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NaKoukněte do dění
v naší škole ...

Nový školní rok a přivítání prvňáčků
Pondělí 3. září se stalo 1. školním dnem pro pětačtyřicet žáčků naší
školy. V 8 hodin proběhlo slavnostní uvítání v aule školy s účastí zástupců
města, od kterých děti dostaly knížku D. Polmana Prapodivné cesty Nezmarů.
Z rukou třídních učitelek děti dostaly svoje ''poznávací znamení''barevné kšiltovky. Plná lavice školních potřeb a dárků na ně čekala ve
vyzdobených třídách.
Přečíst si knížku na konci školního roku bude velkým úkolem pro paní
učitelky K.Fišarovou a M.Ferklovou a především pro děti samotné.
Prvňáčkům přejeme, ať se jim ve škole líbí a s úsměvem zdolají 1. třídu! K.F.

Procházka na Staropacké hory
Krásné zářijové počasí využili třeťáci a
vydali se na delší procházku na Staropacké
hory. Cestou si procvičili nejenom učivo z
prvouky, ale došlo i na pracovní činnosti s
využitím přírodnin a testování fyzické
zdatnosti při běhu a při přenášení spolužáka
ve dvojicích. Třídu doprovodila babička
Vítka Šenkyříka a Anežky Vojáčkové,
nechyběla ani maminka Nikolky Havlíčkové.
Za pomoc s organizací dopoledního putování
jim patří poděkování.
Jana Lánská
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Putování časem – ČASOSTROJ

Nová Paka 23. 9. 2018
Žáci 4. B se zúčastnili novopackého putování časem s divadelním představením „Staré pověsti české“.
Počasí nám nepřálo, pršelo a bylo chladno. Ve 13 hodin jsme se sešli na školním dvoře. Ve 14 hodin jsme
začali hrát. Museli jsme si zvyknout na nové prostředí, hráli jsme totiž na školní chodbě.
Od 14:00 do 17.00 jsme celé představení hráli 3x. Byl to opět nádherný zážitek.
Žáci 4.B

2. A v knihovně
V září jsme opět navázali spolupráci s
knihovnou. Děti nejdříve ve třídě vyprávěly o
knížkách, které přečetly o prázdninách, a potom
jsme se všichni vypravili za paní knihovnicí,
abychom se s ní podělili o své čtenářské
zážitky. Zapůjčením nových knížek vyvrcholilo
naše první setkání v tomto školním roce. Už
teď se těšíme na další návštěvu.
Marie Bílková

Cyklovýlet 2.B
I v letošním školním roce pokračujeme v našich
třídních cyklovýletech po okolí Nové Paky.
10. září jsme se vypravili vyzkoušet naše
dovednosti do opravdového terénu. Jeli jsme
do lesa za Studýnkou a strávili slunečné
odpoledne na lesní trati. Brzdy fungovaly, kola
se točila a odvaha dětí byla obrovská. Přibylo i
nějaké to odřené koleno, ale to bylo rychle
zapomenuté. Cestou domů jsme se stavili na
výborné zmrzlině na Kumburském Újezdě a
přes Vlkov a Sopku jsme se vrátili domů.
Výprava to byla veliká, bylo nás i s rodiči 48
cyklistů. A protože je před námi určitě pěkný
podzim, tak ještě někam jistě vyrazíme.
Jana Komárková
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Preventivní pobyt
Žáci 6 .B se na konci září zúčastnili preventivního
pobytu na Malé Skále. Po dobu tří dnů jsme si s
dětmi povídali, hráli jsme hry a dělali různé
aktivity, které by měly žákům pomoci například v
komunikaci, v sebeovládání, v pomoci druhým
lidem, v respektování se navzájem... Dále jsme si
povídali o šikaně, kouření, drogách, alkoholu atd.
Myslím si, že jsme si tyto dny na Malé Skále
krásně užili :-) a budeme doufat, že si tyto dny
užijeme i první tři dny v říjnu se 6.A,na kterou se
také moc těšíme :-) Mgr. Lucie Suchardová

5. B v Bohuslavicích
V pátek 14. 9. jsme jeli do Bohuslavic nad Metují. Byli jsme pozváni na sportovní den. Skákali jsme
v pytlích a přes lano, běhali jsme slalom a přes překážky. Jezdili jsme ve dvojici na dřevěných lyžích. Pak
nastalo hodnocení. Byli jsme první. Dostali jsme medaile. K obědu jsme měli řízek a brambory.
Natálie Kurfürstová, Nikola Kurfürstová (5. B)

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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