Poškolák
PÍŠÍ A KRESLÍ ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHVALKOVICE
Školní rok 2021/22
Milí čtenáři,
přeji všem pohodové a prosluněné léto. Všem dětem a žákům blahopřeji
k pěknému vysvědčení a přeji krásné dva měsíce prázdnin.
Konečně jsme se mohli učit celý rok. Moc si toho vážíme. Byl to rok plný dřiny,
kdy jsme se snažili dohnat mezery související se zavíráním škol. Škola však není
jen o vzdělávání. Celý časopis je plný fotografií a článků, které Vám přiblíží, co se
ve škole dělo. Děti z MŠ a žáci ZŠ jezdili na výlety a účastnili se divadelních
představení, přednášek a exkurzí. Uskutečnilo se plno třídních akcí a zábavy.
Jsem ráda, že nám pomáhají i rodiče.
Někteří rodiče nám dávají sponzorské dary, za což velmi děkuji. Ale důležitá je
i účast rodičů na akcích třídy a školy. Děti se chtějí pochlubit, co se naučily a pro
rodiče vyrobily. Rodiče v závěru školního roku vyplnili dotazníky spokojenosti,
z nichž vyplynulo mnoho zajímavého. Tyto připomínky jsou inspirací pro naši
práci.
Poděkování patří všem zaměstnancům školy, kteří toho letos museli zvládnout
více než dříve. Jednalo se zejména o dezinfikování všech prostor školy
a testování. Pro učitele byl tento rok výzvou. Distanční výuka učitele prověřila,
ale přišla další nemilá překvapení. Velké mezery ve znalostech a nutnost
doučování, vysoká nemocnost související s Covidem19 a příchod ukrajinských
žáků. S tím vším se museli učitelé vyrovnat. Všichni odvedli velký kus práce,
někdy se dařilo lépe, někdy méně.
Teď je důležité nabrat síly, abychom mohli v dalším školním roce s novým elánem
pokračovat.
Závěrem děkuji panu starostovi, zastupitelstvu Obce Chvalkovice a Školské radě
za podporu školy.
Mgr. Markéta Ulrychová, ředitelka školy

Lyžák 2022
Všichni říkají, že lyžák je něco, na co budete
vzpomínat celý život a už chápu proč.
Naše třída se od příchodů nových žáku z 5. třídy čím
dál tím víc sbližuje, a to díky výletům, akcím
a společně stráveného času, takže LYŽAŘSKÝ VÝCVIK
tomu mohl ještě víc napomoct.
Ta představa, že s mojí třídou budete trávit 5 dní celé
dny včetně nocí je hodně strašidelná, ale na druhou
stranu se těšíte, protože poznáte spolužáky z jiného
pohledu než z toho školního.
Řekla bych, že každý ať už to přizná nebo ne, se těšil
tak moc, že byl natěšený několik týdnů dopředu.
Přípravy byly víc než složité (teda aspoň u mě), je to totiž jako když jedete na dovolenou, taky máte
stres, abyste na něco nezapomněli, protože víte, že už se zpátky vracet nebudete.
Všechno jsem měla pečlivě zabalené, hlavně abych na něco nezapomněla a abych měla dobře zajištěné
lyže a snowboard tak, aby během přepravy dodávkou nelítali vzduchem.
To by nemohlo být jinak, než že bych jela na nádraží s mojí nejlepší kamarádkou Hanďou. Když jsme
tam přijely s těmi zavazadly a kufry, vypadaly jsme, jak když se stěhujeme mnohem na delší dobu než
na 5 dní.
Byly jsme tam trochu dřív a nervy a stres stoupal, byly
jsme plní očekávání, taky jsme si říkaly, jestli toho
nemáme zbytečně moc, ale když jsme viděly zavazadla
ostatních, tak ty naše byly oproti nim malá.
Když se někam balím, tak se řídím heslem: radši si
zabalit víc, než abych pak něco neměla.
Už jsme byli všichni na nádraží a mohlo se vyjet,
dodávka se zavazadly už odjela, tak teď jsme mohly
jet i my.
Cesta do Radvanic, kde jsme měli ubytování, byla
velmi zábavná, protože když jste kdekoliv s Hanďou,
tak se rozhodně nenudíte.
Po příjezdu vlakem do Radvanic jsme museli kousek dojít pěšky k penzionu, ale cesta utekla rychle
stejně tak jako celý týden tam.
Asi největší dilema jsem měla z toho, že tam jedeme s 8. třídou, protože jsme
neměli úplně nejlepší vtahy a tam se to všechno změnilo a jsem za to ráda.
PONDĚLÍ bylo seznamovací, hned odpoledne jsme vyrazili na svah
a začalo rozřazování do jednotlivých skupinek.
V ÚTERÝ jsme jeli s menší skupinou na větší svah do Petříkovic, bylo to
nejlepší odpoledne za celý týden, protože když jezdíte už pár let a na
větších svazích a tady máte jezdit na mini kopečku, tak jste rádi, když na
jedno odpoledne vypadnete a pořádně si zajezdíte s fajn lidmi.
Tereza Sládková – 9. tř.

