
 

 

 

 

Deset měsíců uteklo zase jako voda a hurá na prázdniny  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kukátko 

Základní škola 

Komenského 555 

Nová Paka 

NaKoukněte do dění  

v naší škole ... 
č. 73 Červen 2019 

  Zájezd do Berlína 
Dne 31.5.2019 jsme se vydali 

na cestu do Berlína. Tohoto 

výletu se zúčastnili sedmáci, 

osmáci a deváťáci. Po asi 5 

hodinové cestě jsme dorazili 

do Berlína. Udělali jsme si 

vycházku kolem památek, 

kterou jsme si moc užili. 

Navštívili jsme televizní věž, 

procházeli jsme se po 

Alexandrově náměstí a 

někteří jsme dokonce 

ochutnali i typický německý 

Currywurst. Prostě jsme si to 

moc užili. Chci poděkovat 

paní učitelce Tauchmanové 

za tento úžasný zážitek.  

  Marie Knapová 8.A. 

 

 Babiččino údolí 4.A a 4.B 
Ve středu 5.června se třídy 4.A a 4.B vydaly na školní výlet do Babiččina údolí. Čekaly nás oživlé postavy 

jako třeba komorník Leopold, vznešená kněžna, její schovanka Hortenzie, pan mlynář s panímámou 

mlynářkou a na Satrém bělidle laskavá, milá babička s vnoučaty. Vžili jsme se do milého a příjemného 

prostředí knihy Boženy Němcové, koupili jsme si staročeské koláče a jiné dobroty. Prošli jsme si celé údolí, 

prohlédli jsme si zámek, mlýn i Staré bělidlo. Na výlet nám vyšlo parádní počasí a moc jsme si ho celý užili. 
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2. A v Bohuslavicích 
V sobotu 24. května jsme se sešli na autobusovém nádraží. Deset 

druháčků, kteří se na tuto akci přihlásili, se už celý týden nemohlo 

dočkat, až ta chvíle nastane. V Bohuslavicích jsme se setkali jak s 

tamními dětmi, tak také s dětmi z Polska. Čekala na nás skvěle 

připravená dobrodružná cesta plná úkolů a pohádkových postaviček, 

děti si užívaly řadu atrakcí - autíčkový kolotoč, lodičkové houpačky 

nebo obří nafukovací průhledné donuty, ve kterých se kutálely sem a 

tam. Celým dnem nás provázelo nejen krásné počasí, ale i výtečné 

jídlo, každý účastník dostal na památku tašku s mapou a se spoustou 

drobných dárků. Byl to opravdu fajn den, který jsme si hezky užili. 

       Marie Bílková 

 

 
4.A a 4.B Dopravní výchova 

Žáci čtvrtých tříd na začátku června skládali zkoušky pro získání řidičského průkazu na kolo. Po příjezdu 

na dopravní hřiště si žáci prošli trasu pěšky s panem Vaškem Řeháčkem z autoškoly Vašek a prakticky se 

podívali na situace na silnicích, křižovatky, kruhový objezd, překážky na silnici a hlavně na nebezpečné 

situace, které by reálně mohly nastat. 

Zkouška se skládala ze dvou částí. Písemného testu a praktické části. Nejúspěšnější ze všech žáků byla 

Hanička Fialová, která dokázala celou zkoušku složit jen s jednou chybou. Všem úspěšným moc 

gratulujeme.  

 

 

2. B na kolách za nočním dračím dobrodružstvím 

V pátek 14.6. vyrazila celá naše třída na dvoudenní cyklovýlet 

na Českou Proseč. Jsme už zdatní cyklisti, tak nám cesta 

rychle uběhla. Čekalo nás spousta her, noční dobrodružná 

dračí stezka odvahy, vyrábění, vodní hrátky, oheň, legrace, 

spaní ve stanech nebo pod širákem, opékání buřtů, výborné 

originál vietnamské závitky a hlavně upevnění kamarádství. 

Sešla se prima parta nejen dětí, ale i jejich rodičů. Všem děkuji 

za pomoc a prima víkend. 

2. B na průzkumu Riegrovy stezky 

Dne 5. června vyrazila naše třída na školní 

výlet. Vlakem jsme dojeli do Spálova a 

odtud pěkně po svých po trase Riegerovy 

stezky až do Semil. Cestou jsme zastavili u 

řeky Jizery, postavili na břehu hrad, naučili 

se házet žabky, vybudovali hráz, zahráli  

několik her a také jsme viděli mloka. 

Cestou jsme plnili různé úkoly a na závěr se 

občerstvili nanukem. Výlet se vydařil . 

  Jana Komárková a 2.B 
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Spaní v knihovně 

     Ve čtvrteční podvečer se 

sešla třída 3.B u městské 

knihovny. Děti přišly s plnými 

taškami  oblečení, se spacáky, 

karimatkami i plyšáky.  

V dalších taškách nesly výborná 

sladká i slaná jídla, doplněná 

ovocem i zeleninou. Zkrátka 

byla to velká výprava do světa 

fantazie .  Děti měly za úkol 

přespat jednu noc se skřítky, 

kteří v knihovně bydlí a plnit 

jejich úkoly.  

