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NaKoukněte do dění

Nová Paka

v naší škole ...

Přivítali jsme budoucí prvňáčky
Zápis 2019
Zápis dětí k povinné školní docházce se již třetím rokem koná na základních školách v jarním dubnovém
termínu. Termín zápisu na naší škole byl stanoven na pátek 5. a sobotu 6. dubna.
K zápisu přivedli rodiče celkem 55 dětí – 27 chlapců a 28 dívek. Bylo vydáno 38 rozhodnutí o přijetí. Pro
17 dětí požádali rodiče o odklad povinné školní docházky.
Stejně jako v minulých letech i letošního zápisu se účastnili všichni pedagogičtí pracovníci školy. Učitelé
druhého stupně byli nápomocni při vyplňování potřebné dokumentace. To umožnilo p.učitelkám z prvního
stupně plně se soustředit na budoucího školáčka a povídání s ním. Děti plnily zadané jednoduché úkoly a
odpovídaly na otázky p. učitelek. Každé z dětí přidalo také svůj paprsek na společné sluníčko a vybralo si
lžičku – dárek, který pro ně vyrobili a milým vzkazem doplnili žáci 5. B. Celému zápisu byli samozřejmě
vždy přítomni rodiče dítěte.
Po absolvování povinné části zápisu využila většina rodičů možnost prohlédnout si s dětmi školu. Ty si
mohly zkusit práci na interaktivní tabuli, sluchátka v jazykové učebně, hru na různé hudební nástroje
v hudebně, řešit jednoduché úkoly na počítačích v počítačové učebně. Při tom jim byli nápomocni žáci 2.
stupně, kteří se úlohy průvodců zhostili se ctí.
Na závěr si děti převzaly „Upomínkový list“ a „placku“ s vlastní fotografií a další dárky. Věřím, že čas
strávený ve škole byl pro všechny příjemný.
Poděkování patří čtyřem desítkám našich žáků, kteří ve svém volnu u zápisu pomáhali, někteří dokonce po
oba zápisové dny a všem pedagogům, kteří se zasloužili o přípravu i bezproblémový průběh celého zápisu.
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2.B zahájila cyklistickou sezónu
Ve středu 10.4. jsme opět vyrazili s naší třídou na cyklistický průzkum okolí. Jeli jsme směrem na Starou
Paku do lomu Hvězda. Tam jsme si opekli buřty, zahráli fotbal a pokračovali přes Staropacké hory k
vysílači. Kopec to byl tedy pořádný, ale nikdo nekručel ani nefňukal. A pak už jsme svištěli parádním
sjezdem přes Starou Paku domů. I když byla docela zima, sluníčko nás provázelo celou cestu. Sešla se nás
prima parta, celkem 33 cyklistů. Už teď máme plán na další trasu a moc se těšíme. Díky všem, kteří s námi
jeli za výborné chování, statečnost a vytrvalost.

Noc s Andersenem
V noci 29. března se otevřely dveře knihoven po celé republice, aby děti mohly přespáním mezi knihami
vzdát hold pohádkáři H. CH. ANDERSENOVI. V Nové Pace si paní knihovnice a kamarádka všech děti
Lenka Macháčková připravila program pro třeťáky. A tak naši čtenáři s lucerničkami, spacáky a
karimatkami obsadili městskou knihovnu a strávili noc cestováním za kouzelnými skřítky a dalšími
aktivitami. Velké poděkování patří paní Lence Macháčkové za dobrodružství, které 3.A potkalo. J. Lánská

Fotbalové odpoledne 4.-5.tříd
V pondělí 1.dubna se svého školního turnaje v Mc Donaldś Cupu dočkali také žáci
4.-5.tříd. Vzájemně mohli poměřit své fotbalové dovednosti kluci a holky ze 4.A, 4.B,
5.A a 5.B. Na organizaci turnaje se podíleli žáci a žákyně 8.tříd.
Po vzájemných utkáních to dopadlo takto: 1.místo 5.B, 2.místo 4.B, 3.místo 4.A,
4.místo 5.A. Nejlepší hráči a hráčky budou reprezentovat školu v pátek 5.4.
ve Staré Pace. Zde se uskuteční okrskové kolo. Tak se držte!!!!

