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NaKoukněte do dění
v naší škole ...

Jaro v plném proudu

Dílničky pro předškoláky
Budoucí žáčci prvních tříd mají možnost seznámit se s novým prostředím například při sportovním
odpoledni, dílničkách, dnech otevřených dveří. Ve středu uprostřed března mohli navštívit naše třídy
zaplněné paní učitelkami. S rodiči nebo jen s pomocí pedagogů si zhotovili drobné dekorační předměty,
vystřižené siluety, nalepené koláže, různé obrázky a skládačky. Byla tu i bota pro správné vykročení
pravou nohou. Každý si odnesl něco hezkého. Na zhotovení se podíleli nejvíc dětští návštěvníci dílniček.
Dospělí jen malinko pomáhali. Chlapci a děvčátka snad zažili tvůrčí radost a bylo jim u nás hezky.
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OKRESNÍ KOLO
V PŘEHAZOVANÉ DÍVEK
Turnaj se konal ve středu 8.3. ve sportovním areálu
v Jičíně. Soutěžit přijelo 6 týmů jičínského okrsku.
Družstvu dívek naší školy se dařilo střídavě, přesto
děvčata předvedla velmi dobré výkony. Škoda
úvodních utkání,ve kterých si příliš nevěřily a následně
přišla řada smolných chyb. Celý turnaj byl hodně
vyrovnaný, celkové 4.místo je dobrým výsledkem.
Naší školu reprezentovaly: B.Kodymová (7.A),
L.Rejmanová(8.A), M.Ticháčková (8.A), A.Kuzmová
(8.A), M.Brádlová (7.A), D.Opshytosh (7.A),
K.Stoklasová (7.A) a A.Staňková (6.B).
Dívkám patří poděkování za nadšení ze hry a
předvedené výkony.

Okrskové kolo v poznávání živočichů
Postupové kolo soutěže v poznávání živočichů uspořádali
učitelé přírodopisu na ZŠ Husitská v Nové Pace 16.března.
Naši školu reprezentovalo 12 žáků ze 3.-8.tříd.
Soutěž i zde měla 2 části a určení správných názvů
živočichů nebylo vždy snadné.
Nejlépe se dařilo v kategorii 3.tříd, kde K.Vajglová ze
3.B soutěž vyhrála, J.Tauchman (3.B) obsadil 4. místo a
A.Richter skončil na 9.místě.
4.-5.třídu zastupovalI: T.Cholmatová (4.B)-9.místo,
M.Janoušková (4.B)-11.místo a J.Celjak (4.A) obsadil
12.místo.
V kategorii 6.-7.tříd: Š.Krupka (7.A)-4.místo,
M.Brádlová (7.A)-7.místo a M.Grund (7.A)-16.místo
Nejstarší soutěžící-dívky z 8.A se umístily takto:
A.Stuchlíková-7.,L.Rejmanová-9.místo a M.Ticháčková
uzavřela první desítku.
Některým žákům se soutěž velmi vydařila, u ostatních
jsme očekávali trochu lepší umístění, ale takové je
soutěžení. Za rok bude určitě líp……
Všem, kteří na tuto soutěž postoupili ze školního kola a
reprezentovali ZŠ Komenského patří poděkování!!!!!!
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BIOS - Bledule
Každoročně koncem března (výjimečně začátkem dubna) jezdíme
do Kalského, údolí. Sčítáme kvetoucí jedince na ploše metru
čtverečného. Rekordy jsou z minulých let. Hodně přes 300
kvetoucích bledulí. Letos jsme je zastihli v plném květu. Ale
porosty byly řidší. Nejvíc z pěti až šesti sčítaných ploch měli
Kačenka a její mamka 175, maminka Markéta a její
skupina také175, maminka Eva s Martinou 182, Denis s Honzou
176 Letošní sčítání potvrzuje jakési vlny v hustotě bledulových.
ploch. Místo je krásné, pobyt na louce je pravidelným hezkým
vstupem do jarního období
Přikládáme ještě zápis do kroniky od Viktorky Lenfeldové. Je
zkrácený, jeho plné znění najdete na biosácké nástěnce.
Milan Kaplan, Bios
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Exkurze do planetária a vodní elektrárny
Dne 29.3. jsme se vydali autobusem do města Hradec
Králové. Nejprve jsme navštívili planetárium, kde jsme si
prohlédli Slunce a sluneční skvrny. Překvapilo nás, že se
papír přiložený k dalekohledu směřujícímu ke Slunci zapálí.
Poté jsme šli do budovy připomínající létající talíř, kde jsme
si vyzkoušeli plazma kouli, sedačku, která simuluje
zemětřesení a mnoho dalšího. Dále jsme šli do promítacího
sálu. Tam nám nejprve ukázali noční oblohu a souhvězdí,
potom jsme „letěli“na Měsíc, Mars a Pluto.
Po svačině jsme jeli do vodní elektrárny Hučák, kde jsme si
prohlédli expozici obnovitelných zdrojů energie a nakonec
samotnou elektrárnu.
Cestou domů jsme se zastavili na zmrzlinu. To byla sladká
tečka za vydařeným dnem.
Za třídu 5.A a 5.B napsal Kryštof Vitvar

LEGIOVLAK
V úterý 28.3.2017 byla na nádraží v Nové Pace
zahájena expozice Legiovlak pod patronací
Nadačního fondu Legie 100. Během letošního roku
navštíví 28 měst České republiky. Slavnostního
zahájení se zúčastnili žáci 7.A. Lgiovlak ukazuje, jak
naši legionáři žili a bojovali v tehdejším Rusku.
Cílem projektu je připomenout rozhodující zásluhy
čs. legionářů a navrátit do povědomí veřejnosti
legionářské tradice. Kromě 7.A se expozice zúčastnili
i žáci 8.A a 9.A. V odpoledních hodinách výstavu
navštívili i žáci ŠD. Výstava byla velice zajímavá,
setkávali se tam lidé několika generací, a každého z
nich vždy něco zaujalo. Je dobře, že Nová Paka se
stala jedním, z měst, kde jsme měli možnost expozici
navštívit. Více informací je možno získat
na www.legiovlak.cz.

Přišlo nejen kalendářní jaro. Žáci ze školních družin chodí
na dvůr, na vycházky do lesoparku, k Žábě. Po několika
hodinách ve školních lavicích je zapotřebí hodně pohybu a
pobývání venku na čerstvém vzduchu. Město připravuje
úpravy. I v blízkosti školy by v budoucnu měl vzniknout areál
pro volnočasové aktivity. Naši vychovatelé i děti jej určitě
plně využijí. M.Kaplan
Příspěvky, které jsou překopírovanými pracemi žáků, nejsou jazykově upravené
a mohou obsahovat pravopisné chyby.
Fotografujte a pište. Přinášejte zajímavá povídání a výkresy nebo posílejte na e-mail
Martin Štryncl stryncl.m@gmail.com
Kukátko najdete i na www.zsnovapaka.cz
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