
   
 

   
 

 Poškolák  
 

PÍŠÍ A KRESLÍ ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHVALKOVICE 
Milí čtenáři, 

jsem ráda, že naše škola je místem, kde se stále něco děje. V tomto školním roce se nám 

podařilo uskutečnit plno akcí a mnoho dalších je před námi. Naše škola se stále mění. 

Někomu možná připadá, že to jde pomalu, ale já se raduji z každého krůčku. V létě probíhala 

výměna kotlů v budově MŠ a rekonstrukce podlahy v jedné učebně MŠ, kde také paní 

učitelky a paní školnice vymalovaly. V budově ZŠ se malovalo na chodbě a v jídelně. Během 

podzimu se školy vyzdobily do různých oblečků podle probíhajících svátků a situace. Z MŠ 

se na vás díval krteček a muchomůrky, ve škole podzimní panenky s listím. A v zimě se 

výzdoba opět proměnila, stačí se podívat do oken. I školní chodby a třídy se stále proměňují. 

Naši žáci jsou velmi zruční a šikovní. Jejich obrázky a výtvory přináší mnoho radosti. Rodiče 

se o tom mohli přesvědčit na tvořivých dílnách, které probíhaly ve škole v listopadu. Zde si 

rodiče s dětmi vyráběli vánoční dekorace domů. Někteří žáci také vyráběli přáníčka 

k vánočním svátkům. Děti z MŠ a žáci z družiny tvořili přání pro pečovatelský dům 

v Jaroměři. Všem dětem a žákům děkuji za jejich práci, která přináší obdarovaným radost. 

Naši žáci dělají radost i svými vystoupeními. Někteří se účastní vítání občánků, jiní zpívají na 

rozsvěcování stromečku. Největší akcí byl koncert v kostele. Všem vystupujícím děkuji za 

reprezentaci školy a kolegům a kolegyním za přípravu dětí a žáků na tyto akce. Velkou 

odměnou pro žáky jsou výlety a exkurze. Zábavou je plavání a bruslení. 

Dalším zpestřením jsou dny, kdy se mohou žáci obléknout do kostýmů. To se jim podařilo 

hned několikrát. Za krásné kostýmy chválíme rodiče, jejich strašidla, čertíci a andílci byli 

nezapomenutelní. I paní učitelky svými převleky velmi mile překvapily. Všem, kteří pro děti 

a žáky chystají zábavu nad rámec vyučování, patří obdiv a dík.  

Škola je hlavně o vzdělávání. Ale učení nemusí být nepříjemné a škola nemá být místem, 

kam chodíme neradi. Uvědomuji si, že bez kamarádů, výletů a dalších akcí, by to nebylo 

ono. V našem časopise se dozvíte o našich akcích ještě více.  

Vám, čtenáři, přeji závěrem mnoho zdraví a štěstí v roce 2023 a škole přeji mnoho dětí 

a žáků. 

Mgr. Markéta Ulrychová, ředitelka školy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Žáci 3. třídy 



   
 

   
 

Novinky na ZŠ a MŠ 
Vymalování chodby 2. stupně, polepy na podlahu a schody. Rekonstrukce učebny MŠ. 

 

 

 

  

Magdaléna Kulhánková – 7. tř. Žáci 8. třídy Sandra Šimerdová – 3. tř. 



   
 

   
 

Školní poradenské zařízení 
Naše škola poskytuje poradenské služby, které zajišťuje školní 

poradenské pracoviště. Působí v něm paní ředitelka, výchovný poradce 

a školní metodik prevence, kteří spolupracují zejména s třídními učiteli, 

případně s dalšími pedagogickými pracovníky školy. Vychází 

z preventivního programu, který je nedílnou součástí školního 

vzdělávacího programu.  

Cílem toho našeho je, aby se preventivní výchovně vzdělávací působení 

stalo neoddělitelnou součástí výuky a života školy a celkového způsobu 

života žáků. Důležitý je i individuální přístup k jednotlivým žákům. 

Zvýšenou pozornost věnujeme dětem s vývojovými poruchami učení 

a chování a pomáháme jim k jejich kompenzaci. Nabízíme volnočasové aktivity a programy, kde se 

mohou uplatnit všichni žáci. Důraz je položen na informovanost žáků ve vyučovacích a třídnických 

hodinách a rodičů při třídních schůzkách nebo individuálních setkáních. 

Témata k řešení prevence byla vybrána z dotazníků pro rodiče. V tomto roce bylo aktuální oblastí 

„Jak vést dítě ke zdravé sexualitě“. Proběhla beseda pro rodiče a poté pro žáky jednotlivých tříd. Aby 

byla péče kvalifikovanější, zveme si do školy odborníky. Besedy jsou vítané i žáky samotnými, protože 

jim alespoň trochu přibližují situace, v nichž by se mohli ocitnout. 

V dalším pololetí plánujeme besedy na téma „Zdravá strava a duševní zdraví“. 

Cílem našich preventivních programů je pomoci žákům vyrovnat se se složitými životními situacemi, 

které je obklopují. 

