Poškolák
PÍŠÍ A KRESLÍ ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHVALKOVICE
Malá úvaha o škole
Každý z nás chodil, anebo stále chodí do školy. Proto si také každý myslí, že škole a školství
obecně rozumí. Jenže stejně jako všechno kolem nás se i školství mění. Ne všem je to po
chuti. Někteří tvrdí, že dříve bylo líp, že děti toho víc uměly a celkově byly vychovanější. Jiní
si myslí, že za to může škola a rodiče.
Dnešní děti nejsou jiné, než tomu bylo. Jsou stále zvídavé, hravé, bezprostřední, umí se
radovat. Samozřejmě jsou i zlobivé, neposlušné a někdy jich je všude plno. Jsou přesně
takové, jaké je naše společnost vytváří. Pokud mají volné odpoledne a nudí se, tak vymýšlí
lumpárny. Když mají zábavu, nějaké zájmové kroužky, které je rozvíjí, je po nudě a jak se
říká: Kdo si hraje, nezlobí. Pokud se budeme dětem věnovat, tím myslím nás rodiče,
vytvoříme jim prostředí, kde budou umět projevovat své emoce. A pokud si budou jisti láskou
ze strany rodiny, pak se budou dobře cítit i ve škole a v jiném prostředí. Pak i práce
pedagogů bude jednodušší, protože budou učit žáky, kteří budou znát svoje možnosti a
budou se chtít učit, protože budou vědět, že to dělají pro sebe. Nejhorší je učit někoho, kdo
se učit nechce.
Nám učitelům tedy nezbývá než býti optimisty, kteří věří, že žáci budou snaživí, šikovní a
pracovití. Protože s koncem školního roku je tato víra menší a menší, potřebujeme volno
stejně jako žáci. V září se nám zase zdá vše lepší. Také žáci si potřebují odpočnout a zase mít
novou chuť po informacích.
Co chystáme nového? Opět po několika letech zařazujeme pro žáky osmých a devátých tříd
etickou výchovu a „Sportovky“. Věříme, že žáky zaujmeme a že učení bude spíše hrou, než
aby odrazovalo. Oživíme jejich návyky a dobré mravy, protože místy silně pokulhávají.
Druhou oblastí, na kterou se zaměříme, je fyzická aktivita, aby žáci využívali potenciál svého
těla a věděli, že zdravá fyzička vede ke zdravé psychice.
Přeji tedy všem žákům krásné prázdniny plné dobrodružství, pěkných zážitků a nových
kamarádů. Zaměstnancům školy zaslouženou dovolenou a všem rodičům co nejvíce
společných zážitků s jejich dětmi.
Přeji pěkné léto!
Mgr. Markéta Ulrychová, ředitelka školy

Bubnování
Na konci prvního pololetí k nám zavítal pan Batoušek
ze skupiny Jumping Drums se svými bubny.
V minulosti jsme měli možnost vydat se na jeho
koncert do Beránku v Náchodě, takže jsme nekupovali
zajíce v pytli, ale cíleně jsme si tohoto skvělého
hudebníka vyhledali.
Velmi poutavou formou seznámil děti s vývojem
bubnování i nejrůznějšími typy bubnů. Výhodou bylo,
že každé dítě dostalo svůj bubínek a mohlo s panem
Batouškem společně koncertovat. Děti se naučily
základům bubnování a ještě nějakou dobu škola
ožívala jejich rukama, které plácaly do lavic a
vzpomínaly na zážitkovou hodinu.
Tento malý kurz se týkal celé školy. I některé paní učitelky a páni učitelé si zkusili, jaké to je, stát se
na chvíli bubeníkem. Akce se povedla, všem se líbila a je pravděpodobné, že si ji za pár let s dětmi
zopakujeme.

MH

Růžovo- srdíčkový den
Růžovo-srdíčkový den proběhl 14. února a naše škola
tak ožila ve valentýnském duchu, kdy se děti
z prvního i druhého stupně oblékly do růžovosrdíčkového oblečení. Doufám, že si tento styl
oblečení všichni žáci ZŠ oblíbili. My, tedy 4. třída, jsme
si tento netradičně valentýnský outfit užili.

KP

Etiketa a školní řád
V úterý dne 12. března navštívila naši školu lektorka,
která přednášela žákům 1. až 9. třídy o slušném
chování ve škole. Do praktických ukázek se zapojili i
samotní žáci. Vyzkoušeli si různé zásady etikety,
kterými by se měli řídit na půdě školy.
Žáci seděli v kruhu a pak byly třeba dvojice či trojice
vyzvány, aby nacvičovaly modelové situace ze života.
Někteří měli tendenci se předvádět, ale paní lektorka
jejich chování usměrnila. Myslím si, že se všichni
dozvěděli vše potřebné a vzpomenou si včas na to,
co patří k projevům slušného chování.

