
Úvod 

Kdo s námi soutěžil v minulém čísle? 

Čísla 

2.A – V. Ferencová, D. Balažovič, P.Voska, V. Kotlárová, M. Kovářová 

A3 – M. Ďurčo, J. Zemánek  

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

A7 –  O. Netal, D. Limr 

S2 – D. Vít, M. ČorejV. Bek, D. Niang, L. Žiga 

R2 – B. Vašatová 

7.A – N. Bogolová, L. Jahelka 

Písmena 

A3 – J. Beneš  

S2 – M. Čorej 

7.A – E. Süserová 

Najdi rozdíly 

A3 – M. Ďurčo  

4.A – V. Bogolová, J. Repašová 

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

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

R2 – B. Vašatová 

3.A – S.Ferenc, R. Kotlár, J. Pecha, E. Žiga, V. Bogolová 

5.A – R. Gunár 

Doplňovačka 

A3 – J. Beneš, 

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

4.A – V. Bogolová, J. Repašová 

3.A – S.Ferenc, R. Kotlár, J. Pecha, E. Žiga, V. Bogolová 

Bludiště 

A3 - N. Kunartová 

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

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

PT – H. Dunová, H. Červeňáková, M. Repašová 

R2 – B. Vašatová 

5.A – R. Gunár 

Angličtina 

A3 – J. Beneš 

PT – H. Dunová, H. Červeňáková, M. Repašová, E. Červeňáková, F. Balažovič 

Křížovky 

A3 – J. Beneš, D. Bokůvka 

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

S2 – V. Bek 

A5 – R. Středa, D. Klíma, v. Měšťan, A. Louman, T. Dubský 
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7.A – M. Polák 

 

Omalovánky 

A3 – J. Beneš, D. Bokůvka, L. Popplová 

PT – celá třída 

A7 – V. Pánková, J. Kantorík, N. Ulrichová 

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

R2 – B. Vašatová, L. Hulaj 

A6 – M. Černá, L. Popplová 

3.A – S.Ferenc, E. Žiga, V. Bogolová 

5.A – L. Cziroková, M. Ferenc, R. Morga 

7. A I. Balažovičová, P. Pajak 
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KUK 

Kulturní akce 

Škola v přírodě 

Na přelomu měsíce května a června se vydala skupina 

18 dětí na ozdravný pobyt do přírody. Navštívili jsme 

Jestřebí hory, krásnou malebnou krajinu plnou luk a 

lesů uprostřed chráněného území Broumovska. 

Propojení přírody, učiva a vrtochů počasí nám 

připravilo nezapomenutelné zážitky. 

Po příjezdu na „chalupu“ jsme se ubytovali, naobědvali 

a po náročném cestování si odpočinuli. Pro některé děti 

byla skutečná jízda vlakem - rychlíkem a regionální dopravou opravdu ojedinělá a nezvyklá. 

Odpoledne nás čekala přírodovědná stezka s utajeným cílem. Během cesty jsme plnili úkoly a 

získávali body, abychom na závěr dostali zaslouženou odměnu. Cílem cesty byla rozhledna 

Žaltman a odměnou nejen „dobrůtka“, ale i nádherný výhled do daleké krajiny. Mohli jsme 

obdivovat hory Krkonoš i na polské straně, vzdálenou vodní nádrž Rozkoš, ale i blízké 

vzrostlé smrky, bezy i břízy.   

   
Na zpáteční cestě jsme se zastavili v doupěti loupežníka Lotranda a vyzkoušeli si svoji 

zdatnost, odvahu a horolezectví na skalách. 

Večer jsme zpívali s kytarou a hráli vědomostní soutěže Aktivity a Milionáře. 

