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Nová Paka

NaKoukněte do dění
v naší škole ...

Poslední nakouknutí do naší školy v roce 2019

Dnes jsme ve škole prožili poslední den roku 2019. Abychom se se starým rokem
důstojně rozloučili a nasáli vánoční atmosféru, sešli jsme se všichni před školou a
společně si zazpívali za doprovodu kláves, houslí a kytary ty nejkrásnější vánoční
koledy. Ať nastávající rok 2020 je pro nás všechny rokem plným pohody, zdraví a lásky.
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Pekelná návštěva
Nejen pekelníci, ale také anděl a Mikuláš poctili návštěvou děti z prvních a druhých tříd.
Některé děti se bály, měly respekt, ale svojí hezkou básničkou nebo písničkou nakonec čerty obměkčily a
počty dětí ve třídách zůstaly k radosti všech paní učitelek nezměněny.  M.Š.

Třídy 1.A a 1.B si 10. prosince udělaly vlakem výlet do Jilemnice. Navštívily vánočně
vyzdobené muzeum, kde obdivovaly pohyblivé betlémy. V korálkové dílně si vyrobily ozdobu na
stromeček ve tvaru kapříka a své kapesné utratily za krásné korálkové šperky a přívěsky.

Keramický kroužek
S druháky a třeťáky se v
učebně keramiky scházíme
každé liché pondělí od 13:00
do 14:30 hodin. Máme tak
příležitost společně objevovat
a učit se, jak zacházet s
tvárným přírodním
materiálem, jak ho patinovat a
glazovat nebo zdobit
skleněnou drtí. Prožíváme tak
velkou radost, když se nám
práce daří a těšíme se na další
setkání.
Marie Bílková
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Výtvarný kroužek

Jak jsme plavali
Žáci 3. A se na plavání velmi těšili, nemohli se dočkat,
kdy už konečně začne. A když už byly natěšené, jak
nejvíc to šlo (bylo to právě prvního října) přijel autobus
a už jsme jeli... Zkušené plavecké instruktorky se dětem
skvěle věnovaly - potápění splývání, prsa, kraul,
plavání na výdrž, plavání na čas, sauna, vířivka - tím
vším a ještě mnohým dalším si děti prošly a proplavaly
se tak až k Mokrému vysvědčení. Nejdelší trať se
podařilo uplavat Martinu Povrovi, diplom
nejrychlejšího plavce celé skupiny přebíral Destin
Bozáň. Ale to už se psalo desátého prosince a všichni
jsme byli překvapení, jak nám to všechno rychle uteklo.
M. Bílková

Každé sudé pondělí se na dvě vyučovací hodiny
setkávají žáci druhé, třetí a čtvrté třídy.
Zkoušíme techniky malování na papír, malování
na sklo vypalovacími barvami, drátkování i
korálkování. Hotové práce vystavujeme na
chodbách školy. M. Bílková

Vánoční zpívání
V polovině září začal znovu pracovat na naší
škole dětský pěvecký sbor.
Jednou týdně jsme se s malými zpěváčky učili
nové pohádkové písně, zimní
písničky a nakonec došlo i na koledy. Největší
práci odvedly děti z 1. tříd,
protože se všechna slova písní musely brzy
naučit zpaměti. Do naší hudební
rodiny patří 32 žáků a žákyň z 1.-5. třídy.
Za dva a půl měsíce zpěváčci zvládli nacvičit
program , který měl premiéru na
Vánočních trzích v Nové Pace a následující týden pak svůj program předvedli rodičům na koncertě v aule
školy. Ani potom ovšem nezaháleli. Poslední předvánoční týden jsme se sešli se žáky 1. stupně. Zazpívali si
s nimi koledy a snažili se zachytit vánoční atmosféru alespoň za okny školy, když se zatím přírodě
nepovedla nadělit bílá sněhová peřina. Po vánočních svátcích se těšíme na další zpívání a společně strávené
hodiny u muziky.
Lenka Müllerová a Dana Rejmontová

ADVENT V 1. TŘÍDÁCH
16.12. jsme se v projektu Zdravá pětka dozvěděli, proč je důležité snídat a jak má vypadat zdravá svačina.
17.12. nám páťáci připravili krásné vánoční divadlo o jedličce. Jednu ozdobenou jedličku papírovými
vločkami jsme si odnesli na památku do třídy.
18.12. jsme si zazpívali se sborečkem krásné koledy a viděli dechberoucí stínové divadlo 5.A.
19.12. jsme si pod vedením žáků 9. třídy vyrobili anděla a budeme z okna vyhlížet Ježíška.
Možná si říkáte – učí se oni vůbec? Učíme!! Čteme, píšeme, počítáme a práce nám jde krásně od ruky! Jen
prokládáme práci příjemnými zážitky!
I vám přejeme v novém roce mnoho krásných chvil! Žáci a paní učitelky z 1. tříd
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 Štryncl stryncl.m@gmail.com
Kukátko
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