Školní rok 2015-2016

Co jsme zažili?
A konečně ! 30.červen a vysvědčení. Letos ještě o trochu slavnostnější, protože jsme slavnostně
dokončili náš projekt Kocbeřské mravenčení.

Ve středu 29.června už máme vše hotovo a proto jsme si mohli dopřát příjemný výlet lesem na
Výšinku a odměnit se zmrzlinou.
Vždy na konci školního roku žáci 5.ročníku předvedou mladším spolužákům, co se všechno
napříč předměty naučikli a obhajují závěrečnou práci, kterou si dle svého zájmu připravili
jako "Malou maturitu". Letos poprvé se vyskytli žáci, kteří závěrečnou práci nedokončili, ti
kteří však vyvinuli úsilí si zasloužili ocenění svých spolužáků, učitelů i pozvané paní starostky.

Předškoláci ze školky se již těší do I.třídy a školáci je vždy na konci školního roku navštíví a
slavnostně ošerpují jako velké školáky.

V pondělí jsem se vypravili zapálit svíčku k hřbitůvku z Prusko-rakouské války.

27. června uplyne 150 let od Bitvy u Trutnova a protože v naši obci byl vojenský lazaret a
někteří vojáci zde nalezli místo posledního odpočinku, přišel nám o této těžké době vyprávět
pan Filip Pýcha.
Ve čtvrtek 22.6. se sešli odcházejícího 5.ročníku s předškoláky ze školky na slavnostním
rozloučení s naší školou. Děti si připravily vystoupení na které jako vždy pozvaly členy své
rodiny a přátelé.

Náš projekt Kocbeřské mravenčení se chýlí ke konci - mravenčími příběhy vyzdobíme
autobusové zastávky, na zastávce nad školou už brzy bude mravenčí lavička od pana řezbáře
Paďoura a pro pobavení dětí mravenčí bludiště a míčkové počítadlo.

Využili jsme nabídku ovocného koše společnosti Laktea a seznámili se s exotickými druhy
ovoce.

10.6. jsme vyrazili na tradiční Setkání škol Společenství obcí Podkrkonoší, tentokrát do
Pilníkova, kde pro nás připravili žáci a učitelé z tamější základní školy sportovní soutěže.

24.května za námi našimi mravenci přijela lektorka z KRNAPu a v programu Mravenčení
rozšířila vědomosti žáků o našich koloniích mravenců. Dozvěděli jsme se, že je to patrně
mravenec pospolitý, ne mravenec lesní.

19.května jsem byli na školním výletě na Kuksu. Prohlédli jsme si hospitál a potom viděli
pohádku Princ Bajaja. Herci divadla nás pak seznámili se způsobem života, řemesly a bojem
v době gotiky. Zpět jsem vyrazili pěšky přes Stanovice a Choustníkovo Hradiště. Domů jsem
ale nešli, spali jsme ve škole, opékali buřty, zpívali u ohně a po setmění se vypravili na stezku
odvahy.

Druhý den ráno jsme bohatě posnídali dobroty, které napekly ochotné maminky, babičky a
tatínek, sbalili si věci a autobusem vyjeli na exkurzi do psího útulku Nový svět. I když jsme
tentokrát nevyjeli daleko, vracíme se domu plni dojmů a patřičně unaveni.

A stále se seznamujeme se zajímavým životem mravenců a připravujeme naše mravenčí
fotokomiksy.

11.5. přijede do školy zahrát loutkovou pohádku O strašidle z dubového lesa pro děti z MŠ i
ZŠ pan Peřina.

V pátek 6.května jsme si vycházkou k pomníku seržanta Tomašova a pomníku Pochodu smrti
připomněli výročí ukončení II.světové války.