Klademe důraz na udržení stávající kvality školy, komunikaci, kooperaci a zdravý životní styl. 

Jana Baudyšová 
 

Malá technická univerzita u nás 

v mateřské škole 
Děti se ptají: „Kdo to k nám přijel? 

Copak je to za návštěvu?“ 

Je to paní lektorka, která nám ukáže, 

jak se staví různé stavby. 

Děti jsou natěšené. Dívají se na 

spoustu kostiček, co s sebou paní 

Lenka přivezla. Ta se představuje a vše 

jim ukazuje – krabici plnou kostiček 

lega, stavebnici s cestami, žlutou helmu 

a svítící vestu (co nosí policisté). 

„Nejdříve nám ukazuje plán města. Paní učitelka nás rozdělila do skupin a my děti společně postavily 

cestu ve městě. Podél cesty stojí domy. Na piktogramech nám ukázala druhy staveb. Něco jsme 

poznaly (třeba nemocnici, poštu). Potom jsme ve skupinkách postavily tyto domy. Ale pozor!!! Stavby 

se musí svazovat! Kdo to neprovázal, tomu se stavba mohla rozpadnout. Pracovaly jsme spolu, 

povídaly si a učily se nové věci.  Dívaly jsme se na naše město z ptačí perspektivy (ze židle). Hrály 

jsme hru. Stavěly jsme si městečko a dělaly kolečko kolem města. Nakonec jsme domy zakreslily 

Michal Fischer – 7. tř. 



   
 

   
 

jako kartografové do mapy města. Paní lektorka se těšila z naší práce a my také. Dostaly jsme od ní 

odměnu. A to diplomy (prý je to osvědčení, že to umíme). Pak jsme si s městečkem mohly hrát.“ 

„A co se líbilo Vítkovi?“ „Mně se líbilo stavění mostu, a že jsme po něm 

mohly přejít.“ 

„A tobě Tomáši?“ „Já jsem postavil čističku. Má 

několik filtrů a čistí vodu.“ 

Každému se líbilo něco. Většinou stavěli 

předškoláci. Ti se vydrží soustředit. Ostatní si 

hráli nebo jen pozorovali. 

Ve školce se účastníme tohoto projektu od 3. 11. 

2022 každý čtvrtek. Učíme se být kartografy, 

projektanty, stavíme mosty, věže, čističku 

odpadních vod, natahujeme vodu, elektřinu, 

kanalizaci, a ještě nás čeká stavění skládky 

a archeologické vykopávky. Celkem je deset 

lekcí z projektu, který dotuje Královehradecký 

kraj. 

V novém roce 2023 přejeme všem dětem i rodičům hodně štěstí, zdraví a hlavně úsměvů na tvářích. 

Děti a učitelky z MŠ 
 

První školní den 1. třídy 
Nastal nový školní rok 2022/2023 a naše základní 

škola přivítala opět nové žáčky – prvňáčky. Letošní 

první třídu tvoří celkem 15 dětí. Šest dívek a devět 

chlapců. 

Na slavnostní zahájení, které se konalo ve čtvrtek 

1. září, se přišli kromě rodičů a prarodičů podívat 

i hosté naší školy – paní ředitelka Mgr. Markéta 

Ulrychová a paní vychovatelka Lucie Kaněrová. 

Po úvodním proslovu paní ředitelky se děti 

jednotlivě představily před tabulí. Při té příležitosti 

byly pasovány z rukou třídní učitelky na prvňáčky, 

a přitom obdržely pamětní list, který jim bude 

navždy připomínat první školní den. Poté si děti 

prohlédly na lavicích připravené učební pomůcky a dárečky, které obdržely od našich sponzorů – 

BESIP a zajímavé pozornosti od Královéhradeckého kraje. Nakonec se děti odebraly k pianu za paní 

asistentkou Naďou, se kterou si zazpívaly známé písničky. 

Musím všechny děti velice pochválit, neboť první školní den 

zvládly na jedničku s hvězdičkou. 

Tento slavnostní den proběhl úspěšně a teď nás čekají další dny 

a měsíce, ve kterých si osvojíme mnoho nových poznatků. 

Všem žáčkům prvňáčkům přeji úspěšné vykročení do dalších 

dnů a hodně zdaru při plnění školních povinností. A rodičům 

mnoho trpělivosti v podpoře jejich ratolestí při vzdělávání. 

Hana Vojtěchová 

 
 

Lukáš Drapák – 3. tř. 



   
 

   
 

Prvňáčci poprvé v počítačové učebně 
30. září navštívili žáčci 1. třídy poprvé počítačovou učebnu, která jim bude 

v průběhu vzdělávání sloužit k rozvoji digitálních kompetencí. S obsluhou 

počítačů nám pomáhal pan zástupce a paní asistentka Katka. Žáky jsme 

přihlásili a vybrali jim program s názvem Didakta, který budeme také 

používat při procvičování naučeného učiva z oblasti českého jazyka, 

matematiky i prvouky. Dětem se práce na počítačích velice líbila, mohly 

si také nasadit sluchátka, do kterých jim hlasový průvodce říkal, co mají 

s každým cvičením dělat. Už teď se prvňáci těší na další návštěvy 

počítačové učebny. 

