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Ahoj, všichni!
Konečně je tu konec školního
roku! Huráá na prázdniny!
Přejeme všem, aby si léto užili
ve zdraví. A pokud si během
nadcházejících dvou měsíců
najdete i čas na náš školní
časopis, budeme moc rádi.
Připravili jsme pro vás
i speciální zábavnou letní
přílohu.
Tak ať nám ten prázdninový
čas utíká co nejpomaleji :-)
- a hlavně je vše v pohodě.
Vaše redakce

1. B NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ
Začátkem června se vydali žáčci I. B vlakem do Janských Lázní
na školu v přírodě. Pro některé to bylo první odloučení od rodičů.
Byli jsme ubytování přímo v centru lázní nedaleko kolonády. Každý
z nás rád ochutnal minerální vodu, která tam teče z prameníku.
Na škole v přírodě jsme se učili - ale trochu jinak. Celý pobyt nám
psal články Krakonoš a připravoval pro nás netradiční matematiku.
Bylo toho hodně, co jsme viděli a navštívili. Na farmě Muchomůrka
ve Svobodě nad Úpou jsme pozorovali domácí zvířata, některá
dokonce běžela přes hřiště, kde kluci hráli fotbal. Následovala cesta
lanovkou na Černou horu, byl z ní nádherný rozhled. Byla vidět i zajímavá dřevěná stavba „Stezky do korun stromů“. Tam jsme vystoupali
poslední den našeho pobytu. Stavba je vysoká 45,5 metrů.
Na horách si každý zapisoval nebo kreslil své zážitky do deníčku.
Sbírali jsme také poštovní známky za splněné úkoly. Počasí nám přálo
a všichni jsme obstáli na výbornou.
Text a foto: Mgr. Pavla Hoffmanová

ŠKOLNÍ KARAOKE
V květnu proběhla v učebně hudební
výchovy tři Májová karaoke neboli
Společné zpívání o velkých přestávkách. Účast na této odpočinkové akci
byla značná, nutno říci, že se všichni
účastníci dobře bavili, zpívali, dokonce i tančili! A co víc – potěšující byly
i pozitivní reakce některých rodičů,
které k této aktivitě zaslali prostřednictvím edookitu. Moc za ně děkujeme a slibujeme, že v příštím roce náš
realizační tým po dohodě s vedením
školy obdobnou pěveckou činnost
opět do plánu aktivit školy zařadí.
Mgr. Pavla Schwingerová
TIRÁŽ: ŠKOLNÍ NOVINY 4/2018-19 vyšly 25. 6. 2019, časopis ZŠ Náchod, Komenského 425. Určeno pro vnitřní potřebu školy.
Redakce pracuje pod vedením Mgr. Pavly Schwingerové. Jazyková úprava: Mgr. Blanka Majerová.
Příspěvky lze zasílat přes edookit či mailem na: schwingerova@na-zskom.cz.
42 Za obsah takových příspěvků se neručí. Redakce má právo výběru a úpravy zaslaných materiálů.
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ANKETA VĚNOVANÁ OSOBNOSTI JOSEFA ŠKVORECKÉHO
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V době konání letošního festivalu Prima
sezóna se žáci IX. B a C vydali do ulic
Náchoda, aby oslovili náhodné kolemjdoucí a položili jim otázky týkající se náchodského rodáka Josefa Škvoreckého.
„Oslovili jsme přibližně 130 lidí a z toho
byla ochotna odpovědět asi třetina. Náš
celkový dojem z ankety byl kladný, i když
jsme byli ze začátku nervózní, ale potom
jsme ztratili ostych a rozmluvili jsme se.
Nakonec nás to začalo bavit a už jsme se
nestyděli oslovovat cizí lidi. Překvapilo
nás, že spíše měli čas odpovídat senioři
než pracující a studenti. Vyměřený čas ale
rychle utekl.
Zjistili jsme, že náchodští rodáci Josefa
Škvoreckého znají, vědí, co napsal, kde
v Náchodě žil, co je po něm v našem
městě pojmenované. Přesně však už neuváděli, kam Škvorecký emigroval a jaké
nakladatelství se svou ženou v Torontu
založil.“

Ve školních lavicích pak žáci získané poznatky zpracovali do přehledných grafů,
tabulek a získané informace po skupinách
prezentovali svým spolužákům. Žáci obou
devátých tříd si zaslouží pochvalu nejen
za dobře zpracovanou práci, ale i za slušné
a příkladné vystupování v ulicích Náchoda.
Text i foto: Mgr. Blanka Majerová
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ŠKOLNÍ VÝLET III. A