 

Druhý den jsme navštívili Malé Svatoňovice, s kterými jsou 

svázány osobnosti Karla a Josefa Čapka. Připomněli jsme si 

pro nás nejznámější dílo "Dášenka". Také jsme objevili 

vedle muzea a sochy Čapkových, cukrárnu pojmenovanou 

po slavném štěněti. Sladkou odměnu jsme si náležitě 

zasloužili, vždyť jsme zdolali 5km trasu z Jestřebí boudy do 

Malých Svatoňovic.  
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Bylo slunečné, bezoblačné počasí a nám se otvíraly daleké výhledy do krajiny a Malých 

Svatoňovic. Při zpáteční cestě jsme na vlastní kůži poznali, co je bouřka v horách a deštivé 

počasí. Všichni jsme cestu zvládli a už jsme se těšili na večerní program.  

  
Většina dětí je členy divadelního souboru Slunovrat a tak jsme si nenechali ujít příležitost 

zopakovat si naše vystoupení s Michalem Hrůzou. 

1. červen - mezinárodní den dětí. Netradiční dopolední výuka byla plná her, soutěží a poznání. 

Dvojice dětí procházely připravené úkoly a snažily se, co nejlépe je splnit.  Na konci pro 

všechny byla připravena sladká odměna.  

 

Odpoledne nám přálo počasí, a tak jsme se vydali na 

Slavětínskou rozhlednu. Cesta lesem příjemně ubíhala a 

zanedlouho jsme se ocitli před rozhlednou. Do výšky 22 m se 

tyčila dva roky stará rozhledna, 

která budila respekt a u 

některých dětí i strach, ale i 

zároveň výzvu ji zdolat. Opět 

jsme měli jako na dlani scenérii 

a panorama Krkonoš, Rýchor, 

Vraních i Javořích hor, 

Kamienne Góry i Hejšovinu.   

 

Na zpáteční cestě jsme nasbírali klestí, popadané větvičky a už 

jsme se těšili na podvečerní táborák s opékáním buřtů. Pro mnohé z nás to byl báječný zážitek 

– připravovat oheň, sedět v blízkosti ohniště, opékat a pak si pochutnávat na výborném buřtu. 

Poslední vuřt byl dopečený a obloha se zatahuje, přicházejí zlověstné mraky a s nimi první 

kapky deště. Rychle jsme vše uklidili a pokračovali ve večerním programu uvnitř budovy.  

 

Najednou jsme z okna zahlédli barevnou záři. Z lesa vystupovala duha, která se klenula nad 

chalupami a lesem. Vzápětí jejím odrazem se na nebi objevila další. A obloha dostala barevný 

duhový nádech. 
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Následující den nás čekal celodenní výlet do teplických skal. Nejprve 

jsme museli sejít do Radvanic na vlakové nádraží, ale příjemná cesta 

lesem, sice 2,5 km, nám rychle uběhla. Ve skálách jsme si vybrali 4 km 

prohlídkový okruh. Rozdělili jsme se do tří skupin podle věku a 

zdatnosti dětí. Obrovské skály, připomínající permoníka, Krakonoše, 

Karla IV. nebo sumce, obrovský míč a další útvary, v nás budily úžas, 

pokoru a respekt. Na začátku trasy jsme mohli vystoupat na skalní hrad, 

kde se nám otevřela krajina a výhledy na další skály. Jen někteří z nás 

dokázali po příkrých schodech dojít až k „hradní bráně“! Posléze jsme 

objevili jeskyni ve skále, kam jsme se mohli podívat a dostali jsme se až 

do nitra skal. Obdivovali jsme nedotčenou přírodu a skály, které příroda po tisíciletí tvořila do 

dnešní podoby. Ve skalách hnízdil sokol stěhovavý a právě měl mladé. Díky tomu byl 

prohlídkový okruh uzavřen. Ale nám to nevadilo, neboť i stejná zpáteční cesta nám dala 

nahlédnout do dalších zákoutí přírody.  

  

 

 

V odpoledních hodinách jsme se vraceli opět vlakem do Radvanic. Ještě nás čekala cesta na 

Jestřebí boudu, která je na Pasekách, 740m.n.m.  

Před námi byl poslední večer. Nemohli jsme si nechat ujít tradiční karnevalovou diskotéku, na 

kterou jsme se všichni těšili. Důležitý úkol měl hlavní DJ Péťa a karnevalové masky. 

