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Music   with   Marv Velikonoce Rozhovory Vtipy Lyžák ŠVP Krasopsaní
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Dne 13.4.2018 se v naší tělocvičně ve škole ZŠ Nový Hradec Králové konal pořad s názvem "Británie 
s Britem". Soutěže se zúčastnili v 1. kategorii třídy 1. stupně a v 2. kategorii celý 2. stupeň. Každá 
třída měla svého kapitána, kterého si zvolili. Celou soutěží nás provázel brit Marv, který k nám přices-
toval z Nového Zélandu.  Soutěž spočívala v tom, kdo uhodne nejvíce zpěváků nebo  hudebních 
skupin např. Eltona Johna, Donnu Summer, Abbu, The Beatles a jiné. Po napínavém boji zvítězila 
třída 4.A. Nakonec jsme si všichni zatancovali a tak jsme se rozloučili s Marvem.

Music with Marv - 1. stupeň Evelína, 5.B

A máme tu Music with Marv pro starší kategorii, tedy pro 6. až 9. ročník. Program byl o českých 
i zahraničních interpretech z 60 až 90 let. Na prvním místě byla devátá třída s 13 body, na druhém 
byla osmá s 12 body, na třetím šestá třída s 7 body a na čtvrtém místě byla sedmička s pěkným 
jedním bodem. Oproti mladší kategorii to bylo těžší ,protože ve vyšších třídách byli žáci kteří hudbu 
znají velice dobře ,a proto vyhrála 9.A. Co se týče hudby bylo to půl na půl ,všechny písničky byly 
známé ,ale většinou šlo o rychlou ruku.

Music with Marv - 2. stupeň Lukáš,6. A

Před velikonočními svátky proběhlo VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ. Této akce se zúčastnilo asi 30 lidí. 
Byly otevřeny tři třídy a v každé se vyrábělo něco jiného. V první např. králíčci plnění rýží, malovaná 
vajíčka a ozdoby do květináčů. Ve druhé třídě v přízemí ozdobné svíčky a další papírové výrobky.
A ve třetí třídě pomlázky a zatloukávání hřebíků ve tvaru zvířátek.

Velikonoční tvoření Ema, 6. A

(Lukáš, 6.A)

Přejeme Vám krásné prázdniny i nový školní rok.

V sobotu 21. dubna 2018 se uskutečnil na naší škole již osmý 
ročník Novohradeckého krasopsaní. Soutěžilo se ve třech 
kategoriích a přihlásilo se celkem 37 soutěžících, což bylo 
nejvíce ze všech uskutečněných ročníků. Hodnocení nebylo 
snadné, protože všichni soutěžící odvedli velmi pěkné práce. Za 
úkol měli jeden povinný text a jeden volný, který si mohli sami 
vybrat z nabízených možností. Absolutním vítězem tohoto 
ročníku se stala paní   MARTA  LORENZOVÁ  -  93 let.

Krasopsaní

Na týdenní výlet jsme vyjeli vlakem do Českého ráje na chatu 
Nebákov. Bydleli jsme v chatičkách, které jsou součástí areálu. 
Nad chatou je krásný stejnojmenný rybník Nebákov a obklopena 
je vysokými skalami. Za celý týden jsme vyrazili na pár výletů. 
Jedním z nich byl výlet na hrad Kost. Cesta tam byla asi 8 km 
a cesta zpátky rovněž. Další z výletů byl poslední den a to na 
zříceninu hradu Trosky. Samozřejmě jsme celý týden nechodili 
jen na výlety, ale hráli jsme také různé hry. Například Kdo 
přežije Nebákov, házenou na pískovém hřišti před chatou nebo 
jsme nacvičovali tanec na závěrečné vyřazení ze školy. Týden 
se nám moc líbil, ale hlavně jsme si ho všichni společně užili.

Škola v přírodě, 9.A - chata Nebákov

„Představ si, mami, Mirek včera přišel do školy 
špinavý a paní učitelka ho za trest poslala domů.“
„A pomohlo to?“
„To se ví, dneska přišla špinavá celá třída.“

„Co jste dnes dělali ve škole?“
„Připravovali jsme výbušné zařízení.“
„A co budete dělat zítra ve škole?“
„V jaké škole?“

Vtipy

Sedí 2 vyhladovělí studenti na koleji 
a fantazírují:
„Co takhle začít chovat prase?“
„Ti hrabe, ne? Co ta špína? A ten smrad?“
„Si zvykne...“
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1) Adam - reportér, Pavel - horolezec 
A: Proč jsi se přihlásil?
P: Protože jsem se  těšil už od první třídy.
A: Líbí se ti trička?
P: Ano.
A: Co si myslíš o svém spoluhorolezci?
P: Měl moc přestávek.
A: Půjdeš příští rok znovu?
P: Ano!
A: Jakou horu by sis chtěl vyběhnout?
P: K2, Mount Everest a Kilimangaro.
A: Kdo byl tvůj / váš největší soupeř?
P: Ostatní lidi ze třídy.