SBĚR HLINÍKU A VÍČEK
Letošní sběr víček a hliníku byl ukončen 14. června. Výsledky se určitě dozvíte na svých školních
akademiích nebo od třídních učitelů. Všem děkuji
za spolupráci v průběhu
celého školního roku.
Mgr. Jana Voborníková

1.A

SOUTĚŽ „ÚPICE“
Do letošního 74. ročníku
literární a výtvarné soutěže Úpice bratří Čapků
jsme zaslali jednu literární
a šest výtvarných prací.
Ve své kategorii shodně
druhé místo obsadily Nikol
Shtrak (VI. C) a Tereza Bohuňková (VI. B). Blahopřejeme jim k úspěchu.
(red)
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Ve středu 5. května vyjela III. A na svůj školní výlet. Zahájila ho v Janských Lázních
ve výtvarné dílně Bosorka. Žáci si mohli vyrobit notes, šperky nebo lapač snů.
Při vyrábění se děti seznámily s tradičním i netradičním výtvarným materiálem
a práci si moc užily. Výlet pokračoval cestou na farmapark Muchomůrka do Svobody nad Úpou. Zde si žáci oprášili své znalosti o hospodářských zvířatech a protáhli tělo při různých sportovních aktivitách, které se zde nabízely. Výlet se všem
zúčastněným velice líbil. Měl jedinou chybu - moc rychle utekl.
Text a foto: Bc. Michaela Jiránková

NETRADIČNÍ „RODIČÁK“
V úterý 4. června se konalo již
2. netradiční rodičovské sdružení
naší třídy VII. D.
Schůzka byla jiná a netradiční proto,
že proběhla na školním pozemku,
a navíc jsme se jí mohli zúčastnit i my,
žáci. Program, který jsme pro rodiče
připravili, byl zajímavý. Třídní učitelka
Blanka Majerová přivítala rodiče
a přiblížila jim, jak bude odpoledne
probíhat. Rodiče se vydali po pozemku podle plánku, navštěvovali jednotlivá stanoviště, kde jsme je ve skupinkách informovali o zvířatech. Vše
bylo navíc ozvláštněno křížovkou,
kterou měli rodiče za úkol vyplnit.
Po úspěšném splnění úkolů a vyplnění tajenky shrnula paní učitelka celý
školní rok, náš prospěch, chování
i úspěchy. Poté jsme si mohli opéct
vuřty nebo si zahrát míčové hry,
pak jsme spokojeně zamířili do svých
domovů.
A závěrem ještě jednou vzkaz pro naše rodiče, který byl i řešením vyplňované křížovky:
„Děkujeme za vše, co pro nás děláte.
Máme Vás rádi.“
Žáci VII. D

ŠKODA, ŽE JSEM TAM NEBYLA…
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Na školu v přírodě se 19. května vypravila i třída III. B.
Místem pobytu byl penzion Anička v Deštném v Orlických horách.
Během týdne jsme pobývali hlavně venku, v přírodě. Zjistili jsme, že
se dokážeme orientovat v přírodě po turistických trasách. Získali
jsme nové poznatky. Dozvěděli jsme se, jak pracuje horská služba, jak
se vyrábějí zvony, jak žili naši předkové, jak se taví sklo, jak funguje
mechanický betlém.
V pátek 24. května jsme se rozloučili s penzionem i s panem kuchařem, který opravdu moc dobře vařil. Některým se domů moc nechtělo, ale každopádně jsme se vrátili všichni v pořádku a už se těšíme, co zažijeme na škole v přírodě příští školní rok.
„Mrzí mě, že jsem nejela, protože jsem přišla o spoustu zážitků s paní
učitelkou a se svými spolužáky. Doufám, že příště pojedu," nechala
se slyšet jedna žákyně, která se akce nezúčastnila.
Text a foto:
Mgr. Jana
Komárková
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PĚVECKÝ SBOR NOTIČKY ZAVÍTAL MEZI SENIORY

NÁVŠTĚVA U POLICIE
Žáci druhých ročníků navštívili budovu Policie ČR
na náchodském Husově
náměstí. Dostali se tam
i do prostor, kam nemá
občanská veřejnost přístup. O práci v policejní
budově dětem vyprávěl
pan Danihelka. Ukázal
jim výslechovou místnost. Dále si žáci prohlédli vybavení policejních aut, seznámili se
s kamerovým systémem
města a dostali se
i do počítačového centra.
Žáci už zase lépe pochopili, co znamená motto:
„Pomáhat a chránit“.
Mgr. D. Hemelíková,
třídní učitelka II. A