Nezapomněli jsme ani na přání k Martinovým narozeninám. 

  
Poslední den byl ve znamení hodnocení, odměn a diplomů. Uklidili jsme „naši chalupu“ a po 

obědě jsme se vydali na cestu domů. 
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Všem se nám pobyt náramně líbil a už nyní se těšíme na příští nové zážitky a dobrodružství!  

 

Šťastný princ 

Vysoko nad městem stála socha Šťastného prince… Ve 

čtvrtek 19. května 2016 se diváci hradecké filharmonie 

ponořili do alegorického pohádkového příběhu z pera 

slavného irského spisovatele Oskara Wilda o lidské bídě, 

lásce a naději. Umělci z divadelního souboru Slunovrat 

ztvárnili příběh za doprovodu slovácké suity Vítězslava 

Nováka. 

Šťastný princ prožil svůj život za branami paláce v radostech a přepychu, nepoznal žal ani 

utrpení. Po své smrti byl zvěčněn v soše, která z vysokého podstavce shlíží na veškerou bídu 

rodného města. Jednoho dne přistane u jeho nohou malá vlaštovka, kterou čeká dlouhá cesta 

do Egypta. Začíná příběh velké lásky. Pod krystalicky čistým, s až dětskou naivností líčeným 

příběhem o upřímné lásce, bolestném utrpení a zaslepené marnivosti světa, zaznívají hlubší 

tóny, jejichž symbolické poselství už více než 120 let rozechvívá srdce čtenářů. 

   

Členové divadelního souboru Slunovrat dokázali, že síla, odhodlání, naděje a čistá láska jsou 

jim blízké a chtějí se podělit o ně s ostatními lidmi. 
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Den dětí 

 

Dne 1. června se uskutečnil v atriu školy dětský den pro žáky speciálních tříd a 1. stupně ZŠ 

praktické. Žáci devátých tříd pro ně připravili řadu soutěží pod vedením svých třídních 

učitelů. Počasí bylo příjemné a děti byly nadšené z jednotlivých soutěží. Všem žákům, kteří 

dohlíželi nad těmito soutěžemi, děkujeme. 

   

 

Bezpečné město 

 

2. června jsme se spolu s dalšími třídami vydali na Tylovo nábřeží, kde probíhala akce 

Bezpečné město. Byli tu hasiči, městská policie a záchranná služba se svými vozy, ukázka 

vojenské techniky, atrakce a soutěže pro děti všech věkových kategorií. Vyzkoušeli jsme 

koloběžky, lukostřelbu, skákací hrad, ochutnali limonádu. Obdivovali jsme odvahu závodních 

jezdců nebo parašutistů, protože se najednou docela rozfoukal vítr. 

Jedinou vadou na kráse byly všudypřítomné fronty, a tak jsme si některé zajímavé hry nestihli 

zkusit. Počasí ale vyšlo krásné a tak jsme se do školy vrátili spokojení.  

Informuje p. uč. Olga Slováková 
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Mladý zdravotník 

 

V úterý 2. 6. 2016 se naše tříčlenná hlídka 

zúčastnila 14. ročníku krajské soutěže Mladý 

zdravotník v Úpici. 

Chlapci – Koloman Gábor z 8. A, Daniel Ferenc a 

Vojtěch Kubeník z 6.A -vzorně reprezentovali naši 

školu a získali bronzové medaile za 3.místo. 2. 

místo klukům uniklo o 1 bod! 

Soutěž byla velmi náročná na teoretické znalosti i 

praktickou 1. pomoc. 

