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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. 

 
PROJEKTOVÝ DEN 
…od str. 17  



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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JAK SE OZNAČUJÍ VÝBĚROVÉ STROMY  

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 

Ahoj, všichni! 
Je u opět další vydání 
našich Školních novin.                  
I toto číslo vám přináší 
nejen řadu postřehů z dění                    
ve škole za posledních pár 
měsíců, ale na několika 
stranách vám znovu přiblíží 
atmosféru z letošního              
projektového dne.  
Všem deváťákům                                
a šesťákům, co už prošli 
přijímacími zkouškami, 
přejeme mnoho zdaru                   
a štěstí v dalším životě.              
Je, ale i nás ostatní, 
nicméně čeká závěrečný 
finiš školního roku                              
i přípravy školních 
akademií.  
Ať tedy vše proběhne                           
v co nejlepší pohodě.   
Vaše redakce 

Školní noviny  3/2018-19 

A je tu jaro! Všechno kvete. Víte, který strom má nejměkčí dřevo? A jaký 
listnatý strom má největší zastoupení v našich lesích?  
Nevíte? Naši žáci, kteří se v úterý 9. dubna 2019 zúčastnili regionálního kola 
lesnické soutěže YPEF, už to vědí. V Trutnově na Lesnické akademii je také 
potrápila nezvyklá poznávačka: no řekněte, poznali byste housenku 
drvopleně obecného, parohy jelence běloocasého nebo podhoubí václavky? 
V konkurenci družstev mladších žáků (žáci 2. stupně ZŠ a příslušných ročníků 
gymnázií) se naše družstvo Nela Pražáková (VIII. D), Nela Bořková a Martin 
Voborník (oba ze VII. D) umístilo na skvělém 2. místě, družstvo deváťáků            
ve složení Barbora Reslová, Karolína Lepšová a Tereza Ťokanová bylo šesté. 
Gratulujeme! 
Text a foto: RNDr. Ivana Šimurdová 

TIRÁŽ: ŠKOLNÍ NOVINY 3/2018-19 vyšly 13. 5.  2019, časopis ZŠ Náchod, Komenského 425. Určeno pro vnitřní potřebu školy.  
             Redakce pracuje pod vedením Mgr. Pavly Schwingerové. Jazyková úprava: Mgr. Blanka Majerová. Fotografie: Vladislava           
             Domáňová a autoři. Příspěvky lze zasílat přes edookit či mailem na: schwingerova@na-zskom.cz. Za obsah takových 
             příspěvků se neručí. Redakce má právo výběru a úpravy zaslaných materiálů.  2 
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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) 
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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) 

Rodina Filípka, pro kterého jsme 
doposud sbírali víčka, se kvůli odbytu 
rozhodla ukončit sběr plastových 
víček. Proto jsme hledali jinou rodi-
nu, která by měla o víčka zájem. Víč-
ka od nás nyní bere rodina Járy Kře-
pelky z Velkého Poříčí. Jára je po váž-
ném úrazu mozku již 2,5 roku v ko-
matu (vigilní koma). Ve sběru víček 
budeme v tomto školním roce po-
kračovat až do 14. června. 
Mgr. Jana Voborníková 

SBĚR PLASTOVÝCH VÍČEK  

OPĚT MÁME MISTRYNI REPUBLIKY 

SBĚR HLINÍKU  

„Děkuji všem za zapojení se do sběru 
hliníku, kterého se nám již podařilo 
nasbírat za cca 6 tisíc korun,“ děkuje 
všem, kdo přispěli, paní učitelka Jana 
Voborníková. Výtěžek škola věnovala 
rodině nemocného Jirky Petráska.  
„Je důležité, aby byl hliník čistý, tedy 
aby byly plechovky vypláchnuté, 
stejně tak i umytá víčka od jogurtu, 
rovněž plechovky od nápojů mají být 
sešlapané. Někteří nosí obaly od su-
šenek a léků - ty nesbíráme!“ dodává 
výše zmíněná vyučující, která za sbí-
rání hliníku i víček koordinuje. A má-
te-li hliníkové obaly od svačiny, mů-
žete je dávat do krabice na hliník, 
která je umístěna v hlavní budově 
hned vedle vrátnice. (red) 

