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NaKoukněte do dění
v naší škole ...

Co se událo v naší škole za měsíc červen?
Nová šlapací autíčka
Autíčka byla zakoupena za finanční podpory Městského úřadu Nová Paka – školského a dopravního výboru
na základě naší žádosti. Tato autíčka rozšířila náš vozový park (5 šlapacích autíček a 8 koloběžek). Každý
den jsou využívána dětmi na školním dvoře. Autíčka budou dále využívána pro výuku dopravní výchovy ve
spolupráci s Autoškolou Vašek. Za nová autíčka bychom chtěli jménem dětí moc poděkovat.

Školní družina v hradeckém Tongu
Opět po roce jsme s dětmi ze školní družiny oslavili Den dětí. Po loňském úspěšném výletě do zábavního
centra v Hradci Králové, jsme tento výlet zopakovali i letos.
Ve středu 28.6.2014 jsme všichni zábavný park TONGO navštívili. Ani letos jsme nebyli zklamaní. Po celé
odpoledne panovala mezi námi všemi výborná nálada, děti si užívaly všech atrakcí, které centrum
nabízelo. Nechybělo ani drobné občerstvení, které jsme si mohli v areálu zakoupit. Domů jsme se vrátili po
18.hodině s pocitem příjemně stráveného odpoledne. Všem dětem patří pochvala za velice slušné
chování.
za ŠD Jana Štrynclová
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Chovatelský den ve Zboží
V pátek 23. června se žáci třetích a pátých tříd zúčastnili chovatelského dne
ve Zboží. Do Zboží jsme vyrazili ráno pěšky Máchovou stezkou, přes Skalku
a horní část Zboží. Viděli jsme zde hospodářská zvířata a zemědělskou
techniku. Děti se také zúčastnily soutěže v pití mléka a podařilo se jim získat
krásné ceny. Všichni jsme odjížděli spokojení. Mgr. Lucie Suchardová

Další velká akce na škole!
Dnes, tedy 21. června 2017, jsme všem ukázali kolik návrhářů chodí po
škole. Na začátku nás uvítala “taneční” skupina se jménem Tříděný odpad.
Potom to přišlo, konečně jsme se mohli předvést! Prezentovali jsme naši
dlouhou práci, na které jsme dřeli nejen my, jakožto žáci ekologického
kroužku . Zapojilo se i pár žáků sportovek a hlavně paní učitelka Hykyšová.
Ta nám byla oporou při výrobě, donášela nové plasty a pomáhala při všem,
co bylo potřeba. Na přehlídce jsme mohli vidět šaty, dresy, královské
oblečení, zajímavé ponožky… Vlastně všechno, co si dokážete představit.
Jak říkám, taneční skupina, přehlídka, zajímavosti. Takhle to šlo čtyřikrát po
sobě. Na konci dne to byla jen taková oddechovka. Vždyť být nacpaná
4hodiny v plastu! Musela přijít převlíkačka sem, převlíkačka tam.. Nic pro
slabochy! Ale myslím, že hlavním cílem tohoto projektu bylo ukázat, jak to s
plastem doopravdy je. Sice nám pomáhá každý den, ale zajímali jste se někdy
o to, jak škodlivý dokáže být?
S pravdou ven. Doba rozkladu? Pár čísel. PET lahev - 100let, plechovka 15let, žvýkačka - 50let, sklo - 1000let, ale možné nikdy, zatím nebylo
zjištěno.
Ale je to jen na nás, jak se k tomu postavíme, planetu máme jenom jednu.
Takhle zněla poslední slova. A hlavně nezapomeňte, až vám bude normální
oblečení připadat jako nuda, tak na sebe hoďte igelitku a běžte!
Všichni dlužíme jedno veliké poděkování paní učitelce Hykyšové, která
celou akci vymyslela a zorganizovala. Také skvělé Ádě Kuzmové a Romče
Vaňkové, které nás uváděly, dále všem, co vystupovali, pomáhali. Nebo se na
nás jen dívali. Těšíme se na příště! :)
Věra Kynčlová 8.A

