
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Školní ilustrovaný magazín III. základní školy Jindřichův Hradec 
 

Číslo 2.             Ročník VIII.       Leden 2018 

Redakční rada magazínu: Tereza Nechvátalová, Matěj Kořínek, Filip Keníž, 

Radek Klíma, Adam Zabloudil a četní další dopisovatelé a stálí či občasní 

spolupracovníci… 
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  NA ÚVOD NOVÉHO ROKU 
 
Vánoce jsou šťastně za námi (však se 

Ježíšek i letos nalopotil, aby všechny 

obdaroval, jak se patří), Silvestr a Nový rok 

jakbysmet a před námi další, v pořadí druhé 

číslo školního časopisu letošního v pořadí 

osmého již ročníku. A spolu s ním také závěr 

prvního pololetí s vidinou blížícího se 

vysvědčení. Sedmáci zdárně absolvovali 

náročný lyžařský výcvikový kurz v osvědčené 

Železné Rudě a redakční rada našeho 

magazínu může pomalu bilancovat a hodnotit 

první polovinu své práce. Rád bych na tomto 

místě poděkoval především za nové aktivity 

členů redakce, kteří se pokoušejí připravovat 

krátké relace do našeho školního rozhlasu. 

Ta předvánoční byla milá a příjemná, i když 

se pro poruchu v přenosu signálu nakonec 

dostala jen k žákům druhého stupně školy. 

Ale rozhlas už je opraven a vypadá to, že 

další, v těchto dnech již natáčenou reportáž 

si vyslechnou žáci celé školy. Ale i v oblasti 

tradiční novinářské práce vyvíjejí členové 

redakce nemalou snahu a výsledek jejich 

společného úsilí máte před sebou. Tak pěkné 

počtení a úspěšný nový rok 2018! 

  

K. Sláma 

 

Nadílka mikulášská 

Ráno jsme přišli do školy a začali jsme 

připravovat dárkové balíčky pro prvňáčky. 

Dali jsme si opravdu záležet, aby každý 

z dárečků potěšil, ovšem nesměly chybět ani 

brambory a uhlí pro ty poněkud zlobivější. 

Během druhé vyučovací hodiny jsme se 

pečlivě nalíčili, nastrojili, upravili a vylepšili, 

peklo by nám závidělo a nebe určitě taky.  

Poté jsme už nedočkavě vyrazili na první 

stupeň.  

Za stálého cinkání, zvonění, chřestění řetězy 

a především vytrvalého hudrování a 

blekotání jsme nejprve navštívili prvňáčky a 

vyslechli si pozorně básničky. Důležitý a 

závazný byl také příslib vzorného chování a 

pilného učení na celý další rok. Další hodinu 

jsme pokračovali do 2 a 3 třídy. A cestou jsme 

se zastavili také u paní učitelky Daňkové. I 

ona měla připravenou pěknou básničku a 

tudíž dostala několik bonbónků. Cestou 

nazpět jsme překvapili i paní vychovatelky a 

dokonce jednu jsme si odnesli s sebou do 
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pekla, ovšemže jenom na chvíli. Ve 4. třídách 

už ale zlobilo hodně žáků, takže jsme je 

postupně odnášeli jednoho za druhým, až 

nám málem nestačily pytle. 

 Většině stačila krátká exkurze do pekelné 

předsíně, aby jejich chování vykázalo 

výraznou změnu k lepšímu. Po ukončení celé 

nadílky následovalo pracné a ne vždy 

úspěšné mytí a odličování, úklid všech 

propriet a pozvolný návrat mezi běžné 

smrtelníky.  A pak už nás čekal oběd ve 

školní jídelně a cesta domů. Den byl úspěšný 

a plný zážitků. 

Tomáš Pavlíček, IX. A 

 

 

V další části našeho magazínu se ještě 

ohlédneme za událostmi maličko staršího 

data, protože byly natolik zajímavé, že se 

patří a sluší si je připomenout. 

