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NaKoukněte do dění

Nová Paka

v naší škole ...

Nový školní rok 2019 – 2020. Co přinese? 

Slavnostní uvítání žáků 1. tříd
Pondělí 2. září bylo důležitým dnem pro všechny školáky, protože začal nový školní rok. Pro
nejmladší z nich je toto datum důležitým mezníkem v jejich životě, neboť právě tento den byl jejich prvním
dnem ve škole.
Slavnostní uvítání žáčků 1. tříd se konalo v aule školy. Děti a jejich rodiče přivítal Mgr. Milan
Pospíšil, místostarosta města Nová Paka a ředitel školy Mgr. Milan Schlögl. Všechny děti dostaly od svých
třídních učitelek Mgr. Jany Lánské a Mgr. Ivety Musilové kšiltovku s logem školy a z rukou pana Mgr.
Bohuslava Benče, vedoucího odboru školství, převzaly knížku – dárek města.
Přivítali jsme celkem 38 chlapců a děvčat, kteří jsou od tohoto data žáky třídy 1. A a 1. B. Všem
přejeme, aby se jim ve škole líbilo, našli zde nové kamarády a školní povinnosti, které na ně čekají, zvládali
bez větších problémů k radosti své i svých rodičů a paní učitelek.
Jarmila Tázlarová
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5.B sehrála divadlo na Jičín město pohádky

Článek napsala Marcelka Nosková
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1.A na cestě za pokladem 
V pondělí 23.září se 1.A vydala po šipkách hledat poklad do lesa. Cestou jsme splnili úkoly a našli
jsme truhlu. Ta byla zamčená zámkem s číselným kódem. Abychom se k pokladu dostali, museli jsme
splnit další tři úkoly. Rozdělat oheň a doplnit síly - opéct si párky, vyrobit "loď", najít "v moři"
všechny mořské živočichy. Co myslíte? Získali prvňáčci poklad? :-)
Za 1.A I. Musilová

T-PROFI TALENTY PRO FIRMY
25. září 2019 proběhlo okresní kolo soutěže T-profi talenty pro firmy, pořádané Krajskou
hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje. V prostorách Střední školy strojírenské a elektrotechnické
v Nové Pace soutěžili naši žáci společně se žáky střední školy.
Nebylo lehké ve dvouhodinovém limitu splnit celé zadání úkolu. Žáci museli sestavit funkční
jednotku ze stavebnice Merkur, nesplést se v jednotlivých dílech stavebnice, pohrát si s detaily a zároveň se
snažit o preciznost provedení práce.
Odborný dozor nad jednotlivými týmy vedli zástupci firem Continental Automotive s.r.o., SQS
Vláknová optika a.s. a Seco Industries s.r.o.
Naši školu reprezentovali žáci pátých tříd. Jmenovitě Ondřej Mašek, Ondřej Drahoš, František
Válek, Jan Ruml, Daniel Charamza, Ondřej Pokorný, Jan Sál, Domingo González a Filip Kotyk. Právě
poslední tři jmenovaní byli ve vítězném týmu a 15. listopadu se těší na krajské kolo soutěže, které proběhne
v Hradci Králové.
Lenka Müllerová

3.B opět na kolách
I ve třetí třídě se hodláme zdokonalovat v jízdě na kolách a
tak jsme vyrazili na další průzkum okolí Nové Paky. Naše
trasa vedla na Starou Paku, kolem lomu Hvězda, do Žďáru
a na Karlov. Opekli jsme buřty, zahráli fotbal, poběhali po
lese a vyrazili zpět. Byla nás opět velká parta a podpořilo
nás hodně rodičů, kterým za doprovod moc děkuji.
Chválím i děti za vzorné chování na silnici a za výbornou
vytrvalost při jízdě terénem. Našlapali jsme 20 km a užili si
prima podzimní odpoledne.
Jana Komárková a 3.B
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„SPORTEM ZA NOVÝM PŘÁTELSTVÍM“ 5.A
V pátek 13. 9. 2019 žáci pátých tříd ze ZŠ Komenského a ZŠ Husitská společně vyrazili do Bohuslavic nad
Metují za sportem a zábavou. Společně jsme v místní Orlovně závodili v rychlostních a silových
disciplínách. Vytvořili jsme perfektní partu a dokázali jsme společně porazit děti z místní Základní školy
Bohuslavice i starší žáky, kteří si s námi přijeli zasportovat až z Polska. První místo bylo naše a měli jsme
z něj velkou radost!
Moc jsme si celé dopoledne užili, ale víc než zlatých medailí si vážíme přátelství, které vzniklo mezi našimi
páťáky. Těšíme se na další společné akce.
Lenka Müllerová

Školní závody na 100 a 200 metrů pro první stupeň
V úterý 17. září 23019 proběhly na atletickém stadionu atletické závody 1. stupně naší školy. Soutěžilo se
ve dvou disciplínách – 100 a 200 metrů. Těchto závodů se zúčastnili všichni žáci a žákyně od 1. až po 5.
třídu. Závody se velice vydařily, poděkování patří všem, kteří pomohli s organizací / Věra Šmidrkalová,
Petr Jeřábek, Martin Štryncl, Jana Štrynclová, Lukáš Macák/.
Celé klání uváděl Martin Štryncl. Pan Petr Jeřábek zajistil měřící aparaturu, takže děti se cítily jako
opravdoví závodníci. Výsledkové listiny mají k dispozici třídní učitelky.
Milan Schlögl

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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