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Úvod 

Kdo s námi soutěžil v měsíci listopadu? 

Hledej rozdíly 

A6 - D. Čáp 

A3 - D. Bokůvka, M. Ďurčo 

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

S2 - V. Bek, D. Vít, S. Matouš, 

Zeměpisný kvíz 

S2- M. Čorej, V. Bek 

A3 - J. Beneš 

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

Přírodovědný kvíz 

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

Spojovačky 

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

A3 - D. Bokůvka 

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

A1 - T. Urban 

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

Obrázková křížovka 

B. Vašatová 

A3 - J. Beneš 

4.A - V. Bogolová, M. Kotlár, J. Drahušynec, J. Fišák, N. Binarová, Vanesa Bogolová 

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

Osmisměrka 

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

Křížovka 

A3 - J. Beneš 

A1 - T. Urban 

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

Bludiště 

A3 - N. Kunartová 

S2 - D. Vít 

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

Omalovánky 

A6 - F. Karaus 

3.A - J. Pecha, v. Bogolová, S.Šereš, D. Voska, R. Kotlár, P. Horváth 

R2 - L. Hulaj, S. Vondrušková 

A3 - J. Beneš, D. Bokůvka 

S2 - S. Matouš, L. Žiga 

Prš3 - M. Frolík, J. Doležal, J. Klein, J. Pražáková 

 



Soutěž 3 x odpověz 
 

Na otázky v měsíci listopadu:   

1. Jak se jmenuje náš pan ředitel?    

2. Ve které ulici se nachází naše škola?                                                        

3. Jmenuj podzimní měsíce.   

 

 

 

Správně odpověděli: 

4.A : Josef Fišák, Natálka Binarová, Vanesa Bogolová, Romana Kačmariková, Martin Kotlár,           

Veronika Bogolová, Jakub Drahušynec 

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

A 3 : David Bokůvka, Matyáš Ďurčo, Jakub Zemánek a Jirka Beneš 

A1 : Lucka Zaplatílková, Tadeáš Urban a Štěpán Werdan                     Informuje p. uč. N. Málková 

 

 

Podzimní sběr lesních plodů 

Chtěla bych poděkovat sběračům kaštanů a žaludů, kterým není lhostejný osud lesních 

zvířátek v zimě. 

Jsou to: 

S1:  Denisa Lovasová  

S3: Tereza Sýkorová  

4.A: Romana Kačmariková  

5.A:  celá třída 

7.A:  Michal Polák, Lukáš Pajak a Petr Pajak  

1.A: Adam Götzl, Martin Škrak, Patrik Voska  

 

Udělali jste dobrý skutek a zvířátka nebudou mít v zimě hlad.    Informuje p. uč. Jana Wagnerová 
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KUK 

Kulturní události 

Pejsek a kočička 

 5. listopadu k nám zavítala společnost AURA CANIS a pro naše 

mladší děti připravila program. Nejdříve Pejsek /kříženec foxteriéra 

a border kolie / a Kočička / kočka sibiřská / zahráli Čapkovu 

pohádku „Jak pejsek a kočička pekli dort“, v roli zlého psa, který 

nakonec ten prapodivný dort snědl a bříško ho po něm bolelo, byl 

bernský salašnický pes. Následně se děti mohly ve skupinkách se 

zvířecími herci mazlit, hladit je, česat jim srst. Zvířata byla 

trpělivá, vstřícná, tyto vlastnosti jsou u nich cvičeny, aby mohla 

pomáhat lidem, pro které je kontakt s nimi léčivý. A pro koho byly 

připraveny mini dostihové překážky? Které zvířátko je 

přeskakovalo? Byl to sympatický zakrslý králík beraní, tato nová sportovní aktivita pro 

zvířata se nazývá Králičí hop. Akce se velmi líbila, děti se učily prostřednictvím zajímavých 

aktivit zodpovědnosti – ke zvířatům, k sobě, k druhým lidem. 

