Poškolák
PÍŠÍ A KRESLÍ ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHVALKOVICE
Ohlédnutí za vánočním koncertem
Vánoční čas je už na naší škole tradičně vyplněn přípravami na koncert, který se uskutečnil 17. 12.
2015. Koncert byl spojen se Dnem otevřených dveří. Už od počátku prosince naši žáci nacvičovali básničky
a vánoční koledy. Rovněž příprava výzdoby zabrala nějaký čas. Pro návštěvníky bylo připraveno také
drobné občerstvení v podobě štrůdlu a horkých i studených nápojů ve školní jídelně. Po dlouhé době se
koncert uskutečnil ve chvalkovickém kostele, který byl zaplněn do posledního místa. Osobně jsem byl tou
hojnou účastí zaskočen.
Den otevřených dveří začal ve 14:30 a hned po otevření školy se začali trousit první návštěvníci.
Netrvalo dlouho a se službou u dveří jsme napočítali dvacet návštěvníků a mně spadl kámen ze srdce. Celou
dobu jsem se obával, že nedorazí nikdo a celé naše úsilí přijde vniveč. Po hodině začal v kostele vánoční
koncert, který se přítomným rodičům a ostatním návštěvníkům velice líbil. Kromě již zmíněných písniček a
básniček předvedli někteří žáci hru na klavír a flétny. Všichni podali moc hezký výkon a rodiče mohli tak na
krátkou dobu zapomenout na své starosti spojené s přípravami Vánoc. Po koncertě se pak většina
přítomných odebrala do školy, kde kromě prohlídky celého areálu, vystavených pomůcek a žákovských
prací mohli také nakoupit různé drobnosti, které děti vyrobily. O tom, že se koncert a škola líbila, svědčí i
bezprostřední ohlasy ze strany rodičů. Nejdůležitějšími věcmi, které jsme letos vystavovali, byla dvě ocenění
a to: Bronzový odznak etické školy, který nám byl udělen 15. 11. 2015 a také vítězný výrobek (dort), který
naše žákyně vyrobily pod vedením paní učitelky L. Smolové do soutěže Fíha dýha a za nějž obdržely
v celorepublikové konkurenci první místo. V dílnách si návštěvníci mohli prohlédnout nakoupené vybavení
z projektu Polytechnické vzdělávání – Chvalkovice (CZ.1.07/1.100/57.0751). Loňský rok byl vyhlášen
rokem technického vzdělávání, mnozí o jeho podpoře mluví, my jej uskutečňujeme.
Rádi bychom Vám ještě jednou poděkovali za návštěvu a doufáme, že nám přízeň zachováte i v tomto
roce. Rovněž bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě programu, tedy žákům, vyučující a
provozním pracovníkům. Můj dík patří také pracovníkům obce, kteří pomáhali se zajištěním koncertu.
Nesmím opomenout ani sponzory, kterými se stalo ZD Dolany a obec Chvalkovice. Dík patří i panu Mgr.
Karlu Klemtovi, duchovnímu správci farnosti Hořičky, za propůjčení kostela na koncert. Přeji Vám všem
Mgr. Petr Hlava, ředitel školy

skvělý rok 2016.
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Etická výchova se na naší škole pomalu stává součástí

vyučování, i když zatím jen v omezené míře. Do rozvrhu
byla jako předmět zařazena zatím jen v šesté třídě.
Postupně budou přibývat další a další ročníky. V těch se
zatím etika vyučuje v rámci třídnických hodin, a to jednou
za dva týdny.
Letos jsme se navíc zúčastnili projektu, díky němuž jsme
získali další finanční prostředky na nákup nezbytných
pomůcek. Ty jsme pak úspěšně představili na Dni
otevřených dveří těsně před zimními prázdninami.

