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Kukátko 

Základní škola 

Komenského 555 

Nová Paka 
NaKoukněte do dění  

v naší škole ... 
č.50 Duben 2017 

Zápis 
V letošním školním roce se na všech školách uskuteční zápisy dětí do prvních tříd poprvé v posunutém 
dubnovém termínu. Na naší škole se konal zápis v pátek 7. a v sobotu 8. dubna. 
Zápisu se zúčastnilo celkem 59 dětí – 36 chlapců a 23 děvčat. Pro 14 z nich zažádali rodiče o odklad 
povinné školní docházky. 

Stalo se již tradicí, že se zápisu účastnili všichni pedagogičtí pracovníci školy.  Potřebné dokumenty řešili 
se zákonnými zástupci dětí pedagogové z druhého stupně. Díky tomu se mohly paní učitelky z prvního 
stupně zaměřit pouze na povídání s budoucím školáčkem, u kterého byli samozřejmě přítomni i rodiče. 
  
Po absolvování této stěžejní části zápisu, při níž děti plnily různé úkoly, kreslily a odpovídaly na otázky, si 
mohly prohlédnout za doprovodu žáků 2. stupně celou školu. Přístupné byly všechny učebny. Děti mohly 
zkusit práci na interaktivní tabuli, sluchátka v jazykové učebně, hru na různé hudební nástroje v hudebně, 
řešit jednoduché úkoly na počítačích v počítačové učebně. 

Poděkování patří všem pedagogům, kteří se snažili, aby čas strávený ve škole byl pro všechny příjemný, 
ale také čtyřem desítkám našich žáků druhého stupně, kteří při zápisu pomáhali.         Jarmila Tázlarová 
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Zápis 2017 
V pátek po škole a v sobotu ráno jsme mohli jít pomáhat se zápisem. Bylo nás kolem třiceti. V pátek jsem 
tam zůstala s mými kamarády někde do šesti hodin večer, bylo to hrozně fajn. Konkrétně my jsme byli v 
šatně a vítali rodiče, ale ostatní doprovázeli, fotili, prostě pomáhali při všem možném. Také jsme měli 
“sušenkové pauzy”, dostali jsme totiž od školy každý sušenku a pití. (Ta sušenka byla hrozně dobrá, 
chutnala jak Kinder Hippo). Sice jsme dostali jenom jednu, ale my jsme si poradili. Co bychom také pro 
sušenku neudělali.. Také se na nás přijela podívat moje kamarádka z Prahy. Myslela jsem si, že v Praze jsou 
takové ty moderní školy jak v reklamách, ale pravda byla jiná. Novopacká škola se jí hrozně líbila, hlavně 
náš kolektiv. Vzali jsme ji k sobě do 5ti minut a druhý den to vypadalo jako kdybychom se znali roky.. 
Komu by se také nelíbila naše škola. Společně jsme ji provázeli po budově a ukázali, co kde je. Málem se 
nám ztratila. Ale ten pocit znám. Když jsem měla jet za ní na Černý Most, tak to vypadalo úplně stejně. 
Orientace není naše silná stránka. Také jsme jí seznámili s Kuzmovkou, která měla sídlo v jazykové učebně 
s paní učitelkou Tauchmanovou a Luckou. Když už jsme u těch učitelů -  udělali prý dobrý dojem, brala by 
je hned. Ale ruce pryč, jsou naši. Škoda, že není zápis vícekrát do roka, určitě bychom zase pomohli! Moc 
děkuju paní učitelce Krskové :), která mi pomohla s opravou a panu učiteli Kaplanovi.  Věra Kynčlová 8.A 
 

Pohádkové překvapení. 
Také pro bývalé zaměstnance školy nastudovali 
druháci paní učitelky Dáši Kulhánkové  Čapkovu 
Doktorskou pohádku. Z vystoupení byla patrtná 
snaha připravit vše do posledního detailu.Použili 
mnoha dekorací, připravili si nápadité 
kostýmy.  Zapojeni byli  všichni herci.   Na závěr 
přišlo sborové "strhující finále". 
Za všechny zúčastněné děkuji paní učitelce i 
hercům za krásný umělecký zážitek.  Zároveň 
všem kolegům a vedení školy za přípravu zdařilé 
"Besedy s důchodci".  M.Kaplan 

Noc s Andersenem a 3. B 
Když se žáci v teplém pozdním odpoledni 30. března začali scházet u 
novopacké knihovny, ještě netušili, co se bude dít. Dychtivě začali 
plnit svými zavazadly i voňavým jídlem oddělení s dětskými 
knížkami, rozloučili se s rodiči - a vzhůru do víru událostí! Přišlo za 
námi divadlo, hodně se kreslilo a psalo, ochutnávalo z přinesených 
dobrot i studovalo z knížek o strašidlech a jiných tajuplných 
bytostech. Jen se zkuste dětí zeptat a poznáte, kolika z nich se 
podařilo nějaké vidět nebo slyšet, když s lampionem procházely 
potemnělými novopackými uličkami. V noci jsme si půjčovali knížky 
a hurá do spacáků k dalšímu čten&iac ute; a studiu. O tom, že 
skřítkové v knihovně opravdu mohou být, se děti přesvědčily ráno. 
Ale víc vám už neprozradím, protože kdo ví, možná se tu Andersen se 
svou nocí zase za rok objeví. 