  

 

Přípravná třída byla 12.11. opět v knihovně, tentokrát na Slezském předměstí 

Dny už jsou chladné, rána dokonce mrazivá a tak není 

nad to, zpříjemnit si dopoledne pěknou pohádkou ve 

vyhřáté knihovně. Vzduch zavoněl perníkem a z nás se 

rázem stali Jeníčkové a Mařenky. Označili jsme si 

cestičku lesem barevnými kamínky, zkusili jsme chytat 

do šátečku uloupnutý perníček, předávat si za zády 

ježibabino koště i správně sedat na lopatu. A při všech 

těchto úkolech jsme si perfektně zopakovali pohádku O 

perníkové chaloupce.  Protože si  ve školce pohádky 

čteme každý den, máme moc rádi knížky. A tak jsme 

poprosili, zda si můžeme prohlédnout některé z krásných obrázkových knih, které byly všude 

http://specialnihk.rpdata.cz/?p=8672&future=all


okolo nás. Dávali jsme pozor, abychom knihy nepoškodili a tak jsme se do jejich prohlížení 

zabrali, že jsme úplně zapomněli na čas. Na autobus jsme pak museli jít velice svižně, díky 

čemuž jsme se ale moc hezky zahřáli a nad zimou tak vyzráli.              Informuje p. uč. M. Richterová 

Knihovna U velryby 

 Protože nedávný 31. říjen byl předvečerem Všech svatých 

neboli Halloweenem, šli jsme se tentokrát 9. listopadu do 

knihovny tak trochu bát. Téma, o kterém jsme si měli 

povídat, totiž byli „Duchové a strašidla.“ Nejdříve jsme se 

zaposlouchali do pohádky o hodných strašidlech. Pohádka 

to byla milá a zábavná a tak jsme se vůbec nebáli.  Poté 

jsme plynule přešli k poznávání pohádkových bytostí na 

základě jejich podrobného popisu.  Některé bytosti jsme 

uhodli hned – například Vodníka nebo Čarodějnici, ale 

s některými to bylo horší, třeba taková Bílá paní nebo Hejkal pro nás byli tvrdým oříškem. 

Strašidelnou hodinku jsme zakončili vybarvováním 

duchařských omalovánek plných  netopýrů, duchů a 

kostlivců. Po svačince, které se už naše bříška nemohla 

dočkat,  nám zbyla i chvilka na hraní. Ale protože čas se 

nedá zastavit, museli jsme se nakonec rozloučit. Milým 

překvapením byl sladký, pomalovaný pomeranč, který 

každé z dětí dostalo na cestu a který vypadal jako 

zmenšená halloweenská dýně.         Informuje p. uč. M. Richterová 

         

„Dýňová párty“ s PRŠníkem 

 Společné odpoledne žáků, rodičů a pedagogů Praktické školy 9. listopadu  

Dýně jsou krásné, chutné a neodmyslitelně patří 

k podzimu. A tak se i letos  PRŠník  rozhodl, připravit pro 

žáky i rodiče, odpoledne plné dýní. Nejdříve jsme se 

všichni podíleli na přípravě dýňové polévky a musím říct, 

že pracovní nasazení bylo velmi houževnaté.   Poté jsme 

se pustili do kreativní činnosti a každý si svou dýni krásně 

vyzdobil. A že bylo na co koukat!  Když byly všechny 

naparáděné, tak jsme je rozsvítili a kochali se kouzelným 

pohledem. Velmi vydařenou akci s hojnou účastí jsme zakončili ochutnávkou dýňové 

polévky. Společné popovídaní a posezení nám zpestřily dýňové koláče, některé přímo z rukou 

žáků Praktické školy a některé naopak přímo z dílny samotných rodičů za což jim patří velké 

díky! Bylo to příjemné odpoledne s úžasnými lidmi.             Informuje: Jana Luňáková 

       

http://specialnihk.rpdata.cz/?p=8906&future=all
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Setkání národů   

V úterý 10. listopadu byla třída S2 zvědavá na všehochuť, kterou 

nabídl další ročník setkávání národů, pořádaných hradeckou 

charitou a aktivně také už zde žijícími uprchlíky. 

V Adalbertinu byly už přední řady zaplněny dětmi z velkých škol, 

a tak jsme si sedli dozadu a sledovali ukázku indiánských rytmů 

z Bolívie a Peru, které s pomocí Panových fléten zahrálo trio 

v kostýmech. Tento typ prezentace i rytmů byl pro všechny děti 

podnětem k aktivnímu tleskání. Děti, které byly ve škole pozorné 

v zeměpisu, si mohly (jako odměnu za správné odpovědi) nechat 

namalovat obličej. Další vystupující z Nizozemí nebo Ruska už 

měli jen mluvené příspěvky, a proběhly další soutěže o sladkosti. 

Nás ale víc zaujala možnost ochutnat speciality ze všech kontinentů – názvy pokrmů na 

stolcích sice nebyly, výběr byl spíše vizuální, a někteří vystavovatelé neuměli česky a bylo 

nutné mluvit anglicky, nebo „rukama 

nohama“, ale kluci se po chvíli osmělili a 

ochutnávali.  Pochopitelně náhodně došlo i 

na „pálivé“ pokrmy, a pak bylo nutné požádat 

o vodu k uhašení nepříjemného pocitu 

v ústech. 