Školní noviny 3/2018-19 

Třídíme HLINÍK
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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. 
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Tradiční jarní sběr starého 
papíru se uskutečnil v týdnu 
od 8. do 14. dubna 2019. 
Přistavený kontejner se na-
cházel na dvoře před hlav-
ním vchodem do školy. 
Finanční prostředky získané 
sběrem půjdou na konto 
SRPDŠ naší školy.                             
„Věřím, že tato akce bude 
opět úspěšná. Připomínám, 
že po stejné akci na podzim, 
přibylo na konto SRPDŠ 
8.008 korun,“ uvedl před za-
čátkem této akce František 
Majer, ředitel školy. Po jejím 
skončení dodal:    
„Opět bych chtěl i touto ces-
tou poděkovat všem žákům 
a rodičům, kteří se aktivně 
zapojili do dubnového sběru 
starého papíru. Díky jejich 
aktivitě přibyla na konto 
SRPDŠ částka 7.008,- Kč. Ješ-
tě jednou moc děkuji.“   
(red) 

SBĚR STARÉHO PAPÍRU 

Školní noviny 3/2018-19 

HUMANITÁRNÍ BAZAR 

Naše škola se opětovně 
zapojila do organizace kaž-
doročního jarního humani-
tárního bazaru. Letos  pro-
běhl v budově sboru Církve 
bratrské v Purkyňově ulici 
(vedle hotelu Hron). Veškerý 
výdělek z této akce poputuje 
na dobročinné účely.   
„Díky tomu byly z tohoto 
projektu podpořeny i někte-
ré děti naší školy,“ informuje 
ředitel školy František Majer. 
(red)  

Víte, jak se připravujeme na soutěž Zlatý 
list? Třeba i v sobotu. Zrovna tuhle, co bylo 
tak krásné počasí, jsme vyrazili do přírody. 
Aby to moc nepřipomínalo školu, 
zopakovali jsme si své znalosti pomocí 
šipkované. Starší žáci chystali otázky těm 
mladším a všichni se u toho dobře bavili.    
A že měli ti mladší někdy problém lístek 
s úkolem najít! Doufejme, že budeme při 
samotné soutěži stejně úspěšní jako při 
zodpovídání otázek při šipkované. Ta první 
nás čeká hned v sobotu 6. dubna v Jaro-
měři. Držte nám palce!  
RNDr. Ivana Šimurdová 

BŘEZNOVÁ ŠIPKOVANÁ V MONTACI 

Jak jim to 6. 4. v Jaroměři dopadlo,  
se dočteš na str. 12 



Dne 20. března se v Hradci Králové konalo krajské kolo 
zeměpisné olympiády. V něm zastupoval naši školu Martin 
Voborník ze VII. D. Tuto možnost si Martin zajistil 2. místem 
v okresním kole, které proběhlo 20. února v Náchodě. 
V krajském kole porovnával své znalosti s patnácti žáky 
z gymnázií a základních škol celého kraje. V těžké konkurenci              
si vedl opravdu výborně a v konečném pořadí obsadil 
vynikající 4. místo. V součtu tří částí soutěže (práce 
s atlasem, praktická práce a test geografických znalostí) 
získal 86,5 bodů ze sta možných. Martinovi gratulujeme                   
a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.                                   
Mgr. David Bubák 
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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) 
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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) 

OPĚT MÁME MISTRYNI REPUBLIKY 

MARTIN VOBORNÍK V ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDĚ 

Školní noviny 3/2018-19 

Na dvou mís-
tech hlavní bu-
dovy školy se 
nedávno obje-
vily tyto názor-
né pomůcky 
spojené s vý-
ukou týkající se  
chemické slou-
čeniny H2O, 
tedy vody.  
(red) 

VODA, SAMÁ VODA  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.A 

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 3/2018-19 

Ismail 
Karada
g 
(Tureck
o) 

TRADIČNÍ POZNÁVÁNÍ JARNÍ PRAHY 

Již se stalo tradicí, že v polovině dubna vyrážejí zájemci ze 4. až 8. tříd naší 
školy navštívit jarní Prahu.  
Naším cílem byla tentokrát návštěva muzea Karla Zemana, kde jsme 
vlastnoručně vyráběli vlastní vzducholoď. Potom jsme vypluli na hodinovou 
projížďku lodí po Vltavě, při které jsme se kochali pohledem na památky 
Prahy a poslouchali poutavý výklad kapitána lodi. Nejvíc jsme se všichni 
těšili do Muzea čokolády, především tedy na nekonečné ochutnávání pravé 
belgické čokolády. Když už jsme se jí dokonale nabažili, vyrobili jsme si                         
i vlastní čokoládu, abychom mohli potěšit třeba své nejbližší.  
Nakonec jsme navštívili zcela nové moderní Muzeum voskových figurín.  
Tam si každý dělal na památku selfíčka u exponátů znázorňující různé 
osobnosti nejen naší, ale i světové historie a současnosti.   
Výlet se nám moc líbil a už se těšíme na příští rok.  
Mgr. Renata Macháňová 

