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První den ve škole

I letos stejně jako v letech předchozích píšu
pár slov takříkajíc na úvod nového ročníku,
pozor, již osmého. Tedy osm školních let již
vychází náš magazín ŠÍMA, osmá redakční
rada se ujímá vedení a přípravy čtyř čísel
tohoto časopisu. Řekli jsme si v redakci, že
možná nadešel čas na určitou změnu
v koncepci a pojetí našeho magazínu, že se
zaměříme v daleko větší míře na fotografie

Je po prázdninách a nás čeká první den ve
škole. A to hned s našimi novými malými
kamarády.

Společné

zahájení

nového

školního roku je už pravidlem, letos jsme se
ovšem báli, jestli vydrží počasí. Nakonec bylo
docela hezky a vítání natěšených prvňáků
nebylo ničím rušeno. Ve třídě jsme se s nimi
pozdravili

a

potom

jsme

už

hrdě

vypochodovali do areálu školy.

ze všech událostí, které provázejí život školy,
doplníme

je

pouze

krátkými

texty

a

popiskami, přidáme pár dalších aktuálních
zpráviček a číslo bude hotové. Také rozsah
bude patrně o něco menší než doposud. Proč
to

všechno?

Chceme

začít

souběžně

připravovat pravidelné žákovské vysílání
školního rozhlasu. Členové redakce plus
jejich spolupracovníci natočí několik krátkých
reportáží, přidáme pár aktualit a ve vybraný
den

ve

Takovýto
málokterá

školním

rozhlase

rozhlasový
škola

a

odvysíláme.

magazín
jeho

má

příprava

Tam čekali rodiče a pilně fotografivali. Obešli
jsme se svými malými kamarády kolem
areálu a zaujali místa poblíž malého podia.

jen
je

nepoměrně náročnější, než toho tištěného.
Přesto to chceme zkusit. Tak nám držte
palce, ať se dílo podaří!
K. Sláma

Přivítal nás (tedy hlavně prvňáky) pan ředitel
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Drakiáda

Ladislav Chocholouš, nová paní zástupkyně
Dana Cypriánová a paní místostarostka
Jindřichova Hradce Petra Blížilová.

2017/18

Také letos nás neminula oblíbená Drakiáda,
jedna

z prvních

společných

akcí

pravidelného projektu Malý a velký kamarád,
celoroční spolupráce mezi žáky devátého a
prvního ročníku. Tentokrát připadla na čtvrtek
21. září. Po páté vyučovací hodině spěchali
deváťáci do šaten, a před šatnami už na ně
čekali prvňáci. Každý si našel toho svého,
poté proběhlo „počítání hlav“ abychom
Také

paní

třídní

učitelky

prvňáků

a

konečně mohli vyrazit na letiště.

vychvatelky ŠD se připojily a nálada byla
slavnostní jako narozeninový dort.

Potom už nastalo vyvolávání a představování
všech prvňáčků, jednoho po druhém. Každý
byl přivítán jak se patří a dostal i drobný
dárek. Nakonec jsme každý toho svého
odvedli zpátky do třídy, popřáli pěkné zážitky

Cesta na letiště byla klidná, prostě nevyskytl

ve škole – no a první školní den byl slavně za

se žádný zádrhel. Když jsme došli na letiště,

námi.

každý deváťák si s prvňákem našli místečko
Tereza Nechvátalová, IX. A

na odložení věcí. Poté se přesunuli na
startovací dráhu nebo na trávník.

[ŠIMA 2017-2018 / 1. číslo VIII. ročníku]

Stránka 3

Š

I

M A

číslo první

2017/18

A začalo se pouštět a běhat s draky proti

Při této cestě už byli prvňáci trochu unavení,

větru. Ten byl letos dost čerstvý, takže draci

ale jinak byli pořád docela hodní a všichni si

létali výborně a nedalo velkou práci je udržet

drakiádu užili, samozřejmě včetně deváťáků.

v pěkné výšce a ještě tam s nimi trochu

Filip Keníž a Matěj Kořínek, IX. A

manévrovat. Po nějaké době zápolení s
draky

jsme

se

všichni

přesunuli

k

rozdělanému ohni. Pan učitel Vichr pilně

Výstava ovoce, zeleniny a květin

přikládal a plameny jen svítily.

Ve dnech 18. 9. až 21. 9. se na hale 2. stupně

U ohně deváťáci pečlivě opekli buřty svým

3. základní školy v Jindřichově Hradci konala

prvňákům. Poté si prvňáci nacpali svá bříška,

každoroční výstava ovoce, zeleniny a květin,

následovalo vyhlášení soutěže o nejlepšího

která byla slavnostně zahájena vystoupením

draka, což nakonec vlastně vyhráli všichni a

školního

pěveckého

sboru

Pěnice.

šlo se tedy vesele zpátky do školy.

Pořádáme ji ve spolupráci se ZO ČSZ J.
Hradec a je to spolupráce výhodná. Žáci ze
tříd prvního i druhého stupně přinesli své

[ŠIMA 2017-2018 / 1. číslo VIII. ročníku]

Stránka 4

Š

I

M A

číslo první

2017/18

výpěstky a přispěli tak ke kráse naší výstavy.
K vidění na přeplněných stolech bylo
například pepíno, ačokča či rozmanité druhy
jablek, vína a dýní. Celá výstava byla

stanoviště navíc. Zde žáci devátých ročníků
rozdávali návštěvníkům výrobky z brambor,
které byly vypěstovány u nás v Jižních
Čechách.

K

ochutnání

byly

sladké

bramborové placky a pečené brambory.
obohacena nádhernými výtvory žáků školy,
kteří si dali práci s malováním jablíček nebo
vytváření podzimní přírody. Nechyběly ani
čtyři stanoviště s úkoly pro malé i velké.

Výstava byla velice vydařená, návštěvníci
byli s exhibicí spokojeni a žáci si také velice
pochvalovali.
Tereza Nechvátalová, IX. A

Návštěvníci se mohli přiučit, jak se říká
různým

druhům

ovoce

a

zeleniny

na

Slovensku, Německu a Rakousku, Anglii a
Americe nebo také v Rusku. 18. 9. bylo
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Závěrečná fotokoláž
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