Leontýnka Hoffmanová - 1.třída

Projekt zahrnoval několik témat, o něž se podělili učitelé a žáci celé školy. Jádrem všech
dílčích činností se staly vztahy mezi učiteli a žáky, mezi žáky navzájem, ale nechyběla ani
vazby k veřejnosti, zejména k rodičům nám svěřených dětí.
Děti si ujasňovaly své kamarádské vazby, učily se sobě
naslouchat, někteří žáci četli mladším spolužákům pohádky,
jiní si hráli na strážné anděly a pomáhali druhým.
Nechyběla ani otázka bezpečnosti na silnicích a bezpečnosti
ve škole.

Daniel Kozák - 1.třída

Každý třídní pak vypracoval závěrečný souhrn jednotlivých
aktivit, zhodnotil celou práci a součinnost všech složek a
doplnil celé dílko fotografiemi, jež ukázaly, jak se dětem
dařilo a co si ze své práce odnesly.

Projekt se vydařil a my jen doufáme, že dětem přinesl nové zkušenosti
a obohatil jejich citlivé duše o nové zážitky.
MH

Rozsvěcení vánočního stromečku ve
Chvalkovicích
Stává se dobrou tradicí, že žáci naší školy pomáhají odstartovat advent ve
Chvalkovicích. Tentokrát připadl tento den na sobotu 28.listopadu 2015. Z podvečerní
oblohy se snášely sněhové vločky smíšené s kapkami deště, když děti odpočítaly
rozsvícení stromečku. V příjemné atmosféře zazpívali
malí zpěváčkové klasické české koledy a navodili
kouzlo Vánoc. Za svůj zpěv byli odměněni perníčkem
a sladkostmi. Chlad pomohl zahnat i horký punč, který
organizátoři připravili.
BK
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Eliška Smetanová - 1.třída

Dne 4.prosince konečně došlo i na nás, abychom dělali čerty. Ráno, jakmile jsme přišli do školy, tak jsme se
hned začali připravovat. Jelikož nám tam chtěl pořád někdo chodit, tak jsme
s líčením počkali, až zazvoní na první hodinu. Hned poté jsme se nalíčili a
oblékli. Skoro všichni čerti se tak začernili, že jsme to těžko smývali. Martin
se převlékl za Mikuláše, Kačka s Eliškou byli andělé, Tonda byl otrok,
kterého jsem celou dobu vodila na řetězu, a my ostatní jsme byli čerti. Když
jsme byli připraveni, tak jsme se poté i během připravování vyfotili i s naší
fotografkou Klárkou. Začátkem druhé hodiny jsme vyrazili do 3. a 1.třídy,
kde se dokonce jedna holčička rozbrečela i přes to, že jsme byli hodní. Jelikož
je na prvním stupni hodně
žáků, tak to trvalo dlouho. Až
3. vyučovací hodinu jsme
obchodili zbytek prvního stupně a v půlce 4. hodiny jsme
dokončili i druhý stupeň, kde jsme se mohli vyřádit. Pár
zlobivců jsme vyvedli ze třídy. Asi nikdo nevyvázl bez
začernění, takže buďto byl někdo černý jen trochu, ale byli i
tací, co měli začerněný celý obličej, že by se mohli přidat
k nám. Ve všech třídách nám děti zazpívaly nějakou písničku,
za kterou byli odměněni - na prvním stupni čokoládovým
adventním kalendářem a na druhém stupni bonbóny a my čerti
jsme si alespoň hezky zatančili.
Napsala: Anna Ješátková – 9.třída