STŘEDA bohužel neproběhla bez úrazu, při výšlapu na rozhlednu Žaltman
spadl na jednoho kluka kus ledu z rozhledny na hlavu. Jinak až na tenhle
úraz byl ten den super.
ČTVRTEK nebyl o moc klidnější, když nad tím teď přemýšlím, tak jsme
měli pořád co dělat a byl neustále nabytý program. Ten den jsme měli
závody ve slalomu, na což jsem se hrozně těšila, protože miluju závodění
a ještě víc zimní sporty.
PÁTEK jsme zakončili balením a lítáním po pokoji, když jsme sháněli
všechny věci. Pak už jen následovala cesta domů.
Těch zážitků a příhod se tam stalo trochu víc, ale většinu nechám
v soukromí.
A nakonec bych chtěla říct, že ať už se na tomhle lyžáku stalo cokoliv,
nebo ať už mě někteří pěkně štvali, tak jsem si to moc užila a děkuju
všem, kteří mohli být součástí tohohle lyžáku 2022, byl nejlepší. Chtěla
bych jen podotknout, že jsme si odtamtud odvezli malý dáreček jménem
covid.
Lucie Kunová – 7. tř.

Moje Jarní prázdniny
Moje jarní prázdniny začali tím, že jsme jeli do Fly Zone. Po Fly Zone jsme
šli domů a balili se na Slovensko. Na Slovensko jsme jeli autem a mamka
řídila. Na Slovensku jsme jeli do Oravic na chatu. Pod chatou bylo
koupaliště, vedle koupaliště byla sjezdovka pro lyžaře. My jsme jeli do
Vítanova na lyže. Na lyžích jsme jezdili každý den a trošku jsem se učila
na snowboardu.
Tereza Loncová – 4. tř.

Žáci 2. třídy

Bruslení
Bruslení ve Dvoře Králové se mi letos hodně líbilo,
protože jsme hráli hokej, sice jsme prohráli, ale to
nevadí, stejně jsme 4x měnili družstvo. Když jsme jeli
poprvé tenhle rok, tak jsem se bál, že se na ledu
neudržím, ale nakonec jsem hrál hokej bruslemi.
Nejvíce se mi líbilo to, že se nikomu nic nestalo a že
jsme si to všichni užili. Nejméně se mi líbilo to, že jsme
tam byli jen hodinu a půl.
Michal Fischer – 6. tř.

Žáci 2. třídy

HURÁ, KARNEVAL!

Viktorie Švecová – 8. tř.

