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Úvod 

Kdo s námi soutěžil v prvním čísle školního časopisu KOPRETINA? Všem děkuji za krásné 

obrázky a správně zodpovězené úkoly a posílám malou sladkou odměnu  

Křížovky 

A1 - L. Zaplatílková 

S2 - celá třída 

A1 - Š. Werdan 

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

A3 - J. Beneš 

Obrázkové křížovky 

S2 - celá třída 

4.A - J. Repašová, J. Drahušynec, Veronika  Bogolová, M. Kotlár 

A1 - B. Mičudová, M. Kulič 

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

A3 - J. Beneš, D. Bokůvka, 

Rozdíly 

S2 - V. Bek, S. Matouš 

A1 - B. Mičudová, M. Kulič 

A3 - J. Zemánek, M. Ďurčo 

Spojovačka 

A3 - M. Ďurčo 

Čísla 

A7 - O. Netal, D. Limr 

A3 - M. Ďurčo, J. Zemánek 

2.A - V. Kotlárová, N. Bano, D. Balažovič 

Bludiště 

S2 - S. Matouš, D. Niang, V. Bek, M. Tobolka, D. Vít 

A1 - B. Mičudová, Š. Werdan 

A7 - N. Ulrichová, O. Netal, D. Limr 

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

A3 - N. Kunartová 

2.A - V. Kotlárová, D. Balažovič 

Omalovánky 

S2 - M. Čorej, V. Bek, M. Tobolka, S. Matouš 

A1 - B. Mičudová 

A7 - A. Hvězdová, J. Kantorik, N. Ulrichová 

A3 - J. Beneš, N. Kunartová, J. Zemánek, D. Bokůvka 

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

1.A - K. Cejnarová, L. Horváthová, A. Götzl 

2.A - M. Gáborová 
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Soutěž 3x odpověz 

 

Milé děti, soutěž 3x odpověz, probíhá u nás ve škole už 

několik let. Soutěžní otázky najdete v 1. patře na chodbě 

směrem k tělocvičně. Každý měsíc paní učitelka N. Málková 

pro vás připravuje soutěžní otázky a v K O P R E T I N Ě se 

dozvíte správné odpovědi a uvedeme žáky, kteří správně 

odpověděli. 

 

 

 

 

 

 

Na otázky v měsíci září správně odpověděly děti ze třídy: 

 

S2 -   Denis Niang, Venda Bek, Daniel Vít, Ludvík Žiga, Metoděj Tobolka 

4. A -Vanesa Bogolová, Julie Repašová, Natálka Binarová, Martin Kotlár, Josef  Fišák 

          Romana Kačmariková, Kuba Drahušynec 

A1 -  Tadeáš Urban, Bára Mičudová, Štěpán Werdan, Toník Dostál 

Připojte se a soutěžte s námi i v měsíci říjnu. 
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KUK 

Kulturní události 

 
Jičín – město pohádek 

 

Studenti Praktické školy zavítali 10. září 

2015 do města Jičín. Protože se nám minulý 

rok v Jičíně moc líbilo, jeli jsme se na 

festival Jičín město pohádky, podívat letos 

znovu. Opět jsme se procházeli mezi princi, 

princeznami, skřítky, vodníky a dalšími 

pohádkovými postavami. Kreslili jsme 

pohádky, navlékali korálky, sledovali 

vystoupení herců, navštívili obrázkové 

muzeum Radka Pilaře, ale i peklo a nebe. 

Prostě bylo toho moc! Všem dětem se výlet 

moc líbil a těší se na další.                                                                       Informuje p. uč. R. Balková 

 

 

Letiště 
15. září 2015 se vydala Praktická škola na letiště do Technologického centra v Hradci 

Králové. Již minulý školní rok jsme dostali pozvánku na akci „Už to vím“. Pořadatelé nás 

přivítali v krásně opravené budově a připravili si pro nás soutěže s obrázky. Protože nám to 

šlo moc dobře, dostali jsme odměny- sladkosti, bloky, tužky a omalovánky. Pak jsme byli u 

paní mýdlařky a viděli jsme, jak se vyrábí mýdlo, které krásně vonělo po různých olejích a 

bylinkách. Každý jsme si vzoreček odnesli domů. Nakonec jsme byli u pana fotografa, který 

nám udělal profesionální fotky a slíbil nám, že je pošle do školy. Určitě se ostatním 

pochlubíme. Na závěr jsme si prohlédli vrtulníky a malá letadla. Mohli jsme si zkusit, jak se 

v letadle sedí panu pilotovi.           Informuje p.uč. R. Balková 

 

   
 

 

http://specialnihk.rpdata.cz/?p=7299
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"Prázdniny jsou bezva, ale škola je bezvadnější" 
Praktická škola pořádá pravidelná odpolední setkávání žáků, rodičů a pedagogů, jejímž 

hlavním cílem je strávit alespoň nepatrný čas dohromady, mimo školní lavice. Tento čas 

přispívá k upevnění vztahu nejen mezi samotnými žáky, ale také mezi žáky a pedagogy, 

rodiči a pedagogy a napomáhá i posílení vztahu mezi dětmi 

a rodiči. To vše vede k vzájemnému poznání.  