Ve čtvrtek 6.května jsme využili nabídky organizátorů - ZŠ Schulzovy sady a vyjeli na
Hájemství, kde byl pro nás připraven Den s lesy ČR. Prošli jsme si zábavně-naučnou stezku,
kterou pro nás starší žáci připravili a potom využili nabídky zajímavých stanovišť v areálu,
kde jsme se seznámili s prací lesníků a myslivců, vyzkoušeli si různé tábornické dovednosti,
povozili se na koni a mnoho dalších zajímavostí. Zlatým hřebem je již tradičně tahání klády,
kdy si děti vyzkouší, zda-li zvládnou to, co jeden kůň. Letos to za pomoci obou učitelek
zvládly.

V pondělí druhého května jsme s Filipem Pýchou začali pracovat na našem mravenčím
projektu. Vymýšleli jsme příběh, co bude na tabulích a to, jak to vlastně zvládneme.

Poslední dubnový den přiletěly i do naší školy čarodějnice.

Prvňáci už umí všechna písmenka, proto jsme krátkým vystoupení prvňáčků s prvňáčky
připraveným pohoštěním společně celá škola ve čtvrtek 28.dubna slavili.

Umíme už číst všechna písmena i těžká slova.
To proto, že už chodíme do školy osm měsíců a pilně se učíme.
Je nás tu osm a máme rádi svoji školu.

Jakub Jarkovský moc pěkně vypráví a vždycky ví, o čem čteme.
Vyřeší každou matematickou záhadu. Rád vymýšlí pro ostatní legrácky.

Anežka Jarošová chodí také ráda do školy. Umí moc hezky vyprávět o přírodě
zvířátkách.

a

Štěpán Klouček hezky čte i pěkně a rychle píše. Umí pomoci kamarádům. Ví si také rady se
všemi početními úkoly.

Adam Novotný rád tráví čas s dětmi a líbí se mu tělocvik. Umí počítat a hezky píše.

Ada Missbergerová je dobrá kamarádka a moc ráda kreslí a vyrábí. Vždycky ví, kde čteme, a
pamatuje si všechna písmenka.

David Stránský také dobře čte. Píše sice trochu nerad, ale písmenka si pamatuje všechna. Rád
běhá s kamarády a stále něco kreslí.

Kája Říhová si vždycky pamatuje, o čem jsme četli. Často kreslí a něco vyrábí. Je mrštná a
ráda cvičí.

Radim Růžička je moc dobrý počtář – počítá rychle příklady pro druháky.
Umí dobře číst a každému poradí, když něco nevíme.

. . Kdo je tedy nejlepší?
Každý z nás.
Každý je jiný a v něčem nejlepší.
A všichni jsme kamarádi z jedné třídy.

A naše paní učitelky?
Mají radost, jak nám jde učení.

Radují se, že umíme pracovat spolu jako velcí žáci

Středu 27.dubna jsme věnovali kultuře - nejprve jsme v Hankově domě navštívili představení
žáků Základní umělecké školy ve Dvoře Králové n.L. "jak to chodí v trávě". Svačili jsem v
kavárně a učili se slušnému chování
Cestou jsem se v ZUŠ zastavili na výtvarnou výstavu a prohlédli si nově rekonstruovanou
Valovou uličku a původní městské hradby.
Potom jsme v Městském muzeu v Kohoutově dvoře navštívili moc zajímavou a poučnou
interaktvivní výstavu Příroda Podkrkonoší.

V pátek 22.4. jsem na Den Země zahájili náš ŠUŽ projekt "Kocbeřské mravenčení" Vydali
jsme se do lesa k obrovským mraveništím a zkoumali jsme "mravenčí zvyky".

Hezké jarní dny jsem strávili užitečným úklidem odpadků v okolí školy, obci a okolí a okolí.

Na autobusové zastávky jsme nalepovali siluety dravců.

Ve škole již dlouho třídíme odpad - papír, plasty, bioodpad a tetrapack. Letos jsme přidali
hliník a zapojili se do soutěže Stříbrná zeměkoule pořádané DDM Jednička ve D.K.n.L.

