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Ahoj, všichni! 
Nastal čas a po letních                                                           
prázdninách se opět                            
společně setkáváme ve škole.  
Stojíme teď na úplném startu nového školního roku 
2017/18. Čeká nás v něm mnoho práce, zajisté ale i zábavy. 
Mimochodem: nebudeme mít prý už papírové žákovské 
knížky a ani třídní knihy! Učitelé už připravují i různé 
kroužky, soutěže, školní výlety, exkurze, chystá se zas 
zajímavý projektový den… Koneckonců o některých z nich  
se zmiňujeme už v tomto našem úvodním, velmi zkráceném 
1. čísle Školních novin. Ty další ale už chceme mít bohatší              
- těšíme se tedy i na jakékoliv tvoje příspěvky (kdy budou 
vycházet další čísla Školních novin se dočteš na poslední 
straně tohoto vydání).           
Tak ať se nám všem v tom letošním školním roce jen                        
a jen daří! Vaše redakce 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NÁCHOD, KOMENSKÉHO 425           www.komenskehozsnachod.cz

Stojíme nyní 
na samém po-
čátku  nového 
kalendářního 
roku 2019.               
A už jen pár 
týdnů zbývá a 
budeme 
budeme v 
polovině 
letošního 
školního roku. 
nás čekají tolik 
očekávané vá-
noční prázd-
niny. Do školy 
po nich půjde-
me ve čtvrtek        
3. ledna 2019. 

PF  
2019 

 

I tento školní 
rok proběhne 
koncem března 
oblíbený pro-
jektový den. Le-
tos se budeme 
věnovat tématu 
světová nábo-
ženství.   

Na přelomu lis-
topadu a prosin-
ce absolvovali žá-
ci druhého stupně 
školy velmi zají-
mavou a přínos-
nou interaktivní 
přednášku o  ky-
beršikaně.  

 
PROJEKT EDISON…str. 17 - 21 

 
MINIHÁZENÁ…str. 12 



DŮLEŽITÉ TERMÍNY (výběr): 
 
 

21. 6. 2018 
Akademie  I. stupně ZŠ 
 

25. 6. 2018 
Sportovní den II. stupně ZŠ 
 

27. 6. 2018 
Sportovní den I. stupně ZŠ 
 

28. 6. 2018 
Akademie  II. stupně ZŠ 
 

29. 6. 2018 
Rozdávání vysvědčení (v 9 h.) 
Konec školního roku 2017/18 
 

2. 7. – 2. 9. 2018 
Hlavní (letní) prázdniny 
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ADVENTNÍ VÝZDOBA VYTVOŘENÁ NAŠIMI ŠESŤÁKY A OSMÁKY 

Na naší škole proběhlo školní kolo 
BIO pro 6. – 9. ročníky. Patří mezi 
nejtěžší přírodovědné soutěže. 
Skládá se z vědomostního testu, 
laboratorní práce (letos na téma 
stavba ptačího pera a výtrusnice 
kapraďorostů) a poznávání rostlin 
a živočichů. Školního kola se zú-
častnilo 18 žáků. Všem žákům, 
kteří se na soutěž připravili, děku-
jeme, vítězům gratulujeme a pře-
jeme hodně štěstí do okresního 
kola. RNDr. Ivana Šimurdová 

Kategorie D 
1. Pražáková Nela, VII.D 
2. Valášek Lukáš, VI.D 
3. Bořková Nela. VI.D 
 

Kategorie C 
1. Reslová Barbora, VIII.D 
2. Kaplanová Lucie, IX.D 
3. Donajová Terezie, IX.D 

V.B 

PÍSMOMALBA (výtvarná práce z 2. stupně) 

Projekt EDISON se uskuteční na naší 
škole již počtvrté. Garantem této 
oblíbené akce u nás je paní učitelka 
Petra Jirečková.  
EDISON  proběhne v prvním říjnovém 
týdnu, a to od pondělí 1. do pátku                  
5. října. Navštíví nás šest až osm 
zahraničních vysokoškolských studentů 
z různých zemí celého světa a budou 
nám prezentovat to nejdůležitější a nej-
zajímavější ze své domoviny. Všichni se 
na ně už moc těšíme a doufáme, že se 
nejen něco zajímavého dozvíme, ale že 
si i vyzkoušíme a procvičíme své znalosti 
angličtiny, možná i němčiny a podobně. 
red 

  
 

JIŽ 4. ROČNÍK PROJEKTU EDISON  

3. 12. 
Kyberšikana-interaktivní divadlo pro žáky II. st. v ZUŠ 

dle rozpisu 
8-10 hod. VII.A+D, 10,30-12,30 IX. A+B - cena 35,- Kč 

4. 12. 
Kyberšikana-interaktivní divadlo pro žáky II. st. v ZUŠ 

dle rozpisu 
8-10 hod. VIII.A+B, 10,30-12,30 VII.B+C - cena 35,- Kč 

4. 12. "Hrátky s čertem" - projekt ŠD - 3. oddělení Rejzková 

4. 12. "Čertovský kvíz" - projekt ŠD - 5. oddělení Peroutková 

5. 12. Krajské finále ve florbalu - Hostinné - vybraní žáci Majer 

5. 12. Kuželky - I. třídy, 8,15 - 11,15 hod. - dle rozpisu třídní uč. 1. tříd 

6. 12. Exkurze - Advent v Ratibořicích - I. třídy třídní uč. 1. tříd 

6. 12. 
Exkurze - zámek Moritzburg + Drážďany Hornychová, Šnajdr 

vybraní žáci 8. ročníků - celkem 52 Horáková, Marešová 

6. 12. Exkurze - Vánoční ZOO Dvůr Králové - II. A, B, C třídní uč. 2. tříd 

10. 12. 
Kyberšikana-interaktivní divadlo pro žáky II. st. v ZUŠ 

dle rozpisu 
8-10 hod. VIII.C+D, 10,30-12,30 IX.C+D - cena 35,- Kč 

11. 12. Návštěva galerie GVUN - IV. B - od 10,00 hodin Macháňová 

12. 12. 
Vánoční koncert ZUŠ  "Mrazík" - I. + II. třídy - od 9 
hod. 

třídní uč. 1. a 2. tříd 

12. 12. Návštěva galerie GVUN - III. C - od 10,30 hodin Petrová 

12. 12. Vánoční tajný výlet - setkání důchodců - 13,30 hod. Majer 

13. 12. Návštěva galerie GVUN - IV. C - od 8,30 hodin Prouzová 

13. 12. Návštěva galerie GVUN - III. A - od 10 hodin Jiránková 

13. 12. Pečení vánočního cukroví - projekt ŠD - 1. oddělení Vomáčková 

14. 12. "Stop úrazům" - 5. třídy třídní uč. 5. tříd 

17. 12. Návštěva galerie GVUN - III. B - od 8,45 hodin Komárková 

17. 12. Výstava bétlémů v Náchodě - II. B, 10,40 hod. Nováčková 

17. 12. 
Exkurze - Interaktivní muzeum "Pod čepicí" Hronov + Kubová, Malá 

MÚ v Náchodě - VI. B + D,  8 - 13,30 hod. Jirečková, Novák 

17. - 21. 12. "Vánoční tradice" - projektový týden V. B Kůrková 

17. 12. "Nepečené cukroví" - projekt ŠD - 4. oddělení Ruiderová 

17. 12. "Vánoční besídka ve ŠD" - 2. oddělení Reslová 

18. 12.  "Vánoční besídka ve ŠD" - 1. oddělení Vomáčková 

18. 12. Výstava bétlémů v Náchodě - V. B, 10,00 hod. Kůrková 

18. 12. Návštěva galerie GVUN - II. B - 10,00 hod. Nováčková 

19. 12. "Vánoční besídka ve ŠD" - 3., 4., 5., 6. oddělení vychovatelky 3. - 6. od. 

