
 

OBČASNÍK  VALDICKÝCH  ŠKOLÁKŮ A JEJICH UČITEL

PRVNÍ (1.) 
ŠKOLNÍ ROK 

 

SLOVO   ŘEDITELE 
Když končí kalendářní 

rok, říká se: rok se sešel s 
rokem. Stejné to je i v případě 
školního roku. Školní rok 
2018-2019 se sešel se školním 
rokem 2019-2020 a nám ve 
škole vše začalo nanovo. 
Nanovo? Hlavně: v novém! 
Kdo občas o prázdninách 
nahlédl na webové stránky 
naší školy zjistil, že škola 
prázdniny nemá. Naopak, do 
posledního prázdninového dne 
se v ní bouralo a zdilo, nově se 
rozváděla elektřina a internet, 
paní školnice by jistě 
potvrdila, že se dokola a 
dokola uklízelo… A stálo to za 
to. Máme novou školní 
družinu, Ateliér, novou 
Polytechnickou učebnu, 
internet tam, kde ho 
potřebujeme, ale máme třeba i 
nové zabezpečení proti 
požáru… Zkrátka, škola ani o 
prázdninách neodpočívala. 
První školní den jsme přivítali 
naše prvňáčky a možná i v 
duchu ještě jednou popřáli 
našim šesťákům, aby se jim v 
nových školách dařilo. A co nás 
čeká? I v tomto školním roce 
třikrát vyjdou Školovinky, 
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budeme mít páteční ranní 
rozcvičky, vyjedeme na skvělé 
výlety, zase budeme sbírat 
papír, abychom si přivydělali a 
šetřili naše stromy… Jedno 
jsme ale v uplynulém školním 
roce ještě neměli. A tím je 
školní kino. 11. listopadu 2019 
jsme s Lichožrouty prvně 
promítali… 
 

Tibor Vojtko, řed. Školy 
_________________________ 
 
 

POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ 
PROMÍTÁNÍ 

!promítáme 18. 12.! 
18. 12. od 17 hodin 
- ANDĚL NA HORÁCH – pro 
zpříjemnění adventního času. 
Promítání pro dospělé 
kamarády školy, jako 
poděkování za mimoškolní 
péči o školní děti – v Sokole, 
školní jídelně, „v hasičích“, 
na obecním úřadě, ve školce, 
i jinde.     PŘIJĎTE!! 

 

 
 

www.zsvaldice.cz
SLEDUJTE NÁŠ WEB!

_________________________
 

KINO SCHOLÉ 

jsme poprvé promítali 
školním kině. Vlastně
to tam vypadá jako 
v tělocvičně, ale když se 
zatemní a zhasne a objeví se 
tajemný pan promítač 
v dlouhém modrém plášti, je 
to naše školní kino. Škola tedy 
ožila i v
dospělými se to tam
hemžilo. 

OBČASNÍK  VALDICKÝCH  ŠKOLÁKŮ A JEJICH UČITELŮ 

DRUHÝ (2.) ROČNÍK,  
LISTOPAD 

www.zsvaldice.cz 
SLEDUJTE NÁŠ WEB! 

 
_________________________ 

KINO SCHOLÉ  
Na Martina 11. 11. 

sme poprvé promítali v našem 
školním kině. Vlastně přes den 
to tam vypadá jako 

tělocvičně, ale když se 
zatemní a zhasne a objeví se 
tajemný pan promítač 

dlouhém modrém plášti, je 
to naše školní kino. Škola tedy 
ožila i v podvečer, dětmi i 
dospělými se to tam jen 
hemžilo.  
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SEZNAMTE SE 
S NAŠÍ ŠKOLOU 
 Proč? Když už jí (skoro 
všichni) znáte? S novým 
školním rokem jsme se začali 
učit v nové polytechnické 
učebně. 

 

  Nově vypadá také 
školní družina, která funguje 
v dopoledních hodinách jako 
ateliér hudební a výtvarné 
výchovy.  

 

VÝJEZDY, EXKURZE, 
DALŠÍ AKCE 
(Kladruby)  

Dne 12. 9.  celá škola 
jela na výlet do Kladrub na 
koně. Škola byla rozdělena na 
dvě skupiny. Jedna skupina 
dětí byla 1., 2. 3.tř. a druhá 
skupina byla 4. a 5. třída. 
Viděli jsme jízdu na koních, 
stáje s koňmi, kočáry a sedla. 
Byli jsme v muzeu, kde jsme 
viděli kostru koně, čím se koně 
živí atd. Při cestě zpátky se 
nám porouchal autobus, takže 

jsme čekali ve Smidarech na 
jiný. Nakonec jsme dobře, i 
když později, dorazili zpátky 
do Valdic. 