Připravila Mgr. Pavla Hoffmanová 

6 

ZÁBAVA PRO TEBE č. 1 

ŘEŠENÍ najdeš na str. 23  

CANISTERAPIE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 

Do naší školní družiny přijala na jaře pozvání paní Renata Špuláková, která se 
zabývá canisterapií. S sebou si přivedla i své dvě čtyřnohé pomocnice:                   
fenky Báru a Ejmy.  
Paní Špuláková 
dětem vysvětlo-
vala, co je to 
canisterapie a co 
je jejím cílem, 
pak i předvedla 
spoustu názor-
ných ukázek.  
Moc jim děkuje-
me za návštěvu.  
Lucie 
Vomáčková,  
vychovatelka ŠD  

NAŠE ŠIKOVNÉ RUCE 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Školní noviny 3/2018-19 

Lyžařský kurz jsme si moc užili. Skoro celou dobu pobytu nám            
přálo slunečné počasí.  Naše třídní učitelka Blanka Majerová                      
se za námi přijela dvakrát podívat. V neděli s námi strávila                                    
i celý den. Když přijela ve středu, nestačila se divit, jaký pokrok                     
jsme udělali jak na sjezdovkách, ale hlavně na běžkách.  

LYŽAŘSKÝ KURZ 7. D 

Taky jsme skládali básničky.  
Tato promlouvá za všechny:  

LYŽÁK 
Běžky, lyže, hůlky, v sjezdovce jsou důlky.  
Na lyžáku máme družstev pět, hlavní úkol - sjezdovku sjet.  
Bedřichovka - chata naše, k večeři byla bramborová kaše. 
Žluté vesty nosíme, po sjezdovce drandíme.  
Ten, kdo neuklízí, šlape nahoru, jen by rád viděl podporu. 
Sjezdovka upravená musí být, jenom potom nesmí lít. 
Elias tu jezdí s náma, skokánky moc dobře dává. 
Když si v roubence něco dobrého dáme,  
také vám pak s ježděním radost uděláme. 
Na běžkách se vysekáme, modřiny pak velké máme. 
Po večerech ve spoldě PRŠÍ hrajeme, v deset na pokoje rychle ženeme. 
DĚKUJEME VÁM ZA VŠECHNO, ŠKODA, ŽE TO TAK RYCHLE UTEKLO! 
Vaše letošní VII. D 

NAŠE ŠIKOVNÉ RUCE 
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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 3/2018-19 

Ismail 
Karada
g 
(Tureck
o) 

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 

ŽÁCI POMÁHAJÍ PEJSKŮM BEZ DOMOVA 
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Koncem loňského kalendářního roku byla na naší škole vyhlášena sbírka                         
na pomoc opuštěným pejskům. Tato sbírka se uskutečnila nejen pro útulek                    
v Broumově, kam od nás putovaly převážně deky, polštáře a povlečení, ale také 
pro útulky v Rumunsku, kam směřovaly převážně zásoby granulí či konzerv.                                
„Tato pomoc se odvezla po Vánocích do Broumova a v únoru se pomoc odvezla 
do Rumunska, kde jsme vše osobně předali do útulku Timisioaře u Mircea               
a Lucia. Zdejší lidé se o nalezené pejsky starají v nejen v útulku, kde jich mají 
přibližně šedesát, o další cca polovinu pečují ve svých domácnostech. Krmivo se 
odvezlo i do státního útulku, kde je situace velice vážná; je tu na 600 psů - 
průměrně je v jednom kotci zavřeno 6 - 8 pejsků! Moc děkuji všem žákům, kteří 
se této sbírky účastnili a jejich rodičům, kteří věci nakoupili a doručili je na školní 
pozemek, kde se vše skladovalo. Také bych ráda poděkovala panu učiteli Bornovi, 
který si celou akci vzal opět pod svá křídla a zajišťoval přebírání a předávání věcí. 
A samozřejmě i panu řediteli Majerovi, který tuto akci povolil,“ děkuje za spolek 
Heart for Romanian Dogs Petra Bohušková. 

