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NaKoukněte do dění
v naší škole ...

Cvičili jsme s předškoláky a lyžovali na Máchovce

Dveře naší sportovní haly se otevřely ve středu 23. ledna budoucím prvňáčkům.
Jejich první kroky byly nesmělé, za pomoci rodičů navlékli cvičební obuv a plni očekávání se usadili na
lavičky. Po uvítání se pustili za zvuků hudby do rozcvičky. Na připravená stanoviště se všichni vrhli
odhodlaně a statečně. Děti si mohly zacvičit na lavičkách, trampolíně, průlezkách. Mohly vyzkoušet
zručnost s hokejkami, míči i pálkami. Malé dobrodruhy čekal i tajuplný pytel na prolézání.
Po půlhodinovém skotačení na nářadí přišla řada na soutěž. Čtyři družstva zápolila o první místo
v nalézání pohádkových postaviček. Vyhrát mohlo pouze jedno družstvo, proto se do závodění a nošení
kartiček pořádně obuli všichni.
Na závěr odpoledne všechny děti obdržely upomínkový diplom a malou odměnu, kterou si hrdě nesly ke
svým rodičům.
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Školní kolo - závod ve slalomu na Ski Máchovka 2019
V úterý 29 .ledna uspořádala naše škola ve skiareálu Máchovka školní lyžařské závody pro chlapce a
děvčata od 1. do 9. tříd. Závodů se zúčastnilo přes 100 žáků, kteří soutěžili v pěti kategoriích.
KOMPLETNÍ VÝSLEDKY NAJDETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH www.zsnovapaka.cz
Všem zúčastněným závodníkům gratulujeme za předvedené výkony, první tři z každé kategorie budou naši
školu reprezentovat v únoru na závodech mezi školami Novopacka.
Lukáš Macák

Výtvarný kroužek
Žáci druhých a třetích tříd se ve výtvarném kroužku
seznámili s technikou ketlování. Pracovali s kleštěmi
různých typů, s korálky, kousky řetízku a drátky.
Vyzkoušeli si, jak vyrobit a připevnit uzavřené očko k
řetízku, pomocí uzavřeného očka dokázali spojit
karabinku s řetízkem, zvládli dokonce z korálků a
drátků vyrobit a připojit svůj vlastní originální závěs.
Světlo světa tak spatřily půvabné náramky, které budou
až do Valentýna zdobit chodbu naší školy.
Marie Bílková

Plavecký kurz
Už jsme všichni plavci. 4. B se zúčastnila plaveckého kurzu v Nové Pace.
Všichni jsme se zdokonalili v plaveckých stylech. Nyní si můžeme hrdě říci, že jsme plavci.
Dagmar Kulhánková

Zábavný vědecký kroužek pro děti
Už půl roku v naší škole funguje kroužek pro děti
prvního stupně „Věda nás baví“. Všichni mladí
vědci si mohou vyzkoušet věci jako chromatografii,
vlastnosti nenewtonovské kapaliny, mohou si
vyrobit model atomu, živočišné i rostlinné buňky,
rovnovážného systému, středověkého praku, zjistit
proč jsou mléčné výrobky důležité a jak je to vlastně
s nakloněnou rovinou. Každý týden si užijeme
zábavu a dozvíme se spoustu věcí. Jan Ámos
Komenský by se chtěl určitě přidat také!

I. Hykyšová
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Abeceda peněz s Českou spořitelnou 4.A
15. ledna jsme se vydali na první část projektu s Českou spořitelnou přímo do budovy ČS
v Nové Pace. Celý projekt je založen na velmi zajímavé myšlence založení firmy dětmi s počátečním
kapitálem, který nám poskytne Česká spořitelna. Za počáteční kapitál nakoupíme materiál, ze kterého
vytvoříme výrobky na jarmark, který se uskuteční 27.března u České spořitelny. Půjčku, kterou nám
poskytla Česká spořitelna, vrátíme a vydělané peníze třídě zůstanou. Pokud tedy vyděláme dost peněz,
můžeme jet například na nějaký výlet, nebo peníze věnovat na nějakou dobročinnou věc.
V České spořitelně nás přivítala paní Andrea Dlouhá, koordinátorka celého projektu a
zaměstnanci České spořitelny z pobočky. Měli pro nás připravenou velmi zajímavou přednášku, kde se
děti dozvěděly co je to podnikání, co je to podnikatelský záměr, co je to kapitál, příjem a výdej. Povídali
jsme si o bankovkách, mincích, jejich hodnotách a o falešných penězích.
Potom jsme se šli podívat přímo do prostor pobočky a elektronicky se spojili s video bankéřem
v Ostravě, se kterým jsme si povídali o našem projektu. Měl pro nás také připravený krátký kvíz. Dále
jsme měli možnost vyzkoušet si přístroj na počítání mincí, na počítání bankovek, prohlédnout si
bankovky různých zemí a také si vzít do ruky 500 000 Kč. Také jsme si zkusili vybrat peníze
z bankomatu a zase je zpět vložit. Paní ředitelka a účetní naší firmy podepsaly falešnou smlouvu, kde si
vyzkoušely, jaké to je nepřečíst si, co jsme podepsali a nezkontrolovat i malá písmenka pod textem.
Upsali jsme se tedy ke splacení půjčky o 2000 vyšší částkou, upéct buchty, dle receptu Rákosníčkovy
babičky a koupit všem zaměstnancům ČS nový iPhone. Velmi nás tato zkušenost poučila a myslím, že
všechny děti už navždy budou číst všechny smlouvy, než je podepíší. Smlouvu jsme anulovali,
podepsali jsme smlouvu pravou, dostali od České spořitelny počáteční kapitál 3000 Kč a teď už je to na
nás. Budeme se moc snažit, aby naše firma dokázala vydělat nějaké peníze a aby náš příjem byl vyšší,
než výdaje. Dva měsíce teď budeme vyrábět a připravovat se na jarmark a v 27. března se na Vás
budeme těšit u České spořitelny.
Lenka Müllerová
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LYŽAŘSKÝ KURZ 8.A + 8.B 2019
V sobotu 12.1. jsme se dopoledne sešli na autobusovém nádraží v Nové Pace, a vyjeli směrem Strážné,
Zadní Rennerovky. Už odpoledne po příjezdu na Grohmanovu boudu jste nás mohli najít, jak lyžujeme na
sjezdovce. Rozdělili jsme se do skupin, v kterých jsme byli až do konce kurzu. Celý náš týden fungoval
takto: snídaně - sjezdovky nebo běžky - oběd - zase nějaké lyže nebo vycházka - večeře - přednášky o
horách a lyžích nebo kolektivní hry (při kterých jsme se hodně nasmáli :)). Probíhali zde i pingpongové
zápasy. Abych nezapomněla, v průběhu týdne nám Grohmanovi výborně vařili, doslova jsme se přecpávali.
Nás kurz končil příjezdem na autobusové nádraží v Nové Pace 19.1.. Pokud bude příští rok možnost, tak by
se většina z nás ráda zúčastnila lyžařského výcviku znovu. Myslím si, že mluvím za všechny, když řeknu,
že jsme si to všichni moc užili a byla to pro nás velká zkušenost. Shodli jsme se, že bychom tu chtěli být
déle. Abych to shrnula, měli jsme se tu krásně, a byl to úžasný zážitek.
Za 8.AB a dva deváťáky Marie Knapová

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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