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Nová Paka

NaKoukněte do dění
v naší škole ...

Karneval, bruslení, florbal a co dál? Přečtěte si v našem Kukátku 

Ze života 3.A
Nejdříve se z nás stali badatelé.
Přinesli jsme si encyklopedie o
sluneční soustavě. Každá skupina
vybrala zajímavosti, které potom
přednášela ostatním dětem.

Potom se z nás stali tvořitelé.
Z různých druhů papíru jsme
nalepili koláž města a silnice
spojili v dlouhou magistrálu.

Nakonec jsou z nás bruslaři. Úspěšně
jsme dokončili bruslařský kurz a
obecenstvu z rodičů a prarodičů
předvedli spanilou krasojízdu.
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V průběhu zimního únorového měsíce proběhlo v hale naší školy několik sportovních
soutěží.
4.2. jsme pořádali okrskové kolo v halové kopané, den poté proběhlo poprvé v historii školních sportů
okresní kolo v přehazované žáků 4.-5.tříd.
Okrskové a okresní kolo v halové kopané.
Obě kola se konala v naší tělocvičně. Z okrskového kola postoupila vítězná ZŠ Stará Paka a naši chlapci
z druhého místa. Okresní kolo se konalo v pondělí 18.2. 2019 za účasti těchto dvou škol a dvou škol z Jičína
a jedné z Chomutic. Vítězem se stala ZŠ Poděbradova Jičín, na druhém místě ZŠ Chomutice, třetí skončila ZŠ
Stará Paka, na čtvrtém místě naši chlapci a pátá byla 4. ZŠ Jičín. Děkuji všem chlapcům za vzornou
reprezentaci.
Krajské finále v přehazované žáků čtvrtých a pátých tříd
V přehazované se naše družstvo ze 3 .místa v okresním kole dostalo do krajských soubojů z pozice
pořádající školy. I přes celkové umístění v závěru startovního pole si chlapci a dívky vůbec nevedli zle a byli
důstojnými soupeři ostatním týmům.
V úterý 19.2.2019 se uskutečnilo v naší hale krajské finále v přehazované za účasti těchto škol:
ZŠ Nová Paka Komenského 555, ZŠ a MŠ Radim, ZŠ Předměřice nad Labem, ZŠ Rtyně v Podkrkonoší, ZŠ
Rychnov nad Kněžnou a ZŠ Jaroměř.
Vítězem se stalo družstvo ZŠ Rychnov nad Kněžnou, které bude reprezentovat náš kraj na republikovém
finále.
Poděkování náleží nejen sportovně aktivním žákům školy, ale také pomocníkům, kteří se podíleli na
rychlých a bezproblémových průbězích turnajů. Funkce v rolích zapisovatelů zajistili dívky a chlapci z 9.A.
Milan Schlögl, Věra Šmidrkalová

Páťáci se budou s prvním stupněm za pár měsíců loučit. Přijdou noví
prvňáčci a my jim chystáme dárečky.

Ze školních nástěnek
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Bruslení nás baví. Po pěti lekcích byly vidět i výsledky.
Zasloužili jsme si horkou čokoládu. 5.B :-)

Za zvířátky až do krmelce (Projektový den ve 2. B)
Dne 20.2.jsme měli úplně jiný školní den. Ráno přišel k nám do třídy pan Lukáš Lejdar, který je
odborníkem na lesní hospodářství. Měl připravené povídání o lesních zvířatech, mysliveckém názvosloví a
ukázal dětem zvířecí kožešiny, lebky, zuby a parůžky. Potom jsme se vypravili na návštěvu k rodině
našeho žáka Honzíka, jehož rodiče také spolupracují s mysliveckým spolkem. Honzíkova maminka nám
ukázala bažanty, včelí úly a loveckého psa. Poté jsme se vydali ke krmelci. Cestou jsme vyplňovali
pracovní listy zaměřené na život lesních zvířat. U krmelce jsme odlévali ze sádry stopy srnky. Do krmelce
jsme dávali seno, zrní, mrkev a jablka.
Děti měly možnost si v praxi vyzkoušet to, o čem si povídáme v hodinách prvouky. Celý den se nám moc
vydařil.
Jana Komárková

Vaření v 7.A

Okresní kolo ve florbalu
Ve středu 27.2. pořádala naše škola po okrskovém kole také okresní
kolo ve florbalu pro děti do pátých tříd. V prvním kole se naši chlapci
umístili na posledním místě. V kole okresním jsme mohli startovat
jako pořádající škola. V pozměněné sestavě než v okrskovém kole
jsme nechali sbírat zkušenosti i kluky z druhých a třetích tříd. Nutno
tedy říci, že proti ostatním školám náš tým byl nejmladší, ale i přesto
se mnohokrát kluci prosadili pěknou střelou i nahrávkami. I tentokrát
jsme obsadili poslední příčku, ale kluci bojovali a patří jim naše
uznání. Všem florbalistům děkuji za reprezentaci školy. M. Štryncl
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Karvenal školní družiny
V úterý 19.2.2019 jsme uspořádali pro děti ze ŠD karneval. Sešli jsme se všichni v aule naší školy a
přehlídkou masek byl karneval zahájen. V průběhu si děti zatancovaly, zasoutěžily a také se naučily nový
žraločí tanec. Se zdárným průběhem karnevalu nám pomohly studentky pedag.školy, které u nás
vykonávají průběžnou pedagogickou praxi. Zábavné odpoledne se všem líbilo a budeme se těšit na další
karneval.
Jana Štrynclová

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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