Využili jsme možnosti vyfotit se s jedním 

z Bolivijců, a vrátili se v pořádku do školy. 

Atmosféra akce byla příjemná, a tak bonusem 

naší účasti byla možnost vidět se v televizním 

večerníku z regionu. Informuje p. uč. O. Slováková                                                                                                                                          

 

Výstava vlaků 

  

V pondělí 16. listopadu se kluci z S2 potkali na výstavě vlaků s dětmi ze třídy A7 – bylo to 

pro obě skupiny veselé překvapení. Nadšení  „dědečků“ modelářů se postupně přeneslo na 

děti, mohli jsme obdivovat velký model parní lokomotivy, bohužel nefunkční, pak mírně 

zvětšený domácí model parní lokomotivy s dvěma vagóny, který syčel jako skutečná mašinka 

a proto u něj vydržely děti asi nejdéle. Oproti loňsku přibyl zapůjčený model německé 

továrny s třemi soupravami vlaků, a také ukázka, jak vlastně vzniká krajina: kolem 

http://specialnihk.rpdata.cz/?p=8866


sestavených kolejí na kovové konstrukci se musí dát ze všech stran dostat – základem „kopců, 

pohoří“ jsou kousky polystyrénů, podklady pro jezírka a stavby jsou z překližky nebo 

z papírového kartonu, podle hrubého odhadu trvá postavení modelu kolem pěti let všeho 

volného času modeláře. Vláčky pak mohou jezdit kolem 

malých domků, kterým svítí okna, na nádraží čekají malinkatí 

lidé a objevili jsme také domácí i divoce žijící minizvířata (na 

poznání slepic nebo hus by se ale hodila lupa). Na přejezdech 

blikají výstražná světla, vláčkům jdou zapnout přední a 

koncová světla, a ovládání páček na základní desce je 

zajišťováno ručně, takže je nutná stálá pozornost, aby nedošlo 

ke srážce.         Informuje p. uč. O. Slováková                                                                                                                                          

     a pomoc druhým           

V sobotu 21. listopadu jsme se společně s některými kamarády z Praktické školy (Venda 

Kessner, Míla Frolík, Jíťa Pražáková, Joža Klein, p. Pražáková a p. Kleinová) jež navštěvují  

zájmový kroužek  PRŠník, zúčastnili projektu s názvem  Národní potravinová sbírka. Do 

této akce byly zapojeny vybrané potravinové řetězce včetně Tesca, ve kterém jsme působili i 

my. Nadšení a snaha nás provázely po celou dobu. Možnost dokázat někomu pomoci, nás 

všechny motivovala a zahřála na duši. 

 

3. ročník Národní potravinové sbírky proběhl v určitý den a v určitou dobu v několika 

městech České republiky. Tento ročník, organizovala v našem městě, Oblastní charita Hradec 

Králové, která také hledala pro tuto akci dobrovolníky. Sbírka byla zaměřena na pomoc lidem 

v nouzi, kteří mají z jakéhokoli důvodu nedostatek potravin. Jedná se převážně o osoby žijící 

v azylových domech, děti v dětských domovech, seniory, lidi bez domova a další. Lidé měli 

možnost zakoupit ve vybraných obchodních domech trvanlivé potraviny a předat je do 

sběrných košíků, které byly připraveny hned za pokladnami. Jakékoli množství bylo velmi 

ceněno. Stačila jedna jediná potravina, mouka nebo třeba těstoviny. Takovou pomoc si 

můžeme dovolit opravdu každý!!! Přesto, musím zklamaně konstatovat, že kolem nás 

projížděly přetékající nákupní koše, jejichž majitelé neobětovali ani tu jednu jedinou 

potravinu. Vybrané potraviny se odvezly do potravinové banky v Hradci Králové, ze které 

poputují podle potřeby určitým organizacím. Naše pomoc byla nejprve aktivní, kdy jsme 



rozdávali letáky s názvem a záměrem akce Potravinová sbírka. 

Musím podotknout, že rozdávání děti více než bavilo a vedlo se jim 

mnohem lépe než nám dospělým. :-) Poté jsme se zhostili pozice 

přebírání samotných potravin od zákazníků a jejich třídění a 

ukládání do krabic. Všichni jsme pomáhali s velkým nasazením a 

odměnou za vykonanou práci nám kromě dobrého pocitu, byly 

čokoládové bonbony a potravinové lístky v hodnotě 420 KČ. 

