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NaKoukněte do dění
v naší škole ...

Přicházíme s posledním nakouknutím do školních aktivit roku 2017

Etiketa stolování
Třídy 2.A a 2.B navštívila paní Radka Drobná,
aby jim ukázala v praxi etiketu stolování. Děti si
ve školní jídelně vyzkoušely prostřít stůl,
správně držet příbor i skládat ubrousky. Zahrály
si na číšníky a hosty. Dvě vyučovací hodiny
rychle uplynuly. Těšíme se na další lekce.

Poděkování
Letošní adventní čas nám ve škole zpříjemnily dvě spolužačky. Anetka Militká nám již poněkolikáté doma
vyrobila adventní věnec a od Emy Plíškové dostaly všechny děti pečlivě zabalené perníčky. Ruční papír
vyrobený při dílně v DDM s A. Končickou jsme využili pro vánoční přání. Poslední dík patří panu
školníkovi M. Čmuchalovi za úpravu 27 polínek pro vyrábění našich strážných andělů.
K.Fišarová a žáci
4.A
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Vánoční besídka 1. A
Ve čtvrtek 14. prosince se děti odpoledne sešly, aby potěšily své
blízké. Pásmo básní, vánočních písní a koled, proložené dvěma
pohádkami i hrou na hudební nástroje, naplnilo prostory třídy
sváteční atmosférou. Děti se snažily, a když zazněl závěrečný
potlesk a předaly svým nejbližším dárky, které pro ně vyrobily,
s úlevou si oddychly u vánočního pohoštění, že se jim to hezky
povedlo.
Marie Bílková

Chodba školy je takovou naší obrazárnou. Výtvarná díla
ilustrují jednotlivá období, svátky a události. Často výtvory
překvapí novým nápadem, provedením.
Prvňáci paní učitelky Jany Komárkové - Mikulášská mozaika
dětských tváří. Krásný počin zpestřený skutečností, že se
někteří vousatí svatí ani nepoznali!
M.Kaplan

Miniházená v Jičíně
Ve čtvrtek 14. prosince se 10 vybraných „páťáků“
zúčastnilo vánočního turnaje v miniházené.
Do turnaje jsme doslova naskočili jako do rozjetého
vlaku, protože 2 kola už proběhla bez naší účasti. Pro
nás to tedy byla premiéra, a to velmi úspěšná.
Družstvo ve složení: P.Stromová (5.B), Š.Vedral
(5.B), G.Olša (5.B), T.Fedor (5.A), J.Samler (5.A),
V.Janků (5.A), J.Celjak (5.A), F.Krupka (5.A),
Š.Peterka (5.A) a M.Menšík (5.A) sehrálo 6 utkání, ve
kterých 4x zvítězilo a 2x podlehlo soupeři. A tímto
výsledkem vybojovalo3.místo. V únoru nás čeká další
kolo, tak ať se daří!!!!!
Všem patří poděkování za reprezentaci školy.

Bowling
V úterý 28.11.2017 naše třída 6.B vyrazila s rodiči a paní třídní
učitelkou na bowling. Sešli jsme se v hojném počtu. Rozdělili
jsme se do dvou týmů a hra mohla začít. Hru jsme si užili,
i když se nám moc nedařilo. Štěpán Stránský 6.B
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BIOS
Předvánoční náladu jsme s Biosem využili k cestě
do Pardubic. Krásně nazdobené Pernštýnské náměstí,
dřevěné betlémy, vystoupení pěveckých sborů a
potom výstava o přírodě.
V sobotu 2. prosince jsme stihli i rozsvícení
novopackého vánočního stromu a ohňostroj.
Každoročně strojíme 24. a 31. prosince "ptačí
stromy" v Sýkornici a u Jezírek.
Výstava nám přiblížila možné návštěvníky našich
krmítek, hlavně druhy sýkor.
V prosinci jsme tradičně poseděli v Gernatově domě
a vyhodnotili záznamy ("cancáky") a práci
nejaktivnějších Biosáků.

Exkurze poznáváme matičku Prahu
Návštěva židovského muzea
Nastal den D!
14.12.2017 se celá 9.A včetně učitelského doprovodu sešla na autobusovém nádraží. Za necelých 15
minut jsme seděli v autobuse a jeli. Během cesty jsme spíš dospávali, abychom byli plně připraveni na
denní program.
Jako první pro nás bylo připraveno zajímavé povídání s názvem, ,Hanin kufřík”, kde jsme se
seznamovali a celkově se dozvěděli mnoho informací o rodině, která žila v době 2. světové války. V
projektu jsme byli zapojeni i my, měli jsme z textu zjistit informace a pak je prezentovat před třídou,
což bylo super a moc jsme si to užili.
Následovalo židovské muzeum, židovský hřbitov a Pinkasova synagoga. V synagoze jsme mohli vidět
například zachované kresby dětí z ghetta Terezín (je to budova upravena jako Památník obětí
holocaustu Čech a Moravy. Jména obětí na stěny hlavní lodi, galerii a do vestibulu jako největší
náhrobní nápis vepsali ručně bez šablon malíři Jiří John a Václav Boštík. Jména jsou řazena abecedně
podle měst posledního zjištěného bydliště. V hlavní lodi je asi 40 000 lidí s posledním bydlištěm v
Praze.)
V židovském hřbitově jsme vždy zastavili u významných hrobů, kde jsme si společně sdělili důležité
informace a pokračovali dál.
Jako poslední jsme měli rozchod na Staroměstském náměstí, kde jsme si obešli trhy, nakoupili a najedli
se. Pak už jen cesta k autobusu a drandili jsme zpátky domů.
Exkurze se nám všem moc líbila a děkujeme jednak panu učiteli Macákovi, panu řediteli a nakonec i
paní průvodkyni.
Věra Kynčlová 9.A
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Hurá první sníh. Děti ze ŠD 5 využily prvních sněhových
vloček a hned se pustily do stavění sněhuláků.Na výsledky se
podívejte na fotografie. Že to těm sněhulákům ale sluší.
Předvánoční atmosféru jsme nasávali na vánočních trzích 7.12.,
kde jsme shlédli pěkně připravený kulturní program a kdo chtěl,
měl možnost vyrobit si jednoduché vánoční ozdůbky. Jinak i v
naší družině se na Vánoce pilně připravujeme už celý prosinec.
Hezké vánoční dekorace nám všem blížící se svátky připomínají.
Všem krásné Vánoce.
Jana Štrynclová

Školní vystoupení
12. prosince se konalo tradiční
vystoupení pěveckého sboru v aule školy.
Pan učitel Martin Holan vybral písně,
které ladily s předvánoční atmosférou.
Pásmo bylo zpestřeno recitací dětí ze třetí
třídy paní učitelky Dáši Kulhánkové.

Výtvarný kroužek prvních tříd

Každoroční dílničky v naší škole
Jako v posledních letech tak i letos, připravili žáci druhého
stupně dílničky pro své mladší kamarády. Letos poprvé jsme
zakončili dílničky sborovým zazpíváním čtyř klasických koled.
Náš pěvecký sbor čítal přes 400 hlasů.

Výtvarný kroužek letos navštěvuje 23
prvňáčků. Scházíme se od října každý
pátek, schůzky budou probíhat do
konce května. První tři měsíce jsme
věnovali technikám, které nám
umožnily vytvořit několik originálních
dárků. V projektu Kalendář pro štěstí
se stal každý autorem svého
šestistránkového kalendáře na rok
2018. Děti si vyzkoušely také
korálkování a podobně jako druháci a
čtvrťáci i malování na sklo
vypalovacími barvami. Marie Bílková

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
4