Den 3. březen 2022 byl po naši 2. třídu dnem
karnevalovým. A tak místo žáků připravených na
vyučování se třída zaplnila princeznami, piráty, rytíři,
zvířátky, vílami a jinými kouzelnými bytostmi.
Společně jsme si vyzdobili třídu, na stolky prostřeli
vlastnoručně vyrobené jednohubky, nechybělo ovoce,
ani lákavé koblížky-mňam!! A až potom karneval
začíná! Tanec střídaly písničky, zábavné soutěže,
„mlsanda” u stolečků, plnění úkolů z oblasti zábavné
matematiky a českého jazyka, nechyběla oblíbená „židličkovaná”. Za svoje masky jsme byli všichni
odměněni veselými obrázky. Čtyři dopolední hodiny utekly jako voda… A my se těšíme na další zábavné
aktivity.
Žáci 2. třídy

DIVADLO
Ve středu 16. 3 jsme byli se školou v divadle „Beránek” (Náchod). Představení
trvalo zhruba 1 hodinu a 20 minut. Divadlo nám předvedli pán a paní. Nejvíce
se mi líbila písnička: We Will Rock You. V posledním představení jsme svítili
blesky na mobilu. Po divadle jsme měli 45 minut rozchod po náměstí. Já jsem
chodila po náměstí s Aničkou a Matějem, byli jsme u ťamanů v restauraci.
Koupili jsme si nějaké sladkosti atd… (a ještě jsem si koupila sluneční brýle).
Zhruba v 11:10 jsme nastoupili do autobusu a jeli zpátky do školy.
Natálie Augstová – 6. tř.

Pohádka o Honzovi
V pondělí dne 28. 3. odjeli žáci 1. – 3. třídy do náchodského Beránku na dětské představení „Pohádka
o Honzovi“. Děti se na pohádku velmi těšily, neboť jsme skoro dva roky žádné divadlo neviděli.
Známá pohádka na motivy příběhu Josefa Lady vyprávěla o nejlínějším mládenci, kterému sudička
předpověděla, že právě on zabije draka a dostane princeznu za ženu. S Honzou to však ani nehnulo,
ležel celou dobu na peci. A štěstí nakonec přišlo za ním.
Pohádka byla protknuta interaktivní komunikací s dětským publikem, které pomáhalo pohádku
vypravovat.
HV

Holčičí koleda
10. dubna jsme měly holčičí koledu. Ve čtvrt na devět jsme měly sraz
u Švecových. Dvě Loncovy, jedna Fofová, dvě Augustovy, tři Nýčovy
a jedna Švecová. Dohromady nás bylo devět. Čekaly jsme na Nýčovy,
když konečně přišly, tak jsme šly vykoledovat Matěje. Dostaly jsme
Žáci 5. třídy
koledu a šly jsme k Nýčům. Potom jsme obešly celou vesnici a končili
jsme u Fofů. Verča zůstala doma a ostatní holky šly domů. Šly jsme domů a začaly jsme se flákat.
Klára Nýčová, Markéta a Tereza Loncová, Veronika Fofová a Amálie Augustová - 4. tř.

Hvězdárna
26. 4. jsme jako 5. třída vyrazili do hvězdárny v Hradci Králové. Cesta byla docela dlouhá, ale když jsme
přijeli, stálo to za to. Nejdříve jsem si tam koupil jedlé peníze a pak jsme šli dovnitř. Vešli jsme do
místnosti, kde to vypadalo jako v divadle
a zároveň jako v kině. Nad hlavou nám
promítali vesmír. Přišlo mi, že se
pohybujeme my, ale pan průvodce nám
vysvětlil, že se pohybuje nebe nad námi.
Bylo to hodně hustý. Rychle to uběhlo
a my jsme pomalu museli zpátky. Ještě,
než jsme odešli, nám ukázali velký
dalekohled, ale ten už jsem viděl.
Žáci 5. třídy

Čarodějnice ve škole
Ve čtvrtek 28. dubna
jsme měli ve škole
čarodějnice, měli jsme
mít oblek a paní
učitelka nám koupila
buřty. Kdo chtěl, si
mohl vzít svoje. O 4.
vyučovací hodině jsme
šli na hřiště a šli jsme
hrát fotbal a vybiku.
Postupně jsme šli opékat a já si donesla svoje. Se Sofinkou jsme se
rozdělily a opekla jsem nám je. O páté hodině jsme si hráli.
Veronika Fofová a Sofie Linhartová – 4. tř.