Malí zpěváci z pěveckého sboru Notičky opět vyrazili se svým repertoárem
do Domova důchodců Náchod. V letošním roce bylo naše pásmo písniček
a průvodního slova inspirováno Starými pověstmi českými. Děti absolvovaly
celkem tři představení, která zhlédla téměř stovka zdejších seniorů.
Mgr. Michaela Ježková, sbormistryně

PRVŇÁCI NA BESEDĚ S MYSLIVCEM

Pohovořit si s myslivcem
se na jaře vydala
do SVČ Déčko třída I. A.
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Pokračování na straně 7

Myslivec pan Štěpánek
na domluvenou schůzku
nepřišel do Déčka sám,
přivedl s sebou
svého nerozlučného parťáka
- německého ohaře Besinku.

Školní noviny 4/2018-19

Nezůstalo jen u vyprávění o lese
a zvířátkách v něm. Děti si mohly
potěžkat jelení paroží, prohlédnout parůžky srnečka. Podívaly se,
jak vypadá tzv. fotopast a k čemu
ji myslivci používají.
Protože bylo tou dobou jaro, tedy
čas, kdy zvířata vyvádějí svá mláďata, povídali jsme si i o tom, jak
se v přírodě právě v tomto období
chovat, abychom svým jednáním
mláďatům a jejich zvířecím maminkám nekomplikovali život.
Čas, který jsme měli na besedu
vyměřený, utekl jako voda, a tak
jsme si ještě po návratu z Déčka
ve třídě vyprávěli, jak je důležité
přírodu a vše živé v ní chránit.
Text a foto: Mgr. Anetta Růžová
Pokračování ze str. 6
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Majitel farmy, pan Vítek,
dětem ukázal své stádo
masného skotu
Blonde d´ Aquitane.
Děti viděly i tři dny
staré telátko
či statného
býka Oskara.

PASOVÁNÍ
NA ČTENÁŘE
V Městské knihovně
v Náchodě před koncem
školního roku předváděli
prvňáci své čtenářské
umění. Potom byli slavnostně pasováni na čtenáře. Museli ovšem i slíbit, že se ke knihám budou chovat ohleduplně
a nebudou je ničit.
Někteří sice ještě nejsou
tak dobří čtenáři, ale
písmena již poznají.
A když budou pilně trénovat, brzy budou číst
jako dospělí.
8 Mgr. P. Hoffmanová

TŘÍDA I. B BYLA V KVĚTNU NA NÁVŠTĚVĚ SOUKROMÉ FARMY NA LIPÍ

Vysvětlil, jak o dobytek pečuje
a jakým způsobem se liší bio chov
od běžného chovu zvířat: jeho
krávy se pasou na prostorných
pastvinách po celý rok, proto je
jejich maso tak chutné a zdravé.
Text i foto:
Mgr. Pavla Hoffmanová

Tajenka osmisměrky: budíček
Skrývačka č. 1:
1. maskáče; 2: kudla; 3: pochod;
4: potlach; 5: vandr
Skrývačka č. 2:
1. kytara; 2: bágl; 3: cancák; 4:
ledvina; 5: courák

courák
(lokálka)
puťák
(putovní
tábor)

ŘEŠENÍ NAJDEŠ
NA KONCI TÉTO STRÁNKY
v
Školní noviny 4/2018-19: Príloha
plná zábavy
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Spojovačka + omalovánka

Hádanky s vtipem…
1) Která tři slova slyší žralok nejraději, když plave za lodí?
2) Proč nemůže šnek utíkat?
3) Jak se jmenuje největší komár na světě?
4) Proč se sršni smějí?
5) Které zvíře se po smrti ještě 500krát otočí?
6) Co vznikne, když zkřížíte želvu s krávou?
7) Jaký je rozdíl mezi chatařem a žirafou?
8) Jak se jmenuje moderní teriér?
9) Proč má moucha křídla?
10) Proč má pes ocas?
11) Víš, kdo je na tom nejhůř když ho bolí v krku?
12) Víš, proč má datel zobák?
13) Jak se říká ptákům, co odlétají na jih?
14) Co vznikne spojením světlušky a stonožky?
15) Víš, jak poznáš, že máš slona pod postelí?
ŘEŠENÍ: 1) muž přes palubu; 2) Vlály by mu oči; 3) Drákula; 4) srší vtipem; 5) kuře na grilu; 6) tele s přilbou; 7) chatař má střechu
nad hlavou, žirafa po hlavou; 8) interiér; 9) Aby ji nebolely nohy; 10) Aby se nepřevrátil, když vyplázne jazyk; 11) žirafa; 12) Aby si
nerozbil zobák; 13) Na shledanou; 14) Lampionový průvod; 15) strop je hrozně blízko.