Vánoční kino v Náchodě
Dne 10. prosince naše škola jela do kina v Náchodě. Jela 5. třída a celý 2. stupeň. Učili
jsme se první dvě hodiny. Když jsme byli všichni najezení a oblečení, přijel autobus
pana Vopálky. Kupodivu ho řídil jiný pan řidič, ale nikomu to nevadilo. Do kina jsme
dojeli v pořádku bez žádných kolon nebo potíží. Cesta zpátky byla horší, ale o tom vám
napíši až za chvíli. Když jsme se v kině usadili a udělali si pohodlí, vypnuli jsme své
mobilní telefony a na plátně se objevilo několik reklam a ukázek na filmy i komedie.
Film, na který jsme jeli, měl název je ALDABRA. Bylo to o ostrovu, který se vynoří
a pak zase ponoří. Bylo to celkem zajímavé a poučné, dozvěděli jsme se nové věci o
Adélka Jochová - 4.třída
podmořském životě. Nejzajímavější bylo to, na co jsme se nejvíce těšili, film byl ve
3D. Někdo to ještě nezažil, ale pro někoho to bylo úplně normální. Děj filmu byl zajímavý a napínavý. Když
film skončil, opět jsme se oblékli, nasedli jsme do autobusu a vydali se na cestu domů.
Některé děti vystupovaly po cestě, tudíž se dělaly zastávky. Když jsme byli v Záježdě
na zastávce, zjistilo se, že nelze zařadit rychlost. Pan řidič to zkoušel opravit, ale
nedařilo se mu to. Po dlouhém čekání přijel pan Vopálka a pomohl autobus opravit.
Když se poté autobus rozjel, zazněl aplaus a smích, všichni jsme měli radost, že se jede.
Měli jsme zážitek navíc a hlavně, že vše dobře dopadlo a dojeli jsme.
Napsala: Věra Jarošová – 7. třída
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Káťa Sehnalová - 4.třída

Dne 15.12 jsme jeli na chemický turnaj. Ráno jsme se sešli ve škole, a když
přišla paní učitelka Ulrychová, jeli jsme jejím automobilem do Dvora
Králové nad Labem. Když jsme přišli do chemické školy, šli jsme se zapsat.
Dostali jsme pořadové číslo 8, jídlo a pití.
Dále nám dali rozvrh, jak půjdeme. Poté
když skoro všichni dorazili, až na dvě
školy, přiřadila k nám ředitelka školy žáky
prvního ročníku, kteří nás měli dovést na
předem určené místo. Zrovna my jsme
Kristián Ladig - 3.třída
měli být tři skupiny, ale Šulcovi sady
nedorazily, tak jsme byly jen dvě skupiny. První disciplína byla v laboratoři.
První pokus byl, že se nám měly oddělit barvy z fixy. Druhý pokus byl olej, do
kterého se přidalo barvivo, a poté jsme to nazpátek oddělili dělící nálevkou,
pak jsme přidali živočišné uhlí a filtrací nazpátek oddělili. Poté jsme měli
poznat z chemického názvu, co to je a jaký to má vzorec. Vrátili jsme se k fixe,
nám se to moc nepovedlo a tak nám půjčili to kluků, kde to bylo krásně vidět.
Dostali jsme sedm a půl bodů. V druhé laboratoři jsme nejdříve poznávali, co
se redukuje a co oxiduje. Následovala tajenka, kterou jsme museli vyluštit.
Poté jsme zkoumali roztok, který se pomocí foukání měl brčkem zakalit.
Následoval pokus, který nám předvedli, což bylo hoření hořčíku, který jsme
Kačka Koukolová - 3.třída
měli zapsat rovnicí, ale protože jsme nevěděli, jak se zapíše hoření, tak jsme za
to nedostali body. V druhé laboratoři jsme dostali osm bodů. Byla přestávka na svačinu, nasvačili jsme se a šli
jsme do třetí a poslední laboratoře, co nás čekala. V třetí laboratoři jsme si nejdříve měli tipnout, co je zásadité a
co kyselé, dvě jsme měli špatně. Poté jsme si to měli zkusit, jestli to tak opravdu je. Pak jsme přešli ke stolu
s chemickými pomůckami, řekli jsme si, jak se jmenují a poté jsme měli v šedesáti sekundách napsat, co jsme si
zapamatovali. Následoval postup s hustotou cukru a pak jsme měli zase v šedesáti sekundách napsat postup. Poté
jsme přešli do počítačů, kde jsme skládali
organické vzorce methan, ethan a propan a
nadále dvojné a trojné vazby. A poslední
disciplína bylo rozpoznání kukuřice, škrobu
brambor, pšenice, hrách a rýže. Asi deset
minut jsme čekali do vyhlášení, skončili
jsme sedmí.
Napsala: Marcela Pokrupová – 9. třída
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Anička Šiborová - 3.třída

