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OBČASNÍK  VALDICKÝCH  ŠKOLÁKŮ A JEJICH UČITELŮ 

PRVNÍ (1.) ČÍSLO, ŠKOLNÍ ROK 2018/2019, LISTOPAD 
 

SLOVO   ŘEDITELE 
A školní noviny jsou tady! 

Milá čtenářko, milý 
čtenáři. Je tu první vydání 
školních novin. Novin, které s 
malou dopomocí sestavují žáci 
Základní školy Valdice. Vítej na 
našich stránkách! 

První zprávy o novinách, 
tehdy ještě tesaných do 
kamenných desek, nechal 
pravidelně vyvěšovat Julius 
Caesar ve starověkém Římě v 
roce 59 př. n. l. První římské 
noviny rozšiřovaly popis denních 
událostí. Po jejich vzoru 
následovaly v roce 1631 slavné 
pařížské noviny Gazette de 
France, o něco později roku 1785 
začaly vycházet dnes, zřejmě 
nejslavnější noviny, The Times... 

My k našim školním 
novinám nepotřebujeme kladívko 
ani dláto, nemusíme je rozvážet 
na povozech a ani nemusíme mít 
ohromné tiskařské závody. Nám 
stačí události, které ve škole 
prožíváme, pečlivá příprava 
článků a reportáží a jen malá 
ediční dopomoc. 

Každé správné noviny 
mají svou redakci, svého 
výkonného redaktora a celou 
řadu reportérů. Šéfredaktorem 
našich novin je každý žák školy a 
všichni jsme také redaktory. Naše 
noviny píšeme pro nás, naše 

blízké a kamarády naší základní 
školy. 

Máme školní rok 2018-
2019. Školní rok, který bude plný 
událostí a překvapení. Tak 
například naše „stará“ školní 
budova začne 151. školní rok, v 
říjnu jsme oslavili založení 
Československa v roce 1918, 
máme v plánu ranní rozcvičky, 
výlety, plánujeme školní vlajku, 
zajímavé školní webové stránky 
nebo i jen teplý čaj, až budou 
mrazivá rána… Naše plány se 
nám však podaří, jen pokud se 
k sobě budeme chovat slušně, 
vzájemně si pomáhat a pokud 
hlavní slovo v naší škole bude 
mít ohleduplnost a 
kamarádství.  

Milá čtenářko, milý 
čtenáři, ať se Ti naše první školní 
noviny líbí. 

Tibor Vojtko, ředitel školy 

SEZNAMTE SE 
S NAŠÍ ŠKOLOU 
 Jak každému rychle 
dojde, naše škola se 
nachází v obci Valdice.  

 Má pět ročníků – tříd, 
sedmdesát žáků, paní 
školnici, pana ředitele, paní 
učitelky, družinářky a 
asistentku. 

 Ve škole se učíme, 
všichni, děti i dospělí, ale 
nejen ve třídách, občas 
někam vyjdeme nebo 
vyjedeme, to pak vypadá 
jako fajn výlet, ale učíme se 
i tam. 

 V letošním roce 
máme sedmnáct nových 
spolužáků – prvňáků. 
(jm) 

 

ZAJÍMAVOSTI  
Z VÝUKY 
4. tř. ČAJS PROJEKT 
SLUNEČNÍ SOUSTAVA 

Žáci 4. třídy probírali 
v rámci předmětu Člověk a 
jeho svět téma Vesmír, 
které je velmi zajímalo. 
„Dozvěděli jsme se mnoho 
nových informací, zhlédli 
jsme úžasná videa, 
vypracovali jsme referáty o 
jednotlivých planetách. 
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Společně jsme vytvořili 3D 
model Sluneční soustavy.  

