Poškolák
PÍŠÍ A KRESLÍ ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHVALKOVICE
Vážení rodiče,
nikdy mi nepřišlo, že ten čas tak rychle utíká, jako v tomto školním roce. My dospělí
řekneme, že je to škoda, ale dětem to určitě nevadí, ony se prázdnin nemůžou dočkat.
Letošní rok ve škole byl plný výletů, soutěží, zábavy, ale také práce. Žáci naší školy
výsledky své školní práce předvedli na jarním koncertu a výstavě. Zde byla vidět šikovnost
dětí v oblasti výtvarné a pracovní činnosti, jejich hudební, ale divadelní schopnosti. Kromě
toho dívky osmé a deváté třídy vytvářely dárky pro budoucí prvňáčky. Šily i pro děti
z mateřské školy. Žáci zvládají práci na školním pozemku, starají se o bylinkovou zahrádku a
také se učí vařit. Hoši na druhém stupni pracují v dílnách. Žáci naší školy jsou zdatní i ve
sportu, mladší jezdí na plavecký výcvik a také na bruslení, starší dokonce na lyže. Škola
prostě chystá žáky do života všestranně, a i proto chystáme v dalším školním roce pro žáky
osmých a devátých ročníků nové vyučovací předměty. Prostě i škola se musí měnit, stejně
jako vše kolem ní.
Na závěr chci poděkovat dětem z mateřské školy za veselou zahradní slavnost a
budoucím prvňáčkům vzkazuji, že se na vás již těšíme. Jsem ráda, že naši deváťáci se dostali
na školy, které si vybrali, a přeji jim, ať se jim daří. A pokud se jim někdy zasteskne, určitě je
u nás rádi uvidíme. A rovněž přeji všem žákům pěkné, dlouhé a slunečné prázdniny a
zaměstnancům školy zaslouženou dovolenou. Se všemi se těším na setkání v září, kde se plni
nového elánu opět pustíme do práce.
A nyní hurá na prázdniny!
Mgr. Markéta Ulrychová, ředitelka školy

Dívky z 8. třídy

Povinně volitelné předměty
Od září letošního roku se na naší škole budou vyučovat dva nové povinně volitelné předměty Mediální výchova a Přírodovědné praktikum, které nahradí v 8. a 9. ročníku Etickou výchovu.
Mediální výchova je předmět, který má zvýšit povědomí o médiích a mediálním obrazu světa.
Předmět směřuje k naplnění dvou základních cílů. Prvním je kritická reflexe médií. Předpokládá se, že
porozumění tomu, jak média fungují, tvoří základ pro schopnost kritického přijímání a posuzování
mediálních sdělení. Druhým cílem mediální výchovy je příprava žáka na samostatné využívání médií.
Žáci se učí vyhledávat informace a diskutovat o roli medií v našem životě. Součástí výuky je i tvorba
vlastního mediálního sdělení, reklamy, plakátu, novinového článku a školního časopisu.
Přírodovědné praktikum je předmět, který bude pokrývat velkou část přírodovědných oborů –
Přírodopis, chemii, fyziku, matematiku. Předmět bude provázán teoretickými znalostmi z dané látky,
kombinací s praktickými dovednostmi žáků. Předmět bude obohacen o exkurze, které zvýší povědomí
žáků o daném učivu a problematice. Cílem předmětu je zvýšit zájem o přírodní vědy a technické
vzdělávání.
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Lyžařský výcvik
Ráno v osm hodin jsme se sešli
na vlakovém nádraží v České Skalici. Asi
čtvrt hodiny jsme nakládali zavazadla,
lyže a snowboardy do mikrobusu.
Potom jsme šli do autobusu, který nás
odvezl na další vlakové nádraží, odkud
jsme jeli až do Radvanic. Když jsme
došli k penzionu, už tam byla naše
zavazadla, která nám dovezli pracovníci
z naší obce. Nejdříve si vybraly pokoj
holky. Holky si vybrali apartmá a kluci
měli normální pokoje. My jsme měli pokoj číslo 9. Když jsme si vybalili, šli jsme se najíst. Měli jsme
vepřový řízek s bramborem. Potom jsme se oblékli do lyžařského oblečení a šli na svah. Rozdělili nás
do čtyř týmů podle toho, jak jsme to uměli. Byly tři skupiny lyžařů a skupina snowborďáků. Byl jsem
zařazen do posledního týmu, ale mně to nevadilo. V úterý jsme šli znovu na svah a přiřadili nám
instruktora Jirku. Ve středu jsme šli znovu na svah. Ve čtvrtek večer jsme měli diskotéku. Ta se mi
moc líbila. V pátek už byl odpočinkový den, mohli jsme už jít i na velký kopec. Ve dvanáct hodin jsme
šli na penzion, zabalili jsme a odjeli vlakem domů. Moc se mi to líbilo.
David Nýč – 7. tř.

