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NaKoukněte do dění

Nová Paka

v naší škole ...

Květnové aktivity v naší škole

Štafetový pohár – finále
Ve čtvrtek 24.5.2018 se v Kolíně konalo
republikové finále atletické soutěže Štafetový
pohár, který je určen pro žáky 1.stupně
základních škol. Naši žáci a žákyně se opět po
roce do tohoto finále probojovali a skončili na
velice pěkném desátém místě. Gratuluji všem k
pěknému umístění a zároveň děkuji za vzornou
reprezentaci školy. Poděkování patří i paní
učitelce Mgr. Věře Šmidrkalové a panu Mgr.
Petru Jeřábkovi za přípravu dětí na závody.
Milan Schlögl

Ze školních nástěnek

Terezínská tryzna
V neděli 20. května se vybraní žáci z osmých a sedmých tříd
zúčastnili tradiční Terezínské tryzny, která se od roku 1946 koná
každoročně třetí květnovou neděli jako vzpomínková akce
věnovaná obětem uvězněných v Terezíně během druhé světové
války.
Nejdříve žáci navštívili Muzeum ghetta v Terezíně, kde zhlédli
dokumentární film o historii Terezína. Poté se přemístili na
Národní hřbitov v Terezíně, aby se zúčastnili slavnostního
ceremoniálu, při kterém byly položeny věnce k hrobům obětí,
předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček přednesl svůj
projev a zazněla křesťanská a židovská modlitba.
Po skončení ceremoniálu si žáci prohlédli hřbitov a přemístili se
do Malé pevnosti, kde se z vyprávění paní průvodkyně seznámili se
životem vězňů během druhé světové války. Měli možnost si
prohlédnout přijímací kancelář, kancelář velitele věznice,
hromadné cely, ve kterých se před koncem války tísnilo 400-600
vězňů, samotky, dále pak koupelnu, ošetřovnu a marodku. Také si
prošli 500m dlouhou podzemní spojovací chodbu, která je ukázkou
původního opevnění, a žáky dovedla na popraviště a do míst, kde
byly hromadné hroby. Nakonec ještě v místním kině zhlédli
propagandistický film Darované město.
Z návštěvy Terezína byli všichni žáci nadšeni. Lukáš Macák

Poznáváme matičku Prahu
Žáci šestých až devátých tříd naší školy se již tradičně účastní projektu „Poznáváme matičku Prahu“.
Na konci dubna navštívili Prahu šesťáci, aby se zde seznámili s Vyšehradem a jeho vývojem v průběhu
staletí. Prohlédli si zde rotundu sv. Martina, prohlédli si baziliku sv. Petra a Pavla a navštívili zdejší hřbitov
se Slavínem. V průběhu exkurze žáci vyplňovali pracovní listy, aby si zapamatovali co nejvíce z výkladu
vyučujících. Nově nabyté informace pak využijí při testu v hodině dějepisu.
Začátkem května se do Prahy vydali sedmáci, aby se vydali na putování po Královské cestě. Žáci
nejdříve navštívili Pražský hrad, kde si prohlédli chrám sv. Víta, Starý královský palác a Vladislavský sál.
Poté pokračovali Nerudovou ulicí na Malostranské náměstí a odtud na Karlův most. Dále šli na
Staroměstské náměstí, odkud zamířili do Celetné ulice, která končí Prašnou bránou, a která byla konečným
místem jejich putování. Během cesty žáci poslouchali výklad, na jehož základě vypracovávali připravené
pracovní listy.
Na podzim se do Prahy vydají osmáci a deváťáci, které čeká Národní technické muzeum a návštěva
židovských památek.
Lukáš Macák

