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č.51 Květen 2017 
NaKoukněte do dění  

v naší škole ... 

Kukátko 

Štafetový pohár 
Ve čtvrtek 18.5.2017 se konalo krajské kolo atletické soutěže „Štafetový pohár“. Naše škola po vítězství 
v okresním kole  zabodovala i v kole krajském a po urputném boji zaslouženě zvítězila. O prvenství se 
zasloužili tito žáci a žákyně:  Michal Krotký, Bohdan Banýr, Petr Fedor, Tadeáš Macák, Tomáš Fedor, 
Filip Krupka, Gabriel Olša, Šimon Vedral, Sára Fejfarová, Jana Jeřábková, Anna Viková, Natálie 
Kurfürstová, Nicol Bezstarosti, Lucie Jeřábková, Markéta Kubištová a Lucie Kubištová. Co je to štafetový 
pohár? Soutěže se zúčastní vždy  čtyři chlapci a čtyři dívky z 1.-3.třídy a totéž ze 4.-5.třídy. Žáci potom 
běží štafety 8x100m v mladší i starší kategorii. Poté je sestavena štafeta 8x200m, ve které běží čtyři mladší 
a čtyři starší  žáci a žákyně.  Po vítězství  v krajském kole jsme postoupili do národního finále, které se 
konalo 30.5.2017 v Čáslavi pod patronací mistryně světa Ludmily Formanové a světové rekordmanky 
Jarmily Kratochvílové. V tomto finále jsme se umístili na krásném dvanáctém místě v konkurenci 
nejlepších škol z jednotlivých krajů. Konkurence ve finále byla ohromná, myslím, že jsme se mezi 
nejlepšími neztratili a úspěšně reprezentovali nejen naší školu, ale i celé město. Poděkování patří nejen 
dětem, ale  i paní učitelce Věře Šmidrkalové za přípravu na závody.      Milan Schlögl 
 

Základní škola 

Komenského 555 

Nová Paka 
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Zájezd do Berlína 
Dne 26. května se 20 žáků z 8. a 9. tříd, kteří studují německý jazyk, zúčastnili celodenní exkurze do 
hlavního města Spolkové republiky Německo - Berlína.  
Z autobusového nádraží jsme vyrazili v brzkých ranních hodinách, konkrétně v půl třetí ráno. Nejprve jsme 
jeli směr sídliště, kde na nás čekala druhá dvacítka účastníků, žáci ze ZŠ Husitská. 
Odtud jsme, již v kompletní sestavě, vyrazili přímým směrem do Berlína. Cesta trvala okolo sedmi hodin, 
takže všichni měli plno času, aby se dodatečně vyspali. V Berlíně k nám přistoupila velice milá a ochotná 
paní průvodkyně Silvia, od které jsme se v průběhu výletu dozvěděli plno zajímavých informací. 
A už jsme dorazili do cíle. Počasí bylo krásné, autobus nás vyložil v centru Berlína a my se vydali vstříc 
berlínským zajímavostem. Na první pohled nás zaujala Rotes Rathaus (Červená radnice), krásná cihlová 
stavba, v níž úřaduje primátor města. Navštívili jsme rozlehlé moderní náměstí Alexanderplatz se Světovými 
hodinami, které se těší velké oblibě u mladých lidí. Odtud již je krásně vidět dominanta Berlína - 
Fernsehturm (Televizní věž), kam jsme se také hned vydali. Čekala nás krátká bezpečnostní prohlídka a poté 
jsme nastoupili do výtahu, který nás vyvezl do výšky 200 metrů, kde je kavárna s barem a nabízí se odsud 
krásný výhled na celý Berlín. Když jsme si prohlédli, kam se půjdeme podívat a řádně se pokochali 
berlínským panorámatem, opustili jsme věž a prohlédli si Neptunovu kašnu. Dalším místem naší prohlídky 
byla nejstarší dochovaná čtvrť v Berlíně - Nikolaiviertel, středověká čtvrť s gotickým kostelem uprostřed. 
Paní průvodkyně nám zde ukázala klasické staroněmecké domy a přesunuli jsme se k řece Sprévě, která 
poblíž protéká. Podél Sprévy jsme pokračovali k dalšímu významnému místu - Berliner Dom (Berlínské 
katedrále). 
V parku před chrámem jsme se společně vyfotili a naše početná skupina se rozdělila do dvou menších. První 
skupina šla navštívit Neues Museum (Nové muzeum), kde ji čekala nádherná expozice nálezů z dob starého 
Egypta. Klenotem této expozice byla patrně ona slavná busta královny Nefertiti, kterou jsme měli možnost 
vidět naživo a zblízka. Druhá skupina šla navštívit novodobé muzeum, muzeum voskových figurín Madame 
Tussauds. Tam se mohla děvčata vyfotit se svými idoly a různými světovými celebritami, figuríny byly jako 
živé. Navštívili jsme tedy místo v Berlíně zvané Ostrov muzeí. 
Odtud naše kroky směřovaly k Braniborské bráně. Šli jsme při tom po třídě Unter den Linden (Pod Lipami), 
kterou lemovaly, nečekaně, lípy. Na konci této třídy nás přivítala Braniborská brána v celé své kráse a paní 
průvodkyně nám vyprávěla příběh, který se váže ke kvadrize, která na bráně vítězně stojí. Od Braniborské 
brány jsme šli k budově Říšského sněmu, německy Reichstag, ta na nás velice zapůsobila svým vzhledem a 
důstojností. V parku před Reichstagem jsme si odpočinuli a vyslechli povídání o ne moc šťastné historii 
Německa. Kromě Říšského sněmu se naše zraky upínaly také k budově německého kancléřství, kde 
momentálně úřaduje kancléřka Angela Merkelová. 
Další zastávkou na naší cestě byl Židovský památník. Jde o zajímavý umělecký výtvor, který vyzývá  k 
vážnému zamyšlení se nad zločiny nacistů a důrazně všem připomíná zlou historii, která by se již nikdy 
neměla opakovat. Pokračovali jsme směrem k Hitlerovu bunkru. Na místě tohoto bunkru je dnes již jen 
obyčejné parkoviště s informační cedulí. Bunkr byl po válce zničen, aby si z něho neonacisté nemohli udělat 
místo, kde by Hitlera uctívali. 
Bonusem při naší procházce Berlínem byla, především pro děvčata, návštěva nákupního centra. Poslední 
zastávkou byla Topografie teroru. Je to moderně vystavěné muzeum, kde je možno zhlédnout dokumentární 
film a je zde vystaveno mnoho fotografií a dokumentů z dob nacistické vlády v Německu, které ukazují 
utrpení Židů a zvěrstva, která na nich byla páchána. Následně pro nás přijel autobus a s ním jsme ještě projeli 
kolem kostela Kaiser - Wilhelm - Gedächtniskirche, ten zůstal jako upomínka na bombardování Berlína na 
konci 2. světové války polorozbořený a nebyl opravován. Projeli jsme také kolem Vítězného sloupu 
(Siegessäule) a ještě v Berlíně se s námi rozloučila paní průvodkyně. 
Pak už jsme jeli směr Nová Paka. Cesta byla klidná, žáci z obou škol se během dne spřátelili a exkurzi jsme 
si společně velice užili. Domů jsme dorazili ve 2 hodiny ráno, unaveni, avšak spokojeni a plni krásných 
zážitků a poznatků. Obrovské poděkování patří paní učitelce Tauchmanové, která vše zařídila. 
Děkujeme a těšíme se na další exkurzi.   O. Peterka 
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Pomalu bude končit školní rok. S ním je 
shodný i rok „Biosácký“. 