Klaudie Lebovičová - 3.třída

Ve středu dne 9. 12. odjela 1. – 4. třída na
představení s názvem Vánoční kabaret s Andreou
Šárka Žďárská - 2.třída
a Dodem do jaroměřského divadla. V tomto kabaretu se
děti přenesly do dřívějších dob, kdy ještě v období adventu
chodily po vesnici různé maškary, jako třeba Barborky, Lucky, Mikuláška, Ambrož a Perchta.
Dále jsme se dozvěděli o starých zvycích, viděli jsme jmenované maškary a poslechli si o
nich veselé písničky.
HV

Jednoho prosincového dne jsme se opět vydali na
zimní stadion v Jaroměři. Venku bylo skoro jarní
počasí, takže jsme se po příchodu ke kluzišti trochu
klepali zimou. Jako obvykle se některým bruslit
nechtělo, a tak otáleli s přezouváním a vzdychali, že
se bojí vstoupit na plochu. Nakonec přece jen každý
jezdil. Zahráli jsme si různé hry, provětrali si plíce a došlo i na
nezbytnou čokoládu z automatu. Domů jsme se vrátili před
obědem a všem moc chutnalo. Při sportu tělo zkrátka dobře vytráví.

Lenka Nýčová - 2.třída

MH

Nicol Melicharová - 5.třída

Jan Hanel - 5.třída

Adéla Izáková - 5.třída
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VÁNOČNÍ ZVONY DOZVONILY, NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ PŘIVÍTAL NOVÝ ROK,
…a my? My jsme po vánočních prázdninách opět probudili školku k životu. Venku začal poletovat
sníh,.. „konečně“.. Tak jsme se na něj těšili a přáli si ho pod stromeček. A on i ta zima si dali letos na
čas. Mamka s tátou vymýšleli náhradní plán. O Vánocích bylo doma veselo. Hráli jsme hry,
navštěvovali se, dívali se na pohádky, chodili ven a užívali a vzpomínali…Třeba na besídku ve školce.
Která byla jiná než obvykle, taková“ rošťácky“ strašidelná. Děti si připravily mikulášské vystoupení
v čertovských kostýmech a dokonce k nám přišli čerti s Mikulášem a andílkem. Někdo brečel, někdo
se zapřísahal, že už nebude zlobit a pár dětí bylo statečných. Já taky. Všichni jsme byli šikovní a
dostali odměnu za naše vystoupení a básničky. Představte si, že nikoho čert neodnesl…, Ani mě, ani
tátu i když mamka říkala, že už ho čerti stavěli a že
může být rád, že to dobře dopadlo.
Taky k nám ještě přišli domů, ale to jsem se už nebál
věděl jsem, o co jde.
Pomalu se blížily Vánoce. Byli jsme s dětmi v kostele,
ozdobily jsme tam stromeček a zazpívaly si koledy. Ta
cesta se mi líbila. Jeli jsme všichni autobusem a zpátky
pěšky. Utíkal jsem dopředu, až na mě musela paní
učitelka volat. Hned jsem se zastavil, slíbil jsem přece
čertovi, že budu poslouchat. Brzy bude přece chodit
Ježíšek. Napsal jsem mu dopis, ať určitě přijde a přinese
mi auto, tablet, kolo, lyže,.. no a něco mamince a tátovi
a taky Vikynce. Asi ho dostal, protože mi skoro vše
přinesl.
Ve školce byl ale dříve. Paní učitelka říkala, že by to jinak nestihl, když jsem si toho i ostatní děti
napsaly tolik. Byl jsem opravdu rád, konečně přinesl ten traktor, který tu máme jen jeden a pořád se o
něj s kluky pereme. Holky dostaly panenky, to mě teda nebaví…
Hned po prázdninách se mě paní učitelka ptala, co jsem dostal od Ježíška já. No, zrovna jsem si
nemohl vzpomenout, tak děti hádaly. Hm, už to mám! „
ponožky“. Všichni se smáli. Nechápu, proč se smáli,
ponožky jsou přece fajn. Nebudu jím říkat, že mám luk a
šípy, to by pak třeba chtěli, abych to přinesl, a znáte
kluky…
Kluků tu letos máme hodně a muzikantů taky. Tak
říkáme s paní učitelkou ubrečeným dětem. Jsem rád, že
jsou ta „prťata“ v dolejší třídě. Je jich tam víc než 14 a
hrají pěkně. Já byl taky muzikant, ale teď už nejsem.
Bolela mě z toho hraní hlava, tak jsem toho nechal.
Jenom paní učitelka, ta ve mně vidí potenciál. Hrál jsem
dětem s Olinem a Matyášem tři krále. My tři králové
jdeme k vááám „znáte to“? Štěstí zdraví vinšujeme
váám,,, také Vám taky vinšujeme, ať se Vám daří tak jako nám…a nechte čerty spát, ať si můžeme
hrát… Váš Matěj