Eva Matějovská
Letošní 6. červen byl pro děti ze školní družiny ve znamení
zpěvu. Hezký zážitek si pro nás připravila vycházející novopacká
hvězdička Eva Matějovská. Připravila pro nás koncert, na který
jsme se všichni těšili. Svým milým vystupováním a hezkými
písničkami v nás zanechala krásný zážitek. Důkazem toho byla
radost v očích dětských posluchačů. Na památku si všichni, kdo
chtěli, odnesli fotografii s podpisem a odznáček s Evinou fotkou.
Evi, moc děkujeme.
za ŠD Jana Štrynclová
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Autorské čtení 3. B
Ve středu 21. června bylo všechno trochu jinak. Třídu jsme vyzdobili a proměnili
ji na jeviště a hlediště, zavoněly zde květiny i přinesené dobroty a my jsme ještě
naposledy trénovali... Když se před půl druhou začali scházet rodiče s dalšími
hosty, uvítala je příjemná atmosféra teplého letního odpoledne. Děti zde
prezentovaly svoji práci, kterou odvedly v rámci našeho třídního projektu Moje
druhá knížka. Letošní knížky měly společného jmenovatele, jímž byl příběh s
dětským hrdinou. Děti si vymyslely svůj vlastní příběh, který si napsaly,
ilustrovaly a vlastnoručně si tak zhotovily knížku, kterou nyní četly
posluchačům. Prostorem se vznášela půvabná vyprávění proložená hudebními
vystoupeními, a když dozněla poslední píseň se závěrečným potleskem, děti si
nad občerstvením šťastně oddechly, že se jim to tak hezky povedlo.
Marie Bílková

V posledních květnových dnech se žáci VI.A zúčastnili preventivního programu.
Kromě otázek týkajících se drog, kouření, alkoholu měli plno času na poznávání krkonošské
přírody. Zde je několik jejich postřehů:
- moc se mi to líbilo, předčilo to mé očekávání
- jeli jsme z největší části kvůli tomu, abychom se lépe poznali, a to se podařilo
- nejlepší byla přetahovaná s učiteli a s ředitelem
- sice ta cesta je delší, ale za to, co tady prožijete, to stojí; večerka mi nevadí, ale může být delší
- Bajka, Bek a Vojta jsme na jednom pokoji, už se nemohu dočkat lyžáku, mám zážitek na celý život
- večerka byla uspokojivá, akorát bych ji o hodinu prodloužil
- moc dobře tu vaří
- škoda, že je to sem tak daleko

Týden před koncem školního roku jsme se sešli v DDM Stonožka. Se
stmíváním se ochladilo a přišla vhodná doba na opečení uzeniny.
Nanuky mlsání završily. Když začalo svítit pouliční osvětlení,
vzali Biosáci svíčky a rozžehli prskavky. To proto, aby je prázdniny i z
dálky viděly. Tradiční lákání prázdnin se opět vydařilo.
Na hezké počasí jsme měli štěstí snad pokaždé v tom končícím školním
roce. I v závěru června! Prázdninám jsme slíbili, že si je plně
vychutnáme, jsme na ně natěšení a zveme je za všechny novopacké
školáky i omladinu z celého Česka, vlastně z celé Evropy. Lákali jsme
již v mnoha minulých letech. Vždy to vyšlo !!! Milan Kaplan
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Začátkem června jsme s Biosem tradičně sjížděli Jizeru. Vodáci vedení bratry
Kučerovými pro nás připravují krásné cesty po Orlici a zmíněné Jizeře. Vážní zájemci o cestování po řekách
také mají možnost podat přihlášku na letní vodácký tábor. Vzhledem k pestré nabídce servisu a
přizpůsobení výběru tras je cenově nesrovnatelný s podobnými. Ty jsou většinou vázány na jednu řeku.
Stojí vždy více peněz. Konají se také za méně příznivých podmínek. Například musí respektovat stav vody
na jediném toku... Kučerovci vybírají nejvhodnější řeky podle aktuální situace.
M.Kaplan

Malá fotoreportáž z akce pro deváťáky „Spaní – Nespaní ve škole“

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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