Hana Vojtěchová 
 

Návštěva 1. třídy v obecní knihovně 
V pondělí 5. září navštívili žáci 1. třídy poprvé Obecní knihovnu ve 

Chvalkovicích. Paní učitelka Bohumila Krausová, která má místní 

knihovnu na starosti, připravila pro 

děti pěkný program. Seznámila děti se 

základními informacemi – kde dětské 

knížky v knihovně vyhledat, že se dělí 

podle věkových kategorií, jsou 

označeny barevnými štítky atd. 

Ukázala dále dětem zajímavé knížky, 

které si také samy prohlédly, a jednu 

jim dokonce přečetla. Jmenovala se – 

Neotvírej tuto knihu!!!  

Budeme se těšit na další návštěvu. 

Hana Vojtěchová 
 

Plavecký kurz 
V letošním školním roce se žákyně a žáci 1. – 4. třídy naší školy opět 

účastnili plaveckého výcviku v náchodském bazénu. 

První lekce 7. září byla hodinou rozdělování dětí podle jejich plaveckých 

dovedností do čtyř skupin, se kterými potom instruktoři v průběhu 

celého kurzu pracovali. 

Pátého října byli již „plavci“ v polovině plaveckého kurzu. Celá tato lekce 

byla věnována hrám v bazénu – vodní pólo, závodivé hry dvojic, štafeta. 

Děti bojovaly nejen za sebe, ale především za celé své družstvo. 

I druhá polovina kurzu se nesla v duchu radosti z vody i překonávání 

bázně z ní, v duchu odvahy a nebojácnosti při zdolávání dalších 

plaveckých cílů. PLAVÁNÍ – AHOJ!  

Naděžda Kábrtová 

 

Jakub Říha – 1. tř. 

Anežka Šenfeldrová – 1. tř. 



   
 

   
 

Bezpečné nábřeží 
Ve čtvrtek 8. září navštívili žáci 1. – 6. třídy již 

čtvrtý ročník oblíbené osvětové akce složek 

ISZ v Hradci Králové na Eliščině a Smetanově 

nábřeží. Program byl připraven pro všechny 

věkové kategorie. 

V průběhu celého dne žáci viděli na obou stranách 

nábřeží policisty pořádkové jednotky v plné zbroji.  

Děti měly možnost shlédnout techniku a práci 

záchranných a bezpečnostních složek (policistů, 

hasičů, záchranářů, celníků, vězeňské služby aj.) 

a zároveň se dozvěděly informace o jejich 

fungování. 

Kynologové prezentovali ovladatelnost svých psů při vyhledávání omamných látek – zákrok 

policejních psovodů se psy při zákroku proti skupině delikventů, s nimiž se policisté občas setkávají. 

Mezi nejzajímavější ukázku patřila záchrana tonoucího z řeky Labe za pomoci vrtulníku. Zajímavé 

dále byly i ukázky hasičského záchranného sboru. 

Součástí programu byly i závody dračích lodí tvořené posádkami záchranářů. 

Naši žáci se zúčastnili nepřeberného množství zajímavých 

aktivit a domů si odvezli řadu dárečků (balonky, puzzle, 

odznaky se Soptíkem, vystřihovánky, omalovánky i propagační 

materiály). 

Doplňkem adaptačního výletu některých tříd byla návštěva 

muzea nebo procházka po Velkém náměstí s vyhlídkou na Bílou 

věž. 

Počasí nám přálo do chvíle, než se strhl prudký liják, ale to už 

nás chránila budova muzea. 

Přes velkou náročnost a množství návštěvníků se naštěstí nikdo 

neztratil a spokojeně jsme se vrátili domů. 

Jana Baudyšová a Hana Vojtěchová 
 

Žáci 2. třídy 



   
 

   
 

Exkurze ve Farmetu 
Ve čtvrtek 22. 9. 2022 jsme 8. a 9. třída jeli na 

exkurzi do Farmetu v České Skalici. Dopoledne pro 

nás přijel autobus. Nastoupili jsme a vyrazili. Po 

příjezdu na místo nás zavedli do přednášecí 

místnosti, kde pro nás byly připravené židle. Paní 

pracovnice nám vysvětlila program dne a poté 

pustila krátký film o vzniku Farmetu. Bylo to 

zajímavě zpracované. Následovalo oblékání do 

reflexních vest, abychom byli vidět, až půjdeme 

výrobou. Rozděleni na dvě skupiny jsme se pak 

vydali postupně k první zastávce, svařovně. Paní nám vysvětlovala, že svářeči mají přesný postup, 

jak co svařit. Dále vedla cesta do lakovny. Tam už čekala první televize. Celkem jich bylo 8. Na každé 

bylo video ke každé z částí výroby. Takhle jsme prošli až k poslední části výrobního procesu, 

smontování. Po prohlídce na nás už čekal pan Smola, který nám řekl ještě nějaké zajímavosti. 