Formou zábavných, sportovních aktivit, her a soutěží, jsou 

všichni zúčastnění zainteresováni a stávají se tak aktivními 

články týmu. Všechny nás pojí touha zvítězit, užít si 

legraci, a to vše v přítomnosti pohodové atmosféry. 

Nechybí prostor ani pro posezení u drobného pohoštění s 

možností povídat si, sdělit si své zážitky a dozvědět se o 

každém o něco víc.  

 V pondělí 14. září 2015 se na zahradě naší školy, 

uskutečnilo první z cyklu společných setkávání, které 

nám dalo možnost setkat se po letních prázdninách a 

stálo to opět za to! Novinkou tohoto zářijového 

setkání bylo slavnostní přivítání nových žáků, kterým 

byly předány vlastnoručně vyrobené šerpy z dílny 

p.uč. Daňkové a p.uč. Martínkové. Šerpování bylo 

více než netradiční, protože k symbolickému pasování byla použita naběračka a vařečka. 

Tento obřad se tak vepsal do tradic Praktické školy a budeme se snažit o jeho udržení i v 

dalších letech. Nové žáky, kamarády, jsme tímto přijali mezi "své" a stali se tak platnými 

žáky a kamarády naší Praktické školy. Druhou novinkou byla přítomnost i netřídních učitelů, 

kteří na Praktické škole vyučují. Jednotlivě byli představeni rodičům, kteří tak měli možnost 

osobního kontaktu. Akce se vydařila a my se těšíme na další setkání, které nás čeká již v 

listopadu s názvem "Dýňová párty."                                              Informuje as.ped. Jana Luňáková 

 

                                                                                                           

 

 

 



6  
 

Pohádkový les 

Akce, pořádaná sdružením Práce invalidů, se konala v neděli 13. září v Hradeckých lesích. 

Cílem této akce bylo prostřednictvím 8 stanovišť rozmístěnými v lese, připravit zábavné 

aktivity pro děti. Na jednotlivých stanovištích se prezentovala zařízení, která jakýmkoliv 

způsobem pomáhají dětem s různým typem postižení. Jednotliví zástupci byli převlečení za 

pohádkové bytosti. I naše škola měla své stanoviště č. 3, kde si děti vyzkoušely hru Boccie a 

pokusily se se zavázanýma očima roztřídit různé tvary a ty vkládat do správných přihrádek. 

Pro mladší děti byla verze se zrakovou kontrolou. Většina dětí konstatovala, jak je tato 

činnost výrazně jiná, těžší, pokud máme k dispozici pouze hmat nikoliv zrak. Věková hranice 

dětí byla nejčastěji mezi 3 a 6 rokem. I my jsme 

představovaly s kolegyní Ivou Novákovou, 

pohádkové bytosti: Rusalku a Puškvorce.  

Trasa vedla k Rytířskému hradišti, kde 

odměnou pro všechny zúčastněné bylo 

občerstvení v podobě guláše a dětem byly 

předány drobné ceny. Akce velmi příjemná, 

vydařená, počasí přálo a účast byla mnohem 

vyšší než pořadatele očekávali.                                                                                     

Informují: as.ped. Jana Luňákova, Iva Nováková.                                               

                                                                      

Pod plachtami  v Hradci Králové 

V Královéhradeckém muzeu jsme prožili 22.9.2015 krásné dopoledne plné dobrodružství a 

vyprávění o starodávných zámořských plachetnicích. 

Povídali jsme si o stavbě lodí, plavbě po oceánech, mořích a objevování nových zemí. 

Nejvíce nás zaujala hra na námořníky, pobyt v podpalubí a střílení z děla. 

Všem můžeme tuto krásnou výstavu vřele doporučit.                          Vaši kamarádi ze tříd A5, A3, A1 
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Sportovní události 

 
Přespolní běh 
 
Ve středu 16. září 2015 se uskutečnilo školní kolo v PŘESPOLNÍM BĚHU. Zasportovalo si 

24 dívek a 37 chlapců. Potěšila nás i účast žáků praktické školy, kteří jsou již v kategorii žen a 

mužů. Běhali jsme v prostoru kolem řeky Labe u fakultní nemocnice, bylo krásné počasí, 

nedošlo k žádnému zranění. Prostě vše fungovalo na jedničku. Všechny závodníky chválíme a 

ty nejlepší vyšleme reprezentovat naši školu na  mistrovství ČR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky závodů 

 

Mladší žáci   Starší žáci 

1. Koloman Gábor  1. Josef Horváth 

2. Lukáš Pajak  2.Nikolas Ferenc 

3. Adrian Duna  3. Dominik Adámek 

 

 

Mladší žákyně  Starší žákyně   Ženy 

1. Andrea Tikalová  1. Denisa Ferencová  1. Kateřina Voženílková 

2. Klaudie Žigová  2. Lucie Čurejová  2. Lucie Bělková 

3. Natálie Bogolová  3. Karolina Doležalová 3. Aneta Šimůnková 
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Turnaj v malé kopané 
 