Za dokonalou organizaci patří velký dík paní knihovnici Lence 
Macháčkové, za pomoc paní zástupkyni PaedDr. Jarmile Tázlarové a 
všem dětem za skvělé chování i ranní úklid.       Mgr. Marie Bílková 
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Oslava svátku  planety Země proběhla 26.dubna ve sportovní hale.  Poděkování patří těm,, kdo 

připravili řadu soutěží, her, vyprávění o zajímavých živočiších, minerálech, dějích v přírodě. Naprostou 
novinkou byl "králičí hop". Děvčata ze 6.A zaujala svým vystoupením snad všechny diváky. Naši žáci se 

nenechali zaskočit velice nevlídným počasím letošního jara. Prostor využili dokonale.  Myslím si, že 
organizátorky oslavy paní učitelky Hykyšová i Šmidrkalová, mohly být spokojeny.     Milan Kaplan 

Školní kola Mc Donald‘s Cup 

Ve dnech 19. a 20.dubna se v hale naší školy konala školní kola v oblíbené fotbalové soutěži žáků 1. stupně. 
Třídní družstva nastoupila do turnaje s velkým nadšením, aby opravdu předvedla to nejlepší. 
A jak to v jednotlivých kategoriích dopadlo? 
2.-3.třídy: 1.  2.A, 2.  3.A, 3.  3.B, 4.  2.B / 4.-5.třídy: 1. 5.A, 2. 4.A, 3. 4.B, 4. 5.B 
Věříme, že se klukům a holkám turnaj líbil a že strávili sportem příjemné odpoledne. V průběhu utkání 
pořadatelé pozorně sledovali výkony účastníků a z nich pak vybírali ty, kteří naši školu budou reprezentovat 
na okrskových kolech v pondělí 24. a ve čtvrtek 27.dubna. 
Tak ať se daří!!!!!! 

Učitelé přírodopisu ocenili nejlepší soutěžící v poznávání živočichů 
11.dubna byli osloveni nejúspěšnější žáci naší školy , aby si převzali diplomy a drobné odměny za výsledky 
ve školním a okrskovém kole „poznávačky živočichů“. Určitě je z fotografií poznáváte. 
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Exkurze do Prahy – Vyšehrad 
Dne 20.4.2017 měly třídy 6.A a 6.B sraz v 7:20 na autobusové 
zastávce v Nové Pace. V 7:30 i se dvěma doprovody (pan učitel 
Macák a paní učitelka Tůmová) jsme vyjeli z Nové Paky směr 
Praha, jeli jsme cca 2h. Cestou jsme se zastavili na benzínce, 
museli jsme povinně na záchod a mohli jsme si i něco koupit. 
Když jsme dojeli do Prahy, rozdělili nás do dvou skupin. 6.A – 
pan učitel Macák, 6.B – paní učitelka Tůmová. Dostali jsme papír 
a tam byly otázky z různých pověstí atd. Šli jsme kolem rotundy 
sv.Martina, viděli jsme Karlův most atd. Vždycky jsme se 
zastavili a paní učitelka nám k tomu něco řekla a šli jsme dál, 
nakonec jsme šli na hřbitov slavných osobností a měli jsme hledat 
slavné osobnosti – např: Božena Němcová, Bedřich Smetana, 
K.H. Mácha, A.B. Svojsík, … Když jsme se pak sešli před 
hřbitovem, tak jsme šli na autobusovou zastávku a jeli jsme domů. 
Všichni jsme si to moc užili!!!  Štěpán Mühl 6.B 
 

Otvírání studánek 
15. dubna vyvrcholily biosácké akce 
související s oslavami Dne Země.  Po 
aktivitách "Ukliďme Česko", sčítání 
bledulí v Kalském údolí a údržbě 
naučné stezky v Sýkornici jsme 
provedli tradiční čištění pramenů v 
okolí města.  "Otevřeli jsme studánku 
"Smradlavku", "U mechových 
kamenů", obě "Tejnorovy" a 
"Anežku". Bylo nás dvacet, 
počasí  ráno neukazovalo vlídnou 
tvář.. Postupně se obloha protrhala a 
bylo hezky....Na konec dubna jsme 
naplánovali několikadenní pobyt na 
Poličsku spojený s ukázkou (film, 
hudební nahrávka) z díla B.Martinů. 
Kantáta je inspirovaná čištěním 
pramenů na Vysočině a jmenuje se 
také "Otvrírání studánek".     