Například že za týden se vyrobí až 28 strojů, nebo že nejdelší stroj je dlouhý 18 metrů. Teď přišla 

chvíle, kdy jsme se ho mohli zeptat na to, co nás zajímalo. Oběd, který si pro nás připravili, byl také 

dobrý, měli jsme kuřecí řízek s bramborem. Nakonec jsme se po obědě rozešli a autobus nás odvezl 

zpět do školy, odkud jsme už mohli jít domů. 

Eliška Mertlíková a Lenka Nýčová – 9. třída 
 

Stmelovací akce rodičů a žáků 1. třídy 
Ve čtvrtek 24. září se na brzickém hřišti konalo 

stmelování rodičů a žáků 1. třídy. Z celkových 15 

rodin přijelo jen 9. Ostatní byli buď nemocní, nebo 

se z akce omluvili.  

Jmenovitě musím moc poděkovat manželům 

Hanelovým, kteří nám poskytli v Brzicích prima 

zázemí. Připravili pro děti i rodiče vstupní hru 

„Šipkovanou“ s pestrými úkoly a spoustou 

sportovních stanovišť po hřišti (např. hod míčkem 

do úst dřevěného šaška, ping-pong, kuželky, 

skákání v pytlích, hledání PET víček s obrázky 

apod.). Nejvíce děti zaujala střelba vzduchovkou, 

tam bylo stále plno. 

Po sportovních aktivitách děti rodičům ukázaly, jaké 

jsou šikulky a převedly jim i část vyučovací hodiny 

z českého jazyka. 

Také jsme si opekli na ohni buřty, o další občerstvení 

se postarali maminky, babičky i tatínkové.  

I přes chladnější počasí jsme si užili prima odpoledne 

a budeme se těšit na další společné akce. 

Hana Vojtěchová 



   
 

   
 

Exkurze do Archeoparku Všestary 
Ve středu 5. 10. 2022 jsme se (rozuměj šesťáci) vydali na výpravu 

do pravěku. Ne že bychom nasedli do stroje času. Navštívili jsme 

Archeopark ve Všestarech. Ve vnitřní části muzea jsme se 

seznámili s prací archeologa a na modelu se mohli podívat na 

pravěkou krajinu. Dozvěděli jsme se, jak a z čeho se vyráběly 

nástroje, a co bylo nejlepší, mohli jsme si vyrobené repliky vzít do 

ruky. Prohlédli jsme si sekery, meče, nože a další nástroje 

a zbraně, jak kamenné, tak bronzové i železné. Ve venkovním 

areálu jsme si prohlédli obytné a hospodářské budovy. Nejvíce 

nás bavila praktická část, kdy jsme si mohli vyzkoušet práci 

s dřevěnými motykami, kamennou a měděnou sekerou, drcení 

obilí a hod dřevěným oštěpem. Mohli jsme i nasednout do lodě 

vyrobené z jednoho kusu dřeva a užít si pomyslnou jízdu. 

Darina Tyčová 
 

Exkurze Praha – 3. třída 
Náplň učiva prvouky a českého jazyka ve třetí třídě 

poukázala na nutnost návštěvy našeho hlavního 

města. Informace z obrázků a internetu nemohou 

nahradit živé zážitky, a proto naše třída 10. 10. 

2022 vyjela s paní učitelkou a s paní asistentkou na 

exkurzi do Prahy vlakem z Jaroměře. Z hlavního 

nádraží v Praze jsme vyrazili na Václavské náměstí 

se sochou svatého Václava. Za námi se tyčilo 

Národní muzeum. Odtud jsme pokračovali k Prašné 

bráně přes Staroměstské náměstí s orlojem. 

Klikatými uličkami s velkým množstvím našich 

i zahraničních turistů a nepřeberným množstvím 

různých obchůdků se suvenýry jsme dorazili na Karlův most. Zde se dětem otevřel nádherný pohled 

na Vltavu s dominantou Pražského hradu na vrcholu. Na mostě se prezentovali svým uměním různí 

hudebníci a malíři. Při stoupání na Hradčany děti nakupovaly suvenýry, sladkou tečkou byl trdelník 

u stánku před Pražským hradem. Dle vztyčené standarty děti usoudily, že je pan prezident doma. 

Zážitkem bylo focení a tichá komunikace s hradní stráží. Největší výzvou pro děti bylo najít cestu 

z Hradu na Petřín. Ve dvojicích oslovily několik turistů a po pár pokusech se úkol vydařil.  Na Petříně 

bylo krásně, vyhlídka z rozhledny nabídla sluncem zalitý pohled na Prahu. V zrcadlovém bludišti se 

z dětí stali hubeňouři, mrňousové nebo obři. Vyzkoušeli jsme dětské hřiště a zahrady v okolí 

hvězdárny. Lanovka byla z důvodu opravy zrovna tento den vyřazena z provozu, a proto jsme dolů 

šlapali pěšky. K dopravě zpět na hlavní nádraží jsme využili metro. To byla jízda, to byl fofr! Cestu 

vlakem zpět nám zkomplikovalo vykolejení cizího vlaku na trati a my jsme nabrali zpoždění 50 minut. 