Adéla Izáková – 7. tř.

Tereza Schejbalová – 7. tř.

Noc s Andersenem
23. března 2018 proběhal na naší škole tradiční Noc
s Andersenem. Tentokrát se nesla ve znamení pejska a
kočičky a bratří Čapkových. Do pozdních večerních hodin
16 dětí plnilo rozmanité úkoly a před spaním je čekala
stezka odvahy setmělou školou. V sobotu ráno přišly všem
vhod buchty od maminek. Všechny děti si vyrobily rámeček
k fotografii a z akce hurá domů.
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Velikonoční prázdniny
29.3. nám začaly velikonoční prázdniny. I přes deštivé počasí
jsem se vydala do Zájezda za svou partou. Naše seskupení vypadalo
následně - David, Matyáš, Hynek, Naty, Terka a poté přišli i Květa
s Kiki. Byli jsme na hřišti, nevěděli jsme co dělat, a tak jsme se rozhodli
zahrát si amatérský fotbal. A vzhledem k tomu, že nepřestávalo pršet,
jsme byli mokří a bláto nám zašpinilo boty. Stmívalo se, a tak jsme šli
vyprovodit Terku na autobus a postupně jsme se všichni rozešli domů.
Druhý den jsme se všichni domluvili a sešli se v Zájezdě. Opět jsme si
řekli, že si zahrajeme fotbal, protože nás to začalo hodně bavit. Začali
jsme se nazývat FC Trubka. Strávili jsme spolu skoro celé prázdniny, ve
stejném uskupení. Později se k nám přidala i Adél Izáková. Skoro celé
prázdniny jsme hráli fotbal. Přestože fotbal moc nemusíme, tak jsme si
Hynek Jarkovský – 8. tř.
fotbalové prázdniny užili a myslíme si, že se to ještě bude opakovat.
Natálie Macháčková a Tereza Darebná – 8. tř.

Děti z Velkého
Třebešova na návštěvě
27.4.2018 se do naší školy přijely podívat děti
z Velkého Třebešova, zřejmě naši budoucí páťáci. Žáci 9.
třídy si pro ně
připravili různé
zajímavé úkoly,
čímž jim zároveň
ukázali celou školu.
Děti se zdály být šikovné, všichni si odnesli diplom
a sladkou odměnu. Věříme, že pokud se všichni rozhodnou
jít do naší školy, budou jistě pokojeni. Dětem z Chvalkovic
přibydou noví spolužáci a škola se opět rozroste. Přejme
jim u nás jen to nejlepší.
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Branný den
V pondělí 30. dubna, v den „pálení čarodějnic“,
byl připraven na naší ZŠ pro 1. i 2. stupeň „Branný den“.
Všichni se ráno v 8 hodin shromáždili na travnaté ploše
u místního koupaliště. Zde na ně již čekalo hasičské
auto SDH Chvalkovice a zástupci policie z Jaroměře se
svým vybavením.
Žáci byli rozděleni na dvě skupiny. Postupně se
střídali u stanoviště hasičů a u stanoviště policie.
Seznamovali se s technikou a výbavou místních hasičů,
tedy s tím, co obsahuje hasičské auto, co musí mít na
sobě hasič před zásahem, za jak dlouho musí vyjet.
Někteří odvážní si na sebe oblékli hasičskou výstroj, dva i na čas. Ověřili si, že to není vůbec snadné.
Prostřednictvím svých otázek zjistili, jak často hasiči vyjíždí k akcím a co tomu vše předchází, kde v
poslední době zasahovali apod. Dozvěděli jsme se, že velmi často jezdí i k autonehodám.
Od hasičů přešli žáci k policistům. Tady na ně
čekalo kromě příslušníků též policejní auto, které jezdí
k dopravním nehodám. Žáci si vyzkoušeli obléknout
neprůstřelnou vestu, mohli si změřit vzdálenost pomocí
vyměřovacího kolečka. Pomocí radaru si nechali měřit
rychlost svého běhu. V praxi si někteří žáci vyzkoušeli, jak
funguje tester na alkohol a drogy. Žáci prvního stupně
strávili celé dopoledne venku. Ti starší si v prostorách
školy prakticky vyzkoušeli, jak přivolat první pomoc a jak ji
poskytovat při různých poraněních. Někteří předváděli
zraněné (byli věrohodně nalíčeni), jiní je ošetřovali. Toto vše probíhalo pod vedením zkušených
záchranářů, kteří přijeli do budovy školy. Podle ohlasů si zúčastnění dopoledne užili a dozvěděli se
spoustu nového i zajímavého.
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Školní výlet 1. stupně
Ve středu dne 2. května jsme uspořádali pro žáky 1. –
5. třídy opět společný školní výlet. Nejdříve jsme odjeli
autobusem na procházku k vodní přehradě Les Království,
neboť v zoologické zahradě ve Dvoře Králové nad Labem
otevírali
až
v9
hodin. Po příchodu
se děti vyřádily na
prolézačkách. Poté jsme procházkou došli k autobusu a
projeli se mezi volně žijícími živočichy v Safari. Následně
jsme si zvířátka prohlíželi v jejich výbězích nebo pavilonech.
Druhou akcí školního výletu byla návštěva Kuksu,
kde právě pobýval Karel IV. se svou družinou. Přijal nás na
audienci a z jeho života a života u dvora jsme se dozvěděli
mnoho zajímavého.