     Celý večer třeťáci plnili 

pohádkové úkoly, na večerní 

vycházce sledovali tajuplné 

místo se světýlkem a obdivovali 

umění mladého kamaráda 

Kryštofa, který dokázal rozzářit 

tmavnoucí oblohu svými 

prazvláštními světýlky. Když se 

blížila noc, zalezli do svých 

spacáků, vyslechli si pohádku , 

objali své plyšáky a spokojeně 

usnuli. Brzy ráno začal úklid, 

hygiena a těšení se na další 

pohádkovou výpravu. Tentokrát 

je v parku čekali kamarádi 

z pátých tříd, kteří pro mladší 

děti připravili indiánskou oslavu 

Dne dětí. 

     Prožili jsme společně krásné 

chvíle a doufám, že si 

vzpomínky děti uchovají a za 

pár let budou rádi vzpomínat na 

dobrodružnou cestu ke skřítkům 

v knihovně.  

Děkujeme paní Lence 

Macháčkové za čas, za milé 

přijetí i za krásné chvíle 

strávené ve společnosti knížek. 
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V neděli 19. května jsme  s panem učitelem Macákem a 

spolužáky jeli do Terezína. 

Nejdřív jsme navštívili Muzeum ghetta, a potom jsme šli do kina, kde jsme 

zhlédli film Darované město, což je propaganda šťastného života Židů 

v Terezíně. Poté jsme přijeli k Národnímu hřbitovu. 

Nejdřív jsme sledovali průvod, kladení věnců a pozorně poslouchali 

proslovy. Následně jsme naslouchali příběhu pána, který přežil vypálení 

Lidic. Pak jsme položili věnec u pomníku a šli jsme na prohlídku pevnosti. 

Nejdřív jsme byli v celách židů, politických vězňů, prohlídli jsme si 

sprchy, samotky a nemocnici pro vězně. 

Poté, co exkurze skončila, jeli jsme do terezínského krematoria, viděli 

jsme spalovnu, márnici. Potom už následovala cesta domů. Jan Vedral 8.A 

 

 

 

Fotbalový turnaj o pohár Antonína Věchta 
21.6. jsme se zúčastnili turnaje pořádaného pro žáčky prvních 

tříd. Ze šesti tříd se naši kluci umístili na 3. a 4. místě. Bylo 

pěkné počasí, perfektní svačina od učňů z Nové Paky a bezva 

sportovní zážitek pro všechny účastníky. Děkujeme za 

organizaci a budeme se těšit na již   8. ročník v roce 2020.                            

      M. Štryncl 

 

  DĚTSKÝ INDIÁNSKÝ DEN 31.5.2019 

Poslední květnový den se děti proměnily v indiány. Náčelník 

Vinštryncltů však do kmene Komenšů nepřijme jen tak někoho. 

Každý musel prokázat svoji sílu, odvahu a moudrost. Malí indiáni 

museli přinést náčelníkovi posvátný náhrdelník a tajné heslo. Vydali 

se do novopackého parku, kde na ně čekal indiánský lid s mnoha 

úkoly. Zněly bubny, uzlovalo se, připravoval se oheň, střílelo se z 

praků i luků, malovalo se na obličej, luštilo se indiánské písmo, 

vyráběly se náramky, ručkovalo se poslepu, hrál se lakros, házelo se 

tomahavkem na totem a kroužky, poznávaly se bylinky, jezdilo se 

na konících, síla se zdokonalovala přetahováním lana. Každý 

účastník se mohl pochlubit originálním indiánským jménem. 

S vytvořeným náhrdelníkem a heslem „V našem kmeni je vidět 

mnoho síly, lásky, moudrosti, míru a přátelství“ přijal náčelník 

Vinštryncltů všechny malé indiány do našeho kmene. 

Přejeme všem indiánům i náčelníkům, ať se jim v kmeni Komenšů 

žije celý další školní rok pohodově.  Iveta Musilová 

 

 

4 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Odpoledne u hasičů 
V červnu jsme s dětmi ze školní družiny navštívili 

hasičskou stanici v Nové Pace. Prvňáčkům a třeťákům se 

celé odpoledne věnoval zkušený hasič Jakub Vilušínský. 

Děti měly možnost nahlédnout do budovy, projít si 

jednotlivými místnostmi jako jsou dispečerská místnost, 

kuchyňka, místnost na přespání, posilovna a další. 

V garážích viděly různá hasičská auta od roku 1928 až do 

současnosti. Jakub dětěm podal přehledné a zajímavé 

informace o historii jednotlivých aut. Formou soutěží si 

zkusily napojování hadic na rozdělovač a poté stříkání ze 

džberovek. Pro děti tento den byl přínosem. Nejvíce se 

zajímaly o příhody z výjezdových akcí.    Adéla Trytková 

  Autorské čtení žáků 2. A 

V pondělí 24. června odpoledne panovala ve třídě slavnostní nálada. 