19. 12. Výstava bétlémů v Náchodě - II. A, 10,40 hod. Hemelíková 

20. 12. Výstava bétlémů v Náchodě - II. C, 10,00 hod. Adlerová 

20. 12. 
Exkurze - Interaktivní muzeum "Pod čepicí" Hronov + Bubák, Petráňková, 

MÚ v Náchodě - VI. A + C, 8 - 13,30 hod. Brahová, Macháčková 

20. 12. Vánoční besídka zaměstnanců školy - 15,30 hod. všichni 

20. 12. 

Kino - "Hotel Transylvánie 3" - 8,00 hod. - 50,- Kč 

třídní učitelé 
I. A, B, C + IV.A, C + V. A, B 

Kino - "Když draka bolí hlava" - 10,00 hod. - 50,- Kč 

II. B + III. A, B, C 

21. 12. "Předvánoční čas" - projekt ŠD - 5. oddělení Peroutková 

21. 12. 

Vánoční koncert "MHD" v tělocvičně školy - I. st. 

třídní učitelé 8,30 hodin - II. A, B, C - III. B - IV. A, B, C 

10,30 hodin - 1. A, B, C - III. A, C - V. A, B, C 

21. 12. 

Kino - "Johnny English znovu zasahuje" - 50,- Kč 

třídní učitelé 
8,00 hod. - VI. A, B, D + VII. A, B 

10,00 hodin - VIII. A, B, C + IX. A, B, D 

nejdou: VI. C + VII. C, D + VIII. D + IX. C 

22.12. - 2.1. Vánoční prázdniny všichni 
Datum : Úkol : Zodpovídá : 

do 14.12. Nahlásit termíny akcí na leden 2018 všichni 

20. - 21. 12. Kontrola a VYKLIZENÍ škříněk - všechny třídy třídní učitelé 

do 21. 12. 
Zapsat poučení před prázdninami do Edookitu 

třídní učitelé 
Ukončit docházku za rok 2018 

…pod vedením paní učitelky Ivany Šimurdové 

Ahoj, všichni! 
Vánoční a novoroční 
svátky jsou už za námi           
a my v redakci plně 
doufáme, že jste je 
prožili  v co největší po-
hodě. Přejeme všem 
pevné zdraví i mnoho 
úspěchů v tom letošním 
kalendářním roce 2019, 
ať se daří nejen ve škole, 
ale i doma či v mimo-
školních aktivitách.  
A protože se pomalu 
blíží konec prvního polo-
letí tohoto školního ro-
ku, čeká nás nyní mara-
ton různých písemek, 
testů, zkoušení,…  
Přejeme vám hodně sil 
do jejich zvládnutí a co 
nejlepší známky na po-
loletním vysvědčení. Tě-
šíme se taky na vaše 
příspěvky do těchto na-
šich Školních novin.  
Vaše redakce 

Školní noviny 2/2018-19 
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ODMĚNY A TRESTY 
Když se budeš chovat                                    
nějak výjimečně, můžeš                        
být školou odměněn                     
nebo potrestán i jinak, než               
je obvyklé v každodenním 
školním životě.  

Když se budeš chovat 
výjimečně dobře,                   
můžeš dostat: 
1. Ústní pochvalu                            
od třídního nebo zástupce 
ředitele nebo od ředitele; 
2. Písemnou pochvalu                   
od těch samých lidí,                           
kterou současně škola          
pošle k nahlédnutí                            
i tvým rodičům; 
3. Věcnou odměnu                       
od ředitele.  

Když se budeš chovat výjimečně                 
špatně, můžeš dostat: 
1. Napomenutí třídního  
učitele; 
2. Důtku třídního učitele; 
3. Důtku ředitele školy. 
 

O všech trestech bude škola                      
informovat i tvé rodiče.  

Změna ve vedení školy              
na postu zástupce                           
pro II. stupeň  

Po loňské změně ředitele školy, 
kdy pana Ladislava Dománě 
vystřídal pan učitel František 
Majer, dochází letos i k výměně         
na postu zástupce ředitele školy                        
pro II. stupeň: místo paní   
Venuše Zelené budeme                       
od letošního roku na tomto 
místě vídávat pana učitele 
Ondřeje Tyče. A dobrou zprávou 
je i to, že paní učitelka Zelená               
ze školy neodchází a nadále   
bude učit, a to především 
němčinu! A umí to skvěle!              
Paní učitelce Zelené patří                         
za její letitou pedagogickou,                
ale i za práci v řízení II. stupně              
naší školy obrovský dík.   
Rovněž panu učiteli Tyčovi 
přejeme k vykonávání jeho  
práce mnoho sil.   
Kolektiv školy 
     

PRAVIDLA BEZPEČNÉHO CHOVÁNÍ 
ŽÁKA ZŠ KOMENSKÉHO V NÁCHODĚ  
1. Pečlivě zamykej svou školní skříňku, 
nepoškozuj ji a starej se o ni. 
2. Nikomu neubližuj, buď opatrný/á  
a obezřetný/á. Dávej na sebe pozor. 
3. Když někdo ublíží tobě a nevíš si  
s tím rady, řekni to někomu z učitelů. 
4. Když někdo ubližuje někomu jinému, 
řekni to také někomu z učitelů, abys 
spolužákovi pomohl/a. 
5. Každý úraz, který je potřeba ošetřit, 
ohlas učiteli, a to ihned. Když s tím, že 
se  ti něco ve škole stalo, přijdeš druhý 
den, nepůsobí to příliš důvěryhodně. 
6. Ve škole a na školních akcích nehraj 
žádné hazardní hry ani hry o peníze 
nebo cennosti. 
7. Ve škole je zakázáno kouřit, pít alko-
hol a užívat jakékoliv zakázané návykové 
látky, a to všude – venku i uvnitř a na 
všech školních akcích. Cigarety, alkohol 
a drogy do školy vůbec nenos. 
8. Do školy rozhodně nenos ani žádnou                 
pyrotechniku, střelivo či zbraně. Je to 
nebezpečné pro tebe i pro ostatní. 
9. Ve škole nemanipuluj s elektrickými 
zásuvkami, nic nezapaluj a nezapojuj  
žádné elektrické spotřebiče. 
10. Když přijedeš do školy na kole, 
musíš si ho dobře zabezpečit. Kdyby                
se ztratilo nebo poškodilo, škola ti    
škodu neuhradí. 
11. Do školy nenos větší množství peněz 
ani žádné klenoty a cennosti. K ničemu 
je nebudeš potřebovat, jen riskuješ 
jejich ztrátu a budeš pak zbytečně 
zklamaný/á. Když je přinést musíš, 
odevzdej je co nejdříve třídnímu učiteli, 
zamkni si je do skříňky, případně je měj 
stále u sebe a pod kontrolou. 
12. Při přecházení silnice a pohybu                     
po městě buď opatrný/á a připomeň              
si pravidla silničního provozu. 
13. Dávej si pozor na své věci                                  
a zacházej s nimi šetrně. K cizím věcem 
se chovej ohleduplně a nic nenič. 
14. Se všemi školními věcmi (učebnice, 
vybavení,  lavice) zacházej šetrně                     
a přátelsky. Když něco rozbiješ, ohlas              
to a oprav nebo nahraď. 
15. Udržuj pořádek a čistotu kolem   
sebe i v celé škole.  
       (vybráno ze školního řádu) 
 

V
yb

rá
n

o
 z

e 
šk

o
ln

íh
o

 ř
á

d
u

 

DOBRÁ PRAVIDLA NAŠÍ ŠKOLY 
• Chováme se k sobě slušně    

a ohleduplně.  
• Když se potkáme, 

pozdravíme se.  
• Když něco potřebujeme, 

požádáme o to.  
• Když něco dostaneme, 

poděkujeme. 