Na hradeckém vlakovém nádraží na nás čekali rodiče, aby zajistili bezpečný návrat třeťáků do teplých 

domovů. Velice děkujeme!!! Cílem exkurze bylo alespoň trošku poznat historickou část hlavního 

města, což bylo splněno. Poznatky a zážitky z cesty určitě využijeme v hodinách slohu, prvouky 

a výtvarné výchovy. 

Jana Baudyšová a Adéla Pöllnerová 
 



   
 

   
 

Úřad práce Náchod 
Dne 10. 10. 2022 jsme byli v Náchodě na Úřadu práce. Přijala 

nás jedna velmi milá paní, usadila na místa a začala s námi 

probírat připravenou prezentaci, kde jsme při společné diskuzi 

řešili výhody a nevýhody mezi SOU a SOŠ. Doporučila nám také, 

na co si máme dávat pozor při výběru správné střední školy. 

Matěj Říha a Petr Hofman – 9. třída 
 

Klání žáků deváťáků 
Dne 11. 10. se naši 4 žáci 9. třídy zúčastnili matematické soutěže v Náchodě. Do třídy jsme přišli 

jako první a poté jsme čekali na zbytek škol. Jakmile všichni dorazili, tak nás rozřadili do několika 

skupin. Měli jsme celkem 3 disciplíny. 1. byla vybavení místnosti, 2. logické úlohy a 3. sestrojit 

pentagram. Klání jsme si užili a skončili jsme na 5. a 13. místě. 

Šárka Žďárská a Václav Lonc – 9. třída 
 

Halloweenské tvoření s rodiči 
Dne 17. října ve škole proběhly „Halloweenské dílničky“ pro děti a rodiče 

6. třídy. Vše začalo už v odpoledních hodinách, kdy děti s rodiči přinesli 

„strašidelné“ občerstvení, kterému vymysleli i děsivé názvy, následně jsme 

si společně připili halloweenským nápojem, a nakonec začali vydlabávat 

dýně. Celé odpoledne a podvečer jsme završili rozsvícením našich dýní 

a umístěním před školu. Rodiče se s námi rozloučili a na děti dále čekala 

stezka odvahy a následné přespávání ve škole. Celá akce byla velmi 

povedená a už teď se těšíme, až se společně sejdeme na vánočním tvoření! 

6. třída 
 

Dýňování 
Žáci mohli donést své dýně jako výzdobu ke škole a společně se s nimi 17. 10. vyfotit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petr Špaček 

Veronika Brehovská – 6. tř. 

Valentýna Rezková – 1. tř. 



   
 

   
 

Halloweenský den 
Ve čtvrtek 20. října byl halloweenský den. Každý 

měl přijít v kostýmu. Než jsme začali dělat 

jednohubky, proběhlo focení a vyhlašování nejlepší 

masky. Na 1. místě byla Sofinka. Na 2. místě 

Kristýnka a na 3. místě Verča. Speciální místo, 

které vybrala paní učitelka a paní asistentka, 

získala Klárka. Poté začalo vyrábění jednohubek. 

Hudba u mazání zněla na celé kolo. Jakmile bylo 

hotovo, šli jsme nabídnout do ředitelny, ale paní ředitelka zrovna vyučovala. Tak naše ochutnávka 

proběhla ve sborovně. Poté jsme už šli do třídy a vyhlašovali jsme nejhezčího draka. Na 1. místě 

byla Markétka, na 2. Terezka, na 3. místě Jáchym. 

Následoval tanec just dance. Po tanečním 

odreagování se šlo na puštění létajících draků. 

Pouštění probíhalo na cestě u hřbitova. Běhali jsme 

sem a tam, protože draci ne a ne vzlétnout. Vítr 

nám moc nepřál. Když naše nohy a náš dech začal 

stávkovat, rozdělili jsme se na dvě skupiny. Jedna 

šla sbírat houby a druhá hrát na schovávanou. Blížil 

se čas oběda, tudíž cesta zpět do školy byla nutná. 

Sbalili jsme draky, udělali poslední fotky a tím jsme 

ukončili náš Halloween. Moc jsme si ho užili. 

Verča Fofová, Klára Nýčová, Sofie Linhartová, Markéta a Tereza Loncovi – 5. třída 
 

Burza středních škol 
Dne 21. 10. jsme jeli na Burzu středních škol do Náchoda. Burza se konala v sokolovně, kde byly 
rozmístěny stánky s jednotlivými nabídkami škol. Mohli jsme si je volně procházet. U každého stánku 
stál zástupce určité školy, který nám vysvětlil, co se na jednotlivých školách učí. K tomu jsme dostali 
letáček, na kterém byly vypsány obory a dny otevřených dveří. Burza nás inspirovala k výběru střední 
školy. 

