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ÚVOD 

V měsíci lednu s námi soutěžili:  

Přesmyčky 

A3 – J. Beneš 

A5 – J. Holý 

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

3.A – Ž., N., V. Ferencovi, S. Šereš, E. Žiga, V. Bogolová, R. Kotlár, D. Voska 

Zeměpisná křížovka 

A5 – J. Holý 

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

Čísla  

A3 – D. Bokůvka 

R2 – B. vašatová, S. Vondrušková 

A5 – R. Středa, A. Louman, T. Dubský, V. Měšťan, D. Klíma 

A1 – B. Mičudová 

3.A – Ž., N., V. Ferencovi, S. Šereš, E. Žiga, V. Bogolová, R. Kotlár, D. Voska 

Omalovánky 

A3 – M. Ďurčo, D. Bokůvka, J. Beneš 

A7 – V. Pánková, D. Limr, N. Ulrichová, O. Netal, J. Kantorik 

PřT – K. Kendžierská, V. Dunová, H. Dunová 

3.A – Ž., N., V. Ferencovi, S. Šereš, E. Žiga 

2.A – M. Gáborová 

Rozdíly  

A7 – D. Limr, O. Netal 

A1 – B. Mičudová 

2.A – M. Gáborová 

PT -H. Dunová 

Bludiště 

A3 – N. Kunartová 

A7 – J. Kantorik, N. Ulrichová 

R2 – S. Vondrušková, L. Hulaj 

A5 – R. Středa, A. Louman, T. Dubský, V. Měšťan, D. Klíma 

Kvíz 

3.A - třída  
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Soutěž 3x odpověz 
Na otázky v měsíci lednu :  Kdy chodí 3 králové 

                                             Jak se jmenují 3 králové 

                                             Doplň přísloví   

správně odpověděli žáci ze třídy :                                            

4. A : Josef  Fišák,  Natálka Binarová, Martin Kotlár, 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, Štěpán Werdan, Lucka Zaplatílková, Bára Mičudová a Matěj Kulič 

Vytrvejte a soutěžte s námi  i v 2. pololetí !     Informuje p. uč. Nora Málko                    

KUK 

Kulturní akce 
Michal Hrůza a Bílá Velryba 

Divadelní soubor Slunovrat se představil 

v novém netradičním spojení současné 

popové scény a mladých umělců. Pro letošní 

vystoupení si soubor vybral zpěváka Michala 

Hrůzu a jeho Kapelu Hrůzy. 

 Představení mělo název Bílá velryba – 

symbolický název pro vzácnou velrybu, která 

„v nás probouzí naději, že ještě existuje 

blízkost, sdílení, láska. Pomáhá nám vracet se 

ke svým břehům, domovu, dětství a čistotě. 

Bílá velryba je zázrak, o který je třeba pečovat, jinak zmizí v nenávratnu…“ 

Koncertní vystoupení a neuvěřitelné nasazení našich umělců vyvolalo v sále hradecké 

Filharmonie nadšení a potlesk při každé písničce. Velkou odměnou pro všechny bylo 

poděkování všem účinkujícím, pedagogickému sboru a realizačnímu týmu. Informuje  
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Disco v AC klubu 

Základní škola speciální ukončila I. pololetí školního roku báječnou diskotékou v AC klubu, 

která probíhala ve dvou dnech. Ve středu si zatančila, zahrála si a pobavila se mladší skupina 

žáků a ve čtvrtek se parket uvolnil již pro slečny a pány a naše dospěláky z Praktické školy. 

Diskotéku uváděl DJ Ivan a plnil všechna přání. Nechyběla ani milá obsluha a každý si mohl 

objednat, na co měl chuť i penízky, jako na opravdové diskotéce!!! A opravdu tanec a pohyb 

si všichni náramně užili (i paní učitelky) a odcházeli na jarní prázdniny spokojení a usměvaví.  

Informuje  

 

  

 

Sportovní akce  

Florbalový turnaj ZŠS 

Ve středu 20. ledna se sešli sportovci ze základní 

školy speciální v tělocvičně naší školy na 

florbalovém turnaji. Soutěžilo 6 družstev ve dvou 

skupinách. Pro některé hráče to byla premiéra, pro 

jiné již tradiční turnaj. Musíme konstatovat, že 

všichni hráli výborně s maximálním úsilím a 

nasazením vyhrát medailové místo. Spoluhráči 

fandili všem na hřišti i paní učitelky a asistentky 

bouřlivě povzbuzovaly svůj tým a vedly je 

k vítězným gólům.                                              Informuje  

Jaké bylo nakonec pořadí?      