HV

Divadélko z Hradce Králové
Znovu po roce k nám na začátku dubna přijelo
DIVADÉLKO z Hradce Králové. Přijelo se dvěma
představeními, jedním pro 1. až 4. třídu a druhým pro
5. až 9. třídu.
Pro mladší žáky měli připravenou pohádku
"Poklad kapitána Baltazara aneb Kdo se bojí, nesmí
na moře!". Jednalo se o kombinované loutkoherecké
představení o námořnících a pirátech, o kouzelné
mušli, ztraceném pokladu, upovídaném papouškovi a
věčně hladovém žralokovi. Herci dětem vysvětlili také
několik pověr o moři, námořnících a mohly si
společně i zazpívat.
Starší žáci se zúčastnili programu, který se nazýval "Romantismus
není jen romantika aneb Evropou od Goetha k Vrchlickému". Celé to
začalo seznámením, co vlastně je romantismus. V dalších minutách
prostřednictvím scének a osobitého humoru zkušená herecká dvojice
přiblížila žákům známá literární díla českých i zahraničních autorů.
Představení začalo dramatizací z knihy Utrpení mladého Werthera od
Johanna Wolfganga Goetha a končilo scénkou ze slavné komedie Noc na
Karlštejně od Jaroslava Vrchlického.
Jednalo se o velmi pěkná představení, která se dětem líbila.
Důkazem toho bylo aktivní zapojování žáků do hry a jejich spolupráce
s herci.
Natálie Macháčková – 9. tř.
Ústy žáků: "To bylo nejlepší divadélko, jaké jsme tu měli!"
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Noc s Andersenem
Každoročně se připojujeme k této celostátní akci, kdy po celé republice nocují děti, které mají rády
knihy v knihovnách a ve školách.
Letošní Noc s Andersenem se nesla ve znamení
Albatrosu, tedy 30. výročí známého vydavatelství.
Střídaly se hry, soutěže, kvízy a čtení. Nechybělo ani
tradiční noční putování po škole s baterkou, kdy děti
hledaly indicie k tajence křížovky.
Pak už si všichni chystali ležení a snažili se ukořistit
nejlepší místo. Usínali při čtení knihy Pavla Brycze
Neboj se, vždyť máš česnek. Určitě je v noci upíři
nepronásledovali, protože podobná česnečka, o které
se v knize píše, byla i ten den ve školní jídelně.
Ráno jsme vyhodnotili úkoly, udělali si památeční fotografie a složili svého „Albatrosa“ – papírovou
vlaštovku a pořádali závody, komu létá nejlépe. Pak hurá domů.
P.S. Maminky, děkujeme za skvělé buchty.

BK

Předškoláci v 1. třídě
Týden před zápisem do první třídy navštívili naši
školu předškoláčci. Prohlédli si první třídu a některé
prostory školní budovy. Měli tu starší kamarády,
které dobře znali z mateřské školy, společně plnili
úkoly na pracovních listech, tancovali, zpívali,
pracovali s interaktivní tabulí. Prvňáčci se o
předškoláky moc hezky starali, pomáhali jim, vše
probíhalo v poklidu a příjemné atmosféře.
Týden poté přišli předškoláčci k zápisu do první třídy.
Zde plnili různé úkoly, odpovídali na otázky, kreslili a
psali. Všichni byli hezky připraveni a za odměnu si
odnášeli mnoho dárečků a upomínkové listy. V září se
těšíme na patnáct nových prvňáčků.
V květnu nás čeká ještě jedna společná aktivita s
dětmi z mateřské školy. Pojedeme na výlet do
Havlovic na téma Havlovický vodník. Těšíme se na
různé atrakce v přírodě, kde se všichni ještě více
poznáme a utužíme kolektiv, ve kterém budeme od
září 2019 spolupracovat.

JB a S. Mohrová (vedoucí školky)

Projektový den věnovaný
dopravní výchově
Poslední den před velikonočními prázdninami se konal na naší ZŠ
„Projektový den věnovaný dopravní výchově“. Účastnili se ho všichni
žáci školy.
První stupeň mu měl vyhrazen čas do 11.00 a druhý stupeň o hodinu
víc. Zhruba do 9 hodin byli se svými žáky ve třídách jejich třídní učitelé
a věnovali se trochu teoretické přípravě. Netýkalo se to 9. ročníku.
Ten se zatím podílel na přípravě stanovišť v prostředí koupaliště.