Poděkování radě
města Nová Paka
za peněžní dar na zakoupení
šlapacích autíček. Autíčka
jsou určena pro školní
družinu a na výuku dopravní
výchovy škol Novopacka.
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4.A a 4.B v Klenotnici
Žáci čtvrtých tříd se 10. dubna podívali do
naší místní Klenotnice. Více o návštěvě
sepsala žačka 4.B Marcelka Nosková.

A jak dopadl jarmark 4.A ZŠ Komenského??
27. března jsme uspořádali jarmark s Českou spořitelnou pod záštitou projektu Abeceda peněz. Od ledna
jsme pracovali na výrobcích na jarmark a za finanční půjčku 3 000,- Kč, kterou jsme jako třída od České
spořitelny dostali, jsme nakupovali věci, které jsme potřebovali na výrobu prodejního zboží.
Na začátku projektu jsme navštívili Českou spořitelnu, dozvěděli jsme se spoustu užitečných informací o
financích a hospodaření. Následně jsme založili firmu Galaxy Bank, určili si ředitelku firmy, kterou se stala
Janďa Jeřábková a účetní Sára Fejfarová. Také jsme se rozdělili na výrobní a reklamní tým. Do projektu se
s námi zapojili i rodiče a prarodiče, kteří nám pomáhali s vyráběním, ale také napekli sladké i slané dobroty
na náš jarmark. My jim tímto chceme moc poděkovat za podporu.
V den D jsme se s trémou, ale zodpovědně postavili ke stánkům a prodávali, počítali a obsluhovali
zákazníky, kteří se přišli na náš jarmark podívat. Tréma z nás postupně opadávala a krásný pocit jsme měli
na konci celé akce, když jsme ve spořitelně zůstali jen my, paní učitelka a rodiče. Naše koordinátorka paní
Andrea Dlouhá nám oznámila, že jsme vydělali neuvěřitelných 34 074 Kč!
Všem, kteří nám drželi pěsti, moc děkujeme. Ještě nás čeká vrácení půjčené částky a už se moc těšíme, až za
utržené peníze pojedeme na víkendový výlet pod stany, kde si půjčíme rafty a projedeme se na koloběžkách.
Lenka Müllerová
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4.A a 4.B na přednášce o kyberšikaně
Čtvrté třídy se v pátek 5. dubna zúčastnily přednášky pana policisty
Aleše Brendla o kyberšikaně. Vše, co se žáci na přednášce dozvěděli,
potom zpracovali do slohových prací. Práce Aničky Hrnčířové
potom vyhrála hlasování o uveřejnění do časopisu Kukátko.

Soutěž poznávání přírodnin 2019
Školní kolo tradiční soutěže poznávání živočichů jsme letos rozšířili o nerosty, horniny, pokojové
rostliny…..Soutěž jsme naplánovali na 8.duben.
Srovnávání žákovských znalostí probíhalo v učebně výtvarné výchovy a ve třídě 6.B
O co nejlepší umístění se pokusilo celkem 100 soutěžících (nepočítáme ty , kteří prošli jen jednou částí
soutěže, nebo soutěž pojali jako recesi). Největší účast byla mezi žáky 4.-5.tříd.
K těm nejlepším v jednotlivých kategoriích patřili:
3.třídy : K.Novotný (3.A), A.Vojáčková (3.A), M.Luňák (3.A)
4.-5.třídy : I.Ježková (4.A), M.Vraštil 5.A), M.Kalenský ( 4.B)
6.-7.třídy : A.Rumlová (6.A), B.Brádlová (6.A), A.Syrovátková (6.A)
8.-9.třídy : Š.Krupka (9.A), M.Brádlová (9.A), M.Grund (9.A)
Soutěž připravila I.Hykyšová a V.Šmidrkalová.
S organizací soutěže významně pomohl p.učitel Milan Kaplan.
Poděkování za pomoc při hodnocení prací patří p.učiteli M.Holanovi a dále žákům 8. A a 9.A. Jmenovitě:
M.Kavanové, M.Knapové, K.Ticháčkové, N.Elnekaveové, T.Václavkové, N.Bekové, L.Brychové,
E.Rejčové a J.Benešovi. Za přípravu na soutěž rovněž děkujeme všem vyučujícím.

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.stryncl@zsnovapaka.cz
Kukátko
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