Během něj jsme pomáhali přírodě. Provedli řadu brigád, 
pozorování, měření a zjišťování. Také jsme cestovali.  Na 
přelomu dubna a května se uskutečnil čtyřdenní pobyt na 
Poličsku. Spali jsme ve třídě v připravených spacácích na 
žíněnkách. Vařili ve školní kuchyňce. Zastihlo nás chladné 
počasí. Ale hlinecký Betlém, poličské pamětihodnosti i 
zajímavosti České Třebové jsme si vychutnali. Byl to hezký 
pobyt zpestřený například možností obléknout v Poličce 
před výstupem na hradby šat měšťanů a měšťanek požívaný 
v dobách dávno minulých. 

Zajímavá byla i cesta přes Zebín do jičínské Solné 
jeskyně v sobotu 20. května. Tam nám pan učitel Zeman 
vyprávěl o výskytu zajímavých nerostů na Novopacku, 
prohlédli jsme si melafyr se zrníčky zlata ze Stupné, 
připomněli tragedie při hledání achátů u Kumburského 
Újezdu… Návštěva končila pobytem v jeskyni se solí 
z Mrtvého moře. Prostředí pomáhá dýchání, pomáhá 
zlepšuje imunitní systém. Mlsáním na Husově třídě jsme 
tradičně ukončili další pěkný výlet. 

V červnu nás ještě čeká tradiční sjezd Jizery, jízda parním 
úzkorozchodným vlakem do německého Oybinu a  také 
tradiční „lákání prázdnin“.  

Za dětské členy Biosu i početnou partu  maminek 
ochotných pomáhat.   Milan Kaplan 

Dopravní výchova 
Ve čtvrtek 25.května čtvrťáci z obou tříd bojovali o získání 
"řidičáku" na kolo. Museli prokázat znalosti v cyklotestech 
 a samozřejmě v bravurní, bezpečné jízdě na cvičné 
silnici.  Moc děkujeme panu Václavu Řeháčkovi a 
paní Matoulkové za jejich obětavost a péči.  

