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NaKoukněte do dění

Nová Paka

v naší škole ...

Naše školní aktivity v novém roce, opět k nakouknutí.
Wendrówki pomiedzy Nova Paka a Pieszycami
Ve středu 17. ledna se v aule školy setkali hosté z polských Pieszyc a českých Bohuslavic s některými
našimi žáky.
Proběhly veselé soutěže, paní ředitelka DDM Stonožka Iva Nováková zúčastněné naučila vyrábět vkusné
kreslené "placky" a setkání ukončilo tancování pod vedením Martina Štryncla. Poláci i Bohuslaváci u nás
také sportovali - bruslili a lyžovali, prohlédli si zajímavá místa města. Byli ubytováni v Novopackých
sklepích. Večerní aktivity byly jakýmsi vyvrcholením jejich pobytu v Nové Pace.
M.Kaplan

Modelování ve třetím oddělení ŠD
Stačí trocha modelíny a z dětí jsou sochaři .
Podívejte se, jak modelují děti z 1.B. M.Š.
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Mobilní telefon pro Verču
Dne 13.12 jsme jeli do Hradce Králové na Krajský Úřad. Chvíli jsme
čekali a pak jsme šli do veliké místnosti si sednout. Nejdřív nám paní
Dita Kosová říkala, kdo to sponzoruje atd..Byl tam pan hejtman Jiří
Štěpán a paní Martina Berdychová. Bylo to rozdělené na kvíz plus a
ještě na jeden kvíz. Byli jsme 3 vylosovaní- 2 holky a 1 kluk. Každý
dostal telefon Huawei Y6 2017.
Ondřej Kašpar

Turnaj v královské hře
V pátek 12. ledna odpoledne se v družině slečny vychovatelky Adély
Trytkové uskutečnil šachový turnaj. Průběh klání bylo možné vyčíst na
přehledu vystaveném v přízemí školy. Do finále se dostali Vítek Šenkyřík a
Šimon Ulrych. Šimon se stal vítězem, uznání za "plné nasazení" patří všem
účastníkům. Také Adélce za vzornou přípravu i organizování průběhu
soutěže.
M.Kaplan

Florbal – krajské finále
18.1.2018 jsme se zúčastnili poháru základních škol pro 1. stupeň. Po
vyhraném okresním kole jsme s chlapci odjeli na krajské kolo do
Předměřic nad Labem. Hned po zahájení prvních utkání bylo vidět, že je
turnaj kvalitně obsazen a všechny týmy byly perfektně připraveny. Ani
naši chlapci se nedali zahanbit. Nastoupili statečně do prvního zápasu,
ale tempo a kvalitní přihrávky i střely soupeře nás zaskočily. Nebylo
však divu, hráli jsme proti kompletnímu florbalovému týmu Náchoda,
což bylo znát i z dresů se jmény hráčů. Hned po prvním zápasu, byť
zakončeném prohrou jsem musel kluky pochválit. Do poslední vteřiny
bojovali a měli chuť vstřelit branku. Utkání proti chlapcům z Hostinného
bylo napínavé do poslední vteřiny. Opět kluci bojovali, ale „to štěstíčko“
… přiklonilo se na druhou stranu a prohráli jsme 5:4. Čekal nás třetí
zápas ve skupině a bohužel ani ten se chlapcům nepovedlo dovést do
vítězného konce. Turnaj pro nás skončil obsazením7.- 8. místa. Kluci si
z krajského finále přivezli diplom a účastnický pohárek pro vzpomínku
na tento pěkný úspěch. Za reprezentaci školy a velmi slušné chování
chválím: Šimona Vedrala, Gábika Olšu, Matouše Menšíka, Samuela
Najmana, Patrika Ponikelského, Adama Korbeláře, Šimona Militkého,
Jendu Hujera.
Za florbal Martin Štryncl
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Aktivity BIOSu
Bios se v nevlídném lednovém počasí věnoval mimo jiné návštěvě výstavy o čokoládě v Suchardově domě.
Zopakuje si ji v únoru. Prohlídku krásných výrobků packých cukrářek a cukrářů si chlapci a děvčata
zpestří posezením v Gernatově domě.
V DDM jsme si také objednali výrobu "placek". Vznikala krásná výtvarná minidíla, promýšlíme využití
fotografií doplněných krátkým textem.
Koncem ledna obnovujeme lojové závěsy našich vánočních stromů. Zdobili jsme 24. a 31. prosince.
Vzhledem k mírným mrazům je zatím vyzobaná jen část krmení.
M.Kaplan

Z nástěnek naší školy
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Lyžák 2018
Vyrážely jsme v sobotu 13.1. v 8:30.
Dojeli jsme do Strážného a ze Strážného jsme šlapali nahoru, tašky se vezli rolbou.
Přivítala nás Grohmanova bouda.
Po celý týden se všichni bavili. Probíhaly turnaje ve stolním tenise. Kdo měl v týmu paní učitelku
Šmidrkalovou vyhrál. Měli jsme přednášku od Josefa Grohmana o Horské službě. Bylo to zajímavé,
ale je zvláštní vidět mrtvá těla. Také jsme hráli spoustu her, vymýšleli je učitelé, kluci a holky.
Snídaně byla ve stylu švédských stolů, obědy a večeře byly vynikající.
Také se konaly závody ve sjezdu, slalomu a na běžkách. Při odjezdu jsme si celý kopec sjeli na
lyžích.
Miroslav Grund, Ondřej Medlík 8.A

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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