Poškolák
PÍŠÍ A KRESLÍ ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHVALKOVICE
Vážení čtenáři časopisu Poškolák,
se začátkem nového kalendářního roku Vám chci popřát mnoho zdraví, štěstí a úspěchů.
Hned na začátku musím pochválit naše žáky za jejich nesobeckost a snahu pomoci dětem,
které nemají tolik štěstí v životě jako oni.
Naši žáci se v prosinci díky informaci od paní učitelky Baudyšové účastnili akce KRABICE OD
BOT. Cílem bylo zabalit dětem z dětských domovů dárky k Vánocům, a to takové věci, které
mají doma a již nepoužívají, ale jsou pěkné a mohou udělat radost i někomu dalšímu. Naši
žáci se zapojili do akce a nakonec zabalili více než 130 dárků. Poděkování si jistě zaslouží
i paní Fofová, která nám pomohla všechny dárky odvézt a předat.
To však není jediná akce, při které žáci ukázali, že mají srdíčko na správném místě a že jim
není lhostejný život spoluobčanů. Při Tříkrálové sbírce, prostřednictvím níž se vybíraly peníze
na hospic v Žirči, vybrali částku 3 742 Kč. Děkuji tímto paní učitelce Barešové, která
s návrhem přišla a doprovázela děti, a paní asistentce Hoffmanové, jež je připravila
po stránce hudební.
Upozorňuji, že všechny tyto akce byly dobrovolné, a i přesto všichni pochopili, že kdo nemůže
pomoci penězi, může se zapojit jinak, např. zabalit již nepoužívanou hračku.
Někdy se říká: Nechval dne před večerem. Já ale doufám, že naši žáci už takovými
ohleduplnými a empatickými zůstanou, aby na ně rodiče, my učitelé a celá společnost mohli
být hrdí. Říkám, že není nic důležitějšího, než vychovat z žáků slušné lidi. Tímto děkuji všem
rodičům, kteří vedou své děti cestou morálních hodnot. Škola už může jen korigovat jejich
výchovný vklad.
Poslední poděkování patří učitelskému sboru, který přispěl k Vánočnímu koncertu sérií
vánočních písní. Moc nás všechny bavilo nacvičování i samotné vystoupení a věříme, že tato
akce nebyla poslední.
Mgr. Markéta Ulrychová, ředitelka školy

Přírodovědné a technické
vzdělávání na naší škole
Od letošního školního roku se na naší škole vyučuje povinně volitelný
předmět Praktika z přírodních věd, kde se žáci učí, jak vznikají různé druhy
odpadů, do jakých kontejnerů se odkládají a jak se následně recyklují,
pokud je to možné. Všichni žáci v říjnu absolvovali přednášky na téma Jak
třídit správně odpad, dozvěděli se o výhodách a nevýhodách likvidace
odpadů ve spalovnách či jeho ukládání na skládky komunálního odpadu.
V listopadu
navštívili
žáci
Jan Pajer – 3. tř.
tohoto
předmětu
úpravnu
pitné vody a čistírnu odpadních vod v České Skalici,
kde zhlédli technologii úpravy a čištění vody s odborným
výkladem. Žáci si následně přinesli na vyučování vlastní
vzorky vody, aby si sami pomocí sady na zjištění
nadlimitního obsahu látek otestovali své vzorky.
V lednu žáci 6., 7. a 8. ročníku absolvovali exkurzi
do zábavně vzdělávacího střediska IQLANDIA v Liberci,
kde zhlédli přírodovědné a technicky zaměřené
interaktivní expozice.
Žáci 5. ročníku se zase nechali zlákat Hvězdárnou a planetáriem v Hradci Králové, kde jim byl
prezentován program Sluneční soustava. Doufejme, že i ve druhém pololetí se nám podaří výuku
obohatit o kvalitní a vzdělávací exkurze a programy, abychom mohli žákům předat nové poznatky
a zážitky.
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Lekce plavání
S prvním týdnem nového školního roku vyrazili žáci první
až čtvrté třídy opět do plaveckého bazénu v Náchodě.
Existuje celá řada důvodů, proč začít s plaváním dětí už
v předškolním či mladším školním věku. Plavání všestranně
rozvíjí psychomotorické funkce lidského organismu.
Rovnoměrně zatěžuje svalstvo, otužováním posiluje
imunitní systém, rozvíjí dýchací systém a činnost
kardiovaskulární soustavy. Plavání již kromě zmíněných aspektů ovlivňuje i správné držení těla,
nezatěžuje klouby a má příjemné a uklidňující účinky, čímž celkově přispívá ke snižování stresu.
Žáci jsou na začátku plaveckého výcviku rozděleni podle svých dovedností do skupin, které odborně
vedou instruktoři plavání. Začátečníci se učí nebát vody, pokročilí pilují plavecké styly. Během kurzů
se děti naučí orientaci nad i pod vodou, výdechy do vody, splývavé polohy na zádech i na břiše,
potápění, pády a skoky do vody, starty i obrátky a hlavně se naučí cítit se ve vodě bezpečně a přitom
z ní mít respekt.
Při plavání zbývá čas i na hry a zábavné aktivity, které jsou zařazeny vždy na začátku a na konci
každé lekce. Kurz je zakončen napínavými závody, kde není nouze o pozoruhodné výkony dětí.
Nejlepší plavci z každé třídy a družstva jsou za své úsilí odměněni medailemi. Všichni zúčastnění pak
obdrží plavecké vysvědčení se zaznamenanými výsledky.
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Návštěva divadla v Jaroměři
Ve čtvrtek 13. září jsme navštívili divadelní
představení
s názvem „O BALYnce,
dobrém
štěněti a TŘÍDĚ NÍzkých kamarádů“ (pozn. OBALY
A TŘÍDĚNÍ) Tato ekologická pohádka byla hrána
třemi herci, byla protkána písničkami a objevily se
v ní i látkové loutky. Příběh vypráví o zatoulaném
štěněti Balynce, které potká kocoura Roberta,
kocouřího čaroděje. Ten by chtěl předvést čarování,
ale nemůže tak učinit v zaneřáděném prostředí.
Nakonec Balynka – psí detektiv - vypátrá a zařídí
s dětmi nápravu.
Do ekologické pohádky o správném třídění odpadu
byly děti přímo zapojeny, aby si přes vlastní
zkušenost osvojily principy ekologického chování.
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Hynek Jarkovský – 9. tř.