2) Agáta - šerpa, reportér, Eliška - horolezec
A: Proč ses přihlásila?
E: Protože jsem to chtěla zkusit.
A: Běhala bys znovu?
E: Asi ne.
A: Kolikátá jsi doběhla?
E: 16.
A: Uběhla bys více?
E: Ne, stačilo 453x!
A: Bolelo tě něco po běhání?
E: Ano, hlavně nohy.
A: Spalda jsi v průběhu běhání?
E: Ano, ale nic vážného se mi nestalo.
A: Koho jsi chtěla porazit?
E: Nikoho, podle mě to není jen o tom někoho porazit.

3) Maruška - šerpa, reportér, Viki - horolezec
M: Jak se ti běhalo?
V: Jak kdy, docela to šlo.
M: Bylo to náročné?
V: Ano, bylo.
M: Byla jsi ráda, kdy jsi to vyběhla?
V: Jo, byla. Byla jsem moc ráda.

Rozhovory o prvním velkém lezení na koruny planety (6.A)

M: Kolik výstupů to bylo?
V: 453 + 1
M: Jak velká to byla hora?
V: 4 982m n. m.
M: Měla jsi natažené svaly?
V: Ano, měla lýtka.

4) Viki - horolezec, Valča - šerpa, reportér
Va: Jak se vám běhalo? A jaké jsou pocity?
Vi: Jak kdy. Smíšené pocity.
Va: A jaký je z toho zážitek?
Vi: Suprovej!
Va: A budete běhat i příští rok?
Vi: Ano.
Va: Kdo vás do toho vtáhl? A jsi ráda?
Vi: Dobrovolně jsme se rozhodly. Jsem ráda, že jsem do toho 
šla.
Va: Kolik výstupů jste běhaly? Jaká to byla hora?
Vi: 453+1 k ředitelně, Mount Vinson Masif.
Va: A kde tato hora leží?
Vi: V Antarktidě.
Va: Jaké bylo počasí?
Vi: Příšerné! Bylo sice pěkně, ale bylo všem horko.
Va: Děkuji za rozhovor.
Vi: Rádo se stalo.

5)Stella - horolezec, Majda - šerpa, reportér
M: Proč jsi se přihlásila?
S: Líbilo se mi, když jsem běhala na prvním stupni. Je tu dobrá 
atmosféra, a proto jsem se přihlásila.
M: Chtěla jsi to vzdát?
S: Ano, chtěla. Chtěla jsem to vzdát hned druhý den výstupu.
M: Kolikáté jste byly? Jste spokojené?
S:  17. Byly jsme hned minutu po holkách.
M: Půjdeš i příští rok?
S: Záleží na tom, jaká hora to bude, ale spíš jo.
M: Líbí se ti tričko?
S: Je hezky zobrazeno, že se běhá do schodů a výška té hory.

(Radim Cvrček)

…a když se mě Roald Amundsen před jeho školním výletem na Jížní pól ptal, jestli bych mu 
neporadil, tak jsem mu odpověděl: „Roaldy, vem si dvoje ponožky.“ 
Vítejte u prvního čísla pravidelně vydávaného měsíčníku, který vychází již dlouhá léta každý týden. 
Oba lyžáky jsou vrcholem zimní sezóny a v přímé konfrontaci těsně vyhrávají pouze Vánoce.
Nejdůležitější je březnový lyžák, který již od 3. třídy vychovává budoucí 
generace statných novohradeckých polárníků. V březnu se mladí polárníci 
prakticky učí vše, co jim v lednu zakazujeme: jezdit na skokánky, házet 
kouličky, pozdě chodit na snídani, skákat po postelích a porušovat večerku. 
Klasicky probíhají dlouhé debaty na téma: „Nedávej si do přaskáču troje 
ponožky, i když ti to maminka s babičkou nakázaly.“ Tento březen nám 
tradičně přálo krásné počasí. Po dopoledním výcviku panovala na svahu 
odpolední pohoda. Mladí polárníci měli volnost ve stavění sněhuláků, 
vyjednávaní výkupného ve sněžných bitvách a paní učitelky tak konečně 
chytly barvu. Každoročně proběhla exkurze do nočního života Pece pod 
Sněžkou v podobě návštevy pizzérie. Vše proběhlo v pořádku, protože 
mladé polárníky máme hodné a vychované. Za tento fakt bych rád poděkoval 
všem jejich tatínkům. 

Lednový lyžák nám začal poněkud neštastně a to zlomenou nohou 
jednoho z instruktorů. Později se ukázalo, že to byla pouze chybná 
diagnóza. Lednový lyžák je klasicky drsný a ledový. Zúčastňují se ho 
ovšem již vytrénovaní polárníci. Výcvik probíhá za každého počasí. 
Lednový lyžák má poslední  roky strmě stoupající trend a panuje zde 
velice zdravá rivalita mezi polárníky z 8. a 9. tříd o to, kdo bude mít 
lepší lyžák. Tento nebyl výjimkou a opět zvedá laťku o milimetr výš. 
Tradičně dorazila i zahraniční výprava absolventů. Lyžák to byl tedy 
dokonalý, ovšem to už je takový náš standart, a na konci jako vždy 
tekly potoky slz polárnic z 9. třídy nad jejich posledním lyžákem. 
Novohradecké lyžáky jsou zkrátka událostí, na kterou jsme všichni 
natěšení už od chvíle, kdy před školou vyhodíme z autobusu poslední 
bagáž… Jo a proběhly běžky…

Ráďuv deníček malého polárníka…


