
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Školní ilustrovaný magazín III. základní školy Jindřichův Hradec 
 

Číslo 3.         Ročník IX.          Duben 2019 

Redakční rada magazínu: Eliška Píchová, Adéla Šebestová, Radek Klíma, 

Adam Zabloudil, Jan Hulík, Andrea Bicková, Sára Trachtová a četní další 

dopisovatelé a stálí či občasní spolupracovníci… 
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  JARO UŽ JE PROSTĚ TADY… 
 

      nebo tak nějak podobně by se dalo začít 

dubnové číslo školního časopisu, číslo 

v tomto devátém ročníku již 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 

zbrusu nové vydání. A vlastně spíš 

prohlédnout, protože tentokrát je obrazová 

část magazínu obzvláště bohatá a pestrá, 

členové redakční rady (a nejenom ti) 

fotografovali ze všech sil, aby dostáli svému 

záměru posílit a rozšířit fotografickou stránku 

časopisu. Tak se s chutí a jarním sluníčkem 

v zádech podívejte! 

 
                                                       K. Sláma 

 

 

 

Zápis prvňáčků 2019 
 

 Nastal nám duben a to je doba zápisu. Letos 

připadl na úterý 9. 4., přesněji řečeno na 

odpoledne, kdy se žáci obou osmých tříd 

svátečně vystrojili, lépe řečeno převlékli za 

velkou partu Ferdů Mravenců a elegantních 

Berušek, aby společně přivítali budoucí 

prvňáčky u důležitého okamžiku jejich života, 

kterým zápis bezesporu je. Úderem čtrnácté 

hodiny je otevřely dveře pavilonu prvního 

stupně a celá slavnost začala…  

Úkolem osmáků bylo zpříjemnit dětem 

čekání na samotný zápis pomocí různých 

zábavných her, kreslení a skotačení na 

improvizované překážkové dráze. Dařilo se 

jim to hned napoprvé a vypadalo to, že už 

někdy u zápisu byli. 

 

A opravdu, před osmi lety, ještě dnes si 

vzpomínají na tehdejší osmáky, kteří je vítali 
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v kostýmech Křemílka a Vochomůrky a měli 

nádherné frňáky a kulatá elegantní bříška. 

Ovšem letošní kostýmy byly také 

pozoruhodné, jak ostatně napoví naše 

fotografie.  

Berušky i Ferdové překypovali vlídností a i ty 

nejnervóznější adepti školní docházky rychle 

ztráceli (ostatně úplně zbytečnou) trému.  

Zápis se nám prostě opět podařil a zájem o 

naši školu předčil očekávání. Tak zase za 

rok! 
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Den vody mezi krokodýly 

22. březen 2019 jsme na naší škole 

věnovali světovému dni vody. Naše třída se 

vydala (spolu se spřáteleným béčkem) 

v rámci projektu do krokodýlí zoo. Vyrazili 

jsme v 8 hodin ráno směrem na Protivín. 

Cesta byla příjemná, bez komplikací, a proto 

rychle ubíhala. Jeli jsme asi hodinu a půl. 

Když jsme dorazili na místo, museli jsme 

ještě chvíli počkat, než se zoo otevře. 

 Konečně jsme se dočkali. Přivítal nás 

milý průvodce, který nám oznámil, že se 

musíme připravit na teplotu 30 stupňů a 

vysokou vlhkost vzduchu (90%). Hned u 

vstupu nás vyděsil velký krokodýl, který se 

nám díval skoro do očí a zdálo se, že se 

potutelně usmívá. 

V této zoo chovají téměř všechny druhy 

krokodýlů kromě tří.  Od pana průvodce jsme 

se dále dozvěděli, že zde žije i jediný pár 

krokodýlů albínů, to jsou krokodýli bez 

pigmentu, prostě bělouši. Prohlédli jsme si i 

obrovského mořského krokodýla měřícího 7 

metrů a 50 cm. Pan průvodce nás zahrnul 

množstvím zajímavých informací, například o 

dýchací soustavě krokodýlů, na jeden 

nádech vydrží pod vodou i 6 hodin! 

Zoo v Protivíně současně slouží také jako 

záchranná stanice pro postižené a nemocné 

jedince, slepé nebo bez čelisti, kteří by 

v přírodě nepřežili. 

Výlet se nám líbil. Den jsme si užili. Vřele 

všem doporučujeme návštěvu této unikátní 

ZOO. 

Za 6. A Ondřej Bílek a Anežka Tetourová 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8iP_Sps3hAhWd8uAKHR5cABkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.lipno.info/zazitky/krokodyli-zoo-protivin.html&psig=AOvVaw2fAUtFfD_uxF2IUkSl_HQe&ust=1555252886490453


Š   I   M  A     číslo třetí 2018/19 

 

[ŠIMA 2018-2019 / 3. číslo IX. ročníku] Stránka 5 

 

…z tvorby našich spolužáků 

 
Více či méně pravidelná rubrika nabízí 

slohové práce naši spolužáků, které se 

podařily a patří se je zveřejnit. Tentokrát 

vybíráme (na doporučení paní učitelky 

Hándlové) povídku Honzy Smrže z IX. A. 

 

Tři prasátka a řezník Vocílka 
 

Kdysi dávno žila čtyři prasátka. Staral se o ně 

řezník a alkoholik jménem Vocílka, který byl 

starý, šedivý a chlupatý, takže mu „báby" z 

vesnice říkali vlk. Ale to není důležité, 

důležité je, co se dělo u řezníka doma. 