Gratulujeme a věříme, že příští rok to dotáhnou k ještě vyšším metám. Informuje p.uč. B. Novotná 

 

Exkurze u hasičů 

 

Stejně jako v loňském roce jsme i letos měli možnost 

navštívit hasičskou stanici U Přívozu. Pan hasič, 

který nás po areálu provázel, nám nejenom 

vysvětloval vše, co jsme viděli a co nás zajímalo, ale 

své vyprávění zpestřil i nejedním napínavým 

zážitkem z terénu. Dokonce jsme dostali možnost 

obtěžkat si – pro nás neuzvednutelné – hydraulické 

nůžky, posedět si v hasičském autě, shlédli jsme 

bravurní sjezd po tyči a na rozloučenou nám pan 

hasič pustil opravdovou hasičskou sirénu. Nezbývá 

nám než obdivovat toto fyzicky i psychicky náročné 

povolání, díky kterému již bylo zachráněno mnoho lidských životů. A na závěr můžeme říci, 

že nám exkurze utekla jako voda, bez které se žádný hasič neobejde. 

 

Knihovna v Kuklenách 

 

V pondělí 6. června jsme se poprvé jeli podívat do knihovny v Kuklenách. Paní knihovnice 

pro nás měly připravené vyprávění o Večerníčkovi, a jeho pohádkách. Kluci znali názvy 

novějších, jako loupežníka Rumcajse, maxipsa Fíka nebo králíky Boba a Bobka, a za to 

dostali krásné skleněné kamínky do soutěže, ale třeba ovčí babičku jsme jim musely 

představit a ukázat. Některé známé pohádky jsme si poslechli přímo z knížek. 

Kluci si pak složili čepici, vybarvili omalovánku a prohlédli si další knížky. Návštěva byla 

moc pěkná, pohodová, utekla jako voda.     Informuje p. uč. Olga Slováková 
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EVVO akce 

Úklid v okolí školy 

V rámci Dnů Země (4. – 6. května 2016) si žáci II. stupně a PrŠ 

vzali pytle, rukavice a s dobrou náladou a svými báječnými 

učiteli vyrazili na úklid. Máme hezkou školu, tak ať je hezké i 

její okolí! Velikou pochvalu a poděkování předáváme žákům a 

žákyním 4.A, 5.A, 6.A, 7.A, 8.A, 9.A,B. Speciální ocenění si 

zaslouží také žákyně a žáci z PrŠ 1, 2, 3 – jmenovitě Václav 

Kessner!     Informuje p.uč. M. Chmelařová 

Den v přírodě 

 

Počasí je toto jaro jako na houpačce – jeden den svítí sluníčko a druhý den prší. Proto jsme i 

den v přírodě za poslední dva měsíce několikrát odložili. A když už jsme se konečně rozhodli, 

že následující den do přírody vyrazíme, probudili jsme se do ošklivě zamračeného rána. 

Uvěřili jsme ale meteorologům, kteří slibovali, že z mraků zakrývajících celé nebe pršet 

nebude a na Biřičku jsme přece jenom odjeli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Byla to trochu sázka do loterie, 

ale štěstí nám tentokrát přálo. Nakonec za celou dobu nespadla ani 

kapička, a i když bylo chladněji, chvílemi na nás přece jenom vykouklo i sluníčko.  

Les byl po předchozích deštích svěží a voňavý, plný pomalu odkvétajících konvalinek a našli 

jsme dokonce i krásnou muchomůrku růžovku, pro houbaře známou pod názvem masák. 

Protože ale byla jedna jediná, nechali jsme ji v lese pro zvířátka. Pohádková stezka nás 

zavedla až do Roudničky, odkud jsme se autobusem vrátili zase zpátky ke škole. A protože – 

hlavně ty menší – už bolely nožičky, byly jsme moc rádi, že nemusíme pěšky…   

         informuje p.uč. M. Richterová 

Úklid letiště 

 

