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stezku. Jednotlivá stanoviště opět měla

NA ÚVOD NOVÉHO ROKU
Vánoce jsou šťastně za námi (však to dalo
Ježíškovi hodně práce, aby všechny
obdaroval, jak náleží), Silvestr a Nový rok
rovněž a před námi další, v pořadí druhé
číslo školního časopisu letošního prosím
devátého již ročníku. A spolu s ním také
závěr prvního pololetí s vidinou blížícího se
vysvědčení. Přejeme všem, aby bylo co
možná nejlepší, zejména pak našim
prvňákům.
Redakční
rada
školního
magazínu může pomalu bilancovat a hodnotit
uplynulou polovinu své práce. Rád bych na
tomto místě poděkoval především těm, kteří
sami, aktivně a bez přemlouvání připravují
příspěvky, ať už textové nebo fotografické.
Zejména těch fotografií se tentokrát sešlo
přemnoho a bylo z čeho vybírat. Ale i
v oblasti tradiční novinářské práce vyvíjejí
někteří členové redakce nemalou snahu a
výsledek jejich společného úsilí máte před
sebou. Tak pěkné počtení a úspěšný nový
rok 2019!

vyzkoušet odvahu a také dovednosti
malých spolužáků. V 17 hodin prvňáci
dorazili, řádně natěšení a přichystaní na
večerní zážitek. Však je také Bílá paní
pěkně přivítala a popřála jim úspěšné, i
když chvílemi ne úplně snadné putování.
Každý,

kdo

navzdory

rozmanitým

nástrahám prošel celou stezkou, dostal
od

Bílé

paní

lahodnou

a

náležitě

zaslouženou sladkost.
Všichni si to velice užili a od půl sedmé už
hbitě tancovali na diskotéce.
Prvňáky si vyzvedli jejich rodiče o půl
osmé. Deváté třídy tancovaly až do osmi.
Všem se to moc líbilo a pro prvňáčky
znamenalo setkání s Bílou paní veliké
dobrodružství

a

nezapomenutelný

zážitek.

K. Sláma

Bílá paní nadělovala
V pondělí 5. listopadu 2018 uspořádali
žáci 9. tříd tradiční „Cestu za pokladem
Bílé paní“ pro své malé kamarády
z prvních tříd. Deváťáci se sešli ve 4
hodiny

odpoledne,

aby

připravovali
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Slabikář je náš

No a pak si už v knihách novotou vonících

Ve čtvrtek 29. listopadu se konala malá
slavnost,

slavnost

2018/19

předávání

nedočkavě listovali a prohlíželi.

nového

slabikáře prvňáčkům.

Jejich velcí kamarádi přišli na návštěvu a
nesli s sebou zbrusu nové výtisky krásných

Víc určitě napoví pár fotografií, které jsme pro

slabikářů, aby je s přáním dalších školních

vás na slavnosti pořídili!

úspěchů předali žákům první třídy.

Ti jim ale nejprve předvedli, co za ty tři
měsíce ve škole už umí, především tolik
potřebnou abecedu.
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Nadílka byla svátkem
Ráno, hned po příchodu do školy, jsme
chvátali pro balíčky, nachystané pro naše
malé kamarády z prvních tříd. Psala se totiž
středa 5. prosince 2018, den Mikulášské
nadílky.
Na přípravě balíčků jsme si v předchozím dni
dali velmi záležet, nadílka se prostě musí
líbit. U paní učitelky třídní v kabinetě jsme si
vše vyzvedli a přesunuli se do pavilonu
školních dílen, kde jsme se během první
vyučovací hodiny pečlivě nalíčili, oblékli se
do kostýmů, masek, paruk, prostě dělali jsme
všechno pro to, aby nás prvňáci hned tak
úplně nepoznali.