Návštěva nové hasičské stanice v Jaroměři a
Ptačího parku Josefovské louky
V pondělí dne 2. května čekala 1. – 3. třídu poznávací
exkurze v Jaroměři a Josefově.
Jako první jsme navštívili nově postavenou hasičskou
základnu v Jaroměři. Prohlédli jsme si hasičská auta
s kompletním vybavením pro různé druhy požárů.
Pracovníci nám ukázali vnitřní prostory základny, řídící
centrum, odpočinkové centrum i posilovnu. Prakticky
dětem předvedli sjezd po požární tyči.
Nakonec děti absolvovaly jízdu v hasičském voze
s rozsvícenými majáky. Návštěva byla moc fajn a děti
si ji užily.

Poté jsme se přesunuli do ptačí rezervace pod Josefovem. Čekala
nás pěší cesta s průvodcem, který nás na jednotlivých stanovištích
seznamoval nejen s ptačími obyvateli, ale i s živočichy, žijícími ve
vodě a volně se pasoucími zvířaty na loukách (osel, pratur, kůň).
Velice zajímavé bylo pro děti stanoviště s malou vodní tůňkou, ze
které si děti lovily nejrůznější živočichy a rostliny (larvy vodních
vážek, vodomila, vodoměrku, pulce apod.)
V cíli cesty nás čekala maketa vodního koryta (původního a nově
upraveného) s výkladem pana průvodce.
Celé dopoledne nás provázelo slunečné počasí a exkurze se
opravdu vydařila.
HV a NK

Žáci 2. třídy

Setkání žáků a rodičů 2. třídy
Z POHLEDU DĚTÍ:
Marek s kopřivami, opékání a houpačka.
Mně se líbilo všechno a buřtík byl výborný a nejvíc ze všeho mě
potěšilo, že jsme se všichni sešli.
A ještě potůček, prolézačky a opékání buřtů.
Jak jsme byli ve vodě a stavěli hráz. Setkání rodičů a dětí 2. třídy
– tentokrát na Bokouši.
Líbilo se mi:
Jak jsme šli stopovanou, opékali jsme buřty, žampiony, maso
a chřest. Měli jsme také buchty, které upekly naše maminky. Měla
jsem tam hodně kamarádů.
Jak jsme stavěli hráz a jak jsme se koupali v potůčku.
Mě bavilo velké hřiště, mohli jsme kopat s míčem, hrát fotbal
a také střílet ze vzduchovky.
Mně se líbilo v potoce, a že jsme mohli dělat hvězdy a přemety.
Jezdili jsme parkur na látkových konících.
Stopovaná byla skvělá, mamky s námi také tancovaly.
Z POHLEDU PANÍ UČITELKY:
Dobrý nápad ze strany rodičů a paní učitelky byl podpořen a 19. 5. 2022 byl dnem těšení se na
patnáctou hodinu, kdy jsme se všichni – děti, rodiče, prarodiče a příbuzní sešli před MŠ na Bukovině.
Pomocí hry stopovaná s hledáním fáborků a plněním úkolů na trase jsme dorazili do krásného areálu
Bokouš uprostřed lesa. Potůček, který tudy protéká, se stal pro děti neskutečnou atrakcí, pro rodiče
prostorem pro relax a příjemné popovídání. Celou atmosféru dokreslila hudba a také ovoce, zelenina,
koláčky a koláče, cukrovinky od maminek. Tatínkové pomohli s rozděláním ohně, opékáním, grilováním,
obstaráním hudby, střelbou ze vzduchovky, vařením kávy a přepravou potřebných pomůcek do areálu.

