Kukátko
Základní škola

Komenského 555
č. 66Listopad
Listopad2018
2018
č.66

Nová Paka

NaKoukněte
oukněte do
do dění
dění
Na
naší škole
škole ...
...
vv naší

Pestré příspěvky z života naší školy
ŠKOLNÍ STOVKA A DVOUSTOVKA
Ve čtvrtek 11. 10. 2018 jsme na atletickém stadionu uspořádali atletické závody pro žáky prvního
stupně. Všichni žáci závodili v běhu na 100 m a 200 m. Počasí nám přálo, takže sportovní den se vydařil.
Děkuji všem kolegům za pomoc při realizaci těchto závodů.
Výsledky:
1.třídy :
100 m – 1. Petr Dlabola, 2. Diaa Eldin Tobiáš, 3. Jan Vít
200 m – 1. Petr Dlabola, 2. Jakub Celjak, 3. Radim Jisl
100 m – 1. Klára Válková, 2. Barbora Hloucalová, 3. Martina Janků
200 m – 1. Klára Válková, 2. Barbora Hloucalová, 3. Martina Janků
2.třídy
100 m – 1. Samuel Olša, 2. Marek Lodr, 3. Destin Bozáň
200 m – 1. Samuel Olša, 2. Jakub Sucharda, 3. Marek Lodr
100 m – 1. Tereza Fučíková, 2. Eliška Drašarová, 3. Amálie Chmelařová
200 m – 1. Tereza Fučíková, 2. Eliška Drašarová, 3. Berenika Beránková
3.třídy
100 m – 1. Ludvík Novák, 2. Samuel Topič, 3. Vojtěch Mádlík
200 m – 1. Ludvík Novák, 2. Samuel Topič, 3. Hujer Matyáš
100 m – 1. Karolína Zrnová, Karolína Kazdová, Darina Jirásková
200 m – 1. Karolína Zrnová, Karolína Kazdová, Darina Jirásková
třídy
4.100 m – 1. Michal Krotký, 2. Jan Ruml, 3. Peter Korda
200 m – 1. Michal Krotký, 2. Jan Ruml, 3. Sebastián Cholmatov
100 m – 1. Sára Fejfarová, 2. Karolína Trubáková, 3. Marie Anna Řeháčková
200 m – 1. Marie Anna Řeháčková, 2. Sára Fejfarová, 3. Karolína Trubáková
5.třídy
100 m – 1. Petr Fedor, 2. Tadeáš Macák, 3. Patrik Ponokelský
200 m – 1. Tadeáš Macák, 2. Petr Fedor, 3. Tobias Korda
100 m – 1. Anna Viková, 2. Ema Plíšková, 3. Nikola Kurfürstová
200 m – 1. Anna Viková, 2. Nikola Kurfürstová, 3. Ema Plíšková
Podrobné výsledky mají žáci ve svých třídách.
Mgr. Milan Schlögl
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Plaveme
Hurá! Tak by se daly jedním slovem shrnout reakce většiny dětí z druhé A,
když se dověděly, že od 2. října začíná plavání. Každé úterý ráno sraz před
školou a hned společně s třeťáky vyrážíme na autobus, který nám zastaví
přímo před packým bazénem. Všechny děti se snaží a dělají pokroky. Sotva
jedno plavání skončí, už se těší na další. Velké díky každému, kdo se o tento
jejich pocit zasloužil.
Marie Bílková

Stolní tenis
V pátek 26.října se družstva chlapců a dívek naší školy zúčastnila
okresního kola ve stolním tenise.
Tradičně tuto soutěž pořádá Masarykova ZŠ Stará Paka. Turnaj proběhl
za účasti 5-ti dívčích a 5-ti chlapeckých týmů. Letos jsme bohužel neměli
žádného aktivního hráče a to bylo velmi znát. Po úspěšných turnajích
v předchozích letech jsme neměli příliš velké ambice.
I přes veškerou snahu, ale bez herních zkušeností v tomto sportu se obě
družstva umístila ve 2.části startovního pole. Dívky si odvezly diplom za
5.místo, chlapci obsadili celkové 4.místo v okresním finále.
Všem patří poděkování za reprezentaci školy. Za rok to určitě bude lepší.