Eliška Mertlíková, Lenka Nýčová, Viktorie Švecová – 9. třída 
 
 

Žáci 3. třídy 



   
 

   
 

 

Dopravní hřiště 

Náchod – 4. ročník 
V úterý 1. listopadu jsme navštívili dopravní hřiště 

v Náchodě.  

Čekalo nás zajímavé dopoledne. Pan instruktor nás 

seznámil nejen s pravidly na dopravním hřišti, ale 

také s pravidly silničního provozu, která musí 

každý účastník silničního provozu, včetně cyklistů, 

dodržovat.  

Každý si vybral své kolo a upravil si výšku sedla. 

Po počátečních obtížích jako zařazování do jízdních 

pruhů, signalizace rukou při odbočování, správné 

vjíždění do křižovatky, jízda podle dopravních 

značek apod., se naše jízda stávala jistější 

a plynulejší.  

Ve druhé části kurzu jsme se v učebně dopravního 

hřiště dozvěděli více o silničním provozu – 

účastnících, pravidlech, druzích dopravních 

značek… Společně jsme na interaktivní tabuli řešili 

projíždění vozidel křižovatkou.  

Získané znalosti a dovednosti nám budou užitečné 

při bezpečné jízdě na kole v silničním provozu.  

Už se těšíme na další návštěvu dopravního hřiště.  

Naděžda Kábrtová 

 

 

Žáci 2. třídy       Žáci 9. třídy 

  



   
 

   
 

Divadlo „Legenda V+W aneb příběh Osvobozeného divadla“  
Dne 2. listopadu do naší školy přijelo Divadélko pro 

školy z Hradce Králové. Zúčastnili se žáci 5., 6. a 7. 

třídy. Představení všechny zaujalo hned od prvního 

okamžiku, kdy zazněla píseň „David a Goliáš“. Celý 

tento soubor ukázek nejslavnějších divadelních her 

autorů Voskovce a Wericha trval přibližně 70 minut 

a žáci se při něm nejen řádně nasmáli a pobavili, 

ale i něčemu novému přiučili. Ke konci herci sklidili 

zasloužený potlesk. Děti se s nimi jen těžko loučily 

a vracely se zpět do školních lavic. Už teď se těšíme 

na další takové představení v jarních měsících. 

         6. třída 
 

Bruslení a exkurze ve 

Dvoře Králové nad Labem 
Dne 21. listopadu byl výletní den. V 6:40 jsme měli 

sraz na zastávce u obchodu. Paní učitelka byla na 

zastávce první. Nějací spolužáci už v autobuse 

seděli, někdo nastoupil cestou. Přijeli jsme na 

autobusovou zastávku u Penny. Většina z nás 

obchod navštívila.  Poté jsme vyrazili přes náměstí 

směrem k zimnímu stadionu. Nasadili jsme brusle 

a po ledě celá třída řádila 2 hodiny. Následovala 

exkurze do výrobny vánočních ozdob. Cestou jsme se zastavili opět v Penny. Už stačil jenom kousek 

a dorazili jsme na místo. Přišla pro nás paní, která nás po celou dobu provázela po areálu vánočních 

ozdob. Pěkně mluvila a zavedla nás rovnou do výroby. Nejprve tam, kde se rozdělují velké kusy skla 

na menší. Následovalo foukání a tvoření kouliček různých tvarů a velikostí.  Dostali jsme se do 

druhého patra – do stříbřírny, kde měli už čiré ozdobičky. Paní 

tam dávala tekutinu do každé kouličky, zamíchala párkrát 

v horké vodě a nastalo kouzlo.  Průhledné kuličky byli 

stříbrné. Poté jsme šli do místnosti, kde se barvily ozdobičky. 

V posledním bloku se ozdobičky kreslily. Sami jsme si to 

vyzkoušeli ve vánoční dílničce.  Každý z nás dostal jednu už 

barevnou kouličku a měl si ji sám namalovat. Nejdříve jsme si 

na ozdobičku dali lepidlo a potom nanesli třpytky. Paní nám 

pak kouličku ometla štětečkem a dala do krabičky a my si ji 

mohli vzít domů. Tím jsme ukončili náš hezký den.    

Aneta Kudrnáčová a Amálie Augstová – 5. třída    

 

 

 

 

Václav Hanel – 1. tř. 



   
 

   
 

Vánoční tvoření 
Ve čtvrtek 24. listopadu proběhlo vánoční tvoření s rodiči. Tato školní akce začínala ve čtyři hodiny 

odpoledne. Byla pro celý druhý stupeň a přidala se naše 5. třída. Každý si mohl přinést své věci na 

vyrábění. 

Kdo zapomněl, nevadilo. Vše bylo k dispozici: větvičky, mašličky, ozdobičky… Vyráběli se adventní 

věnce, skřítci z ponožek nebo co jsme chtěli my sami. Moc jsme si to užili a každý si odnesl krásné 

výrobky. 