2

Bios (Život) byl na škole založen v září 1984.
Byli jsme tehdy evidováni jako pionýrský oddíl při skupině Olega Koševého pracující na ZŠ Komenského
v Nové Pace. Zároveň jsme byli Oddílem mladých ochránců přírody ČSOP.
(„Českého svazu ochránců přírody“). Zúčastňovali jsme se pravidelně přírodovědných soutěží, hlavně
Zlatého listu. Několikrát jsme byli i v krajském kole. Zúčastňovali jsme se brigád v Sýkornici, kolem
kostelíku pod Husovým kopcem, v Krkonoších a Českém ráji, dělali jsme rozmanitá měření a pozorování.
V roce 1988 jsme získali Zlatého Brontosaura za soustavnou pomoc přírodě.
Některé práce a pozorování uskutečněná již dříve
Čistota ovzduší v okolí Nové Paky – opad jehlic borovice lesní, Čistota vodních nádrží – rybníků – řada
ukazatelů (Množství kyslíku, kyselost, přítomnost amoniaku, sznečištění mechanickými částicemi)
Společná oblaka - kyselost atmosférických srážek
Pravidelná sledování výskytu káně lesní a rousné - dvě trasy
Příprava a realizace naučné školní stezky Sýkornicí.
Příprava a realizace jakési učebnice o Nové Pace pod názvem „Listy o Pace“
V tomto školním roce pracovalo 25 Biosáků, rozloučili se s těmi, kdo chodili málo a v podstatě zabírali
místa aktivnějším zájemcům. Stav jsme nezvyšovali. Na některé akce byl počet limitován např. kapacitou
ubytování, množstvím lodí, bezpečnostními předpisy. Proto jsme nemohli přijmout několik zájemců.
Poslední setkání Biosu proběhne v červnu při tradičním „Lákání prázdin“.
Děkuji všem lidem, kteří se na poznávání přírody a pomoci životnímu prostředí během těch mnoha let
existence zájmového útvaru podíleli.
Milan Kaplan
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„ Hasík“
„ Hasík “ je název vzdělávacího pořadu pro žáky druhých tříd.
V prvních dvou hodinách se děti seznámily se základními pojmy: Kdo
je hasič. Jaká je náplň práce hasičů. Jaká existují telefonní čísla první
pomoci a jak se telefonuje. Žáci si prakticky vyzkoušeli, jak se chovat
při požárech. Mohli si na sobě ověřit, že nosit těžký a teplý úbor hasiče,
není jednoduché. Další informace následovaly v druhé části programu.
Na modelových situacích řešili s pomocí profesionálního hasiče
situace, do kterých se děti mohou dostat v domácnosti, na silnici,
v ulicích i ve škole. Nyní si děti budou vědět rady ve vypjatých
situacích, budou umět přivolat pomoc sobě i jiným, budou dobrými
rádci mladším dětem, ale i dospělým. Završením teoretické části
„Hasíka“ bude návštěva hasičské zbrojnice, spojená s prohlídkou
požární techniky, s výkladem a praktickými ukázkami celého složitého
systému požární ochrany obyvatelstva. Jako velké plus tohoto
vzdělávacího programu vidíme v osobní účasti profesionálního hasiče,
který žáky zaujal výkladem i vystupováním.
Děkujeme proto Jakubu Vilušínskému a Hasičskému sboru
v Nové Pace za zorganizování tohoto výukového programu.
D.Rejmontová a J.Lánská

Poznávání rostlin
Ve středu 23. května proběhlo školní kolo soutěže v poznávání rostlin. Jako již tradičně připravily
poznávačku paní učitelky Šmidrkalová a Hykyšová. Při kontrole zapsaných položek a vyhodnocení
záznamů pomohli žáci naší deváté třídy. Na školní kolo navazuje kolo oblastní, do kterého postupují vždy
tři nejlepší v kategirii.
- kat.3.tříd: 1.-4.místo Kateřina Doubková 3.B, Hana Fialová 3.B, Ivana Ježková 3.A, Adéla Zvěřinová
3.A, všechny 28 bodů (v pátek se udělal výběr, na gymnázium mohou jen 3)
kat. 4. - 5. tříd 1.místo Hana Ježková 5.A 47 bodů, 2. místo Natálie Hilmarová 5.B 46 bodů, 3.-4. místo
Adriana Kotlantová 5.B a Anna Němcová 5.B, obě 45 bodů (o postupu rozhodl páteční výběr).
kat. 6-7.tříd. 1. místo Markéta Vajsejtlová 7.A 62 bodů, 2.místo Klára Ticháčková 7.A 53 bodů a 3. místo
Nela Elnekaveová 7.A 40 bodů.
kat. 8.-9.tříd: 1. místo Martina Brádlová 8.A 87 bodů, 2. místo Štěpán Krupka 8.A 82 bodů a 3. místo
Lucie Rejmanová 9.A, 71 bodů.

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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