Třeťáci v klenotnici
S třeťáky jsme v rámci prvouky navštívili Klenotnici a
Suchardův dům. Poprosili jsme pana učitele Milana
Kaplana, aby nás svým poutavým vyprávěním seznámil s
vyvřelými horninami a minerály, se zkamenělinami a
drahými kameny. Pan učitel přidal i několik vzpomínek na
časy, kdy se žáky naší školy hledal "poklady" na polích v
okolí našeho města. Děkujeme za poučnou přednášku a
těšíme se na další spolupráci.
Jana Lánská

Vaření 7.A

Kočičí zahrady

I v letošním školním roce mají sedmáci předmět
"Vedení domácnosti". Pod tímto názvem se ukrývá
vlastně příprava pokrmů čili VAŘENÍ. První pokrm,
který žáci 7.A připravili, byla pizza. Než jsem stačila
výsledek jejich snažení nafotit - byla snědená. Podruhé
jsem si pospíšila a jejich bramborové smažené placičky
vyfotila. Na školních chodbách to sice chvílemi
vypadalo, že hoří škola, ale výsledek stál za to.

I v tomto školním roce se žáci 3.tříd zúčastní
preventivního programu Kočičí zahrada. 3.A i
3.B už mají první seznamovací lekci za sebou.
A musím je všechny moc pochválit. Kreslení
kočiček podle jejich představ se jim moc
povedlo. Těším se na další hodinu jak na Vás,
milé děti, tak i na Vaše paní učitelky. :-)
…………………………Lucie Suchardová
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Školní družina

Bronz z okresního finále
Okresní kolo ve florbalu chlapců 8.-9.tříd se konalo 22.11.
v Hořicích. Náš tým vybojoval v turnaji 3.místo.
ZŠ Komenského reprezentovali kluci z 9.A: D.Lenfeld,
M.Grund, Š.Krupka, J.Lukáš, O.Medlík,dále V.Mandík,
D.Kužel, J.Vedral a J.Bek (třída 8.A) a J.Valeš z 8.B.

Každé úterý do IV. a V. oddělení ŠD
dochází studentky čtvrtého ročníku
pedagogické školy. Zkouší si práci s
dětmi, malují, vyrábějí a občas si zahrajou
nějakou pohádku. Na fotce můžete vidět
pohádku O veliké řepě. Všem studentkám
přejeme ať se jim v naší škole líbí a práce s
dětmi ať jim přináší jenom radost.
Jana Štrynclová

Všem patří dík za úspěšnou reprezentaci naší školy!
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Florbalový turnaj chlapců a dívek prvního stupně
I naše škola se zúčastnila florbalového turnaje pořádaným
společností ČEPS.
Nejdříve změřili své síly chlapci ve středu 7.11. v Hořicích. Turnaj byl
dobře obsazen a je vidět, že se florbal těší velké oblibě. Chlapci ve
složení: Matyáš Hujer, Ondra Drahoš, Filip Kotyk, Patrik Ponikelský,
Lukáš Trllo, Adam Korbelář, Jakub Sucharda skončili nakonec na 6.
místě. Kluci měli výbornou možnost prověřit své herní dovednosti.
Nasbírané zkušenosti nám jistě pomohou v dalších turnajích a klukům
se podaří lepší umístění třeba i některé na stupních vítězů.
21.11.2018 byl uspořádán florbalový ČEPScup dívek. Naši
školu s velkým nadšením a touhou dát gól reprezentovala šestice
dívek: Ivanka Ježková, Nikola Kurfurstová, Anna Marie Řeháčková,
Kája Trubáková, Nicol Urbanová a Marcelka Nosková. Holky hrály
s obrovskou chutí, byla radost holky pozorovat jak je hra baví. Branku
hájila Marcelka Nosková, kterou jsme na pozici brankářky vybrali
těsně před turnajem, a byla to parádní volba 😊. Náš dívčí tým skončil
na ČEPScupu na 3. místě. Skvělá práce holky! Všem hráčům a hlavně
hráčkám děkuji za příkladnou reprezentaci naší školy. Martin Štryncl

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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