Děti ve svém povídání krásně popsaly, co všechno zažily, co se
jim líbilo. Otázky: „Kdy sem zase půjdeme? To už jdeme domů?”,
vypovídají o spokojenosti a neskrývaném nadšení dětí. V tuto
chvíli dokonce zapomněly na mobilní telefony a my jsme si s rodiči
uvědomili, jak málo, byť obyčejný potůček, stačí k zábavě.
Setkání hodnotím jako velmi zdařilé. Děkuji za vřelé přijetí
Verunky, Nazarije a jejich rodin mezi nás. Velice si vážím pomoci
a vstřícnosti rodičů a kolegů při organizování a přípravě. Bez Vás
bych to nezvládla, je mi potěšením pracovat s takovýmto týmem.
Moc děkuji. Usínala jsem unavená, ale moc spokojená.
JB
Z POHLEDU RODIČŮ:
Na jedné z třídních schůzek měly maminky chuť se sejít,
a tak naše paní učitelka dostala skvělý nápad. Řekla:
„uděláme si stmelovací akci pro rodiče s dětmi”. A jak řekla,
tak bylo! Ve čtvrtek 19. 5. jsme se všichni sešli v 15 hodin
u školky ve Velké Bukovině. Některé děti s sebou měly
rodiče, jiné prarodiče, ale také tety, strýce a sourozence. Šla
nás pěkná skupina! Cestou do cíle byla připravena
fáborkovaná s úkoly, které naše děti plnily s nadšením
a zápalem (vlastně nejen děti). Cílem byla táborová osada
Bokouš, kde byl pro děti připraven poklad ve formě sladkostí
a pro rodiče ve formě kávy a sladkého pohoštění, které
upekly některé maminky.
Kdo chtěl, mohl si na místě opéct buřty, ogrilovat maso
a jiné laskominy. Jelikož nám počasí opravdu přálo, mohly
děti běhat v potoce, vyzkoušet si hobby horse (jízda na
plyšové hlavě koníka), nebo si zastřílet ze vzduchovky.
Nejvíce se jim však líbilo jen tak pobíhat a užívat si čas se
svými kamarády. I dětský doprovod se tmelil a povídal si
o všem možném i nemožném.
Moc děkuji za přípravu akce, a vůbec celkově za přístup
paní Baudyšové! Protože udělat ze třídy partu, ve které je
každý vítán a brán, je nelehký úkol, ale naše paní učitelka
ho zvládla a nadále zvládá.
Za rodiče žáků 2. třídy AP

Žáci 5. třídy

Žáci 2. Třídy

Dopravní hřiště
25. května jsme jeli na dopravní hřiště do Náchoda.
Měli jsme sraz u obchodu. Čekali jsme v dešti asi ještě
5 minut a konečně přijel autobus. V něm seděli nějací
spolužáci. Jeli jsme až na hlavní autobusové nádraží
v Náchodě. Následovala 25 minutová cesta na hřiště.
Dorazili jsme na hřiště, ale byly tam ještě další dvě
školy, které ten den zrovna psaly test. Protože pršelo,
tak jsme šli za nimi do třídy, kde se zrovna žáci na test
učili. Proto jsme měli polovinu teorie. Když už šli psát
test, tak my
jsme šli jezdit na kola. První jsme si zopakovali značky a potom
jsme mohli jít na kola. Kdo dvakrát nezastavil kolo na stopce, tak
šel chodit přes přechody. Na kole jsme jezdili cca hodinu. Když
jsme dojezdili, tak jsme šli znova poslouchat teorii, a když jsme
skončili, tak jsme se přemístili na autobusové nádrží, kde jsme šli
do obchůdku uvnitř. Zanedlouho nám jel autobus do České
Skalice, kde jsme museli přestupovat. Odtud jsme jeli do
Chvalkovic. Po příjezdu někdo šel do školy na oběd a někdo domů.
Už se těším na 8. června, kdy budeme psát test a pokud
uspějeme, tak dostaneme průkaz cyklisty.
Veronika Fofová – 4. tř.