Myslím, že se to i podařilo. Po skončení
všech příprav jsme vyrazili směr pavilon
prvního stupně. Za okny se usmívaly tváře
prvňáků. Úsměv je ale záhy přešel – stačilo
zabušit na dveře a zavrčet čertovsky. I pláč
se tu a tam objevil a příslibů omezit zlobení a
nekázeň na minimum jsme zaznamenali
velmi mnoho. I nejzatvrzelejší hříšníci se káli
a poctivě doznali všechna pochybení.
S podmínkou jsme jim odpustili a podarovali
všechny. Další hodinu jsme vtrhli do druhé a
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posléze i třetí třídy. Tady už byli o poznání
otrlejší raubíři a některé bylo nutno v pevném
pytli pro odstrašení ostatních transportovat
dolů, do pekla šatny. Ve třetí třídě putovalo
do zásvětí dokonce osm žáků.

Po krátké exkurzi, spojené s nahlédnutím do
kotlů, se sice mohli protentokrát vrátit zpátky,
ale jak dopadnou za rok - kdo ví.

Pro návštěvu čtvrtých a pátých tříd bylo nutné
nasadit masky kategorie HARDC3, abychom
i zde požívali dostatečného respektu.
Podařilo se a překvapený kvikot zlotřilců byl
nám rajskou hudbou. I tady svatý Mikuláš četl
z Knihy hříchů a půvabní andělé se nehlučně
vznášeli pět až sedm centimetrů nad
linoleem, až všichni žasli. Výtečný oběd
v naší školní stravovně jsme si tentokrát
opravdu zasloužili.
Radek Klíma, IX. A
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Přehledná informace o nadílce
Navštívené třídy: 1. B, 2. B, 3. B, 4. B, 5. B
Rozdáváno:
V 1. B – adventní kalendáře, bonbóny,
brambůrky, mandarinky, ořechy a
notorickým zlobivcům navíc kvalitní uhlí a
brambory varný typ B.
V ostatních třídách – bonbóny, mandarinky,
ořechy + uhlí, brambory.
Celkem se ukrutně bálo – v každé třídě
nejméně tři žáci!
Z toho se počůralo – nikdo!
Jako nejzlobivější třída se jevila: 5. B (!)
Jako nejhodnější třída se jevila: 1. B a 3. B
Zaznamenal a sepsal: Jan Hulík, IX. B
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Fotokoláž
Mikulášská
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Zase po delší době oživujeme rubriku,
věnovanou pracím naši žáků. Tentokrát pan
učitel Mgr. Martin Drbal poskytl k nahlédnutí
odborné referáty, jak je připravují žáci pod
jeho vedením.

Miloš Macourek
2. 12. 1926 Kroměříž – 30. 9. 2002 Praha

Chodíval do zámecké zahrady s babičkou,
kde snil svoje sny o princeznách a dracích a
přiznal, že to bylo podhoubí, které ho
posunulo k psaní pohádek. Kvůli neshodám
s tátou nevystudoval střední školu, utekl
z Frýdku Místku do Prahy. Oženil se
s manželkou Jiřinou, jí bylo 16 let, jemu 20 let
a měli syna, který prodělal mozkovou obrnu
a skončil na vozíčku. Macourek byl velice
dochvilný, ale dokázal se i na place
s režisérem pohádat. Než se dostal k filmu,
vystřídal Miloš Macourek nejrůznější profese,
od prodavače květin nebo sazeče v tiskárně
po lektora katedry literatury a umění. Byl
autorem řady knih pro děti s fantastickými
náměty, jako např. Žofka, Dívka na koštěti,
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Arabela, Mravenečník v početnici, Pětka z
přírodopisu. Pro film začal pracovat od roku
1961
nejdříve
jako
autor
námětů
animovaných snímků. Od sedmdesátých let
patřil s výtvarníkem Adolfem Bornem a
s animátorem Jaroslavem Doubravou do
velmi výkonného autorského týmu. Jejich
nejznámější prací jsou příhody Macha a
Šebestové. Také je autorem specifického
žánru – fantastické crazy (=bláznivé)
komedie, v níž s chutí konfrontoval realitu se
světy pohádek, comicsů nebo s technicky
vyspělejší
budoucností.
Nejčastěji
spolupracoval s režiséry Oldřichem Lipským
a Václavem Vorlíčkem (Kdo Chce Zabít
Jessii, Pane Vy jste vdova, Což takhle dát si
špenát? a další). Jako filmový pracovník
Miloš Macourek hodně cestoval, a to nejen
do různých zemí Evropy, ale i do Ameriky,
Afriky a Indie. Dojmy z těchto cest měly
značný vliv na další vývoj a proměny jeho
umělecké tvorby. Zemřel ve věku 76 let po
dlouholeté nemoci. Jeho filmy jsou veselé,
humorné a nevídané. Vždycky se u nich
zasměji a zvednou mi náladu. Koukáme na
ně celá rodina. Miloš Macourek byl zkrátka
Mistr!
Napsal Milan Synek, VII. A
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postřehy

