
ÚVOD 

V minulém měsíci s námi soutěžili: 

 

Obrázková křížovka 

A3 - D. Bokůvka 

A2 - P. Vlček, P. Krúpa 

7.A - M. Polák, I. Balažovičová 

A1 - T. Urban, L. Zaplatílková 

S2 - V. Bek, L. Žiga, M. Tobolka, D. Vít 

A6 - D. Limr 

4.A - V. Bogolová, N. Binarová, R. Kačmariková, Ver. Bogolová, J. Fišák 

Křížovka    

A3 - J. Beneš 

7.A - M. Vrána 

A1 - T. Urban 

Angličtina 

7.A - P. Pajak  

Čísla 

7.A - L. Jahelka, P. Pajak 

A6 - O. Netal 

Bludiště 

A3 - J. Zemánek 

7.A - M. Polák 

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

A6 - F. Karaus 

Najdi stíny 

A6 - F. Karaus 

7.A - N. Žigová  

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

S2 - D. Niang, V. Bek, L. Žiga, M. Tobolka, D. Vít 

4.A - D. Voska, S. Šereš, E. Žiga, J. Horváth 

Hádanky 

7.A - N. Bogolová 

Kamarádi  

A3 - J. Zemánek 

A1 - M. Kulič, T. Dostál 

7.A - N. Bogolová 

A7 - N. Ulrichová, A. Hvězdová, D. Limr, O. Netal, J. 

Kantorík 

2.A - M. Gáborová 

S2 - M. Tobolka 

PT - E. Červeňáková, H. Dunová, K. Kendžierská, H. Červeňáková 



4.A - D. Voska, S. Šereš, E. Žiga, J. Horváth 

Omalovánky 

A3 - M. Ďurčo, J. Beneš, N. Kunartová 

2.A - M. Gáborová 

A6 - P. Repašová, M. Černá, D. Čáp, A. Buřilová 

7.A - H. Kotlárová, N. Žigová 

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

R2 - L. Hulaj, B. Vašatová 

PT - E. Červeňáková, H. Dunová, Z. Bandová 

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

4.A - R. Kačmariková 

3.A - Verona Ferencová,N. Ferencová, D. Voska, S. Šereš, Ž. Ferencová 

 

 

 

 

Soutěž 3x odpověz   

Na otázky v měsíci  dubnu :  Ve kterém ročním období je měsíc duben   

                                                Co je 1. dubna?(všichni si dělají legraci) 

                                                Nauč se básničku „Duben“  

správně odpověděli  žáci ze třídy :                                            

S 2 :  Venda Bek, Méďa Tobolka 

         Daniel Vít, Michal a Denis Niang se naučili báseň- Duben- zpaměti- výborně! 

A1 : Tadeáš Urban, Lucka Zaplatílková,  Matěj Kulič a Toník Dostál správně odpověděli na 

otázky   

       a moc hezky umí i báseň- Duben- zpaměti. 

A3 : Jirka Beneš, který s námi také pravidelně soutěží a je moc šikovný, Jirko vytrvej! 

Blíží se konec školního roku a soutěžíme o hodnotné ceny, proto se zapojte také!                        

                          Nora Málková 

 

 

 

 

 

 



KUK 

Kulturní akce 

Knihovna u velryby - Knihovna U velryby – 4.4.2016 – PT+R3+A7 

Téma: Zvířata, mláďata 

Jaro je čas, kdy se po zimním odpočinku probouzí příroda – rostliny i 

zvířátka. A právě o nich jsme si povídali v knihovně U velryby. Řekli 

jsme si, jak se jmenují mláďátka, připomněli si zvuky, kterými se 

zvířátka domlouvají, poslechli si pohádku o mravencích a zahráli si na 

stopaře, kteří měli za úkol zjistit, jaká zvířátka zanechala v knihovně 

otisky svých  tlapek, nožek či kopýtek. Po hlavičkách jsme si procvičili 

i ručičky, a to při 

výrobě zajíčka 

Ušáčka. Příjemnou a nedílnou součástí 

každého programu v knihovně je také čas 

vymezený na svačinku a na hraní – 

naplnit si bříška a vydovádět se – to je 

naše! Cestou z knihovny jsme pak v záři 

slunečních paprsků mohli pozorovat, jak 

se probouzejí stromy, keře a kytičky. Jaro 

vítej mezi námi, zima už je za horami…
           Informuje p. uč. M.Richterová 

 

O nejzdařilejší dílenský výrobek  

Dne 20. 4. 2016 se v naší 

škole uskutečnilo 

krajské kolo dílenské 

soutěže „O nejzdařilejší 

dílenský výrobek“. 

Zúčastnilo se ho 

rekordních 18 žáků z 6. - 

9. ročníků ZŠ praktické, 

vítězů školních kol z Rychnova nad Kněžnou, Chlumce nad Cidlinou, Pardubic, Vrchlabí, 

Nového Bydžova, Náchoda a Hradce Králové.  Konkurence byla již tradičně velmi silná. 

