Poškolák
TISKNOU A KRESLÍ ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHVALKOVICE
Předprázdninový čas
Vážení kolegové, žáci, rodiče a všichni p átelé školy.
Tento článek píši ve chvíli, kdy již za sebou máme školní focení, a to mi vždy p ipomene, že se
blíží závěr školního roku. S tím také souvisí veškeré p ípravy na vydávání vysvědčení a rozloučení
se žáky devátého ročníku, kte í se rozprchnou na všechny světové strany. S radostí jsem zaznamenal,
že většina z nich byla p ijata na obory, které si dali na první místo.
Život ve škole se samoz ejmě s 1. červencem nezastaví. Dál bude fungovat školní kuchyně,
ve které se bude va it pro ve ejnost. Rovněž vedení školy bude mít své ú ední hodiny. O těchto
prázdninách čeká budovu školy také zvýšený stavební ruch. Našemu z izovateli se poda ilo získat
z dotačních prost edků Královéhradeckého kraje dotaci na výměnu oken v celé školní budově, za což
všem zúčastněným pat í velký dík.
Díky obci jsme také uskutečnili exkurzi do IQ Landie v Liberci a Den dětí v Havlovicích. Obec
poskytla dětem finanční p íspěvek na dopravu. V Liberci kromě již zmíněné IQ Landie, což je
vědecké centrum, si děti mohou na vlastní kůži vyzkoušet stav beztíže, zažít zemět esení, vich ici
nebo tanec blesků. Kromě poučení byla část programu věnována také zábavě, a to v místním
aquaparku.
Nedá mi to, abych se nevrátil i k letošnímu zápisu. Zapsáno máme t ináct nových prvňáčků
a vě íme, že rovněž do páté t ídy p ijdou nové děti z Velkého T ebešova. Také zápis do mate ské
školky p edčil naše očekávání a v tuto dobu máme již kapacitu plně obsazenou. Bohužel jsme museli
některé děti také odmítnout. Těší nás stálý zájem, který nám prokazujete.
Co se týká budoucnosti, již brzy nás očekávají další šablony, jejichž p ípravnou verzi již
známe. Celkem by z nich naše škola měla získat cca 720 000 korun. Tyto finanční prost edky budou
využity na nákup učebních pomůcek a také na školení a platy asistentů. Rovněž se p ipravujeme
i v rámci mikroregionu na čerpání evropských dotací, které mají pozvednout nejenom místní
školství. Náměty na projekty jsou zatím spíš v íši p ání. Mám jedno velké p ání, a to školní
tělocvičnu s h ištěm. Necháme se p ekvapit.
V poslední době je v médiích skloňováno slovo inkluze. Napsáno již k tomuto tématu bylo
mnohé. Pár dotazů zaznělo již i z vašich ad. Bohužel vám musím sdělit, že jsem na tom podobně
jako vy. Moje informace pramení též p evážně ze sdělovacích prost edků. Konkrétních informací je
málo a i zainteresované ú ady nad námi toho moc nevědí. Již podruhé používám větu „necháme se
p ekvapit“.
S p áním hezkých prázdnin
Mgr. Petr Hlava
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ne 27. 1. 2016 jsme jeli do divadla do Jaromě e. Jeli jsme asi o půl desáté po druhé hodině.
Divadlo se jmenovalo Panna a netvor. P edstavení začalo tím, že otec zabloudil v lese
a zůstal v doupěti u netvora. Netvor mu poskytl p íst eší, peníze a jídlo, ale nelíbilo se mu, že p i
odchodu si otec dvou dcer vzal pro jednu z nich růži. Netvor se náhle objevil a otci ekl, že jestli se
za ním nevydá jedna z jeho dcer dobrovolně, tak že
p ijde o život. Otec sklesle p išel domů, kde na něj
čekaly už jeho dvě dcery. Mladší (Málinka) se o svého
otce už hodně bála, ale starší (Gábince) na něm moc
nezáleželo. Zajímaly ji jen peníze, které táta měl p inést
z trhu za prodaný kožich. Kožich táta sice neprodal, ale
p inesl peníze od netvora. Otec začal vyprávět, co se mu
v lese, p ihodilo a jak se věci mají. Když si to dcery
vyslechly, tak mladší Málinka hned sedla na koně
Hanička Hanelová (1. tř.)
a vydala se za netvorem. Otec si to nemohl odpustit.
Málinka byla u netvora p es rok. Poté jí daroval svobodu. Mezi tím si její sestra Gábinka našla
ženicha. Jmenoval se Filipán. Gábinka chtěla někoho bohatého, a jak jsem již ekl, otec ji moc
nezajímal. Chtěla hlavně být bohatá. Její nastávající byl takový nemotora, co všechno popletl, ale
měl peníze. Tak si Gábinka vybrala. Ale mezi tím už domů opět dorazila Málinka, že jí prý netvor
dal svobodu. Málinka zase opět žila u svého otce. Po nějaké chvíli se jí ale začalo stýskat po
netvorovi. Použila opět prsten, pomoci něhož se p ed tím vrátila od netvora domů. Ocitla se opět
v netvorově doupěti. V tu chvíli ho poprvé zahlédla. Úplně se zhrozila, jak vypadá. Nejd ív ho
poslala pryč, ale pak mu zase ekla, aby se vrátil. Nakonec se netvor proměnil zpátky na člověka.
Málinka si teda vybrala za ženicha bývalého netvora, neboť zjistila, že ho má ráda.
Tomáš Kaněra – 8. t ída
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ne 9. b ezna navštívili žáci 1. až 4. t ídy p edstavení
s názvem Veselé Velikonoce v jaromě ském divadle.
Zhlédli pohádkové leporelo s velikonoční tematikou,
písničkami a povídáním s dětmi. Herci zahráli cekem t i
pohádky: Panímáma a barvy duhy, Jak kačce utekla
vajíčka a Honza a zelená pomlázka. V komediálně
laděných pohádkových p íbězích se děti dozvěděly
o vzniku velikonočních svátků, p ipomněly si staročeské
velikonočnízvyky a koledy a nakonec se naučily
velikonoční básničku.

