Vážení čtenáři a učitelé. V rukách
držíte další číslo Školního
Zpravodaje. Opět se máte na co
těšit: Pro milovníky sportu jsou
tu dva články a to Cyklo-soutěž a
Turnaj ve fotbalu. Dále máme článek z exkurze
žáků 8.A . Ti, co sbírali kaštany, se dozví výsledky
soutěže ve sběru kaštanů. A ti ostatní se mohou těšit na
vtipy, rébus a na detektivní komiks na pokračování.
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EXKURZE
Dne 21. října se žáci 8.A s paní učitelkou Tyčovou a
Fryntovou vydali na exkurzi do hradeckého městského muzea.
Sraz byl v 8 hodin a jelo se vlakem. Při cestě neměli úplný
komfort, protože bylo příliš nacpáno, tak museli celou dobu
stát. Když dojeli, pokračovali pěšky do Atria. Protože měli
dost času, byl tam rozchod. Exkurze totiž začínala až v 10
hodin. Jakmile kluci zjistili, že jsou z dohledu paní učitelky,
začali vyvádět blbosti. Čas rychle uběhl a museli spěchat do
muzea, takže se nic závažného nestalo. V muzeu byla pro ně
připravena
výstava
s názvem
„
HURÁ
DO
ŠKOLY!“.
Zaměřena
hlavně na to,
jak se učilo před
lety. Vystavené
tam byly staré
lavice, aktovky,
učebnice atd.. Celá prohlídka trvala 1 hodinu. Do příjezdu
vlaku zbývalo ještě dost času a tak se žáci znovu přesunuli do
Atria. Když vlak přijel, nastoupili do něj a odjeli zpět do
školy. Všech 21 žáků se v pořádku vrátilo a mají pěkné
zážitky.
reportérka Eliška Kuhajdíková ve spolupráci s Kubou
Kašajíkem a Mírou Gažim
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Prvňáček Lukáš po dvou týdnech školní
docházky prohlásil:
„Já už do té školy nechci chodit.“ „ A proč?“ ptala se
maminka.
Lukáš se zamračil: „ Když paní učitelka se nás pořád na něco
vyptává…“

„Mami, nemáš náhodou deset korun pro starého a chudého
pána?“
„ To je od tebe milé. A kdepak je?“
„ Támhle na rohu prodává zmrzlinu.“

Paní učitelka se ptá po Vánocích dětí: „ Tak, děti, jaké jste
dostaly dárky?“
Pepíček se přihlásí: „ Já dostal PSP.“
„ Aha, to je drahá hra, viď Pepíčku?“
„ Ne, to jsou ponožky, slipy a punčocháče!“
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DOPRAVNÍ SOUTĚŽ O POHÁR STAROSTŮ
( pouze pro 5. Třídy)
Soutěž se konala dne 6.10. 2015.
Všichni jsme se měli shromáždit na
autobusovém nádraží v Jaroměři
v 6:45. Trochu to urychlím, protože
cesta byla dost dlouhá a popisovat
každý detail by zabralo hodně času.
Začnu hned u brány vchodu do
areálu. První jsme si šli pro čísla,
která byla z látky. Hned potom jsme
chvíli chodili po dopravním hřišti
obhlédnout si značky. To nebylo
povinné. Všech 30 týmů, každý
z jiné školy, se shromáždilo u
dětského hřiště v areálu. Pak mluvil
vedoucí Besipu, starosta a místo starosta. Byl to už 11. ročník
této soutěže. První přišla na řadu zkouška zručnosti, ale trochu
jiná než u nás ve škole. Každá skupina to měla jinak.
Následovala jízda po dopravním hřišti, ve které si určitě vedl
každý líp než já! Potom přišly dopravní testy. Výsledky nás
velmi potěšily umístili
jsme se pátí!
reportérka
Markéta Pilařová

4

NAJDI 5 ZVÍŘAT VE VĚTÁCH
ODNES TY GREPY DO LEDNICE, PROSÍM.
NA VÁNOCE JÍME KAPRA SE SALÁTEM.
BUDEME BRZIČKO ZA ZATÁČKOU?
JANKO MÁ RÁD NAŠI BĚTU.
MÁME DVĚ DRAHÉ NÁUŠNICE.

TURNAJ VE FOTBALU
Dne 8.10.se uskutečnil turnaj ve
fotbale. „Nejlepší hráč týmu byl
Petr
Matuška.
Skvělým
obráncem byl Lukáš Hofman,“
říká kapitán týmu Vojtěch Orct.
Za protivníky měli kluci Českou
Skalici, Gymnázium, ZŠ Ostrov a ZŠ Boženy Němcové.
Očekávání našeho týmu nebyla velká, ale nakonec vše vyhráli
a 21. října odjeli do
Náchoda na okresní
turné, kde skončili pátí.
reportér Josef Silvar
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Výsledky ve sběru kaštanů :

Pořadí

jméno

třída

kaštany

1.

Jiří Rezek

4.B

180 kg

2.

Vítek Kašpar

2.B

126 kg

3.

Lukáš Filandr

5.A

44 kg

4.

Šarlota Hermanová

2.A

40 kg

5.

Klára Dernerová

5.B

35 kg

6.

Václav Pleskač

3.B

33 kg

7.

Milan Hajzer

4.B

24 kg

8.

Adéla Kroková

3.B

23 kg

9.-10.

Petr Toman

5.A

22,75 kg

9.-10.

Filip Toman

5.A

22,75 kg

Gratulujeme !
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nakreslila a napsala Klára Dernerová
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