Anna Střihavková – 3.tř.

Pak následovala praktická část. Žáci byli rozděleni do menších skupin
a postupně plnili různé úkoly na několika stanovištích,
na kterých vypomáhali také žáci devátého ročníku.
Úkoly byly přizpůsobeny věku dětí. V tělocvičně si
měli možnost vyzkoušet pod vedením odborných
asistentek oživování raněného na figuríně, co dělat
do příjezdu záchranné služby, jak obvazovat, jaké
rozlišujeme druhy krvácení. Před tělocvičnou mohli
žáci ukázat svoji zručnost na kolech projetím trasy,
na které byly připravené různé překážky – slalom,
převážení kelímku z jednoho stolu na druhý,
zastavení na místě, jízda do osmičky, jízda mezi
prkny apod.

Vedle tělocvičny byla umístěna další stanoviště, u
kterých žáci pod vedením „deváťáků“ plnili další
úkoly. Ukazovali, jak umí řešit situace na
křižovatkách – kdo má přednost, kdo pojede kolikrát
atd. Zopakovali si povinné a nepovinné vybavení
jízdního kola. Pro zábavu si mohli také složit „puzzle“
s tematikou dopravy, hledat dvojice značka auta a
jeho symbol.
Na fotbalovém hřišti byly
nachystané po zemi různé
dopravní značky a žáci
připravenou trasu ve
skupinkách procházeli, opakovali si význam značek a na konci si měli vyzkoušet
svoji paměť, tzn. které z nich si zapamatovali.
Podle ohlasů se tato akce líbila a snad připomněla dětem, jak se chovat v
různých dopravních situacích, aby se vrátily vždy ve zdraví a v pořádku.

JM
Denisa Hrušková – 8. tř.

Velikonoce

Na Velikonoční pondělí, jsem neměl v plánu nic,
protože mi nebylo moc dobře a chtěl jsem se
normálně vyspat. Ale den před tím mi napsal
kamarád, jestli s ním nepůjdu na koledu, že
navštívíme jen ty známé lidi a že bude legrace.
Tak jsem řekl, to zní dobře, ale že uvidím podle
toho, jak mi bude. Tak jsem si v neděli večer
vzal prášek na noc a ráno mi bylo o dost lépe.
Tak jsem zavolal, že o půl deváté dorazím za ním
domů. Byl jsem u něho s pětiminutovým
zpožděním, ale to vůbec nevadilo, protože jsem
Barbora Bílá – 9. tř.
Lucie Čepová – 9. tř.
stejně ještě u něho doma asi 15 minut pobyl. A
asi ve tři čtvrtě na devět jsme vyšli. Koledování nám trvalo asi dvě hodiny a to jsme opravdu
obcházeli jen známé lidi. V dolní části vesnice jsme potkali Lukáše Provazníka s jeho partou na koledu
a začali jsme chodit s nimi. Ale Lukáš s námi chodit nechtěl, protože prý máme blbé otázky a že jsme
prý idioti. To jsme mu nemohli odpustit, a tak jsme ho bouchli pomlázkou přes nohy a tak, aby ho to
štíplo. Pak už si rozmyslel, co říká, a jen se usmál. O hodinu později jsme se vrátili ke mně domů a
dali si řízek. Pak si pro kamaráda přijela máma a já se šel dívat na film. Mezi tím k nám chodily další
návštěvy, ale to mě nezajímalo. Já už jsem chtěl, ať všichni odejdou a ať jsem doma sám. To se mi
splnilo až ve čtyři, kdy už k nám přestali chodit lidi. A já jsem se mohl v klidu dodívat na film a pak jít
hrát na počítači.
Hynek Jarkovský – 9. tř.

Veronika Špringerová – 5. tř.

Anna Jirků – 6. tř.

Laura Uhlířová – 5. tř.

Vyhodnocení sběru papíru
Za I.st. nejvíce kg papíru přinesl OLDŘICH GEŤKO - 1 200 kg.
Za I. stupeň nejvíce kg papíru přinesla 3. třída – 2 119 kg.
Za II. stupeň nejvíce kg papíru přinesl FILIP MARTINEC – 336 kg.
Za II. stupeň nejvíce kg papíru přinesla 7. třída – 608 kg.
Za celou školu se nasbíralo 6 865 kg papíru.
Všem, kteří se zúčastnili sběru papíru, moc děkujeme!