Jakub Petr (1. tř.)
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ne 1ř. 4. navštívili žáci druhého stupně p edstavení v jaromě ském divadle. Zavítalo tam
Divadlo Slunečnice z Brna, které sehrálo krásné kostýmované p edstavení zahrnující asi deset
světových muzikálů. Herci se nevyhýbali ani českým textům, ale zazněly i písně anglické.
P edstavení trvalo Ř0 minut a celým sálem zazníval častý potlesk, neboť zpěváci se svého úkolu
zhostili na jedničku. Nejlépe shrnul celé p edstavení jeden žák sedmé t ídy, který pronesl: „Tak to je
první divadlo, které se mi během školní docházky líbilo.“ A to je hlavní – zaujalo i žáky, což nebývá
úplně běžné.
MH
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rázdniny jsem prožil celkem dob e. Až na drobné nemoci. První den
prázdnin jsem hrál s Michalem a Davidem Minecraft. Když už mě
naštvali neustálým zabíjením, ukončil jsem Skype a šel jsem ven. Projel
jsem t ikrát okolo vesnice na kole. Když jsem se vrátil, sedl jsem na
k eslo a zapnul jsem televizi. Koukal jsem na Simpsonovi a potom na
nějaký film. Potom jsem šel ještě hrát CS: GO, ale už bylo pozdě, a tak
jsem šel spát. Ostatní dny byly podobné, až na projížďku na kole. Asi tak
ve st edu jsem ekl babičce, ať udělá zapečené těstoviny. Ve čtvrtek je
udělala a byly výborné. A ten den jsem ještě dělal hodně věcí. Odpočíval
jsem. Hrál jsem na počítači a povídal si s tátou. S tátou si povídám každý
den a vždy to je minimálně na 1,5 hodiny. Poté co jsme se vypovídali,
Nicol Melicharová (5. tř.)
odebral jsem se do obývacího pokoje. A díval jsem se s babičkou a dědou
na zajímavý film – Bitva o Sevastopol. Potom jsem šel ještě na počítač a tam v jedné h e jsem si
našel nového kamaráda. Pokecali jsme, zahráli a šli jsme do hajan. V sobotu aneděli narůstala stále
více má chuť nejít do školy, ale nakonec jsem musel jít, co zbývalo.
Tomáš Petira – 7. t ída

V

pátek jsem jela ke kamarádce Anetě a byla jsem tam až do neděle. Jelikož hrozně moc chtěla
hrát Simíky (The Sims 4), tak jsem jí pomohla je stáhnout. Stahovaly se 10 hodin a nakonec to
stejně nešlo, takže jsme stáhly jiné Simíky a ty se stahovaly myslím 5 hodin, ale konečně šly!
Zahrály jsme si Watergirl and Fireboy a dokončily jsme to celé. Potom jsme šly ven a šly jsme na
rozhlednu a dalekohledem jsme pozorovaly srny. Asi po půl hodině jsme šly zase domů. Potom jsme
„vyhodily“ její rodiče a bratra z obýváku, abychom mohly hrát na školu. Na ni jsme hrály od
22 hodin asi do 2 hodin ráno. Potom jsme si udělaly pohodlí na gauči a vzaly jsme si notebook
a dívaly se na film. Bohužel jsme ho nedokoukaly celý, protože jsme byly unavené. Další den jsme
šly hrát Simíky. Asi v 17 hodin jsem odjela domů a zase se k ní vrátila ve čtvrtek. To jsme si udělaly
takový beauty večer. Ale odpoledne jsme jely k Anetině babičce a s Pepíčkem
(Anetiným bratránkem) jsme šli ven, na houpačku k lesu. Potom jsme
Pepíčka odvedly domů. Když jsme se vrátily asi v půl šesté, tak jsme se
naveče ely párku a housky, a když jsme dojedly, tak jsme si vzaly kbelíky
a naplnily je horkou vodou, do ní jsme pak daly 2 sáčky mátového čaje. Pak
jsme si udělaly koktejl a šly jsme k Anetě do pokoje. Tam jsme si začaly
máčet nohy v těch kbelících s mátovými sáčky a u toho pily koktejl. Potom
jsme si udělaly pleťovou masku a zábal na chodidla. Večer jsme si
pochutnaly na popcornu, brambůrkách a koktejlu a šly zase nahoru do
Anetina pokoje. Tam jsme si zapnuly komedii Bláznivá dovolená
(Vacation). Potom jsme se šly dívat na další komedii Fakjů, pane učiteli
a nakonec do hajan. Ráno jsme se probudily a zase šly hrát Simíky.
Odpoledne jsem jela domů.

Lucie Středová (7. tř.)