     Už mu docházely peníze na alkohol, a tak 

se rozhodl vzít jedno prasátko a prodat ho do 

řeznictví jménem Kostelecké uzeniny a.s., 

kde z prasátka udělali skvělé špízy 

a vídeňské parky. V chlívku oplakávali 

padlého hrdinu, avšak jedno z prasátek se 

vzmužilo a řeklo: „Už mě to nebaví, musíme 

utéct". Ostatní prasátka odvětila, „tak jo", a 

tak utekla. 

 
      Šla přes hory a kopce, přes potoky a řeky, 

když tu dorazila do zvláštní země. Jedno z 

prasátek vystoupilo na horu a 

pravilo: „Pohleďte, to je ta země zaslíbená, 

pivem a zbytky oplývající, tam se usadíme". 

       Mezitím Vocílka vystřízlivěl a všiml si, že 

mu něco chybí. Podíval se do chlívku a 

vykřikl: „Kde jsou moje svině!"  Popadl 

výkonný fukar na listí od husqvarny, nasedl 

do ještě výkonnější Škody Felicie s 

maximální rychlostí 151km/h a začal 

okamžitě pronásledování. 

      Naši tři smradlaví hrdinové se toulali po 

České republice. Jedno prasátko 

povídá: „Mě to už nebaví, kde to vlastně 

jsme?" "Asi v Praze." "Jooo, o tý jsem slyšel, 

tam jsou prý samá prasata, tam bychom 

zapadla!" „Tak domluveno, zůstaneme tady, 

ale musíme si postavit domy, abychom byla 

v bezpečí." A tak si prasátka postavila domy 

jeden ze slámy, druhý z klacíků a třetí z cihel. 

Avšak alkoholik se blížil. Protože měl ještě 

zbytkáč, neodhadl brzdnou dráhu a naboural 

dům ze slámy. „Kruci!" zakřičel Vocílka, když 

tu náhle uviděl jedno prase, jak běží do 

druhého domu. „Ty svině!" vyhrkl, vystoupil z 

auta, vzal si fukar a pomalu kráčel k 

domu.  "Vylezte!" zařval. Prasátka mu 

odvětila: „Tos uhod!"  A tak se řezník naštval, 

zapnul fukar a tu jejich špeluňku 

sfoukl.  Prasátka běžela ke třetímu domu. 

Vocílka si řekl, že na to fukar nestačí. 

Zamyslel se! „Hmmm, už vím, vlezu tam 

komínem." A tak lezl na střechu, tašky pod 

ním padaly, ale byl na střeše, „Vzpomeň si na 

válku, banzai!" zakřičel a už letěl komínem.  

     Vocílkovi ale nedošlo, že ten dům je 

vysoký  asi 11 metrů, a zlomil si vaz. A tak 

prasátka žila šťastně až do smrti.  
 

Jan Smrž, IX. B 

 

 

 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjKn4KnqM3hAhUc8uAKHR7OD2gQjRx6BAgBEAU&url=https://topspy.cz/produkt/odposlech-nahravaci-pero-topspy-pen-99&psig=AOvVaw1YMBWFK3PoDljB9Q_0RKAU&ust=1555253286363575
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwivi_u4qc3hAhVi1-AKHTR0DW4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.mojecestina.cz/article/2018070302-test-urcovani-vzoru-podstatnych-jmen-tri-prasatka&psig=AOvVaw2FH3Cy3-BXII7_trHrLEgn&ust=1555253622949464
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Fotokoláž tentokrát věnujeme Zápisu 9. dubna a také 

významnému Košilovému dnu 29. března 2019  (viz dále) 
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Košilový den, to byla velká paráda! Přišli jsme s tím my, žáci deváté A. 

Letos připadl celosvětově na pátek 29. března. Je to velký svátek, který 

se koná na památku Jacka Košiláka, vynálezce košile. Ten den musí být 

každý v košili, aby si připomněl významný krok v životě lidstva. Jak vidíte 

na snímcích, Košilový den se na naší škole vydařil a možná, tedy možná, 

bude za rok zas!   Inu těšme se.    Žáci IX. A 
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Naše sportovní úspěchy  

Zlaté pondělí 

25. února jsme vyhráli okresní 

kolo volejbalového turnaje, a to 

v obou kategoriích – chlapců i 

dívek. Pohár je náš! 

Lyžařské závody 

V pátek 1. března na sjezdovce 

Hradiště u Nové Bystřice excelovali 

naši lyžaři, škola skončila ve veliké 

konkurenci na druhém místě a Matyáš 

Gabryška z 5. B vyhrál ve své kategorii 

a má zlato! Gratulujeme! 

Futsalový turnaj 

Konal se ve čtvrtek 28. března na 
počest svátku všech učitelů. Mezi 
všemi hradeckými školami ta naše 
byla druhá! Velká gratulace! 

Plavecké závody 

Ve středu 20. března jsme 

z bazénu vylovili plno medailí 

– zlatou Zuzana Šímová, Matěj 

Moravec a Adéla Brabcová, 

stříbrnou Matyáš Koranda, 

Veronika Kvičerová a Adéla 

Korbelová a bronzovou Tereza 

Křížová, Petr Vlček, Karolína 

Kamenická, Anna Hemzová, 

Adéla Nováková a Tomáš 

Němeček. Jen tak dál! 

 

Nejlepší v hokejbalu 

V pondělí 8. dubna jsme vyhráli 
v kategorii starších žáků okresní kolo 
hokejbalového turnaje a postupujeme 
do kola krajského! Výborně! 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwinuObdw8_hAhWILVAKHa1rCgAQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fpajamacik.rajce.idnes.cz%2FVesele_Velikonoce_2014%2F&psig=AOvVaw2hEW35Q2_xQ_Gg4L9wH6kq&ust=1555329358049609

