
Úvod 
Kdo s námi soutěžil v měsíci prosinci? 

Angličtina 

A1 - T. Urban 

Obrázkové křížovky 

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

R2 -  B. Vašatová, S. Vondrušková 

A1 - T. Urban, Š. Werdan 

A3 - J. Beneš, D. Bokůvka 

7.A - L. Pajak, P. Pajak,  

Osmisměrky 

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

A1 - Š. Werdan 

5.A - D. Kotlár, E. Šmatárová, S. Gáborová, A. Balažovič,  R. Gunár. Cigánková, H. Bílá,  

M. Ferenc, M. Dunová, K. Žigová, R. Morga, S. Ferenc 

A3 - D. Bokůvka,  

Vyjmenovaná slova 

A1 - T. Urban 

Bludiště 

A3 - J. Zemánek 

7.A - N. ŽIgová 

Spojovačky 

R2 -  B. Vašatová, S. Vondrušková 

A7 - D. Limr 

3.A - V. Bogolová,Ž. Ferencová, N. Ferencová, E. Žiga,V. Ferencová, P. Horváth,D. Voska 

A1 - L. Zaplatílková 

S2 - L. Žiga 

A3 - M. Ďurčo 

Omalovánky 

R2- L. Hulaj, B. Vašatová 

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

3.A - V. Bogolová,Ž. Ferencová, N. Ferencová, E. Žiga,V. Ferencová, P. Horváth,D. Voska, 

          S. Šereš 

S2 - V. Bek, M. Tobolka, S. Matouš, L. Žiga,  

Prš3 - J. Pražáková 

4.A - N. Binarová, R. Kračmariková, M. Kotlár, J. Fišák 

A3 - J. Zemánek, D. Bokůvka, L. Popplová 

7.A - D. Štěpánová, H. Kotlárová 

 

 

 

 



 

Soutěž 3x odpověz 
Na otázky v měsíci prosinci:  Kdy chodí Mikuláš    

                                                Kdo Mikuláše doprovází   

                                                Které znáš vánoční koledy  

 

správně odpověděli žáci ze třídy:                                            

4. A: Josef  Fišák, Natálka Binarová, Vanesa Bogolová,  

         Romana Kačmariková, Julinka Repašová, Veronika  Bogolová, Jakub Drahušynec 

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

A1: Tadeáš Urban a Štěpán Werdan 

 

Přeji všem soutěžícím krásné Vánoce, bohatého Ježíška a v roce 2016 hlavně hodně zdraví. 

p. uč. Nora Málková 

KUK 

Kulturní události 
 

Vánoční Hrádek u Nechanic 

Velká část žáků ze všech koutů naší školy si v 

předvánočním čase (díky úspěšné žádosti o 

příspěvek města Hradce Králové) udělala 

autobusový výlet na Hrádek u Nechanic. Jeli 

jsme 7. a 8. prosince 2015 ve dvou skupinách 

prostorným autobusem s milými řidiči, a měli 

štěstí na pěkné počasí. Průvodci na zámku vyšli 

vstříc potřebám našich dětí, a nebyli tak přísní 

v dodržování papučové etikety nebo zákazu se dotknout židlí u stolu, vyprávěli nám o tajných 

dveřích a chodbách (a ukázali nám je), vyděsili některé pověrou o zakletém zrcadle nebo o 

čertovské hlavě ve vitráži v kostele. Co bylo pro děti nové, seznámili nás s dřívějšími 

tradicemi a zvyky a způsoby zdobení stromečku v počátcích jejich využívání v domech, 

protože před zhruba 150 lety to byla výsada 

jen těch nejbohatších a vznešených. Jídelníček 

na Štědrý večer se také podstatně lišil – 

podávala se výhradně bezmasá jídla (různé 

luštěninové polévky a kaše, vánočka, cukroví) 

a některé děti kroutily hlavou, jak jim to 

mohlo stačit? Dospělé účastníky zaujala jemná 

výzdoba vysokých stromků, které museli 

pracovníci zámku vlastnoručně vyrobit. Po 

prohlídce bylo možné navštívit jedinou prohřátou místnost – zámeckou kuchyni – kde se dalo 



koupit malé občerstvení nebo keramické drobnosti jako vzpomínka. Na procházku zámeckým 

parkem už bohužel nezbýval čas, ale jako tip pro rodinný výlet můžeme všem ostatním – 

dětem i rodičům – tuto památku doporučit.                                                Informuje p. uč. O. Slováková 