DR
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S žáky, kteří navštěvují technický kroužek, jsme se v září domluvili, že letos budou vyrábět
krmítko pro ptáky podle vlastního návrhu. Nebyl to úkol
zrovna jednoduchý. Děvčata i chlapci si nejprve udělali
papírový model a podle něho pak začali pracovat. Měřili,
řezali, rašplovali, pilovali, … Tyto činnosti všem zabraly
řadu hodin. Nejtěžší bylo nakonec všechny díly spojit
dohromady tak, aby vše dobře drželo.
Velkou pochvalu za činnost v technickém kroužku si
zaslouží žák 8. třídy Tomáš Kaněra a dvě žákyně 7. třídy
Jitka Nýčová a Věra Jarošová. Jsou velice šikovní,
pracovití, dokáží pomoci i ostatním a na svém výrobku
odpracovali i několik hodin navíc ve svém volnu. A výsledek
jejich práce – krásné krmítko!
LS

Projekt Fíha Dýha je celorepublikový a podporuje práci dětí, žáků a studentů s přírodními
materiály, konkrétně s dýhou. V létě se naše škola do
projektu přihlásila a obdrželi jsme tak zdarma krabici
různých dýh. Koncem září byla vyhlášena narozeninová
soutěž u příležitosti dvou let fungování tohoto projektu na
téma Narozeninový Dort. Děvčata z 8. a 9. třídy se chtěla
do soutěže zapojit, a tak se při praktických činnostech daly
do práce. Každá z 13 dívek vyráběla jeden díl dortu, který
polepovala dýhou a zdobila přírodninami podle vlastní
fantazie. Čas byl neúprosný, protože praktické činnosti jsou
jen jedenkrát za 14 dnů a uzávěrka soutěže byla už
13.11.2015. Nakonec jsme vše stihly. Dorty jsme nafotily,
tři fotografie odeslaly do soutěže. Asi za dva týdny přišla úžasná zpráva. VYHRÁLI JSME 1.
MÍSTO V ČESKÉ REPUBLICE. V kategorii žáků druhého stupně (11 – 16 let). Cenou za
první místo byl dort pro 30 žáků a pro školu
poukaz v hodnotě 3 000 Kč, který bude použit na
nákup pomůcek na výrobky v hodinách
praktických činností.
LS
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Během letních prázdnin byla vyhlášena Výzva č. 57 obsahující šablonu č. 1
zaměřenou na rozvoj technických dovedností žáků. Protože tento rozvoj
dlouhodobě považujeme za velmi důležitý, podali jsme
žádost a uspěli.
Od září jsme se tak pustili do práce na projektu s názvem
„Polytechnické vzdělávání Chvalkovice“. Celý projekt
byl náročný hlavně časově, protože vše potřebné muselo
být splněno do konce prosince.
Díky finančním prostředkům z tohoto projektu se
podařilo zajistit pro naši školní dílnu potřebné nářadí
a vybavení v hodnotě 150 tisíc korun.
Povinností
plynoucích
z tohoto projektu
nebylo málo. Prováděli jsme vytipování
potřebného nářadí a vybavení, průzkum
trhu, výběrové řízení, objednávky,
kontrolu dodávek, plány a vyhodnocení,
tisk a skenování, atd.
S novým nářadím pak 30 žáků druhého
stupně vytvářelo svůj výrobek a
portfolio, které muselo obsahovat pracovní postup,
technický výkres, fotodokumentaci z průběhu práce a
hotového výrobku, sebehodnocení žáka a hodnocení
učitelem.
Nakonec jsme vše zvládli. Školní dílnu máme nově
vybavenou a výrobky žáků byly vystaveny společně
s novým nářadím ve školní dílně 17.12.2015 na Dni
otevřených dveří naší školy.
LS
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Den otevřených dveří na ZŠ Chvalkovice
Dne 17.12. se na naší škole konal Den otevřených dveří. My jakožto deváťáci jsme to
měli celé na starost. Měli jsme za úkol
dovyzdobit a přichystat všechny třídy, podle