Porota složená z učitelů pracovního vyučování různých škol měla opět velmi těžký úkol. 

Hodnotila především přesnost, povrchovou úpravu a celkový vzhled výrobku. Závěrem bych 

chtěl poděkovat všem soutěžícím za pracovní nasazení a vzorné chování, porotě za 

spravedlivé rozhodování, Magistrátu města Hradce Králové za finanční podporu a učitelům 

pracovního vyučování za přípravu žáků na soutěž.                   Informuje p. uč. L. Palička 
  

Naši žáci obsadili v kategorii 6. - 7. ročníků: v kategorii 8. – 9. ročníků: 

2. místo: Marek Petružálek    6. místo: Petr Kubeník 

5. místo: Roman Repaš    10. místo: Milan Gábor 

http://specialnihk.rpdata.cz/?p=11495
http://specialnihk.rpdata.cz/?p=12381


           

Nábřeží vědy a techniky 

Žáci ze třídy S2 se byli ve čtvrtek 21. 4. podívat na akci hradeckých fakult a vyzkoušeli si 

různé aktivity – např. střelbu na elektronický terč, řezání polystyrenu, tvorbu erbu, první 

pomoc, skládání puzzle nebo fyzikální rozložení síly (fakíra). Cestou zpět do školy jsme ještě 

stihli pozorovat zvířata na soutoku v Jiráskových sadech. Kluci mají zvířata velmi rádi, a rádi 

jim pomáhají.                Informuje p. uč. O. Slováková 

  

Praskačský zpěváček 

Dne 26. dubna 2016 se v prostorách Základní školy 

Praskačka konal již 15. ročník pěvecké soutěže 

„Praskačský zpěváček“, který se tentokráte ve svých 

dekoracích a celkové atmosféře nechal inspirovat 

muzikálem Rebelové. Tohoto jubilejního ročníku se 

zúčastnili i vybraní žáci 1. a 2. ročníku naší základní 

školy praktické a je nutno říci, že si v konkurenci 

z celkového počtu 120 ti soutěžících dětí a žáků 

z mateřských a základních škol z okolí Hradce Králové 

vedli naprosto báječně. Nejen svými pěveckými dovednostmi, ale i bezprostředností a radostí 

ze zpěvu samotného si získali nejen odbornou porotu, ale i samotné diváky a ostatní soutěžící. 

Za svoje vystoupení sklidili zasloužený aplaus a speciální 

cenu poroty. Každý z našich zpěváčků se tak za svůj parádní 

pěvecký výkon mohl těšit z nádherné ceny a diplomu.  

Kromě toho je naše účastníky potřeba pochválit za naprosto 

vzorné chování a skvělou reprezentaci naší školy. A komu 

tedy tato pochvala patří? Jsou to Kačenka Cejnarová, Marek 

Kovář, Markétka Kovářová, Vaneska Ferencová a Vaneska 

Kotlárová. Poděkování rovněž patří paní vychovatelce 

Vlaďce Krausové, která nás na akci i z akce v pořádku 

dovezla domů a po celou dobu nám držela pěsti.   
   Informuje: p uč. Z. Opřátková 

       

 

 

http://specialnihk.rpdata.cz/?p=12154


EVVO akce 
 

Ekokom 

Ve středu 13. 4. 2016 proběhla druhá část návštěvy TONDA 

OBAL NA CESTÁCH ze společnosti EKOKOM,  souběžně 

na prvním a druhém stupni, pro celkem osm skupin žáků. 

Opakovaly se důležité informace o třídění odpadu, slyšeli 

jsme o různé době rozkladu různých materiálů (až stovky let) 

a o nebezpečnosti chemických látek (léky, zbytky čisticích 

prostředků nebo plastů) pro přírodu.  

Oba lektoři byli spokojení s většinou odpovědí, kam patří 

který druh odpadu, s 

všeobecným 

rozhledem i s chováním většiny žáků – speciální 

pochvaly máme vyřídit do třídy S1, 3. A a obou 

devítek. Děkuji za vzornou reprezentaci školy a v 

příštím školním roce, s nějakou obměnou v obsahu, se 

zase návštěva a debata o odpadech určitě objeví.   
Informuje p. uč. O. Slováková 

 

 

Den Země 

Den Země – osvětová akce, kterou pořádal SEVER, středisko ekologické výchovy, pro 

zájemce z řad škol v Hradci Králové – zaujala také paní učitelky ze 3. A a S2.  Program byl 

zaměřen na stromy – povídali jsme si o prostředí, které potřebují k životu. Děti poznávaly na 

obrázcích hmyz, hmatem např. parůžek nebo výrobky pro domácnost, sluchem zvěř v okolí 

