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ÚVOD 
Kdo s námi soutěžil v měsíci únoru? 

Sportovní křížovka 

A1 – T. Urban, Š. Werdan 

A2 - P. Vlček 

A3 – J. Beneš 

Rébusy 

A5 – J. Holý, R. Středa, M. Tuček, T. Dubský, D. Klíma, V. Měšťan, A. Louman 

4.A – N. Binarová, M. Kotlár, J. Fišák, J. Drahušynec, Verča. Bogolová 

A3 – J. Beneš 

Slabiky 

A5 – J. Holý, R. Středa, M. Tuček, T. Dubský, D. Klíma, V. Měšťan, A. Louman 

A3 – J. Beneš 

Sněhové cestičky 

A5 -J. Holý, R. Středa, M. Tuček, T. Dubský, D. Klíma, V. Měšťan, A. Louman  

A7 - D. Limr, O. Netal, J. Kantorík, V. Pánková, N. Ulrichová 

3.A – R. Kotlár 

Třídění odpadu 

A5 -J. Holý, R. Středa, M. Tuček, T. Dubský, D. Klíma, V. Měšťan, A. Louman 

7.A  - N. Žigová, M. Polák 

Čísla 

A5 -D. Klíma, V. Měšťan, A. Louman 

A7 – D. Limr 

S2 - M. Čorej, V. Bek 

A3 – J. Beneš, D. Bokůvka 

Bludiště 

A5 – J. Holý, R. Středa, M. Tuček, T. Dubský, D. Klíma, V. Měšťan, A. Louman 

S2 – M. Tobolka, M. Čorej, V. Bek, S. Matouš 

A3 – D. Bokůvka 

7.A – A. Grajcar, P. Pajak 

3.A – D. Voska 

Příroda 

A3 – M. Ďurčo 

7.A – H. Kotlárová 

3.A – D. Voska, S. Šereš 

Karnevalové masky 

PT – třída 

A7 – V. Pánková, N. Ulrichová 

A3 - D. Bokůvka 

7.A – I. Balažovičová 

3.A – D. Voska, V. Bogolová, S. Šereš 

 

 



Omalovánky 

Prš3 – J. Klein 

A7 – F. Karaus 

A1 – L. Zaplatílková 

A5 – J. Holý, R. Středa, M. Tuček, T. Dubský, D. Klíma, V. Měšťan, A. Louman 

A3 – D. Bokůvka 

7.A – L. Pajak, L. Jahelka, p. Pajak 

3.A – D. Voska, R. Kotlár, V. Bogolová, S. Šereš 

 

Soutěž 3x odpověz 
Na otázky v měsíci únoru:  Doplň  přísloví - Únor bílý/ pole sílí/ 

                                                  Který je nejkratší měsíc v roce/únor/ 

                                                  Kolik má únor dnů / 28, v přestupném roce 29/   

správně odpověděli žáci ze třídy :                                            

S 2 : Ludvík Žiga, Venda Bek, Denis Niang, Méďa Tobolka, Daniel Vít , Michal Čorej 

A1 : Tadeáš Urban, Štěpán Werdan, Lucka Zaplatílková, Bára Mičudová a Matěj Kulič 

A3 : Jirka Beneš a Kuba Zemánek 

4. A : Josef  Fišák,  Natálka Binarová, Martin Kotlár, Veronika  Bogolová, Jakub Drahušynec 

Děti ze 4. A odpovídaly na otázky 2. stupně. 

                                                                                 Zdravím všechny soutěžící Nora Málková 

 

 

 

 
 

 

 

 



KUK 

Kulturní akce 
Masopust v Hradci Králové 

Ctíme tradice, takže jsme v úterý 9. února 2016 zašli na 

MASOPUST. Konal se na náměstí 28. října a bylo k vidění 

spoustu zabíjačkových specialit 

a bohaté občerstvení všeho 

druhu. Okukovali jsme i 

výrobky různých lidových 

řemesel – hrníčky, židličky atd. 

Všem k poslechu hrála příjemná hudba a děti si mohly zasoutěžit 

o ceny s Rádiem Blaník. Kdo si udělal čas a zašel na Masopust i 

odpoledne, mohl vidět rej masopustních maškar a vystoupení 

souboru Dupák a Červánek.               Žáci 7.A

             

Divadlo DRAK a úžasné představení Poslední trik Georgese Mélièse 

Jak se stát nesmrtelným? Existuje na to trik! My 

jsme to viděli v DRAKU dne 11. února 2016 v 

divadelním představení, které je poctou světu kouzel, 

filmu a imaginace. Inscenace je inspirována 

pozoruhodným životním příběhem a dílem 

průkopníka kinematografie George Méliése. Zavedla 

nás -  diváky - do lákavého prostředí kouzelníků, 

triků a magie. Kouzelnické triky, které Meliés 

dokázal jako první neuvěřitelně nápaditým způsobem 

využít ve filmovém médiu, položily nejednou otázku: Jak to provedl? V celé hře se vůbec 

nemluví, vše je řečeno pohybem a doladěno krásnou rytmickou hudbou. Jděte se podívat, stojí 

to za TO!       Okouzlení a očarovaní diváci ze 7. A 

 

  

 



Kyberšikana 

Ve středu 2. března 2016 se v naší škole konalo plánované 

setkání s televizním redaktorem Miroslavem Vaňurou a 

s nadpraporčíkem Janem Čížkovským z Policie České 

republiky. Předmětem přednášky byla kyberšikana, v dnešní 

době velice citlivé a aktuální téma. Děti z druhého stupně se 

dozvěděli o nástrahách 

internetových seznamek, facebooku  

a podobných sociálních sítích. 