Lucie Středová – 7. t ída
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ne 15. 2. jela 7., Ř. a ř. t ída na lyža ský výcvik.
Jelo se ráno asi v 8:15 z České Skalice. Všichni
jsme se shromáždili, rozloučili se s rodiči a rozjeli se
vlakem do Radvanic. Hned p i odjezdu ze Skalice jsme si
všimli, že s námi jedou dva muži. P ipadali nám divní
a hned jsme věděli, že to jsou ti instrukto i. P ijeli jsme
do Radvanic a asi 1,5 km jsme šli do našeho penzionu.
Když jsme tam došli, už tam na nás čekali Petiškovi.
Ukázali nám, jak to tam vypadá, a seznámili nás
s nějakými pravidly. Potom se nám ti dva instrukto i
p edstavili. Jeden se jmenoval Jirka a druhý Luděk. Jirka hned chtěl, abychom mu tykali. Potom byl
oběd. Byla sekaná s bramborem a moc nám to všem chutnalo. Potom jsme měli asi hodinu volna
a v 13:30 se šlo na svah. Šlo se nám špatně, protože jsme táhli lyže a lyžáky, ale další dny už to bylo
dobré, protože jsme si lyže nechávali na svahu. A takhle to bylo celých pět dní. Ráno snídaně, pak na
svah. Večer jsme vždy hráli hry, nebo byli v tělocvičně.
Ve st edu jsme lyžovali jen ráno a odpoledne jsme jeli do Adršpachu. Hodně sněžilo, ale nám
to nevadilo. Dělali jsme si legraci, protože jsme se po ád koulovali. Byl to další báječný den. Jeden
večer jsme skoro všichni p išli na pokoj k Tomášovi, Honzovi, Michalovi a Lukášovi. Byla hrozná
legrace, pak ale bylo 22:00, a tak jsme se všichni rozeběhli na pokoje, protože byla večerka. Naštěstí
jsme to stihli. Potom nastal poslední den. Všichni jsme se už těšili domů, ale zároveň se nám
nechtělo. Ráno byla snídaně a potom nastaly závody. Museli jsme na lyžích zajet co nejlepší čas.
Potom už jen oběd a odjezd domů. Moc se nám tam líbilo a klidně bych tam zůstala déle. Někte í
z nás se tam konečně naučili dob e lyžovat. Byl to krásný týden.
Adéla Šiborová – Ř. t ída

V

pátek dne 26. února proběhlo na prvním stupni masopustní
veselí. Během první vyučovací hodiny se žáci p evlékli do
svých kostýmů, nalíčili se, nasvačili a vyšli p ed školu. Zde si
všechny t ídy p e íkaly naučená íkadla, která pilně trénovaly
v hodinách českého jazyka, a zazpívaly píseň Masopust slavíme. Dále
si děti vyzkoušely, jak budou upoutávat pozornost kolemjdoucích
a zvědavých občanů Chvalkovic. Za tímto účelem si p inesly z domu
pomůcky – trubky, zvonce, ehtačky, bubínky, vozembouchy a jiné
Lenka Nýčová (1. tř.)
p edměty. První zastávkou masopustního průvodu byl prostor p ed
školní jídelnou, kde se žáci p edvedli paním kucha kám, paní hospodá ce a panu školníkovi. Paní
kucha ky p ispěly také svým dílem a upekly malé koblížky, které děti nabízely během průvodu
kolemjdoucím lidem. Maškary se poté p esunuly p ed chvalkovickou prodejnu a obecní ú ad, kde
byly za své výkony odměněny sladkou odměnou. Tak prošly celou obcí a průvod ukončily opět ve
škole, kde se p edvedly druhostupňovým spolužákům. První ročník masopustního veselí se velice
vyda il. Uvidíme, zda tuto akci uskutečníme i v p íštím školním roce.
JB
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ne 18. 3. 2016 se žáci naší školy po delší době zúčastnili celorepublikové soutěže Matematický
klokan. Testy žáci psali celkem ve čty ech kategoriích: Cvrček (2.-3. t ída), Klokánek
(4.-5. t ída), Benjamín (6.-7. t ída) a Kadet (8.-ř. t ída). Na test byl vyhrazen čas 60 minut, ke
kterému ještě pat ilo vysvětlování pokynů k vypracování testů. V jedné t ídě spolu psali žáci z jiných
kategorií, aby nedocházelo k opisování. Někte í se úkolu zhostili svědomitě a do poslední minuty se
snažili vymyslet správné odpovědi. Jiní zase vsadili na dobrý odhad a otázky otipovali, čímž po
15 minutách neměli co dělat. V celkovém hodnocení se objevily výkony solidní, ale také mnoho
průměrných. V tabulce se můžete podívat na t i nejlepší ešitele v každé kategorii.
Umístění

Cvrček

Klokánek

Benjamín

Kadet

1.
2.

Kate ina Koukolová

Veronika Vlčková

Jitka Nýčová

Marcela Pokrupová

Hana Jarošová
Tereza Sládková/
Matěj íha

Jan Hanel

Lucie Čepová

Eliška Žďárská

Adéla Izáková

Lucie St edová/
Tomáš Petira

Jana Laštovičková

3.
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áno jsem vstala do krásného dne. Stihla jsem se jenom obléknout a p ijel Martin s Honzou. Pak
jsme hned odjeli na výlet. Hrubá Skála byla krásná a ještě krásnější byl výhled. Cestou tam
jsem jela se sestrou, abychom si prohlédly domky, které by se nám líbily. Rodiče jeli hned p ed
námi, protože jsme neznaly cestu. Z Hrubé Skály jsme vyrazili po turistické cestě na menší
procházku. Mezitím jsme měli hodně zastávek na jídlo nebo nějakou vyhlídku. Mamka na nás vždy
čekala, protože se o nás po ád bojí, že spadneme dolů. Výlet byl krásný a dost nás unavil. Když jsme
p ijeli, pustili jsme si film, u kterého jsme samoz ejmě všichni usnuli. Probudila jsem se až v 23:30
a ještě si šla p ed spaním číst.
Klára Špačková – ř. t ída