Během první poloviny dubna 
se konala okresní kola bio-
logické olympiády pro kate-
gorie mladších (6. a 7. třída) 
a starších (8. a 9. třída) žáků. 
V obou kategoriích postou-
pili naši žáci do krajského ko-
la: za ty mladší Martin Vo-
borník (VII. D) ze 3. místa,  
za starší Barbora Reslová, 
(IX. D), která se umístila              
na skvělém 2. místě. Velkou 
pochvalu si zaslouží i 4. mís-
to Nely Pražákové (VIII. D). 
Všem, kdo se zúčastnili, moc 
děkujeme za vzornou repre-
zentaci školy a postupujícím 
přejeme hodně štěstí v kraj-
ském kole!  
RNDr. Ivana Šimurdová 
 

Další výsledky : 
mladší:  
12. Johana Lepšová (VI. D) 
13. Nikola Kylarová (VI. D) 
starší:  
11. Karolína Lepšová (IX. D)  

MC DONALDS CUP  

V dubnu se již tradičně ko-
ná fotbalový turnaj Mc Do-
nalds Cup. Letos se do bojů 
zapojila dvě družstva fot-
balistů z naší školy. Mladší 
žáci a žákyně z 1. - 3. roč-
níků a také zkušení čtvrťáci 
a páťáci. „Všichni bojovali 
od začátku až do konce, 
přičemž velkou podporu 
poskytli našim borcům fot-
baloví trenéři, pánové Še-
divý a Vlček. Radili, fandili  
a pomáhali, jak se dalo.“ 
Oba týmy se ve svých kate-
goriích umístili na 2. místě. 
Vítězství a postup do okres-
ního kola jim uniklo o vlá-
sek. Snad budeme mít více 
štěstí v příštím ročníku.  
   Mgr. Dagmar Hemelíková 

Všeobecná zdravotní 
pojišťovna připravila 
pro žáky základních škol 
zajímavý projekt. Jme-
nuje se „Vzpoura úra-
zům“. Jeho ambasadoři 
- Pavel Brož a Zbyněk 
Švehla - besedovali se 
žáky ve 2. ročníku. Oba 
jsou po vážných úra-
zech upoutání na inva-
lidní vozíky. Žáci se do- 
zvěděli, co se jim stalo i 
jak se žije lidem s han-
dicapem. Zodpověděli 
jim i četné dotazy,                    
a hlavě jim připomněli, 
že zdraví máme jenom 
jedno a musíme si ho 
chránit. 
Mgr. D. Hemelíková 

VZPOURA ÚRAZŮM 
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Naše školní firma „Úsměv“, což 
jsou žáci a žákyně ze 4. C, 
zrealizovala 16. dubna v prosto-
rách náchodské pobočky České 
spořitelny na Karlově náměstí 
„Jarní jarmark“.  
„Celá akce se opravdu moc 
povedla. Velký dík patří nejen 
těm, kdo tam dorazili a námi 
připravenou programovou nabíd-
kou se pobavili či nás dokonce               
i koupí zde prezentovaných dět-
ských výrobků nějak podpořili, ale 
i těm, kdo se na akci jakkoliv podí-
leli,“ vzkázala všem bezprostředně 
po ukončení této dlouho předem 
pečlivě připravované nevšední při-
pomínky příchodu jara za celou 
školní „firmu“ Mgr. Iva Prouzová, 
třídní učitelka  IV. C. 

JARNÍ JARMARK 

NAŠE PRÁCE 

Jak víte, 16. 4. proběhl 
náš JARNÍ JARMARK. 
Všichni jsme si ho 
opravdu užili a věříme, 
že stejné pocity měli 
všichni, kteří ho na-
vštívili, něco pěkného 
si koupili a zhlédli i náš                 
skvělý doprovodný 
program.                     
Všechna taneční vy-
stoupení byla opravdu 
úžasná a s chutí jsme 
si zazpívali hity s MHD.  
Dražby olympijského          
a reprezentačního 
trička se dokonce zú-
častnil i sám Pavel 
Janeček, se kterým 
jsme se samozřejmě 
vyfotili (viz foto na 
titulní straně).  
A nakonec to nejlepší: 
díky našemu jarmarku 
se nám podařilo vy-
dělat 39 450 Kč!  
Jsme moc rádi, že se 
nám tímto sníží cena 
školy v přírodě a roz-
hodli jsme se také při-
spět na chov zvířat               
na našem školním 
pozemku. Jsme moc 
rádi, že jsme se 
projektu Abeceda 
peněz mohli zúčastnit,  
protože nám přinesl 
nejen spoustu zajíma-
vé práce, ale i radosti 
a neocenitelných 
zkušeností. 