Natálie Macháčková – 9. tř.

Baldův svět
V úterý 18. 9. se celý 1. stupeň vydal do Baldova
světa v Mladých Bukách u Trutnova.
Po příchodu do zábavního parku nás čekala první
atrakce Vodní svět, kde protékala voda skrze mlýny,
můstky a jezírka. Našim úkolem bylo dostat co
nejvíce vody do rybníčku. Dále jsme si v parku
užívali na skákacích atrakcích, velkém plastovém
hradu s tobogánem, trampolínách a dlouhé
housence, která se mohla prolézt. Poté jsme vylezli
na kopec Pekelný vrch (681 m.n.m.), kde bylo
bludiště a trampolína se sítí 12 metrů nad zemí.
Nejlepší byla tubingová dráha, nejdelší v České
republice. Jako poslední jsme navštívili naučnou stezku „Poznávej přírodu s Bertou“, kde jsme museli
odpovídat na různé vědomostní otázky, abychom nabyli nové vědomosti. Při zpáteční cestě jsme byli
všichni velmi unavení z celého dopoledne, plného skotačení na čerstvém vzduchu.
Všichni jsme si to moc užili a doufáme, že i paní učitelky. Všem moc děkujeme, že jsme mohli tento
výlet společně prožít.
Michal Pokluda a Lucie Kunová – 4. tř.

Kateřina Sehnalová – 7. tř.

Johana Jedličková – 9. tř.

Kateřina Bittnerová – 7. tř.

Poznej vědu
„Poznej vědu“ byl název akce pro žáky naší školy, která se
konala 25. 9. v tělocvičně. Pro ty mladší byly připraveny
pokusy z oblasti fyziky, pro ty starší i z chemie. Celé
představení bylo vedeno ve slovenštině, čímž bylo celé
setkání velmi netradiční.
Žáci měli možnost se postupně aktivně zapojovat, pomáhat
při průběhu pro ně zajímavých experimentů a získávat nové
informace z přírodních věd na základě svých osobních
zkušeností.
Co na celou akci říkají přítomní žáci?

„Nejvíce mě zaujal pokus se třemi plechovkami, kdy nakonec jedna
samostatně stála na hraně.“
„Dozvěděl jsem se spoustu nových informací, které jsem neznal, a zažil
jsem, že učení může být zábavné a lze při tom zažít spoustu legrace.“
„Líbilo se mi, jak paní učitelce Baudyšové hořela ruka.“ 
„Měli jsme možnost si vyrobit píšťalku z brčka a sledovat, jak se mění tón při
jeho postupném zkracování. To bylo fajn.“
Tato slova jen dokreslují přínos takových akcí pro žáky.
žáci 1. a 2. stupně

POHÁR STAROSTŮ 2018
dopravní soutěž očima
zúčastněných
V úterý 2. října jsme jeli s paní vychovatelkou
Hoffmanovou na dopravní hřiště v Náchodě. Zúčastnili
jsme se zde dopravní soutěže O pohár starosty, tentokrát
z České Skalice. Z naší školy bylo vybráno jedno
družstvo: já, Lenka Nýčová, Matěj Říha a Petr Hofman. Na začátku nám byla velká zima, tak jsme si
zaběhli kolečko okolo dopravního hřiště. Po nástupu nám rozdali kartičky s čísly stanovišť. Všechna
stanoviště jsme museli projet na kole a přitom dodržovat dopravní předpisy. Další disciplínou byl
psaný test, který nás prověřil ze znalosti značek, křižovatek a povinné výbavy kola. Poslední
disciplínou byla jízda zručnosti. V té jsme byli ze všech
družstev nejlepší. Na každém stanovišti nás kontrolovali
profesionální policisté. Celkově jsme se umístili na 5. místě
z 18 družstev. Každý tým obdržel odměnu. My jsme dostali
tašku se sladkostmi, reflexními tkaničkami a náramky a
DVD s novým instruktážním filmem pro dopravní výchovu
na naší škole. Celá soutěž se mi líbila. Nejvíce mě bavila
jízda zručnosti. Už se těším na další.
Šárka Žďárská – 5. tř.

