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Mnoho únorových aktivit
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Pospolu u stolu
Žáci ZŠ Komenského zažili 21. února nevšední vyučování. Role učitelů na sebe převzali hudebníci
Ondřej a Štěpán Škochovi, Darek Král, Petr Kužvart, Petr Tichý, Jan Linhart a zpěvačka Eva
Matějovská. Ve sportovní hale naší školy uspořádali koncert s názvem “ Pospolu u stolu“ na podporu
regionálních českých potravin.
V rychlém sledu se střídaly vtipné i romantické písničky. Hravé texty na téma zdravé výživy si děti
rychle osvojily, přidávaly se ke kapele nejen zpěvem, ale i tleskáním do rytmu. Nakonec se někteří
roztančily.
Po hodinovém koncertu se žáci přesunuli do druhé části haly. Asistentky zde připravily ukázku vaření z
regionálních potravin značky Klasa. Děti ochutnaly těstovinový salát se zeleninou. Hádaly složení
zeleninového a ovocného nápoje a soutěžily ve zdobení palačinek.
Značku regionálních potravin Klasa připomínal i kostým maskota akce. Dětem dopoledne příjemně
uplynulo a získané informace jistě využijí při vaření v rodinách.
Jana Lánská

V den zahájení výstavy o čokoládě v
Suchardově domě bylo doslova
nabito. S Biosem jsme si ji prohlédli v
klidu. 23. ledna - v pátek. Bylo volno a
ochotný pan průvodce pověděl mnoho
zajímavého. Studenti z naší novopacké
školy SGSŠ získali za své výtvory řadu
prestižních ocenění. Nabudili jsme
chuťové buňky a čokoládové odpoledne
ukončili v Gernatově domě.
Následující sobota některé z nás zavedla
k Novopackému vodopádu. Ten
fotíme každým rokem.... I když hodně
mrzlo, nebyl v sobnotu 24. ledna ještě
zcela dotvořen. M.Kaplan
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Přátelské utkání ve florbalu
7.2.2018 jsme pro chlapce 3.- 4. tříd uspořádali přátelské utkání ve florbalu. Jednalo se o zápas se ZŠ
Husitská. Kluci z obou škol si tak mohli zahrát proti svým kamarádům a prověřit si své dovednosti nabyté
ve školním kroužku. Na tribunách se sešlo nejméně 40 diváku a zápas měl skvělou kulisu. Na obou
stranách bylo vidět, že kluci pilně trénují a tak dokáží pěkně nahrát, vystřelit i máknout v obraně. A nutno
říci, že ani „golmani“ se nenechali zahanbit. Zápas byl odehrán na třikrát 10 minut. Po konečném hvizdu
bylo více branek na straně ZŠ Husitská. Nešlo však tolik o výsledek jako o to zahrát si hru, kterou mají
kluci rádi, nabrat nové zkušenosti a třeba i zjistit, kde je ještě potřeba v tréninku trochu zabrat. Nakonec
jsme pro kluky a zároveň pro hojnou účast diváku připravili dovednostní disciplínu a to nájezdy. Každý
předvedl jeden nájezd. A jak už to bývá, někdy předvedl brankář zákrok snů a někdy útočník zakončil par
exceláns. Každý z chlapců obdržel diplom ke vzpomínce na zápas.
Děkuji vedoucím kroužku ze ZŠ Husitská, rodičům za úžasnou diváckou kulisu a všem hráčům za
předvedené výkony.
Za florbal Martin Štryncl