 
     Kapitolu o vesmíru jsme 
uzavřeli exkurzí do 
planetária v Hradci 
Králové.“  
(Dagmar Burdejová)  

 

4. a 5. tř. PLANETÁRIUM A 
HVĚZDÁRNA V HRADCI 
KRÁLOVÉ 

 

Autobus přijel včas, 
takže jsme všechno krásně 
stíhali. Dorazili jsme do 
Hradce Králové a šli jsme 
do první budovy. Tam jsme 
si sedli na velmi pohodlná 
sedadla a nad námi se 
promítala obloha. Vysvětlili 
nám, jak vychází a zapadá 
Slunce a Měsíc. Pak nám 
pustili pohádku o vesmíru. 
Po tomto programu jsme 
přešli do druhé budovy a šli 

jsme nahoru po schodech, 
a došli jsme až ke střeše, 
kterou otevřeli a měli tam 
přístroj na pozorování 
Slunce. Pak jsme měli 
možnost si něco zakoupit, 
potom jsme jeli zpátky do 
Valdic a tak jsme zakončili 
náš výlet.  
(aš@kk) 

 
3. tř. PRVOUKA V JIČÍNĚ 
 U příležitosti 100. 
výročí vzniku 
Československé republiky 
se pustili žáci 3. třídy do 
pátrání po stromech 
svobody, které symbolizují 
vznik naší republiky, a 
kterých lidé v letech 1918 – 
2018 vysadili tisíce. Takový 
strom byl vysazen i v Jičíně 
22. 6. 1919 na náměstí 
Svobody pod názvem Lípa 
svobody, vojenská, protože 
jej vysadila vojenská 
posádka. A tak jsme se 
vypravili do Jičína na 
obhlídku stromu. Žáci 
změřili obvod kmene nejen 
pomocí metru, ale 
vyzkoušeli si, kolik je 
zapotřebí dětských rukou 
k obejmutí kmene, provedli 
frotáž kůry, nasbírali listy, 
aby následně zpracovali 
informace v projektu Strom 
svobody. Na příkladu 
stromu si žáci zopakovali 
poznatky o přírodě, historii a 
posílili pozitivní vztah 
k přírodě. A snad i na chvíli 
zažili pocit sounáležitosti 
s touto zemí.  
(Zdeňka Říhová) 

 

 
1. – 5. tř. – STROM 
SVOBODY 

Dne 28. 10. jsme 
slavili 100 let naší republiky. 
Takže jsme zpívali písničky 
a říkali básničky u pomníku 
T. G. Masaryka. Potom 
jsme se vydali v průvodu do 
parku a tam jsme zasadili 
Strom svobody – lípu.    
 (mk) 

3. – 5. tř. MYSLIVCI 

 Dne 7. 11. k nám  
přijel  myslivec  a  ten nám 
vyprávěl zajímavosti, 
ukazoval sedm psů, puštíka 
a káně. A  dokonce  mě  
jeden  porazil (ten pes). 
(mk) 

   
 Jak už psal výše 
Míša, ve středu 7. 11. jsme 
prožili zajímavé dopoledne. 
Přijel k nám předseda 
neziskové organizace 
Myslivost, z. s., pan Josef 
Slabý s environmentálním 
výukovým programem 
naplněným informacemi o 
ČESKÉ MYSLIVOSTI, která 
si určitě zaslouží naši 
pozornost. Zaujalo nás 
nejen poutavé vyprávění o 



 

zvířatech a smyslu práce 
myslivců, ale i praktické 
ukázky lovecké hudby, 
trofejí, sokolnictví a 
kynologie. Měli jsme 
možnost uvědomit si, jak je 
důležité chránit přírodu, jejíž 
jsme součástí. 
(jm) 

1. a 2. odd. družiny 
KUŽELNA  JIČÍN 

 30. 10.   jsme    jeli  do 
kuželny Jičín. Šli jsme 
pěšky přes Lípy až do té 
kuželny. Jako první jsme se 
rozdělili do čtyř družstev a 
do čtyř řad. Hráli jsme první 
stovku (to znamená sto 
hodů). Když jsme dohráli 
první stovku, tak přišla na 
řadu pátá a čtvrtá třída, 
protože hráli proti sobě zase 
ve čtyřech družstvech. 
Potom jsme hráli další 
stovku a pak další dvě. Po 
těch čtyřech stovkách bylo 
vyhlášení výsledků. A 
nakonec jsme šli pěšky 
zase domů. Všichni byli 
znavení. Někdo odešel 
domů a někdo zůstal ještě 
ve družině. 
(as@kk) 

 

3. tř., 1. odd. družiny –
PEČENÍ PERNÍKŮ  
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Dne 31. 10. 2018 
jsme šli do jídelny dělat 
perníčky, byli jsme tam dvě 
hodiny. Moc se nám tam 
líbilo. 
(oš) 