Vánoční odpoledne s „PRŠníkem“ aneb „Vánoce, Vánoce, přicházejí“  

Rok se s rokem sešel a opět nám na dveře klepou Vánoce. A protože se na tento krásný čas 

všichni velmi těšíme, rozhodli jsme se přivítat Vánoce společně setkáním, které PRŠník 

připravil pro žáky Praktické školy, jejich rodiče a pedagogy. Odpoledne odstartovalo 

různorodými soutěžemi a aktivitami s vánoční tématikou.  

   

V průběhu soutěžení nechyběla dobrá nálada, smích a prospěšná rivalita mezi jednotlivými 

týmy.  Všichni účastníci předvedli vysoké nasazení, parádní výkony a nezměrné odhodlání 

zvítězit. Soutěživá část odpoledne byla zakončena Vánoční jízdou na koloběžkách, které byly 

patřičně nazdobeny. Jízdy byly energické, elegantní, originální. Do této jízdy jsme zapojili i 

pane ředitele  a pana zástupce, kteří se na nás přišli podívat. Jízda se jim velmi vydařila a byla 

náležitě odměněna velkým potleskem. Poté jsme se 

přemístili do slavnostně vyzdobené zasedací 

místnosti. Zazpívali si vánoční koledy v doprovodu 

kláves, v podání p. uč. Paličky, což mělo veliký 

úspěch. Nechybělo ani občerstvení, které z velké 

části zajistili rodiče, donáškou napečeného cukroví, 

ale i jednohubek. V závěru byl prostor pro 

popovídání a užívání si příjemné vánoční atmosféry. 

Děkuji všem, kteří mezi nás zavítali.                            

    Vedoucí PRŠníku Jana Luňáková 

 

 

 



 

Vánoční Disco v ZŠS 

V naší tělocvičně proběhla 16. prosince 2015 diskotéka pro všechny 

příznivce tance a hudby.  Už známý DJ Petr Šejvl byl připraven zahrát 

písničky pro všechny věkové kategorie i různé hudební žánry. Děti si 

diskotéku užily a zatancovaly si spolu. Za připravený program děkuji paní 

učitelce Radce Bálkové a Janě Luňákové. Je fajn si mezi tancem 

vydechnout a změřit svoje síly a znalosti v soutěžích se zimní a vánoční 

tematikou. V lednu se setkáme na diskotéce v AC klubu a to 27. 1. pro 

základní školu speciální a 28. 1. pro praktickou školu a starší žáky ze ZŠS. 

Těšíme se na společné řádění.   Informuje p. uč. K. Součková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpívání u stromečku 

Poslední den školního vyučování jsme si připomněli 

jednu z nádherných vánočních tradic. Spolu s rodiči 

jsme se sešli v atriu školy, kde na nás čekali 

muzikanti a zpěváci, abychom si společně zazpívali 

u stromečku. Vánoční koledy, prskavky a dárečky 

navodily nadcházející Vánoce. Všichni už se těšili 

na Ježíška, volné dny odpočinku a dny zimních 

radovánek.  
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Kvíz 
Pojmenuj sport na obrázku: 

Nápověda: 

Lední hokej, frisbee, basketball, skoky na lyžích, fotbal, karate, krasobruslení, hod 

oštěpem, florbal 

1.  2.  3.  

4.  5.  6.  

7.  8.  9.  

 

1…………………………….,2………………………………..3…………………………… 

4……………………………..5……………………………….6…………………………….. 

7…………………………….8……………………………….9…………………………….. 