 Skupina A   Skupina B:  

 1. místo: třída A1 – Lucka, Štěpán,  1. místo: třída S2 – Ludvík, Dan, 
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Táda, Matěj, Bára   Venda 

 2. místo: třída A5 – Adam, Víťa, Jéňa, 

Tom, Matěj, Dan,  

 2. místo: třída A2 – Honza, Patrik, 

Péťa, 

 3. místo: třída A3 – Jakub, Jirka, 

Natálka,  Tomáš 

  3. místo: třída S1 – Adélka, Katka, 

Lukáš, Máťa    

    

 

 

MČR basketball 

Dne 27. 1. 2016 se v naší tělocvičně uskutečnilo tradiční MČR ve streetballu. Naší školu a SK 

Integru reprezentovala dvě družstva ve složení: družstvo A – Nikolas Ferenc, Koloman 

Gábor, Patrik Bogol, Dominik Adámek a družstvo B – Lukáš Pajak, Petr Pajak, Roman 

Repaš, Adrian Grajcar.  

Tým A měl velmi dobrý herní výkon, dařilo se mu 

obehrát soupeře, připravovat ho o míč, ale vůbec se 

nedokázali trefit do koše. Jak všichni víme, kdo 

nedává koše, nemůže ani vyhrát. Náš tým A proto 

skončil na celkovém 3. místě za prvním Chlumcem 

a druhými Louny.  

Tým B byl na MČR 

tým nováčků. Všichni 

sportovci jsou žáky 

sedmé třídy a na podobném zápasu byli poprvé.  Celkově 

skončili na konečném 6. místě. Ale právě proto, že jsou všichni 

sedmáci, mají ještě čas na společné sehrání a příští rok svůj 

výkon jistě zlepší.  
Informuje p. uč. P. Záleský 
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Jaroměřská hokejka 

 

4. ročník florbalového turnaje v Jaroměři, který se konal 

27. 1. 2016 za účastí našich žáků, byl turnaj určený pro 

Speciální školy. Turnaje se zúčastnilo 5 škol a hrálo se 

systémem každý s každým. Naše škola i přes vyrovnané 

výkony skončila na 4. místě. Naši sportovní reprezentanti 

si zaslouží velkou pochvalu!!!  

Školu reprezentovali: Václav Kessner, Vít Valeš, 

Filip Zahálka, Jakub Sodomka, Jakub Doležal, 

Lucie Bělková a Aneta Šimůnková. 
                                             Informuje p.uč. D. NInger 

 

 

 

 

EVVO akce 
EKOKOM 

V pondělí 18. ledna přijela na naši školu „hlídka“ společnosti EKOKOM, aby prověřila 

znalosti a zkušenosti našich žáků. Tématem bylo třídění odpadů a jejich následné využití, a 

také zamyšlení nad naší zeměkoulí, pokud budou i nadále kvůli lenosti lidí dále růst skládky, 

které hyzdí prostředí a zamořují okolí zápachem. Účastníci ze tříd praktických, autistických a 

speciálních, zastoupených ze všech stupňů školy, 

byli dobrými posluchači a aktivními protihráči 

lektorovi a při vhazování kotoučů do různě 

barevných popelnic se prakticky nespletli. Mnozí 

byli například překvapeni, z jaké „kaše“ se vyrábí 

recyklovaný papír, na který se pak píše ve škole… 

Viděli jsme  také krátké video z třídírny papíru 

nebo ze skládky, zkusili si interaktivní hry na 

stránkách Tondy Obala a získali drobné odměny. 

Akce by se měla do konce letošního školního 

roku ještě jednou zopakovat pro další zájemce, 

termín ještě není stanoven.  Informuje p. uč. O. Slováková 
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Také na II. stupni se konala interaktivní přednáška s praktickými ukázkami třídění odpadů. 

Akce se za II. stupeň zúčastnili žáci 4., 5., 7. a 9. ročníků. Připojili se i žáci z PrŠ 1-3. 

Děkujeme za zorganizování a těšíme se na pokračování této aktivity, příp. zapojení dalších 

tříd.                                                                                                                          Informuje p. uč. M. Chmelařová 

Úkol pro vás: 

Spoj čarou odpad k správné popelnici: 

 

 
 

Pokusy s vodou 

Třída S2 využila možnosti vidět zajímavé pokusy 

s vodou, které umí dobře paní Černohousová, v 

rámci jejího studijního pobytu na naší škole.  S 

pomocí dalších, cenově dostupných a 

bezpečných, surovin jsme viděli, jak se dá 

nafouknout rukavice, vyzkoušeli jsme, které 

předměty se potopí a které ne, zkoušeli jsme 

vyrobit barevné zubní pasty a překvapilo nás, že i 

barva 

pak 

ovlivňuje její pěnivost, nebo jsme sledovali 

postupné promíchávání vroucí a studené vody 

pomocí obarvení teplejší z nich. Všichni naši kluci 

byli pokusy pohlcení, a ze třídy se jim pak ani 

nechtělo vracet k běžnému učení. Je vidět, že škola 

hrou je stále tou nejlepší motivací k rozvoji 

znalostí, a dalšímu poznávání světa kolem nás. 
Informuje p. uč. O. Slováková 
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SPORTOVNÍ KŘÍŽOVKA 

  1. 2.  3.  

4. 5. 6.  7.  8.

9.  10. 11. 

1.                    

  2.                  

 3.                   

   4.                 

  5.                  

      6.              

      7.              

  8.                  

     9.               

   10.                 

     11.               

 

TAJENKA:__________________________________________________ 


