
 

 

 

Spousta aktivit v měsíci dubnu 
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Kukátko 

Základní škola 

Komenského 555 

Nová Paka 
NaKoukněte do dění  

v naší škole ... 
č.61 Duben 2018 

Zápis 2018 

Druhým rokem se konají zápisy dětí k povinné školní 
docházce na všech školách v měsíci  dubnu. Termín 
zápisu na naší škole byl stanoven na pátek 6. a sobotu 7. 4. 
2018.  

K zápisu se dostavilo se svými rodiči celkem 55 dětí. 
Přijato bylo 50 budoucích prvňáčků (27 chlapců a 23 
děvčat). Pro pět dětí zažádali jejich rodiče o odklad 
povinné školní docházky. 

Na zdárném průběhu zápisu se podíleli, stejně jako každý 
rok, všichni učitelé a vychovatelé školy. Povinnou 
dokumentaci řešili s rodiči učitelé druhého stupně. To 
umožňuje klidný a nerušený průběh té části zápisu, v níž 
budoucí školáci plní zadané jednoduché úkoly a 
odpovídají na otázky paní učitelek z prvního stupně. Tato 
část zápisu probíhá samozřejmě za přítomnosti rodičů 
dítěte. 

Po skončení oficiální části zápisu, si mohli rodiče s dětmi 
prohlédnout školu. Děti měly možnost zkusit práci na 
interaktivní tabuli, sluchátka v jazykové učebně nebo řešit 
jednoduché úkoly na počítačích v učebně informatiky. 
Některé si také vyzkoušely hru na různé hudební nástroje 
v hudebně. Úlohu průvodců plnili žáci druhého stupně. 

Poděkování patří všem našim žákům, kteří ve velkém 
počtu (téměř 40) při zápisu pomáhali, mnozí dokonce po 
oba dny. 

Děkujeme všem učitelům za bezproblémový průběh 
zápisu. Věřím, že čas strávený při zápisu ve škole byl pro 
děti příjemný a pro mnohé rodiče zároveň možností, jak 
zavzpomínat na svoje školní léta prožitá právě v naší 
škole. 
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Bledulová lokalita v Kalu (Přírodní památka Kalské údolí).  Každoročně jezdíme s Biosem sčítat 
kvetoucí jedince bledule jarní. Letos byliny vykvetly dříve než v jiných letech. Květů ale bylo méně.  Za 
200 - 400 plně kvetoucími bledulemi na metr čtverečný letošní údaje 129 _ 168 značně zaostávaly. Sčítali 
jsme 5. a 6. dubna, poslední návštěva louky byla  10. dubna. Tehdy ze tří odečtů byly zjištěny nejvyšší 
hodnoty  jen 129, 186 a 168 kvetoucích jedinců. 
Je veliké sucho, příčin je jistě víc...  
V dřívějších dobách se značně lišila doba nástupu plného kvetení. Spadalo do rozmezí 10. března - 20. 
dubna.  Zdá se, že dnes vše vykvétá časněji.       Milan Kaplan 

 

Děkuji Elišce za skvělou reprezentaci 
školy.   Adéla Trytková 

V dubnu se v ČR koná mnoho aktivit pro 
přírodu.  Bios se pravidelně zúčastňuje 

brigády "Ukliďme Česko". Zvolil 
si v jejím rámci čištění studánek a 
pramenů. V sobotu 21. dubna prošel 
stanovenou trasu. Kluci a holčiny 
pracovali s plným nasazením. Vznikla 
řada nových pítek, studánky doslova 
prokoukly. Mladým pomocníkům moc 
děkuji.  !      M.Kaplan 
 

Patříme k sobě 

Žákyně 7. třídy z 2Z Eliška Tryznová, spolu s klienty ze 
stacionáře – Život bez bariér, vystoupila na mezinárodním 
galakoncertu „Patříme k sobě“ v Lomnici nad Popelkou.  