B

ylo krásné slunečné ráno a paprsky slunce mi svítily do tvá e. Vstala jsem a vyběhla ven
naplnit se tou energií jara. Poté jsem si vzala svůj velikonoční košík, a jak už je tradicí, šla
jsem hledat velikonoční vajíčka. Netrvalo dlouho a už jsem našla první růžové vajíčko. Poté modré,
fialové a z dálky jsem v ke íku viděla červené. Šla jsem pro něj, když v tom z ke íku vyběhl bílý
králík, co měl kolem krku barevnou mašli. ekla jsem si, že je to dost zvláštní, a tak jsem se za ním
rozběhla. Utíkal směrem k lesu, a když už byl u velkého dubu, tak se zastavil, jako by na mě čekal.
Když jsem ho dohnala, tak se jen pousmál a zavedl mě p es různé stromky až na tmavé místo, kde
najednou vylezla spousta králíčků s mašlemi a klobouky a měli všude po zemi hromadu vajíček.
Zarazilo mě, když na mě promluvili, ale nakonec jsme se sp átelili a já jsem se dozvěděla, že ta
vajíčka barví a schovávají oni. Zavedli mě tam proto, že pot ebovali pomoc schovat všechna vajíčka
malým dětem, a tak jsem jim pomohla a poda ilo se nám vše schovat. Od té doby každé Velikonoce
chodím za nimi a pomáhám jim. Na první setkání s nimi nikdy nezapomenu, protože to pro mě byl
obrovský zážitek a prožila jsem ty nejkrásnější Velikonoce.
Anna Ješátková – ř. t ída
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aše škola nezapomněla na konání celosvětového
Dne Země 22. 4., a tak normální vyučování
vyst ídalo krátké pásmo p ednášek a program na h išti.
První stupeň měl možnost vyslechnout p ednášku
s doprovodnou ukázkou živých exemplá ů hada, ježka
a dalších živočichů zaměstnance záchranné stanice JARO
z Jaromě e. Poté se první stupeň p esunul na h iště, kde
se žáci zúčastnili různých soutěží na stanovištích v režii
deváťáků. Druhý stupeň se vyst ídal na dvou
p ednáškách, které zajistili hosté, pan Martinec
s p ednáškou o kaktusech a sukulentech a pan Prokop z Chvalkovico včelách. V obou p ednáškách
nebyla nouze o praktické ukázky. Oběma p ednášejícím bychom chtěli za školu ještě jednou moc
poděkovat. Potom se i druhý stupeň p esunul na h iště, kde už byl p ipraven oheň a nachystané bu ty
k opékání, které velkoryse jako dar poskytla firma Skaličan a. s. Tímto bychom za sponzoring chtěli
velice poděkovat. Po výborné svačině nám zbyl ještě čas, abychom s dětmi poklidili okolí a vnit ek
školy, jak se na Den Země pat í. K celkově vyda enému dni pomohlo také jarní teplé počasí a dobrá
spolupráce všech zúčastněných.
KN

V

úterý 24. 5. bylo teplo, slunečno, a tak jsem se rozhodla, že půjdu
ještě s Luckou k potoku si vymáchat nohy. Vzaly jsme si na sebe
kraťásky, žabky a krátká trika. Když jsme mí ily k lesu, kde byl potok, tak
byl nad námi obrovský tmavý mrak a už v dáli jsme slyšely h mění. Po
chvíli začaly padat kapky, tak jsme si ekly, že se mrak za chvíli p ežene.
Už jsme byly u potoka a v okamžiku, kdy jsme chtěly jít do vody, tak
začalo strašně moc pršet a byly i blesky. Původně jsem si íkala, že se
schováme do chatky v tábo e, ale vzdala jsem to a i s Luckou jsme začaly
utíkat. Když jsme už viděly konec lesa, tak jsem spadla, protože se mi
zamotala hlava. Viděla jsem, jak je Lucka vyděšená, a tak jsem vstala
David Nýč (5. tř)
a dělala, jako že se nic nestalo, a taky mě popohnaly čím dál častější blesky.
Když jsme byly z lesa venku, tak jsme se lekly, že u sebe máme elektroniku. Když jsme dorazily
domů, tak jsem Lucce půjčila triko, a to se ještě více rozpršelo a blesky lítaly snad každou minutu.
Aneta Balcarová – 6. t ída

J

ednoho dne jsem jela k Anetě a bylo hrozné teplo. ekly jsme si, že
půjdeme do lesa k potoku. Vzaly jsme si kratší oblečení, aby nám nebylo
takové vedro a šly jsme ven. Když jsme vyšly, tak jsme viděly takový tmavší
mrak, ale íkaly jsme si, že to p ejde a bude hezky. Když jsme už byly u lesa,
tak začalo poprchávat, tak jsme si íkaly, že to prostě p ejde. Když jsme už
byly v lese, tak se rozpršelo ještě víc, ale my si íkaly, že to nevzdáme
a zůstaneme tam! No ale pak zazněl jeden silný hrom a já se hrozně lekla
a ekla jsem, že bychom měly jít rychle domů, že bude bou ka. Ale když
jsme ještě byly v lese, začaly i blesky! Obě jsme se hrozně zděsily a utíkaly
domů, navíc jsme s sebou měly ještě elektroniku. Běžely jsme, jak jsme
6

