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NaKoukněte do dění

Nová Paka

v naší škole ...

Co přinesl měsíc listopad?
Zajímavosti z říše živočichů.
"Tělní pokryv zvířat" přiblížila Mgr. Petra Zíková z jičínského muzea velice poutavou formou. Petra se
našim mladým zoologům věnovala 22.,24. a 30. listopadu. Vždy několika třídám, které se v rozumném
počtu vystřídaly v aule školy.
Všichni byli spokojení. Snad i předvádění živočichové. Zájem posluchačů je musel potěšit...
Účastníci také věnovali finanční částku na pomoc stanici hendikepovaných živočichů. Cyklus vyprávění o
zajímavostech přírody se pravidelně opakuje již několik let. Na paní zooložku se těšíme.
Ivona Hykyšová
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Okresní kolo ve florbalu
Chlapci 8.-9. tříd sehráli výborně okrskové kolo, kde neprohráli jediný zápas z pěti a po pěkném
kolektivním výkonu postoupili do okresního kola hraném v Hořicích. V Hořicích se hrálo ve dvou
skupinách po třech týmech. Ve skupinách týmy odehrály vzájemná utkání, která určila pořadí pro další
fázi turnaje. Kluci odehráli soustředěné zápasy se skórem 4:0. První dvě družstva z obou skupin odehrála
„křížem“ semifinálový zápas o postup do finále. Zde jsme se potkali s vítězem turnaje. Kluci hráli dobře,
ale chybělo trošku více štěstí. Poražení semifinalisté se utkali o třetí místo. Naši chlapci nakonec skončili
na turnaji čtvrtí, kdy jsme se ani v boji o třetí místo nesetkali se „štěstíčkem“ a podlehli v nájezdech LG
Jičín. Turnaj gradoval finálovým utkáním, které vyhrálo družstvo Cerekvice na nájezdy.
Všem chlapcům děkujeme za výbornou reprezentaci školy.
Konečné pořadí: 1. ZŠ Cerekvice, 2. ZŠ Poděbradova Jičín
3. Lg Jičín, 4. ZŠ Komenského Nová Paka
5. ZŠ Husitská Nová Paka, 6. Gy Hořice

Okresní kolo florbalu 4.-5. třída
9.11. jsme vyrazili na florbalový turnaj do Hořic. Hrálo
se systémem 3 hráči v poli plus brankář na malém hřišti.
Naši kluci: Jan Hujer, Šimon Militký, Šimon Vedral,
Adam Korbelář, Gábik Olša, Matouš Menšík, Patrik
Ponikelský.
Hrál se pěkný florbal. Bylo znát, že školy disponují
vybavením a hlavně žáky, kteří mají florbal rádi. Ani u
naší školy tomu nebylo jinak. Kluci, kteří reprezentovali
školu, pravidelně dochází na školní kroužek florbalu a
souhra byla znát. Mimo jiné zkušenosti přispěla našim
chlapcům i zkušenost z hokeje. Celým turnajem jsme
prošli bez prohry. Kluci výborným výkonem nedali
ostatním soupeřům šanci a postoupili do krajského kola.
Všechny chlapce chválím za výbornou reprezentaci a
slušné chování.

Okrskové kolo ve florbalu žáci 6.-7. tříd
Chlapci ve složení Jan Vedral, Jan Bek, Vojtěch Srna, Václav
Mandík, Daniel Patka, Jakub Valeš, Lukáš Podzimek, Tomáš
Bouchner, Ondra Kubišta, Jan Hilebrant odehráli 14.11.
okrskové kolo ve florbalu. Již do prvního zápasu kluci přicházeli
s tím, že vše půjde hladce, ovšem hráči ze ZŠ Pecka je
překvapili a první zápas skončil prohrou. Ani do dalších zápasů
se chlapcům nepovedlo vkročit úspěšně. Nedařily se nahrávky,
chyběla střela na branku, obrana propadla. Nadšení, se kterým
kluci na turnaj přijeli, rychle opadlo. Mezi chlapci bylo najednou
málo těch, kteří chtěli vyhrát. Proto v turnaji skončili poslední.
Kluci měli na dobrý výsledek, viz zkušenosti z hokeje i ze
školního kroužku florbalu, ale s takovým přístupem, kterým
odehráli turnaj, budou vždy k poražení těmi týmy, které
předvedou poctivou kolektivní hru. Za florbal Martin Štryncl
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Telegraficky ze sportovního dění naší školy
V průběhu uplynulých týdnů se naše škola zúčastnila několika sportovních soutěží.
26.9.
5.10.
19.10.
25.10.
1.11.
1.11.
14.11.
15.11.