Veronika Fofová, Markéta Loncová – 5. třída 
 

Rozsvěcení vánočního stromku 
V sobotu 26. listopadu jsme měli u nás ve Chvalkovicích rozsvěcení 

vánočního stromečku. Začínalo ve čtyři hodiny u tělocvičny. Ti, co 

vystupovali, měli sraz o čtvrt hodinky dříve. Nejdříve vystupovala školka, 

poté jsme konečně šli na řadu i my. Zpívaly se vánoční písničky 

a přednášely básničky. Všichni, co vystupovali, dostali odměnu: vánoční 

čokoládu, Capri-sun a perníček. Když skončilo vystoupení, tak se pouštěly 

balónky. Na místě bylo pár prodejních stánků, např. s oblečením, včelími 

produkty a občerstvením. Když se setmělo, lidé odpočítali rozsvícení 

stromku a ohňostroj. Na konec si všichni dali punč, nasáli vánoční energii 

a těšili se na 1. adventní neděli.  

Veronika Fofová, Markétka Loncová, Kristýna Stolínová – 5. třída 

 

 

 

 
 

 

 

Žáci 3. třídy 

Žáci 2. třídy 



   
 

   
 

Mikuláš 
V páteční den 2. 12. k nám do školy přišlo peklo. Jako každý rok navštívili čerti zlobivé i hodné děti 

a prošli s nimi jejich hříchy. Vše probíhalo od druhé vyučovací hodiny. Po chodbách rachotily zvony 

a řetězy a v nejmenších dětech se už probouzel strach. Při vstupu do prvních dveří si čerti hledali 

své hříšníky. Některé děti brečely, ale naštěstí si andělé s Mikulášem své čerty uklidnili. Naše škola 

to ve zdraví přežila, ale některé žáky bychom ani nepoznali, jak byli zmalovaní. 

Nela Melicharová a Eliška Chládková – 9. třída 
 

Exkurze Praha – 7. třída 
V pátek dne 9. 12. 2022 jsme jako 

7. třída jeli s panem učitelem a s paní 

asistentkou ze 6. třídy na celodenní 

výlet do Prahy. Sraz byl ráno v 7:15 na 

vlakovém nádraží v České Skalici. Když 

jsme se sešli, tak jsme v 7:30 odjeli 

vlakem směrem do Prahy. Když jsme 

kousek před 10 hodinou přijeli do 

Prahy, vystoupili jsme z vlaku a šli jsme 

na metro, kterým jsme jeli na stanici 

Malostranská. Vystoupili jsme z metra 

a šli jsme na Pražský hrad. Na Hradě 

jsme měli chvíli rozchod. Po Pražském 

hradě jsme 

šli přes 

Staroměstské náměstí do obchodního domu Palladium, kde jsme měli 

rozchod, abychom se najedli a mohli si taky něco koupit. Potom jsme šli 

na Staroměstské náměstí, kde jsme měli také rozchod a měli jsme za úkol 

se vyfotit s Janem Husem a památnou deskou popravených českých 

pánů. Nakonec jsme šli přes Václavské náměstí do hračkářství Hamleys. 

Potom jsme se už vraceli na hlavní nádraží a jeli jsme vlakem zpět do 

České Skalice. Po asi 2hodinové jízdě jsme se v 18:30 vrátili na nádraží 

v České Skalici. 

Matyáš Hofman – 7. třída 

 

 

 
Jakub Kaněra – 9. tř. 



   
 

   
 

Čertovské experimenty 
Dne 8. 12. naše osmá třída jela na školní výlet na univerzitu 

do Hradce Králové. Vím, že je zvláštní jezdit na univerzitu na 

školní výlet, ale konala se tam akce Čertovské Experimenty. 

A teď zpátky na začátek. Výlet začal na nádraží ve Skalici, kam 

se naštěstí dostavili všichni, co tam být měli. Vlak přijel a my 

jsme nastoupili. Zhruba v osm jsme dorazili do Hradce Králové 

a začali jsme naši trasu k univerzitě. První zastávka bylo Tesco 

v Atriu, protože někteří si museli koupit svačinu. Po nákupu 

jsme v trase pokračovali, šli jsme docela oklikou, ale další 

zastávka byla soutok Labe a Orlice. Toto bych radši 

nekomentoval, ale Vašek si tuto zastávku pamatuje nejlépe. 

Tak jdeme a jdeme a jdeme a vida… už jsme u univerzity. 

Vstoupili jsme do budovy S a šli jsme do takové 

„odpočívárny“. Tam jsme si snědli tu koupenou svačinu a po přestávce jsme šli na první přednášku. 