toho, co se tam učí. Všichni jsme si dali hodně
záležet, aby to vypadalo hezky. To samé i
s výstavou, kde si lidé mohli zakoupit výrobky
(perníčky, svícny, věnečky, hvězdičky ze
skleněných korálků, krabičky s cukrovím a
další), které se u
nás na škole za
ten necelý půlrok
vyrobily. Spousta se toho ale muselo vyrobit
v posledních dnech, aby to bylo čerstvé. Třídy, které
jsme tak pečlivě chystali, si lidé mohli prohlédnout a
projít. Pokud se chtěli na něco zeptat, mohli se ptát
těch žáků, kteří byli v jednotlivých třídách paní
učitelkou Marelovou přiděleni a po celou dobu se o
třídu starali. Lidé začali chodit přesně ve 14:30,
chvíli potom, co jsme vše přichystali. Během
koncertu byl klid. A my se mohli nasvačit. Po
koncertu byl u výstavy docela blázinec. Den
otevřených dveří byl zpestřen občerstvením
v jídelně, které připravily naše paní kuchařky.
Podávala se káva, čaj, vánoční punč a jablečný
štrůdl. Můžeme potvrdit, že ten, kdo nedošel,
přišel o to nejlepší, protože ten štrůdl byl
opravdu výborný. My dvě jsme byly u výstavy a prodávaly jsme. Nejrychleji se
prodaly jako vždy svícny, které vyráběly holky z osmé třídy a my deváťačky. Když to všechno skončilo, pomohli jsme uklidit výstavu
na chodbě a mohli jet domů. Tento den se velmi vyvedl a i paní
učitelky nás chválily. Další den během první vyučovací hodiny si
žáci mohli koupit to, co zbylo z výstavy a udělat tak někomu radost.
Napsaly: Péťa Kalinová a Jana Laštovičková - 9. třída
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Dne 17.12.2015 jsme se po druhé vyučovací hodině sešli před prvním stupněm.
Když jsme se všichni sešli, šli jsme společně na
generální zkoušku do kostela. V kostele
probíhala generálka dost chaoticky, protože
nebyli všichni secvičení a ještě chyběl klavír.
Ale nakonec se všechno secvičilo a dokonce i
ten klavír přivezli. Kolem jedenácté hodiny
jsme se společně vrátili do školy a ještě se učili.
Přibližně po 15. hodině jsme se začali strojit a
připravovat na vánoční koncert. Ve čtvrt na
čtyři jsme společně odcházeli do kostela.
Protože v kostele byla zima, byli jsme teple ustrojeni. O půl čtvrté začal koncert,
nejdříve hosty přivítal pan ředitel a poté Eliška Žďárská – žákyně 9. třídy.
Koncert zahájila první třída s paní učitelkou Baudyšovou. Při vystoupení
nejdříve zpívali písničku, poté říkali
básničku. Po vystoupení přišel na řadu
sbor, který zpíval spoustu písniček a
recitoval hodně básniček. Dále ještě
recitovaly: Silvie Pavlová, Věra Jarošová,
Natálie Kudrnáčová, Nikola Murynová a
Valentýna Nováková. Po recitaci přišel na
řadu Filip Martinec, který hrál na kytaru a
Anička Šiborová, která zpívala. Na
koncertě jsme také slyšeli klavír a flétny,
na které hráli: Kateřina Martincová,
Matyáš Bílý, Adéla Kaněrová, Jitka
Nýčová, Nicol Melicharová, Natali
Kudrnáčová a další.
Eliška Žďárská
zpívala „Ódu na radost“ a nakonec měla
závěrečnou řeč, po které skončil koncert, a
téměř všichni šli do školy, kde probíhal
Den otevřených dveří.
Napsaly: Eliška Žďárská, Kateřina Martincová – 9. třída
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Vánoční prázdniny
Na Štědrý den jsme jeli k babičce Janě do Lhoty za Červeným
Kostelcem. Asi ve čtyři hodiny odpoledne jsme jeli domů, dali si
štědrovečerní večeři a šli k babičce do garsonky, kde jsme čekali na
Ježíška. Asi za třicet minut zazvonil zvoneček a my se šli podívat, co