Kristýna Volfová (8. tř)

mohly, ale občas jsme si musely udělat pauzu, protože Anetě bylo špatně a mě bolelo v bocích, ale
vždy nás k běhu povzbudily blesky, které se míhaly blízko nás. Když jsme doběhly domů, tak ten
stres a strach v nás ustal, protože jsme věděly, že jsme doma, a že se nám nemůže už nic stát. Doma
mi Aneta půjčila triko a já si vzala své rifle, protože jsem měla jen kraťásky.
Lucie Čepová – 6. t ída

D

ne 26. 5. se po ádal ve škole Jarní koncert a s ním
i výstava. Na výstavu začali lidé chodit od půl t etí,
ale skoro všichni se šli nejd íve podívat na koncert. Tonda
je venku uvítal a já, Kačka a Marcelka jsme jim radily,
kam mají jít. Okolo t etí hodiny začal koncert. Ale i p es
to se někte í chodili dívat i na výstavu. Na výstavě byly
výrobky z keramiky, z drátků a korálků, Merkuru,
polštá ky, věci vyrobené z papíru, naše tablo a fotky
a mnohé další. Po ukončení koncertu p išli všichni diváci
a účinkující na výstavu. Na výstavě to vypadalo jako
v mraveništi a já musela pozorovatele hlídat, protože si chtěli odnášet výrobky domů. Nejvíce se jim
líbilo naše tablo a fotky, kterým se nejvíce smáli, protože je pobavil náš vývoj. Potom obdivovali
výrobky z Merkuru, polštá ky, výrobky z korálků a nakonec hledali výrobky, které vyráběli jejich
děti. Nejvíce byli naštvaní, když zjistili, že tu není nic na prodej. Když už skoro všichni odešli, šla
jsem domů a místo mě tam byla paní učitelka Čermáková. Letošní jarní výstava se mi hodně líbila,
protože tam byly krásné a vypracované výrobky. Máme šikovné žáky a jsme rádi, že k nám do školy
chodí.
Eliška Žďárská – ř. t ída

D

ne 26. 5. 2016 se v budově školy uskutečnil Jarní
koncert. Na úvod pár slov pronesl pan editel, poté
jsme já a Marcela Pokrupová měly úvodní slovo jako
moderátorky. Tyto vtipné rozhovory, které se objevily
ještě v polovině a na konci, nám sepsala paní učitelka
Horká. Po našem úvodním slově zazpíval pěvecký sbor pár
krásných písniček. Poté se st ídali šikovní žáci, kte í se
naučili hrát na klavír, flétny a kytaru. Zazněly krásné písně
a recitace od žáků, kte í se naučili jarní básničky. Také zde
vystoupili šikovní prvňáčci, kte í p edvedli dvě povedené scénky o mravenečcích a o popelá ích.
A abych se p iznala, tak tanečky, které tyto scénky doprovázely, si s kamarádkami rády zatancujeme.
Vystoupila zde i druhá t ída s pár žáky ze čtvrté a provedli nás po Africe v podobě písně Čáry máry
ententýky, poletíme do Afriky. Také bylo p ipraveno p ekvapení pro maminky, takový opožděný
dárek ke Dni matek v podobě „svátečního pásma“. V této části vystoupil sbor, který se naučil
písničky věnované maminkám, a děti, které se naučily básničky pro maminky. Koncert se mi líbil
a myslím, že se i vyda il. Navštívilo ho hodně lidí. Docela mě pobavilo, že pan editel čekal na
chodbě na závěrečné slovo, ale jelikož nebyl za azen do programu, tak čekal úplně zbytečně.
Kateřina Martincová – ř. t ída
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ne 30. 5. 2016 oslavily děti z 1. stupně MDD ve
sportovním areálu v Havlovicích. Natěšené děti odvezl
autobus na dané místo, kde na ně čekalo mnoho krásných
atrakcí – jízda na koloběžkách, minigolf, trampolína,
žonglování, hra s padákem, lanové centrum, průlezky,
houpačky, kroket a další. K dokonalému zážitku posloužil
stánek s občerstvením. Deštivé ráno nám trošku ubíralo na
dobré náladě, ale devátá hodina rozhodla. Na celý areál
zasvítilo slunce, snad nejkrásnější dárek ke svátku dětí.
JB

V

Havlovicích to bylo super. Hrozně moc se mi tam líbilo. Hlavně ta velká trampolína
a minigolf. S mými kamarádkami jsme jezdily na koloběžkách. Potom jsme si zahrály
p ehazovanou. Byly tam krásné hry a v některých jsem i vyhrála. Byla jsem moc ráda, že naše paní
učitelky za ídily takový výlet. Už se těším, co vymyslí dalšího.
Tereza Schejbalová – 5. t ída

D

ne 30. 5. jsme jeli se školou do Havlovic, kde
jsme oslavili Den dětí. O půl osmé vyjela
1., 2. a 3. t ída, potom se autobus vrátil pro čtvrtou
a pátou t ídu. Nejd íve jsme chodili po stanovištích,
kde jsme plnili úkoly. Jako první stanoviště bylo
malování na papír, druhé stanoviště byl kriket, t etí byl
padák, čtvrté stanoviště byla házecí hra a poslední
stanoviště bylo s diaboly. Pak jsme mohli na h iště a na
něm byla velká trampolína, mini golf a plážové h iště.
Kateřina Sehnalová (1. tř.)
Jako první jsem šel na trampolínu, pak na mini golf
a nakonec na plážové h iště si zahrát p ehazovanou. Ještě tam byly koloběžky, na kterých jsem si
nestihl zajezdit, protože jsme bohužel museli jet domů. Chtěl bych poděkovat učitelům, díky kterým
se mohl tento výlet uskutečnit.
Tadeáš Jelínek – 5. t ída