Jmenovala se Luciferova divotvorná zahrádka a kreativně vypravovala o schopnostech některých 

rostlin, jako např. Geotropismus. Po další přestávce jsme šli na další přednášku. Už si moc nepamatuji 

pořadí, ale myslím, že další byla Chemie. Tady jsme jen koukali na pokusy, nic extra. Ale příběh 

nekončí, další na řadě je, jestli se nepletu, Biologie. Tentokrát o největších hmyzech na světě, 

dokonce jsme si mohli některé pohladit. Bohužel mám určitý limit, kolik toho mohu napsat, tak to 

nebudu rozebírat. Další byla Kybernetika. Tam jsme programovali lego pomocí nějaké aplikace. Já, 

Šimon a Dan jsme dostali certifikát, který říká, že jsme si jakožto programovací tým vedli nejlépe. 

Další je Matematika, konkrétně úniková hra. To bylo trochu stresující, ale píšu tohle, tak jsem se 

dostal ven. Další byla znovu Informatika. Učili jsme se binární počty. Zvládali jsme to dobře a něco 

nového jsme se naučili. Jdeme dál. To nejlepší na konec, a to je Chemie. V této Chemii jsme si 

některé pokusy mohli vyzkoušet. Třeba, když se do saponátu s vodou dá LPG a dáte si to na ruce, 

tak lze ty ruce zapálit! To jsem si musel vyzkoušet. Bylo to skvělý. Poté jsme dělali bublifuk pomocí 

suchého ledu a vody. To jsem si taky musel vyzkoušet. Poté nám ukázali, že určité kovy mají barevné 

plameny a my jsme odešli. Výlet jsme zakončili v Auparku, kde jsme měli rozchod. Za chvíli už jel 

vlak a skvělý výlet skončil odjezdem.   

Michal Pokluda – 8. třída 
 

Osmiboj pro žáky 1. stupně 
Ve středu 21. prosince připravila pátá třída sportovní dopoledne – OSMIBOJ pro 1. stupeň. Soutěže 

probíhaly v prostorách celého druhého stupně. Na 

stanovištích byly připraveny dvojice z páté třídy, 

které účastníkům ukázaly a řekly, co mají splnit. 

Jednalo se například o překážkovou dráhu, slalom 

s fotbalovým míčem, skákání panáka, poznávání 

důležitých telefonních čísel a další. Posledním 

bodem byla šipkovaná s deseti úkoly, díky které se 

každá třída pěkně prošla po Chvalkovicích. Po 

splnění všech disciplín na všechny čekaly sladké 

odměny.  

Kateřina Marelová 



   
 

   
 

Vánoční turnaj pro žáky 2. stupně 
Dne 21. 12. ve škole proběhl turnaj ve vybíjené pro celý 

2. stupeň. Žáci byli rozděleni náhodně do týmů, což jim zajistilo 

možnost poznat se se spolužáky z okolních tříd. Během 

sportovního dopoledne se týmy účastnily soubojů, vyplňovaly 

znalostní kvíz a hledaly ukryté předměty v blízkosti tělocvičny. 

Všichni se aktivně zapojovali a program si užili naplno. 

V poledne byly pak vyhlášeny výsledky, rozdány diplomy 

a uděleny ceny. Každý tak odcházel nejen se sladkou odměnou, 

ale i s novými kamarády, které během turnaje poznal. 

Lucie Machová 
 

Bobřík informatiky 
V tomto roce se žáci 4. – 9. třídy zúčastnili soutěže iBobr. Žáci odpovídali na otázky z oblasti 

informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální 

gramotnosti. Každý soutěžící začínal se startovním počtem 48 bodů. Maximální počet bodů, které šlo 

v testu získat, bylo 192 bodů. Úspěšným řešitelem byl ten, kdo získal 120 bodů. 

Nejlepší řešitelé: 

Matyáš Hofman 7. třída  192 

Vendula Vlčkova 6. třída  180 

Anna Stříhavková 7. třída  160 

Klára Nýčová  5. třída  150 

Petr Nýč  5. třída  144 

Petr Janků   7. třída   144 

Václav Lonc  9. třída  144 

Oldřich Geťko  7. třída  140 

Matěj Říha   9. třída  132 

Michal Pokluda 8. třída  131 

Michal Fischer  7. třída  124 

Všem soutěžícím děkujeme za účast. 

Petr Špaček 
 

Sběr papíru, žaludů a kaštanů 
V naší chvalkovické škole se uskutečnil v podzimním čase sběr papíru a lesních surovin – žaludů 

a kaštanů. Pilní žáci se velice aktivně zapojili, a to i z vyšších ročníků. Kaštanů a žaludů se nasbíralo 

krásných 322,4 kg. Papíru se do školy dopravilo 1794 kg. 

Po ukončení sběru bylo připraveno vyhlášení o nejlepší sběrače. Nejvíce kaštanů nasbíral David Kurka 

72 kg. Papíru nejvíce nasbírali sourozenci Kozákovi. Každý sběrač dostal malou sladkou odměnu. Ti 

nejlepší získali medaili a malé drobnosti. 

Všem, kteří se sběrů účastnili, moc děkujeme.    

Kateřina Kubišová 

 

 

Vaše redakce časopisu PŠ a BK. 

Číslo 68 bylo vydáno 31. ledna 2023. 

Anna Stříhavková – 7. tř. 