 Zdena Kaplanová 
 

II.Z u hasičů v Nové Pace 
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Kámen a život 

V pátek 29.dubna se 29 žáků 8.A pod vedením I.Tůmové a V.Šmidrkalové vypravilo do Vrchlabí na 
výstavu Kámen a život. Expozice v prostorách bývalého augustiánského kláštera má stále co nabídnout i 
přesto, že byla vytvořena již v 80.letech minulého století. Celý program se vztahuje k našemu nejvyššímu 
pohoří a k životu horalů. Po ukončení programu jsme se zastavili u městského muzea. Sídlo je situováno do 
jednoho ze čtyř štítových domků , které se zachovaly z původní městské zástavby ( kolem roku 1623). 
Nachází se zde i vrchlabské informační centrum. 
Naše další kroky směřovaly k vrchlabskému zámku, obklopenému  krásným zámeckým parkem. 
S Vrchlabím je od ledna 2014 spojen velmi zajímavý objekt „Krtek“. Je to centrum environmentální 
výchovy , které je propojeno, a to doslova, s budovou KRNAPU. I tady jsme účastníkům sdělily 
nejdůležitější informace o stavbě samotné a hlavně o významu pro veřejnost. Závěrečná část byla věnována 
handicapovaným živočichům a rostlinám (včetně dřevin), pěstovaným v klášterní zahradě. Na tuto exkurzi 
bude navazovat v září  tradiční výšlap do Krkonoš.  Věra Šmidrkalová a žákyně 8.A Věra Kynčlová 

 
Základní škola v Komenského ulici vyrazila do Drážďan 
 

Dne 10. 5. 2017 ve středu vyjeli brzy ráno z autobusového nádraží spolu s tříčlenným pedagogickým 
doprovodem vybraní žáci 8. a 9. tříd na historickou exkurzi do Drážďan, hlavního města Svobodného státu 
Sasko. Cesta nám poměrně utekla, během přibližně tří hodin jsme již vystupovali z našeho autobusu na 
drážďanském náměstí Theaterplatz před operní scénou Saské státní opery, Semper oper. Poté jsme vyšli na 
Brühlsche Terrasse, kde na nás čekal náš milý pan průvodce, vysokoškolský pedagog německé univerzity, 
Dr. J. Karas. Provedl nás dlouhou cestou po Starém městě s poutavým povídáním. Tuto cestu lemovaly 
krásné dobové budovy, které kolikrát byly dříve postiženy letadlovými nálety za druhé světové války. Mezi 
tyto budovy patřila například Katedrála Nejsvětější Trojice, barokní katolický kostel. Tato stavba je dokonce 
největší chrámovou stavbou ve spolkové zemi Sasko. Dále je třeba zmínit i překrásný komplex barokních 
budov se zahradou, Zwinger, který patří spolu s Frauenkirche, evangelicko-luterským kostelem, mezi 
nejznámější památky Drážďan. Navštívili jsme též i Saské státní ministerstvo financí v Drážďanech, kde 
byly k ukázce vystavené staré mince - tolary, které byly nedávno nalezeny.  
Během zajímavé exkurze jsme našli čas i na přestávku, kterou jsme si dali na místních trzích na náměstí 
Altmarkt, kde jsme si mohli zakoupit různé suvenýry a jídlo. 
Zpět do Nové Paky jsme dorazili plni nových informací, ale i únavy z celého dne.   
Děkujeme především panu řediteli naší školy, že bylo umožněno konání této exkurze i s výborným 
průvodcem a milým učitelům - I. Tůmové a L. Macákovi za doprovod. 
                       Za devátou třídu  Patrik Hejtman, Ondřej Peterka a Jiří Mühl 
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Krajské kolo atletického Poháru 
rozhlasu 

Soutěž se konala za chladného větrného počasí v Novém 
Městě/Metují ve středu 24.května. 
Družstvo starších chlapců muselo startovat s jistými a 
záhy citelnými změnami ve složení. Ze zdravotních 
důvodů musel být na poslední chvíli nahrazen Dominik 
Horák a na skok vysoký nemohl nastoupit David Vrbata. 
Dalšími členy družstva byli: J.Rýdl, S.Jirásko, D.Halíř, 
M.Fejfar, M.Hanka, M.Kubišta, A.Malaník a D.Stuchík. 
V průběhu celé soutěže jsme se pohybovali kolem 2.-
3.místa , přestože řada výkonů nesplnila očekávání. Co se 
chlapcům ale tentokrát vůbec nezdařilo, byla štafeta. A 
právě výkon ve štafetě 4x60 m našemu družstvu zhatil 
naděje na stupně vítězů. A to hodně zamrzelo. Je to sport 
a tak je třeba přijímat i nezdary, přestože jsou často 
bolestné a nepříjemné.           