8. třída – Exkurze HK
Ve čtvrtek 26. 5. 2022 jsme jeli na exkurzi na Střední
školu SŠSOG v Hradci Králové. Měli jsme si tam
vyzkoušet různé obory, které jsou vyučovány na této
škole. Žáci střední školy pro návštěvníky připravili různá
odborná stanoviště.
Když jsme přišli do školy, tak nám nejdříve řekli, jak
bude exkurze probíhat. Přidělili nám jednoho žáka, se
kterým jsme chodili po stanovištích. Jako první byli
pekaři, tam jsme si zkusili uplést vánočku. Po chvíli
jsme přešli na další stanoviště k zahradníkům. Podívali jsme se na květiny a pokračovali jsme
k prodavačům, kde nám řekli, jak poznat falešnou bankovku a zabalili jsme si krabičku. Obor hotelnictví
a cestovní ruch mě zatím bavil asi nejvíc. Namíchali jsme si tam drinky, které nebyly moc dobré, ale šlo
to. Také tam byl takový kvíz, ale ten jsme radši nezkoušela. Stanoviště číšník, tam jsme se podívali na
různé příbory a řekli nám, na co se využívají, a poskládali jsme si něco z ubrousků. Jako další stanoviště
byl fotograf, ale tam jsme byli jen chvilku. Aranžér mě taky moc nenadchnul, ale zato sportovní
management byl mnohem lepší. Většina třídy si zahrála volejbal a zbytek jen odpočíval. Na dvě
stanoviště jsem se fakt těšila, a to na kadeřníka a kosmetičku. U kadeřníka barvili vlasy a u kosmetičky
dělali zase tetovaní, ale ne opravdové. Strávili jsme tam asi nejvíce času. Pak jsme byli jen u cukráře
a dalšího zahradníka. Nakonec jsme šli do Auparku.
Hana Jarešová – 8. tř.

Přednáška
Ráno jsem se nemohl dočkat, až budu ve škole, protože jsme měli
mít přednášku o silničním provozu a focení. Nejvíce jsem se těšil
na tu přednášku, protože mě zajímalo, co se nového dozvím. Po
první hodině jsme se šli fotit a potom jsme se vrátili do třídy. Když
jsme se vrátili do třídy, tak jsme se nasvačili a pak jsme šli do
vedlejší třídy na tu přednášku. Než přijel pan policista, tak to trvalo
ještě docela dlouho. Když přijel, tak nám říkal o značkách,
o nejdůležitějších věcech, které musí mít každé kolo. Také nám
vyprávěl, co se stalo jeho kamarádovi. Jel z kopce, najel na kámen
a vyletěl přes
kolo jak nějaká
holubice
a
kutálel se dolů.
Přitom se mu rozřízla tepna a spustilo se mu
krvácení. Naštěstí tam byl pán, který roztrhl kraťasy
a pevně zranění omotal. Pan policista také okřikl
zlobilce, kteří otravovali a když to opakovali, tak jim
vyhrožoval, že je vyhodí, myslím, že je to dobře, že
byl hodně přísný. Nakonec jsme všichni dostali
pěkné sešity.
Daniel Svatoš - 6. tř.