Najdi v každé větě slovo, co se týká 
jara. 

ZÁBAVA PRO TEBE č. 2 
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FIRMA ÚSMĚV 
INFORMUJE! 

Podařilo se nám vydělat 39 450 Kč!  

Jsme moc rádi, že se nám tímto sníží cena školy v přírodě.                                      
Rozhodli jsme se i přispět na chov zvířat na našem školním pozemku. 



Navrhni si svůj vlastní balón 

1.A 

Sběr plastových víček 

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

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – 19. BŘEZNA 

Školní noviny 3/2018-19 

Celý tento den probíhal ve školní budově               
v Sokolské ulici ve znamení návštěv ve-
řejnosti, mateřských škol a jejich před-
školáčků.  
 

Všichni se chtěli především seznámit se 
školním prostředím a výukou v 1. třídách. 
Předškolní děti se pak těšily, jak si vy-
zkoušejí sezení v opravdové školní lavici,                
i na to, jak si za splnění jednoduchého úko-
lu vyslouží jedničku. Prvňáčkové se zas 
hrdě zhostili role "mazáků", kteří mohou 
předvést, co se již ve škole naučili - přečetli 
hádanky, spočítali, kolik zaplatí za nákup, 
předvedli psaní do písanky. Ochotně 
ukazovali předškoláčkům učebnice, sešity 
a pomůcky, které používají při výuce. 
Společné fotografie nesměly chybět.  
„Paní učitelky a děti z MŠ Kramolna nás                   
na oplátku pozvaly k nim do školky na po-
hádku, kterou předškolní děti nacvičí.  
Už se těšíme.“  
Mgr. Anetta Růžová 

MŠ Březinova  

MŠ  

MŠ  

MŠ  

MŠ  

MŠ  

MŠ Kramolna  

MŠ Vančurova  

10 



TIRÁŽ:  

ŠKOLNÍ NOVINY 1/2018-19 vyšly              

3. 9. 2018 

časopis ZŠ, Náchod, Komenského 425 

(www.komenskehozsnachod.cz).                                      

Určeno pro vnitřní potřebu školy.  

Redakci vede Mgr. Pavla Schwingerová.  

Jazyková úprava: Mgr. Blanka Majerová. 

Příspěvky lze zasílat i mailem                              

na: schwingerova@na-zskom.cz                       

Redakce má právo výběru a úpravy 

zaslaných materiálů. Za obsah takto 

dodaných příspěvků se neručí. 

Navrhni si svůj vlastní balón 

1.A 

1. TŘÍDY - SPOLUPRÁCE S SOŠSZ - EVANGELICKOU AKADEMIÍ 

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  

Vyučující a studenti připravili 
skvělý program o lidském těle 
a poskytování první pomoci. 
Na různých modelech jsme se 
mohli seznamovat s nejdůle-
žitějšími částmi lidského těla, 
viděli jsme praktické ukázky 
ošetření různých poranění: 
masáž srdce, umělé dýchání, 
mohli jsme si i prohlédnout 
potřebné ošetřovatelské před-
měty. Navíc jsme si vyzkoušeli               
i to, co umí chytré nemocniční 
lůžko na dálkové ovládání.  
Za absolvování tohoto pro-
gramu každý prvňáček obdržel 
i diplom. 

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 3/2018-19 

Dne 8. dubna jsme se třídou VI. D 
navštívili náchodskou městskou kni-
hovnu. Byli jsme pozváni na besedu 
se spisovatelkou Vendulou Borův-
kovou, která napsala knížku „1918 
aneb Jak jsem dal gól přes celé 
Československo“.  
Autorka nás nejprve seznámila s tím, 
jak knížku vymyslela, vyprávěla nám 
o svém životě i o tom, jak se stala 
spisovatelkou. Také nám ukázala 
cenu, co získala za 1. místo v literární 
soutěži Magnesia Litera. Dojmy 
z vítězství byly čerstvé, vyhrála den 
před naší besedou. Doporučujeme si 
knížku přečíst, stojí to za to . 
Honza Majer (VI. D) 

BESEDA SE SPISOVATELKOU  

11 

Na poslední únorový den jsme se moc těšili.                        
Byli jsme pozváni do Střední odborné školy                                           
sociální a zdravotnické Evangelické akademie.  