Ve středu 11. 5. 2016 se několik tříd vypravilo na 

pracovní brigádu. Maminka Pavla Vydareného z PRŠ 

nám nabídla možnost pomoci místnímu leteckému 

provozu s drobnými překážkami na vzletové a příletové 

ploše. Akce se zúčastnily třídy: PRŠ 1, 2, 3, A 2, A5 a 

S2. V areálu letiště nás postupně v několika skupinách 
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převezli pracovníci letového provozu dvěma vozy až na plochu (3, 5 km by bylo pěšky 

náročné). Na ploše bylo mnoho drobných kamínků, které jsme sbírali do plastových kbelíků, a 

ty jsme vysypávali do připraveného nákladního auta. Pracovní nadšení vydrželo všem, a 

odměnou za ohnutá záda byly vynikající špekáčky a nápoje. Jedli jsme v pravém leteckém 

hangáru, a během dvouhodinového pobytu na letišti jsme viděli několik letadel v akci – 

přistávat nebo vzlétat. Všichni účastníci, velcí i malí, se dobrovolně hlásí i do další brigády, 

kterou domluvíme podle potřeby, a budeme ji zařazovat v rámci našeho environmentálního 

plánu do dalšího školního roku.  
 

Prachovské skály 

Jeli jsme se školou na výlet do Prachovských skal. 

Autobus nás zavezl do obce Prachov u Jičína. Tam jsme 

vystoupili a nasvačili jsme se. Dál jsme pokračovali po 

lesní cestě, kde jsme narazili na stánek s pohlednicemi a 

se známkami. Pak jsme došli na rozcestí a vydali jsme se 

po zelené značce, která nás dovedla na Rumcajsovu 

vyhlídku. Šli jsme mezi skalami po schodištích, až jsme 

přišli k ní. Byla to ovšem špatná cesta a tak jsme se 

museli vrátit tou samou cestou zpátky k zelené 

značce. Šli jsme dál na vyhlídku, ze které bylo vidět 

hned několik velkých skal. Pak jsme šli všichni 

společně do muzea. Bylo to muzeum živočichů. Měli 

tam nádherné rostliny a taky rybník, ve kterém 

plavaly různé druhy živočichů. V kotcích za mřížemi 

měli králíky a také morčata. O kousek dál chovali 

želvy a agamy. Pak jsme vyrazili dál do muzea 

vzácných drahokamů. Měli tam ve vitríně např. 

ametyst a další kameny. Vedle měli vystaveny 

modely užovek a jeden model slepýše. Na druhé straně byly vystaveny zbraně, které používali 

vojáci v bitvách. O kousek dál bylo žabí království vystaveno ve velkých prosklených 

vitrínách. Tam jsme skončili a vrátili jsme se na parkoviště, kde už stál autobus, který nás 

dovezl zpět do Hradce Králové ke škole. Pak jsme mohli jít domů.                                           

              Informuje student Praktické školy Vít Valeš 

 

 

Radvánovice - Šťastná země 

Cestu za dějinami Země podnikli mladší žáci naší 

školy. Dne  9. 6. 2016 navštívili Prožitkový geopark, 

který se nachází v areálu Šťastná země 

v Radvánovicích u Turnova. 

Jedná se o dobrodružnou, hravou i poučnou stezku 

s interaktivními prvky. Děti si mohly vyzkoušet, jak se 
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proplavuje písek, názorně viděly meandrující koryto Jizery, prozkoumaly dřevěný hrad 

Trosky, přes závěsné lávky přecházely bažinu. 

Z informačních tabulí získaly informace o vzniku Země, jejím složení, minerálech, 

vulkanické činnosti, o vzniku pískovcových skalních útvarů typických pro krajinu Českého 

ráje. Tuto environmentální aktivitu mohla škola poskytnout svým žákům díky FINANČNÍ 

PODPOŘE MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ.  

Informuje p. uč. A. Friebová

             

Lesní pedagogika 

 

Jsou místa, na která se pokaždé rádi vracíme. Jedním takovým je les. Když nám po ránu 

otevřel svou náruč, bylo nebe lehce podmračené a předpověď počasí nebyla nijak příznivá.  