Termíny rodičovských 
schůzek (SRPDŠ) 

Sboreček Notičky (nepovinný 
předmět určený pro hudebně 
nadané žáky 2. až 5. ročníků) vedený 
sbormistryní Mgr. Michaelou Jež-
kovou se i letos pravidelně schází,             
a to každé pondělí od 12:45 do 13:30 
hodin v učebně HV (nachází se                      
v hlavní budově školy).  
Soubor se opět zapojil i do již tra-
dičního Zpívání koled, tedy do akce, 
kterou pro děti z prvního stupně 
společně s několika žáky připravil 
kolektiv učitelů. Proběhla 21. pro-
since ve školní tělocvičně. 

NOTIČKY A ZPÍVÁNÍ KOLED 

Předvánoční období chřipek pojala 
třída IV. C po svém - 22. listopadu si 
vytvořili chvilku pohody se svým 
oblíbeným čajem a kouskem něčeho 
dobrého. „Ale jelikož neumíme sedět 
jen tak se založenýma rukama, 
vyráběli jsme si svůj vlastní hrneček 
na čaj, no a jak jinak, než z čajových 
sáčků. A ještě jsme se dozvěděli                         
o čajích spoustu zajímavých věcí.                  
Co je to fermentace, jak čaje správně 
louhovat, kde se pěstují, a tak dále,              
a tak dále,“ popsali žáci tuto svoji 
aktivitu. A připojili i několik sloganů:    
„Náš výborný čajíček naplní váš 
hrníček.“ „Když piješ náš čaj, máš 
v životě ráj.“ „S naším čajem 
s medem všechno hravě svedem.“ 
Mgr. Iva Prouzová  

ČAJOVÝ DEN   

OPĚT MÁME MISTRYNI REPUBLIKY 

SBĚR KAŠTANŮ A ŽALUDŮ 

Do konce října probíhal na na-
ší škole tradiční sběr kaštanů  
a žaludů. Celkem jsme zví-
řátkům letos nasbírali víc než 
tunu těchto plodin. Ty byly 
následně předány myslivcům. 
Všem, kdo se zapojili, patří 
velký dík, speciální pak 
nejzdatnějším sběračům – 
Anežce Ševčíkové z V. C, 
Viktoru Hofmanovi z II. A                   
či Martinu Sodomkovi ze VI. C.  
RNDr. Ivana Šimurdová   

Školní noviny 2/2018-19 
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Víčka pro Filípka 

Kroužek Mladý zahrádkář   

Příprava na přírodovědné 
soutěže pro 5. – 9. ročník 

bude probíhat                                  
od 1. října každý čtvrtek                        

od 7 do 7,40 hodin  
na školním pozemku. 

Sběr kaštanů a žaludů 

A ještě něco málo ze školního řádu: 
 

 Do školy choď včas – podle svého 
rozvrhu hodin, buď připravený/á                         
a odpočatý/á. Nos si pomůcky                            
a vypracované úkoly. 

 Do školy můžeš přijít již 20 minut 
před začátkem vyučování a můžeš                   
v ní být i o polední přestávce. 

 Po příchodu do školy se přezuj                        
a odlož si svrchní oblečení 
v šatně. 

 Do kroužků a nepovinných 
předmětů, do kterých se 
přihlásíš, chodit musíš. 

 Odcházet ze školy během 
vyučování nebo přestávek nikdy 
nesmíš sám/sama. 

 Při vyučování se uč a nedělej nic, 
co by výuku narušovalo nebo 
rušilo ostatní.  

 Mobilní telefon a jakákoliv zá-
znamová zařízení a další přístroje 
nechej vypnuté a uložené 
v tašce.  

 Začátek hodiny                                         
       poznáš podle                             
       zvonění, 
       konec podle 
       pokynu 
       učitele. 
  V průběhu hodiny nikam      
      neodcházej, pokud je to nutné,   
      domluv se s učitelem. 
  O přestávce si odpočiň, najez se,   
      relaxuj. Připrav si věci na další  
      hodinu a přesuň se do učebny,              
      do které je to třeba. O malé pře- 
      stávce se zdržuj ve třídě. Neotvírej  
      okna, nesedej na parapety, nelez  
      do otevřených oken, nevykláněj se  
      z nich, nikam nevylézej a nic  
      z oken nevyhazuj. 
 Do jídelny choď v klidu, nikam se 

nehrň. Chovej se tam jako 
v restauraci. Když budeš 
opakovaně obtěžovat ostatní, 
můžeš být z jídelny vyloučen. 

3 

„První den byl pro naše 
prvňáčky opravdu slavnostní. 
Přišel je pozdravit pan Jan 
Birke, starosta města Ná-
choda, a ředitel naší školy 
František Majer. Oba dětem 
popřáli úspěšný školní rok, 
rodičům pevné nervy a pře-
dali spoustu dárků. Všichni 
dětem přejeme vynikající vý-
sledky a mnoho kamarádů.“  
Jaroslava Štěpová, 
zástupkyně ředitele školy 
pro první stupeň 

PŘIVÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ 

Školní noviny 2/2018-19 
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PODZIMNÍ VÝLET DEVÁŤÁKŮ                  
DO VELKÉ BRITÁNIE 

Poslední týden v září se 52 žáků devátého ročníku vydalo na studijně-
poznávací zájezd do Velké Británie. Jejich cílem bylo hlavní město 
Londýn, ale také univerzitní město Cambridge.  
 

První den v Londýně jsme projeli lodí po řece Temži a prošli se po nábřeží 
od známého Shakespearova divadla až k největšímu ruskému kolu 
v Evropě, tzv. Londýnskému oku. Při prohlídce města jsme nemohli 
minout významná místa jako: Trafalgarské náměstí, Piccadilly Circus, 
Soho, domy parlamentu s Big Benem, Westminsterské opatství                              
a Buckinghamský palác. Díky krásnému počasí jsme si užili i odpočinku               
ve známém St. James parku. Večer nás čekalo ubytování v hostitelských 
rodinách, které nás vřele přijaly. Okusili jsme nejen britskou kuchyni,             
ale i konverzaci v anglickém jazyce. 
Druhý den jsme se vydali do univerzitního městečka Cambridge,                      
kde studovalo mnoho významných vědců světového formátu i členové 
královské rodiny. Měli jsme možnost navštívit největší ze zdejších kolejí - 
King’s College.  Cambridge nás okouzilo svými historickými budovami, 
parky i malou říčkou Cam. Dýchlo na nás svou starobylou tradicí. 
Poslední den v Londýně patřil čtvrti Greenwich a výškovým budovám 
v centru města. Vyjeli jsme do 35. patra známého mrakodrapu Walkie 
Talkie, tzv. vysílačky. Výhled z vyhlídkové plošiny i místní restaurace Sky 
Garden, byl uchvacující.  Odpoledne jsme věnovali historii - pevnosti 
Tower a otevíracímu mostu Tower Bridge. Pak už nám nezbývalo, než se 
s Londýnem a Británií rozloučit.  
Poznávací zájezd se vydařil. Odvezli jsme si mnoho nezapomenutelných 
zážitků, které nás všechny inspirují k dalšímu cestování  a poznávání. 
Mgr. Jana Voborníková, vedoucí zájezdu  