„JAK BYLO V HAVLOVICÍCH?“ Se školkou.
Na začátku měsíce června jsme jeli se
školkou na dvoudenní výlet do Havlovic.
Ráno jsme se natěšení sešli ve školce. Děti
se rozloučily s rodiči, nasvačily se a vydaly
se na autobus. Jeli jsme linkovým
autobusem s přestupem v Malé Skalici.
Cesta byla klidná, 30 dětí a 6 dospělých.
Do Havlovic jsme přijeli chvilku po desáté.
Ubytovali jsme se v TJ Sokol. Každá paní
učitelka měla na pokoji skupinku dětí, o kterou se starala. Děti si rozdělaly dobrůtku od rodičů a už
jsme vycházeli směr hrad Vizmburk. Cestou jsme měli naplánovanou návštěvu místního včelína
s přednáškou. Ta děti nadchla a zároveň jsme si tam opekli k obědu buřtíky. Poté jsme cestičkou na
hrad plnily úkoly vodníka Česílka a sbíraly jeho knoflíky, které cestou poztrácel.
Na hradě nás čekal hradní pán. Provedl nás hradem. A vyprávěl dětem různé příběhy, které je i po
náročném výstupu zaujaly. Posvačili jsme, doplnili pití a vraceli se zpět na ubytovnu. Tam nás čekala
teplá večeře a pak ještě chvilka na hřišti.
Pokud si myslíte, že byly děti unavené, tak ani náhodou. Skákaly na nafukovací trampolíně, točily se na
kolotoči – a to i poté, co měly v nohách deset kilometrů. Hodinka stačila, večer se blížil. Napít, vyčůrat
a spát. Noc byla na pár „kňournutí” klidná.

Ráno se děti nasnídaly. Uklidili jsme po sobě pokoje
a sbalili věci do batůžků. Celé dopoledne jsme strávili
na hřišti. Paní asistentka nám dovezla „hambáče” od
paní kuchařky ze školky. Po obědě ještě na ubytovnu
na buchtičku a čajíček. A hurá – žlutým autobusem
zpátky domů, do školky, kde už na nás netrpělivě
čekaly maminky…

Hlášky z výletu:
Na hradě v hladomorně při výkladu o mučení
neposlušných lidí Terezka řekla: „Pane, už prosím
mlčte nebo z vás budu mít noční můry”.
Karlička na nafukovací trampolíně na hřišti „Toto jsem
ještě neviděla, je to bezpečné? Ano? Tak já to
zkusím.”
Ondřej při výstupu na hrad. „Já už nemůžu, mám to těžký (batoh). Já mám vůbec těžkej život.”
Jeník: „A pojedeme zpátky žlutým autobusem? Dvakrát?” Odpovídám mu: „to víš, že ano”.
A tak jsme v Malé Skalici nastoupili omylem do žlutého autobusu do Jaroměře J.
Naštěstí jsme ještě stihli přestoupit do toho správného.
A ještě jedna oblíbená hláška všech:
„A paní učitelko? KDY UŽ TAM BUDEM?”

Děti a paní učitelky z MŠ

Žáci 1. třídy

Žáci 1. třídy

Výlet 2. třídy do Ratibořic
Výlet se vydařil i počasí se umoudřilo, moc jsme si to užili. Měli
jsme velké štěstí vidět programy ve mlýně i na zámku s oživlými
postavami.
JB

Legiovlak a pevnost Josefov
Samozřejmě to byl náš pořádný školní výlet. Sraz jsme
měli v 8 hodin před nádražím. Chvíli jsme čekali na
Horáce, ale nepřišel. Nebylo to nic překvapivého. Už
by měl buď zpoždění, nebo nepřišel vůbec. Tak jsme
vyrazili na Legiovlak. Uvítal nás pán, který měl na sobě
oblečení z té doby (1918-1920). Byl docela
sympatický, ale na začátku jsem mu rozuměla každé
3. slovo. No jo no, na slovenštinu jsem nebyla. Pustil
nám asi 10 minutový filmeček v 1 z vagonů. Bylo to
útulné. Pak nás vzal do vagónu, kde vojáci spali.
Povídal nám zajímavosti a dokonce nechal kolovat
zbraň, kterou používali. Myslím, že se jmenovala
Vintovka. Nevím to na 100%. Potom jsme prošli od vagonů těch vyšších až po nižší. Vždy nám k tomu
něco řekl. Uběhla chvíle a už byl konec, tečka, líbilo se mi to. Pak nás čekala cesta do Josefova. Bylo
nám dobře. Poslouchali jsme písničky z mého reproduktoru a povídali si s panem učitelem. Byla to super
procházka. Do Josefova jsme došli v dobré náladě a celí. Tam jsme museli počkat na Anet, Jirku
a Jakuba. Když přijeli, chvíli nato si nás vzala nějaká slečna. Vypadala sympaticky, ale zdání klame. Měli
jsme úkoly, ve kterých si myslím, že jsme byli lepší než tým Kristýny. Pak nás
zavedla do chodeb. Já a Kristýna jsme měly výhodu. Byly jsme menšího
vzrůstu, tak jsme se nemuseli krčet jako Tomek. Hezky nám povídala. Škoda
že někteří neposlouchali. Chodili jsme chodbami s lucernami, ale potom nám
řekla, ať je zhasneme a šli jsme po tmě. Šla jsem sama. Docela jsem se bála,
ale bylo to super. Nakonec jsme se podepsali. Šli jsme zpátky na nádraží
a potom domů. Byl to super výlet.
Kateřina Koukolová – 9. tř.