   

Přesto nám náš průvodce se jménem ušitým na míru svému povolání – pan hajný Myslivec- 

objednal počasí na jedničku s hvězdičkou. Od chvíle, kdy jsme usedli na mýtině, abychom si 

popovídali o lesní fauně a flóře, se skrz mraky prodralo sluníčko a doprovázelo nás až do 

samého konce naší vycházky. U rybníku Češík jsme se za doprovodu ptačího orchestru 

nasvačili a pak jsme po lesních cestičkách pokračovali až na rytířské hradiště. Trochu jsme si 

zadováděli, aby nám vyhládlo a my si mohli opéct buřtíky. Ještě jsme si ani neotřeli 

zamaštěné pusy a už na nás čekalo další překvapení, ukryté v mysliveckém klobouku – 

sladkost anebo magnetka s lesním zvířátkem, každý si mohl vybrat podle svého gusta. Byl to 

báječný den a my děkujeme všem, kteří pro nás zážitkovou lesní pedagogiku připravili.    

                                                                                                                                   informuje p.uč. M. Richterová 

Sportovní akce 

Malá kopaná KF 2016 

Dne 6. 5. 2016 se hrálo regionální kolo v malé kopané 

na našem venkovním hřišti. Zúčastnilo se 7 družstev 

(Trutnov, Nový Bydžov, Chrudim, Pardubice, Chlumec 

nad Cidlinou, Ústí nad Orlicí a Hradec Králové). Ve 

skupině jsme měli těžké soupeře a nepostoupili jsme 

těsně do semifinále. Konečné umístění bylo na 5. místě 
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regionálního kola v malé kopané. Za 14 dní (19. – 20. 5. 2016) si spravíme chuť na MČR 

v malé kopané, které bude pořádat naše škola. Školu reprezentovali: Adámek D., Ferenc N., 

Gábor M., Kubeník P., Horváth J., Bogol P. a Repaš.                         Informuje p. uč. D. Ninger 

 

Okresní kolo Atletického čtyřboje 

 

18. 5. 2016 se uskutečnilo v Chlumci nad Cidlinou Okresní 

kolo v atletickém čtyřboji. Naši školu reprezentovala Lucie 

Čurejová, Klaudie Žigová, Karolína Doležalová, Lukáš a Petr 

Pajakovi a Matěj Janeba. Jediní dva, kteří postoupili do 

krajského kola, byli Matěj Janeba a Lucie Čurejová, která se 

dokázala probojovat až do národního finále odehrávajícího se 

v půlce června v Kladně.   Informuje p. uč. P. Záleský 

 

MČR v Malé kopané 

 

Dne 19. - 20. 5. pořádala naše škola MČR v malé 

kopané. Naši kluci z II. stupně obsadili krásné 1. 

místo. Turnaje se zúčastnilo 5 týmů a hrálo se 

systémem každý s každým. Všechny zápasy jsme 

vyhráli a po delší době máme titul na domácí půdě. 

Školu reprezentovali: Adámek D., Ferenc N., Gábor 

K.,Gábor M.,Kubeník P. Informuje p. uč. D. Ninger 

         

 

 

SPORTOVNĚ - TURISTICKÝ  KURZ  AUTITŘÍDY  A5 

24. 5. naše třída vyrazila na sportovně-turistický kurz. Bydleli jsme v pěkném penzionu 

Čtyřlístek, kde se o nás vzorně postarali. Moc nám tam chutnalo, krásně se spalo a měli jsme 

možnost každý den jít i do solné jeskyně, která byla přímo v budově 

Hodně jsme sportovali, ušli dva výlety – po 6 km – i na Sečskou přehradu na zříceninu hradu 

Oheb, měli jsme postřehový závod, čtyřboj, štafetový běh, překážkový běh, Sečskou lesní 

olympiádu, kuličkyádu, hráli míčové hry, šli na stezku odvahy k duchu Fanfulínovi a při tom 
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všem plnili úkoly jako námořníci z plavby po sedmero mořích. Zažili jsme hodně legrace a 

ani nám nevadilo, že vždy nebylo úplně modré nebe a občas i sprchlo. Po večerech jsme se 

neulejvali  - zvládli jsme kurz malého zdravotníka, desatero malého turisty i kvíz 10 stupňů ke 

zlaté, učili se o přírodě. Zkrátka jsme potvrdili, že jsme príma parta a spolu zvládneme vše, 

ničeho se nemusíme bát, protože jsme všichni dobří parťáci a kamarádi.       