Sešli se zde žáci i jejich rodinní fanoušci, aby společně zakončili 

několikaměsíční projekt s názvem Moje druhá knížka. Děti četly z 

knížek, které si samy vymyslely, napsaly, ilustrovaly a zhotovily. 

Čtení se střídalo s písněmi, na závěr přišla na řadu i zpívaná a hraná 

pohádka - operka Zdeňka Svěráka - O Budulínkovi. A protože se 

dětem jejich vystoupení vskutku povedlo, odcházely domů nejen s 

úlevou, ale také s úsměvem na tváři.                Marie Bílková 

 

  2.A na dopravním hřišti                                                                                                                 
V sobotu 8. června 2019 jsme se sešli na dopravním hřišti v Nové 

Pace, abychom si osvěžili pravidla silničního provozu a vyzkoušeli si 

jízdu podle nich. Trochu jsme měli obavy kvůli počasí, ale nakonec i to 

se umoudřilo, takže dopoledne proběhlo ve znamení dychtivého 

vstřebávání nových poznatků, zkušeností a dovedností. Jezdili jsme 

podle pokynů dopravních značek, učili jsme se správně ukazovat rukou 

při odbočování, zavčas se rozhlédnout a správně se zařadit do 

odbočovacího pruhu. Ke slovu se dostaly i dva testíky a na závěr jsme 

si zajezdili kontrolní jízdu na body. Velký dík patří paní Matoulkové, 

která pro nás tuto akci velmi ochotně připravila. Nejen vítězové testů a 

jízd, ale všechny děti odcházely s nějakou odměnou a s pocitem 

příjemně a zajímavě stráveného dopoledne.             Marie Bílková 
 

 
  Házená 
    Říká se ,že je dobré ochutnat od všeho. Proto se náš směr práce 

v tělesné výchově letos orientoval na výuku základů míčového 

sportu. Přihlásili jsme se do turnajů v malé házené. V každém 

pololetí se uskutečnila 3 kola, rozdělená do dvou kategorií: 1.-3. 

třída, 4.-5.třída. Obě kategorie jsme obsadili a zkoušeli své štěstí 

s ostatními již protřelými borci. Zpočátku bylo naše okukování 

nesmělé. Děti se však chytly a v dalších kolech získávaly 

zkušenosti, sebevědomí a hlavně se naučily taktiku i strategii hry. 

Dokonce se mladším povedlo získat krásná 3. místa ve dvou 

turnajích . Je to velmi pěkná kolektivní hra, která utužuje po 

všech stránkách kluky i holky mladšího školního věku. Příští rok 

se do boje o góly pustíme znovu!        Dana Rejmontová  
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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  

  2. A a 5. A v Mirakulu 
Ve středu 5. června jsme se sešli před školou a v očích dětí bylo vidět 

dychtivé očekávání. Konečně školní výlet! Cesta nám uběhla poměrně rychle 

- a už jsme byli na místě. Užívali jsme si jednu atrakci za druhou. Na řadu 

přišla obří nafukovací trampolína, sopka se skluzavkou, provazové i dřevěné 

prolézačky, jezdili jsme na nafukovacích donutech. Počasí nám k tomu přálo, 

takže jsme se ponořili do vodního světa s jeho chladivými účinky. Když jsme 

ochutnali zmrzlinu a ledovou tříšť, poučili jsme se na naučné stezce a 

bloudili v zeleném bludišti.  

Dlouho jsme se na tento den těšili a opravdu to stálo za to!      Marie Bílková 

 

 
Bubny do škol a fotka pro Dana Polmana 

 19. června proběhla v naší hale pěkná akce s názvem „Bubny do škol“. Děti se pod vedením 

zkušeného bubeníka a moderátora bavili hudbou. Více než 190 dětí pod taktovkou dirigenta dokázaly ze 

speciálních „trubek“, které jsou laděny do tónů C, D, E, F zahrát Ódu na radost a zněla vážně fantasticky . 

 A poté, jak bylo vše domluveno se sešla celá škola a pořádně jsme zafandili „Jedeme Dando, 

deme.!!!“  Vzniklo video i fotka a oboje hned poté odletělo rovnou do Ameriky jako podpora pro packého 

ultramaratonce Dandu Polmana a jeho UPRT (Ultra Paka Racing Team)  M. Štryncl 

 

 

    Školní družina v hradeckém Tongu 

Na středu 26. 6. 2019 jsme opět po roce pro děti ze školní družiny připravili zájezd do zábavného parku 

TONGO v Hradci Králové. Kromě atrakcí, které už většina děti znala, přibyla letos nová, na které si mohly 

parádně zařádit. Po celé odpoledne panovala mezi námi všemi výborná nálada, děti si užívaly nejen atrakcí, 

ale i laskomin a občerstvení, které  si bylo možno zakoupit. Domů jsme se vrátili po 18. hodině s pocitem 

příjemně stráveného odpoledne. Všem dětem patří pochvala za velice slušné chování.        Jana Štrynclová 
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