Co se mi nejvíce líbilo?
Nejvíce se mi líbila jízda zručnosti.
Co mě nejvíce překvapilo?
Nejvíce mě překvapilo naše prvenství v jízdě
zručnosti.
Lenka Nýčová – 5. tř.
Co se mi nejvíce líbilo?
Nejvíce se mi líbila jízda zručnosti.
Co mě nejvíce překvapilo? Obsah testů (složitost otázek).
Matěj Říha – 5. tř.
Co se mi nejvíce líbilo? To že jsme měli možnost kopit si něco dobrého a také
to, že jsme byli celkem brzy doma.
Co mě nejvíce překvapilo? Překvapilo mě naše umístění.
Petr Hofman – 5. tř.

Exkurze do Prahy

žáci 1. třídy

Psal se 8. říjen 2018, kdy jsme s žáky 7. – 9. třídy odjeli do Prahy. Využili jsme nabídky Pražského
hradu, jehož kancelář rozeslala školám pozvánky k návštěvě u příležitosti 100. výročí vzniku
Československa. Cílem byla prohlídka reprezentačních prostor tohoto starobylého sídla.
Pražský hrad se nám odkryl v celé své vnější i vnitřní kráse.
Interiéry se blýskaly čistotou a upraveností a v každé
místnosti na nás čekala průvodkyně se zajímavými
informacemi. Postupovali jsme jednotlivými sály krok za
krokem a těšili se z krásné výzdoby. Všichni se shodli
na tom, že je nejvíce uchvátil zlatem a sklem se třpytící
Španělský sál. Asi po hodině jsme se s Hradem rozloučili
a přesunuli se do Nové budovy Národního muzea.
V Národním muzeu nás čekal také zajímavý program.
Zhlédli jsme výstavu Světlo a život a za doprovodu úžasné
lektorky jsme si rozděleni na dvě skupiny prošli několik
místností. Seznámili jsme se s různými organismy a zvířaty,
dozvěděli se mnoho zajímavého o jednotlivých stromových
patrech tropických lesů a vyplnili dotazníky, týkající se
daného tématu. Moc se nám zde líbilo a pochvalovali jsme
si i nádherný výklad nadšené průvodkyně.
Praha nás učarovala a těšíme se zase někdy na další
návštěvu.
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žáci tvořivého kroužku

žáci tvořivého kroužku

Naši noví prvňáčci
Letošní školní rok začal 3. září a pro naše
prvňáčky to byl opravdu velký den. Poprvé
usedli do školních lavic a první zvonění
odstartovalo
jejich
cestu
k docházce
na základní škole, která potrvá devět let.
Vítáme vás: Jasmínko, Denisku, Pepíčku,
Verunko, Klárko, Péťo, Sofinko, Anetko,
Kristýnko, Nikolásku, Kubíčku, Nelinko,
Markétko, Terezko, Toníčku a Románku.
Přejeme vám, ať jsou všechny dny ve škole
žáci 1. třídy
tak krásné jako ten první, kdy se vám vše
žáci 1. třídy
dařilo. Ráno se třída zaplnila dětmi, rodiči
a dalšími blízkými. Přítomen byl také pan starosta, paní ředitelka s paní vychovatelkou, kteří děti mile
přivítali a popřáli úspěšný start a mnoho zdaru v další práci. Naši prvňáčci byli moc šikovní, prohlédli
si třídu a pomůcky, hezky se představili, zpívali, cvičili, a dokonce našli svá jména napsaná na tabuli.
Za odměnu dostali dárečky a pro vzpomínku pamětní list. Děkujeme za krásné pejsky, které dětem
vyrobili žáci z vyšších ročníků. Poděkování patří i panu starostovi, který předal milý dárek také
rodičům. O fotodokumentaci se postarala paní asistentka, které tímto moc děkuji. Nyní už mají
prvňáčci dva měsíce práce za sebou. Přečtou šest písmen, slabiky MA, ME, MI, MO, MU, umí napsat
čtyři čísla, sčítají a odčítají do čtyř. Znají spoustu říkadel a písní, vědí, jak se sedí při psaní, respektují
pravidla chování ve škole. Umí najít ve své aktovce potřebné pomůcky a učebnice, moc je baví
svačina. Už byli v divadle, na výletě v Baldově světě, na výukovém programu Svět vědy, v knihovně,
jezdí plavat, a k tomu všemu jim začala řada
zábavných kroužků. Po školní budově se pohybují
s přehledem, potkávají zde spoustu kamarádů. Určitě
už znají tváře ostatních učitelů a dalších zaměstnanců
školy. Dnes jsme společně oslavili Halloween. Moc
jsme si to užili.
Milí prvňáčci, přeji vám hodně sil a energie pro
překonání dalších překážek, které vás ve škole čekají.
Přeji hezké chvíle s vašimi kamarády, hodně jedniček
a bezpečné prostředí, kde se budete cítit dobře.
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Sběr papíru
Za I.st. nejvíce kg papíru přinesla Karolína Fialová – 650 kg.
Za I.st. nejvíce kg papíru přinesla 4. třída – 1860 kg.
Za II.st. nejvíce kg papíru přinesl Matěj Jaro– 126 kg.
Za II.st. nejvíce kg papíru přinesla 7. třída – 323 kg.
Za celou školu se nasbíralo 4 735 kg papíru.
Všem, kteří se zúčastnili sběru papíru, moc děkujeme!