Do Nové Paky hoši tedy přivezli 4.místo. 
K těm pěkným výkonům patřily: 7,57 s na 60m-
J.Rýdl ( 2.místo v KF), 7,58 s –D.Vrbata 
(3.místo v KF), 561cm skok daleký-S.Jirásko 
(1.místo) a 4:55,9  min v běhu na 1500m 
S.Jiráska(2.místo). 
Všem soutěžícím děkujeme za reprezentaci 
školy. 

Jednotné přijímací zkoušky na střední školy 
 
K 9. třídě patří jedna z prvních důležitých voleb v našem životě - výběr střední školy. Vybrat si střední školu, 
která nás bude bavit, není pro většinu žáků problém. Horší je překonat veškeré boje před tím, než se na tu 
svou vysněnou školu dostaneme.  
K jednomu takovému boji patří vyplňování přihlášek ke studiu na střední školy. Ty nám pomohla vyplnit 
milá I. Tůmová, třídní učitelka naší třídy a výchovná poradkyně školy.  
Po odevzdání přihlášek musela drtivá většina žáků devátých tříd v dubnu překonat další velký boj - přijímací 
zkoušky (JP). Na tyto jednotné přijímací zkoušky, které se konaly z českého jazyka a literatury a matematiky 
a její aplikace, nás připravovali naši učitelé - M. Macáková (Čj) a L. Macák (M), kteří nás připravovali nejen 
v průběhu klasických hodin, ale od října minulého roku se s námi scházeli i ve svém volném čase. 
Důležité je zmínit i paní učitelku V. Šmidrkalovou, která připravovala žáky naší třídy hlásící se na střední 
školy s ,,ověřováním talentu" ke zkoušce z tělesné výchovy, 
dále K. Krskovou, která připravovala žáky hlásící se na střední školy s přijímacími zkouškami z anglického 
jazyka. 
Za tuto pečlivou přípravu k přijímacím zkouškám patří všem zmíněným obrovské poděkování.  
Myslím, že za všechny deváťáky mohu říci, že jsme rádi, že máme přijímací zkoušky úspěšně za sebou, ale 
naši školu budeme v červnu opouštět neradi.   Za devátou třídu Patrik Hejtman 9.A 

Ze školních nástěnek 



Řezbářství 
 

Řezbářství je můj nejoblíbenější koníček. Proto jsem se s mým učitelem vyřezávání Pepou Veselovským, 
mojí mamkou Evou a paní učitelkou Suchardovou rozhodli uspořádat mým spolužákům přednášku. Všechno 
probíhalo suprově. Pepa se představil a začal povídat o různých druzích dřeva a o profilech dlát. Já jsem 
mezitím začal vyřezávat svícen.. Potom Pepa zadal dětem úkol, aby nakreslily různé návrhy šperků. 
Zajímalo ho totiž, jakou mají spolužáci fantazii. Na závěr ještě ukázal, jak se ze dřeva vyřezává srdíčko.. 
Potom jsme se rozloučili a se Štěpou Stránským jsme mu pomohli odnést věci do auta. Myslím si, že 
přednáška byla velice zajímavá a poučná. Moji kamarádi totiž mohli vidět, jak je možné v dnešní době 
internetu, počítačů a mobilních telefonů trávit volný čas. Pepovi moc děkujeme.       Ondřej Baudyš  V.B 
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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 

Terezínská tryzna 

      V neděli 21. května se žáci z osmých a devátých tříd zúčastnili tradiční Terezínské tryzny, která se od 
roku 1946 koná každoročně třetí květnovou neděli jako vzpomínková akce věnovaná obětem uvězněných v 
Terezíně během druhé světové války.   
     Tryzna začala slavnostním ceremoniálem, při kterém byly položeny věnce k hrobům obětí, poté 
předseda vlády Bohuslav Sobotka přednesl svůj projev a zazněla křesťanská a židovská modlitba.   
     Po skončení ceremoniálu žáci nejdříve navštívili Muzeum ghetta v Terezíně, pak se vrátili, aby si 
prohlédli hřbitov a přemístili se do Malé pevnosti, kde se z vyprávění paní průvodkyně seznámili se 
životem vězňů během druhé světové války. Měli možnost si prohlédnout přijímací kancelář, kancelář 
velitele věznice, hromadné cely, ve kterých se před koncem války tísnilo 400-600 vězňů, samotky, dále 
pak koupelnu, ošetřovnu a marodku. Také si prošli 500m dlouhou podzemní spojovací chodbu, která je 
ukázkou původního opevnění, a žáky dovedla na popraviště a do míst, kde byly hromadné hroby. Nakonec 
navštívili kino, aby shlédli část filmu Darované město.  
     I díky krásnému počasí se exkurze v Terezíně vydařila.      Lukáš Macák    