Výlet Zoo Dvůr Králové
Před měsícem nám pan učitel navrhl výlet do zoologické zahrady, díky
přírodopisné hodině, kde jsme probírali živočichy. Nejdříve všichni museli
trpělivě počkat, až naše spolužačka bude lépe chodit. Pak nám pan učitel
rozdal dotazníky na vyplnění od rodičů. Nastal očekávaný den výletu. Jeli
jsme linkovým autobusem, takže dopravu jsme si platili každý sám. Když
jsme dojeli na autobusové nádraží, šli jsme pěšky do ZOO, což jsou
necelé 3 km. Až jsme tam došli, tak jsme si všichni tak na 15 min sedli na
lavičky a vzájemně se natáčeli. Za pár minut nám pan učitel rozdal
vstupenky a mapy, pak jsme se rozdělili do dvojic/skupinek. Tak tři
hodiny jsme tam chodili ve skupinkách/dvojících. Za ty tři hodiny jsme
viděli plno krásných zvířat, jen nás mrzelo, že plno pavilónů opravovali,
takže byly uzavřeny. Ale i přes to jsme si to tam užívali. Pan učitel nám řekl,
že si dáme sraz na hřišti, jenže plno z nás šlo na jiné hřiště, takže jsme se
tam tak trochu naháněli, ale nakonec jsme se našli. Učitel nám pověděl, že
další sraz je u safari busu, což je u pavilónu drilů??? Pak jsme tam udělali
vláček. Drželi jsme se vzájemně za ruce. Teď něco o safari: Pán, co řídil
safari bus, nám do mikrofonu povídal různé zajímavosti o zvířatech. Safari
bylo prázdné, občas se objevilo pár zvířat. Po safari jsme se šli najíst a
později jsme jeli ze ZOO na autobusové nádraží. Tam jsme měli ještě chvíli
čas, takže jsme měli tak na 15 min rozchod. Poté přijel autobus a jeli
jsme domů.
Magdaléna Kulhánková – 3. tř.
Adéla Jahodková, Natálie Marečková – 7. tř.

Exkurze do rádia
Ráno jsme přijeli do České Skalice na nádraží. Koupil
jsem si lístky a brutálně jsem se ztrapnil. Když jsme
dorazili museli jsme jít dlouhou, hodně dlouhou, když
říkám dlouhou, myslím sakra dlouhou cestu pěšky a
ani to nestačilo. Když jsme už dorazili na místo, tak
tam byly tak velké schody, že se mi propadala kolena.
Naše prvá zastávka byla Hit rádio Černá Hora. Nejdřív
přišla paní, která mluvila o rádiu, cílovce rádia
(věková cílovka), o ostatních médiích atd. Potom jsme
šli do studia za jedním moderátorem, aby nám vysvětlil, co to obnáší být moderátorem, jak
to všechno funguje, pustil nám přeřeky moderátorů a obecně „faily“. Naše druhá zastávka

byla Český rozhlas. Bylo to vlastně jedno a to samé, ale tentokrát jsme se podívali do střižny
a potkali jsme se s editory atd. Nakonec jsme se šli najíst a jeli zpět domů.
Martin Paar – 8. tř.

Exkurze do automobilky
Škoda Mladá Boleslav
Ráno 9. 5. 2019 jsem já, jediný páťák a celý druhý
stupeň ZŠ Chvalkovice nastoupili do autobusu, který měl
cíl automobilku Mladá Boleslav. Jeli s námi pan učitel
Záveský, pan učitel Špaček a paní asistentka. Cesta
trvala asi jednu a půl hodiny a byla zábavná.
Když jsme dorazili na parkoviště, pan učitel šel
obhlédnout, kde se nachází muzeum aut značky Škoda.
Potom se vrátil, seřadil nás do dvojic a šli jsme asi 500 metrů k muzeu. V muzeu nám dali sluchátko
s přístrojem, kterým jsme zesilovali a ztišovali zvuk. Bylo to super. Potom nám pán začal mikrofonem
do sluchátek vyprávět o různých starých kolech, motorkách, autech, jaké druhy existují, kolik co stojí
atd. Nejvíc mě zaujal třetí typ motorky Škoda bílá, dokázala
jet až 80km/h.
Poté jsme se autobusem přemístili do výrobny aut. Nejdřív
jsme šli do výrobny plechů. Paní průvodkyně nám říkala do
sluchátek, že jsou velmi ostré, to už jsme byli ve svařovně.
Potom jsme přešli do lisovny, což byla velká hala. Byly tam
lisy narovnané na sobě. Upozornili nás, že tam prý mají
tisíce lisů, ze kterých se lisovaly součástky do automobilů.
Jeden lis má 60 tun a zvedají je vysokozdvižným vozíkem.
Když chtějí lisovat dveře od auta, tak potřebují čtyři
šedesátitunové lisy.
Když jsme jeli autobusem zpátky do muzea, tak paní průvodkyně říkala, jak se co dělá v lakovně.
Nejdřív dělníci všechny součástky umyjí a následovně je roboti nastříkají. Jedno auto zabere ve
výrobě 24 hodin. Nejdřív se všechno 9 hodin sváří, pak 11 hodin lakuje a 4 hodiny dokončuje. Celá
továrna má 2,5 km čtverečních. Když jsme dojeli do muzea, odevzdali jsme sluchátka a přístroj.
V protější budově jsme si něco koupili k obědu a šli jsme do autobusu. Cestou domů jsme jeli kolem
továrny a ještě jsme si to jednou prohlédli, třeba lisování, lakovnu, svařovnu, plánovací středisko, kde
měli přes 3600 serverů. Moc se mi to líbilo! A můžete se tam taky někdy zajet podívat. :D

