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NaKoukněte do dění
v naší škole ...

První školní den našich prvňáčku
4. září se ráno v aule školy sešli budoucím prvňáci. Doprovodili je rodiče, prarodiče, mladší sourozenci.
Třídní paní učitelky Marie Bílková a Jana Komárková postupně vyzvaly děti, aby se přítomným
představily. Slavnost uváděla paní zástupkyně ředitele školy Jarmila Tázlarová. Spolu s panem ředitelem a
hosty z Městského úřadu v Nové Pace přivítala nové žáky. Ti dostali hezkou knížku a drobné dárky. První A
odcházela z pódia v červených čepičkách, „béčko“ v modrých. Stejnou barvu pokrývky hlavy měly i jejich
třídní učitelky. Po slavnostním uvítání se děvčata a chlapci i s dospělými účastníky slavnosti přesunula do
tříd. Tam byly probrány organizační záležitost a noví studenti novopacké školy v Komenského ulici se
spokojeně rozešli domů.
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Časostroj jsme si prošli jako každým rokem. Sraz byl na dvoře MKS v neděli 24. září ve 14
hodin. Od 14. 30 tam byly živé krkonošské písničky, po celou dobu nějaké „Krakonošoviny“.
Někteří Biosáci se vyfotili i se samotným pánem hor. Navštívili jsme také Klenotnici (zajímavé
povídání o rekonstrukci koster a vzniku kreslené podoby pravěkých živočichů). Navštívili jsme
areál knihovny,zašli také ke Gernatovu domu, schodům pod klášterním kostelem… Cestu jsme
ukončili u naší školy v Komenského ulici. Nestihli jsme všechno. Opět nás trochu „vypekl“ čas.
Vše bylo tak zajímavé, že se zkrátka nedalo ze stanovišt brzy odejít….
Máme možnost srovnávání. „Slavní rodáci“ u nás byli dobře připraveni, deváťáci se svěřené role
zhostili na jedničku. Poděkování patří jim i učitelům… Vlastně všem, kdo se na Časostroji podíleli.
Za BIOS Zdena Kaplanová, Milan Kaplan

BIOS
ŘÍJEN
Jsem telefonicky dohodnutý s rodinou
Martina Duczynského –v sobotu pojedeme na pečení
chleba do Žďáru u Kumburku..
Po povídání s vámi uskutečníme v sobotu 14. října.
Odjezd, příjezd do Paky upřesním.
Na akci zvu i kluky a holčiny letos nepřihlášené.
Rád se s nimi na pečení uvidím.
Termín ladím s příjezdem Poličáků. Budou chodit po
polích kolem Lomnice a Paky, najdou jistě nějaké drahé
kameny. Nejvíc samozřejmě karneoly…. Naši zájemci
mohou cestovat s nimi.
Plánujeme i posezení v DDM, kde budou ubytováni.
Těšíme se hlavně na jejich vedoucího Broňka, který se
nám v květnu věnoval po večerech v pomezské škole….
Zatím bych to viděl na 19.– 21. října

LISTOPAD a PROSINEC
Jako každým rokem uskutečníme nějaký
celodenní výlet, upravování perníčků,
připravíme zdobení vánočních a
silvestrovských „ptačích stromů“ a posezení
v cukrárně (poděkování za brigády a pomoc
přírodě).
Místo cukrárny můžeme udělat sezení u
dataprojektoru, mlsání a sledování snímků
z celoroční činnosti.
Výlet? V Pardubicích je v zámku ojedinělá
výstava magie, kouzlení a záhad. Asi na ni
vyrazíme.
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Koncem září navštívila 5.B Klenotnici. V rámci vyučování má naše škola mnoho možností
pro doplnění probíraného učiva. Spolupracujeme s městskou knihovnou, Suchardovým domem,
novopackou Klenotnicí, s DDM Stonožka. Objektem zájmu jsou i Hvězdárna a planetárium v Hradci
Králové, IQLANDIA a IQPARK v Liberci.
Látka přírodovědy je v geologické i mineralogické části expozice v klenotnici znázorněna, zpestřena,
exponáty mohou v dětech vzbudit zájem o drahé kameny nalézané v okolí města.
Návštěvou takovýchto zařízení je v mládeži podporován zájem o získávání nových poznatků. Vede je k
smysluplnému trávení volného času.. Samozřejmě rozšiřuje znalosti získané v daném předmětu.
M.Kaplan

