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NaKoukněte do dění
v naší škole ...

Listopadové aktivity z naší školy, právě k nakouknutí
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15. listopadu 2019 jsme se vydali na krajské kolo soutěže T-profi
pořádané Krajskou hospodářskou komorou. Naši školu reprezentovali žáci
pátých tříd: Jan Sál 5.B, Domingo González 5.B a Filip Kotyk 5.A. Společně s
námi jeli 3 studenti ze SŠSE v Nové Pace a vedoucí našeho týmu byl pan Ing.
Miloš Dolejší z SQS Vláknová optika a.s. Krajské kolo se konalo v
Kongresovém cetru Aldis v Hradci Králové.
Naším úkolem bylo vytvořit fungující model z polytechnické stavebnice,
připravený výhradně pro tuto soutěž. Na složení jsme měli časový limit -3
hodiny. Hodnotila se přesnost sestaveného modelu s papírovou předlohou,
precizní provedení celého modelu a funkčnost. Krajského kola se účastnilo 6
týmů, z toho jeden tým z Polska.
Náš tým se umístil na krásném 3. místě. Velmi děkujeme za výbornou
reprezentaci školy a gratulujeme ke krásnému výsledku.
Lenka Müllerová
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Výtvarná dílna DDM
Ve středu 13. 11. se třída 5.B ráno
vydala do DDM, kde byla připravena
výtvarná dílna. Žáci vyráběli dárek pod
stromeček. Technika „mokré plstění“
byla zajímavá a všichni se snažili, aby
jejich výrobek byl co nejhezčí. Žáci 5.B

Vaření v 7.A
Od začátku školního roku 7.A vaří. Kluci a holky připravili
pomazánky, ovocný salát, zeleninový salát s masem, palačinky.
Všechna jídla se povedla a pochutnali jsme si. Žáci 7.A
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Florbal
13. 11. se v naší škole odehrál ČEPS cup pro dívky z prvního stupně. Naši školu reprezentovaly: Jana
Jeřábková, Ivana Ježková, Karolína Kazdová, Nela Kuchtová, Darina Jirásková, Karolína Zrnová.
Turnaje se zúčastnili 4 týmy. Všechny zápasy byly velice vyrovnané a rozhodovalo skóre. Naše holky
porazily ZŠ Husitskou, a tak měli jedno vítězství. Turnaj se hrál systémem „každý s každým“ a pro naše
holky zbylo smolně poslední místo v rámci skóre.
Děkujeme však za velkou snahu a chuť do hry. Holky si turnaj užily a věříme, že příští rok to soupeřkám
vrátí .
14. 11. odehráli naši chlapci z osmých a devátých tříd turnaj ve florbalu.
Okrskové kolo se hrálo v Lázních Bělohrad. Kluci dobře prošli v zápasech ve skupině, ale v rozhodujícím
zápase proti novopackému gymnáziu se hra příliš nedařila a kluci prohráli 4:1.
Chuť si spravili, alespoň v boji o třetí místo se ZŠ Husitská a to výsledkem 8:2 v náš prospěch.
Kluci čekali lepší výsledek, ale museli se spokojit s třetím místem. Všem patří pochvala za reprezentaci a
slušné chování.
19. 11. jsme se zúčastnili florbalového turnaje ČEPS cup pro první stupeň v Hořicích.
Naši školu reprezentovala Kačka Prejsová, Samuel Olša, Jakub Sucharda, Matyáš Hujer, Marek Lodr, Lukáš
Trllo, Matyáš Tryzna, Jakub Vít.
Turnaje se zúčastnilo 9 škol, a tak si kluci zahráli do sytosti a zároveň mohli porovnat své florbalové
dovednosti. Naši žáčci se snažili, hráli obětavě a hlavně každý měl velkou chuť dát „gól“. To se také všem
povedlo  . Celý turnaj byl velice vyrovnaný a často rozhodovalo skóre. Náš výběr byl například jediný,
který dokázal porazit celkového vítěze, ale po opravdu dobrém výkonu zbylo pro naši školu 5. místo.
Děkujeme chlapcům a slečně za reprezentaci a také za slušné chování během celého dne.
Florbalový turnaj pro 6. – 7. třídy. Naši kluci, jmenovitě: Šimon Vedral, Matouš Menšík, Gába Olša,
Jakub Samler, Filip Krupka, Václav Tryzna, Michal Ouhrabka, Stanislav Kovach, David Luňák byli aktéři
velkého úspěchu.
Kluci parádním výkonem odehráli okrskové kolo a právem si zasloužili postup do okresního kola.
Oba turnaje se odehráli v naší hale ZŠ Komenského. Turnaj byl velice slušně obsazen a nutno říci, že
florbalu se na základních školách učitelé hodně věnují a na hře to bylo znát. Velice vyrovnané zápasy
několikrát museli rozhodnout nájezdy, a to i v našem případě. Kluci však drama vždy zvládli a vybojovali si
prvním místem účast na krajském kole pořádaném v Hostinném. Zde byla znát převaha škol, v jejichž
městech mají florbalové oddíly anebo například Vrchlabí, které zastupovali chlapci ze sportovní třídy
(zastoupené hokejisty). Bojovný výkon našich chlapců nestačil a v turnaji byli na 5. místě. Všichni si
zahráli, bojovali a chtěli dát gól do posledních vteřin. Mohu jenom chválit.!
Za florbal Martin Štryncl

28. listopadu jsme se se školní dužinou vydali na zámek Loučeň, který se rozzářil celkem
jedenadvaceti vánočními stromečky v nejrůznějších podobách. V zámeckých komnatách nechyběly také
dekorace ze slámy nebo z červených jablíček. Děti velmi zaujal stromeček levandulový, šmoulový nebo
pohádkový. Při prohlídce jsme si poslechli vyprávění o vánočních zvycích např. proč zapalujeme adventní
svíce nebo co je to půst. Měli jsme možnost shlédnout unikátní mapu vánočních dárkonošů v Evropě, ze
které jsme se dozvěděli, kdo naděluje dárky v cizině. V závěru prohlídky si každý vyrobil vánoční ozdůbku
a mohl se napít vánočního čaje. Před zámkem jsme viděli největší adventní věnec v Česku. Zbytek
odpoledne jsme strávili v zámecké zahradě, kde se děti mohly proběhnout v 11 labyrintech a bludištích.
Domů jsme se vraceli s pocitem hezky stráveného vánočně laděného odpoledne. Za ŠD Jana Štrynclová
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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