V

pondělí 31. 5. jsme jeli do sportovního areálu v Havlovicích. 1.- 3.
t ída jela v 7:45 a 4. a 5. t ída jela o půl hodiny později. Bylo dáno pět
stanovišť: melky, padák, malování, žonglování, diaboly. Rozdělili jsme se na
skupiny po osmi. Postupně jsme chodili na stanoviště. Pršelo,
a proto jsme si museli vzít pláštěnky. V ř hodin byla svačina. Když
jsme splnili všechny úkoly, mohli jsme si něco koupit ve stánku a jít
si hrát. Mohli jsme chodit po lajně a po lanových p ekážkách. Byla
tam vzduchová trampolína a pirátská loď na lezení. Nemohli jsme s jídlem na
h iště, tak se odkládalo na stoly. Mohli jsme si zahrát fotbal, mini golf,

plážový volejbal a jezdit na koloběžkách po silnici, ale museli jsme dávat
Václav Lonc (2. tř.)
pozor na auta. Zpátky jela do školy 1.-3. t ída v 11:15 a asi za půl hodiny odjížděl zbytek t íd. Když
jsme p ijeli do školy, tak jsme šli na oběd. Po obědě jsme šli do družiny. Druhý den jsme dostali
vizitky s podpisem správce areálu. Moc se nám tam líbilo a chtěli bychom tam znovu.
Káťa Bittnerová, Adélka Jochová, Káťa Sehnalová – 4. t ída
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ne 14. 6. p išel významný okamžik v životě našich
nejmenších žáků – prvňáčků. Společně s rodiči
a s paní učitelkou se sešli ve t ídě. Děti p edvedly svoje
malé vystoupení s ukázkou psaní, čtení, kde vlastně
dokázaly, že už jsou opravdoví školáci – čtená i. Pro
rodiče a děti bylo p ipraveno malé občerstvení, nechybělo
využití interaktivní tabule. Pásmo se dětem moc vyda ilo,
maminky byly obdarovány kytičkou. Však maminkám
i tatínkům pat í velké poděkování za péči a podporu,
kterou dětem dávají. Také rodiče měli pro děti p ichystané malé p ekvapení – knihu a sladkou
odměnu. Odpoledne se vyda ilo – prvňáčci dokázali, že jsou p ipraveni na vstup do druhé t ídy. Já
jim p eji, aby je jejich nadšení a radost doprovázely po celou dobu školní docházky.
JB