(Poniklá) 

30. 10. jsme jeli do 
Poniklé, kde bylo krkonošské 
muzeum a  perlařská výrobna. 
Byla tam čtyři patra. Ve druhém 
patře byly suvenýry a dokonce 
oplatky a propisky, prsteny - čtyři 
velikosti. Obával jsem se, že 
propadneme  dolů. Byl tam 
otáčející strom z peří. Prej se jich 
do dneška zachovalo málo. V 
perlařské výrobně byly dvě 
místnosti, který smrděly hrozně a 
vůbec se tam nedalo dýchat. 
Potom jsme vyráběli hvězdy. Mě 
to nešlo, takže mi pomáhali. 

 

 _______________ 

Ve středu 30. 10. jsme jeli 
na výlet s družinou do Poniklé. A 
tam jsme měli jít do Muzea 
krkonošských řemesel, do 
výrobny  vánočních ozdob. Jako 
první jsme šli do muzea, byla tam 
strašná zima a nuda. A potom 
jsme šli do výrobny vánočních 
ozdob. Všichni jsme vyráběli 
hvězdičku, mohli jsme si  něco 
koupit. A když si všichni něco 
koupili, jeli jsme autobusem 
domů. Přijeli jsme ke škole ve 
14.00. A šli jsme domů, moc se 
mi tam líbilo, bylo tam hezky. 

 

30. 10. jsme byli s  
družinou na výletě v Poniklé v 
korálkové dílně. A také jsme 
byli v Krkonošském muzeu, 
kde nám paní vypravovala, jak 
to bylo dříve s ručními pracemi 
a co se k nim používalo. 
Prohlédli jsme si, jak se vyrábí 
vánoční ozdoby a jak se barví. 
Vyrobili jsme si také vlastní 
vánoční ozdobičku ve tvaru 
hvězdy. Moc jsme si to tam 
užili. :)  

_____________ 

(Nudné divadlo) 

 

Jeli jsme do Jičína, do 
divadla na pejska a kočičku a 
pro třetí třídu to bylo nudné.  
Byli jsme vevnitř na druhým 
patře, chvíli nás to bavilo a pak  
nás to přestalo bavit. Šli jsme 
zpátky pěšky. Ale ještě jsme šli 
do parku a pak jsme šli  do  
školy  a povídala jsem si s 
Vanesou a s Laurou a dávaly 
jsme si hádanky a už  byla 
blízko škola. A nebavilo mě to. 
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(Nudné divadlo podruhé) 

Jeli jsme do Jičína na 
divadlo.  Jeli jsme tam 
autobusem, pak jsme šli 
dovnitř, pak začala pohádka o 
pejskovi a kočičce. Chvíli jsme 
se koukali, pak jsme si povídali 
s Markem o fotbale a o Spartě, 
pak skončilo divadlo o pejskovi 
a kočičce, nazpátek jsme šli 
pěšky do školy. 

(Dopravní hřiště) 

16. září byli čtvrťáci na 
dopravním hřišti v Jičíně. Už 
vime (skoro) všecko o jízdě na 
kole v divočině silnic.  

 

 

VĚDA VE ŠKOLE 
(ČAJS) 

V předmětu Čajs se 
učíme o přírodě a je to 
zajímavý. Řekněme  si tedy o 
zemských pásech: je polární 
pás - je tam velká zima a za 
rostliny tam je lišejník, ze 
zvířat je tam například tučňák. 
Další z pásů je mírný pás, Jsou 
tam třeba ze  zvířat liška 
obecná a z rostlin je tam smrk. 
Je tam ještě tropický pás a je 
na něm jako zvíře lev a z 
rostlin tam je třeba 
banánovník. 

 
 
 

(ČAJS podruhé) 
Donedávna bylo všem 

jasné, že lidská smrt je 
nevyhnutelná stejně jako smrt 
buňky. Před několika 
desítkami let zjistil Leonard 
Hayflick, že buňky vyjmuté z 
těla se rozmnoží asi 
padesátkrát a poté zemřou. 
Tomuto procesu se od té doby 
říká Hayflickův limit. 
 
(Kamenologie) 
 1. 10. jsme se 
dozvěděli snad všechno o 
kamenech v Českém ráji. Měli 
jsme program o tom,  z jakých 
kamenů jsou kopce kolem nás. 
Učili jsme se poznávat, z jaké 
doby jsou, slyšeli jsme slova 
jako druhohory, třetihory. 
Zkusili jsme si poznávat, ze kdy 
kameny pochází. Dozvěděli 
jsme se, že v určité době bylo 
celé okolí Zebína zatopené 
vodou a další zajímavosti. 

 
 
(Obojživelníci) 

 

6. 11. za námi byli pán 
a paní,  kteří nám ukazovali 
různé obojživelníky. Nejdříve 
byla prezentace o žábách, 
mlocích a čolcích. Potom nám 
pán pouštěl zvuky žab, bylo to 
zajímavé. Pak jsme byli 
rozděleni na dvě skupiny. 
Jedna skupina si prohlížela a 
otěžkávala modely žab a čolků. 
Druhá skupina přiřazovala 
obrázky a texty. Potom si 
každý mohl něco koupit. 