 

„Vše jsme také využili v hodi-
nách prvouky při učivu o na-
šem těle a zdraví. Byla to vel-
mi zdařilá akce a za její uspo-
řádání všem zúčastněným stu-
dentkám, studentům i vyuču-
jícím děkujeme.“  
Mgr. Anetta Růžová 

http://www.komenskehozsnachod.cz/


Školní noviny 3/2018-19 

Soutěž se 6. dubna 2019 konala v realizaci ČSOP 
Jaroměř – Puštíci, a to na patnácti  soutěžních i ne-
soutěžních stanovištích: práce pro přírodu, louky - 
pastviny, města - vesnice, les, vzduch - ovzduší, hory 
- skály, řeky – potoky – rybní-ky, jeskyně - 
propasti, mokřady – baži-ny, půda, zemědělská 
krajina, lukostřelba, lakros, kůže a přírodovědná 
praktika. Družstva odpovídala na otázky porotců a 
dozvěděla se spoustu zajímavostí o přírodě a její 
ochraně.  

10 

ZÁKLADNÍ KOLO ZLATÉHO LISTU 

I přes krásné počasí jsme z Jaroměře odjížděli zkla-
maní. Díky chabé organizaci soutěžící (a nejen naši) 
nestihli obejít všechna stanoviště, což se posléze  
projevilo i na jejich výsledku. I přesto se nejmladší 
Cvrčci ve složení Michaela Kosařová, Olga Kotlanová, 
Sofie Kostyšynová, Vojtěch Majer a Karolína Mar-
tincová (všichni ze III. B) umístili na krásném 2. místě, 
mladší žáci „Ekolamy“ byli šestí a nejstarší „Zálesáci“ 
dosáhli na 5. místo. Moc všem děkuji.“ 
RNDr. Ivana Šimurdová 

12 
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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.  

Školní noviny 3/2018-19 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Školní noviny 3/2018-19 
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NAŠE PRÁCE 

JARNÍ ATMOSFÉRA Z GVÚ NÁCHOD 

Dne 17. dubna navštívila 3. A GVÚ Náchod, kde žáci nasáli jarní 
atmosféru na výstavě s názvem „Flóra, flóra, flóra“ a kousek flóry si 
i vytvořili  a odnesli domů pro radost. 
Mgr. Michaela Jiránková 
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https://www.obrazky.cz/?q=vodn%C3%ADk+josef+lada&url=https://www.joseflada.cz/media/2014/04/vodnik-1024x1384.jpg&imageId=184f49a6028b0400&data=lgLEELQV51B7c4GdXXI95fdZE-jEMASomB7gpW95McVh_ZyAZfOPqU1Q4kJ0w62L1xkwNMM9yL4YTlN4opJtG4whkJM1sc5coadKxAKoyJPEAmbUxAIUkcQCliw%3D


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.  

PŘEDNÁŠKY MEDIAČNÍ A PROBAČNÍ SLUŽBY 

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.  

Školní noviny 2/2018-19 

Stejně jako vloni i letos navštívily žáky 7. tříd pracovnice Probační a mediační služby v Náchodě                                 
Mgr. Aneta Hejcmanová a Mgr. Miroslava Hvězdová. 
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Na počátku besedy bylo žákům představeno středisko 
Probační a mediační služby v Náchodě a náplň jeho 
činnosti. Beseda byla pojata interaktivní formou a žáci 
se tak mohli aktivně zapojit do jejího obsahu. Sami se 
snažili sestavit osu trestního řízení a pojmenovat, kdo 
je pachatel a kdo poškozený, vyjmenovat druhy 
alternativních trestů, o nichž jsme si následně povídali 
podrobněji.  

Druhá část besedy byla zaměřena na velice aktuální 
téma dnešní doby, a to na kyberšikanu a hrozby, které 
skýtají sociální sítě. Žáci rovněž zhlédli autentickou 
videonahrávku skutečné oběti kyberšikany. Společně            
s pracovnicemi výše uvedeného zařízení si povídali           
o základních pravidlech bezpečného užívání internetu 
a o možnostech, jak se útokům na sociálních sítích 
bránit.   