Tomáš Chládek – 9. tř.

Exkurze Farmet
Dne 10. 6. asi v cca v 9:45 jsme jeli autobusem do
České Skalice. Hned jak jsme dorazili, tak jsme šli asi
400 metrů do Farmetu. Mohli jsme si vyzkoušet hodně
věcí, např. dojení krávy, jak se dělá olej a jak se dělají
věci z olejky. Hned jak jsme si vše prohlédli, tak jsme
se šli vyfotit. Už nás to tam moc nebavilo, tak jsme šli
na zmrzlinu, já jsem si dal ledovou tříšť. Po zmrzlině
jsme šli na workout hřiště, tam jsme strávili asi 20
minut, a jeli jsme domů. Exkurze se mi moc líbila.
Jakub Petr – 7. tř.

Ostatní školní akce
Akademie

Výstava

Exkurze 7. třídy do Prahy

Výlet 8. třídy do Brna

Výlet 7. třídy do Jaroměře na laser game a bowling

Výlet 6. třídy do Mirakula

Výlet 4. třídy do ZOO Dvůr Králové nad Labem

8. třída – Den odborných dovedností na SŠSOGHK

Výlet 9. třídy do Prahy

Sběr papíru
Za první stupeň:
1. místo Kristýna Stolínová ze 4. třídy
2. místo Dominik Kozák ze 2. třídy
3. místo Nela Raticová ze 3. třídy
Za druhý stupeň:
1. místo Daniel Kozák ze 7. třídy
2. místo Petr Holubec ze 7. třídy
3. místo Leontýna Hoffmanová ze 7. třídy
Celkem se nasbíralo 2 060 kg.
Všem zúčastněným děkujeme.

ROZLOUČENÍ DEVÁTÉHO ROČNÍKU 2022
Tohle je úplně poslední článek, který od nás na této škole vidíte, a pomocí těchto slov se s Vámi také
chceme rozloučit. Naše třída byla občas jedna velká pohroma, ale z té lepší stránky nikdy nebyla nuda.
Základní školou ve Chvalkovicích jsme prošli úspěšně všichni a byli jsme tu spokojeni. Tohle byl náš
poslední rok a musíme říct, že ať jsme to asi nikdo z nás nečekal, bylo to docela náročné. Teď nás
čekají další čtyři roky náročného učení, ale každého na jiné škole. Každý z nás se těšíme na nové
prostředí, na nové lidi a jiný přístup. Trochu se bojíme, protože jsme divočáci a doufáme, že uděláme
dobrý dojem a nebudou žádné problémy. Tato škola nás toho naučila hodně a všichni se nás snažili co
nejlépe a nejvíce připravit na všechno nové. Děkujeme všem učitelům za každou snahu a hlavně za
každou minutu, co s námi strávili ve škole, protože všichni víme, že to s námi nebylo nejlehčí.
Nastávajícím deváťákům přejeme hodně štěstí a nervů jak u přijímacích zkoušek, tak celkově ve škole.

Žáci 9. třídy
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