Ježíšek pod stromečkem nechal. Měla jsem tam čtyři dárky. Ten,
s kterým jsem si celý večer i druhý den hrála, byla kostka z magnetických
kuliček. Dalšími dárky byly: hodinky, anglický slovník k magické tužce
od Albi a polštářek. Druhý den jsem se vzbudila a chvíli jsem si četla
knížku. Když se vzbudili i sourozenci i rodiče a všichni jsme se oblékli,
Lucie Kunová - 1.třída
šli jsme do garsonky k babičce Vlaďce, která tam už čekala s tetou Zuzkou a
její rodinou. Po chvíli přijela i teta Veronika s rodinou. Pak jsme si rozbalili dárky. Dvacátého šestého prosince
jsme jako každý rok odjeli na celý den k babičce Janě. Tam mě čekaly dva dárky, a to dalekohled a FIMO hmota.
Ten den jsem měla 13. narozeniny. Oslavu jsme však odložili až na 5.
prosince. Dvacátého sedmého prosince jsme byli v zoologické zahradě
v Praze a dvacátého osmého v aquaparku v Karpaczi, kde mají hodně teplou
vodu. Když jsme byli ve venkovním bazénku (bylo to už asi v 5 večer), už
mrzlo, takže jsme tam moc dlouho nebyli. Taky tam měli vlnobití. U kraje
to byly rány, až jsme se minimálně o metr posunuli. Prázdniny jsem si moc
užila a už se těším na další Vánoce.
Napsala: Jitka Nýčová – 7. třída
Dne 18. 12. 2015 jsme šli tento rok naposledy do školy. Ve škole jsme odklízeli po
výstavě a po úklidu začali rozbalovat dárky. Nejdříve začali rozdávat dárky paní
učitelka podle jmen. Po rozdání našich dárků si své dárky prohlédla paní učitelka
Marelová, dostala jich od nás spoustu. Většinou věci pro miminko a svíčky. Potom
jsme rozbalovali my. Já jsem dostala od spolužáků a spolužaček plyšovou veverku,
sovičku na solární pohon, plyšovou pandu, náhrdelník, skřipce, aroma lampičku,
Markétka Hylmarová - 1.třída
bločky a svíčku. Od paní učitelky jsme dostali pravítko, gumu a trička, která jsme si
objednali a zaplatili. Pak jsme si začali povídat a dívat se na film. Když bylo 11:30, začali jsme odcházet domů. Když jsem
přijela domů, naobědvala se a odjela do ZUŠ v Jaroměři. Tam jsme hráli hry a povídali jsme si. Potom pro mě přijel tatínek
a odvezl mě domů. Doma jsme vyrovnali nákup a dívali se na film. Dalšího dne jsme uklízeli a otíraly prach. Po úklidu
jsme šli se sestrou Míšou na procházku. Když jsme přišli z procházky, tak jsme si do půl desáté hráli a pakl šli spát.
V neděli jsme vysávali, myli okna a později jsme jeli na nákup. Z nákupu jsme se vrátili pozdě večer, a protože jsme byli
unavení, tak jsme šli brzo spát. 21. – 23. jsme byli sami doma a občas šli
k babičce a dědovi, nebo chodili na procházku ven. A konečně 24. Prosince, jak
jsme se vyspali, tak jsme začali zdobit stromeček. Nejdříve jsme na něj dali
světýlka, poté ozdobičky, řetězy, bonbony a hvězdu na špičku stromu. Potom
jsme se dívali na pohádky. Kolem páté hodiny jsme se začali strojit a připravovat
na štědrovečerní večeři. Okolo šesté hodiny jsme šli ven a čekali na Ježíška. Za
chvíli jsme uslyšeli zvoneček a utíkali nahoru do obývacího pokoje. Pod
stromečkem jsme uviděli plno dárečků. Začali jsme rozdávat a rozbalovat.
Všichni jsme byli spokojeni. Nejvíce se radovala sestřička Michalka, protože
dostala tašku, penál, fixy, gumu, desky a cvičební úbor, protože má jít do první
třídy k nám do Chvalkovic. Ale dostala i spoustu dalších věcí, hraček a strojení.
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Michal Pokluda - 1.třída

