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Školní noviny ZŠ a MŠ Nový Hradec Králové

Škola    v    přírodě    Sportovní    den    Rozhovor    Co    se    děje    ve    škole    Foto    Trhy

1. DEN
Přijeli jsme k penzionu, vynesli jsme před 
chatu tašky.
Šli jsme na oběd.
Rozdělili jsme se do týmů a vymysleli jsme 
vlajky a pokřiky.
Poté jsme vybalili.
Do večera jsme hráli venku i vevnitř hry.

2. DEN
Vstali jsme, nasnídali jsme se, ve městě jsme si zapůjčili 
koloběžky, poté co jsme si je rozebrali, vyrazili jsme.
Dorazili jsme k raftům a jeli jsme po řece směrem na 
penzion.
Cesta byla hodně mokrá, protože pršelo, když jsme dora-
zili k penzionu dali jsme si hodinu pauzu.
Během té pauzy jsme poznaly prase jménem Bára.
Večer jsme si zahráli několik her a také bylo vyhlášení 
pořadí skupin. Šli jsme spát. 

3. DEN
Ráno jsme zabalili a vyrazili jsme do Hradce. Cesta byla v pohodě s jednou zastávkou.

Škola v přírodě 7.A (6. 9. 2017 - 8. 9. 2017)

Kdyby zaspal tým Markéty 
Maršálkové nebo Jakuba 
Chalupského, nevadí. Mají 
rychlé nohy, kterými by 
školní výuku stihli. Prokázali 
to na Sportovním dnu s 
Městskou policií 2017. 

Sportovní den s Městskou policií

(7.A)

Vlajky

Bára
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Pro rozhovor jsme si vybrali VERONIKU LÁLOVOU, hradeckou rodačku, která zvítězila v loňském ročníku 
televizní taneční soutěže StarDance. Připravili jsme si pro ni pár otázek:

1. Od kolika let tančíš?
Tančím už od 7 let, už 19 let.

2. Jaký tanec máš nejraději?
Sambu..

3. Proč?
Protože je to latinskoamerický tanec, je rychlý a dáma při tanci nosí na hlavě 
barevné peří, které se líbí mě i divákům.

4. Jak jsi se dostala do taneční soutěže Stardance ?
Musela jsem jít na casting, kde vybírají tanečníky  a tanečnice a ty osobnosti, 
které budou v televizi.

5. Co tě překvapilo ve Stardance?
Když jsem poprvé vešla do sálu, tak jsem se rozbrečela. Bylo to tam moc 
nádherné, všechna ta světla....

6. Stardance ti zvedla popularitu, je ti to příjemné?
Na jednu stranu ano, protože mám nějaké další možnosti a příležitosti, ale taky to má svou "negativní" 
stránku. Existuje takzvaný bulvár, tak je nepříjemné o sobě číst věci, které nejsou úplná pravda, ale on se 
člověk musí naučit s takovýmito věcmi poprat.

7. Jaký máš nejhorší zážitek ze Stardance?
Nejtěžší byly tréninky. Začínali jsme vždy po Zdeňkově škole, od srpna do prosince, kdy od září běžel přímý 
přenos. Trénovali jsme každý den až do večera a bylo to opravdu náročné.

8. Co jsi chtěla být jako malá?
Chtěla jsem být tanečnicí a mít velikou taneční školu, kam budou chodit děti a dospělí.

9. Proč jsi právě chtěla taneční školu?
Protože jsem tančila od malička. I ve školce 
jsem dokonce chodila na balet. Tak mě to nějak 
zaujalo.

10. Jakou školu studuješ?
Zbývá mi dodělat poslední závěrečnou zkoušku 
a diplomovou práci. Studovala jsem v Liberci na 
pedagogické fakultě. Teď dodělávám Karlovu 
Univerzitu. Nyní mám magisterský titul.

11. Kolika jazyky se domluvíš?
Dorozumím se anglicky a španělsky, protože se 
docela často stýkám s Brazilcema a chystám se 
do Brazílie, tak se tam tak nějak dorozumím.

Exkluzivní rozhovor 5.B (Evelína Hrabáková, Kateřina Halagačková, 5.B)
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6.A se vydala do Hvězdárny Laboratorní práce

Semiramis 

– již třetí setkání a 8.A v akci

Halloween

Co se děje ve škole



Školní noviny ZŠ a MŠ Nový Hradec Králové 3 / 2017

4

PŘEJEME VÁM VESELÉ VÁNOCE!

Již tradičně jsme se tu sešli
v naší krásné tělocvičně,
rodiče se jen tak vešli,
koukali dost nevěřícně.
Zahájení krásné bylo,
školka uměla to skvěle,
představení se líbilo,
tleskali jste zněle.

Vánoční trhy

Jaký popisek vymyslíte? Svoje nápady můžete předávat p.uč. 
Honoskové a Židové - na šikovné a nápadité soutěžící bude čekat 
sladká odměna. Komentáře budou vystaveny ve vitríně Žákovského 
parlamentu (1. mezipatro).

Okomentuj naše foto

Stoly se jen prohýbaly
pod dary a dárky,
nic jsme vám tam nenechaly,
je to vidět z dálky.
Za návštěvu děkujeme,
jste na nás moc hodní,
vypadáme spokojeně,
za rok... na shledání.