Povídání bylo oživeno konkrétními případy z praxe.  
„Zvídavé dotazy, živá 
diskuse a závěrečný po-
tlesk byl pro nás znám-
kou, že pro žáky bylo toto 
téma zajímavé,“ uvedly 
pro naše Školní noviny 
obě přednášející. Nutno 
dodat, že dle následné 
reakce sedmáků byly 
jejich prezentace byly 
opravdu cool a hlavně            
– byly opravdu ze života   
a moc inspirativní.  
(red) 

Naši házenkářští borci 
opět bodovali. Ve škol-
ní lize se skvěle umís-
tili, a to na těch nej-
vyšších stupních, naše 
týmy Orli (mladší žáci) 
a Samsoni (starší žáci). 
Moc jim držíme palce   
i v dalším boji!  
Mgr. Ivana Adlerová   

ŠKOLNÍ LIGA HÁZENÉ 



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 3/2018-19 

Ismail 
Karada
g 
(Tureck
o) 

JAZYKOVÝ KOUTEK 
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ANGLICKÁ OSMISMĚRKA                                          Připravila: Anežka Ševčíková (V. C) 

C H I C K L I L Y B H 

N C J N E G G S L Y R 

F G H E F W V U Z E R 

B R I S P R I N G F A 

U A D T A L C D R L B 

N S E A R C H A W O B 

N S P P A L M Y Q W I 

Y F I N D B A S K E T 

L A M B E A S T E R S 

D H N N T U L I P S I 

Vyškrtej v mřížce všechna     
níže uvedená slova.  

BASKET, BUNNY, 
CHICK, BYE, 
EASTER, EGGS, 
FIND, FLOWERS, 
GRASS, HIDE, 
LAMB, LILY, NEST, 
PALM, PARADE, 
RABBIT, SEARCH, 
SPRING, SUNDAY, 
TULIPS  

Budoucí žáci 6. tříd se na jarním Dni otevřených dveří naší školy v rámci anglic-
kého jazyka seznámili s prací na interaktivní tabuli. Dále si mohli vyzkoušet své 
znalosti při plnění jednotlivých úkolů: přiřazování sloves k obrázkům,  zo-
pakovali si tvary slovesa „to be“ a „to have got“,  přivlastňovací zájmena, zahráli 
si anglické pexeso, domino nebo kvarteto a prohlédli si projekty našich žáků. 
Největší zájem byl o práci s interaktivní tabulí. Sami si můžete zkusit podle 
přiloženého návodu tvořit věty rozstříháním jednotlivých slov.  Good luck! 

Připravila: Mgr. Dita Pavlová (zdroj: © Angličtina Expres, Milena Kelly. Site design by Phoenix)  
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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: 

28. 3. 2019 
PROJEKTOVÝ DEN: 

 

SVĚTOVÁ 
NÁBOŽENSTVÍ 

 

KŘESŤANSTVÍ ISLÁM 

BUDDHISMUS 

JUDAISMUS 
KŘESŤANSTVÍ 

ŘEČTÍ  
BOHOVÉ 

INDIÁNI 

„Na svátek učitelů 28. března 2019 proběhl 
v naší škole projektový den „Světová nábo-
ženství“. Tradičně se po celé škole vytvořily díl-
ny, které se zabývaly daným tématem. 
V hinduistických dílnách jste se mohli seznámit 
s tradičním pozdravem, bohy i vůní. U buddhistů 
jste si zkusili meditovat, v muslimských dílnách 
jste se seznámili s burkou a jejich pravidly. 
V judaistických dílnách jste si zkusili jarmulku  
a napsat hebrejské písmo,   
u indiánů jejich  
zaříkávací  
obřad.  

V dílnách řeckých bohů jste mohli zdobit posvátnou horu 
Olymp a dílně posvátných míst poznat zajímavá místa naší 
Země. Křesťanství vás zaujmulo tichem a vůní kadidla                          
a v tělocvičně jste byli svědky Poslední večeře Páně, 
ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Nedílnou součástí 
byla ochutnávka tradičních jídel a nápojů jednotlivých 
náboženství, která měla velký úspěch. Projekt byl pestrý,                 
na profesionální úrovni provedený a povedený.“  
Mgr. Martina Jungová, koordinátorka projektu 

HINDUISMUS 



Navrhni si svůj vlastní balón 

1.A 

Školní noviny 3/2018-19: PROJEKTOVÝ DEN 

  

 

ŘEČTÍ BOHOVÉ (STAROVĚK) 
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Školní noviny 3/2018-19: PROJEKTOVÝ DEN 

PŘÍRODNÍ VÍRA (INDIÁNI) 