Děti vzpomínaly a hodnotily:
„Nelíbilo se mi, že smrkali do rukávu.“
„A mně se líbilo, že se při jídle utírali do ubrusu, ale nechtěl bych, aby mi někdo sahal do jídla.“
„Bylo dobré, že jsme si vyzkoušeli helmu a brnění, ale nepřál bych si být pážetem.“
„A Karel IV. měl čtyři ženy a měl rád děti!“
Po audienci si děti mohly vyzkoušet některá středověká řemesla. O ta děti měly velký zájem a s chutí
s je prováděly.
Výlet byl zakončen zmrzlinou a spokojeni jsme se vrátili domů.
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Sběr papírů
Za I. stupeň přinesla nejvíce kg papíru Karolína Fialová - 2 100 kg.
Za I. stupeň přinesla nejvíce kg papíru 3. Třída - 3 409 kg.
Za II. stupeň přinesla nejvíce kg papíru Nikol Melicharová - 360 kg
Za II. stupeň přinesla nejvíce kg papíru 7. Třída - 790,5 kg
Za celou školu se nasbíralo 8 462 kg papíru.
Všem, kteří se sběru papíru zúčastnili, děkujeme!

Trip do Hradce
V pondělí 7.5. jsme vyrazili spolu s Quidem, Luckou, Michalkou, Tomem, Pavlem a Davidem na
dlouhý trip do Hradce Králové. Nebyli jsme ani v polovině naší cesty a David mi už zachránil život.
Když do mě David měl narazit a nárazem zabít, tak stočil řídítka a přepadl na bok a já se otočil přímo
v ten moment, kdy letěl vzduchem a v jeho očích byla vidět smrt. David to jako zázrakem přežil díky
své zkušenosti parakotoulu. Další tragédie se odehrála cca v polovině cesty do Hradce a stalo se to,
že se David ztratil. Quido jakožto hrdina se vydal Davida hledat a po deseti minutách se Davida vydal
hledat i Pavel. My tam zůstali a strachovali jsme se, co se Davidovi přihodilo. Po dvaceti minutách se
Quido, Pavel a David vrátili a pokračovali jsme v cestě. Byl to dobrodružný výlet.
Michal Paar - 9. tř.

