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NaKoukněte do dění
v naší škole ...

Škola v barvách trikolóry

Dnešní školní den nebyl jen tak obyčejný. I naše škola se připojila k oslavám 100.výročí od
vzniku republiky. Každá třída se zapojila do výzdoby školy a při vyučovacích hodinách se děti
seznamovaly s historií naší vlasti. Žáci deváté a osmých tříd připravili pro své mladší spolužáky
seznámení s významnými osmičkami v našich dějinách. Celá akce se uskutečnila v Jírových sadech
a u sochy T.G.Masaryka. Každé z pěti zastavení se věnovalo jednomu roku – 1918, 1938, 1948,
1968, 1989. Dvojice žáků se na náměstí také ptala obyvatel Nové Paky na významné osmičky a
věnovala jim malou pozornost s obrázkem naší školy s trikolorou. I počasí nám celkem přálo a
celá akce se vydařila. Velký dík patří všem žákům, kteří se na přípravě podíleli.
Nesmíme zapomenout na výstavu předmětů z minulosti, kterou uspořádala třída paní
učitelky Kulhánkové. Ale o tom určitě více napíše sama paní učitelka. Na závěr dnešního dne
všichni před školou zazpívali hymnu.
Iva Tůmová
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Pražský hrad
5.10.se konala exkurze na Pražský hrad s panem učitelem Macákem, paní učitelkou Tůmovou a panem
ředitelem. Měli jsme sraz na autobusovém nádraží už v 5:20 a v 5:30 jsme už nadšeně vyjížděli z
autobusového nádraží. Většina z nás nedostatek spánku dospala v autobuse, a tím se nám cesta pořádně
zkrátila. Okolo 7:30 jsme už byly v Praze, tam jsme zamířili k Pražskému hradu. Tam jsme prošli
kontrolou a vešli jsme dovnitř. Hned na začátku jsme dostali mapky a poté nás u každého stanoviště
očekával průvodce. Myslím, že nebudu mluvit jen za sebe, když řeknu, že to tam bylo opravdu velkolepé.
Po prohlídce Pražského hradu jsme vyrazili do chrámu sv. Víta. Sice jsme tam už byli poněkolikáté, ale
nikdy nám nesvítilo tak krásně sluníčko.
Po návštěvě chrámu sv. Víta jsme se vydali Královskou cestou až na Staroměstské náměstí, kde jsme
dostali hodinový rozchod, a pak vyrazili k autobusu. V autobuse to bylo ale živější než ráno, takže myslím,
že budu mluvit za všechny, co tam byli, a řeknu, že jsme si tento výlet moc užili!
9.A Daniela Opshytosh

Historické okénko 4. B
Žáci 4. B si ke stoletému výročí naší republiky připravili výstavu, která byla sestavená z předmětů, které
našli nebo jim rodiče půjčili. Každý žák měl před sebou věc např.: staré fotografie, dobové noviny, knihy,
staré památníky, žehličky, gramofonové desky, mlýnky na kávu, hračky, fotoaparáty a jiné. Na výstavu se
přišly podívat děti z celé školy. Všem se moc líbila. Největší úspěch zaznamenala elektronická násobilka
ze 70. let. S úctou a pokorou si pak prohlížely starý památník z roku 1919. Chtěla bych poděkovat dětem i
jejich rodičům za vstřícný přístup.
Dagmar Kulhánková
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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
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