Burza středních škol
Dne 9. listopadu se v Náchodě uskutečnila Burza středních škol. Ráno
jsme všichni přistoupili do autobusu, který jel do Náchoda. Dorazili jsme
okolo osmé hodiny ráno, ale burza měla začít až v devět, takže jsme měli
rozchod. Většina si šla do obchodu koupit snídani. My osobně jsme šly
k Vietnamcům porovnávat, jaké šaty jsou hezčí a které ošklivější.
Hodina uběhla poměrně rychle, a tak jsme se sešli na místě určení. Poté
jsme se vydali směrem k sokolovně, kde se akce pořádala. Už u vchodu
paní učitelka Krausová chtěla, abychom se vyfotili. My ale odmítali, a tak
bylo po našem.
Uvnitř nebylo po ráno moc lidí, proto se každý rozešel směrem ke škole,
Natálie Marečková
která ho zaujala. Někdo šel směrem ke stánku zdravotnické školy, sociální
a Renata Tarčáková
činnosti a někdo zase ke stánku gymnázia či počítačových oborů.
– 7. tř.
Na každém kroku nás zastavovali zástupci škol, kteří nás chtěli zaujmout a
rozdali nám spoustu letáčků s informacemi o své škole. Většinu z nás zaujala nějaká škola, a tak jsme
domů odjeli obohaceni o představu o našem budoucím studiu, ať už na střední škole, nebo odborném
učilišti.
Lucie Čepová a Aneta Balcarová – 9. tř.

Záhada hradního sklepení
Jednoho dne se kamarádi Tomáš, Klára, Martin, Michal
a Viky rozhodli, že pojedou na jeden známý hrad. Tak tedy
jeli autem na nádraží a čekali na vlak. Po půl hodině
nastoupili do vlaku a už byli natěšení, protože hrad byl
velmi známý a nikdo z nich tam ještě nebyl. Hned co
přijeli, tak se vydali pěšky k hradu a koupili si vstupenky.
Hrad se jim moc líbil, tak si ho ještě před vstupem vyfotili.
Pak vešli dovnitř. Byli překvapeni, protože hrad byl
nádherný. Asi po dvouhodinové prohlídce se rozhodli, že se
Lucie – Elen Warnecke – 4. tř.
vrátí zpět na hrad. Tak se vydali zpět k hlavnímu vchodu.
Jenže spatřili dlouhé schody, které vedly někam do podzemí. Rozhodli se, že se tam půjdou podívat.
Uviděli obrovské dveře a snažili se je otevřít, jenže byly zamčené. Rozhlédli se kolem sebe, jestli
někde neuvidí klíče. Klíče nenašli, ale našli tam něco mnohem zajímavějšího. Klára uviděla na zemi
jeden složený papírek a na něm bylo napsáno: „Ahoj, vítáme tě u naší hry! Chceš vědět, co se skrývá
za těmito dveřmi? Dostaňte se na konec této hry a zjistíte to. Další úkol najdete na konci této
chodby.“ Dlouho se nerozmýšleli a šli hledat první úkol. Hned co tam přišli, Michal uviděl první papírek
a otevřel ho. Na prvním papírku byla docela lehká šifra, kterou za chvíli vyluštili. Jako tajenka byla
hádanka a tu museli vyluštit, aby zjistili, kde se skrývá další papírek. Hádanka byla už trošku těžší, ale
nakonec ji zvládli a našli další úkol. Na druhém papírku byla křížovka a na tom třetím mapa. Na mapě
byl vyznačený křížek, kde měl být údajně poklad. Trvalo jim to asi dvě hodiny, ale nakonec se k tomu
místu dostali. Tomáš si všiml velmi staré truhly, hned jí otevřel a byl v ní klíč. Hned se sbalili a běželi
k těm velkým dveřím. Dveře otevřeli. Bylo v ní hodně peněz. Jelikož to byl velmi starý nález, těmito
penězi se už dávno neplatilo. Tak se rozhodli, že truhlu vezmou a odvezou ji do muzea. A záhada
hradního sklepení byla vyřešena.
Tereza Sládková – 6. tř.

