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Nová Paka

NaKoukněte do dění
v naší škole ...

Sedmdesáté vydání našeho Kukátka 
Beseda s Policisty ČR
Pro děti ze 3.A byl 8. březen plný zážitků. Navštívil nás tatínek našeho spolužáka Aleše, pan Brendl.
Pan Brendl je tiskovým mluvčím a preventistou Policie ČR a se svými kolegy předvedl práci policie hned v
několika oblastech.
Nejprve jsme shlédli krátké filmy o práci policie, poté jsme na vlastní oči viděli zajišťování stop trestného
činu. Nechali jsme si sejmout otisky boty, ucha a prstů.
Po rozdání dárečků jsme se přesunuli na školní dvůr, kde na nás čekalo několik policejních vozů se
špičkovou technikou nebo pojízdnou laboratoří.
Na závěr si děti vše zblízka prohlédly a vyzkoušely si neprůstřelné vesty.

Vzdělávací program Já mezi ostatními 4.A
Ve středu 27.3.2019 jsme se, tento školní rok již podruhé, setkali s našimi školitelkami Eliškou a Terezou
z Centra primární prevence Semiramis se sídlem v Hradci Králové. Téma našeho setkání neslo název Já
mezi ostatními. Pracovali jsme na uvědomění si vlastních zálib, koníčků a vlastností, které máme
s ostatními spolužáky společné. Zahráli jsme si hry spojené s tímto tématem a pracovali ve skupinkách,
které nám díky tomuto zajímavému rozdělení vyšly. Setkání trvalo 3 vyučovací hodiny a těšíme se na příští
školní rok, kdy nás čeká téma počítačů, sociálních sítí a hrozby s nimi spojenými.
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Žáci 3. až 5. tříd se zúčastnili zajímavé besedy o animovaném filmu.

Výtvarník
a animátor Cyril Podolský je nechal nahlédnout do zákulisí této profese. Přivezl postavičky z večerníčků,
vysvětlil jak se rozpohybuje figurka. Děti si prohlédly dřevěné rekvizity a dostaly odpovědi na spoustu
dotazů. Na závěr si mohly zakoupit knihu pana Podolského Strašidelný herbář s vlastnoručním věnováním.

Žáci 1. až 3. tříd se každou zimu účastní halového pětiboje.
Chlapci a děvčata porovnávají své síly ve šplhu, hodu na koš, skoku snožmo do dálky, ve skocích přes
švihadlo a v běhu přes překážky. Na nejlepší 3 borce v každé kategorii čeká sladká odměna a diplom.

Školní kolo Mc Donaldś Cup
Poslední březnové pondělí jsme v naší hale odehráli školní kolo v kopané žáků 1.-3.tříd. Turnaje se
zúčastnilo 6 družstev, rozdělených do 2 základních skupin. Snaha o co nejlepší výsledek každé třídy
byla podporována mohutným povzbuzováním diváků a fanděním třídních učitelek. Organizaci turnaje
zajistil p.ředitel a tělocvikářka V.Šmidrkalová. Funkci čárových rozhodčí zastali chlapci z 9.A.
A jak toto sportovní klání dopadlo?
Nejvíce se radovali žáci 3.A a p.učitelka Jana Lánská.
Celkové pořadí: 1. 3.A
2.
2.B
3.
3.B
4.
2.A
5.
1.A
6.
1.B
Všem děkujeme za pěkné sportem nabité odpoledne .
Nejlepší hráči budou naši školu reprezentovat v pátek 29. března v okrskovém kole ve Staré Pace.
Tak jim držme palce!!!!
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KOŠÍKOVÁ VE SPORTOVNÍ HALE ZŠ KOMENSKÉHO
Za účasti 3+3 družstev našeho okresu se 20.března odehrálo okresní finále
III.věkové kategorie (6.-8.třídy,roč.2005-2007). Bohužel, účast v letošním kole soutěže byla velmi malá.
V kategorii dívek soutěžila ZŠ PODĚBRADOVA JIČÍN, ZŠ ŽELEZNICKÁ JIČÍN a naše družstvo
ZŠ KOMENSKÉHO.
ZŠ ŽELEZNICKÁ JIČÍN, ZŠ STARÁ PAKA a ZŠ KOMENSKÉHO NOVÁ PAKA, to byla družstva
v kategorii chlapců. Hrálo se 2 x 12 minut. Jako rozhodčí se do turnaje zapojila naše bývalá žákyně Míša
Kavanová, p. Martin Štryncl, učitelé tělesné výchovy ze ZŠ ŽELEZNICKÁ v Jičíně a p.ředitel M.
Schlogl.
Zápisy provedly dívky z 9.A : Martina Brádlová , Daniela Opshytosh , sestry Kája a Klára Pochopovy a
Bára Kodymová.
K výsledkům turnaje: každá kategorie byla velmi specifická. Mezi dívkami byly velké herní rozdíly, o tom
také vypovídaly výsledky z utkání. Kategorie chlapců byla poměrně vyrovnaná, o čemž svědčil i stejný
počet získaných bodů v tabulce. Tady pak rozhodlo skóre.
Celkové pořadí v kategorii dívek: 1. ZŠ PODĚBRADOVA JIČÍN
2. ZŠ KOMENSKÉHO NOVÁ PAKA
3. ZŠ ŽELEZNICKÁ JIČÍN
Celkové pořadí v kategorii chlapců: 1. ZŠ ŽELEZNICKÁ JIČÍN
2. ZŠ KOMENSKÉHO NOVÁ PAKA
3. ZŠ STARÁ PAKA
Naši školu reprezentovali : Markéta Kubištová, Lucie Kubištová, Nikol Marečková, Pavlína Ruczová,
Markéta Štejnarová,
Kateřina Klazarová, Klára Ticháčková, Eliška Hudcová, Blanka Jezdinská, Bára Brádlová , Martina
Lukášová, Adam Bajer, Tomáš a Petr Fedorovi, Štěpán Peterka, Jakub Malý, Dominik Stoklas, Vašek
Mandík a Honza Hillebrant.
Všem účastníkům turnaje patří poděkování!
Vítězové v každé kategorii budou reprezentovat náš okres v krajském kole, které pořádá
ZŠ PODĚBRADOVA JIČÍN 12.dubna.