 

1. – 5. tř.  RANNÍ 
ROZCVIČKA 
 Jednou jsme přišli do 
školy, bylo po 2. zvonění a 
ozval se velký hukot a 
povyk. Všichni ječeli a 
najednou se ozvalo: 
„Všichni do tělocvičny!“ A 
začala ranní rozcvička. 
Předcvičoval žák z páté 
třídy. A všichni cvičili, žáci i 
učitelé.                          
(ta@mf) 
 

Fotografie z většiny  
školních akcí na: 
www.zsvaldice.cz 

SLEDUJTE NÁŠ WEB! 

 

ČEKÁ  NÁS 
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO 
STROMU V OBCI. Při 
výtvarných činnostech a 
v družině pilně vyrábíme 
dárečky. Cvičíme písničky 
na  vystoupení. Perníčky už 
jsou upečené a nazdobené.  

ADVENTNÍ LADĚNÍ. Na 
začátku adventní doby 
navštívíme vánočně 

vyzdobený zámek 
v Chlumci nad Cidlinou. 
V programu nazvaném 
Vánoce letem světem 
uslyšíme o vánočních 
zvycích v
(jm) 
 

ZAJÍMÁ NÁS 
Móda
(Z moudrých knih vyčetly 
Kateřina Kůtková a 
Andrea 

krásnou tvář. Hádejte, kdo 
to je? No přece královny 
z rodu Přemyslovců. České 
královny pocházely 
z panovnických rodů 
sousedních zemí. Při 
výběru bud
nepřihlíželo k 
královna vypadá, ale 
přihlíželo se spíše k
jaký prospěch mohlo 
panovníkovi manželství 
přinést. Důležité bylo, zdali 
král sňatkem získá nové
země patřící jeho manželce 
nebo vlivného spojence 
v jejím rodě.
módě. Ženy se zdobily 
zlatými sponami, aby 
neudělaly muži ostudu. 
Nosily dlouhé a objem
šaty asi se třemi 
spodničkami, někdy až tak 
objemné, že to vypadalo 
jako půlkruh. Šaty zdobily 
ženu a co zdobilo šaty? 
Pestré barvy, krajky a 
volánky, které dávaly šatům 
pestrost a šmrnc.

vyzdobený zámek 
Chlumci nad Cidlinou. 
programu nazvaném 

Vánoce letem světem 
uslyšíme o vánočních 
zvycích v jiných zemích.  

  

ZAJÍMÁ NÁS  
Móda minulosti                              
(Z moudrých knih vyčetly 
Kateřina Kůtková a 
Andrea Šídlová) 

Měly styl a vkus a 
krásnou tvář. Hádejte, kdo 
to je? No přece královny 

rodu Přemyslovců. České 
královny pocházely 

panovnických rodů 
sousedních zemí. Při 
výběru budoucí královny se 
nepřihlíželo k tomu, jak 
královna vypadá, ale 
přihlíželo se spíše k tomu, 

ý prospěch mohlo 
panovníkovi manželství 
přinést. Důležité bylo, zdali 
král sňatkem získá nové 
země patřící jeho manželce 

o vlivného spojence 
jejím rodě. A teď k té 

módě. Ženy se zdobily 
zlatými sponami, aby 
neudělaly muži ostudu. 
Nosily dlouhé a objemné 
šaty asi se třemi 
spodničkami, někdy až tak 
objemné, že to vypadalo 
jako půlkruh. Šaty zdobily 
ženu a co zdobilo šaty? 
Pestré barvy, krajky a 
volánky, které dávaly šatům 
pestrost a šmrnc. 
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Astronomie                              
Téma 1:  Apetit černé díry 
Ben Čihák  

Jak všichni víme, 
černá díra toho za rok moc 
spořádá. Nic  není horšího, 
než aby vás černá díra 
spolkla, první věc co se s 
vámi stane, když se k 
ČERNÉ DÍŘE přiblížíte, je 
to, že se stanete špagetou. 
Potom se začnete točit a 
nořit v hmotě a plynu a 
potom se vrátíte v čase do 
minulosti nebo skočíte do 
budoucnosti. Jinak spořádá 
nějakou hvězdu,  jedno 
jakou. Hlavně aby to bylo 
něco z plynu. Tak to by bylo 
vše. Posílejte tipy, obrázky, 
dotazy a dopisy         na tuto 
adresu: 507 11, Jičínská 30, 
ZŠ Valdice, 5. třída)      

