc
milá. Je to zážitek na hodně dlouhou dobu.

Když jsme konečně dorazili na nádraží,
ihned naše třída nastoupila do speciálního
promítacího vagonu, kde jsme sledovali
třicetiminutový

film.

Pojednával

o

pěti

různých příbězích, které skončily tragicky. Ve
třech případech se své hlouposti zemřeli
mladí lidé, v další chlapec přišel o nohy a
v posledním

opilí

lidé

způsobili

(díky

plechovce) dívce zranění v obličeji.
Dále

jsme

přešli

k resuscitačnímu

stanovišti, kde na nás čekali železniční
hasiči, aby nám poreferovali a resuscitaci a
speciálnímu defibrilátoru. Ten nám říká
instrukce v případě oživení zraněné osoby (i
když v naší přítomnosti jeho nejčastějším
příkazem bylo:,,Dobijte baterie!“). S jeho
pomocí jsme si vyzkoušeli masáž srdce.
Bára Žižkovská, 7. A

Jeden náš spolužák byl dokonce i hasičem
označen za splašeného velblouda (protože

(vyučující Čj J. Hándlová)

masíroval strašně rychle).

Preventivní vlak v Jindřichově Hradci
Dne 26.4. se žáci třídy 9. B byli podívat na
akci

Preventivní

vlak.

Poučili

nás

o

bezpečném chování ve vlaku, na železnici,
ale i na nádraží.
Z naší základní školy jsme spolu s paní
učitelkou

Rychlou

vyrazili
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Poté jsme se přesunuli k poslednímu
stanovišti (k naší radosti do vlaku), kde nám
paní mluvčí policie poreferovala o trestných

2016/17

vyrovnaně. Pak se ale Suchdolským podařilo
vstřelit branku a zápas se dohrál v náš
neprospěch.
3. ZŠ – 1. ZŠ

činech na železnici.
Myslím, že projekt byl úspěšný a velmi
poučný.
Martin Pavlík, 9. B
(vyučující Čj Mgr. Z. Rychlá)

Další zápas jsme hráli se ZŠ z ulice
Štítného. Celou hrací dobu jsme hráli na
soupeřově půlce, měli jsme nespočet střel,
ale ne a ne je proměnit v gól. Pak se ale
Martinovi Pavlíkovi podařilo vstřelit branku po
dorážce. Chvíli na to jsme se ale po faulu
Zdeňka Duby dostali do oslabení a žákům
1.ZŠ se podařilo vstřelit gól. Zápas se dohrál
nerozhodně.
3. ZŠ – 2. ZŠ

Hokejbalový turnaj
Ve středu 26. dubna se žáci našich tříd
(Martin Pavlík, Jan Brabec, Zdeněk Duba,
Jan Dítě, David Camrda, Filip Svoboda,
Tomáš
Brožek
a
Štěpán
Kvapil)
reprezentativně zúčastnili turnaje nesoucí
název ,,Hokejbal proti drogám“.
Na turnaj se dostavilo celkem pět
týmů, jmenovitě 1.ZŠ, 2.ZŠ, 3.ZŠ, ZŠ ze
Suchdola nad Lužnicí a ZŠ Kardašova
Řečice. V následujících několika větách Vám
popíšu jednotlivá utkání.

Celý tento zápas jsme byli na míčku,
hráli jsme si svoji hru, vstřelili jsme gól, za
kterým stojí Filip Svoboda za 7.B, ale po naší
brance se na nás nalepila smůla. Mnohokrát
jsme trefili tyčku, ještě vícekrát jsme netrefili
branku nebo duněly betony brankáře. Pak se
hráč 2. ZŠ dostal do samostatného úniku a
prostřelil Kvapila. Zápas skončil opět
nerozhodně.
3. ZŠ – ZŠ K. Řečice
V tomto zápase jsme se konečně
rozehráli, dali jsme čtyři góly a dostali pouze
jeden.
Na turnaji jsme nakonec skončili na
třetím místě za Suchdolem a Kardašovou
Řečicí.
Martin Pavlík, 9. B

ZŠ Suchdol – 3. ZŠ
Náš první zápas jsme hráli s týmem ze
Suchdola, oba týmy hráli celý zápas velice
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9. 5. 2017 1. místo v okresním kole
McDonald Cupu
Naši žáci vyhráli fotbalovou soutěž 4. a 5.
tříd v okresním kole. Soutěž probíhala na
sídlišti Vajgar. Za družstvo závodili Jakub
Holický, Kryštof Filip, Antonín Kinšt, Matěj
Moravec, Karel Gráf, Jiří Snížek, Jan
Němec, Cedrik Oupoh, Václav Potužák,
Jan Kvičera, Štěpán Hanzal.

2016/17

1. 6. 2017 Těsné čtvrté místo v kraji
Těsné čtvrté místo v kraji 1. června 2017 se
uskutečnilo v Českých Budějovicích krajské
kolo dopravní soutěže cyklistů. Naše mladší
družstvo ve složení Tereza Camrdová, Eliška
Bláhová, David Camrda a Tomáš Pajer
(všichni 5. B) obsadilo ze sedmi jihočeských
družstev pěkné čtvrté místo. Když o pouhý
jediný trestný bod jim utekl bronzový
stupínek. Výše jmenovaní žáci byli v soutěži
první rok a nutno dodat, že jejich výkony byly
více než sympatické. Děkuji jim za vzornou
reprezentaci školy a okresu v této náročné
soutěži.

10. 5. 2017 Pohár rozhlasu
Pohár rozhlasu 2017 Ve středu 10. 5. proběhly na atletickém stadionu na sídl. Vajgar tradiční
atletické závody Pohár rozhlasu. Účast byla hojná, zúčastnily se školy nejen z J. Hradce, ale
i z okolních měst - např. z Nové Včelnice, Nové Bystřice, Slavonic. Naši žáci zaznamenali v
obrovské konkurenci ostatních atletů velké úspěchy a obsadili medailové pozice jako
družstvo školy i jako jednotlivci. Za zmínku stojí 1. místo Adély Brabcové v hodu míčkem a 1.
místo ve skoku vysokém. Dále zlato získali Zbyněk Zeman ve skoku do dálky , Martin Pavlík
ve skoku vysokém ( výkon 174 cm). Martin nenašel přemožitele ani ve sprintu na 60 m.
Úspěšní byli i další účastníci. Všem gratulujeme a moc děkujeme za předvedené výkony.
Nemělo to chybu . Reprezentovali nás: Klárka Dušková, Martin Staš, Jordan Oupoh, Adéla
Brabcocá, Kateřina Kneslová, Lucie Hemberová,Václav Kočka, Zbyněk Zeman, Barbora
Žižkovská, Adéla Korbelová, Miroslav Pánek, Filip Zajíc, Jan Lukš, Adam Přibyl, Marie
Dubová, Jana Camrdová, David Kobliha, Celestin Kočka, Hana Kačeňáková, Tereza
Poláchová, Radek Pfauser Martin Pavlík, Jan Brabec, Vojtěch Mertl, Adam Vašek, Matěj
Bubeník, Kateřina Heřmánková, Markéta Bylinská Celkové pořadí škol: St. žáci 2. místo St.
žákyně 3. místo Ml. žáci 5. místo Ml. žákyně 3. místo

Krásné prázdniny všem!
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