Informuje p. uč. I. Staňková A5 

MČR v Atletickém čtyřboji 

 

Mistrovství ČR v atletice se letos opět konalo v Praze na 

stadionu Děkanka ve dnech 27. – 28. 5. 2016. V kategorii 

mužů a žáků nás reprezentoval Koloman Gábor, Nikolas 

Ferenc, Matěj Janeba, Dominik Adámek a v kategorii mužů 

a žen M2 Víťa Valeš a Aneta Šimůnková.  Našim 

sportovcům se podařilo obsadit bronzové a stříbrné 

medailové 

pozice. 

V kategorii žáků i mužů ve štafetě 4x 100m 

jsme dosáhli na 3. místa. V kategorii mužů: 

ve skoku do dálky Matěj Janeba obsadil 2. 

místo a ve skoku vysokém Dominik 

Adámek 3. místo. V kategorii žáků ve 

skoku vysokém vybojoval Koloman Gábor 

3. místo. Aneta Šimůnková v kategorii 

ženy M2 získala 2 medaile: 2. místo v běhu na 800m a 3. místo ve vrhu koulí. 

 

Školní kolo v cyklistických závodech 
 

V úterý 24. května všichni sportovní nadšenci z celé školy mohli změřit síly v další oblíbené 

disciplíně, a sice v jízdě na kolech. Postupně jsme hned od rána přejížděli na Lesní hřbitov, 

kde se na dlouhé rovince na dvou- a 2,5 km trase celé dopoledne střídal jeden závodník za 

druhým v měřeném čase. Startoval pan ředitel Svoboda, a v cíli správnost času kontroloval 

pan učitel Aulický. Důležité samozřejmě bylo také dobré počasí a fyzická kondice všech 

závodníků, kteří na školním dvoře pravidelně trénovali. Rozuzlení přišlo v poledne, kdy se 

všechny zúčastněné třídy sešly v atriu a pan ředitel slavnostně vyhlásil vítěze v jednotlivých 

kategoriích dívek a chlapců. Poděkování patří i všem vyučujícím, kteří se podíleli na přípravě 

a organizaci závodů.        Informuje p. uč. A. Aulický 
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VÝSLEDKY: 

 
 muži - 5 km    

Adámek Dominik 9.A 10:04 1. 

Janeba Matěj      9.A 10:39 2. 

Repaš Roman 7.A 10:57 3. 

    

žáci - 5 km 

Čonka Jan    Chlumec 9:48 1. 

Pajak Lukáš  7.A 10:18 2. 

Petružálek Marek 6.A 11:02 3. 

 
mladší žáci - 5 km 

Balažovič Alexandr  5.A 12:50 1. 

Konečný Lukáš  6.A 12:52 2. 

Konečný Roman 6.A 13:08 3. 

 
ženy - 5 km 

Ferencová Denisa  8.A 13:27 1 

Doležalová Karolína 9.B 13:29 2 

Čurejová Lucie 14:07 3 

žákyně - 5 km 

Šmatárová Edita 5.A 16:20 1. 

Gáborová Silva 5.A 16:29 2. 

Dunová Marcela 5.A 16:33 3. 

 
muži B - 2,5 km 

Valeš Vít  PrŠ 1 5:35 1. 

Kopecký Tomáš Prš 1 5:47 2. 

Sodomka Jakub PrŠ 2 5:55 3. 

 
ženy B - 2,5 km 

Feixová Jana PrŠ 2 5:43 1. 

Pražáková Jitka PrŠ 3 6:59 2. 

Šimůnková Aneta PrŠ 2 7:06 3. 

 
žáci B - 2,5 km 

Dubský Michal  A4 6:39 1. 

Netal Oliver A7 6:50 2. 

Vít Daniel  S2 6:57 3. 
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Osmisměrka 
 

 