Ve čtvrtek 31.3. jsme opožděně (těch významných dat, bylo najedenou mnoho) Den učitelů.
Žáci se dozvěděli, proč jsme na J.A.Komenského tak pyšní a co nás naučil. Paní školnice
dětem vyprávěla, jaké to bylo, když chodila do kocbeřské školy ona a prohlédli jsme si staré
kroniky a fotografie. Potom jsme zkoumali věci pod elektronickým mikroskopem a prováděli
pokusy.

Poslední den před velikonočními prázdninami dětem zpestřila, ale také zábavně poučila paní
Mazuchová se svými dravci.

22.3. byl mezinárodní den vody - proto jsme se i my věnovali celý den této důležité
problematice ve třídě a den jsme zakončili exkurzí do kocbeřské vodárny a do lesa k
prameništi. Panu Teuberovi děkujeme za výklad.)

V pátek 18.3. soutěžili žáci 2. - 5. ročníku v matematice - zapojili jsme se do soutěže
Matematický klokan
Matematick ý klokan 2016
Cvrček – 2. a 3.ročník + 1 prvňáček
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Eliška Živná
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Petr Přívratský
Marek Novotný
Petr Katrinec
Štěpánka Makešová

Klokánek – 4. a 5.ročník
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David Drbohlav
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4
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4

42

Miroslav Kukaň

5
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5
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Natálie Maršálková

4
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Zbytek dne jsme již podle plánu věnovali nadcházejícím svátkům jara - ostatně již celý týden
byl ve znamení Velikonoc. Zhlédli jsme zdobení kraslic voskovou batikou, kreslili, vyráběli,
pátrali jsme, jak slavili Velikonoce naši předkové a jak se slaví Velikonoce jinde ve světě i v
anglicky mluvících zemích, počítali jsme velikonoční úlohy i zpívali.

Ve středu 16. března jsme byli na exkurzi v kocbeřské knihovně. Paní knihovnice seznámila
žáky s provozem knihovny. Potom žáci plnili různé čtenářské úkoly a zjišťovali údaje z knih.
Byli jsem na poslední lekci plavání. Skoro všichni žáci udělali pokrok - ti kteří se báli ponořit
hlavu, už splývají, plavci uplavou více a rychleji a ti nejvyspělejší se již seznámili i s dalšími
styly plavání. Poslední den se také uskutečnily závody v jednotlivých družstvech.

15.3. byli pozváni všichni rodiče dětí ze ZŠ a MŠ i další občané na plánovací schůzku k
projektu Škola pro udržitelný život. Z neznámých důvodů však kromě zaměstnanců školy a
paní starostky dostavily pouze dvě ženy a jedna bývalá žákyně. Nevíme, zda-li se vůbec pro
nezájem dospělých do projektu vůbec pustit.

10.března
odpoledne jsme se sešli s dětmi ze ZŠ i MŠ a jejich dospělým doprovodem na velikonoční
dílně, kde jsme společně pekli dekorace z vizovického těsta a viděli ukázku malování
voskových kraslic.

Ve středu 9.března absolvovali žáci II.třídy pokračování programu prevence s lektorkami
společnosti ProstorPro
10.února si prohlédli žáci II.třídy poutavou výstavu o Karlu IV., kterou po nás připravili v
DDM Jednička ve Dvoře Králové n.L.

4.února vyrazily děti z I.třídy na divadelní představení loutkového divadla Drak z Hradce
Králové.

Od začátku ledna jezdíme i se školkou na plavecký
výcvik.
2.února se konal zápis do 1.ročníku. Zapsali jsem dva prvňáčky, jeden rodič požádal o odklad
školní docházky

12.ledna nás navštívil s koncertním programem pan Viktor. Jeho autorské písničky si užily
děti z MŠ i školáci.