Soutěž zručnosti
Dne 14. 11. 2018 jsme jeli na soutěž zručnosti do
jaroměřské Střední školy řemeslné. Jelo nás dvanáct. Osm
osmáků, tři deváťáci a pan učitel Špaček, z toho pět dívek.
Cesta autobusem byla tichá, a jelikož bylo teprve sedm
hodin ráno, všude okolo nás byla hustá mlha. Když jsme
dojeli do Jaroměře, šli jsme svižným tempem ke škole.
Když jsme vstoupili do budovy, tak můj první dojem byl, že
jsme v nějaké truhlářské či tesařské firmě, ani při
nejmenším by mě nenapadlo, že to je škola. Řekli nám, že
si máme jít do šatny odložit oblečení a zavazadla a pak
počkat v jídelně, kde už čekaly děti čtyř škol. Po nás přišla ještě jedna škola a pak začal program.
Nějaký pán, nejspíš mistr, nás rozdělil do tří skupin po dvou školách. My jsme byli s jaroměřskou
školou Na Ostrově. Nejprve jsme šli na prohlídku do kovárny, takže jsme se museli znova obléknout.
Šli jsme asi šest minut. Tam se nás ujal další mistr a popisoval nám, co se v jakých ročnících mladí
kováři učí. Bylo to poučné a celkem zajímavé. Poté, co jsme se vrátili zpátky do řemeslnických dílen,
odkud jsme vyšli, jsme měli prohlídku tesařských a truhlářských dílen. Nakonec nám ještě ukázali
keramickou dílnu a potom už jsme se mohli najíst. Jakmile jsme dojedli, přešli jsme ke stanovištím
soutěže. Byly čtyři. První bylo spojování bodů od jedničky do desítky přes zrcadlo. (Vše jsme viděli
obráceně – zrcadlově.) Druhé stanoviště byla poznávačka. Rozeznávali jsme a přiřazovali ke správným
názvům druhy dřev, kladiv, pil a hoblíků. U třetího stanoviště jsme dostali úzkou laťku, kterou jsme
museli bez použití metru rozříznout na tři „stejné“ díly. Čtvrté stanoviště obsahovalo zatloukání
hřebíků. Měli jsme za co nejkratší čas zatlouct do dřeva tři stejně velké hřebíky. Když jsme všichni
dosoutěžili, vrátili jsme se do jídelny a tam jsme čekali téměř hodinu na vyhlášení vítězů. Naše škola
byla velmi úspěšná, protože jsme získali na stupních vítězů
šest míst z devíti. Z kategorie osmáků byl na prvním místě
David Nýč a na třetím místě Jan Hanel. Z kategorie
deváťáků byla na třetím místě Silvie Pavlová, která byla
současně na prvním místě v kategorie dívek. Na druhém
místě se umístila Veronika Vlčková a na třetím místě Natali
Kudrnáčová. Za odměnu našich úspěchů jsme si šli koupit
pizzu nebo kebab. Celý den jsme si moc užili a příští rok ti
z nás, kteří tu ještě budou studovat, určitě pojedou znova.
Veronika Vlčková – 8. tř.

Přednáška o gamblerství
Dne 19.11 k nám přijela paní Bittnerová, a přijela nás poučit
o gamblerství. Začala tím, že nám ukázala tři knihy, které napsala. A jedna
kniha byla o tom, jak její manžel byl gambler. Řekla nám, že někde u
Prahy je škola a naproti je kasino. Dětem se líbila ta světýlka, a proto
chtěly jít dovnitř. Chvilku nám četla z knihy o gamblerovi. Paní Bittnerová
nám vyprávěla, jak byla na semináři s cizinci. Když projížděli Prahou, tak
se jí ptali, proč tady v Česku máme tolik kasin. Neuměla jim odpovědět.
Potom nám zase chvíli četla, rozloučili jsme se a šli zpátky do tříd.
Vojtěch Fof a Matěj Jaro – 7. tř.

Tomáš Jahoda – 2. tř.

Klání žáků deváťáků
Po několika dnech, kdy jsme se připravovali, nastal ten den,
kdy se utkáme s ostatními žáky devátých ročníků. Bylo to 20.
listopadu. Ráno jsme se sešli v učebně na Stavební škole
v Náchodě. Ráno jsme dorazili asi půl hodiny před začátkem.
Chvíli před začátkem se začali shromažďovat i ostatní zástupci
škol. Ale nakonec bylo jen jedenáct dvojic.
V prvním kole jsme šli na počítače, kde jsme byli seznámeni
s programem Architekt, ve kterém jsme podle zadání měli
Matěj Fendrych – 4. tř.
vytvořit co nejvěrnější podobu obývacího pokoje a kuchyně.
Nikdo z nás nestihl zadání dokončit. Nejrychlejší stihli jen jednu třetinu. Po této disciplíně jsme dostali
patnáctiminutovou přestávku, na kterou nám učitelé donesli krabici se zákusky a chlebíčky. Za tu čtvrt
hodinu jsme stačili i něco odposlouchat od ostatních skupin, díky čemuž jsme si nepřipadali tak
neschopní. Všichni jsme měli podobné problémy, třeba levitující nábytek.
Po této přestávce jsme šli do další učebny, tentokrát fyzikálních laboratoří, kde nás čekalo sedm
stanovišť. Některé úkoly byly lehké, ale jiné se zdály být naprosto nesplnitelné, třeba vypočítat
hustotu válečku. Ale i s touto výzvou jsme se nějak vypořádali a naše cesta vedla k dalšímu úkolu.
Posledním stanovištěm se stala třída, ve které jsme měli sraz. A tam nás čekal poslední úkol. Nejdříve
jsme si cvičení vyzkoušeli na papíře a pak se z nákresu stal i model. Z papírové sítě se nám podařilo
sestrojit pětiboký jehlan, který se stal poslední překážkou v cestě za vítězstvím.
Před vyhodnocením jsme dostali ještě čtvrt hodiny volna, aby měli učitelé čas vyhodnotit naše
výsledky. Byla to nepříjemná situace, většinu té doby jsme čekali, že budeme nejhorší a jedinou
útěchou se stal fakt, že poslední nemůžeme být všichni.
Chvíli před jednou hodinou do třídy přišli učitelé z našich škol a s nimi i učitelé školy v Náchodě.
V tuto chvíli jsme byli smířeni s prohrou, ale naše jména zazněla na druhém místě. Došli jsme
k učitelskému sboru, který nám předal ceny a zároveň i pogratuloval. Dostali jsme tašku, ve které se
nacházel flashdisk, blok, propisky, metr a dort. Ten měl jedinou nevýhodu – museli jsme se o něj
podělit.
Silvie Pavlová – 9. tř.

