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Nová Paka

NaKoukněte do dění
v naší škole ...

V měsíci květnu spoustu školních aktivit
Štafetový pohár 2019
Poslední dubnový pátek proběhlo v Jičíně okresní kolo ve štafetovém běhu.
Před soutěží jsme trénovali jak běh, tak i předávky. A vyplatilo se. Na stupně vítězů se družstva naší školy
postavila při vyhlašování pokaždé. Vyhráli jsme v běhu mladších i starších žáků na 100 m, také na
dvojnásobné trati . Tady běží 4 starší a 4 mladší, ve stejném poměru chlapci a dívky. Celkově se naše škola
stala vítězem s výrazným náskokem před ostatními soupeři. Holkám a klukům ZŠ KOMENSKÉHO v Nové
Pace se potřetí za sebou podařilo postoupit do krajského finále a to je opravdu skvělý výsledek.
O výše uvedený výsledek se zasloužili:
ŘEHÁČKOVÁ MARIE ANNA, VIKOVÁ ANNA, FEJFAROVÁ SÁRA, TRUBÁKOVÁ KAROLÍNA,
NOSKOVÁ MARCELA, KURFÜRSTOVÁ NIKOLA, JEŘÁBKOVÁ JANA,
MACÁK TADEÁŠ, FEDOR PETR, KROTKÝ MICHAL, RUML JAN, NOVÁK ANTONÍN,
NOVÁK LUDVÍK, TOPIČ SAMUEL, OLŠA SAMUEL, HUJER MATYÁŠ, ŠENKYŘÍK VÍT, MÁDLÍK
VOJTĚCH, ZRNOVÁ KAROLÍNA, KAZDOVÁ KAROLINA, FUČÍKOVÁ TEREZA, JIRÁSKOVÁ
DARINA, TICHÁČKOVÁ ELIŠKA, MILITKÁ KRISTÝNA.

KRAJSKÉ KOLO VE ŠTAFETOVÉM POHÁRU
Potřetí za sebou se podařilo klukům a dívkám ze 2.-5.tříd skvělé umístění v krajském kole štafetového
poháru. Letos nás ale Nové Město nad Metují přivítalo velmi nevlídným počasím. Bylo deštivo ,větrno a
chladno. Kombinace pro atletiku a pohyb venku hodně nepříjemná.
Přesto náš školní tým předvedl výkon , za který se určitě nemusí stydět. Pravdou je, že po dvou postupech
do republikového finále jsme všichni ( závodníci i učitelé) tak trochu doufali, že se zadaří i letos. Ale počasí
a sportovní faktory tomu nepomohly.
I vzhledem k těmto okolnostem naši závodníci přivezli do Nové Paky krásné stříbrné medaile .
Děkujeme všem, kteří se o toto umístění postarali. Pochvalu zaslouží i náhradníci, kteří se účastnili všech
tréninků. Tak zase za rok!!!!

ATLETICKÉ POHÁRY ROZHLASU
Ve dnech 14. a 15. května proběhla v Lázních Bělohrad okresní kola atletické soutěže družstev.
Počasí soutěžím vůbec nepřálo, což se projevilo i na výsledcích. Bylo velmi těžké závodníky udržet
v chladném a deštivém počasí ve stavu připravenosti na dané výkony. A pokud s tímto sportem nemají
závodní zkušenosti, pak obzvlášť!
V úterý 14. závodilo mladší žactvo. Z tohoto soutěžního dne jsme do Nové Paky přivezli 2.místo
v kategorii dívek a 6.místo v kategorii chlapců. Z výkonů, které opravdu stojí za to zveřejnit, uvádím
1.místo Káji Hornichové (6.A) v hodu míčkem. Kriketový míček z ruky naší závodnice doletěl do
vzdálenosti 46,98 m. Skvělý výkon,Kájo!! Pro družstvo nejvíce bodovala L.Jeřábková.
Nejúspěšnější družstvo v atletické soutěži tvořilo 9 dívek: L.Jeřábková (6.A), B.Brádlová (6.A),
K.Hornichová (6.A), M.Brádlová (6.A), P.Stromová (6.B), K.Klazarová (7.A), S.Kuncová (7.A),
N.Cholmatova (7.A) a M.Kubištová (7.B).
Chlapci soutěžili ve složení: Š.Vedral (6.B), M.Ouhrabka (6.B), G.Olša (6.B), J.Samler (6.A), T.Fedor
(6.A), J.Hillebrant (7.A), M.Musil (7.B) a Š.Militký (7.B). Nejvíce bodů pro tým získal G.Olša.
Starší dívky následující den vybojovaly 7.místo a hoši obsadili místo šesté.
Družstvo dívek nastoupilo ve složení: M.Brádlová (9.A), D.Opshytosh (9.A), B.Kodymová (9.A),
K.Ticháčková (8.A), A.Staňková (8.B), T.Hanková (8.B), B.Jezdinská (8.B) a B.Podlipná z 8.B.
Nejlepšího výkonu dosáhla B.Kodymová ve vrhu koulí. Obsadila celkově 2.místo v této disciplíně. Pro
družstvo nejvíce bodů získala M.Brádlová.
Starší žáci závodili ve složení: P.Dendis (9.A), O.Medlík (9.A), A.Odvárko (9.A), D.Lenfeld (9.A),
J.Lukáš (9.A), J.Bajer (8.A), D.Patka (8.A), Š.Kraus (8.A) a V.Mandík (8.A).Nejlepším závodníkem
družstva byl A.Odvárko. Všem závodníkům a závodnicím děkujeme za reprezentaci školy.