Václav Lonc – 5. tř.

Jarní akademie
Dne 23. 5. 2019 se konala jarní akademie v místní
tělocvičně. Samozřejmě nechyběla ani tradiční
výstava na koupališti. Byly tam vystaveny výrobky
dětí 1 až 9 třídy. Tentokrát jsme se zaměřili na téma
doprava. Výrobky tam měli i děti z technického
kroužku. Vyráběli i děti z družiny. Vrátíme se
k akademii. Každý, kdo vešel do tělocvičny, dostal
program a bylo i dobrovolné vstupné. Za malou chvíli
se tělocvična zaplnila mnoha návštěvníky a rodiči, takže pár lidí muselo stát venku. Akademii uvedla
paní ředitelka úvodním slovem. Poté následovaly krásné tanečky sboru. Po jejich vystoupení si vzala
řeč uvaděčka. Po prvním jejím výstupu následovaly taneční, hudební a nově i malá sportovní
vystoupení dětí z prvního stupně. Jako další
vystupovaly děti z 2 stupně, které uvedla opět
uvaděčka. Viděli jsme další taneční a hudební
vystoupení. O svém koníčku mluvila i Nicol
Melicharová, která několikrát vyhrála ceny za první
místo v házení šipkami. Po rozloučení paní ředitelky
nastoupil sbor s písní Né, pětku né na jejíž refrén
nastoupili všichni účinkující akademie a diváci se
k nim rádi přidali. Po akademii jsme se šli podívat na
výstavu. Všichni jsme si ji užili.
Adéla Jahodková, Kateřina Bittnerová, Natálie Marečková – 7. tř.

Jarní výstava
Letošní výstava byla ve znamení dopravní výchovy.
Její moto bylo: „Letem světem, cestou necestou,
klidně i na vodě, hlavně být v pohodě.“ Vystavovaly
se různé výrobky v podobě dopravních prostředků,
vytvořené žáky naší školy. Výstava se navíc konala
poprvé v jiném prostředí - ve stanovém přístřešku.
Důvodem bylo to, aby mohli návštěvníci akademie
spojit kulturní zážitek ihned po jeho skončení
s potěchou oka. Výstavu chystali žáci deváté třídy
spolu se svými učiteli. Všichni se museli vyrovnat
s nepřízní počasí, ale vše dokonale zvládli.
Návštěvníci byli potěšeni skvělou kompozicí, za kterou byla zodpovědná paní učitelka Smolová a paní
učitelka Barešová. Oběma ze srdce děkujeme.
MH

Přespávání ve škole
Jelikož začalo mistrovství světa v ledním hokeji, tak jsme se
domluvili, že ze čtvrtka na pátek přespíme ve škole. Sraz
jsme měli v šest hodin před tělocvičnou, protože jsme
museli pomáhat odnášet krabice. Když všechno bylo
hotovo, tak jsme šli do školy, vybalili si a šli jsme hrát
activity. Jelikož v tom byl zmatek, tak jsme to zabalili po
prvním kole. Při čekání na hokej jsme si pouštěli nějaké
písničky a tancovali jsme. Když začal hokej, tak jsme si
sedli před tabuli a fandili jsme. Z první třetiny jsme moc nadšení nebyli, ale z těch dvou dalších ano.
Když skočil hokej, tak jsme si šli připravit spaní a kolem jedenácté byla večerka. Samozřejmě jsme
hned nešli spát a místo toho jsme dělali různé vylomeniny, až musel pan učitel mírně zakročit,
abychom se uklidnili. Když už potřetí odešel, tak se tam všechno uklidnilo a většina lidí šla spát. Já,
Honza Hanel a David Nýč jsme ale zůstali vzhůru. Najednou Natála zařvala: „Tadeáši jsi to ty?!“
Všichni, co jsme byli vzhůru, jsme se neskutečně divili, co
dělá, protože se ten výkřik ozval ze spaní. Tak se bavíme a
Míra začne vydávat skřeky podobné huse či co. My jsme si
mysleli, že spal a při tom vydával ty zvuky, ale pak se
ukázalo, že je také vzhůru a jen si z nás udělal legraci.
Když se tedy přidal Mirek, probudil se i Filip, takže nás
nespalo pět. Celou dobu jsme se smáli, ale ráno jsme byli
naprosto „mrtví“. Moc se mi to tam líbilo, byla legrace a
určitě bych si přespání někdy rád zopakoval.