Autobus, 
vlajka VB 



Naše škola měla již popáté úspěšné 
zastoupení v soutěži Odznak vše-
strannosti olympijských vítězů 
(OVOV), která se koná pod záštitou 
olympijských vítězů v desetiboji 
Roberta Změlíka a Romana Šebrle-
ho. Gymnastky náchodského Sokola 
Kateřina Davidová, Lucie Růčková               
a Tereza Doležalová se v závěru 
minulého školního roku probojovaly 
nejen do krajského kola této soutěže, 
ale díky svým výkonům se dokonce 
kvalifikovaly i na republikové finále 
OVOV, které se konalo      5. – 7. září 
v Brně. Zde barvy ZŠ Komenského 
ještě hájila Kristýna Zelená, která                
na naši školu letos přestoupila. 
V celorepublikovém kole mezi sebou 
soupeřilo 650 žáků základních škol              
i víceletých gymnázií, a to                       
v šesti atletických a ve čtyřech 
silových disciplínách. Katka Davi-
dová (VI. A) se ve své věkové 
kategorii umístila na pěkném                    
22. místě, Kristýna Zelená (VI. D) byla 
dokonce pátá. Lucce Růčkové (V. C) 
utekla na poslední chvíli medaile, 
nakonec tedy obsadila krásné čtvrté 
místo. Vysněného kovu jsme se ale 
nakonec přece jen dočkali, dokonce 
toho nejcennějšího. Zlato si z Brna 
odvezla Terka Doležalová (V. A), která 
porazila všechny své soupeřky a stala 
se tak mistryní republiky. Pro naši 
školu je to v poslední době už druhé 
nejvyšší ocenění v tomto sportovním 
klání, neboť stejného úspěchu 
dosáhla v roce 2016 i dnes již bývalá 
žákyně školy Pavlína Vejrková. 
Terezce blahopřejeme ke zlaté 
medaili a všem dívkám děkujeme          
za skvělou reprezentaci naší školy. 
Velký dík patří i trenérce Sokola 
Náchod paní Vejrkové, která děvčata 
na závody skvěle připravila. 
         Mgr. Jitka Štěpová 

ZAS MÁME MISTRYNI REPUBLIKY 

Školní noviny 2/2018-19 ADAPTAČNÍ POBYTY ŠESTÝCH ROČNÍKŮ 

V druhé polovině září se na čtyřdenní adaptační pobyt do penzionu 
Metuje v Teplicích nad Metují vydali žáci a žákyně ze čtyř šestých 
ročníků. Cílem této akce bylo, aby se nově vytvořené třídní kolektivy 
navzájem lépe poznaly. V termínu od 18. do 21. září si tamní prostředí 
pod vedením učitelek Petry Jirečkové, Lenky Malé a Ivy Marešové 
užívaly děti z VI. B a VI. D, o týden později jejich vrstevníci z VI. A                    
a VI. C, a to pod dohledem třídních učitelů Davida Bubáka a Edity 
Petráňkové. Nutno podotknout, že oba pobytové běhy se zadařily                   
a naplno splnily svůj účel. 

Na konci října na-
vštívily postupně 
všechny třetí  ročníky 
Městskou knihovnu 
v Náchodě. Zde se 
žáci zabývali knihou 
Nejhorší den v životě 
třeťáka Filipa L. 
Zamýšleli se nad tím, 
zda neseme následky 
za své činy. Děj knihy 
žáky velice zaujal.  
Bc. Michaela 
Jiránková 

 
Loňská třída II. B, 
tedy letošní III. B 
uspořádala na konci 
minulého školního 
roku v Městské kni-
hovně vlastní výstavu 
sestavenou ze svých 
výtvarných prací, a to 
pod názvem „Obráz-
ky pro knihovnu“. 
Velká část prezento-
vaných děl byla již 
během samotného 
slavnostního zahájení 
prodána, za utržené 
peníze se pak poří-
dily dva  tematické 
kufříky: Sport a Ces-
tování. Jejich verni-
sáž proběhla 4. října 
v Městské knihovně, 
a to v rámci Týdne 
knihoven.  
Mgr. Jana 
Komárková 

TŘÍDY Z 1. STUPNĚ A JEJICH NÁVŠTĚVY MĚSTSKÉ KNIHOVNY 

…pro štěstí 
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DEVÁŤÁCI V KNIHOVNĚ 

Deváťáci se v rámci návštěvy 
Městské knihovny v Náchodě za-
bývali kaligramy. Na vlastní kůži si 
vyzkoušeli i jejich vytváření. Posuďte 
sami, jak se jim to povedlo. Zde jsou 
některé jejich práce: 

Školní noviny 2/2018-19 Kaligram (=ideo-
gram) je báseň, 
jejíž písmena či 
celá slova a ver-
še jsou uspořá-
dána typogra-
ficky do obraz-
ce, který vyjad-
řuje téma básně 
samotné. 
(wikipedie.cz)  
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Navrhni si svůj vlastní balón 

1.A 

Sběr plastových víček 

                       
Spoj postupně 
čísla od 1 do 53                     
a pak si obrázek 
vymaluj 

Projekt EDISON  

S cílem využít své zkušenosti z krajských a národního kola soutěže 
Zlatý list, rozhodli se žáci vyšších ročníků uspořádat v říjnu                              
i podobnou soutěž nazvanou Zlatý lístek pro své mladší spolužáky.  
 

Připravili jim přírodovědnou stezku se šesti stanovišti. Sami sestavili 
otázky a tříčlenné hlídky složené z dětí třetích, čtvrtých a pátých tříd 
prozkoušeli z vědomostí o přírodě a její ochraně. Děti musely 
odpovídat na dotazy o třídění odpadu, savcích a ptácích, ochraně 
přírody a rostlinách. Kdo čekal na start, mohl si vytvořit adventní 
věnec ve výtvarné dílně, opéci si špekáček nebo hrabat listí.  
Nutno dodat, že na regulérnost soutěže dohlížel výr velký, kterého má 
naše škola od letošního roku v péči na svém školním pozemku.  
 

Velký dík za organizaci celé akce patří zaslouženě žákům IX. D. 
RNDr. Ivana Šimurdová 

ZLATÝ LÍSTEK 

Školní noviny 2/2018-19 
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Navrhni si svůj vlastní balón 

1.A 

SBĚR PLASTŮ A HLINÍKU 

BAVÍ TĚ FOTIT, KRESLIT, PSÁT,  
DÍVÁŠ SE KOLEM SEBE 
OTEVŘENÝMA OČIMA?  

REDAKCE ŠKOLNÍCH NOVIN 
HLEDÁ PRÁVĚ TEBE! 

Kontaktuj paní učitelku                
Pavlu Schwingerovou                      
(sborovna II. stupně)   

a přidej se  k týmu školních 
redaktorů, fotografů i kreslířů.  