Jarní koncert z pohledu
Michala a Davida
Jeden květnový den začal jako každý jiný, ale
přesto byl něčím výjimečný, protože se ten den konal jarní
koncert ve škole a my jsme ho měli uvádět. Jakožto
naprosto výborní a bezchybní herci jsme nemuseli moc
trénovat, nebo jsme si to alespoň mysleli. Bohužel to tak
nebylo a na generálce nám to moc nešlo a začali jsme panikařit. Následující čas jsme věnovali
trénování našeho uvádění. Největším problémem a naším kamenem úrazu byla Davidova básnička,
kterou absolutně neuměl a já začal mít pochybnosti o tom, že to zvládne. Bylo půl hodiny před
koncertem a lidé už se usazovali na svá místa. Já a David jsme byli velmi nervózní, protože stres a
strach z neúspěchu narůstal i přes náš přirozený talent pro herectví. Pak to nastalo, přišel ten

moment, kdy jsme měli uvádět první část ze tří, klepala se
nám kolena, třásly ruce, ale s překvapením jsme to přece
jenom zvládli a popravdě to nebylo zas tak hrozné. Po
našem výstupu jsme měli dost času. Oba jsme se uklidnili,
ale stále jsme měli strach hlavně z té třetí části, která byla
ze všech nejtěžší. Po půl hodině jsme měli druhou část,
kterou jsme v klidu oba zvládli, protože na tom nebylo co
zkazit, text byl totiž docela jednoduchý. Ale pak přišel ten
moment před třetí částí a David si stále opakoval básničku,
aby to zvládl. Pak nás zavolali a šli jsme do akce. Já jsem
v pohodě zvládl svojí část a pak přišel na řadu David s básničkou a stalo se přesně to, co jsem čekal zapomněl hned první slovo a já jsem mu začal napovídat, ale David prostě nevěděl, jak dál a stále
zapomínal, potom vykřikl „Sakra!“ a natáhl si facku, všichni se smáli a už nebyla jiná možnost, než
dokončit výstup improvizovaně, abychom to nějak zachránili. Potom jsme se rozloučili a popřáli jsme
krásné jaro i léto. Z jarního koncertu jsme si oba dva odnesli mírné trauma. A z toho celého plyne
jedno ponaučení, a to že když se máte naučit básničku na jarní koncert ve škole, neodkládejte to na
poslední chvíli.
Michal Paar – 9. tř.

Jarní výstava
Jarní výstava proběhla 25.5. v budově školy. Téma: Zvířátka.

Šipky
Na naší škole nám roste jeden sportovní talent, přečtěte si o tom zde. Přikládáme výňatek ze
stránek jejího šipkového klubu…
TOPce žen totiž kralovala necelý měsíc před svými
třináctými narozeninami žačka Nikol Melicharová. Letos v březnu
šokovala tím, že se do TOP turnaje kvalifikovala díky třetí příčce
v Nominačním Masteru žen v Trutnově a v sobotu ve Dvoře
Králové udivila svými výkony znovu, a to především v play off,
kde přehrála své dospělé sokyně výsledky 4:2, 4:1 a 4:0. Ve
Velkém Třebešově se evidentně vylíhl obrovský talent. Pokud
bude mít stejný osud jako Roman Benecký, je se na co těšit.
Další velký výsledek v softových soutěžích může Melicharová
přidat v červnu, kdy jako členka reprezentačního týmu mládeže
vycestuje do Itálie na evropský šampionát - tak uvidíme.
Zajímavý je pohled do pořadí Nominačního Masteru žen, kde na
předních příčkách sice figurují ostřílené borkyně s Alenou
Gregůrkovou v čele, ale těsně za nimi se zatím skromně krčí opět
příjmení Melicharová. Tentokrát jde o Nelu, která evidentně kráčí
stejnou cestou jako sestra Nikol. Páté místo je pěkným
odrazovým můstkem desetileté slečny.
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Den dětí
Na 1. června pro nás naplánovali učitelé akci na hřišti.
Objevilo se na něm mnoho zajímavých stanovišť. Nejvíce
mně zaujali lidé, kteří závodí se psím spřežením. Psi měli
nádhernou šedo-bílou srst. Vzpomněl jsem si na Bílého
tesáka. Byla to rasa sněžný husky. Velmi mě překvapilo, jak
byli rychlí. Opékali jsme vuřty, přetahovali jsme se lanem,
ochutnávali čaje, šli na túru, ale psi byli nejlepší, dokonce
jsme přemluvili pana učitele, aby se také projel.
Filip Martinec – 6. tř.
1.6. byl Den dětí. Nejdříve jsme ve třídě čekali na
pana učitele. Když přišel, tak jsme šli na hřiště. Přišli jsme
na hřiště a paní ředitelka nám řekla, co nás čeká. Na hřišti
byl kůň, psi, cesta vyznačená fáborky a obrázky, hudba,
vuřty, ochutnávka čajů. Pak také přetahovaná, házení
míčků do belíku, skákání s pytlem. Jako první jsme šli za
koněm (poníkem), byl bílý, malý a krásný, u něho byl pán,
který nám říkal něco o koních a pak nám taky ukázali
věci, které nás chrání před úrazem (helmu, vestu, boty,
kalhoty). Jako další jsme se šli podívat na psy (husky)
bylo jich 14 a byli nádherní. U psů byli dva pánové, kteří nám o nich něco řekli, a pak jsme se i svezli
- povozili nás psi. Potom jsme si šli opéct vuřty a ochutnat čaje. A pak nastaly hry: skákání v pytlích,