NÁVŠTĚVA 2. VÝSTAVY 8.AB
21.3.navštívila část žáků 8.A a 8.B výstavu Jana Švankmajera v Suchardově domě.
Hned na začátku čekalo tři žáky milé překvapení. Získali volnou celoroční vstupenku do muzea a
poukázku do Gernatova domu jako odměnu za vyplnění pracovního listu k podzimní výstavě V.Suchardy.
Jedinou výstavou konanou letos v ČR nás provázel Mgr.Ivo Chocholáč. Švankmajerova tvorba sahá od
koláží přes mediumní kresby, objekty až k surrealismu. Je fascinován novopackou krajinou, proto se sem
po 16 letech vrátil se svým dílem. Tentokrát mohli návštěvníci sdělit své pocity na volný list z 10
haptických schránek či z celé výstavy. Nevšední zážitek zakončil Švankmajerův film Dialog z roku 1982.
Karla Fišarová
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Okresní kolo v přehazované dívek III.kategorie
Poslední únorový den přivítala palubovka naší haly účastnice okresního kola v přehazované.
Do turnaje nastoupilo 7 družstev jičínského okresu. Turnaj byl velmi zajímavý a v řadě setů hodně
vyrovnaný. Družstvo dívek naší školy obsadilo pěkné 3.místo.Vítězem celého turnaje a tedy postupujícícm
do krajského finále jsou dívky ze ZŠ Poděbradova z Jičína. Celá soutěž proběhla svižně a bez komplikací.
O to se postarala především trojice rozhodčích a také 6 žáků 9.A : Karolína a Klára Pochopovy, Daniela
Opshytosh , Martina Brádlová , Bára Kodymová a Míra Grund.
Za školu nastoupily a dobře ji reprezentovaly: Petra Stromová (6.B), Bára Brádlová (6.A), Kristýna
Urbanová (7.B), Pavlína Ruczová (7.B), Anička Stuchlíková (7.B), Markéta Štejnarová (7.B), Lucka a
Markéta Kubištovy, Blanka Jezdinská (8.B), Eliška Hudcová (8.A) a Soňa Kuncová ze 7.A.
Všem děkujeme!!!!

Okresní kolo ve vybíjené žáků 4.-5.tříd
V pátek 8.března se v hale naší školy odehrálo okresní kolo ve vybíjené. Na palubovce se průběžně
vystřídalo 10 soutěžních týmů ve 2 stanovených kategoriích . V dívčí kategorii soutěžila 4 družstva,
v kategorii „otevřené“ o co nejlepší umístění bojovalo 6 týmů jičínského okresu. Turnaj byl doslova nabitý,
v 8:30 hod začala časomíra ukrajovat první minuty úvodního utkání. Celkem se jich odehrálo 21.
Celá soutěž díky rozhodčím a pomocníkům probíhala svižně a bezproblémově.
A tak když zazněl závěrečný hvizd píšťalky, mohli jsme konstatovat, že se turnaj vydařil.
Obě družstva, která reprezentovala naši školu , zasáhla do medailových umístění. Dívky obsadily 3.místo
v okrese, družstvo chlapců doplněné Emou Plíškovou (kat.otevřená) získalo pohár za 2.místo.
Za dívky nastoupily: A. Viková, N. Šulcová, D. Čeřovská, A. Čechová, T.Typltová, A Matulová, J.
Kuncová, S. Fejfarová, J. Jeřábková, K.Trubáková, L. Bajerová a M. Nosková.
V kategorii „otevřená“ hráli: E. Plíšková, P. Fedor, P. Ponikelský, A. Korbelář, P. Korda, M. Krotký, O.
Mašek, F. Kotyk, A. Novák, M. Halmo, A. Richter a D. Charamza. Zápisy a výpomoc zajistili žáci 9.A : M
Brádlová, B. Kodýmová, K. Pochopová, D. Opshytosh, M. Grund a P. Dendis.
Všem, kteří se turnaje zúčastnili v jakékoliv funkci, děkujeme!!!!!

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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