                       
Spoj postupně 
čísla od 1 do 53                     
a pak si obrázek 
vymaluj 

I v tomto školním roce pokračuje sběr  plastových víček. 
Přispíváme tím hlavně na zdravotnické potřeby                     
a pomůcky pro postiženého Filípka z Hronova. Podle 
průběžných výsledků jsme do školy donesli skoro sto 
kilogramů, nejpilnější je II. A, následuje I. B a IV. A                  
(podívej se v tabulce pod textem i na výsledky své třídy).   
Od letoška se nově sbírá i hliník. Finance získané touto 
formou poslouží rodině Jirky Petráska, který je po těžkém 
úrazu odkázaný na trvalou péči svých blízkých a zdra-
votníků. Tříděním hliníku také přispíváme k ochraně 
životního prostředí.  
Sáčky s víčky či hliníkem noste do sborovny 2. stupně 
(není třeba nic vážit nebo počítat kusy, uveďte jen svou 
třídu), tři nejpilnější třídy budou na konci školního roku 
odměněny. 
Mgr. Jana Voborníková 

Mladý zahrádkář  

Od září bude opět pracovat 
kroužek MLADÝCH ZAHRÁDKÁŘŮ. 
Pokud tě zajímá příroda, péče                
o zvířátka, práce na zahradě                     
a pokusy s množením rostlin, rádi 
tě uvítáme! Ochutnávat či odnést 
domů si budeš moci různé plody, 
které vypěstujeme, zúčastníme se 
také soutěže mladých zahrádkářů. 
Scházet se budeme opět každou 
středu, odcházet od školy na školní 
pozemek budeme společně s paní 
učitelkou Šimurdovou vždy ve 14 
hodin. Kroužek bude končit 
v 15:30. Pracovní oděv, obuv                    
a rukavice jsou nutné! V případě 
zájmu odevzdej návratku třídnímu 
učiteli, a to nejpozději do pátku 
14. září. První schůzka bude                     
ve středu 26. září, poplatek na celý 
školní rok činí 700,- korun.  

KOMENDA DRUM BAND aneb Bubnování na cokoli (i netradičního) je nový 
kroužek pro žáky II. stupně. Budeš-li mít každý čtvrtek mezi 15,30 až 16,15 
hodi-nou čas a chuť,  a máš-li       i smysl pro rytmus,                    vyplň 
přihlášku                           (najdeš ji 
na vrátnici                    hlavní budovy).    

Školní noviny 2/2018-19 

PLAST. VÍČKA Průběžné vážení (datum, hmotnost) Výsledek 

3.10. 31.10. 30.11. 20.12. Celkem Pořadí 

Třída         g   

1.A 0 0 0 0 0 21 

1.B 0 0 12996 0 12 996 2 

1.C 1762 0 0 0 1 762 14 

2.A 12196 3676 5881 66 21 819 1 

2.B 0 0 0 0 0 21 

2.C 0 0 3094 1753 4 847 6 

3.A 0 0 0 1100 1 100 18 

3.B 0 0 1808 0 1 808 12 

3.C 0 0 0 0 0 21 

4.A 1162 9631 1710 0 12 503 3 

4.B 0 0 0 0 0 21 

4.C 0 749 543 0 1 292 16 

5.A 0 0 0 0 0 21 

5.B 0 0 3235 0 3 235 9 

5.C 0 0 0 0 0 21 

6.A 0 12000 0 247 12 247 4 

6.B 0 0 0 0 0 21 

6.C 2196 0 0 0 2 196 11 

6.D 0 0 0 0 0 21 

7.A 0 0 0 1159 1 159 17 

7.B 0 0 0 1750 1 750 15 

7.C 0 2037 1400 0 3 437 8 

7.D 910 572 0 2429 3 911 7 

8.A 824 0 0 0 824 19 

8.B 1300 0 480 0 1 780 13 

8.C 4780 0 212 0 4 992 5 

8.D 0 0 113 0 113 20 

9.A 0 248 1368 883 2 499 10 

9.B 0 0 0 0 0 21 

9.C 0 0 0 0 0 21 

9.D 0 0 0 0 0 21 

Sborovna + 
jídelna 2955         

Nepodepsané 1350 1933 3206 5457   

Celkem                  
celá škola  96 270 

Třídíme HLINÍK

PIŠKVORKY OPĚT „JEDOU“… 

I letos se již naplno rozjela oblíbená soutěž v 
piškvorkách. Paní učitelka Lenka Malá zcela 
pravidelně doplňuje na nástěnku v hale před ře-
ditelnou průběžné výsledky našich klání o co 
nejlepší  umísťování křížků a koleček. Zatím jsou 
za námi úvodní kola - nic tedy není rozhodnuto. 
Hráčům moc  držíme palce. (red)  

BAVÍ TĚ FOTIT, KRESLIT ČI PSÁT?  
DÍVÁŠ SE KOLEM SEBE OTEVŘENÝMA OČIMA? 

  

REDAKCE ŠKOLNÍCH NOVIN                                   
HLEDÁ PRÁVĚ TEBE! 

 

Kontaktuj paní učitelku  Pavlu Schwingerovou                      
(sborovna II. stupně)   

a přidej se k týmu školních redaktorů, 
fotografů i kreslířů.  

9 
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Ve čtvrtek 8. listopadu se konal již 
tradiční Běh do zámeckých schodů. 
Družstvo žáků naší školy z šestých                
a sedmých ročníků, které se skládalo 
z Daniela a Martina Zemanových (VII. B 
a VII. D), Jakuba Špetly (VI. D), Jana 
Geťky (VI. A), Jiřího Čeňka (VI. C), 
Michaely Šmejdové (VI. D), Anety 
Markové (VII. D), Šárky Kubínové (VII. 
D), Marie Bohuškové (VII. A) a Kristýny 
Zelené (VI. D), se po super výkonu 
umístilo na 1. místě a získalo putovní 
pohár starosty města Náchoda.  
Zahanbit se nenechalo ani družstvo 
sestavené ze žáků devátých ročníků, ve 
kterém byli Eliška Jahodová a Jakub 
Dytrych z IX. B, Monika Hawlová,  
Johanka Jirásková, Lukáš Jirásek, Daniel 
Kříž, Josef Novák a Petr Ptáček z IX. C  
a také Denisa Hlavatá a Denisa 
Nývltová z IX. D. Doběhli si pro krásné 
třetí místo.  
Za naši školu soutěžilo i družstvo 
z prvního stupně složené ze žáků 
čtvrtých a pátých tříd. Skončilo           
na velmi pěkném 4. místě, přičemž 
nejvíce zabodovala Tereza Doležalová 
(V. A), která si vybojovala 3. místo mezi 
děvčaty.  
Děkujeme všem účastníkům za skvělou 
reprezentaci školy. 

BĚH DO ZÁMECKÝCH SCHODŮ 

Školní noviny 2/2018-19 
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Navrhni si svůj vlastní balón 

1.A 

3. číslo: konec února 
2019 

uzávěrka pro příspěvky: 
12. 2.   

4. číslo: duben 2019 
uzávěrka pro příspěvky: 

23. 3.   

5. číslo: červen 2019 
uzávěrka pro příspěvky: 

26. 5.  

                       
Spoj postupně 
čísla od 1 do 53                     
a pak si obrázek 
vymaluj 

Školní noviny 2/2018-19 

Ismail 
Karada
g 
(Tureck
o) 

„Vážení rodiče, milí žáci, 
chtěl bych touto cestou 
poděkovat všem, kteří se 
zapojili do sběru starého 
papíru, který proběhl              
na začátku listopadu. Díky 
vaši aktivitě přibylo do 
pokladny SRPDŠ úcty-
hodných 8 tisíc korun. 
Tyto peníze budou po-
užity na aktivity všech 
dětí naší školy. Příští 
sběrová akce proběhne           
v březnu 2019. A pevně 
věřím, že se zapojí ještě 
více rodičů a žáků.“   
Mgr. František Majer, 
ředitel školy 

Družina na ledě i v zajetí kouzelníka 
Ačkoliv sluníčko v říjnu svítilo a hřálo, děti ze školní družiny při ZŠ Komenského 
Náchod nenechávaly nic náhodě a na náchodském zimním stadionu se již 
připravovaly na příchod zimy. Pravidelně každou středu se oddávaly radovánkám 
na bruslích, aby mohly ukázat rodičům, jak se správně bruslí, až s nimi vyrazí               
na kluziště. Bruslení se proto budeme v družině věnovat i v příštím školním roce.  
 
