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NaKoukněte do dění
v naší škole ...

Podzimně laděné Kukátko
Snad žádné jiné roční období nedává tolik možností k využití přírodnin ve výtvarných činnostech. Kaštany,
žaludy, barevné listy. Vydlabané a namalované dýně, věnečky zdobené suchými bylinami. Mnohé výtvory
jsou vystavovány na chodbách.
Všechny školy regionu dostaly nabídku. Vyfotografovat své prvňáčky, snímek poslat do novin a čekat na
uveřejnění. Novopacké do Jičínského deníku. Zdá se, že naše volba pozadí skupin docela ladí s dětskými
díly. Podzim i tam vládne svými barvami.
M.Kaplan
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V pátek 27. října, v předvečer 99. výročí
vzniku samostatného československého
státu, se u pomníku T.G.Masaryka konala
malá slavnost. Naše škola byla zastoupena v
hojném počtu.
M.Kaplan

5.B - 25.10 2017 DDM –
DRÁTOVÁNÍ
Odrátovat kamínek tím nejjednodušším způsobem
není pro začátečníka nic lehkého. Nám se to však
podařilo. I když jsme s tím mnozí chtěli seknout.

Děti z 4.A vyráběly podzimní věnečky z přírodnin, které našly cestou domů. Největší práci
a opatrnost vyžadovalo lepení tavnou pistolí, protože lepidlem kaštany, bukvice a šípky vždy dobře nedrží.
Podzimní výzdoba se povedla.

5.B - 23.10. Hrátky
s geometrií
V hodinách matematiky získáváme
teoretické znalosti o geometrických
tvarech. Při pracovních činnostech
ověřujeme v praxi.
Z.Kaplanová
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Tradiční biosácké pečení chleba 14.října.
V polovině října se slavil Mezinárodní den chleba. Ano, těch oslav všeho možného je hodně. Když si ale
uvědomíme, že jídlo není dostupné spoustě lidí na planetě Zemi, když poznáme, jak není lehké dobrý
chleba připravit... Co vše se musí nachystat, udělat... Na tento pokrm se potom díváme jiným pohledem.
Do Žďáru u Kumburku jezdíme k Duczynským mnoho let. Ing.Martin Duczynský je bývalým žákem naší
školy. Vybudoval chlebovou pec, tu s předstihem vytápí, v díži nachystá těsto. My hmotu vyválíme a
uhnětené bochníky necháme v ošatkách kynout. Ta vůně, když se vypečené vyndávají a do pece se ještě
vsazují pekáče se špízy...
Bylo nás všech hodně přes třicet. Přes třicet lidí v jediné světnici! Někteří se vtěsnali i na vyhřátou pec.
Také tam jim bylo hezky.
Za Bios M.Kaplan

Beseda s Policií ČR o kyberšikaně
Žáci sedmých tříd se zúčastnili besedy na téma kyberšikana. Pan nprap. Aleš Brendl dětem pověděl
základní informace týkající se tohoto problému. Děti se tak znovu mohly přesvědčit o tom, jak nebezpečné
můžou být informační technologie jako je například internet, mobilní telefon apod. V průběhu besedy byli
žáci několikrát upozorněni, aby si dávali veliký pozor na to, jaké informace a fotografie vkládají na internet,
popřípadě posílají někomu přes mobilní telefon. Přeji všem žákům, aby nikdy nepoznali toto úskalí
internetu.
Mgr. Lucie Suchardová
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8.A v Praze
Ráno jsme se sešli na autobusovém nádraží, a pak jsme se
vydali do Národního technického muzea. Po vstupu jsme si
nechali věci v šatnách a měli rozchod. Muzeum bylo
rozděleno na několik expozic: letectví, technika, architektura a
spoustu dalšího. Poté jsme nastoupily do autobusu a přijeli do
Vojenského leteckého muzea v Kbelých. Bylo to tam
rozděleno do čtyř hangárů a venkovního prostoru, bylo tam
vystaveno spoustu vojenských letadel.
Danča Opshytosh

Preventivní pobyt
Žáci šestých tříd se na začátku října zúčastnili preventivního pobytu na Malé Skále. Po dobu tří dnů
jsme si s dětmi povídali, hráli jsme hry a dělali různé aktivity, které by měly žákům pomoci například v
komunikaci, v sebeovládání, v pomoci druhým lidem, v respektování se navzájem... Dále jsme si povídali o
šikaně, kouření, drogách, alkoholu atd. Myslím si, že jsme si tyto dny na Malé Skále krásně užili :-)
Mgr. Lucie Suchardová

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 náš e-mail
Martin Štryncl stryncl.m@gmail.com
Kukátko
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