(ptactvo), čichem různé esence z olejíčků, razítkovali jsme si stopy různých zvířátek. Prošli 

jsme kolem Biřičky asi 3 km okruh, na jehož konci jsme dostali na památku kartičky ála 

motanice o stromech a jejich plodech. Program se dětem i nám, učitelkám, líbil, doplnil naše 

učivo o živé přírodě.                      Informuje p. uč. O. Slováková 

   

http://specialnihk.rpdata.cz/?p=12004
http://specialnihk.rpdata.cz/?p=12016


Sportovní akce 

Tongo 

11. 4. 2016 jsme se opět vydali do Tonga. Poprvé s námi šli i naši malí 

kamarádi z přípravné třídy. Jako obvykle se nejvíc řádilo na obří 

nafukovací rybě. V obležení byl i hrad se svými skluzavkami, 

míčovými děly a bludišti. Akrobatické vystoupení předváděli skokani 

na trampolínách, někteří odvážlivci vyšplhali až na vrchol nejvyšší 

sopky Tonga. Bylo to super a už se moc těšíme na další dobrodružství 

v kouzelné zemi Tonga.                     Informuje p. uč. K. Součková 

 

 

 

Liga škol v orientačním běhu 

Ve středu 13. dubna 2016 se uskutečnil závod Ligy škol 

v orientačním běhu. Tuto soutěž pravidelně obsazuje svými běžci 

17 hradeckých škol. Velice krásný výkon podala Karolina 

Doležalová z 9. A, která 

získala pro školu 4 body a 

Matěj Vrána ze 7. A (ten získal 6 cenných bodů). 

S buzolou jsme běhali v okolí ZŠ Štefánikovy a na 

přilehlých loukách. Mapa byla poměrně těžká a naši 

závodníci opravdu zabojovali. Patří jim velká gratulace. 

Další závody budou 11. května 2016. Chce-li někdo jít 

s námi, těšíme se na něho! Informuje p.uč. M. Chmelařová 

  
Přespolní běh 

27. dubna 2016 se konalo krajské kolo v přespolním běhu v Chlumci nad Cidlinou. 

V prostorách parku zámku Koruna nejlépe skončil Koloman Gábor – na pátém místě, na 

sedmém místě doběhl Nikolas Ferenc. Klaudie Žigová  a Karolína Doležalová skončily 

v kategorii dívek bohužel na předposledním – pátém a posledním – šestém místě. 

Informuje p. uč. P. Záleský 

  
 

 

 

 

 

http://specialnihk.rpdata.cz/?p=12066
http://specialnihk.rpdata.cz/?p=11994
http://specialnihk.rpdata.cz/?p=12463


Plavání MČR Liberec 

V pátek, 22. 4. 2016 jsme se vydali do 

města pod Ještědem na Mistrovství 

ČR v plavání. Po obědě jsme se vydali 

na prohlídku náměstí, kde jsme 

narazili na vojáky v historických 

uniformách a jejich koně. Po návratu k bazénu rychlé rozplavání a pak už první disciplína – 

100m prsa, kde nás zastupoval Lukáš Konečný. Lukáš zaplaval výborně a zaslouženě si 

odvezl stříbrnou medaili. V další disciplíně, 50m VZ nastoupili všichni naši plavci a ve velké 

konkurenci se podařilo získat Martině Hanušové 3. místo. 

V dalších disciplínách se nám už medailové umístění získat nepodařilo, i tak si všichni 

zaslouží velkou pochvalu za 

předvedené výkony i za výbornou 

kázeň. 

  Své osobní rekordy si vylepšili:  

Jitka Pražáková 50m VZ, Martin 

Kotlár 50m P, Filip Zahálka 50m 

VZ, 200m VZ, Lukáš 

Konečný 50m P, 100m P 

Alex Balažovič vyrovnal svůj nejlepší letošní výkon. Všem patří velká pochvala a gratulace. 

Informuje p. I. Nováková 

 

 

Taneční maraton ZŠS 

Dne 27. 4. proběhl taneční maraton ve velké tělocvičně. Žáci si mohli 

vyzkoušet pod vedením skvělé trenérky a slečny učitelky Renaty Švubové svoje 

taneční dovednosti. Maraton začal v osm hodin. Všichni se společně rozehřáli 

na rytmické taneční songy. Účastníci dostali čísla a rozdělili se na dvě družstva. 

Porotou byla paní zástupkyně a vybrané paní učitelky. Navštívil nás i pan 

ředitel, který pochválil žáky za jejich výkony. Bylo moc fajn, se s kamarády 

vidět a společně si během vyučovacího dne zadovádět a zatančit.                   

Informuje p. uč. R. Švubová.                        

http://specialnihk.rpdata.cz/?p=12282


Obrázková křížovka 
 

  

 

 

Tajenka:.......................................................... 
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Písmena 

Vybarvi podle pokynů: 

světle zelená – Y, tmavě zelená – Ý, oranžová - I žlutá – Í 
 

 

 

 

 

 


