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Úvod 

Spojovačky 

S2 - D. Vít, D. Niang 

A1 - B. Mičudová, A. Dostál, M. Kulič, 

S3 - A. Opluštilová 

A3 - L. Popplová, D. Bokůvka 

3.A. - J. Horváth, E. Žiga, D. Voska, S. Šereš, J. Pecha, V. Bogolová, R. Kotlár 

A7 - J. Kantorík 

Přírodovědný kvíz  

4.A - V. Bogolová, V. Bogolová, J. Fišák,J. Repašová, j. Drahušynec 

A3 - J. Beneš 

Osmisměrka 

A1 - T. Urban, Š. Werdan,L. Zaplatílková 

A3 - J. Beneš 

Křížovky 

A5 - J. Holý 

4.A - V. Bogolová, M. Kotlár, V. Bogolová, J. Fišák 

A1 - T. Urban, Š. Werdan,L. Zaplatílková 

A3 - J. Beneš 

Čísla 

S2 - L. Žiga 

Zeměpisný kvíz 

A1 - J. Beneš 

Bludiště 

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

S3 - A. Opluštilová 

A3 - J. Zemánek 

A 7 - J. Kantorík, D. Limr, 

Omalovánky 

PT  - Z. Bandová, E. Červeňáková, K. Kendžierská, H. Dunová, M. Gáborová, J. Ferenc,  

         V. Dunová, F. Balažovič, D. Ferenc 

Prš3 - J. Pražáková 

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

A5 - M. Tuček, J. Holý 

A3 - J. Zemánek, D. Bokůvka 

3.A. - J. Horváth, E. Žiga, D. Voska, S. Šereš, J. Pecha, V. Bogolová, R. Kotlár 

A7 – N. Ulrichová, J. Kantorík, D. Limr, O. Netal 
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Soutěž 3x odpověz 

 

Milé děti, v soutěži 3x odpověz, jste měly vyjmenovat roční období a jaké 

ovoce se sklízí na podzim. Na otázky v měsíci říjnu správně odpověděly 

děti ze třídy: 

 

 S2 -  Venda Bek, Daniel Vít, Metoděj Tobolka, Michal Čorej 

4. A -Vanesa Bogolová, veronika Bogolová, Josef Fišák, Kuba    

         Drahušynec 

A1 -  Tadeáš Urban, Lucie Zaplatílková, Š. Werdan 

A3 - Jakub Zemánek, David Bokůvka, Jirka Beneš 

 

 

 

Připojte se a soutěžte s námi i v měsíci listopadu. 

 

 

 

KUK 

KULTURNÍ AKCE 

Dentální hygiena 

 

Byl jednou jeden zoubek a ten moc rád mlsal sladkosti. Když 

si pochutnával na bonbónech, zmrzlince, nanucích a hlavně na 

čokoládě, spokojeně se u toho usmíval. Ale jednoho dne ho 

smích přešel…“ Co se v pohádce stalo dál, kdo byl nelítostný 

bacil Cecil, proč bychom sladkosti měli raději vyměnit za 

ovoce a zeleninu a kvůli čemu si vlastně musíme čistit 

zoubky, to všechno a ještě mnohem víc jsme se dozvěděli od 

sympatické slečny – budoucí zubní lékařky. Také nám 

zkontrolovala kartáčky, jestli jsou pro nás tvarem a velikostí 

vhodné, na velikých umělých zubech nám předvedla 

správnou techniku čištění zoubků a když jsme si pak 

zkoušeli čistit zoubky podle její rady, kontrolovala, jestli 

to děláme správně.  Nakonec jsme za to, že jsme hezky 

poslouchali a snažili se, dostali malou odměnu. Ale 

nenechte se zmýlit, nebyla to žádná sladkost – vždyť 

přece chceme mít zdravé zoubky! Odměnou nám byla 

pěkná omalovánka. Ale hlavně ponaučení, že „když si 

zoubky vyčistíme, zubaře se nebojíme“. Děti ze ZŠS. 
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Putování po HK 

Chtěli byste vědět něco víc o svém městě? My ano. Naše třída A5 se vydala 9. 

