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NaKoukněte do dění
v naší škole ...

Dílničky pro předškoláčky a další aktivity z naší školy již po šedesáté !!!

V tomto roce jsou zápisy do prvních tříd stanoveny na duben. Novému termínu jsme přizpůsobili i
konání sportovního odpoledne a dílniček pro budoucí prvňáčky. Obě aktivity měly děti motivovat.
Chceme, aby se na školní docházku těšily. Aby pocítily, že paní učitelky a učitelé i paní
vychovatelky jim pomohou, provedou je první třídou i dalšími ročníky.
Poznávání nového - učení se matematice, našemu mateřskému jazyku i prvouce, výtvarným
činnostem, písničkám, rozvoji tělesné zdatnosti bude hlavní náplní jejich školní docházky. Hravé
formy učení jistě u holčiček a kluků probudí chuť do práce.
Dílničky umožnily dětem vyrobit si malá výtvarná díla z papíru, látky, provázků. Odnášely si
obrázky, pestře polepené věnečky, rozmanité panďuláky. Panovala hezká tvůrčí atmosféra. Na
průběhu příjemného březnového odpoledne se podíleli téměř všichni pedagogičtí pracovníci školy.
Milan Kaplan
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Soutěž v poznávání živočichů
Tradiční přírodovědnou soutěž jsme připravili na poslední únorové odpoledne - 28.2.
Celkem bylo vyhodnoceno 104 prací. Soutěžící museli projít dvěma částmi-přírodniny a promítání
fotografií živočichů.
V kategorii 3.tříd byli nejúspěšnější: 1. K.Dlabolová (3.B), 2.K.Doubková (3.B) a 3. O.Pokorný (3.B) .
V nejpočetnější kategorii 4.-5.tříd zvítězila K.Vajglová (4.B), 2.místo obsadila B.Brádlová (5.A) a 3.
skončila S.Novotná (5.B).
Mezi žáky 6.-7.tříd vybojovala prvenství N.Cholmatova (6.A), 2.místo obsadil A.Bajer (6.B) a
3.postupujícím se stal P.Mádlík (7.A).
V nejstarší kategorii 8.-9.tříd zvítězila M.Ticháčková (9.A), 2. místo patří M.Brádlové (8.A) a 3.pozici
vybojovala L.Rejmanová z 9.A.
Na přípravě, organizaci, hodnocení a zpracování výsledků se podíleli učitelé přírodopisu-M.Kaplan,
I.Hykyšová a V.Šmidrkalová. Velký dík za pomoc patří také žákům 9. A.
Všem zúčastněným děkujeme a postupujícím přejeme hodně úspěchů v okrskovém kole. To se koná ve
čtvrtek 15.3. na ZŠ Husitská v Nové Pace.
Budeme se těšit na další kolo soutěží-letos ještě poznávání rostlin.
Mgr. Věra Šmidrkalová

Okresním kolo přehazované dívek
V úterý 19.3. 2018 se v Jičíně konalo okresním kolo přehazované dívek. Děvčata
velice srdnatě bojovala a v konečném hodnocení obsadila třetí místo. Tímto jim
chci poděkovat za vzornou reprezentaci školy a velice hezké umístění.