Společně jsme se domluvili, že za vydělané penízky, ke kterým 

jsme přidali ještě ze svého, zakoupíme potraviny pro ty, kteří je 

tolik potřebují. Celková částka byla 620 Kč a potravin bylo opravdu 

slušné množství. Všem moc děkuji za účast a společně se těšíme, že 

opět brzy využijeme příležitosti pomáhat!     

         Vedoucí Pršníku Jana Luňáková 

Děti dětem 

Dne 25. listopadu 2015 proběhla sympatická akce DĚTI 

DĚTEM. Paní uč. Ivana Zdráhalová připravila 10 

soutěžních stanovišť, na kterých si malé děti z 1. stupně a 

děti ze speciální ZŠ zkoušely, co všechno umí. Průvodci, 

rádci a učiteli jim byla celá 7. A třída a několik deváťáků. 

Prostě děti dětem vysvětlovaly, radily, pomáhaly a 

chválily. Připomeňme si názvy některých úkolů: Počítej 

do 20, Lesní zvířátka, Poznej podle hmatu, Rozliš co je 

zelenina a co ovoce, Slož puzzle, Hoď přesně do koše atd. 

Veliké poděkování patří nejen organizátorům, ale především všem, kteří si zasoutěžili a po 

celou dobu se chovali zdvořile, příjemně a nezapomněli pozdravit či poděkovat.                                                        

Informuje p. uč. M. Chmelařová 

 

   

                                                                                                                              

 

 

 

 

 



Sportovní události 

MČR ve stolním tenise 

Ve dnech 4. – 5. 11. 2015 se konal 23. 

ročník Mistrovství České republiky žáků 

našich škol ve stolním tenise. A co je 

důležité – někteří vaši spolužáci se 

reprezentovali na této významné akci. 

Z našich sportovců byla nejlepší Jana 

Feixová, která v konkurenci reprezentačních 

kolegyň obsadila nádherné třetí místo! MČR 

je každoročně pořádáno Speciálními školami 

v Hradci Králové a SK Integra pod patronací 

Českého svazu mentálně postižených 

sportovců. 

Mistrovství ČR se účastnilo celkem 72 

hráčů! Atmosféra byla tradičně vynikající, 

svědčící o vysoké sportovní a společenské 

úrovni zúčastněných. MČR organizačně 

zajišťovali učitelé Speciálních škol 

v Hradecké ulici v Hradci Králové a členové 

SK Integra při této škole pod vedením Pavla 

Svobody a Lucie Francové (hlavní rozhodčí). 

Tato tradiční akce se koná v nádherné a 

skvěle vybavené tělocvičně Speciálních škol a přináší každoročně výjimečný zážitek 

sportovcům, kteří většinou nemají v běžných sportovních soutěžích až tak naději na 

významný úspěch. Na tento sportovní svátek se celoročně připravují, je pro ně významnou 

motivací pro další trénink. S rozhodováním zápasů, 2 rozhodčí na jednom stole, pomohli 

členové pořádajícího SK Integra a tradičně a spolehlivě studenti hradeckého gymnázia J. K. 

Tyla, mnozí z nich jsou aktivní hráči a rozhodčí stolního tenisu. A jak dopadli reprezentanti 

Východočeského kraje? Tradičně výborně! V hodnocení krajů zvítězili!  

Informuje p. řed. P. Svoboda 

 



Sálová kopaná 

Turnaj v sálové kopané se konal 11. 11. 2015 

v Trutnově a naši chlapci se umístili na 3. místě. Na 

turnaji celkem hrálo 6 mužstev a hrálo se 

tabulkovým systémem. Každopádně gratulujeme 

k úspěšné reprezentaci naší školy. Naší školu 

reprezentovali: Nikolas Ferenc, Petr Kubeník, 

Dominik Adámek, Milan Gábor, Adrian Duna, 

Matěj Vrána, Roman Repaš a Daniel Ferenc. 

 

Regionální přebor v nohejbale 

Šestý ročník regionálního kola v nohejbale pořádala 13. listopadu 

Integra Hradec Králové ve školních prostorách sportovní haly. 

Turnaje se zúčastnili sportovci-žáci základních škol speciálních. 