Pobyt ve školní družině žáčkům v říjnu zpříjemnil svou návštěvou i kouzelník 
Reno. Připravil si pro ně bohatý program plný kouzel a magie. Děti byly z tajů 
kouzel nadšené a ještě více ty odvážnější z řad dobrovolníků, které se staly 
součástí kouzelnického vystoupení. Již nyní se všichni  těší na to, až do školní 
družiny opět zavítá kouzelník s další porcí kouzel. 
Simona Ruiderová, vychovatelka školní družiny 

SBĚR STARÉHO PAPÍRU 

AKTIVITY ŠKOLNÍ DRUŽINY 

NÁCHODSKÁ ŠKOLNÍ LIGA V MINIHÁZENÉ 
V pátek 7. prosince proběhl před-
vánoční turnaj 5. ročníku školní ligy 
miniházené v Náchodě. V kategorii 
žáků 1. a 2. ročníků skvěle zabojovali 
naši Náchodští orli, kteří obsadili 
nejvyšší příčku, ve starší kategorii žáků 
3. až 5. ročníků se družstvo „Tučňáci“ 
umístilo na skvělém třetím místě.  
 
Úspěchy naši malí sportovci měli už 
na podzimní části tohoto turnaje, tedy 
v pátek 9. listopadu. Zde nás repre-
zentovaly čtyři družstva: tři v kategorii 
mladších a jedno v kategorii starších 
žáků. A všechny naše týmy nakonec 
skončily na medailových místech. Děti 
se snažily vybojovat vítězství pro svoje 
družstvo a turnaje proběhly v duchu 
fair play.  
Mgr. Ivana Adlerová      
i Petr Šmejkal za Házenou Náchod  
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Naše republika slavila minulý rok 100 let své 
existence. Probíhaly různé akce, které její vznik                  
i to, čím společnost prošla, připomínaly. Ani naše 
škola nezůstala pozadu. V minulém školním roce 
proběhl projektový den nazvaný Osmičky ve škole    
i v životě, během něhož jsme si významné události  
a činy připomenuli, deváťáci teď i v rámci výuky 
dějepisu připravili k důležitým přelomovým letům 
ve stoleté historii naší země i přehledné papírové 
prezentace. Ty byly k vidění i na nástěnkách             
na chodbách hlavní budovy naší školy...  
                     …a zde jsou některé z nich: 



První třídy si prohlédly v předvánoční týdnu bet-    
lém v děkanském Kostele sv. Vavřince na náchodském 
Masarykově náměstí. Pochází z roku 1857 a zhotovil 
jej plhovský tkadlec a řezbář Karel Beršík. Zajímavostí 
je, že v něm jsou vyřezané všechny kostely a kaple       
z okolí Náchoda (poznámka redakce - obdobně si 
betlém prohlédly i další třídy školy). 

Navrhni si svůj vlastní balón 

1.A 

BAVÍ TĚ FOTIT, KRESLIT, PSÁT,  
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Připravila Mgr. Pavla Hoffmanová 14 
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aranžování 

chrizantémy neboli listopadky 

 
pěstování čilipapriček 

Dne 17. září v pondělí v 5.05 ráno jsme jeli vlakem  
s paní učitelkou Šimurdovou a panem učitelem 
Dusbabou na výlet do Mělníka. Cílem naší cesty 
byla Střední škola zahradnická.  
 

Začátek cesty jsme měli zpestřený  dvouhodinovou 
pauzou v Hradci Králové. Když jsme se ocitli v Hradci 
v 6 hodin ráno, všem prolétlo hlavou: co teď tak brzy 
ráno? Pan učitel byl pohotový, ranní procházka                    
po památkách v Hradci za tmy, to tu ještě nebylo. 
Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých historických 
věcí. Prošli jsme si Masarykovo náměstí, kde nám 
pan učitel pověděl zajímavý příběh o nevyjasněné 
smrti T. G. Masaryka, nové vyšetřovací metody zjistili 
nové skutečnosti a je možné, že TGM nevypadl                
z okna náhodou. Pak jsme se vydali platanovou alejí. 
Tam jsme si něco řekli    o systematickém třídění, 
zjistili jsme, že Liliovník tulipánokvětý, který zde rostl, 
se správně nazývá lyriovník podle tvaru listu do lyry -
tvoření českých názvů tak má v různých případech                 
i dvojí názvy.  
Po procházce po Hradci jsme už konečně vyjeli                     
do Mělníka. Když jsme dorazili do našeho cíleného 
města, šli jsme pěšky na školní statek Střední 
zahradnické školy. Naše prohlídka začala v rozlehlých 
sklenících, kde se pěstovalo mnoho různých květin, 
od pokojových až po venkovní. Dozvěděli jsme se, 
jak se pečuje o papričky od semínek až                          
po dospělé zdravé sazenice, které se dostávají                       
do prodeje.  
 

Setkali jsme se zde i s bývalým spolužákem Tomášem 
Pražákem (stojí na foto vlevo), který tu studuje. 

  

společná fotografie s naším spolužákem 

Honzou 

 

Ateliér s 

historickými 

návrhy zahrad 

 

Soutok s vinicemi, Vltava níže a Labe vzadu v pozadí hora Říp 

 

  

 
NÁVŠTĚVA MĚLNICKÉ ZAHRADNICKÉ ŠKOLY 

Všechny tyto práce provádí studenti této školy. Také 
jsme viděli přípravu aranžérské práce, prošli jsme si 
také rozlehlé sady a vinice.  
 
Po prohlídce školního statku s ochutnávkou vinné révy 
nás čekala i prohlídka školy a učeben. Tou nás provedl 
pan učitel Dusbaba, který o škole mnoho věděl, neboť 
je absolventem této školy. Zaujal nás prosklený ateliér 
pro tvorbu kreslení a navrhování zahrad s výstavou 
historických ručně malovaných návrhů. 
Když už jsme byli v Mělníku, bylo by škoda nepodívat 
se na soutok Labe a Vltavy, který jsme mohli pozorovat 
i z místního zámku – mimo jiné zde byla zavražděna 
Svatá Ludmila svou tchýní Drahomírou.  
Výlet byl super a pro nás všechny obrovským 
obohacením našich dosavadních znalostí.  
Anežka Ševčíková (V. C) 
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Navrhni si svůj vlastní balón 

1.A 

ŠKOLNÍ NOVINY 
letos vyjdou: 

2. číslo: listopad 2018 
uzávěrka pro příspěvky: 13. 11.    

3. číslo: únor 2019 
uzávěrka pro příspěvky: 25. 1.   

4. číslo: duben 2019 
uzávěrka pro příspěvky: 23. 3.   

5. číslo: červen 2019 
uzávěrka pro příspěvky: 26. 5.  

PROJEKT EDISON 

BAVÍ TĚ FOTIT, KRESLIT, PSÁT,  
DÍVÁŠ SE KOLEM SEBE 
OTEVŘENÝMA OČIMA?  

REDAKCE ŠKOLNÍCH NOVIN 
HLEDÁ PRÁVĚ TEBE! 

Kontaktuj paní učitelku                
Pavlu Schwingerovou                      
(sborovna II. stupně)   

a přidej se  k týmu školních 
redaktorů, fotografů i kreslířů.  

V první říjnovém týdnu u nás                  
ve škole proběhl již 4. ročník 
projektu EDISON. Tentokrát nás 
navštívili 4 studenti a absolventi 
vysokých škol z Indie, Turecka, 
Jordánska a Gruzie.  
 