II.Z na exkurzi
Ve čtvrtek 2.5. 2019 jsme se vydali do města Jičína. Naším
cílem byla návštěva tamní hvězdárny. V přednáškovém
sále jsme vyslechli a zhlédli astronomický program.
V něm jsme se dozvěděli spoustu informací o naší sluneční
soustavě, Slunci, Zemi a dalších planetách. Vesmír jsme si
prohlédli dvěma dalekohledy. Po velmi zajímavém
programu jsme si odpočinuli na zahradě, kde je
vybudované samočistící jezírko, v němž jsme pozorovali
život ve vodě. Nalezli jsme zde různé živočichy: žížaly,
ptáky, želvy, raky. Součást zahrady tvořily i bylinné
záhonky, kde má svůj domov hmyz. Exkurze byla velmi
zajímavá.
Alena Bendlová
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Exkurze do Karlových Varů a
Mariánských Lázní
Dne 25.4. jsme z autobusového nádraží v
Nové Pace vyrazili na cestu do Karlových
Varů. Po tom, co jsme tam dorazili, tak jsme
se procházeli po městě a ochutnávali z
pramenů. Vyjeli jsme lanovkou nahoru a
vyšli na rozhlednu Dianu. Poté jsme dorazili
zpět k autobusu a vyrazili do Mariánských
Lázní. V Mariánských Lázních jsme si dali
rozchod, a mohli jsme si projít část města s
lázeňskými budovami. Pak jsme se už všichni
unavení vydali do autobusu a jeli zpět do
Nové Paky. Po celou dobu nám učitelé
vykládali o historii měst, staveb a pramenů.
Za osmáky a deváťáky Marie Knapová.

Soutěž poznávání rostlin
V pondělí 13.května jsme připravily pro žáky 3.-9.tříd tradiční soutěž v poznávání našich bylin a dřevin.
V kategorii 3.tříd dosáhli nejlepšího bodového hodnocení: K.Novotný (3.A), A.Vojáčková (3.A) a
N.Havlíčková (3.A).
Mezi soutěžícími 4.-5.tříd byli nejúspěšnější: I.Ježková (4.A), M.Vraštil (5.A) a D.Slámová (4.B).
Kategorii 6.-7.tříd ovládly dívky 6.A: H.Ježková, V.Pluhařová a A.Rumlová.
Reprezentaci školy v okrskové soutěži si v kategorii nejstarších žáků nenechali uniknout:
M.Brádlová (9.A), Š.Krupka (9.A) a M.Kavanová (8.A).
Tito pak ve středu 15.května prošli na Gymnáziu v Nové Pace vyšší soutěží-okrskovým kolem.
Medailových umístění ve svých kategoriích dosáhly:
Anežka Vojáčková (3.třída) 2.-3.místo
Ivana Ježková (4.třída) 1.-3.místo
Hana Ježková (6.třída) 1.místo
Vanda Pluhařová (6.třída) 2.místo
Martina Brádlová (9.třída) 1.místo
Jménem učitelů přírodopisu a ředitelství školy děkujeme za reprezentaci školy, p.učitelce M.Bílkové za
doprovod žáků na gymnázium a dívkám 8.A a 9.A za pomoc při hodnocení prací.
Přehled výsledků školního i okrskového kola najdete na nástěnce v 1.patře.
Za pořadatele soutěže V.Šmidrkalová a I.Hykyšová