N

aše škola už mnoho let organizuje výlety za vědou a technikou na různá místa v rámci
republiky. V minulosti už jsme navštívili Univerzitu v Hradci Králové, Karlovu univerzitu,
různá muzea a průmyslové podniky. Jedním z míst, na které se rádi opakovaně vracíme, je IQ park
v Liberci. Letos nám p i organizaci velmi pomohl finanční p íspěvek obce Chvalkovice, která žákům
zaplatila dopravu, za což velmi děkujeme.
IQLandie vědecko-zábavné centrum pro všechny věkové kategorie. Jedná se
o několikapatrovou budovu, kde se nachází ada tematických expozic. Jedna z expozic je věnovaná
lidskému tělu, vodě, p írodním živlům nebo Zemi. Součástí centra je také planetárium.
V 7:30 jsme autobusem vyrazili od školy. Cesta nám ubíhala rychle a po asi dvou hodinách
nám pan idič zastavil p ímo na parkovišti p ed IQLandií. Od 11 hodin jsme měli Science show
s chemickými pokusy a fyzikálními pokusy. P i té p íležitosti jsme viděli nap ., kolik energie má
v sobě kousek obyčejného bonbónu, proběhly pokusy s tekutým dusíkem a důkaz o tom, že plyny
jsou tekuté, i když je nevidíme. Pokusů se účastnili dobrovolníci včetně pedagogického doprovodu.
Po skončení show se všichni rozešli do jednotlivých pater objevovat a zkoušet všechny vystavené
exponáty. V pat e věnovaném živlům se mi nejvíce líbil simulátor zemět esení a větru. Krásné
a zajímavé efekty vytvá el stále se měnící světelný tunel. Chvilku jsem strávil i s robotem
Thesiapanem, který uměl plakat, smát se, počítat p íklady. Aby byl využitý doopravdy celý prostor,
poučení čekalo na návštěvníky v podobě informativních cedulí i na toaletách. Velmi mnoho času
jsem strávil v expozici věnované talentu, kde si každý člověk mohl vyzkoušet různé disciplíny
a v závěrečném zhodnocení zjistit, jaké nadání má nejvíce rozvinuté. Vyzkoušet jsme si mohli
pokusy zamě ené na post eh, intelekt, sílu nebo zručnost. Po zadání emailu vám výsledky p išly i do
schránky. V této expozici jsem potkal adu našich žáků.
Poté, co jsme občerstvili našeho ducha, jsme se rozhodli občerstvit i tělo a vyrazili směrem do
Babylonu, což je velice hezký krytý bazén, kde se mohli naši svě enci vyblbnout na různých vodních
atrakcích.
V osm hodin večer jsme se vydali k autobusu, který nás odvezl zpátky do Chvalkovic. Výlet se
nám moc líbil. Určitě se tam chceme podívat znovu.
PH
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ne 1. 6. 2016 jsme jeli s devátou t ídou na t ídní výlet.
Jely s námi paní učitelka Smolová a paní učitelka
Čermáková. Ráno v ř:00 jsme měli sraz v České Skalici na
nádraží. Vlak do Jaromě e nám jel v 9:29. V Jaromě i jsme
p estoupili a jeli jsme do Turnova a tam jsme také
p estoupili a jeli rovnou do Rovenska pod Troskami. Od
vlakového nádraží jsme šli asi 2 kilometry do kempu Palda.
Když jsme došli do kempu, tak paní učitelky šly pro klíče
a Aleš s Adamem nám dali povlečení. My s holkami jsme
měly chatku číslo 5. Okolo půl druhé jsme šli na oběd.
Polévku jsme měli brokolicovou a druhé jídlo jsme měli
va enou brokolici na másle s bramborami. Po obědě jsme
měli polední pauzu. V půl t etí nás paní učitelky zavolaly,
abychom se dohodli, co budeme dělat. Nakonec jsme si
mohli dělat, co jsme chtěli. Já s Áďou Š. a Áďou D. jsme si zahrály líný tenis. V šest hodin jsme šli
na veče i, měli jsme pečený hermelín a šťouchané brambory. V osm jsme šli do lesa pro klacky,
abychom si měli čím zatopit oheň. V půl deváté jsme se tam všichni sešli, všichni jsme si opekli
bu ta a potom paní učitelka Smolová došla pro texty písniček a začali jsme zpívat. Pak mě Áďa
strčila z lavičky a já spadla a skoro všichni umírali smíchy. Okolo desáté začalo pršet, tak jsme se
všichni rozešli do chatek. Tam jsme se p evlékli a pak jsme šli ještě chvilku p ed chatku na Wifi.
Potom jsme šli spát.
Druhý den jsme vstávali v sedm hodin, ale pak jsme se
váleli ještě v posteli. O půl deváté jsme šli na snídani. Mohli jsme
si vybrat, co jsme chtěli. Já si dala chléb s marmeládou a kafe.
Potom jsme měli chvilku na to, abychom si mohli zabalit na
celodenní výlet na Hrubou Skálu. P ed odchodem jsme dostali
pytlík se svačinou a vyšli jsme na nádraží. Vlakem jsme dojeli do
Borku a odtamtud jsme vyšli na Hrubou Skálu. Šli jsme asi
necelou hodinu. Když jsme tam došli, tak jsme měli chvilku na to,
abychom si mohli dojít koupit pití a na záchod. Potom jsme si šli
sednout na lavičky. Pak jsme si šli prohlédnout nádvo í. Tam jsme
byli asi půl hodiny. Potom jsme šli na rozhlednu a pak zase
zpátky na nádraží. Tam jsme došli o hodinu d ív, než nám jel
vlak. Tak jsme šli ještě do krámu, tam jsme si sedli. Já s holkami
jsme si koupili kuku ičné k upky. Asi deset minut p ed odjezdem
jsme šli na vlakové nádraží. Když jsme dojeli do kempu, tak jsme
Tereza Sládková (3. tř.)
šli na veče i. K veče i byl bulgur, ze začátku mi to moc
nechutnalo, ale potom mi to začalo chutnat. Po veče i jsme měli volný program. My jsme byli u nás
v chatce. Byl tam ještě Tom. Já jsem si nachvilku odskočila z chatky, a když jsem p išla, tak byly
k upky po celé chatce. A holky tam umíraly smíchy. Po chvilce p išla Péťa s Alešem a začali se
smát. Pak tam p išel i Martin a začal po těch k upkách šlapat a potom si stěžoval, že je má nalepený
na botě. Večer jsme se šly s holkami osprchovat. Když jsme se vrátily, tak všichni seděli u kluků
p ed chatkou, tak jsme se k nim p idali. Spát jsme šli okolo jedenácté.
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V pátek ráno jsme šli na snídani už v osm hodin. Pak jsme čekali na autobus s druhým
stupněm. Asi kolem půl deváté jsme se dočkali. Šli jsme odevzdat klíče a povlečení a pak jsme si šli
dát batohy do autobusu. Potom jsme nastoupili a jeli jsme do Liberce. Já s Aďou D. jsme
poslouchaly písničky ve sluchátkách a skoro jsme usnuly. Když jsme dojeli do Liberce, tak jsme
nejprve šli do IQlandie. Jako první na programu jsme měli chemickou show. Tam nám ukazovali
různé pokusy. Potom jsme dostali rozchod a sraz jsme měli úplně dole o půl druhé. Já šla s Áďou D.
a Áďou Š. Šli jsme do zrcadlového bludiště a pak jsme slyšeli, že někdo hraje na klavír, tak jsme se
tam šli podívat. Na klavír hrál náš spolužák Tomáš. O půl
druhé jsme zase dostali rozchod. Celkem jsme měli t i
rozchody. V pět jsme si šli pro batohy a šli jsme do
Babylonu. V Babylonu jsme se p evlékli a šli jsme se
osprchovat a pak konečně do vody. Voda byla osvětlená,
svítily tam barvy, t eba červená, zelená, modrá atd., to se mi
moc líbilo. Pak jsme šli hledat tobogány. Hned jsme na
jeden šli, já tedy měla z první jízdy celkem strach, ale po
první jízdě se mi to hrozně zalíbilo. A tak jsme jezdili po ád
Kateřina Bittnerová (4. tř.)
na tobogánech. Každou hodinu jsme měli sraz. Bylo to tam
hrozně hezký, moc se mi tam líbilo. Okolo osmé jsme šli k autobusu, jenže v autobuse někdo
rozsypal k upky a čekali jsme, až to ti dotyční půjdou uklidit. Zhruba ve čtvrt na devět jsme byli už
na cestě domů. Já jsem v autobuse seděla s Áďou D. a poslouchaly jsme celou cestu písničky.
V půlce cesty jsme se stavili na benzínce, abychom si mohli dojít na záchod, ale většina si šla koupit
jídlo. Domů jsme p ijeli okolo čtvrt na jedenáct. Moc se mi ty t i dny líbily.
Denisa Bartošová – Ř. t ída