Zkus vymyslet podle obrázků komiksový příběh
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Zasmějme se…  … s blázny 
 Slepý se ptá:
„Dobrý den, kde máte prosím oční?"
Sestřička odpoví:
„V prvním patře, máte to tam
napsané…“
 Propustili pana Rulíka
z psychiatrické léčebny.
Za pět minut byl vystrašený zpět.
„Ale copak, vždyť přece už víte,
že nejste žížala, ale člověk,
tak můžete jít klidně domů."
„No já to vím, vy taky... ale ví to
i ten kos na stromě v parku...?!“
 „Pane doktore, můj manžel si myslí,
že je létající talíř."
„No, tak ho zítra přiveďte."
„Ano, děkuji, a kde máme přistát?"
 U psychiatra:
„Odkdy si myslíte, že jste princ?"
„Od té doby, co nejsem žába.“
 Dva blázni v koupelně:
„Proč se sprchuješ s deštníkem?"
„Abych se nemusel utírat!“
 Baví se dva blázni:
První: „Kam jdeš?"
Druhý: „Ale nikam."
První: „Tak běž tady tou cestou,
je to blíž."

Skrývačky (houby)
V každé větě se ukrývá název jedné jedlé,
nejedlé či jedovaté houby. Najdeš je?

Řešení: 1) satan; 2) klouzek; 3) václavka;
4) choroš; 5) pečárka (žampion)

Omalovánky

Školní noviny 4/2018-19: letní příloha

VYROB SI VLASTNÍ PUZZLE

Použij tento obrázek nebo si nakresli vlastní, pak ho dle tohoto nákresu rozstřihej a dej ho složit někomu dalšímu.

noviny 4/2018-19
SPOLUPRÁCE S KNIHOVNOU
Navrhni
si svůj vlastní Školní
balón

DOPRAVNÍ ZÁVODY V BĚLOVSI

V úterý 21. května závodili žáci naší
školy na dopravním hřišti v Bělovsi. Dvě
družstva složená z žáků I. a II. stupně
musela použít své znalosti (dopravní
test, první pomoc) i dovednosti (jízda
zručnosti, jízda po dopravním hřišti),
aby uspěla mezi závodníky z Náchodska.
V kategorii mladších žáků obsadili
J. Steiner, F. Felkl, J. Radoňová
a B. Mlýnková pěkné 9. místo. Jejich
starší spolužáci K. Krátká, T. Ťokanová,
M. Ťokan a A. Cvrček byli úspěšnější,
skončili na výborném 3. místě.
Mgr. Zuzana Kůrková

Již třetím rokem pokračuje spolupráce III. B s Městskou knihovnou
v Náchodě. Její ředitelka Ivana Votavová si naši „knihovnickou
třídu“ hýčká a spolu s třídní učitelkou připravuje pro žáky zajímavý
program. V letošním školním roce jsme se nechali inspirovat bratry
Čapkovými. Pod tímto názvem se konala
3. června vernisáž výtvarných prací.
Mgr. Jana Komárková

