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Nová Paka

NaKoukněte do dění
v naší škole ...

Nakoukněte do naší školy i v měsíci říjnu
Drakiáda se 3.B
Ve čtvrtek 17.10. jsme se odpoledne sešli na
školním dvoře a společně vyrazili na louku za
sídlištěm. Náš záměr byl vyzkoušet draky a
jejich letecké schopnosti. Sluníčko sice hřálo,
ale vítr byl dneska asi na dovolené. Draci
zkrátka moc nelétali, i když některým se
podařilo vystoupat až do nebeských výšin.
My ostatní jsme se aspoň pořádně proběhli

Společná práce 226-ti
dětí z prvního stupně

☺ a strávili příjemné podzimní odpoledne.

1

3. B rozjela zajímavý projekt
Na třídních schůzkách jsem poprosila rodiče, kteří by byli ochotní povyprávět dětem o svém povolání. A
netrvalo dlouho a přišla k nám do třídy Markova maminka, která pracuje jako dispečerka kamionové
dopravy. Dozvěděli jsme se, že její nejdůležitější pracovní pomůcky jsou telefon a počítač, víme, kde
všude po Evropě rozváží kamióny zboží. Všichni si mohli vyzkoušet orazítkovat a podepsat různé listiny a
na závěr dostaly děti i drobné dárky.
Další den nás navštívila Honzíkova maminka, která pracuje jako kadeřnice, a tak jsme viděli, jak se míchá
barva na vlasy, osahali různé hřebeny a kartáče, vyslechli si zajímavé povídání a na závěr paní kadeřnice
vykouzlila každému nějaký zajímavý účes. Hlavně tahle část se dětem moooc líbila.

Do našeho projektu se s chutí a nadšením připojil Jířův tatínek, který pracuje jako strojvedoucí a pozval
nás na prohlídku a projížďku vlakem. Autobusem jsme dojeli do Staré Paky na nádraží a tam už na nás
čekal pan Jirásko. Ukázal nám drezínu a pak už jsme nasedli do vagónu. Viděli jsme motory, byli jsme v
řídící kabině a viděli, jak se ovládá vlak. Zkusili jsme si i zahoukat. Cestovali jsme do Semil a zpátky a
cestou se dozvěděli, že povolání strojvedoucího je hodně odpovědné, ale i zajímavé. Děkujeme za
projížďku a těšíme se na další povolání 🙂.

Jana Komárková a 3.B

Filmový workshop s Cyrilem Podolským
V pátek 4.10.2019 navštívil naši školu pan Cyril
Podolský, který je autorem oblíbeného dětského
večerníčku Krysáci. Naše třída se proměnila ve
filmový ateliér, vyslechli jsme si zajímavou
přednášku, viděli ukázky z nového
připravovaného večerníčku Strašidelný herbář,
čekal nás kvíz a vybraní žáci si vyzkoušeli
animaci loutek. Děti se dozvěděly, že natočení
jednoho dílu večerníčku trvá dva měsíce a není
to vůbec jednoduchá práce. Na závěr proběhla
autogramiáda. Další povedená akce, která se
moc líbila🙂.

Jana Komárková a 3. B

V rámci hodin "Vedení domácnosti" jsme
navštívili Střední školu gastronomie a služeb a mohli
jsme si vyzkoušet míchání nápojů v "barmanském
rychlokurzu" . Moc jsme si to užili a už se těšíme, až
si vyzkoušíme něco z pekařského i cukrářského
umění.
Žáci 7.B
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Atletický čtyřboj
Velice pěkného umístění dosáhli starší žáci v okresním kole
atletického čtyřboje., který se konal 8.10. 2019 v Jičíně. Skončili
na druhém místě, a tím se kvalifikovali do krajského
finále. Všichni chlapci velice dobře reprezentovali školu, a první
čtyři, kterým se započítával výsledek do klasifikace družstev
skončili do 12. místa v jednotlivcích. Poděkování patří Danielu
Patkovi, Václavu Mandíkovi, Janu Bajerovi, Šimonu Krausovi a
Martinu Grohovi.

Malá kopaná
V pondělí 14. 10. 2019 se uskutečnilo okrskovém kolo v malé kopané,
které pořádala Masarykova ZŠ Stará Paka. Naši chlapci skončili
v konkurenci šesti družstev na pátém místě. Škola doplatila na systém,
neboť nemohla dle propozic postavit hráče narozené v roce 2004. Tím
jsme byli velice oslabeni. Školu reprezentovali Václav Mandík, Jan
Bajer, Jan Hillebrant, Jan Bek, Petr Mádlík, Filip Zamlar a Šimon Vedral.

Přespolní běh 2019
První říjnový den proběhlo okresní kolo v přespolním běhu.
Naši školu reprezentovali chlapci i dívky 6.-9.tříd.
Mladší děvčata (L.Jeřábková, N.Bezstarosti, B.Brádlová, Š. Trllová, K.Hornichová) vybojovala 3.místo.
Mladší hoši (G.Olša, Š.Vedral, S.Kovach, T.Macák, T.Fedor, F.Krupka) obsadili 5.místo.
Družstvo starších dívek (A.Staňková, K.Klazarová, L.Kubištová, M.Kubištová, N.Cholmatova) skončilo
rovněž na 5.místě.
Nejlépe se dařilo chlapcům 9.A (J.Bajer, V.Mandík, P.Mádlík, D.Patka, M.Groh), kteří doběhli na skvělém
2.místě a zajistili si tak postup do krajského kola.
Nejúspěšnějším běžcem naší školy byl Honza Bajer, který skvělým výkonem porazil všechny soupeře.
Všem účastníkům patří poděkování za reprezentaci školy.

Děti z 1.B využily krásné počasí a vydaly se na Prvouku do lesa. Po otevření tajemné obálky zjistily, jaké
úkoly je čekají. Poznávaly jehličnaté a listnaté stromy, jedlé a nejedlé houby, připravily zvířátkům kaštany
na zimu a došlo také na protažení těla na lesním hřišti. Odměna tentokrát nebyla sladká. Místo bonbonů si
pochutnaly na oříškách a mandlích.
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Poznáváme matičku Prahu
Ve středu 16. října 2019 se žáci osmých tříd zúčastnili exkurze do Prahy, která je součástí projektu
„Poznáváme matičku Prahu“. V osmém ročníku je náplní tohoto projektu návštěva Národního technického
muzea a Leteckého muzea Kbely.
První zastavení bylo v Národním technickém muzeu. Zde žáci dostali pracovní listy s úkoly, které museli
během návštěvy muzea vyplnit. Navštívili tak expozice dopravy, času, chemie, televizního vysílání,
architektury, hutnictví a mnoho dalších.
Poté se žáci přesunuli autobusem k leteckému muzeu Kbely. Zde si prohlédli hangáry a venkovní expozice
letadel z 1. a 2. světové války, proudová letadla a helikoptéry včetně jejich zbraní a opět zapisovali získané
informace do pracovních listů.
Věříme, že tato exkurze byla pro žáky přínosem a zajímavým zpestřením výuky.
L. Macák, I. Tůmová

MasterChef 6.A
V pátek 4.10. proběhla akce 6.A- soutěž v pečení. Zúčastnilo se 12 žáků, kteří přinesli výborné domácí
pochoutky. Podle poroty,ve které byl p.uč.Macák,p.uč Věchet, p.uč.Štryncl a p.uč.Suchardová, zvítězili
oprávněně všichni. Všichni dostali diplom, medaili, malou hračku a něco dobrého k snědku. Všichni jsme
se u toho hezky pobavili...J.Hujer a Š.Uherek 6.A

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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