Přednáška o kyberkriminalitě
V pátek 30. 11. navštívila naši školu por. Mgr. Eva Prachařová, tisková mluvčí a preventistka Policie
ČR pro Královéhradecký kraj. Důvodem její návštěvy byly dvě přednášky pro 1. - 3. a 4. - 5. třídu na
téma Kyberkriminalita dětí a mládeže. Žáci se dozvěděli mnoho zajímavých informací o bezpečné
komunikaci na sociálních sítích a o rizicích, která s sebou pohyb ve virtuálním světě přináší. Žáci
s paní Prachařovou aktivně diskutovali, kladli řadu otázek a v neposlední řadě společně vyvozovali
možnosti, jak tato rizika minimalizovat. Dle reakcí dětí se dá usuzovat, že toto téma bylo pro ně velmi
zajímavé a nepochybně aktuální. Můžeme proto doufat, že nabyté informace se projeví v
bezpečnějším pohybu našich dětí ve virtuálním světě.
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WFC 2k18
Ve středu 5. prosince jeli vybraní žáci na Mistrovství
světa ve florbale. Já samozřejmě patřil mezi ně. Tato
akce se konala v O2 aréně v Praze. Naše výprava
začala v Jaroměři na vlakovém nádraží, kde jsme
nastupovali. Jeli jsme do Pardubic, kde jsme
přestupovali, tímto vlakem jsme jeli až na pražské
hlavní nádraží. Odtamtud jsme došli až do O2 arény,
kde jsme prošli kontrolou na zbraně a bomby. Všichni
jsme prošli, nikdo nezačal pípat. Poté jsme zaujali
místa v první řadě, jediná nevýhoda byla, že jsme
neviděli přes střídačku, ale jinak to bylo perfektní,
všichni se skvěle bavili. První zápas hráli Slováci proti Lotyšům. Vyhrálo Lotyšsko, a to s velkým
rozdílem 6:1. Já jsem fandil našim slovenským bratrům, ale Lotyši byli lepší. Druhý zápas hrálo
Estonsko proti Dánsku, byl to velmi vyrovnaný zápas. Fandil jsem Estonsku, ale Dánové vyhráli
s nejmenším bodovým rozdílem 3:2. V posledních
minutách dalo Estonsko gól, všichni začali jásat, ale
rozhodčí gól neuznal, všichni estonští fanoušci byli
naštvaní. V pauzách jsme si s Filipem šli koupit věci
z fanshopu, já si koupil kulich a Filip kšiltovku a taky
jsme několikrát soutěžili v soutěži od firmy ČEPS. Já
jsem vyhrál jednu z hlavních cen, kterou byl ručník.
Byl to skvělý zážitek a doufám, že pojedeme třeba
i na hokejové mistrovství. Bylo to super.
Adam Lesk – 7. třída

Čerti ve 4. třídě
Nastal 6. prosinec a jako každý rok chodil čert, Mikuláš a anděl. Všichni jsme se nejdříve hrozně báli,
ale paní učitelka nás uklidňovala, že čerti k nám do třídy přijdou až 2. nebo 3. hodinu.
Zazvonilo na velkou přestávku a já jsem svačila pod
lavicí, protože jsem se hodně bála. Začala třetí
hodina a my jsme uslyšeli nějaké zvonky a rolničky.
Čerti konečně přišli, bylo jich osm, dva andělé a
Mikuláš. Letos ale neměli žádné masky, jen svítivě
červené rohy a vypadali jako hodní čerti, takže jsme
se nemuseli bát. Všem se nám velmi ulevilo. Čertice
postupně vyvolávali jednoho po druhém a četli nám
naše prohřešky z Knihy hříchů a hodně, ale opravdu
hodně nás umazali černou temperou. Museli jsme jim
slíbit, že se polepšíme a za to jsme každý dostali
adventní kalendář. Naštěstí si nikoho letos neodnesli.
žáci 4. třídy

Akce „Dravci“ očima
žákyň 5. třídy
V úterý 11. prosince jsme se po druhé vyučovací hodině
oblékli a šli do tělocvičny. Tam nás už čekal pán, který
přivezl na ukázku několik dravců a sov.
Nevím přesně, kolik jich bylo, ale zapamatovala jsem si
orla bělohlavého, káně Harrisova, poštolku obecnou,
sovu pálenou, výra velkého a kalouse ušatého. O
každém z nich velmi zajímavě vyprávěl. Také nám
ukazoval, jak létají. Vybranému žákovi dal rukavici a na pokyn přes místnost přilétl dravec a sedl si na
připravenou ruku. Za každý let dostal za odměnu kousek masa. Já jsem si to též chtěla vyzkoušet, ale
na mě se už nedostalo.
Ze všech ptáků mě nejvíce zaujala káně. Byla velmi
chytrá a poslušná. Měli jsme možnost vidět i výra
velkého, který vážil skoro 7 kg. Ale toho mohly držet na
ruce jen paní učitelky. Viděli jsme i malé sovičky, ty
bohužel nelétaly.
Po nás přišli ještě žáci z druhého stupně. Do tělocvičny
bychom se totiž všichni nevešli. Představení bylo prima,
protože mě dravci zajímají.
Šárka Žďárská a Hana Jarešová – 5. tř.