Letos se turnaje zúčastnili sportovci ze tří škol, což je o jednu školu 

méně než loni. Letošní soutěživost o postup na MČR do Jirkova byla 

hodně málo motivační, 

neboť na MČR 

postupují první dvě 

místa z regionálního 

přeboru. Akce se 

odehrála bez 

jakýchkoliv organizátorských a kázeňských 

problémů, byli jsme svědky výborných 

sportovních výkonů. Naši školu úspěšně 

reprezentovali – Gábor M., Gábor K., Ferenc N., 

Adámek D. Informuje p. uč. D. Ninger 

     Blahopřejeme ke krásnému 2. místu!     

Tongo 

V pondělí  23. 11. se většina tříd naší Speciální školy opět vypravila 

do „ Tonga“.  Úsměv a radost při oznámení výletu do Tonga, bych 

Vám přála vidět. Naše třída miluje Tongo. Je to pro nás svět plný 

splněných přání. Od bazénku s kuličkami, po nekonečné skluzavky, 

trampolíny, které Vás vystřelí téměř do nebe. Je to dopoledne, které 

dětem neorganizujeme, jen je hlídáme při prolézání a zdolávání všech 

pestrobarevných překážek. Do Tonga s námi jezdí i Praktická škola, 

protože Tongo není jen pro malé. Děti zde mají možnost se více 

sblížit a skamarádit. Mají na to dostatek prostoru i času. Na skluzavce 

jezdily nejen děti, ale i paní učitelky a asistentky. Rády si pohrajeme 

http://specialnihk.rpdata.cz/?p=8798


s dětmi a užijeme si společnou radost z aktivit. Bez bot a bez pravidel, jen tak si užít svůj den, 

chce prostě každý! Tentokrát to bylo opravdu prima, jelikož všechny trampolíny, prolézačky, 

horolezecká stěna, skluzavky a další atrakce patřily pouze nám.                                    

Informují p. uč. K. Součková, p. as. Š. Rychtářová a žáci z S3 

  

 

 

 

MČR v nohejbale 

 

 

 

 

 

 

Dne 26. a 27. 11. 2015 naši sportovci odjeli do Kadaně, aby reprezentovali naši školu na 

MČR v nohejbale.  Celkově se mistrovství účastnilo 8 družstev. V  žákovské kategorii 

soutěžila 4 družstva. Naši chlapci se umístili na 4. místě. Konkurence byla veliká, ale přesto 

se snažili uhrát nejlepší výsledky. Školu reprezentovali: Koloman Gábor, Nikolas Ferenc a 

Dominik Adámek.                  Informuje p. uč. D. Ninger 

 

 

 



 EVVO akce 

Přednášky STUŽ 

Tak jako každý rok – i letos jsme pozvali na naši školu lektory ze Společnosti pro trvale 

udržitelný život. Dne 19. listopadu 2015 nepřednášel jen p. Petr žákům na I. stupni. Žákům 7. 

ročníku a praktické školy promítala a velice zajímavě vyprávěla p. RNDr. Samková 

z Východočeského muzea. Víme už mnohé o rostlinách, které rostou v blízkém okolí, ale 

nejvíce nás zaujalo povídání a promítání o houbách. 

   

Některé nejen zajímavě vypadají, ale ještě zajímavěji se jmenují. Rozhodně ale do žádné 

houby už nekopneme! Vždyť patří do přírody a my přírodu chráníme!  

        informuje p. uč. M. Chmelařová 

 

 

Beseda o vodě 

 

Žáci ze tříd A1, A5, A7 a S2 měli zájem o 

informace k získávání a využívání vody. 

Celkem 25 dětí a jejich vyučující viděli 

zajímavé obrázky – příklady vodních zdrojů, 

odstrašující ukázky znečišťování vodního toku 

(paní prala koberec v horské říčce, pán si myl 

auto u rybníka nebo úplně odpadky pokrytý 

povrch jezera v asijské chudé destinaci). Mohli 

jsme se zamyslet nad způsobem využití pitné 

vody – 

mnoho 

dětí zarazilo, že k pití využijeme jen 2% z celodenního 

množství spotřebované vody. Viděli jsme, jak se voda 

ve vodárnách upravuje, v jakých prostorách se 

skladuje, jak vypadaly vodárenské věže… děti se 

nebály zeptat, a na jejich dotazy dostaly stručnou, ale 

jasnou odpověď. Celá beseda byla zajímavě 

připravená, a všichni účastníci ji ocenili potleskem. 

Těšíme se na další setkání s přírodními tématy. 

Informuje p. uč. O. Slováková 



Angličtina 

Doplň názvy dopravních prostředků: 

 
 

Doplň názvy barevných pastelek:  
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