Gastrofest 2018
Věřte nebo ne, ale naše škola byla vyzvána k účasti na této významné události, která se
pravidelně koná na českobudějovickém výstavišti a nabízí návštěvníkům to nejlepší
z gastronomie našeho regionu. Tým, složený z vybraných žáků, přijal tuto výzvu a zahájil
přípravu, která vyvrcholila 23. listopadu 2018 prezentací kuchařského umění na slavnosti
nejrozmanitějších pokrmů, stolování, ochutnávek a zážitků, prostě na velkolepém
Gastrofestu. Naši mladí kuchaři zúročili zkušenosti z výuky vaření a nabídli dva chody –
výtečný kuřecí špíz na listovém salátě, hojně sypaný parmezánem a dále pak pikantní
hovězí miniburger, který se stal doslova hitem a obsáhlá ochutnávková sada byla
zkonzumována velmi brzo. Náš tým zaujal, líbil se a zdá se, že pozvání obdržíme i na
příští ročník. Poděkování za skvělou reprezentaci školy a výtečné vystoupení
v náročných podmínkách patří Sáře Trachtové, Anetě Vrbové, Kristýně Zajícové,
Veronice Zuskové, Báře Žižkovské, Kláře Kulhové, Elišce Píchové, Zuzaně Janků, Nele
Mácové, Andree Bickové, Janu Hulíkovi, Janu Smržovi a Adamu Přibylovi. Děkujeme a
gratulujeme!

Vítězství v trojboji
Ve čtvrtek 29. listopadu 2018 se ve
sportovní hale konal významný turnaj –
„Sportovní trojboj“ jindřichohradeckých
škol. Soutěžilo se v člunkovém běhu,
skoku do dálky z místa a hodu
kroužkem na cíl. Že nevíte, co je to
člunkový běh? Objasníme vzápětí:
Máme dvě 10 m vzdálené mety,
startovní a přední. Vystartujeme,
přední oběhneme, vrátíme se ke
startovní, také ji oběhneme, pak
doběhneme
znovu
k přední
a
dotkneme se jí rukou, vracíme se
k metě startovní, dotkneme se jí a jsme
v cíli. Družstvo naší školy ve složení
Barbora Svobodová, Matěj Petrák,
Anna Holická, Michal Synek, Daniela
Filipová a Daniel Jon po úporném
zápolení vybojovalo nádherné 1.
místo!!! A to není všechno –
individuální medaili získala navíc
Daniela Filipová za výtečné 3. místo a
Matěj Petrák za skvělé 1. místo!
Všichni tito borci si zaslouží velkou
gratulaci a náš obdiv. Jsou nejlepší!
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Dobrý a úspěšný nový
rok přeje všem
čtenářům
Vaše redakce!
Fotografie v tomto čísle pořídili:
Radek Klíma, Adéla Korbelová
a Jan Smrž.
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