 

Bílá paní mezi námi – 1. 11. 2017 

Projekt Malý Velký kamarád má za sebou 

další úspěšnou akci pod jménem Bílá Paní. 

Deváťáci si pro své prvňáčky připravili stezku 

odvahy a honbu za pokladem. Na začátku 

jejich cesty je paní učitelka seznámila s 

legendou o Bílé Paní.  

Děti se poté ve dvojicích a jejich průvodci 

vypravily na cestu. Na prvním stanovišti se 

potkaly s duchy, u kterých měli poznávat a 

skládat obrázky z pohádek. Na stanovišti 

druhém si mohly v čarodějnickém doupěti 

uvařit lektvary dle libosti. Jako další 

strašidelný úkol byla kouzelná ochutnávka. 

Následovalo poznávání předmětů a zvířat po  
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hmatu v temných bednách. U posledního 

stanoviště museli prvňáčci poznat mýtická 

stvoření, která se prohánějí po našich lesích.  

Když všechny děti splnily stezku odvahy , 

sešly se ve škole s Bílou Paní a daly 

dohromady indicie, které dostaly na 

stanovištích. Společně přišli na to, že poklad 

bude v budce pověšené na bříze. Všichni se 

poté vydali poklad v podobě lízátek hledat. 

Deváťáci i prvňáčci dostali nakonec buchtu a 

teplý čaj. Po dobrém občerstvení si strašidla, 

průvodci i malí nebojsové zatancovali na 

diskotéce. 

                  Tereza Nechvátalová, IX. A 

 

Můj první slabikář 

Předávání slabikáře se uskutečnilo 27.11. 

2017. Do zbrusu nového slabikáře každý 

deváťák vlastnoručně napsal svému 

prvňáčkovi na stránku větu „Radostné čtení 

ve Tvém slabikáři Ti přeje Tvůj kamarád - 

např. Tomáš“. Předávání samotné pak 

probíhalo následovně:  

Každý deváťák si k sobě zavolal svého 

prvňáčka, postupně vystoupili před tabuli a 

po slavnostní gratulaci prvňáčkovi podal 

zmíněný slabikář a potom se spolu 

vyfotografovali. Po ukončení předávání 

slabikářů prvňáčci deváťákům zazpívali pár 

písniček a také jim krásně zatancovali. 

Deváťáci se mohli také přidat. Po písničkách 

a tancování se malí a velcí kamarádi 

http://27.11.2017.do/
http://27.11.2017.do/
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rozloučili a rozešli s přáním dalších 

podobných setkání. 

                                   Tomáš Pavlíček, IX. A 

 

 

První společné bruslení 

Prvňáci vyšli s námi, svými deváťáky, na 

první bruslení ve školním roce 2017/2018. 

Psala se středa 6. prosince a my vycházeli od 

školy kolem 12:30 na zimní stadion. Cesta 

byla krátká, ale s tou veškerou výbavou 

přece jen poněkud náročná. Když jsme 

dorazili na stadion, zamířili jsme do šaten a 

začalo přezouvání do bruslí. Samozřejmě 

velcí kamarádi pomohli prvňáčkům obout a 

správně zavázat  brusle. A šlo se na led. 

Někteří prvňáčci uměli už velmi slušně 

bruslit, někteří pochopitelně méně. 
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 Bruslilo se opatrně a po směru hodinových 

ručiček, aby se nikdo nesrazil. Bruslilo se 

nadšeně a s radostí, pilně a vytrvale, celkem 

asi přes hodinku a půl.  

Po uplynutí této doby zazněl rázný hvizd 

píšťalky a to byl jasný signál pro návrat do 

šaten a opětné přezutí a také samozřejmě 

převlečení. 

 Pak už jsme společně pospíchali zpátky do 

školy, kde na naše malé kamarády v hojném 

počtu čekali rodiče, aby si vyslechli napínavé 

vyprávění, plné zážitků z našeho bruslení. I 

nám se moc líbilo a těšíme se na další.                 

Filip Keníž , IX. A 
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Nechybí tradiční fotokoláž: 
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Postřehy tentokrát převážně fotografické :  