 

http://www.bing.com/images/search?q=fotbal&view=detailv2&qft=+filterui:license-L2_L3&id=65AC1E8E93DF6E6D649AA6B48D81874104ECBEA1&selectedIndex=1&ccid=gtBqIc0N&simid=608054820351182305&thid=OIP.M82d06a21cd0dfba17ffa982f345b6c61o0
http://www.bing.com/images/search?q=florbal&view=detailv2&qft=+filterui:license-L2_L3&id=95DDC1C58461D25263ACAEC8C70532E11A0D5F02&selectedIndex=0&ccid=gHeXkoco&simid=608012575050825986&thid=OIP.M807797928728a1eeb78b005e281d0148o0
http://www.bing.com/images/search?q=basketbal&view=detailv2&qft=+filterui:license-L2_L3&id=42B9931970C54757BA100B763EBB5F9064BC1BD4&selectedIndex=4&ccid=8i1RAaxH&simid=608019309559156157&thid=OIP.Mf22d5101ac479a3488dcc0d36dad9d91H0
http://www.bing.com/images/search?q=skoky+na+ly%c5%be%c3%adch&view=detailv2&qft=+filterui:license-L2_L3&id=31939B8CEC9D40DBD11B92BB3D2FA1FC07AD2CAC&selectedIndex=5&ccid=2FivgShU&simid=607993385139503238&thid=OIP.Md858af8128545fed0957917144f251a8o0
http://www.bing.com/images/search?q=krasobruslen%c3%ad&view=detailv2&qft=+filterui:license-L2_L3&id=8AF41AC4F989A1FCC17204A8BA4C1C8A4C4EC8FF&selectedIndex=28&ccid=/UHw31vM&simid=608036330515661497&thid=OIP.Mfd41f0df5bcc8dc2595fd316b224ff7bo0
http://www.bing.com/images/search?q=karate&view=detailv2&qft=+filterui:license-L2_L3&id=4941ED3F1F1B03E45F65E16DD328B5C1905F6B8C&selectedIndex=35&ccid=NZdq9Fx0&simid=608014842796769316&thid=OIP.M35976af45c743520133dbb4105d1397ao0
http://www.bing.com/images/search?q=frisbee&view=detailv2&qft=+filterui:license-L2_L3&id=A003EA0DE9AEF40A54E7C9106165AFB34C8C14E6&selectedIndex=28&ccid=o9OdOi4S&simid=608031077774855481&thid=OIP.Ma3d39d3a2e12d54cf4ba30e1ac7f147bo0
http://www.bing.com/images/search?q=hod+o%c5%a1t%c4%9bpem&view=detailv2&qft=+filterui:license-L2_L3&id=319D3BED0D78F5C5BC9B4E83572E67B1CE1B56DA&selectedIndex=8&ccid=ZMhLm9Ts&simid=607989004271420228&thid=OIP.M64c84b9bd4eccca5be64155c66aa04bco2
http://www.bing.com/images/search?q=ledn%c3%ad+hokej&view=detailv2&qft=+filterui:license-L2_L3&id=55BBE7065C504D40EF85ACA6E535668C2739CBB1&selectedIndex=26&ccid=Ayrz4Xqy&simid=608007150510605801&thid=OIP.M032af3e17ab29f6a9073da3381bb3073o0
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Přesmyčky 
Hledej jména chlapců  

vid Da..................................................... 

on Ram................................................... 

ve ril O..................................................... 

sola kiN.................................................. 

trni Ma.................................................... 

buk Ja.................................................... 

š Milo..................................................... 

Hledej jména dívek 

Lak ne................................................... 

Le ciu..................................................... 

asi Den................................................... 

di Eta....................................................... 

lak Ban..................................................... 

aren I....................................................... 

na Ja..................................................
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Zeměpisná křížovka 
 

1. Nejvyšší hora Čech je: 

e) Sněžka 

f) Praděd 

g) smrk 

 

2. Největší město ČR je: 

t) Olomouc 

u) Ostrava 

v) Praha 

 

3. Největší vodní nádrž  Čech je: 

p) Nové Mlýny 

r) Lipno 

s) Orlík 

 

4. Nejdelší řeka Čech je: 

o) Vltava 

p) Labe 

q) Jizera 

 

5. Nížina východních Čech je: 

o) Středočeská nížina 

p) Polabská nížina 

q) Haná 

 

6. Největší město na Moravě je: 

a) Brno 

b) Prostějov 

c) Hodonín 

 

Tajenka: ................................................... 