října na putování po Hradci Králové. Chtěli jsme se dozvědět něco více o 

krásných budovách na starém městě. Našimi průvodci se staly pracovnice 

Informačního centra Daniela a Lucka. Spolu s nimi za námi přišli i skřítkové 

Kapička a Buchtík. Pojí se k nim několik 

pověstí. Naše toulání začalo u Bílé věže a 

pokračovalo k morovému sloupu, kašně, 

Kostelu na Nanebevzetí panny Marie, 

bývalé bance, Klicperovu divadlu a k 

Hudební síni. Důkladně jsme poslouchali a 

odpovídali na soutěžní otázky. Na malý 

okamžik jsme se proměnili v divadelní 

herce před Klicperovým divadlem a před 

Hudební síní jsme si všichni 

zakoncertovali. Naše putování skončilo u domu, ve kterém 

odpradávna byl cukrář. Za naši šikovnost a nadšení jsme 

byli odměněni a těšíme se na další toulky po Hradci 

Králové. Ahoj příště. 
Informuje p. vych. D.Schejbalová 

 

 

Malšovická knihovna 

 

Myslíte, že je učení nuda? My ne. Třída A5 dochází pravidelně každý měsíc do knihovny 

v Malšovicích na literární výchovu. Vždy nás vítá někdo jiný – král, Červená Karkulka či 

Večerníček. Paní knihovnice nám připraví krásné čtení na různé téma – pohádky, 

večerníčkové příběhy, strašidýlka v pohádkách atd.  

 

Učíme se o ilustrátorech dětských knih, spisovatelích, plníme úkoly a píšeme do pracovních 

listů, máme i chvilku volného čtení, kdy jsou nám k dispozici všechny knížky a časopisy 

v knihovně. Můžeme si půjčit knihy i domů a příště je přečtené zase vrátíme. Zkrátka si 

užíváme netradiční vyučování a vždy se moc těšíme na další setkání s knihami i paní 

knihovnicí.                                                                                                            Informuje p. uč. Ivana Staňková 
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Letiště 

23. 10. 2015 se skupinka 13 dětí z autistických tříd 

vypravila na exkurzi do Technologického centra na 

Hradeckém letišti. Přivítalo nás příjemné prostředí nové 

budovy a 2 milé průvodkyně.  První část byla zaměřená 

na různá povolání, povídali jsme si o hasičích, učitelích, 

kuchařkách, policistech atd. Hledali jsme předměty, se 

kterými pracují. Pak jsme hádali různé výrobky, které 

nám paní lektorka postupně odkrývala na počítači a také 

různá loga firem – to nám šlo opravdu moc dobře. Poté 

jsme se rozdělily na 2 skupinky, první se dala do svačinky a druhá se šla podívat na 

fotografický ateliér, kde na nás čekal profesionální pan fotograf. Nejen, že nás seznámil se 

svou prací, ale každého i vyfotil a slíbil, že nám fotografie pošle.  

V druhé části na nás již čekala 

letadla. Při cestě do leteckých 

hangárů jsme si prohlédli 

obrovský areál letiště. Letadla 

nám ukázal opravdový pan pilot. 

Mohli jsme se jej zeptat na 

všechno, co nás zajímalo a 

dokonce jsme si mohli vyzkoušet, 

jak se sedí v opravdovském vrtulníku. Byl to nádherný zážitek.  

Informuje p. uč. I. Staňková 

 

 Pohádka o Malence 

V pondělí 26. 10. 2015 děti ze speciální školy mohly sledovat Malenčin příběh, pohádku od 

H. Ch. Andersena, kterou jim přivezlo divadélko paní Kamily Škvrnové. Malenka je maličká 

holčička, která se narodila v květu tulipánu. Unese ji ropucha, která ji chce provdat za svého 

syna žabáka, také krtek by ji chtěl za ženu, ale Malenka ze všeho šťastně vyvázne a ještě 

zachrání život vlaštovce, která ji odnese do teplých krajin, kde je spousta květin, stromů a 

slunce – všeho co má Malenka nadevšechno ráda. Nakonec najde i svou velkou lásku – krále 

květin – a stane se jeho ženou. Příběh malé holčičky se dětem líbil, zazpívaly si s Malenkou a 

prožívaly spolu s ní její velká dobrodružství. 
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Od všeho trochu 