Dozvěděli se, že nemohou nechat své virtuální účty nechráněny a 

spoustu s tím souvisejících věcí. Setkání má další pokračování, kdy se 

jednotlivé třídy ještě jednou sejdou s panem nadpraporčíkem 

Čížkovským v preventivním centru PČR v Malšovicích a poví si o 

sociálních sítích, sdílení fotografií a citlivých informacích ještě 

mnohem více.                                Informuje p. uč. P. Záleský    Jan Čížkovský 

                

Dětský karneval 

Ve stejný den, 2. 3. 2016 se konala ještě jedna akce. Byla ve velké tělocvičně, která se 

proměnila v 10,00 hod. v karnevalové dějiště masek. Sešli se zde žáci 1. – 4. třídy ZŠPr a děti 

ze ZŠ speciální. Konala se tu přehlídka princezen, pirátů, kovbojů, masek zvířátek, 

čarodějnic, kouzelnic a různých povolání.  Po úvodní promenádě se nám všechny masky 

představily, pak následoval společný rej a tanec.  

Porota měla velmi těžké rozhodování, která je ta nejlepší. Masky nám pak ukázaly, jak jsou 

šikovné a dovedné v soutěžích a hrách. Na závěr byla karnevalová diskotéka. A která maska 

byla nejkrásnější, nejlepší, nejoriginálnější, nejzajímavější? Nakonec se pro všechny našla 

malá odměna a účastnický diplom, protože všem se masky a soutěže úžasně povedly!  

    

http://prekvapeni.kafe.cz/obrazek/4fe1a6c4d4a4a/vanura-2011-02-22-168-(small)-4fe1a79f3ee51.jpg
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EVVO akce 

Besedy STUŽ 

Dne 9. února 2016 naši školu navštívil pan Petr – šéf pobočky Sdružení pro trvale udržitelný 

život v Hradci Králové. Promítal, přednášel, vyprávěl o tom, bez čeho nemůžeme žít… Co to 

je? Přece VODA! Akce se zúčastnili žáčci ze 3. a 5 tříd. Pan Petr i paní učitelky je velice 

chválili a nezbývá než doufat, že si z tohoto dne děti odnesou veliké poučení, jak s vodou 

zacházet a chránit ji!        Informuje p. uč. M. Chmelařová 

 
 

STUŽ – ekologicky šetrná doprava  

Ve středu 24. 2. 2016 proběhly dvě poslední letošní 

besedy s M. Petrem (STUŽ) pro naše žáky. Téma bylo 

úplně nové – doprava ve vztahu k přírodě. Děti ze tříd 

A7, S2 a 7.A  se svými vyučujícími  viděly výmluvné 

obrázky z našich měst, kde se musí každý den vyřešit 

soužití aut s koly a chodci, kde vadí hlučná a těžká 

kamionová doprava se zahlcenými komunikacemi.  

Povídali jsme si o tom, že by se měla volit doprava 

vhodná pro různé účely. Do lesa? Pěšky, na kole, nebo 

koloběžce a městskou hromadnou dopravou. Na nákup 

nebo na cestu do Prahy? Auto bude asi nejvýhodnější 

varianta. Na výlet do hor? Vlakem nebo autobusem, 

můžeme si během cesty číst nebo poslouchat hudbu.  

Pozornost si získaly obrázky modelů kol pro rodinu, na 

principu vícekolek, nebo barevně „opletené“ kolo, pro 

starší děti se zmínily také zdravotní hrozby, jako je 

smog, chemické látky v ovzduší. Na konci dostaly děti 

za svoji pozornost reflexní pásku na ruku, kterou, jak 

jsme jim vysvětlili, od soboty 20. února musí chodci ve 

tmě nosit. 

Besedu natáčela společnost Veolia, pro účely propagace 

grantových ekologických pořadů pro děti – se svolením 

vedení školy.    Informuje p. uč. O. Slováková 



Sportovní akce 
Školní kolo v plavání 

Ve čtvrtek, 18. 2. 2016 se uskutečnilo školní kolo v plavání. Sešlo se 22 plavců ve třech 

věkových kategoriích, kteří soutěžili ve třech stylech. Plavalo se 50 m prsa, 50 m kraul a 50 m 

znak. Všichni závodníci se velice snažili a podávali velmi dobré výsledky. Většina členů 

plaveckého kroužku zlepšila své nejlepší časy. Padlo 9 osobních rekordů, dalších 5 plavců své 

nejlepší výkony buď vyrovnalo, nebo zaostalo o 1s. Těmito svými časy si vybojovali postup 

na regionální kolo, které se bude konat v Chrudimi 30. 3. 2016. 

Všichni zúčastnění žáci si zaslouží velkou pochvalu, nejen za předvedené výkony, ale i za 

skvělé sportovní chování po celou dobu trvání závodů. 

Nejvšestrannějším plavcem byl vyhlášen Lukáš Pajak.                      Informuje p. uč. D. Ninger 

 

 
 

 

Výsledky: 

 

 

 

 