Milan Kaplan 
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Okresní kolo ve vybíjené 

Ve středu 12.dubna se v hale naší školy konalo OF ve vybíjené 4.-5.tříd v kategorii „otevřená“. To 
znamená, že mohou hrát pouze chlapci, nebo jejich družstvo mohou doplnit v libovolném počtu dívky.  
Na palubovku ke vzájemným zápasům nastoupilo 9 týmů rozlosovaných do 2 skupin (5+4). 
V základní skupině se domácímu týmu podařilo 1X zvítězit a tím si kluci  zajistili 3.místo ve skupině. 
Z tohoto umístění se pokusili ještě zabojovat o konečnou 5.pozici a to se jim povedlo. 
Družstvo ZŠ Komenského N.P. nastoupilo ve složení: J.Hillebrant, O.Kubišta, A.Bajer, M.Musil, 
D.Samek, Š.Stránský, J.Malý, Š.Vedral, G.Olša, Š.Peterka, J.Celjak a T.Fedor.Všem děkujeme za 
reprezentaci školy. Nejlépe se s míčem a se soupeři popasovali:  J.Hillebrant a A.Bajer. Každý kdo chce 
dobře hrát vybíjenou,  musí kromě dobrého pohybu na hřišti umět chytat míč a mířit aby zasáhl soupeře 
nejlépe od kolen dolů. A to se většině ne zcela dařilo. 
Velký podíl na rychlém průběhu měli oba rozhodčí-p.ředitel M.Schlogl a M.Štryncl . Rovněž také parta 
dívek a chlapců z 8.A, která měřila čas, zapisovala, hlídala přešlapy, fotografovala…….. 
I Vám náleží poděkování!!!!! 
Výsledky turnaje: 1.  ZŠ Stará Paka, 2.  ZŠ Lázně Bělohrad, 3. ZŠ Husitská Nová Paka, 4. ZŠ Miletín,      
5. ZŠ Komenského Nová Paka, 6. ZŠ Husova Jičín, 7. ZŠ Železnická Jičín, 8. ZŠ 17 .listopadu Jičín,      
9. ZŠ Pecka          Mgr. Věra Šmidrkalová 

 

OKRESNÍ KOLO VE VYBÍJENÉ DÍVEK 4.-5.TŘÍD 

Turnaj pořádala naše škola 4.dubna 2017 za účasti 4 družstev . 
Dívky hrály systémem každý s každým, dvoukolově. 
Naši školu reprezentovaly: P.Ruczová (5.B), M.a L.Kubištovy (5.B), K.Urbanová (5.B), E.Horstová (5.A), 
K.Klazarová (5.A), B.Bénová (5.A), P.Stromová (4.B), K.Hornychová (4.A) a N.Bezstarosti (4.A). 
Na organizaci se podíleli žáci 8.A: E.Rudolfová, A.Řeháčková, L.Rejmanová, K.Kodymová, 
M.Ticháčková, M.Kubišta a D. Stuchlík. 
Dívky se snažily, nadále jim ale dělají potíže  správně zpracovat míč a umístit střelu-tedy vybít. 
Přesto svým výkonem obsadily 2.místo v okresním finále. Hráčkám i zapisovatelům děkujeme za 
odvedené výkony. Poděkování náleží též p.řediteli naší školy a M.Štrynclovi za rozhodování zápasů. 
                                                                                                                                Mgr. Věra Šmidrkalová 
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Královská cesta 
      V pátek 21. dubna se žáci sedmé třídy vypravili do Prahy, aby se zde vydali na putování po 
Královské cestě. Takto se označuje trasa, kterou po staletí projížděli čeští králové ke korunovaci v 
katedrále sv. Víta na Pražském hradě.    
      Korunovační průvody vycházely z prostranství na místě dnešního Náměstí republiky, kde stávalo 
městské sídlo panovníka zvané Králův dvůr, projížděly Celetnou ulicí na Staroměstské a Malé náměstí a 
dále Karlovou ulicí na Křižovnické náměstí a na Karlův most, za ním Mosteckou ulicí a přes 
Malostranské náměstí vzhůru Nerudovou ulicí a ulicí Úvoz na Pohořelec, kde nedaleko Strahovského 
kláštera zabočily ostře vpravo; cesta z Nerudovy ulice přímo na Hrad byla ve skále vytesána až v 17. 
století. Z Pohořelce průvod pokračoval přes Loretánské náměstí Loretánskou ulicí a Hradčanským 
náměstím do katedrály, kde proběhl vlastní korunovační obřad. 
     Na rozdíl od českých králů absolvovali sedmáci Královskou cestu v opačném směru - z Pražského 
hradu k Prašné bráně. 
     Během putování byli žáci seznámeni s historií významných staveb a míst v Praze, s historickými 
slohy a jejich hlavními znaky a se zajímavostmi týkajících se Královské cesty. Po celou dobu měli žáci u 
sebe pracovní listy, do kterých zapisovali získané informace. Tyto informace žáci využijí při následném 
kontrolním testu v hodině dějepisu.                                                                                 Lukáš Macák 
 

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 

Zápis 2017 