1.A

z titulní
strany
ŠTAFETOVÝ BĚH
Žáci z I. stupně reprezentovali naši školu v okresním kole Štafetového běhu, který se každoročně koná na Stadionu gen. Klapálka
v Novém Městě nad Metují. Obsadili zde pěkné 5. místo.
Vítězem se stala ZŠ Plhov, která postupuje do krajského kola.
Mgr. Zuzana Kůrková
ŠKOLNÍ VÝLET IX. B
Třída IX. B v rámci třídenního výletu
na Potštejn navštívila místní hrad a vydala se na pěší túru malebnou krajinou podél řeky Orlice do Litic. Počasí nám přálo
a závěrečný výlet jsme si společně moc
užili.
Mgr. Dita Pavlová
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DVAKRÁT BRONZ
Poslední květnovou sobotu se v Jičíně
konalo krajské kolo soutěže Zlatý list.
Šestičlenné kolektivy žáků od čtvrtých do devátých
tříd soutěžily ve svých znalostech z ochrany přírody
formou přírodovědné stezky, kde prezentovaly
i svou práci pro přírodu. Naše dvě družstva:
za mladší žáky soutěžili Kylarová, Balcar, Ťokan,
J. Lepšová, Ungerová a K. Pražáková, za starší Bořková, Valášek, N. Pražáková, Ťokanová, K. Lepšová
a Reslová se shodně umístila na krásném třetím
místě. Blahopřejeme!
RNDr. Ivana Šimurdová
NÁRODNÍ KOLO SOUTĚŽE MLADÝ ZAHRÁDKÁŘ
I letos žáci naší školy reprezentovali okres Náchod
v národním kole Mladého zahrádkáře. Obě děvčata:
Anežka Ševčíková z V. C a Barbora Reslová z IX. D
soutěžila ve znalostech o zahrádkaření a v poznávání rostlin. Obě skončily na dvanáctém místě.
Soutěže se zúčastnili také bývalí žáci naší školy.
Eliška Boučková, v současné době studentka Gymnázia J. Žáka v Jaroměři, byla ve své kategorii šestá,
a Tomáš Pražák, který studuje Českou zahradnickou akademii v Mělníku, tuto soutěž opět
vyhrál! Gratulujeme!
RNDr. Ivana Šimurdová
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SOUTĚŽ V POZNÁVÁNÍ PŘÍRODNIN
Koncem května se v Déčku Náchod konalo okresní kolo
soutěže v poznávání přírodnin. Z našich žáků byla nejúspěšnější Barbora Reslová: skončila na druhém místě.
V kategorii mladších žáků postoupily do krajského kola
Viktorie Macháňová a Nela Bořková, v kategorii starších žáků nás budou reprezentovat Tereza Ťokanová
a Nela Pražáková. Hodně štěstí v Kostelci nad Orlicí!
RNDr. Ivana Šimurdová

DEKY Z LÁSKY

noviny 4/2018-19
Navrhni si svůj vlastní Školní
balón

1.A

I v letošním roce jsme se
zapojili do projektu, který organizuje občanské
sdružení Deky z lásky.
Opět jsme v pracovních
dílnách vyšívali čtverce,
které pošleme výše uvedenému sdružení, aby
z nich nechalo ušít deky
pro děti v obtížné životní
situaci. Celkem jich letos
pošleme 152 (po 76 kusech z obou stupňů školy). (red)
Připravila: Mgr. Edita Petráňková
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PŘIPRAV SI KOKTEJL
Recept na osvěžující
nealkoholické mojito.

Navrhni si svůj vlastní balón

VÝLET DO PRAHY

Děti z V. B vyrazily v sobotu 11. května
do hlavního
města na výlet. Jejich cílem byla tentokrát nedávno otevřená
opravená budova Národního muzea.
Mgr. Zuzana
Kůrková

1.A

Na jednu sklenici nápoje
budeš potřebovat:
• 2 limetky
• sodovku, kostky ledu
• 1 lžíce hnědého cukru
• 5 lžiček bílého rumu
• 1 lžička citronového
sirupu
• 7 lístků máty
Sklenici naplň do poloviny
ledem, přidej k nim limetky nakrájené na měsíčky
(nech si 1 plátek na ozdobu), pak přidej lžičku citronového sirupu, mátu a lžíci cukru. Sklenici dolej sodovkou. Vše dobře promíchej. Ozdob ještě sklenici plátkem limetky.
PŘIPOMÍNKA LETOŠNÍHO PROJEKTOVÉHO DNE NA TÉMA SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ VE VESTIBULU ŠKOLY
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MŠ vlastní
Březinova balón
Navrhni si svůj

CO BYLO MOŽNÉ VIDĚT NA NÁSTĚNKÁCH NA CHODBÁCH

1.A

MŠ Kramolna

NAŠE PRÁCE

MŠ Vančurova
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VÝTVARNÁ SOUTĚŽ - SILUETA

1
1
V některých třídách na druhém stupni probíhala v rámci hodin výtvarné
výchovy výtvarná soutěž na téma Měsíc a silueta. Třídy pak samy hodnotily nejlepší práce. Číslicí u jednotlivých obrázků z medailových míst se dozvíš, kdo byl na kterém místě. Lenka Pikmanová

1

1

2

1

2

2

3
2
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NAŠE PRÁCE
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NAŠE PRÁCE
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