Bruslení
Stejně jako každý rok se žáci naší školy zúčastňují
bruslení ve Dvoře Králové nad Labem. V tomto
školním roce si zabruslili třikrát. Postupně přijela celá
škola, aby si zpříjemnila hodiny tělocviku trochu jinou
aktivitou než obvykle. Všem hořely tváře mrazem
a nadšením a byli spokojení s krásně stráveným
dopolednem.
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Viktorie Švecová – 5. tř.

Vánoční koncert
20. prosince proběhl v místním kostele Vánoční
koncert žáků naší školy. Kromě nádherného
vystoupení dětí zazněly také písně v podání
učitelského sboru. Poslední písní koncertu byla
skladba Za 100 let, kterou si zazpívali všichni
účinkující. Ve stejný den probíhala v budově školy
Vánoční výstava žákovských prací. Obě akce byly
úspěšné a přivedly nám opět velké množství
vděčných rodičů, kteří mohli zároveň ochutnat skvělý
jablečný závin a zahřát se teplým čajem.

JB a LS

Vánoční výstava

Vánoční den
Můj vánoční den začíná snídaní, kterou připravuji s mamkou. Jinak
po snídani přichází příprava bramborového salátu. Když salát
doděláme, dáme ho pokaždé do misky a nahoře ho ozdobíme
například zeleninou a vajíčkem. A když je to hotové, necháme
rozmrznout bíle klobásy a rybí filé, abychom vše měli připravené na
večer. Poté přijíždí na návštěvu babička s dědou podívat se na
stromeček, pozdravit nás a popovídat si. Když babička s dědou
odjedou, tak hrajeme hry a těšíme se na večer, ale celý den to utíká
pomalu. Vždycky se těším na ten čas, až rozbalím dárky, ale vždy to
rychle uteče a musíme čekat na další rok. Někdy i přes den jezdíme
na návštěvu za tetou nebo na nákup. Když je kolem šesté hodiny
večerní, chodíme se postupně umýt, po umytí si na sebe vezmeme
Jan Hanel – 8. tř.
něco hezčího, než jsme měli. Pak začíná večeře, já skoro vždy
připravuju talíře a mamka dá na stůl bramborový salát, který je ozdobený zeleninou, a ještě klobásu
a rybí filé. Každý si nabere. Po skončení večeře přinese mamka na stůl cukroví.
Každý si vezme, někdy k tomu máme i čaj. Poslední Vánoce jsme si dokonce
pouštěli lodičky. Hned po skončení u stolu jdeme do pokojíčku a čekáme na
Ježíška, vždy mu necháme otevřené okno. Až zazvoní na zvoneček, vyběhneme
do obývacího pokoje a tam jsou dárečky. Celý den si přeji, aby už byl večer.
Večer uteče rychle a musíme zase čekat na další rok. Když si rozbalíme
dárečky, tak i mezi tím se díváme na pohádky. Pak jdeme spát. Vždy ráno si
ještě hrajeme a pak další dva dny jezdíme k babičce na oběd, kde jsou všechny
tety a strejdové, a druhý den jedeme k druhé babičce. Každé Vánoce si vždy
užiju.
Kateřina Sehnalová – 7. tř.

Kateřina Koukolová – 6. tř.

Projekt Domestos pro školy

Naše škola se opět zúčastnila soutěže Domestos pro školy.
Děti plnily aktivity, kterými si upevnily základní hygienická
pravidla a snad si užily i trochu zábavy. Jako odměnu jsme
získaly výrobky Domestos v hodnotě sedm tisíc korun.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem rodičům a příznivcům
naší školy za jejich podporu a pomoc se sbíráním účtenek a
hlasováním na internetu.
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Exkurze iQLANDIA Liberec
Dne 10. ledna 2019 se žáci 6., 7. a 8. třídy ZŠ Chvalkovice
zúčastnili exkurze do science centra IQLANDIA v Liberci.
Originální interaktivní exponáty, které jsou v tomto moderním
centru instalovány, žákům zábavným způsobem přiblížily svět
vědy a techniky. Žáci si vyzkoušeli spoustu experimentů,
řešili úkoly z oblasti fyziky, biologie, chemie, zeměpisu,
astronomie i dalších vědních oborů. Neztratili se v zrcadlovém
bludišti, nechali se
uzavřít
v mýdlové
bublině, vyzkoušeli si orientaci v naprosté tmě a pozorovali
spolužáky pomocí termokamery, obdivovali interaktivní
fontánu a vodní stěnu, kde se obrázek nakreslený pomocí
dotykového monitoru vykreslí do stěny, tvořené drobnými
kapičkami vody. Největší úspěch sklidil gyroskop, který
používají k výcviku kosmonauté. Žákům se také líbila
komentovaná ukázka pokusů s elektrickým výbojem, při
kterém vstávají vlasy na hlavě, jak je vidět i na fotografii.