Jan Krsek – 8. tř.

Minivolejbal Náchod
Dne 3. 6. se sedm žáků naší školy vypravilo do Náchoda, aby
reprezentovali naši školu na turnaji základních škol v minivolejbale.
Soutěžilo se ve dvou kategoriích. Ve žlutém minivolejbale (žáci 1. - 2.
třídy) se představili tři z našich prvňáčků – Veronika Fofová, Jakub
Žďárský a Antonín Marek. Nutno říci, že ačkoliv si (kromě Jakuba
Žďárského) vyzkoušeli minivolejbal vůbec poprvé, vedli si výborně a
obsadili krásné deváté místo mezi patnácti soutěžícími týmy.
V oranžovém minivolejbale (žáci 3. - 4. třídy) nás reprezentovali Markéta
Hylmarová a Jakub Petr ze čtvrtého ročníku. Jakub hrál rovněž poprvé a
výhra nám někdy utekla jen o jediný bod. Přesto vybojovali desáté místo
z patnácti týmů.
Posledním naším týmem v oranžovém minivolejbale byly Hana Hanelová a Lucie Kunová, také žákyně
čtvrté třídy. Obě dívky hrají minivolejbal již několik let a účastní se závodů, ze kterých už přivezly
nejednu trofej. Proto nepřekvapí, že zvítězily i tentokrát. Hanka i Lucka hrály velmi přesvědčivě a jistě
jako sehraný tým a trofej v podobě poháru pro vítěze si bezpochyby zaslouží.
Všem zúčastněným dětem děkujeme za reprezentaci školy a velký dík patří v neposlední řadě také
paní Hanelové, která z velké části zajistila formality i dopravu dětí na turnaj.
Děkujeme.

PB

Kamarádi ze školky
Děti ze školky rostou a rostou, až dorostou do věku, kdy se
s nimi ve školce rozloučíme a pošleme je do školy. Každý
človíček je jiný, jeden je šikovný na stavění z kostek, druhý
krásně maluje, třetí umí tančit, čtvrtý je všeználek, pátý
zas zlobílek, šestý si pěkně zpívá, sedmý se jenom tak dívá,
osmý ten vše ví, devítka se nebojí a desátý ten už zná, jak
se čte a počítá.
Dobře hádáte,
že do školy letos
odchází
deset
Bubnování s instruktorem
dětí. Každé dítko
je osobité a čeká ho nová a dlouhá cesta - cesta vzdělání a
poznávání. Na jejich cestu do školy je připravují nejen
máma s tátou, ale i paní učitelky ve školce. Letošní jaro
jsme si hráli a učili, jeli na dva výlety, chodili na procházky,
dováděli na zahradě, hráli na bubny, scházeli se s rodiči,
pracovali společně na zahradě, slavili Velikonoce, Den matek,
Čarodějnice ve školce
Čarodějnice i Den dětí.
V naší školce a škole máme k sobě hodně blízko. Můžeme
se spolu scházet a navštěvovat a děti na vstup do školy
pěkně připravovat.
Ve školce si předškoláčci zkusili zápis „Nanečisto“. Spolu s
rodiči si prošli tuto svou první zkoušku. S pomocí žabích
šikulků vyzkoušeli dovednosti v oblasti matematické a
čtenářské gramotnosti, hudební i pohybové, procvičili si
logiku. Společně jsme zhodnotili, co jim šlo nejlépe.
Také navštívili ve škole první třídu, kde poznali své
kamarády a společně si zahráli na školní vyučování. Nadšeni
Předškoláci ve škole
odcházeli s těšením se na Zápis a i ten se povedl.
Ještě nás čekal společný výlet za Havlovickým vodníkem.
Byl to pro nás den plný zážitků. Celý den jsme ťapali, plnili
úkoly, smáli se a byli s kamarády ze školy. Není divu, že
některé děti cestou z Havlovic do Chvalkovic v autobuse
usnuly.
A teď už jen Zahradní slavnost, rozloučení se s předškoláky
a hurááá po prázdninách do školy.