Přehlídka vystoupení hendikepovaných dětí začala v 10:00 
dopoledne. Před námi byla 3 představení, takže jsme si čekání 
zkrátili poslechem hudby a tancem za oponou. Trému jsme 
téměř necítili. Všichni jsme se moc těšili. Potlesk a zpěv 
v publiku nás utvrdil v tom, že se nám naše společné 
vystoupení povedlo. 

A jak to vše začalo? Nevinně. Eliška měla v ŽBB domluvenou 
hodinu muzikoterapie, pod vedením Ivanky Novákové, 
ředitelky DDM Stonožky v Nové Pace. Z jedné hodiny hraní na 
různé africké nástroje jsme zjistili, že zkoušíme na vystoupení. 
 Naučili jsme se píseň „Matko Země“, hráli jsme na africké 
kameny a dešťové hole, společně jsme se naučili choreografii. 
Atmosféra v ŽBB byla pohodová. Byly jsme nadšené. 
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Okresní kolo ve vybíjené žáků 3.-5.tříd 
Ve čtvrtek 12.dubna naše škola pořádala okresní finále ve vybíjené dívek a v kategorii „otevřená“. 
Turnaj se po organizační stránce vydařil díky přístupu hráčů a skvělé práci rozhodčích i pomocníků (žáci 8.A). 
V hale se setkalo 8+2 družstev. Obě naše družstva hrála dobře, takže z toho byla nakonec 2 druhá místa. Poděkování 
patří všem jmenovaným. 4. A J.Luňák, 4. B T.Korda, N.Kurfurstová 5.A, J.Samler, F.Krupka, J.Celjak, M.Menšík, 
T.Fedor, L.Jeřábková, B.Brádlová, M.Lukášová, H.Ježková, N.Bezstarosti,K.Hornichová, V.Janků 
5.B, P.Stromová, A.Novotná, M.Šimůnková, D.Kavanová, Š.Vedral, M.Stuchlík, J.Malý, G.Olša,             
M.Ouhrabka 
Pomocníci: M.Brádlová, K.+K.Pochopovy, B.Kodymová, D.Opshytosh, M.Grund a T.Typlt 
A ještě přehled umístění: Kategorie dívky: 1. ZŠ NOVÁ PAKA, HUS., 2. ZŠ NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 
Kategorie otevřená (chlapci+dívky)      
1. ZŠ STARÁ PAKA        
2. ZŠ NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO      
3. ZŠ NOVÁ PAKA, HUS. 
4. ZŠ 17.LISTOPADU, JIČÍN 
5. ZŠ ŽEL, JIČÍN, 6. ZŠ L. BĚLOHRAD 
7. ZŠ MILETÍN, 8. ZŠ VELIŠ 
 

Dopravní soutěž o „POHÁR STAROSTŮ“ 
Ve středu 18. 4. 2018 se uskutečnil na dopravním hřišti v Nové 
Pace pátý ročník dopravní soutěže „POHÁR STAROSTŮ“, 
tentokrát pod záštitou starostky obce Vidochov.  
Soutěž je určena pro čtyřčlenná družstva (dva chlapci, dvě dívky) 
žáků pátých tříd. Žáci soutěží ve znalostech pravidel silničního 
provozu (teoreticky – testy, prakticky – jízda na kole na dopravním 
hřišti), další disciplínou je jízda zručnosti a v letošním roce přibyla i 
zdravověda.  