Třetí třídy začaly od září s preventivním programem Kočičí zahrady.
Všichni, včetně jejich třídní paní učitelky, si budeme během roku povídat o různých tématech jako je
například přátelství, zvědavost, smutek, štěstí, fair play a mnoho dalších.... Věřím, že naše povídání, ve
kterém budou zahrnuté i hry a různé aktivity, bude pro děti zajímavé a prospěšné...Každou kapitolou nás
budou provázet jednotlivé kočky, o kterých si přečteme krátký příběh...Nyní máme za sebou úvodní lekci,
kde si děti ve dvojicích zkoušely kočičky namalovat. A že se jim povedly...Už teď se těším na další
setkání s vámi.
Mgr. Lucie Suchardová
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Počítače zapůjčené ze ZŠ Komenského Nová Paka
se používají při realizaci fotografických dílen a hlavně filmové
dílny v Roškopově.
Možnost zapůjčení počítačů dává dětem více šancí naučit se
používat speciální programy na střih filmů a úpravy fotografií.
Při fotografických dílnách děti (táborníci) používají PC pro
prohlížení (výběr) fotografií a dále se učí základní techniky při
práci s fotografiemi jakou jsou: úpravy, prezentace, projekce,
správné třídění, zálohování, popisy vytvořených fotografií ....
Při filmové dílně se PC používají pro přípravu natáčení
zvoleného tématu a to znamená tvorbu scénářů, dialogů,
storyboardu, .... dále si účastníci filmové dílny přehrávají
natočená a nesestříhaná videa, vybírají správné záběry. Z těchto
záběrů si sestříhají výslednou etudu, příběh, filmeček...včetně
titulků, ruchů. Výsledná díla byla slavnostně promítnuta v
novopackém kině.
Více informací se můžete dozvědět na webu dílen:
http://roskopov.open-art.cz
Za zapůjčenou techniku velice děkujeme ZŠ Nová Paka.
OPEN ART, z.s.

Vycházka do přírody II.Z
Jak bývá na naší škole již každoročně zvykem, i předposlední den minulého školního roku se žáci třídy II.Z
(speciální třída) vydali na tradiční vycházku do přírody. Tentokráte jsme ji však pojali trošku netradičně.
Stala se totiž vycházkou na tajné místo Novopacka. Nikdo z dětí nevěděl, jaké místo je vlastně naším cílem,
kudy máme jít. A to ještě v průběhu cesty museli žáci plnit různé úkoly a řešit všemožné situace. Přitom jim
pomáhali ředitel školy Mgr. Milan Schlögl, třídní učitelka Mgr. Alena Bendlová a studenti septimy
Gymnázia Nová Paka s třídním učitelem PaedDr. Stanislavem Bendlem. A o jaké úkoly se to vlastně
jednalo a jaké znalosti a dovednosti museli žáci II.Z předvést?
- umět správně a slušně komunikovat s autoritou (konkrétně s ředitelem školy)
- zorientovat se správně v terénu bez použití mapy nebo GPS
- umět správně komunikovat přes mobilní telefon (se studenty septimy)
- správně odpovědět na některé otázky z oblasti českého jazyka, matematiky, zeměpisu, dějepis
- využít dovednosti, které jsme tvrdě nadřeli ve školních lavicích v průběhu celého školního roku, a
umět je použít v praktických životních situacích
Při tom všem nám slabším byli nápomocni i studenti septimy, kteří nám byli cestou oporou a pomáhali nám
najít ten správný směr. A víte, jak to všechno dopadlo? No, samozřejmě dobře. Nezabloudili jsme a dorazili
jsme na to správně místo - do kostelíku na Husově kopci. Tady na nás všechny čekal zajímavý výklad o
historii tohoto kostelíku, který pochází z 2. pol. 17. Století. Dozvěděli jsme se zajímavé informace o místě
jeho původu – Podkarpatské Rusi i o jeho majitelích. Když jsme po prohlídce vyšli ven, snesly se na naše
hlavy hromy, blesky a déšť, a tak jsme místo do lesa směr Štikov pokračovali na další historicky i kulturně
zajímavá místa Nové Paky – do Klenotnice a do Suchardova domu. Ale o tom až zase někdy příště. Starý
školní rok je za námi a ten nový právě začal. Přeji všem – žákům i pedagogům, ať je krásný, hezký a plný
zážitků a radostí rozzářených dětských očí.
Alena Bendlová
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
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