Po skončení koncertu cvičily malé děti v tělocvičně a starší děti ze školky si zkusily školu na
nanečisto a zapojily se do výuky v I.třídě

V úterý, poslední školní den letošního roku jsme trochu vzpomínali u fotografií z letošních
školních akcí, Anička dětem vyprávěla o potřebě pomáhat pejskům v nouzi a seznámila nás s
činností útulku a po nezbytné pohádce se nadělovalo.

Poslední
předvánoční pondělí jsme se vypravili stejně jako každý rok připravit Vánoce také zvířátkům
a ptáčkům

Odpoledne se
nadělovalo v družině

V pondělí 14.12. jsme měli v kapli Sv.Floriana naproti škole tradiční Adventní koncert , kde
vystoupili se svým pásmem poezie a koled žáci naší školy a potom následoval koncert
orchestru Dvorní můzy ZUŠ R.A.Dvorského ze Dvora Králové pod vedení Lukáše Pelce.

V pátek 4.prosince jsme využili pozvání královédvorské ZOO a ozdobili tam za naši školu
vánoční stromeček a potom si prohlédli zimní zahradu a díky pěknému počasí i využili i
procvičili zdatnost na lanovém hradu.

2.prosince se děti z z 1. a 2.ročníku vypravily do naší mateřské školky na loutkové
představení. Překvapením ale bylo, když poté do školky dorazil Mikuláš, čert a anděl s
čertovskou listinou dětských hříchů, ale i drobnými dárky pro všechny. Společně si pak malí i
velcí zazpívali a smutný nebyl nikdo.

Starší žáci z 3. - 5.ročníku trávili začátek Adventu ve Dvoře Králové n.L., kde si prohlédli ve
Staré radnici výstavu Betlémů s poutavým výkladem pana Jiřičky z DDM Jednička a potom v
Kohoutově dvoře, kde pro ně dámy z muzea společně s malířkami vánočních ozdob připravily
adventní dílnu, kde si žáci vyzkoušeli zdobení skleněných ozdob typickým pro naše město i
výzdobu dalších vánočních dekorací.

Se začátkem Adventu přibyl před školu nádherný vánoční strom, na který jsme vyrobily
ozdoby a napadl první sníh

27.listopadu všichni vyjeli do Hankova domu na koncert skupiny Poutníci a potom jsme v
královédvorském muzeu navštívili interaktivní výstavu, kde si žáci vyzkoušeli exponáty z
liberecké IQLandie.
Ve středu absolvovali žáci II.třídy preventivní porgram věnovaný vztahům ve třídě a prevenci
socialně patologickcýh jevů realizovaný lektorkami společnosti ProstorPro
V pátek 30.října večer jsem se sešli již na X.kocbeřském strašidlení. Stezku setmělou vesnicí
ozářenou jen světlem svíček absolvovalo rekordních 172 dětí s dospělým doprovodem. Na
cestě je se zapeklitými úkoly čekaly nadpřirozené bytosti, v cíli dětem hrála hudba a čekalo je
zasloužené občerstvení. Na závěr vystoupila s ohńovou šou skupina Truvéři a vše zakončil
ohňostroj.

Poslední prázdninový den jsem měli ve škole tradiční kocbeřské strašidlení.

Do třetice s podzimem proběhl v pátek 16.října Den draků

v I.třídě.

Ve středu 14.října byl další den integrované výuky - Den brambor

30. září byli v divadle na představení "Do bláta" žáci II.třídy, o týden později 2.října
navštívili představení Zahrada v Hankově domě žáci I.třídy
21.září byl ve škole tradiční den integrované výuky "Den jablíček" Žáci se věnovali tomuto
tématu z pohledu všech předmětů a plnili výchovní cíle - učili se spolupracovat, učili se o
zdravé výživě, péči o životní prostředí a nezapomněli jsme i na vyrábění a pohyb.

V pondělí 8. září jsem se společně vypravili na vlastivědnou exkurzi do Kuksu.

Cestou na oběd a v jídelně

Školní rok byl
slavnostně zahájen 1.září - ve společnosti rodičů a dalších hostů jsme přivítali osm prvňáčků.

