OBČASNÍK VALDICKÝCH ŠKOLÁKŮ /i bývalých/ A JEJICH
UČITELŮ /i jejich rodičů/
BEZ CENZURY BEZ CENZURY BEZ CENZURY  BEZ CENZURY 

Přiznám se, že jsem dlouho
přemýšlela o tom, na kterou
školu nechat zapsat svého syna.
Kromě naší valdické školy jsem
měla na mysli i některou z těch
jičínských, kam jezdím denně do
zaměstnání a nebyl by problém
vozit syna s sebou, kde by se
nemusel potýkat s přestupem po
5. třídě. V dubnu ale zasáhla do

zápisů koronavirová opatření, a
tak jsem věci nechala přirozeně
plynout a zápisový lístek vhodila
do schránky valdické školy.
Jak jsem za to dnes šťastná. Věci
se zkrátka dějí, jak mají. Dnes je
můj Tomík spokojený prvňáček
valdické ZŠ. S radostí se tam vrací
díky svojí skvělé paní učitelce,
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která
je
nejen
výbornou
učitelkou, ale i člověkem, který
má pochopení pro dětskou
dušičku. Vzhledem k počtu dětí
ve třídě má čas věnovat se všem
individuálně. Rád tráví čas také
ve družině s paní vychovatelnou a
nadšeně pak doma vypráví, co
s ní dělali a vyráběli.

Kromě toho, že ze školy to má
syn domů pár kroků, za největší
pozitivum
pokládám
velmi
vstřícné, otevřené a laskavé
školní prostředí, ze kterého sálá
téměř rodinná atmosféra, o čemž
jsem přesvědčená, i když kvůli
různým vládním nařízením jsme
zatím ochuzeni o společné školní
akce.
„Často o naší škole přemýšlím a
mluvím jako o něčem živém
s tlukoucím srdcem,“ napsal
v posledních Školovinkách pan
ředitel, z mého pohledu člověk
na svém místě a skutečný srdcař,
kterého si velmi vážím. I díky
němu vládne ve škole příjemné
klima, celý kolektiv viditelně
„táhne za jeden provaz“ a tím
dokáže přinášet radost dětem,
klid rodičům a příjemnou
atmosféru
veřejnosti.
Vzpomeňme
rozsvěcení
vánočního
stromečku,
pod
kterým stála osvícená svatá
rodina, od paní školnice hrály
koledy, ve školní výloze se objevil
velmi originální betlém.
Budiž to největším důkazem, že
valdická škola skutečně funguje
jako jeden živý organismus a
dětem i veřejnosti se snaží
přinést a předat to nejlepší ze
sebe.
Helena Jandová, máma Tomáška
z 1. třídy

Dobrý den,
Anička chtěla,
napsalal toto:

abych

Vám

"Chodím ráda do školy,
protože mám tu nejhodnější
paní učitelku. Učím se tu

psát a číst. Díky tomu jsem
už začala číst sama svojí
první pohádkovou knížku."
Anička Klemtová - první
třída
Přeji hezký den.



Když jsem ještě chodil
do školy ve Valdicích,
měli
jsme
krásnou,
barevnou třídu s tou
nejlepší učitelkou. Byla
sice přísná, ale za to nás
toho hodně naučila a to
je nejdůležitější. Všichni
jsou tam na sebe hodní
a nikdo se nemusí bát,
že by se mu nedostalo
spravedlnosti. Měli jsme
ten nejlepší kolektiv,
všichni jsme se tam měli
rádi a do teď se vídáme.
Od té doby, co jsem tam
byl naposled jako žák,
se toho hodně změnilo,
ale pořád je to ta moje
škola a já si přeji, aby
se jim všem už jen
dařilo.
Tadeáš Vojtko


Proč
škola
Valdice?
-Za
nás
individuální
přístup
ke
každému
dítěti z důvodu menších
kolektivů
-Příjemné prostředí a
postupná
modernizace
školy
-Oblíbenost učitelů u
našich
dětí
Zeptali jsme se naší
dcerky jaká je její paní
učitelka - usmála se a
řekla
"hodná
a
srandovní".
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Náš syn se zase těší na
každou
hodinu,
kdy
může být v kontaktu se
svou
hodnou
a
oblíbenou paní učitelkou
a
svými
nejlepšími
kamarády
(alespoň
ONLINE....).
Velice se nám přístup
osvědčil i v dnešní tak
složité době. Distanční
výuka
se
postupně
propracovala skoro k
plnohodnotnému
vzdělávání našich dětí,
za které bychom chtěli
touto cestou poděkovat
celému
učitelskému
sboru.
S pozdravem Pilní