D

ne 3. 6. 2016 jsme jeli se školou na výlet do Liberce. Sešli
jsme se ve škole a ještě několik minut čekali na autobus. Pak
jsme konečně vyjeli. Já seděla s Anetou. Jeli jsme asi 2 a půl hodiny,
a pak jsme museli čekat v autobusu, protože tam pan editel něco
ešil. Pak jsme čekali ještě na místě v IQ Landii, pak nás poslali na
nějakou zábavnou ukázku chemie a fyziky. Potom jsme už měli
rozchod, já chodila s Anetou, pak jsme se měli sejít dole, abychom se
najedli. Většina dětí šla ven, já s Anetou jsme šly do nějaké uzav ené
místnosti, kde jsme si mohly vyzkoušet ídit vlak. Pak jsme šli do
planetária, někdo se tam dokonce i vyspal. Po planetáriu jsme zase
měli rozchod, když nás to už p estalo bavit, začali jsme jezdit ve
výtahu. Když jsme se měli zase sejít, tak jsme si s Anetou koupily
zmrzlinu. Pak jsme šli do Babylonu. P evlékli jsme se, osprchovali
a šli. Prvně jsme to tam všichni prozkoumávali, a pak jsme šly s holkami na tobogány. Měli tam
i ví ivky, takže tam jsme museli jít! Po t ech hodinách jsme vyrazili domů. Asi ve 22:20 jsme byli ve
Chvalkovicích a p ijeli si pro nás rodiče.
Lucie Čepová – 6. t ída
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ážení učitelé, pane editeli a žáci. Devět let uteklo jako voda a nám nezbývá nic jiného než
pokračovat na další cestě životem. Chtěli bychom tímto poděkovat všem těm, kte í nám celých
devět let pomáhali. Na prvním místě to byla paní učitelka Škopová, která se nás ujala v první t ídě,
naučila nás číst, psát, počítat a vždy nám pomáhala ešit problémy. Dále bychom chtěli poděkovat
paní učitelce Baudyšové za to, že nás měla za t ídní t i roky a vždy s námi po ádala akce. Rádi
vzpomínáme na stanování a setkávání i s rodiči v Choustníkově Hradišti, Halloween, Masopust i na
úžasná vystupování, která
sklidila vždy obrovský
aplaus. V páté t ídě se nás
ujala
paní
učitelka
Krčová, které jsme se
zprvu báli, ale později
jsme si ji oblíbili.
V dobrém vzpomínáme
na psaní trestů, p i
kterých jsme se vždy
pobavili. Na druhém stupni si nás vzala pod ochranná k ídla paní učitelka Šimková, kterou jsme měli
hodně rádi a nejvíce vzpomínáme na její hlášky, p i kterých jsme se hodně nasmáli. Ale později
odešla ze školy ze zdravotních důvodů a měli jsme další t ídní paní učitelku Černou, která se nám
vdala a nyní je Marelová. Byla to ta nejlepší paní učitelka, co jsme kdy měli. Rádi na ni
vzpomínáme, vždy nám pomáhala ešit problémy a vždy nám rozuměla. Ale v únoru nám odešla na
mate skou a nyní už se raduje se svým Jeníčkem doma. Naše poslední t ídní je paní učitelka
Čermáková, která sice neměla zkušenosti s t ídnictvím, ale ujala se nás perfektně. Zažili jsme s ní
p edstavení v divadle, Den Země, super focení a výlety. Nemalý dík pat í také ostatním paním
učitelkám, které jsme jako t ídní neměli, ale denně jsme je na hodinách potkávali. Byly to: paní
učitelka Smolová, Krausová, Ulrychová, Horká, Vojtěchová. Nesmíme zapomenout také na dvě paní
učitelky, které již nyní ve sboru nejsou, ale se kterými jsme zažili mnoho zábavných chvil. Byly to
paní učitelka Kuželková a Mackovičová. Nemalý dík pat í dvěma odvážným mužům učitelského
sboru, a to panu editeli Hlavovi a panu učiteli Nývltovi. Rádi budeme vzpomínat na chvalkovickou
školu a na spoustu zážitků a dobrodružství, které jsme zde mohli zažít. P ejeme všem krásné
prázdniny a mnoho úspěchů do dalších let. A hurá do nového života!
Eliška Žďárská – ř. t ída
Kam odcházejí naši žáci
Eliška Žďárská – Gymnázium J. Žáka Jaromě
Anna Ješátková – OA Náchod
Klára Špačková – VOŠ a SPŠ stavební J. Letzela
LetzelLLetzelaLetzelapová
– SŠ fotografická,
filmová
Jana
Laštovičková – SŠ informatiky
a služeb Dvůr
K. a
Martin Klíma – SPŠ elektrotechniky a informačních
technologií
Jan
Mertlík Dobruška
– St ední škola emeslná Jaromě

Marcela Pokrupová – OA Náchod
Kate ina Martincová – OA Náchod
Dana epová – SŠ fotografická, filmová a televizní
Petra Kalinová – SŠ informatiky a služeb Dvůr K.
Antonín Jareš – OA, SOŠ a JŠ. Hradec Králové
Adam a Aleš Prajzlerovi – St ední škola emeslná Jaromě

Vaše redakce časopisu KN a MH.
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