Glocknermann - Danda Polman
V pátek 9.2. jsme si v sále kina poslechli zajímavou přednášku Dana Polmana. Poutavě vyprávěl o svém
závodu přes rakouské Alpy. Ujel 1 000 km, s celkovým převýšením 1 700 m. Povídání bylo doplněno
dokumentárním snímkem z příprav a samotného závodu. Naše škola díky vstupnému přispěla částkou 760
Kč na projekt - Domeček plný koleček.
Děti z 5.B mu napsaly několik krátkých dopisů a Dan jim odepsal. Cituji
" Milí žáci 5.B,
moc vám děkuji za krásné dopisy, mám z nich dvojnásobnou radost. Za prvé jsem se dozvěděl, že se vám
přednáška líbila a odnesli jste si třeba i nějaké užitečné informace. Za druhé vám děkuji za motivaci snažíte se mi dodat kuráž zdolávat další velké výzvy a plnit si ty největší sny. Snad každý druhý jste mi
psal, že mám zkusit ten závod přes Ameriku. Věřte, že i vaše vzkazy mi pomáhají najít kuráž a jít do toho.
Ještě nejsem 100% rozhodnutý, ale vypadá to nadějně.
Musím však nabrat další potřebné zkušenosti, takže v srpnu 2018 mě čeká nejtěžší závod v Evropě - Race
around Austria(závod okolo Rakouska) - je dlouhý 2 200 km a nastoupá se během něj 30 000 výškových
metrů ! Držte mi palce, stejně tak já vám fandím, ať jste úspěšní v plnění vašich snů. Buďte cílevědomí a
věřte, že i když cesta k cíli může být dlouhá a bolestivá, stojí za to dojít až na konec - nevzdat to ! Buďte
odvážní, ale i čestní a připravení pomoci ostatním - vždy se vám to vrátí."
S díky Dan Polman
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Lyžařské závody mezi školami Novopacka
V úterý 13. února uspořádala naše základní škola lyžařské závody mezi školami Novopacka.
Začátek závodů byl stanoven na 8,45 hodin. Počasí nám přálo, tak jsme i včas zahájili na perfektně
připravené trati. Slalomovou trať vytyčil pan školník Miroslav Čmuchal. Závodilo se v pěti kategoriích:
1.třídy : 1. Jakub Sucharda, 2. Samuel Olša, 3. Daniel Pavelec (všichni Kom),
děvčata : 1. Monika Hylmarová, 2. Berenika Beránková (obě Kom), 3. Karolína Řezníčková (Hu)
2.-3. třídy: 1. František Nosek (Pe), 2. Josef Karel (Hu), 3. Štěpán Kracík (Hu),
děvčata: 1. Jana Jeřábková, 2. Nosková Marcela (obě Kom), 3. Anežka Chudobová (Hu)
4. – 5. třídy: 1.Milan Stuchlík (Kom), 2. Bohdan Banýr (Kom), 3. Matěj Kracík (Hu),
děvčata: 1. Lucie Jeřábková (Kom), 2. Marie Foltýnová (Hu), 3. Ella Svobodová (Kom)
6. – 7. třídy: 1. Lukáš Valenta (Hu), 2. Vojtěch Turek (G), 3. Marek Foltýn (G),
děvčata: 1. Anastázie Kaprálová (G), 2. Zara Albrechtová (G), 3. Eliška Nosková (Pe)
8. – 9. třídy: 1. Jaroslav Vopršal (Hu), 2. Martin Kubišta (Kom), 3. Ondřej Kotlář (Hu),
děvčata : 1. Eliška Rudolfová (Kom), 2. Jeriová Dita (G), 3. Ema Drábková (G)
Celkem se ve všech kategoriích představilo 130 závodníků. Zároveň bych chtěl poděkovat všem učitelům,
kteří se zasloužili o zdárný průběh závodů. Jmenovitě Věře Šmidrkalové, Janě Komárkové, Janě
Štrynclové, Martinu Štrynclovi, Lukáši Macákovi a startérovi Miroslavu Čmuchalovi.
Milan Schlögl

KARNEVAL ŠKOLNÍ
DRUŽINY
27.2.2018 proběhl ve školní
družině karneval. Prožili
jsme hezké odpoledne plné
tance a her. Poděkování za
pěkný průběh karnevalu patří
také studentkám
pedagogické školy v NP.
Všechny děti měly krásné
masky a karneval si naplno
užily. Za ŠD Jana Štrynclová
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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