Učitelky z MŠ

Havlovický vodník

Tomáš Jahoda – 2. tř.

Školní výlet 4. a 5. třídy do Prahy
4. 6. podnikli žáci 4. a 5. třídy výlet do Prahy s cílem
prohlédnout si Prahu z pohledu parníku na Vltavě a
poznat Pražský hrad. Cesta do Prahy proběhla
v pořádku, děti byly natěšené na to, co je čeká.
V Praze jsme se museli přepravit metrem na
Václavské náměstí. Pro některé to byla první jízda
metrem v životě. Na parníčku se nám líbilo nejvíce,
bylo z něho vidět celé krásné okolí Vltavy se
zajímavým výkladem pana kapitána. Dostali jsme
všichni nanuky a limonádu a náramně jsme si to tam
užívali. Prohlídka Pražského hradu probíhala s paním
průvodkyní, která vždy barvitě vysvětlila, v jaké části
se zrovna nacházíme a čím je dané místo v historii
zajímavé. Navštívili jsme například Vladislavský sál,
Katedrálu sv. Víta a Zlatou uličku, o které jsme se
dozvěděli, že v ní dříve žili chudí občané, a aby se
cítili lépe, dali ji alespoň honosný název Zlatá ulička.
Cestu domů jsme si užili a společně jsme se shodli, že
jsme v Praze viděli spoustu zajímavých míst, odnesli
jsme si spoustu zážitků.

KP

Školní výlet šesté třídy
Jeden krásný červnový den se žáci šesté třídy vydali
do Hradce Králové, aby si užili několik příjemných
aktivit. Doprovodila je třídní učitelka L. Smolová a M.
Horká.
Nejprve je čekalo tzv. Nábřeží umělců, kde si
vyzkoušeli montáž potrubí, pak se na chvíli stali
malíři a sprejem ozdobili připravené čtvrtky.
Tématem byly „Plasty v oceánech“. Jejich výtvory byly skvělé a patřily k těm lepším. Někteří si
vyzkoušeli i jiné činnosti, jako například výrobu šperků. Poté se žáci přemístili do Fly Zóne do Atria.
Zde si užili hodinu báječného trénování výdrže na trampolínách, horolezecké stěně, dokonce
nechyběla ani virtuální realita.
Závěrem výletu bylo koupání na hradecké Flošně, odkud si jistě odnesli mnoho nezapomenutelných
zážitků.
Hodnocení žáků:
„Co se Ti líbilo na výletě nejvíce?“
„Mně určitě trampolíny.“
„A já jsem byl nadšený z koupání, protože bylo velké
vedro.“
„Mně zaujalo sprejování a pak i taneční vystoupení
žáků umělecké školy.“
„Byl jsem rád, že jsem si mohl koupit hranolky.“
„Všechno, hlavně nebyla škola.“ 

MH a žáci šesté třídy

Badatelský klub
Již několik let v rámci podpory technického vzdělávání
funguje na naší škole technický kroužek pro žáky
druhého stupně. V letošním roce byl provoz kroužku
plně hrazen z prostředků EU z takzvaných šablon.
Další změnou s tímto spojenou byl oficiální název
kroužku „Badatelský klub“ a také dvojnásobná časová
dotace.
Jedenáct žáků ze šesté a sedmé třídy absolvovalo 32
dvouhodinových schůzek klubu. V učebně fyziky a chemie si
vyzkoušeli řadu badatelských pokusů a ve školních dílnách
pracovali se dřevem a kartonem. Své výrobky pak prezentovali
na školních výstavách a následně si je odnesli domů.