Protože bydlím ve Valdicích,
nastoupila jsem do ZŠ právě
sem. V první třídě se nás
ujala paní učitelka Jana
Mikulová, kterou jsme měli
do třetí třídy. Byla moc
hodná, laskavá, milá a hodně
nás toho naučila. Ve čtvrté
třídě jsme dostali paní
učitelku Danu Němcovou,
která už ve škole není. Byla
velmi přísná, ale za to hodná
a obětavá. Ráda jsem také
chodila do školní družiny
k paní družinářce Aleně
Kosákové, se kterou byla
sranda. Na školu ve Valdicích
moc
ráda
vzpomínám.
Karolína Bílková

V první třídě nás přivítala
paní
učitelka
Zdenka
Říhová, která byla naší
třídní učitelkou po celých
pět let. Byla to ta nejlepší

učitelka.
Dokázala
nás
vyslechnout a poradila nám,
když jsme měli nějaký
problém.
Skvěle
nás
připravila na druhý stupěň.
Ráda jsem také chodila do
družiny, kterou vedla paní
družinářka Kosáková. Sice
byla drobek přísná, ale za to
byla spravedlivá a hodně
jsme se s ní nasmáli.
Doufám že budoucí školáčci
budou na tuto školu rádi
vzpomínat stejně jako já.
Pourová Zuzana

NENÍ TĚLOCVIK? NAVADÍ!
PROTÁHNEME TĚLA PŘI
TURISTICKÝCH VÝZVÁCH!
Vaše výzva splněna 
Děkujeme za motivaci,
proč vylézt v tom hrozném
mrazu. Těšíme se na další
výzvu.
S pozdravem Štolovský


Na školu vzpomínám jen
v dobrém. Měli jsme
skvělý kolektiv a skvělou
třídní,
paní
učitelku
Říhovou. Vždy jí ráda
vidím, stejně jako paní
družinářku Kosákovou,
za kterou jsme chodili s
holkama
pravidelně,
bohužel nám to teď
pandemie nedovoluje. S
většinou
bývalých
spolužáků
se
pořád
bavíme a za to jsem
ráda.
Veronika Šulcová

V naší škole se mi líbí,
protože všichni táhneme za
jeden provaz. Pomáháme si
a spolupracujeme spolu.
Máme skvělé paní učitelky,
skvělou paní vychovatelku,
paní školnici a skvělého
pana ředitele. Mám naši
školu ráda. Prožila jsem zde
nezapomenutelné dny a
pořád je prožívám. I když
máme online výuku.
Eliška Kripnerová 5. třída

Diky za prima napad se
znamkama,odpo to vezmeme
kolem na bezkach. Na
deti tohle plati,viz
kesky ci klasicke
tur.samolepky. Jesteze
nam
napadla ta krasna
nadilka i tady dole...
Hezke prazdniny,PT
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Dobrý den,
chtěla jsem s dětmi
splnit 1. výzvu o
prázdninách, ale nebyla
u
nás sjízdná silnice.
Děkujeme za známky, děti
měly radost (ještě jich
je na obou
místech dost).
V příloze Vám posílám
fotky z procházek.
Hezký den
Havířová

Dobrý den paní učitelko,
děkujeme za nápad,
organizaci a zábavu
pro děti.
Fotky kvalitou nic moc foceno včera později
večer.
Mějte se hezky.
Khunová Petra

Dobrý večer
holky posílají známky
podařilo se nám najít
všecky
tři, super nápad jak pro
děti tak pro rodiče
děkujeme Adéla, Tereza
Studnickova a rodiče

Děkujeme že pro nás vymýšlíte
tyhle skvělé výzvy
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Dobrý den, paní učitelko
výzvu jsme splnili a
chystáme se na
další.
Vendy Umlaufová
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Milá paní učitelko,
konečně jsme po nemoci
vyrazili na první
delší procházku. Tomík u
zvonice našel první
poklad a těší se
na další.
Krásný nápad!
Zdraví Jandovi

Dobrý den, paní učitelko,
děkujeme za turistickou
výzvu..
Mějte se co nejlépe!
S pozdravem
Markétka Chutná a spol.

www.zsvaldice.cz
6