Z naší školy se zúčastnila dvě družstva: družstvo 5. B, které 
obsadilo 5. místo (Tereza Cholmatova, Karolína Dittrychová, Milan 
Stuchlík a Šimon Vedral) a družstvo 5. A, které skončilo na 7. 
místě (Lucie Jeřábková, Šárka Trllová, Matouš Menšík a Samuel 
Najman). Soutěžící si ověřili své znalosti a vyzkoušeli svoji 
dovednost. Za své výkony získali pěkné odměny darované obcí 
Vidochov.        Jarmila Tázlarová 

Ve středu 25.dubna se konalo tradiční 
setkání bývalých pracovníků 
školy  se současnými učiteli a 
vedením ZŠ. Mimo pohoštění a posezení s 
kamarády se vždy  účastníci mohou těšit na 
nějaké překvapení. Dříve jím bývala 
vystoupení sborů vedených paní učitelkou 
Rejmontovou či panem učitelem Holanem. 
Vloni byla nabídnuta Doktorská pohádka v 
podání mladých herců ze třídy paní učitelky 
Kulhánkové. Honzík Sál zastupoval letos opět 
tuto třídu. Předvedl zajímavá kouzelnická 
vystoupení. 
Za všechny pozvané důchodce za přípravu 
setkání děkuji.   M.Kaplan 
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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  

Den Země 
25.dubna jsme na zahradě sousední mateřské školy oslavili Den Země.  Na přípravě se podíleli žáci 
druhého stupně pod vedením paní učitelky Hykyšové a Šmidrkalové.  Jako vždy se objevili "noví" 
živočichové i neokoukané soutěže. Mile překvapila například Martina Ticháčková s neobvyklým pohledem 
na Sluneční soustavu a výstavkou zajímavých nerostů. Objevili se méně známí zástupci bezobratlých, 
fretky, rozmanití králíci. Plemena psů byla také bohatě zastoupena. Na své si přišly i chuťové pohárky 
soutěžících. Bylo to pestré a zajímavé dopoledne.       M.Kaplan 

 

Jarní recitační soutěž 
     V pondělí 16. dubna proběhl na naší škole další ročník recitační soutěže. V podmračeném odpoledni se 
z budovy ozývaly básně o jaru, životě, lásce i trápení. Zazněly úsměvné i klasické rýmy  od českých 
autorů: Erbena, Kainara, Sládka, Žáčka i dalších. Jiří Žáček se svými roztomilými básněmi u dětí 
jednoznačně vyhrává v oblíbenosti, letos však recitátoři objevili i další autory neméně krásných slov a 
rýmů. 
     Soutěž byla rozdělena do čtyř kategorií a celkem se jí zúčastnilo 36 žáků a žákyň 1.- 6. ročníku.  
     V nejmladší kategorii 1.tříd porota složená z 5 učitelů českého jazyka vybrala a na  stupně vítězů 
postavila : Kateřinu Prejsovou , Amálku Chmelařovou a Jakuba Suchardu.    
     V kategorii 2.-3.tříd zaujalo porotu více recitátorů, proto udělila dvě třetí a dvě druhá místa. Marcela 
Nosková a Lucie Bajerová ze třídy 3.B společně obsadily bronzový stupínek, stříbrný patřil Karolíně 
Zrnové z 2.B a Adélce Zvěřinové z 3.A. Na stupeň nejvyšší se postavil Jan Sál , který svou básní Vodník 
od Valdemara Tomana přesvědčil porotu i diváky o kvalitě svého přednesu. 
     V nejpočetnější kategorii 4.-5.tříd jasně vyhrála děvčata z 5.A, která se soutěže účastní pravidelně od 
svých školních začátků. Porota měla těžkou volbu, proto vybrala i v této kategorii dvě druhá a dvě třetí 
místa. Stříbro vybojovaly Martina Lukášová a Vanda Pluhařová , bronz pak Lucie Jeřábková s Anetkou 
Militkou.  Zlato z předchozích ročníků obhájila Bára Brádlová. 
     Děkuji Katce Klazarové a Adéle Fialové, které přišly a hájily barvy žáků 2.stupně. 
     Děkuji porotě za objektivní hodnocení a vyhlašování výsledků . Hlavně děkuji všem malým i větším 
recitátorům, kteří si našli cestičku ke kráse rodného jazyka a věnovali odpoledne kulturnímu zážitku. 
Na další ročník 2019 se již všichni těšíme.      Dana Rejmontová 
 