Před podzimními prázdninami v úterý 27. října 

proběhla akce s názvem „Od všeho trochu“, které se 

zúčastnili všichni žáci rehabilitačních tříd. Byly 

pozvány i některé děti ze speciálních tříd. Připraveno 

bylo 10 stanovišť se zajímavými úkoly, kde si děti 

procvičily zručnost, rychlost, paměť, bystrost a 

obratnost. Kromě diplomu a sladké odměny si naše 

děti odnesly hezké zážitky ze soutěžení.  Informuje p. uč. K. Kšíkalová 

    
 
 

EVVO AKCE 

Výstava hub 

A pak že nerostou…napadlo nás, když jsme 

s našimi předškoláčky vystoupali do 1. patra 

Muzea VČ, kde se konala tradiční výstava hub. 

Na třech dlouhých stolech se rozprostíraly 

různobarevné houbové úlovky všech možných 

tvarů a prapodivných názvů, které během 

několika týdnů nasbírali pilní hradečtí 

mykologové. Kde? To bychom – my zapálení 

houbaři – také rádi věděli… Každopádně museli 

jistě vynaložit velké úsilí, aby výstava mohla i 

v letošním suchém roce nabídnout tolik exponátů, 

jako v úrodných letech předchozích. A opravdu bylo nač se dívat. Jen málo hub jsme znali 

vzhledem i názvem, některé alespoň od vidění, ale mnoho jich pro nás bylo naprosto 

neznámých. U každé houbičky bylo kromě názvu připsáno, zda je jedlá či nikoliv a pro 

zvídavé návštěvníky byli navíc k dispozici odborníci, kteří odpověděli na jakoukoli záludnou 

otázku. Pro nejmenší byla součástí výstavy i výtvarná soutěž – výroba záložky. Také naši 

malí malíři vyzdobili několik záložek obrázky hub. A kdo ví, třeba se právě naše výtvory 

zalíbí a my vyhrajeme nějakou pěknou cenu. 

Informuje p. uč. M. Richterová 
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Den zvířat 

 

Ve čtvrtek 1. října proběhl už tradiční Den zvířat. Našim 

dětem ze třídy S2 jsme přečetly nabídku střední veterinární 

školy v Kuklenách: mohly jít na prohlídku stájí, psince, na 

výstavu drobných živočichů, sledovat přehlídku psích 

plemen ve třech kategoriích podle velikosti, ukázku jízdy 

koní a poníků. Na místo jsme přijeli včas, takže stáje byly 

volné – kluci si hned všimli, že je tam práce s čistotou pro 

koníky namáhavá, a prostory docela malé. Přehlídky psů 

s představováním byly důležité pro ty, kteří chtěli hlasovat v anketě Miss Pes – majitelé a 

hlavně majitelky svého miláčka představili a pochválili jejich silné stránky. Děti hlasovaly 

podle výkonů v přehlídce agility, kdy musel pejsek 

proběhnout trasu se slalomem, houpačkou, tunelem a 

přeskoky proběhnout v co nejkratším čase a bez chyb. 

Byli jsme zvědaví, jak jsme se svým názorem uspěli, ale 

výsledky hlasování zatím nejsou k dispozici. Nejlepším 

zážitkem je tak přímá účast na ukázce s Argem, kterému 

Denis házel míček a Standa, Ludvík a Dan pomohli 

vytvořit s ostatními odvážnými tunel k proběhnutí. Akce 

se nám líbila i díky pěknému počasí a dobré organizaci 

pořadatelů z řad studentů školy. Informuje p. uč. O. Slováková 

 

Akce „72 hodin“ pro lidi, přírodu a místo, kde žiješ 

 

Žáci ze všech částí naší školy se letos zapojili Ve 

dnech 8. – 9. října 2015 do celostátního projektu 

dobrovolnických aktivit „72 hodin“. Náš projekt 

dostal název POMÁHÁME PŘÍRODĚ. Děti ze 

speciálních tříd byly venčit pejsky v Malšovicích, 

bylo krásné podzimní počasí a obě skupiny si svoje 

svěřence užily celou hodinu. Pejskové poslouchali, a 

získali si náklonnost od všech dětí – i od těch, které se 

jich ze začátku setkání bály. Také některé autistické 

třídy se do projektu zapojily a sbíraly drobný odpad 

v okolí školy.  