Téma 2: Chrlič organických 
látek – Saturnův měsíc 
Enceladus                       
Ben Čihák  

Tento úžasný měsíc 
překvapil nás lidstvo, když 
kolem něj proletěla sonda 
Cassini. Enceladus svými 
slapovými silami vypouští  
do vesmíru organické látky 
(věci příznivé pro život). 
Tyto látky tvoří Saturnův 
prstenec E, (pokud mi 
nevěříte, koukněte se na 
dokumenty)  díky tomu 
Enceladus vyhrává nad 
Marsem, Europou a 
Titanem. Tak to by bylo vše, 
posílejte obrázky, tipy, 
dotazy a připomínky.   
ZATÍM NAZDAR.   

 

 

TROCHA POEZIE 
NIKOHO NEZABIJE 
Naše škola 
Tereza Antonínová 
 
Navštívíme dneska spolu 
tu valdickou školu,  
kde se žáci pilně učí, 
počítají jedna, dva, tři. 
 
Nauč se i násobilku, 
vždyť to trvá jenom chvilku. 
Nezapomeň na psaní,  
to se taky vždycky hodí. 
 
Je lepší býti dobrým žákem, 
Než na hanbě klečet v koutě. 
Všechno dobré snažení  
se ti brzy odmění. 
 

VTÍPKY A SRANDA, 
NASBÍRALA  MAJDA 

(DROZNOVÁ)  
- Učitel se ptá žáka: „Proč 
jsi přišel pozdě?“ „Přece 
kvůli té ceduli!“ „Jaké 
ceduli?“ „No té co stojí na 
rohu: POZOR ŠKOLA!“                                 

- Učitel píše vzkaz: „Žák 
smrdí! Umýt!“ Po nějakém 
čase dostane odpověď: 
„Nečuchat, učit!“ 

- To máte na vratech ceduli 
POZOR PES! kvůli tomuhle 
štěňátku?“, ptá se Pepa 
Jirky.  „Ano, aby ho nikdo 
nezašlápl!“ 

MOZKOVÝ TRÉNINK  

 
- Trochu voda, trochu hlína, co to 
je? 

- Když to hodíš do vzduchu,  je to 
bílé a když to spadne,  je to žluté, 
co to je? 

- Čtyři rohy žádné nohy, ale přece 
to chodí, co to je? 

- Peče se to, vaří se to, smaží se 
to, ale nejí se to, co to je? 

- Dvě kukačky vedle sebe sedí, 
jedna druhou nevidí, co to je? 

- Přišel k nám bílý kůň, zalehl 
nám celý dvůr, co to je? 

 

POZOR!  DŮLEŽITÉ!  POZOR! 
 

Od listopadu je na naší škole 
zavedena tzv. zóna klidu. Je to 
místnost, kterou budou žáci moci 
využívat během přestávek. 
Nekřičí se tam, nemluví se tam, 
nebo jen šeptá, neběhá se tam, 
neskáče se tam, je tam prostě 
KLID. Do této třídy si můžeme 
vzít svačinku, vlastní knížku, 
nebo tam můžeme jen tiše sedět 
a přemýšlet. Tato zóna klidu se 
může využívat 1. přestávku od 
8:40 do 8:55 a 2. přestávku od 
9:40 do 10:00 a bude mít svá 
pravidla. Je to pro děti, které by 
si chtěly odpočinout od hluku a 
rámusu, nebo by si chtěly jen 
v klidu sníst svačinku. Někdy je i  
KLID příjemný o přestávkách. 
(Michaela Lüftnerová) 

__________________ 

Ben Čihák, Magdaléna Droznová, 
Kateřina Kůtková (kk), Andrea Šídlová 
(aš), Michal Kittler (mk), Ondřej Šídlo 

(oš), Adéla Skořepová, Magdaléna 
Ferencová (mf), Tereza Živnůstková, 

Tereza Antonínová, Jana Mikulová (jm) 

A PŘÍŠTĚ TŘEBA I TY! 