V pondělí ráno jsme je přivítali 
v tělocvičně a pak už odstartovaly 
prezentace v jednotlivých třídách. 
Dobré bylo, že komunikačním 
jazykem byla angličtina. Kon-
verzace s těmito našimi hosty tak 
pro nás byla jedinečnou příleži-
tostí procvičit si své znalosti 
tohoto cizího jazyka a zároveň se 
dovědět něco  zajímavého o jejich 
zemi - domovině.  
  

Ve středu 2. října odpoledne přijal na náchodské radnici celou delegaci 
starosta města Náchoda Jan Birke. 
Zleva: paní učitelka Mgr. Pavla Hoffmanová, Jafar Al-Qaisi (Jordánsko), 
koordinátorka projektu EDISON Mgr. Petra Jirečková, Giorgi Urigashvili 
(Gruzie), Ismail Karadag (Turecko), Tanvi Shah (Indie) a ředitel naší školy 
Mgr. František Majer.   

Z TITULNÍ 
STRANY 

Ve středu proběhla v tělocvičně 
tzv. Global Village, která byla letos 
zaměřena hlavně na ochutnávání 
sladkých specialit a na tanec.  
 
Ve čtvrtek odpoledne si děti          
ve školní družině zahrály pod ve-
dením zahraničních studentů 
jejich oblíbené hry. 
 
Páteční rozloučení pak bylo pří-
ležitostí k posledním rozhovorům 
a poděkování za návštěvu. 
„Přejeme našim novým přátelům 
šťastnou cestu domů a hodně 
úspěchů v jejich kariéře i osobním 
životě,“ vzkázala stážistům                      
ze zahraničí paní učitelka Mgr. 
Petra Jirečková, koordinátorka 
projektu Edison na naší škole.  

Školní noviny 2/2018-19 

Giorgi 
Urigas
hvili, 
Tanvi 
Shah 

Nástěnka v hlavní budově naší školy (1. patro – prostor před ředitelnou) 

Akce probíhala ve spolupráci 
s královéhradeckou 
pobočkou AIESEC, 
zprostředkovávající 
organizací projektu EDISON. 
Podrobnější informace                   
o jejích projektech můžete 
najít na www.aiesec.cz.  
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dopsat POVINNÉ TEXTY aESEC 

Školní noviny 2/2018-19 

Ismail 
Karada
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(Tureck
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MALÝ ZÁBAVNÝ JAZYKOVÝ KOUTEK 
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Ve středu 3. října proběhla v tělocvičně tzv. Global Village.  

Ve čtvrtek 4. října ve školní družině. 

Thomas Alva Edison 



Školní noviny 2/2018-19 

Jafar 
Al-
Qaisi 
(Jord
ánsko
) 
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NAŠI 
ZAHRANIČNÍ 

HOSTÉ 
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hvili, 
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Shah 
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Ismail 
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Líbily se mi jejich dokumenty. 

Bylo to zajímavé. 

Neměli jsme písemku.  

Měli dobré jídlo.  

Líbilo se mi přivítání a rozloučení v tělocvičně.  

Dobře jsem si procvičila angličtinu a dozvěděla jsem se spoustu zajímavých věcí. 

Bylo to hezké, ale přišlo mi, že k nám dorazilo málo cizinců.  

Líbila se mi nejvíc ta Indka, přišla mi sympatická, 
ale je mi líto, že nebyla u nás ve třídě. 

Někdy jim nebylo rozumět.  

Bylo dobré, že jsme na konci prezentací hráli hry v angličtině. 

Bylo fajn, že se nám podepisovali na ruku. 

Uměli dobře anglicky. 
Nejlepší byl Turek Ismail – měl nejlepší komunikaci a prezentaci. 

Indka byla velmi milá a sympatická a asi nejvíce přátelská. 

Líbilo se mi rozloučení.  

Nejvíc se mi líbilo, že jsme se neučili. 
Giorgiho přednes byl nejlepší. 

Edison byl super, těším se na další. 

Škoda, že jsme nestihli všechny Edisony. 

V tělocvičně to bylo super, ale bylo tam moc dětí. 

Líbila se mi ochutnávka jídel. 

Líbila se mi cizí písma. Poznal jsem nové kultury. Měli hezké fotografie. 

Ocenila jsem jejich interakci s celou třídou. 

Nejvíc se mi líbil výklad o Turecku, ve kterém jsme se dozvěděli opravy některých mýtů. 

21 Stránky o projektu EDISON připravila Mgr. Petra Jirečková 

NĚKTERÉ REAKCE SEDMÁKŮ NA PROJEKT EDISON… SOUHLASÍŠ S NIMI? 

Pěkné bylo, že nám přednášeli o své rodné zemi. 

Moc se mi to líbilo a doufám, že než odejdeme z této školy, tak 
takový projekt se ještě aspoň jednou zopakuje.  

Zaujalo mě, jak se 
píše moje jméno  
v jiných jazycích. 

Nejvíc se mi líbilo povídání o Turecku a Gruzii. Ale asi bych raději jela (letěla) 
navštívit Gruzii – líbily se mi tam ty jejich vodopády a podobně. 

To, že nám přednášeli  
o jejich zemi anglicky, 
nebylo pro některé 
moc dobré, protože 
tolik nerozuměli. 

Edison byl pěkný a poučný. 
Giorgi byl super, hráli jsme hry a bavilo mě to. 

V tělocvičně na Global Village 
to bylo dobrý: každý z nich 
upekl nějakou buchtu nebo 
nějakou jejich pochoutku a 
bylo to moc dobré. 

S prezentacemi 
si dali práci                 
a byly dobré. 

Chtěla bych to mít ještě jednou. 

Rozuměla jsem 
pár slovům, ale 
pak jsem se 
ztrácela. Hlavně, 
když mluvili 
rychle. 

Líbilo se mi 
úplně všechno. 

SUPER 
  

Projekt vítám, jde  
o ozvláštnění 
výuky.  

Na projektu Edison se mi líbilo, že jsem se 
dozvěděl něco různých státech a městech. 
A vylepšit jsem si mohl trochu i angličtinu.  

Bylo to velmi 
přínosné. 



ŠKOLNÍ NOVINY  
v tomto školním roce ještě vyjdou: 

Školní noviny 2/2018-19 
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NAŠE 
VÝTVARNÉ 

PRÁCE                       
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ředitele naší školy 
Mgr. Františka Maje-
ra,koordinátorky pro- 
jektu Mgr. Petry 
Jirečkové a paní 
učitelky Pavly 
Hoffmanové starosta 
města Náchoda Jan 
Birke. 
Zleva: Mgr. Pavla 
Hoffmanová 
(učitelka),  

Školní noviny 2/2018-19 

Ismail 
Karada
g 
(Tureck
o) 

SPOJ ČÍSLA 1 – 30 A PAK VZNIKLÝ OBRÁZEK VYBARVI 

SKRÝVAČKY – NA HORÁCH 

V každé větě hledej jedno slovo, které se váže   
k pobytu na horách – PODTRHNI SI HO. 
VZOR: Děti říkaly, že by si chtěly hrát s míčem.  
 1. Zapátráme, proč kámen klesá někdy 

rychleji ke dnu. 
2. Naše babička pravidelně sledovala nov 
každý měsíc. 
3. Naplnila kastrol banány a jala se vařit 
večeři. 
4. Během oslav i na přání hrála na návsi 
muzika. 
5. Náš Lojza nechal u pana Kříže tři fůry 
sena. 
6. Nakonec s ní hovořil jeden a půl hodiny. 
7. Přišel krokem rázným, že se za ním udělal 
vír. 
8. Napište číslovku lichou a pak ji vydělte 
sudou. 
9. Postihne-li vás lepra, šance pro další život 
jsou jen velmi malé. 
10. Trenér ho nestaví, přesto patří mezi 
nejlepší hráče v týmu. 
11. Zjistili, že ten pes je zdravý jako řípa. 