Tatínek dostal ponožky, jídlo, strojení a pivo. Maminka dostala věci na vaření a na zkrášlení. Já jsem dodala spoustu
strojení, výletní kufr, tašku věci na vyrábění. Potom přišli všichni z rodiny a začali nám povídat, co dostali. Když bylo
deset hodin, šli všichni domů a my spát. Byl to bezva den. Dalšího dne jsme odjeli za babičkou a dědou do Seče, kde nás
čekali další dárky.
Napsala: Eliška Žďárská – 9. třída

Loučení s paní učitelkou Marelovou
Dne 15.1.2016 odcházela naše skvělá třídní učitelka Mgr. Kateřina Marelová na mateřskou dovolenou. Celá
třída jí koupila dárek a paní učitelka vůbec nic netušila. Měli jsme jí třetí hodinu na matematiku. Na začátku
hodiny jsme si řekli známky ze čtvrtletních prací a výsledné známky, které jsme si zasloužili na vysvědčení.
Asi v půlce hodiny, pod záminkou odchodu na WC, jsem šla splnit tajný úkol. Měli jsme to s třídou
domluvené. Úkolem bylo vyzvednout Adama a Aleše z
hodiny a také vyzvednout u pana školníka dárek.
Společně jsme vstoupili do třídy a Aleš předal paní
učitelce kytici 39. rudých růží a krásně zabalený dárek.
Paní učitelka vůbec nic netušila a byla z toho hodně
překvapená, dojatá a zároveň šťastná. Moc nám
děkovala. My jsme byli strašně rádi, že se překvapení a
zároveň přepadení povedlo.
Celá třída i poté šla ven udělat pár posledních fotek na
památku. Ve třídě nám paní učitelka řekla, že pro nás
taky něco má a na chvilku odešla. Za chvilinku přinesla
čtyři pizzy. Janička s Honzíkem nám z toho až brečeli. Když jsme dojedli pizzu, tak jsme paní učitelku
poprosili, aby si rozbalila dárek. V krabici uviděla bílý
polštářek s fotkou celé třídy a se jmény. Moc se jí líbil a prý
bude ležet v postýlce u miminka. Také s polštářkem jsme si
udělali fotky. Ke konci hodiny jsme všichni paní učitelce
poděkovali a ona nevydržela a pár slziček upustila. Z další
hodiny fyziky si toho moc nepamatuji, protože jsem
nevydržela a celou jí probrečela. Také jsme se domluvili, že
zajdeme ještě za paní učitelkou a uděláme hromadné objetí.
Paní učitelka nám slíbila, že se za námi v pondělí ještě přijede
podívat a znovu se rozloučit. Za celou třídu děkuji za to, jaká
jste byla skvělá třídní učitelka. Přejeme vám hodně štěstí, zdraví a to nejkrásnější miminko na světě. Máme
vás moc rádi. Vaše úžasná devátá třída.
Napsala: Petra Kalinová s pomocí 9. třídy

Vaše redakce časopisu KM, MH.
Číslo 55 bylo vydáno 28. ledna 2016 v počtu 140 výtisků.
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