LS

Den Slabikáře
Nastal den, kdy jsme sešli my-rodiče, naši prvňáčci a jejich paní učitelka.
Před devíti měsíci jsme tu takhle všichni seděli, plni očekávání, snad i
obav z toho, jak to ti naši školáci zvládnou. Devět měsíců uteklo jako
voda, která sebou vzala všechny obavy.
Teď už s větším klidem sledujeme s pýchou i úsměvem, s jakým
nadšením děti zpívají, přednáší a dokonce došlo i na taneček, až se škola
otřásala. Paní učitelka hraje na kytaru a ve vzduchu je cítit pohoda.
Myslím, že když děti zasedly ke stolečkům a my viděli na vlastní oči, jak
to vlastně vypadá při vyučování, s chutí bychom se asi vrátili do školních
Michal Prouza- 7. tř.
lavic a nejraději s paní Baudyšovou.
Slabikář, konečně na něj došlo, všichni nalistují stejnou stránku a začínají jeden po druhém číst,
rodiče ani nedýchají a určitě myslí na to „hlavně ať to ten můj školák nezkazí“ a aby mu to nebylo
líto, i když víme, že chybu může udělat každý. Ale zvládli to všichni.
Ještě trochu počtů, papír, pero…. A už se rýsují písmenka a slova. Copak nám to asi píšou? Jsme
trochu zvědaví, ale trpělivě čekáme, až bude dopsáno poslední písmenko v celé třídě. Když se k nám
děti rozešly, podaly dáreček (svou fotografii v rámečku) a papír s tím, co napsaly, všem maminkám
rázem zvlhly oči nad tím, co tam stálo.
MAMI, MÁM TĚ MOC RÁD(A). Verunka, Jasmínka, Klárka, Kristýnka, Denis,
Péťa, Kubík, Toník, Pepa, Amálka, Sofinka, Nelinka, Anetka, Markétka a
Terezka.
Děti zas na oplátku dostaly překvapení a v něm sladkost a něco, co se bude
hodit ve druhé třídě.
Myslím, že se mnou budou všichni rodiče souhlasit, byla to příjemně strávená
společná chvíle a DĚKUJEME Vám, paní učitelko, Jano Baudyšová, jak se
věnujete s opravdovou láskou našim dětem.
A dalo by se napsat, že toto byl závěr.
Ale ne! Na dětičky čekalo ještě něco - procházka, zmrzlina, koupání, opékání
špekáčků a nakonec to, na co se všichni těšili, spaní ve škole. Prostě
Lucie Kunová - 4. tř. odpoledne plné dobrodružství.
Paní učitelka vyslovila poděkování rodičům, dětem, ale také neopomněla nikoho, kdo jí s dnešním
dnem pomohl. A k tomu se připojujeme i my-rodiče.

Za rodiče dětí první třídy, Lada Balcarová

Adéla Kaněrová – 8.tř.
Tvořivý kroužek

Tvořivý kroužek

Rozloučení 9. třídy
Tímto článkem bychom se s vámi chtěli jako deváťáci rozloučit. Tohle byl náš poslední rok a teď
všichni odcházíme po své cestě. Roky na základce utekly jako voda a už brzy budeme středoškoláky.
Ano, všichni jsme se dostali na školu, kam chceme. Časem se ukáže, zda naše volba byla správná.
Věříme, že bude. Ti, co nešli na střední odborné učiliště, zažívali od začátku dubna velké nervy. Báli
jsme se neúspěchu, ale zároveň nás uklidňovala podpora našich učitelů, kteří nám hned od začátku
důvěřovali. Mimochodem, přejeme všem budoucím deváťákům hodně štěstí u přijímaček. Pokud
nezanedbáte přípravu, není se čeho bát.
My jsme se díky poznatkům ze základní školy toho hodně naučili. A za to všem učitelům dlužíme
jedno velké díky. Zažili jsme toho tady mnoho. Plno hezkých výletů, divadel, exkurzí, atd. Naše
poslední exkurze možná nedopadla dobře, a to díky našim třídním showmanům, ale i tak to byl fajn
zážitek. Sice jsme jako třída nikdy nebyli perfektní, ale byla to naše třída, díky které jsme toho právě
mnoho prožili. Ale nikdo z nás není dokonalý, že?
Teď už se s vámi neloučíme jen na ty dva prázdninové měsíce, ale už na delší dobu.
Přejeme Vám krásné prázdniny a pohodový příští rok. Vaše devátá třída.

Práce deváté třídy

Práce deváté třídy

Balcarová Aneta
Sociální činnost
Střední odborná škola sociální a zdravotnická- Evangelická akademie, Náchod
Bílá Barbora
Grafický design
Střední škola průmyslová, textilní a polygrafická, Hronov
Bílý Matyáš
Instalatér
Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova
Čepová Lucie
Gymnázium
Jiráskovo gymnázium, Náchod
Darebná Tereza
Pečovatelské služby
Střední škola profesní přípravy, Hradec Králové
Faltys Jan
Informační technologie
Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky, Hradec Králové
Jarkovský Hynek
Elektrikář
Střední průmyslová škola, Hradec Králové, Hradební
Jedličková Johana
Konzervátorství a restaurátorství
Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou
Koukol Jan
Truhlář
Střední řemeslná, Jaroměř
Macháčková Natálie
Zdravotní asistent
Střední odborná škola sociální a zdravotnická – Evangelická akademie, Náchod
Pavlová Silvie
Veřejnosprávní činnost
Městké gymnázium a střední odborná škola Úpice
Špringer Ondřej
Instalatér
Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova
Tennina Elisa
Veterinářství
Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun

Adéla Izáková – 8. tř.
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