 ŘEŠENÍ: 1 – sáně; 2 – kapr; 3 – rolba; 4 – lavina; 
5 – chalupa; 6 – sníh; 7 – mráz; 8 – kulich;             
9 – prašan; 10  - stopa; 11 - sjezd 

ŽIVOT JE JEN NÁHODA 
OSVOBOZENÉ DIVADLO  
(Hudba: J. Ježek, Text:  J. Voskovec, J. Werich) 
 

Život je jen náhoda                          
jednou si dole jednou nahoře  
život plyne jak voda  
a smrt je jako moře.                      
Každý k moři dopluje  
někdo dříve někdo později               
kdo v životě miluje                                 
ať neztrácí naději.                                    
Až uvidí v životě zázraky,                     
které jenom láska umí                          
zlaté ryby vyletí nad mraky,                    
pak porozumí.                                              
Že je život jak voda,                            
kterou láska ve víno promění,                          
               a život, že je náhoda  
               a bez ní štěstí není.  

VYBARVI SI OBRÁZEK 
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ZANOTUJ SI S NÁMI 
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Navrhni si svůj vlastní balón 

1.A 

ŠKOLNÍ NOVINY 
letos vyjdou: 

2. číslo: listopad 2018 
uzávěrka pro příspěvky: 13. 11.    

3. číslo: únor 2019 
uzávěrka pro příspěvky: 25. 1.   

4. číslo: duben 2019 
uzávěrka pro příspěvky: 23. 3.   

5. číslo: červen 2019 
uzávěrka pro příspěvky: 26. 5.  

BAVÍ TĚ FOTIT, KRESLIT, PSÁT,  
DÍVÁŠ SE KOLEM SEBE 
OTEVŘENÝMA OČIMA?  

REDAKCE ŠKOLNÍCH NOVIN 
HLEDÁ PRÁVĚ TEBE! 

Kontaktuj paní učitelku                
Pavlu Schwingerovou                      
(sborovna II. stupně)   

a přidej se  k týmu školních 
redaktorů, fotografů i kreslířů.  

                       
Spoj postupně 
čísla od 1 do 53                     
a pak si obrázek 
vymaluj 

Ve středu 2. listopa-
du odpoledne přijal 
na náchodské radnici 
celou delegaci včetně 
ředitele naší školy 
Mgr. Františka Maje-
ra,koordinátorky pro- 
jektu Mgr. Petry 
Jirečkové a paní 
učitelky Pavly 
Hoffmanové starosta 
města Náchoda Jan 
Birke. 
Zleva: Mgr. Pavla 
Hoffmanová 
(učitelka),  

Školní noviny 2/2018-19 

Ismail 
Karada
g 
(Tureck
o) 

OSMISMĚRKA – HLAVNÍ MĚSTA 

A U K A B A E O I L I D O R M 

N I G V M E T J U N A S S A U 

A I F M E T R O P O L E G B A 

R V Á O A J S N D O L I M A I 

I N U W S Š Y O J A K A R T A 

T M A S K A T K M L E S U R B 

AMMÁN, BAKU, BERN, BRUSEL, DILI, JAKARTA, KYJEV, LIMA, MALE, 
MASKAT, NASSAU, OSLO, OTTAWA, RABAT, RIGA, SKOPJE, SOFIA, SOUL, 
SUVA, TIRANA 

Všechny tyto názvy hlavních měst najdi v mřížce. Tajenku tvoří 8 písmen 
(hledej je postupně v jednotlivých řádcích), které zůstanou nevyškrtané. 
Řešení najdeš na konci této stránky. 

ŘEŠENÍ OSMISMĚRKY: MOGADIŠO (SOMÁLSKÁ REPUBLIKA V AFRICE) 
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KOMENDA DRUM BAND  
aneb Bubnování na cokoli                              

(i netradičního)  
je nový bezplatný mimoškolní 

kroužek pro žáky II. stupně.  
Máš-li chuť zapojit se a také máš-li 

čas v pondělí mezi 14. a 15. 
hodinou, ozvi se do konce ledna 

paní učitelce Schwingerové.  

3. číslo: počátek března 2019,  
uzávěrka pro příspěvky: 15. 2.   

4. číslo: duben 2019,  
uzávěrka pro příspěvky: 23. 3.   

5. číslo: červen 2019,  
uzávěrka pro příspěvky: 26. 5.  

ŠKOLNÍ NOVINY letos ještě vyjdou: 

ZANOTUJ SI S NÁMI 

Dobrodružství s bohem 
Panem 
Marta Kubišová 

CO NÁS ČEKÁ V ROCE 2019 - HOROSKOP 

Rok 2019 obecně přeje změnám! 
Horoskopy předpovídají, že každé 
znamení zvěrokruhu si užije           
v tomto roce časy bezstarostné      
a pozitivní, stejně jako krušné         
a náročnější. Rok 2019 se 
neobejde bez vlastního aktivního 
přičinění každého znamení. Bude 
ideální čas na to splnit si sny  - i ty 
nejbláznivější. Zároveň bude vhod-
ný čas na to, zbavit se všech 
zlozvyků a pracovat na svém 
osobním rozvoji. 
Rok 2019 bude přát majetku a je-
ho rozmnožování. Peníze se k vám 

však jen tak nepřikutálí, ale bude 
zapotřebí usilovná práce, píle a vý-
drž. Některým znamením zvěro-
kruhu se v roce 2019 vyplatí i za-
riskovat.  
Co se týče zdraví, v roce 2019 se 
projeví všechny nešvary, které jsme       
na svém těle za dlouhé měsíce 
napáchali díky nepravidelnému 
režimu, ponocování, stravování se 
ve fast foodech či absencí pohybu. 
Nic ale není ztracené - jen bude 
potřeba zapracovat na svém 
zdraví  a začít pěkně od začátku! 
Převzato z internetu 
  

Je půlnoc nádherná,                               
spí i lucerna, 
Tys’ mě opustil ospalou. 
Tu v hloubi zahrady                       
cítím úklady, 
s píšťalou někdo sem kráčí. 
Hrá náramně krásně                              
a na mě tíha podivná doléhá. 
Hrá náramně, zná mě, nezná 
mě, něha a hudba až k pláči. 
 
Pak náhle pomalu                        
skládá píšťalu, krok,                    
a slušně se uklání. 
Jsem rázem ztracená,                              
co to znamená, 
odháním strach a on praví: 
 
Pan jméno mé,                                           
mám už renomé, 
Pan se jmenuju a jsem bůh! 
Pan, bůh všech stád,                                 
Vás má slečno rád, 
jen Pan je pro vás ten pravý. 
 
A ráno, raníčko,                                    
ach, má písničko, 
Pan mi zmizel i s píšťalou. 
Od Pana, propána,                                        
o vše obrána, 
ospalou najde mě máti. 
Hrál a ve tmě krásně podved 
mě, kam jsem to dala oči, kam? 
Pan, pěkný bůh,                                        
já teď nazdařbůh 
počítám dal a má dáti. 



ŠKOLA VE SPÁRECH DRAKŮ 

Skupinovou prací se žáci dvou sedmých tříd postarali o podzimní výzdobu 
naší školy. Vyrobili a rozvěsili po chodbách veselé papírové draky.  

Školní noviny 2/2018-19 
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