Navrhni si svůj vlastní balón 

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 3/2018-19: PROJEKTOVÝ DEN 

Ismail 
Karada
g 
(Tureck
o) 

chrizantémy neboli listopadky 

 
pěstování čilipapriček 

  

společná fotografie s naším spolužákem 

Honzou 

 

Ateliér s 

historickými 

návrhy zahrad 

 

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



Školní noviny 3/2018-19: PROJEKTOVÝ DEN 
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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 3/2018-19: PROJEKTOVÝ DEN 

Ismail 
Karada
g 
(Tureck
o) 

chrizantémy neboli listopadky 

 
pěstování čilipapriček 

  

společná fotografie s naším spolužákem 

Honzou 

 

Ateliér s 

historickými 

návrhy zahrad 

 

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

 

  

 

JUDAISMUS (ŽIDÉ) 
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Školní noviny 3/2018-19: PROJEKTOVÝ DEN 
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Školní noviny 2/2018-19 

Jafar 
Al-
Qaisi 
(Jord
ánsko
) 
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Hláška z projektového dne 
od Mgr. Pavlové: „Když jsem 
říkala, že dnešní hodinu 
judaismu povedeme my, 
nejvyšší duchovní, a oni 
nevěděli, tak jsem 
napověděla, že to začíná na 
R, poté se ozvalo: Rasisti!“ 
 

Zeď nářků (výběr z vašich přání): 
• chci být slavný fotbalista 
• dobrý oběd v jídelně - třeba 

obyčejný řízek s bramborem 
• dostat se na školu 
• přeji si jedničky 
• aby se lidi měli rádi 
• aby byly prázdniny 
• chci být spisovatelem 
• přeju si najít pravou lásku,                 

peníze a štěstí 
• ať už je brzy svačina 
• abych měl štěně, koně, lego 
• nechodit do školy a dělat si,                  

co chci 
• dovolená v Karibiku 
• aby byl takový den neustále  
• přeji všem štěstí a mír 
• nepsat testy a úkoly 
• chci 2 roky prázdnin … 
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Školní noviny 3/2018-19: PROJEKTOVÝ DEN 

POSVÁTNÁ STRAVA 



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 3/2018-19: PROJEKTOVÝ DEN 

Ismail 
Karada
g 
(Tureck
o) 

chrizantémy neboli listopadky 

 
pěstování čilipapriček 

  

společná fotografie s naším spolužákem 

Honzou 

 

Ateliér s 

historickými 

návrhy zahrad 

 

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

 

  

 

26 

ISLÁM (MUSLIMOVÉ) 
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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 3/2018-19: PROJEKTOVÝ DEN 

Ismail 
Karada
g 
(Tureck
o) 

chrizantémy neboli listopadky 

 
pěstování čilipapriček 

  

společná fotografie s naším spolužákem 

Honzou 

 

Ateliér s 

historickými 

návrhy zahrad 

 

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

 

  

 

HINDUISMUS 
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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 3/2018-19: PROJEKTOVÝ DEN 

chrizantémy neboli listopadky 

  

společná fotografie s naším spolužákem 

Honzou 

 

Ateliér s 

historickými 

návrhy zahrad 

 

Soutok s vinicemi, Vltava níže a Labe vzadu v pozadí hora Říp 
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BUDDHISMUS 
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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 3/2018-19: PROJEKTOVÝ DEN 

Ismail 
Karada
g 
(Tureck
o) 

chrizantémy neboli listopadky 

 
pěstování čilipapriček 

  

společná fotografie s naším spolužákem 

Honzou 

 

Ateliér s 

historickými 

návrhy zahrad 

 

Soutok s vinicemi, Vltava níže a Labe vzadu v pozadí hora Říp 
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POSVÁTNÁ MÍSTA 
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ZÁBAVNÉ SPOJOVAČKY 

POČETNÍ ÚLOHY 
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...A JEŠTĚ PÁR DALŠÍCH POSTŘEHŮ Z PROJEKTOVÉHO DNE + VÝSTAVKA 

34 
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Giorgi 
Urigas
hvili, 
Tanvi 
Shah 
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 A NA POSLEDNÍCH DVOU STRANÁCH NAJDEŠ OPĚT UKÁZKY NAŠICH PRACÍ 

ZÁBAVA PRO TEBE 

Najdi v každé větě slovo, co se 
týká jara. Správná řešení najdeš 
na následující straně. 
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ŘEŠENÍ ÚLOH ZE STR. 35: 
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