přetahovaná, házení míčkem. No, bylo to super. A jako poslední byla cesta vyznačená fáborky. Moc
se mi to líbilo a doufám, že příště to bude taky takové.
Kateřina Sehnalová – 6. tř.

Interview se školáčky
Jaro se ze dne na den přehouplo v léto. Prožíváme krásné
slunečné dny s dětmi na zahradě i v okolí. Hrajeme si na
šipkovanou, jeli jsme na výlet do Hradce Králové na Rytířský
hrad, užili jsme si s dětmi ze ZŠ dětský den na koupališti.
Děkujeme moc školákům a učitelům za pozvání a pěkné
dopoledne a zveme Vás na Zahradní slavnost, na kterou právě
trénujeme Léto přichází a s ním i prázdniny. Přijďte se pobavit do
školky a pozdravit nové školáčky.
Zeptali jsme se našich dětiček, zda mají rády jaro a co si
nejvíc užily.
Kristýnko, máš ráda jaro?

Předškoláci

Mám, protože je teplo. Já se koupu v bazéně, ale taťka nechce.
A babi a děda je doma a krmí Baryka.
Péťo a ty?

No, já mám radši podzim. Protože je zima a sníh. Ale víš, co?
Babička mi dala misku jahod a ta byla dobrá.
Sofie, líbil se ti výlet na Rytířský hrad? A co nejvíce?

Jo, jak tam byly ty dvě patra a ta zkratka, to se mi líbilo a ten
oběd. Napřed jsem seděla na lavičce, ale pak s holkama u batohu
na trávě. Řízek byl dobrej.
Amálka Š: Řízek ňáám, a byly tam kačenky na tom rybníku, ale
Nelinka mě škrábla.

Pyžamová party

Kačenko, jak se ti líbil dětský den ve Chvalkovicích na
koupališti?

Myslíš jak tam byli tyipsi? Tak to se mi líbilo, vození na pejskách.
Filip: To byli vlci, to bylo super, to vození, ale prolézačky byly
taky dobrý.
Šipkovaná
Terezka: Mně se nejvíc líbili koníci, ty čaje, ty moc ne, protože
jeden byl takovej štipkavej, mně se totiž líbili i ti pejsci.
Markétka: Mně se nejvíc líbil koník a házení s míčkem a čaje, taky jsme byli na pouti v Hořičkách a
tam to bylo super.
Pepa: No, my jsme jeli s tetou Petrou do Krábčic a tam letělo letadlo a padaly z něj bonbony.
Děti a brzy bude léto kdo se těší?

Já, já, já taky.
A co budete o prázdninách dělat?

Asi budem doma, budem se koupat v bazénu, pojedeme za babičkou. A já nevím, a my pojedem
k moři, my taky, a…
A užijte si léto a prázdniny a hlavně se všichni vraťte v pořádku. Předškoláčci do školy a
vy ostatní sem k nám do školky.
Po prázdninách NA SHLEDANOU.
Učitelky z MŠ

Pasování 1.třídy
V úterý dne 12. června proběhlo v místní chvalkovické knihovně pasování žáků 1. třídy na
čtenáře. Na základě prokázaného čtenářského umění obdržely děti pamětní list, knihu s názvem
Bráchova bota a dětské časopisy. Teď už záleží na nich a jejich rodičích, zda budou tuto velmi zásadní
školní dovednost rozvíjet a trénovat.
Paní učitelka Krausová vyhodnotila podle čtenářského deníčku pro děti a rodiče („Škola
naruby“) nejlepší čtenářskou rodinu, kterou se stala rodina Sklenkových z Prorub. Jejich syn Jakub
získal za společné čtení čtenářský odznak a knížku Šmoulové.
Děkujeme paní učitelce Bohumile Krausové za pozvání a přípravu této akce.