 

Děti z II. stupně a Praktické školy se zapojily dle 

svých sil a možností. Někteří – např. 4. A, 6. A, 

chlapci ze 7. A a 9. A, též žáci Praktické školy 

uklízeli naše blízké okolí a snad je to naučilo, že 

nemají nikde vyhazovat žádné odpadky. Bylo 

s podivem, kolik plných pytlů pak Technické 
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služby města Hradec Králové odvezly. Děti ze 7. A se seznámily s hmyzím hotelem a 

navštívily útulek pro pejsky. Jednoho jsme si „vypůjčili“ a prožili tak procházku podzimním 

lesem se psím kamarádem. Také jsme pořídili krásné hnědé tričko s logem 72 hodin. Všem 

žákům i učitelům, kteří se nějakým způsobem do akce zapojili, a bylo nás přes devadesát dětí 

a dospělých, patří veliké poděkování. Určitě to mělo smysl! Nebuďme lhostejní ke svému 

okolí a přírodě! Učíme se pomáhat a těšíme se na další ročník. 

Informují p.uč. O. Slováková a M. Chmelařová 

 

Drakiáda 

 

Dne 7. října proběhla již tradiční DRAKIÁDA, jíž se zúčastnily děti z přípravné třídy a ze tříd 

3.A, 4.A, 5.A, ZŠS 1, ZŠS A1, ZŠS A6 a ZŠS A7. 

  

Počasí nám opravdu přálo, děti běhaly s větrem o závod a odměnou jim byl pohled na 

nádherné letící draky. Všem účastníkům moc děkuji a věřím, že si se svými výstavními 

dráčky letos ještě zalétají. 

Informuje p. uč. B. Novotná 
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Želvičky 

 

Ve čtvrtek 22. 10. 2015 se třída A3 proměnila v malé 

ZOO. Několik tříd se přišlo podívat a pomazlit 

s krásným černookým zakrslým králíkem. Další 

mazlíky jsme museli hodně hlídat.  

 

Byly 

to suchozemské želvičky. Ukázaly nám, jak 

se umí zakousnout do jablka a jak rychle 

pospíchají do bezpečí. Děti se také 

dozvěděly, na čem si naši mazlíčci 

pochutnávají a jak se o ně doma máme 

starat.             

Informuje p. uč. I. Kilingrová 

  

SPORTOVNÍ AKCE 

 

MČR v přespolním běhu 

 

Mistrovství České republiky se konalo 1. – 2. října 2015 již 

tradičně v Jablonci nad Nisou v jejich krásném biatlonovém areálu 

Břízky. Naši školu reprezentovali pouze dva závodníci a to 

Dominik Adámek za starší žáky a Matěj Vrána za žáky mladší. 

Matějovi se podařilo získat na 1,5 km i 3 km trati třetí místo, 

Dominik měl větší konkurenci a skončil na totožných tratích 

desátý. Ostatní závodníci, 

kteří měli jet s naší výpravou, 

onemocněli po adaptačním 

kurzu nachlazením. Nutno 

také ještě poznamenat, že 

někteří dobří závodníci, ač ve 

školním kole zaběhli výborný 

čas, nemohli jet z důvodu nevhodného chování. Je 

škoda, že nemohli reprezentovat naši školu a SK 

Integru Hradec Králové.                                                     

Informuje p. uč. P.Záleský 

 
  

 

 



10  
 

MČR v horských kolech 

V obci Sruby se 16-17. října uskutečnil třetí ročník závodů horských kol. Za oddíl Integra HK 

se zúčastnil v kategorii muži Jan Súkeník a v kategorii žáků Radek Vašina a Marek 