Hodnocení exkurze 8. třídou:
Co nás bavilo?
- úkol, kde se přetlačoval míček na soupeřovu
stranu pomocí soustředění mysli
- fotbálek a kulečník
- obrovské srdce, které měřilo tep
- zrcadlové bludiště
- možnost nafouknout si obrovskou bublinu
- "pračka na běhání“
- "jádro Země" s horninami a lávou
- hrající fontána
- točící křeslo
- optické klamy
- velké kopy sněhu (asi před budovou - pozn.
redakce)

- televizní výstup
- robot, který všechno umí
- místnost pro slepé
- hezcí kluci
- pěkná zrcadla, u kterých jsme se mohli fotit
- mohla jsem si tam zahrát na piáno, ale bylo
trochu rozladěné
Co se nám nelíbilo?
- nevkusné klece na oblečení - šatny
- nemohli jsme používat výtahy
- drahé jídlo, někdo měl i studené
- rozbitá sedačka v autobusu
- dlouhá cesta autobusem
- hodně mě bolely nohy

Celkově se výlet vydařil. Děti se dozvěděly mnoho nového a vyzkoušely si to, co není v možnostech
školy. Ráno si všichni stěžovali na bolavé nohy, ale to byla jen malá daň za nevšední zážitek.
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Pohádka o školce plné kapříků a žabek
V jedné malé vesničce v podhůří krkonošských hor je
domeček s krásnou zahrádkou. Kousek od rybníka a polí,
vedoucích do místních lesů.
Každé ráno se tam schází parta žabiček a malých kapříků,
aby se naučila dělat bubliny, kvákat, skákat a malovat
duhu, čekají tam na ně hodné tety štiky, které je těmto
dovednostem učí.
Jednoho dne připlul malý kapřík s maminkou kapřicí
a přinesl ostatním zvláštní dárek. Bylo to zrovna před Vánoci. Školka voněla cukrovím a vánoční
nálada malovala úsměvy na každou stranu. Tu tajemnou věc v krabičce položila maminka kapřice na
stoleček v herně.
Všichni se seběhli. Kapřík pomalu otevřel krabičku a všechny oslnila
blyštivá záře zlaté šupiny.
„Co je to?“ zeptala se ta banda z rybníčku. „To je šupinka od zlaté
rybky,“ odvětila maminka kapřice. „O Vánocích splní přání každému,“
podala šupinu žabce a pobídla ji, aby si něco přála a poslala šupinku
dalšímu. Šupinka šla z ruky do ruky a s každým dalším přáním se ještě
více rozzářila. Poté se vrátila šupinka ke kapřici. Ta ji vrátila zpět do
krabičky a odešla.
Bylo po Vánocích a zase se všichni sešli ve školce. To byl ruch a veselí,
každý chtěl říci, že se mu jeho přání splnilo. To bylo zajímavých věcí,
co ta drobotina dostala pod stromeček. Nakonec když každý řekl, co
chtěl, se malý kapřík zeptal tety štiky.
„Co sis přála ty, teto?“
„Já, si malý kapříku přála, abyste se měli rádi, byli velcí kamarádi, smáli se a byli zdraví a šťastní.
Určitě se to splní. BUDE KRÁSNÝ NOVÝ ROK!
Přejeme Vám všem, aby se splnilo, co jste si přáli, a měli se rádi.
Tento školní rok probíhá v mateřské škole program
„Vodníček a jeho dobrodružství“. Pomáhá dětem pohádkou
vstupovat do světa kamarádů a pravidel dospělých. Učí je
být v kolektivu, toleranci, trpělivosti a také hře. Obohacuje
poznání a poskytuje prožití zajímavých chvil. Zároveň je vše
environmentálně zaměřeno na poznávání přírody, jejích
zákonitostí, potřeby vody a vedení k její ochraně. Ve třídě
Kapříků je 22 dětí od 2-4 let a ve třídě Žabek 23 dětí od 4-7
let. V každé třídě nabízí trpělivou náruč dvě učitelky.
Pomáhá teta Šárka a vaří nám teta Ivana. A jelikož začíná
druhá polovina našeho „školkovského“ roku, přejeme všem,
aby byla alespoň tak pohodová jako ta předešlá.

učitelky z MŠ

Křížovka pro žáky 8. – 9. tříd nebo zájemce
o dějepis
1.
2.
3.
4.
5.

Kde bylo sídlo Společnosti národů? (Švýcarsko)
Složení ČSR bylo Čechy, Morava Slezsko, Podkarpatská Rus a …
V jaké části Paříže byl podepsán mír?
Od Ruska se odtrhlo Lotyšsko, Litva, Estonsko a …
Státní symboly jsou malý státní znak, velký státní znak, hymna, státní pečeť, standarta
prezidenta a…
6. Kdo ztratil v 1. světové válce část svého území (byl zároveň i jedním z hlavních agresorů)?
7. Co bylo objeveno roku 1492 K. Kolumbem?
8. 1. československý prezident
9. Trojspolek tvořily země Itálie, Rakousko-Uhersko a …
10. Jedním z nových států po 1. světové válce byla…
11. Ministra zahraničních věcí zastával až do roku 1935… Beneš.
12. Po 1. světové válce se rozpadlo Rakousko-Uhersko a …
13. Název jednoho z prvních automobilů
14. Škodovy závody v …
15. Baťovy obuvnické závody ve …
16. Václav Klaus byl … prezidentem České republiky. (číslo)
17. V 1. světové válce bylo 5 vítězů-Francie, Velká Británie, USA, Japonsko a …
18. Československo vzniklo 28… 1918
19. Zahraniční odboj českých zemí vedli T.G.Masaryk a ….
20. Zkratka pro Organizaci spojených národů.
21. U belgického městečka Ypres použili Němci jako první jedovatý (otravný) plyn…

Elisa Tennina – 9. tř.
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