Bavilo mě, jak jsme se 
dívali na obojživelníky a 
poušteli si jejich zvuky. Pak 
jsme byli rozděleni do skupin,  
dělali jsme zábavné úkoly. Pak 
jsme se vystřídali a sahali si na 
žáby. Pak byl čas na 
nakupování. 

6. 11. byli obojživelníci. 
Moc mě překvapilo, že jedna 
žába umí měnit barvu a k vodě 
se nese samec na samičce, aby 
mohl oplodnit vajíčka jako 
první. Také se mi líbilo, jak 
jsme si pouštěli zvuky, co 
dělají různé druhy. A nová věc 
kterou jsem nevěděl je, že 
želva není obojživelník ale 
plaz. 

6.11. jsme měli 
obojživelníky  a zaujalo mě, jak 
jsme plnili úkoly, ale ze 
začátku jsme promítali o 
žábách a to se mi moc líbilo. A 
po promítáni  jsme plnili úkoly  
ve dvou skupinách a trvalo to 
dohromady dvě hodiny  a na 
konec jsme si mohli koupit 
kameny. 
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(Dravci) 
 17. října přijel pán, paní 
a pes a ukazovali nám dravé 
ptáky. Taky jsme si je mohli 
podržet. Bylo to zajímavé. 
 

 
 

AKCE MIMO ŠKOLU 
Jak jsem prožívala jarní 

prázdniny. Jela jsem s rodiči do 
Prahy  na focení na pas. A jely 
jsme s  kámoškou  na pizzu,  pak 
jsme jeli na Václavák, jedli jsme 
trdelník. Pak jsme půl hodiny 
hledali Tři kočky,  to je restaurace 
a pak jsme jeli domů.  

______________ 
Podzimní prázdniny. O 

prázdninách jsme jeli s rodinou 
na výlet. Jeli jsme do Ústí nad 
Labem na výstavu zvířat,  byli tam 
tygři, myši, ryby,  ptáci a rostliny.  
V pondělí jsme jeli z dědem do 
lesa kácet dva stromy. Jeden 
strom nešel pokácet .  
 

ČEKÁ  NÁS 
ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO 

STROMU (29. 11.) SPOLU SE 
ŠKOLKOU 

(pilně se učíme koledy a 
vyrábíme dárečky do stánku) 

 

 

 

VTÍPKY A SRANDA, 

 
 

Paní učitelka se ptá Pepíčka,  jak 
se jmenuje největší oceán. 
Pepíček mlčí. Paní učitelka mu 
říká: Pepíčku máš za jedna, 
správně, je to Tichý oceán.  
Pepíček má za trest stokrát 
napsat: Nebudu tykat paní 
učitelce. Druhý den přinese 
Pepíček text dokonce 200 
krát! Paní učitelka se ho ptá 
proč to napsal tolikrát. Když já 
jsem ti chtěl udělat radost. 
Cyklista najede na staršího 
pána. Nemůžeš si dát pozor, 
blbe? Křičí děda. Buď  rád, že 
mam dneska dovolenou, 
odpoví cyklista. Proč? Obvykle 
jezdím buldozerem. 
Maminko můžu  vylízat tu 
mísu? Ne, radši spláchni. 
Baví se dva admíni  
-Můj kamarád za 5 minut stihl 
rozbít hlavní server. 
-On je hacker? 
- Ne blbec. 

Páťáci pilně každý den zapisují 
počasí ve Valdicích, níže je počasí 

v měsících září a říjen. 
09.09.2019 

10.09.2019 

11.09.2019 

12.09.2019 

16.09.2019 

17.09.2019 

18.09.2019 

19.09.2019 

20.09.2019 

23.09.2019 

24.09.2019 

25.09.2019 

26.09.2019 

27.09.2019 

30.09.2019 

01.10.2019 

02.10.2019 

03.10.2019 

04.10.2019 

07.10.2019 

08.10.2019 

09.10.2019 

10.10.2019 

11.10.2019 

14.10.2019 

15.10.2019 

16.10.2019 

17.10.2019 

18.10.2019 

21.10.2019 

22.10.2019 

23.10.2019 

24.10.2019 

25.10.2019 

31.10. 2019 
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déšť 

slunečno 

slunečno 

slunečno 

zataženo 

slunečno 

slunečno 

slunečno 

slunečno 

slunečno 

oblačno 

oblačno 

mlha 

oblačno 

oblačno 

oblačno 

oblačno 

mlha 

deštivo 

jasno 

mlha 

jasno 

jasno 

jasno 

jasno 

jasno 

déšť 

jasno 

polojasno 

polojasno 

polojasno 

polojasno 

polojasno 

mlha 

slunečno 
 

 

 

   _____________ 

 

Články pro Vás píše novinářský 
kroužek: Aneta, Dan, Jana, Kamila, 

Kryštof, Maruška, Míša, Míša, Ondra, 
Viktor, Vojta 