Atletický trojboj pro chlapce a dívky 4.-5.tříd
Dne 3.5. se v Jičíně konalo okresní kolo atletické soutěže družstev pro žáky
1.stupně ZŠ. Bojovalo se ve 4 atletických disciplínách , což zcela neodpovídá
názvu soutěže. Malí atleti si poměřili své síly v běhu na 50 m, skoku dalekém a
hodu míčkem. Závěrečnou disciplínou byla štafeta na 4x 60 m. Za každý
předvedený výkon soutěžící obdrželi odpovídající body, které pak byly sečteny 4
členům družstva. Celkové 3.místo v okrese je krásným výsledkem.
K nejlepším výkonům našich závodníků bezesporu patří 430 cm ve skoku do
dálky Tadeáše Macáka . Byl to nejdelší skok v celé soutěži!!! Tadeáš získal
prvenství ještě jednou a to v běhu na 50 m. Jeho výkon měl hodnotu 7,6 s.
Další skvělý výkon předvedla Nikola Kurfürstová v hodu míčkem. Žákyně 5.B
poslala míček do vzdálenosti 33,34 m a obsadila 2.místo mezi dívkami. Hned za
ní se hodem dlouhým 28,77 m umístila Marcela Nosková. Marcelka obsadila
3.místo ještě ve skoku dalekém (342 cm).
Na „bedně“dále skončil žák 4.A Peter Korda, který hodil míčkem 32,10 m a
obsadil tak 3.místo v chlapecké kategorii. Za naši školu nastoupili: Tadeáš
Macák (5.B), Michal Krotký (4.A), Peter Korda (4.A), Jana Jeřábková (4.A),
Nikola Kurfürstová (5.B) a Marcela Nosková (4.B). Všem soutěžícím děkujeme
za předvedené sportovní výsledky a reprezentaci naší školy.

Jarní recitační soutěž
Rok utekl jak voda v Brdském potoce a duben znovu přinesl nový ročník recitační soutěže. Sešlo se
31 nadšených recitátorů, aby své umění ukázalo pětičlenné porotě učitelů 2. stupně, divákům i svým
spolužákům.
Soutěž byla rozdělena do tří kategorií. V nejmladší se předvedlo 6 dětí. Chlapci i děvčata se hrdinně
postavili před porotu i diváky. Hlasitě a nebojácně zarecitovali vybranou báseň, za kterou si vysloužili
potlesk, sladkou odměnu i diplom.
Na 3.místě se umístil Ondra Kavan z 1.B, na druhý stupínek se postavila Amálka Musilová z 1.A a vítězem
se zaslouženě stal Lukáš Macák z 1.B.
16 dětí z 2. - 3. tříd věnovalo svůj volný čas učení známých i méně známých básní. Obdivovala jsem
suverenitu a sebevědomí, s jakým se postavili k recitování i celkovému přístupu k soutěži. Nejenže se
bezvadně připravili a básně bezchybně zarecitovali, ale vážnost chvíle podtrhli i vkusným slavnostním
oblečením. Porota stála před těžkým úkolem - vybrat vítěze. Nakonec rozhodla takto:
Třetí místo patří Kristýně Militké z 3.A, o druhé místo se podělily Karolína Zrnová a Darina Jirásková obě z 3. B a první místo vybojovala Berenika Beránková z 2.B.
I nejstarší kategorie byla plná krásných veršů v podání žáků 4.-5.tříd.
Po sečtení bodů porota vyhlásila 2 třetí místa . Odnesl si je Jaroslav Tauchman a Aneta Militká z 5.třídy.
Druhé místo recitací Erbenovy Polednice si vybojovala Nina Šulcová z 5.A. Vítězkou se stala Marcela
Nosková – žákyně 4.B. Svoji volbou básně nadchla porotu i diváky a sklidila zasloužený obdiv.
Soutěž zakončily dvě dívky z 6.třídy – Bára Brádlová a Martina Lukášová. Jsem ráda, že přestupem na
2.stupeň se láska k veršům u děvčat neztratila.
Všem děkuji za vzornou účast a těším se, až se za rok znovu rozezní zpěvné verše českých básníků.
Dana Rejmontová
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