V letošním školním roce jsme se přihlásili do výzvy MŠMT č.22 – Šablony pro MŠ a ZŠ.
V rámci jednotlivých šablon byla vybrána tato témata:
1. Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
2. Tandemová výuka na ZŠ
3. Čtenářský klub pro žáky ZŠ
4. Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
5. Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ
6. CLIL ve výuce na ZŠ
Všechny tyto aktivity přinesly mnoho pozitivního ve prospěch žáků. Žáci se pravidelně zúčastňují
doučování prakticky ve všech předmětech. Velice dobře je hodnocena i vzájemná spolupráce učitelů
v jednotlivých předmětech, kdy vyučující v rámci hospitací získávají nové poznatky od svých kolegů.
Někteří učitelé jsou zapojeni do šablony CLIL ve výuce. V rámci této aktivity část vyučovací hodiny
odučí v anglickém jazyce.
Tento projekt končí k 31. 8. 2018. MŠMT již vyhlásilo další výzvu, ve které jsou obdobné šablony.
Škola je již připravena přihlásit se do tohoto projektu, který může započít od 1. 9. 2018.
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MATEMATICKÝ KLOKAN 2018
V pátek 16. března se k nám opět po roce vrátil KLOKAN s plnou kapsou zajímavých příkladů.
Tato matematická soutěž se těší mezi žáky poměrně velké oblibě. Soutěžící měří své znalosti, postřeh a
schopnost logického myšlení prostřednictvím netradičních matematických úloh.
I letošního klání se zúčastnili žáci všech tříd, pro které je soutěž určena. Na prvním stupni se v kategorii
„CVRČEK“, určené pro nejmladší soutěžící (žáčci 2. a 3. tříd), zapojilo 90 žáků a v kategorii „KLOKÁNEK“
změřilo své matematické síly 89 žáků 4. a 5. tříd.
Na druhém stupni soutěžili žáci také ve dvou kategoriích. Kategorie „BENJAMÍN“ se zúčastnilo 37 žáků
ze 6. a 7. tříd a v kategorii „KADET“ soutěžilo 32 osmáků a deváťáků.
VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ
kategorie CVRČEK - 2. a 3. třídy
1. – 2. Nosková Marcela a Pokorný Ondřej, 3. B – 85 bodů
3. – 4. Bajerová Lucie, 3. B a Válek František, 3. A – 79 bodů
kategorie KLOKÁNEK - 4. a 5. třídy
1. – 2. Bezstarosti Nikol a Jeřábková Lucie, 5. A – 109 bodů
3.
Vajglová Hana, 5. B – 98 bodů
4.
Kotlantová Adriana, 5. B – 97 bodů
kategorie BENJAMÍN - 6. a 7. třídy
1.
Knapová Marie, 7. A – 76 bodů
2.
Bajer Adam, 6. B – 72 bodů
3.
Urbanová Kristýna, 6. B – 71 bodů
kategorie KADET - 8. a 9. třídy
1.
Stuchlík Daniel, 9. A – 69 bodů
2.
Rudolfová Eliška, 9. A – 68 bodů
3.
Krupka Štěpán, 8. A – 64 bodů
Gratuluji vítězům a zároveň děkuji všem, kteří se soutěže zúčastnili. Věřím, že většina letošních soutěžících
zachová KLOKANOVI věrnost i v příštím školním roce.
Moje poděkování patří také vyučujícím, kteří se podíleli na organizaci, průběhu a vyhodnocení soutěže.
Jarmila Tázlarová
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Divadlo Spejbla a Hurvínka
Ve středu 21. 3. 2018 se vydali třeťáci do Prahy. Cílem bylo Divadlo
Spejbla a Hurvínka. Všichni se moc těšili na představení, které se
jmenovalo „Hurvínkův popletený víkend“. Posadili se do pohodlných
sedaček a představení začalo.
Všem se divadelní představení moc líbilo. Cestou domů jsme si o
něm vyprávěli a smáli se vtipům, které jsme si pamatovali od
Hurvínka, Spejbla, Máničky nebo bábinky.
Žáci 3.A a 3.B

Environmentální výchova (Bios)
Je známější pod názvem „ekologická“. Patří
do ní nejen vlastní pomoc přírodě, její
poznávání a studium. Součástí
environmentu je také posilování vztahů,
smysluplné trávení volného času, rozvoj
spolupráce s lidmi, se kterými se setkáváme.
Na začátku jarních prázdnin jsme ve
Stonožce pod vedením Ivy Novákové
bubnovali, hráli zajímavé hry, poznávali
netradiční hudební nástroje a společně
prožili hezké odpoledne při strhujících
rytmech.

Zdobení velikonočních perníčků
V pátek 23. března proběhlo tradiční zdobení
velikonočních perníčků. Ve školní cvičné kuchyňce jsme
tvořili společně.
Účastníci si odnesli krásné výrobky.
Je pravdou, že mnohé byly zkonzumovány již během
vzniku. Většina výtvorů ale přežila. Udělaly radost babičce,
dědovi, rodičům.
Sváteční atmosféru Velikonoc jsme prožívali v předstihu.
Poděkování patří maminkám, které perníčky pro zdobení
připravily.
M.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 e-mail
Martin Štryncl stryncl.m@gmail.com
Kukátko
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