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NaKoukněte do dění
v naší škole ...

Konec školního roku už klepe na dveře
Oživené „Staré pověsti české“
Dílo klasika české literatury Aloise Jiráska.
Nesčetněkrát probírané a publikované, často i převedené na divadelní podia.
A přece jen v dnešní technické době vstoupilo do repertoáru malých amatérských ochotníků,
kterými byli žáci a žákyně 3.B ze Základní školy v Komenského ulici.
Nastudovat s dvaceti pěti devítiletými dětmi náročné téma v pěti obrazech, pomoci jim při zhotovení
kulis, navrhnout kostýmy (na jejich výrově zapracovali i rodiče) a posléze režírovat půlhodinovou fabulaci
českých dějin, podloženou tvorbou spisovatele, je odvážné rozhodnutí. Třídní učitelka Mgr. Dagmar
Kulhánková se tohoto úkolu ujala.
Málokdy je aula zmíněné školy zcela zaplněna, pokud nepočítáme účast žáků celé školy při
důležitých událostech. A přece jen to u 14 dní před koncem školního roku 2017-2018 došlo.
Rodiče i prarodiče si nechtěli nechat ujít „herecké umění“ svých dětí a vnoučat, nechyběli ani další
diváci.
Jestliže režisérka vybrala do rolí aktéry podle jejich fyziognomie a herního projevu, pak nelze
opomenout, že nikdo z oněch 25 svěřenců nezůstal v nečinnosti. I komparzní role zde měly místo. Stranou
nezůstaly ani dvě moderátorky, propojující jednotlivé pasáže účinkujících.
To vše bez přímého zásahu učitelky, sledující děj z pozadí sálu.
Bylo to jen půlhodinové vystoupení, ale…
Proč po skončení divadla odměnilo hlediště děti potleskem, tak známým z velkých scén. Proč
v očích některých diváků se objevily slzy?
Byla to především kázeň dětí, které realizovaly náročnou práci učitelky, zaměřenou k vlastenecké
výchově“
A tak Vám, paní magistro, děkuji. Nejen za sebe, ale i za ty malé herce, které vychováváte
v tomto duchu. A děkuji i za rodiče všech dětí.
Karel Pokorný
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Republikové finále ve vybíjené
V úterý a ve středu 12. a 13. června se vybraní
žáci čtvrtých a pátých tříd zúčastnili republikového
finále ve vybíjené, které se tradičně konalo na
antukových kurtech na Pecce.
Turnaje se zúčastnilo celkem 16 družstev, která
byla rozdělena do čtyř základních skupin. Boje
v základních skupinách probíhaly v úterý odpoledne.
Naši žáci nejprve utrpěli 2 porážky se silnými týmy
ze Svitav a Havlíčkova Brodu, ale v posledním
zápase po solidním výkonu porazili družstvo
Letovic, čímž se kvalifikovali do středečních bojů o
celkové 9. – 12. místo. Ve středu dopoledne tak hráli
s družstvy z Ústí nad Labem, Nového Jičína a Votic.
Bohužel se nepodařilo zvítězit v ani jednom z utkání,
a tak se žáci naší školy umístili na celkovém 12.
místě, což je ale v tak silné konkurenci dobrý
výsledek.
Lukáš Macák

Výlet 1. A
Super výlet jsme si užili, když jsme se 5. června 2018 vydali do FAJNPARKU u Chlumce nad Cidlinou.
Čekalo nás tam příjemné zázemí a spousta, spousta zábavy... Trampolíny různých typů, nafukovací skákací
prostory, divoká jízda na sněhu v 3D kině, živá zvířátka, sopka s obří skluzavkou, vodní děla, střelba z
luku, jízda ve vláčku i jízda v elektrických autíčkách, traktůrcích a jiných vozidlech, dinoprales - to vše a
ještě mnohem víc nás uchvátilo, a tak jsme se vraceli domů nadšení a plni dojmů.
Marie Bílková

2

6.A exkurze v IQ parku 29.5.
Končí školní rok i měsíc červen. Ten byl v
životě Biosu téměř vždy dobou vodního
cestování a lákání prázdnin.
Letos se sjížděla za nízkého stavu vody Orlice. Účastnící
plavby se vyfotili před autobusem Vodáckého klubu
blízko Třebechovic. Před deseti lety jsme si udělali
snímek na Divoké Orlici. Možná postřehnete posun tehdy jsme si vodní turistiku užívali začátkem podzimu...
Lákání prázdnin má také svoji tradici. Postavy v bílém
zvou do Paky dobu dvouměsíčního volna před více jak
deseti lety. Svítíme na Chloumku. Vábení a lákání
prázdnin se zdařilo vždycky. Jen to letošní 22. června
probíhalo za deště. V DDM jsme využili chráněný
prostor... Přijdou! Budou zase fajn! Bios
přeje krásné léto a mnoho fajn chvilek v přírodě.
Milan Kaplan
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6.B v lanovém centru
V pátek 15.6.2018 byla 6.B na výletě v
Hradci Králové v lanovém centru.
Výlet se nám moc líbil. Nejdříve jsme
se rozdělili na dvě skupiny. Jedna
skupina po sobě střílela šípy a snažila
se ukrást protihráči vlajku, druhá
skupina házela létající talíře do koše.
Pak jsme dostali školení o bezpečnosti
a šli jsme lézt do výšek po překážkách.
Všem se to líbilo,byl to výborný
adrenalinový zážitek. Adam Bajer 6.B

Školní družina v hradeckém Tongu
27.6.2018 opět po roce jsme s dětmi ze školní družiny vycestovali do
Hradeckého TONGA a to již historicky po šesté. Vždy ke konci školního
roku oslavíme opožděně Den dětí a rozloučíme se před prázdninami. Po
celé odpoledne panovala mezi námi všemi výborná nálada, děti si
užívaly všech atrakcí, které centrum nabízelo. Nechybělo ani drobné
občerstvení, které jsme si mohli v areálu zakoupit. Domů jsme se vrátili
po 18.hodině s pocitem příjemně stráveného odpoledne. Všem dětem
patří pochvala za velice slušné chování.
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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