1. třída a HV

Výlet 9. třídy
Deváťáci letos vyjeli opět do kempu Stříbrný rybník u Hradce
Králové. Jelo nás deset a já, třídní učitelka. Cesta vlakem
příjemně utekla, i když jsme celou cestu stáli. V Hradci jsme si
dali rozchod a někteří šli do 5D kina na hororový film. Ječeli
na celé poschodí, ale to k tomu patří. ☺ Že, Věrko? Tebe jsem
slyšela nejvíc. ☺
Po dvou hodinách jsme se přesunuli do kempu a ubytovali se
v chatkách, opět ve dvou, stejně jako předloni. Pak jsme
strávili dlouhou dobu
koupáním. Děti mi
udělaly radost, protože byly jedna velká parta, která se
dokonale vyblbla. Zpestřením večera byl David převlečený za
sexy dívku, notně zmalovanou ostatními a v horním dílu
spodního prádla, zapůjčeného od jedné z dívek. V tomto
obleku se jal obcházet kemp. O zábavu tedy bylo postaráno.
Večerka byla v deset, ale jak někteří přiznali, usnuli až k ránu.
Však to na nich bylo u snídaně vidět, někteří padali mezi párky
na talíři. Poté jsme se vydali do centra, ještě podnikli malý
rozchod a ve dvě jsme se odebrali domů. Myslím si, že jsme si
výlet užili.
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Štěpánka Schertlerová – 7. tř.

Lenka Nýčová – 4. tř.

Výlet se sportovním kroužkem na bowling
Ve dne 15. 6. jsme jeli se sportovním kroužkem na
bowling do Jaroměře. Vyjížděli jsme po třetí vyučovací
hodině. Když jsme dojeli do Jaroměře, tak jsme šli pomalu
k bowlingu. Paní, co nás obsluhovala, tak řekla, že musíme
pár minut počkat, protože ještě nebylo otevřeno. Dole pod
bowlingem byl obchod, tak jsme si šli nakoupit. Po 15
minutách jsme šli nahoru do bowlingové haly. Rozdělili
jsme se do dvou týmů po sedmi. První hru vyhrál z našeho
týmu Hynek a z druhého týmu vyhrál Honza Hanel. Pak
jsme hráli ještě druhé kolo a to vyhrál v našem týmu pan
učitel a z druhého týmu to vyhrál zase Honza Hanel. Po bowlingu jsme si objednali pizzu a zahráli
laser game. Výlet jsme si užili a bylo to krásné ukončení sportovního kroužku.
Lukáš Provazník – 9. tř.

Úpice bratří Čapků – literární soutěž
Ve druhé polovině května jsme si jeli pro krásné ocenění do Úpice. Natali Kudrnáčová ze 7.
třídy obdržela 2. místo za báseň Karel Čapek, jejíž znění zde uvádíme. Mimo jiné sama Natálka báseň
přečetla na Jarním koncertu, za což sklidila velký potlesk.
Karel Čapek

Natali Kudrnáčová
Když byl Karel Čapek ještě mladý pán,
svá první díla nechtěl napsat sám
Proto mu pomohl jeho starší brácha,
přece jen ve dvou se lépe něco páchá
Zářivé hlubiny a jiné prózy,
také Krakonošovu zahradu znají mnozí
Ještě jedno jejich dílo, co mají rády děti,
Dášenka, povídka o roztomilém štěněti.
Jitka Nýčová – 9. tř.
Když Karel Čapek začal tvořit sám, jeho díla hloubku měla,
i když jména jeho knih jednoduše zněla.
Já nečetla jsem žádnou z nich, jen z vyprávění znám,
že téma všedních dní chtěl v knihách předat nám.
Rozhovory i téma nacismu, z kterého jde mráz,
Povídky z jedné kapsy zase mají detektivní ráz
Karel Čapek vynikal i skladbou dlouhých vět,
měl rád různou kulturu a stejně tak různobarevný svět.
V čem ale byl nejlepší, v době v které psal,
svým smyslem pro technické pojmy, které sám jen znal.
Vždyť právě on to byl, kdo slovo robot prvně použil,
tím budoucnost vnesl do doby, kdy v této zemi žil.
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Lucie Středová – 9. tř.

