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Nová Paka

NaKoukněte do dění
v naší škole ...

Poslední nakouknutí v roce 2018 do dění v naší škole

Děti dětem
V pátek 14.12. se sešly děti z 1. stupně v aule naší školy, aby shlédly vánoční vystoupení s názvem Děti
dětem. Každá třída si připravila krátký program. Sálem zněly koledy, básničky, pranostiky, klapot oříšků,
čertovské i country tance a děti se dozvěděly, jak to vlastně bylo s Ježíškem. Na závěr jsme si všichni
zazpívali písničku Vánoce, Vánoce přicházejí. Děkujeme paní učitelce Rejmontové, která svým nápadem
možná založila novou tradici v kouzelném adventním období a budeme se těšit na další ročník.
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Vařím, vaříš, vaříme
V úterý 4.12. jsme s žáky 7.A zakončili "kurz
vaření" s panem šéfkuchařem. Tentokrát jsme naši
malinkou školní kuchyňku vyměnili za novou
cvičnou kuchyni na Střední škole služeb a
gastronomie. Byla to taková krásná sladká tečka.
Co jsme společně ukuchtili? Zapečené palačinky s
tvarohem, jablka v županu,, císařský trhanec s
malinovým přelivem a voňavý jablečný štrúdl.

Vánoční exkurze do skanzenu
v Krňovicích
12.12. 2018 jsme se obě čtvrté třídy vydaly do
Krňovic. Zde se nachází skanzen, který jsme si
prohlédli a seznámili jsme se s vánočními zvyky.
Viděli jsme starou kovárnu, prostý domek a mlýn.
Paní průvodkyně nám vyprávěla o dávných dobách
a o lidech, kteří zde žili. Po prohlídce jsme si
vyrobili vánoční skleněnou hvězdu. Nasáli jsme
zde vánoční atmosféru. Exkurze se nám všem moc
líbila.
Dagmar Kulhánková

Divadlo 5.B
V divadelním představení se diváci dozvěděli,
proč v 5.B občas někdo z žáků zapomene domácí
úkol, proč občas někdo nemá připravené učení na
hodinu, proč někdo o přestávkách běhá a rve se. :-)

"Poznáváme matičku Prahu"
Ve čtvrtek 13. prosince se žáci 9. třídy zúčastnili
projektu "Poznáváme matičku Prahu", který měl
podtitul - Život židů v Praze. Nejdříve navštívili
židovské muzeum, kde je čekal dvouhodinový
program, který byl rozdělený na dvě části. V
první byli žáci seznámeni se situací a životem
židů zejména v období Protektorátu Čechy a
Morava, ve druhé části se věnovali vzdělávacímu
programu "Hanin kufřík", jehož cílem bylo
seznámit se s osudy několika židovských dětí a
jejich rodin. Letos bohužel nenásledovala beseda
s pamětníkem, který by vyprávěl své zážitky ze
života během války. Po absolvování programu v
muzeu se žáci vypravili do Pinkasovy synagogy,
na starý židovský hřbitov a do staronové
synagogy, kde se seznámili s kulturou a tradicemi
židů a také s jejich pohřbíváním.
Lukáš Macák
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Beseda pro žáky 6. ročníku –
Kyberšikana a kybergrooming
Dobročinný vánoční projekt
Žáci prvního stupně Základní školy Komenského se před
Vánoci zúčastnili celostátního dobročinného projektu
Krabice od bot. Děti přinesly hračky, plyšáky, oblečení,
pastelky, sešity, bloky na kreslení, dobroty a spoustu
dalších věcí, které potom společně ve škole zabalily do
krabic. Ty potom putovaly do chudých rodin, azylových
domů a nízkoprahových center, kde udělaly spoustu
radosti pod vánočním stromečkem. Děti velmi nadšeně
pracovaly s myšlenkou celého projektu, že nemusí na
Vánoce jen dostávat, ale mohou samy potěšit někoho
dalšího, kdo tolik štěstí v životě neměl. Moc děkujeme
všem dětem a rodičům, kteří se do projektu zapojili.
Lenka Müllerová

V úterý se žáci 6. tříd v rámci projektu EBezpečí zúčastnili dvouhodinové besedy.
Téma bylo Kyberšikana a kybergrooming.
Žáci tuto besedu hodnotili kladně. Mohli se
tak seznámit se základními informacemi
z této oblasti. Poutavé byly i jednotlivé
případy, se kterými se pracovníci centra
setkávají.
Tato beseda byla pro žáky zdarma. Moc
děkujeme.
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Vánoční výlet třeťáků
Předvánoční čas je čas rozjímání ,zpívání koled, strojení stromků, stavění betlémů. Každá rodina tento
čas čekání prožívá jinak. Naše rodinka malých třeťáků se vydala hledat krásu Vánoc k betlému největšímu.
Dojela do Třebechovic, kde si prohlédla pohybující se figurky lidiček, postavičky zvířátek, domky,
stromečky a další drobnosti, které tento největší betlém Evropy povyšuje na fantastickou podívanou. Kluci
se nemohli vynadívat na technickou dokonalost a zručnost řezbářů. Dívky obdivovaly malířské umění
cukrářek a barevnost staročeských ozdob v druhé části muzea . Paní učitelky byly spokojeny s bezvadným
chováním a hlavně velkým zájmem svých svěřenců o pěknou vánoční výstavu.
Další cesta nás zavedla do výrobny skleněných vánočních ozdob ve Dvoře Králové. Po prohlídce
jednotlivých dílen a po ukázce foukání, malování, stříbření i balení ozdob se naše školní rodina vrhla na
nákup skleněných postaviček, kouliček a špic, aby i na svém domácím stromečku mohla obdivovat
rukodělnou zručnost pracovnic výrobny.
Vše se vydařilo: prohlídky v muzeu i výrobně kouliček, dobré mravy našich dětí i počasí, které bylo
vlídné a slunečné. Když ještě v autobuse zazněly tóny známých koled, byla vánoční atmosféra dokonalá.

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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