přespolní běh
malá kopaná
stolní tenis
košíková
florbal
stolní tenis
florbal
florbal

dívky mladší
hoši starší
hoši starší
dívky starší
hoši starší
dívky starší
hoši mladší
hoši starší

6.místo-OF, hoši mladší 6.místo-OF
5.místo- okr.
2.místo-OF, dívky starší 1.místo-OF
4.místo-OF
1.místo-okr.
4.místo-KF
6.místo-okr.
4.místo-okres

Procházka 3.B po Nové Pace s městskou knihovnou.
Nová Paka tajemné město v Podkrkonoší.
Dáša Kulhánková

Exkurze Liberec
Dne 1. 11. 2017 se třídy 3. A a 3.B vypravily do
Liberce. Navštívili planetárium v IQ LANDII a
IQPARK. V IQPARKU jsme měli možnost
zkusit si spoustu úžasných atrakcí( např.
moderování). Zde jsme si také mohli koupit
nějaký suvenýr. Nejvíce se mi líbilo v
planetáriu. Souhvězdí, vesmírná raketa, planety
a to vše jako na dlani. Výlet byl krásný a mohli
bychom si ho zopakovat. Ondřej Pokorný 3. B

Školní družiny
Nejpestřejší planeta aktivit se vám objeví při procházení odděleními školní družiny. Mnoho výtvarného
dělání, svět pohádek, písniček, tance, rukodělných činností. Je v těch našich družinových třídách opravdu
hezky. Někdy nakoukněte.
M. Kaplan
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Jak 1. A putovala za Slabikářem
Pondělí 13. listopadu bylo pro 1. A úplně jiné než
ostatní školní dny - čekala nás totiž dobrodružná
cesta, při které musel každý prokázat, co se už
naučil. Hodně jsme stříhali, lepili, četli, psali,
hledali a plnili různé úkoly, a když jsme nakonec
měli všechno hotovo, Slabikář jsme šťastně našli.
Objevila se před námi další část písmenkového
světa, do něhož jsme s důvěrou a plni očekávání
ihned vstoupili.
Marie Bílková

Atletická přípravka na naší škole
V letošním školním roce jsme se přihlásili do projektu „Atletika pro radost“. Od 12.září začaly některé děti
navštěvovat kroužek atletické přípravky, který spolupracuje s místním atletickým oddílem. Zájemci se mají
možnost hravou formou seznámit se základy atletických disciplín, ale nejen to. Našim cílem je podpořit
zájem dětí o pohyb a rozvíjet jejich všestrannost různými pohybovými aktivitami. V rámci projektu jsme
se zapojili do akce: „Fandíme kontinentům“. První šampionát proběhl v úterý 21.listopadu v hale naší školy
a byla to soutěž nasměrovaná do Evropy.

Vánoce jsou za dveřmi.
Ke konci listopadu jsme si v Biosu zopakovali
osvědčenou aktivitu. Tentokrát nás zdobením perníčků
prováděla paní učitelka Němcová z Prahy. Biosácké
maminky ji objevily při lekcích drátování v jičínském
muzeu. Několikrát jsme také jeli na její chalupu za
Jičínem. Paní s drátem umí hotová kouzla. I s korálky,
proutím, zdobítky perníčků...Snad jsme se od ní už něco
naučili (a naučíme). Snímky jsou z pátečního tvoření
24. 11. Předvánoční pohodu setkání provázely i melodie,
které na houslích vykouzlil věrný Biosák Kryštof.
Milan Kaplan
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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