Kam odcházejí naši deváťáci
Pavel Fiala – automechanik; Střední průmyslová škola, Hronov
Michala Holanová – kuchař, číšník; Střední škola potravinářská, Smiřice
Věra Jarošová – kadeřník, vizážista; Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem
Matěj Kloubec – truhlář; Střední škola řemeslná, Jaroměř
David Mareček – nástrojař; SPŠ, SOŠ a Střední odborné učiliště, Hradec Králové
Jitka Nýčová – strojírenství -3D modelování; Střední průmyslová škola, SOŠ a SOU, Hradec Králové
Daniela Okapalová – cukrář; Střední odborné učiliště a SOŠ, Trutnov
Michal Paar – sportovní management; Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové
Tomáš Petira – informační technik; Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem
Lukáš Provazník – sportovní management; Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, Hradec
Králové
Lucie Středová – čtyřleté gymnázium; Gymnázium Jaroslava Žáka, Jaroměř

Rodiče, děkujeme!
Děkujeme rodičům dětí ze 6. třídy za ochotu a vstřícnost řešit problémy svých dětí ve
spolupráci s námi, učiteli. Doufejme, že se celá situace zklidní a napětí mezi některými učiteli a žáky
ustane.
MH

Rozloučení v Brzicích
Tři roky utekly jako voda a z malých prvňáčků vyrostli
zdatní třeťáci. Nastal čas loučení a změn. A jak jsme se
v Brzicích příjemně poznávali a stmelovali, tak se zde hezky
rozloučíme. Čeká na nás nocování v brzickém sportovním
areálu a společný rozlučkový večer s rodiči. Těšíme se na 25.
6. 2018!

JB
Původní stmelovací výlet se promění ve velký a hezký
rozlučovací den v Brzicích. Jelikož jsou Brzice krásná vesnice,
budeme tam přespávat, opékat, hrát hry, poučíme se.
Michal Pokluda – 3. tř.
Naše paní učitelka po domluvě s rodiči navrhla, že se na konci třetí třídy rozloučíme v Brzicích.
Paní Hanelová nabídla, že nám uvaří gulášovou polévku a něco k snědku. A také byla moc ochotná,
protože se můžeme vykoupat u nich v bazénu. Ty děti, které nechtějí nocovat, budou spát doma a
ráno je rodiče přivezou. Jsem ráda, že nám to bylo umožněno. Tohle je něco víc. Proto děkuji všem,
co se podílí na této akci.
Lucie Kunová – 3. tř.
Brzice je krásná vesnice. A protože jsme se tam poznali, tak se tam i rozloučíme. Budeme
opékat vuřty, proběhne také stezka odvahy, vykoupeme se v bazénu a také tam budeme spát.
Děkujeme paní učitelce, že pro nás vymyslela tolik věcí.
Markéta Hylmarová – 3. tř.

Rozloučení 9. třídy
A je to tu. Konec školního roku, vlastně pro nás konec základní školy. Bylo to zajímavých devět
let na téhle škole, užili jsme si spoustu zábavy, ale vždy tomu tak nebylo. Během těch devíti let jsme
se toho spoustu naučili, tedy alespoň někteří, ale také jsme si našli spoustu nových přátel a získali
jsme mnoho zážitků, na které budeme ještě dlouho vzpomínat. Proto děkujeme všem učitelkám a
všem učitelům, také paní ředitelce za jejich vlídnost, trpělivost a toleranci a doufáme, že tak jako my
na ně budou i oni na nás vzpomínat v dobrém. Všichni doufáme, že na dalších školách potkáme tak
dobré učitele jako na této škole. Ještě bychom rádi popřáli ostatním žákům hodně štěstí do dalších
ročníků a budoucím deváťákům mnoho úspěchů k přijímacím zkouškám.

Lucie Středová a Michal Paar – 9. tř.

Pythagoriáda
Ve školním kole Pythagoriády dopadla nejlépe
Veronika Vlčková, která s 11 body postoupila
do okresního kola v Náchodě.

Klokan
Pořadí
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

Lucie Kunová – 3. tř.

Hana Jarešová – 4. tř.

Jméno a příjmení
žáka

Počet
bodů

Kategorie: Klokánek (4. a 5. třída)
Kateřina Koukolová
99
Horác Al Sofy
82
Klaudie Lebovičová
77
Kategorie: Benjamin (6. a 7. třída)
Veronika Vlčková
77
Jáchym Vik
59
Michal Prouza
53
Kategorie: Kadet (8. a 9. třída)
Jitka Nýčová
56
Lucie Čepová
55
Tomáš Petira
48
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