Petružálek. V pátek odpoledne se za deštivého počasí  uskutečnila časovka jednotlivců a 

v sobotu ráno pak závod s hromadným startem v lesním prostředí. V obou závodech jsme 

získali stříbrnou medaili zásluhou Radka Vašiny. Všem závodníkům za jejich vzornou 

reprezentaci děkujeme.                                                                          Informuje p. uč. A. Aulický 

  
 

Turistický kurz Praktické školy v Krkonoších 

Všichni žáci Praktické školy se zúčastnili 

týdenního turistického kurzu v Krkonoších 

ve dnech 12. - 16. 10. 2015. Ubytováni jsme 

byli v penzionu Modrokamenná bouda nad 

Janskými Lázněmi. I přes nepříznivé počasí 

jsme si užili krásných turistických vycházek 

do okolí. V úterý jsme podnikli celodenní 

túru do Janských Lázní, odtud lanovkou na 

Černou horu, navštívili jsme Černohorské 

rašeliniště a po občerstvení na Pardubických 

boudách jsme zamířili po hřebeni na naši 

Modrokamenku. Všem nám po příchodu 

chutnala bašta v jídelně vyhřáté velkým krbem.  

Ani chvíli jsme se nenudili, soutěžili jsme v zábavných poznávacích a společenských hrách, 

uskutečnili jsme netradiční sportovní olympiádu, 

malovali trička, tančili při maškarní diskotéce a bavili 

se. Vzájemně jsme se dobře poznali s novými 

spolužáky, osvědčili jsme svou samostatnost 

v sebeobsluze a vlastním rozhodování. Celý týden jsme 

prožili v přátelské atmosféře a vrátili jsme se domů 

určitě fyzicky zdatnější se spoustou bezva zážitků. 

Poděkování patří všem žákům i učitelům, kteří se kurzu 

zúčastnili, za pěkně prožité dny.                                                                                                 

Informuje  p. uč. A. Martinková 
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Regionální přebor Východních Čech ve stolním tenisu Hradec Králové   

 

21. 10. 2015 se konal již 16. ročník regionálního kola ve stolním tenise. Startovalo 86 

sportovců v 7 kategoriích. Turnaj se tradičně konal pod patronací Mateřské školy, Speciální 

základní školy a Praktické školy, Hradec Králové a Sportovního klubu Integra z pověření 

Českého svazu mentálně postižených sportovců.  
 

Finančně akci podpořil Magistrát města Hradec Králové. Tento regionální přebor ve stolním 

tenisu je určen pro sportovce ze základních škol praktických, základních škol speciálních, 

praktických škol a odborných učilišť a jejich absolventy.  
 

Letošní ročník potvrdil převahu mužských kategorií. Po sportovní stránce byla opět vysoká 

standardní herní úroveň, hráči byli povětšinou velmi dobře připraveni.  
 

Největšího úspěch dosáhla z naší školy Jana Feixová, která obsadila v kategorii ženy 1. 

místo.  Všem zúčastněným děkuji za účast, organizátorům a rozhodčím za vzorný průběh a 

zajištění turnaje.       Informuje p. řed. P. Svoboda 
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Obrázková křížovka 
Pojmenuj druhy stromů listí, plodů a ptáků, doplň do křížovky 

     1.        

   2.          

    3.         

     4.        

    5.          

 6.            

      É       

   7.          

8.             

   9.          

     10.        

    11.         

 

1.  2.  3.   4. 5. 

6.   7.  8.  9.  

10.   11.   TAJENKA:_______________________________________________ 
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Zeměpisný kvíz        

Hlavní město Francie je: 

d) Londýn 

e) Paříž 

f) Varšava 

Hlavní město Německa je:  

v) Berlín 

w) Bratislava        

x) Praha 

Hlavní město České republiky je:     

o) Moskva 

p) Brno 

r) Praha 

Hlavní město Polska je:  

n) Kodaň  

o) Varšava                        

p) Krakow 

Hlavní město Rakouska je: 

n) Bern 

o) Leningrad 

p) Vídeň 

Hlavní město Slovenska je:   

a) Bratislava 

b) Komárno   

c) Bukurešť 

Tajenka: ___________________________ 

Autorka školního časopisu Mgr. Lenka Rybová 
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