Dne 25.9.2015 se odehrál turnaj v malé kopané 

v Novém Bydžově a naši kluci úspěšně obsadili 2. 

místo. Za školu reprezentovali: Koloman Gábor, 

Dominik Adámek, Petr Kubeník, Daniel Ferenc, 

Roman Repaš, Adrian Duna a Patrik Bogol. Ještě 

jednou gratulujeme! 
Informuje p.uč. D. Ninger 

 

 

 

 

Adaptační kurz 
Od středy 23. 9. do pátku 25. 9. se konal již čtvrtý ročník adaptačního kurzu. Byli jsme 

ubytováni v chatkách v kempu, který bezprostředně sousedí se Stříbrným rybníkem 

v Malšově Lhotě. První den se všichni účastníci během dopoledne seznamovali mezi sebou i 

instruktory lanového centra pomocí různých týmových her. Po obědě jsme pak vyrazili na 

lanové překážky. Ti, kteří si netroufli na lana zavěšená ve velké výšce, využili nízké lanové 

překážky s případnou dopomocí instruktorů i učitelů při jejich překonávání. Unavení lezci si 

mohli odpočinout u různých logických her, trampolín, minigolfu a dalších atrakcí v lanovém 

centru. 

  

Druhý den byl celý věnován sjíždění řeky Orlice. Měli 

jsme k dispozici tři nafukovací rafty, do kterých jsme 

se pohodlně vešli. Všichni měli své pádlo i záchrannou 

vestu, takže nemusel mít nikdo strach z hluboké vody 

a proudu. Cestu z Krňovic do Svinar jsme i 

s hodinovou přestávkou na opékání buřtů zvládli za 

čtyři a půl hodiny. Ze Svinar pak musel každý po 

svých až ke "Stříbrňáku". Jako závěrečná aktivita 

adaptačního kurzu byly společenské hry v klubovně 

pod vedením instruktorů. V jedenáct hodin večer byl na chatkách úplný klid, protože program 

kurzu všechny zmohl. V pátek ráno jsme se po snídani sbalili a vyrazili ke škole, kde byl i 

rozchod.                                                                         Informuje p. uč. P.Záleský 



9  
 

Obrázková křížovka 

      1.       

     2.        

    3.         

     4.        

   5.          

  6.           

7.             

 8.            

 

1. 2.  3.  4.     

5.  6.    7.         8.  

 

TAJENKA:…………………………………………………………………………………… 

http://www.bing.com/images/search?q=zel%c3%ad&view=detailv2&qft=+filterui%3alicense-L2_L3&id=59A13CDAD7DC37E1CBAAF1FF6CF4DB3308571ECF&selectedIndex=3&ccid=G6PcIZTG&simid=608005286452003381&thid=OIP.M1ba3dc2194c691a7e898b0a5541adcc2o0
http://www.bing.com/images/search?q=petr%c5%beel&view=detailv2&qft=+filterui%3alicense-L2_L3&id=B682AA6D730566D5D535E27493985FA9C0047E81&selectedIndex=11&ccid=XLobEM3W&simid=608036682661957081&thid=OIP.M5cba1b10cdd688c6835a8820e87f4002o0
http://www.bing.com/images/search?q=sal%c3%a1t&view=detailv2&qft=+filterui%3alicense-L2_L3&id=E2C094075B58D7DF3A9FFC12B070A5030C2EB1EF&selectedIndex=10&ccid=tEYE7g%2bd&simid=607990417274570237&thid=OIP.Mb44604ee0f9d4bacad796fb3a8b96cc8o0
http://www.bing.com/images/search?q=celer+%c5%99ap%c3%adkat%c3%bd&view=detailv2&qft=+filterui%3alicense-L2_L3&id=010119669114460841CB2C5DF76EC50CFE950C1D&selectedIndex=0&ccid=mlM2buH4&simid=608053076547797794&thid=OIP.M9a53366ee1f8c37512d60f38ea2d507co0
http://www.bing.com/images/search?q=%c4%8desnek&view=detailv2&qft=+filterui%3alicense-L2_L3&id=6820BD99341B37D24FBA76310482D4ED883EB591&selectedIndex=2&ccid=STQgR1%2fx&simid=608018480593372617&thid=OIP.M493420475ff1955ffd7e9f94ff750a1aH0
http://www.bing.com/images/search?q=paprika&view=detailv2&qft=+filterui%3alicense-L2_L3&id=4D89CB1D2B8277DD6BD96664F6E0D2CDE53D8642&selectedIndex=9&ccid=I85N%2b6Yx&simid=608026198640493834&thid=OIP.M23ce4dfba631e54a5b92b2e037c9b89fo0
http://www.bing.com/images/search?q=kedluben&view=detailv2&qft=+filterui%3alicense-L2_L3_L5_L6&id=E806E87A95AAF9D270D53144C8717B6E0B7DA274&selectedIndex=0&ccid=ChSwb1Qa&simid=607986577569089365&thid=OIP.M0a14b06f541a0b0d714af8a00d928553o0
http://www.bing.com/images/search?q=okurka&view=detailv2&qft=+filterui%3alicense-L2_L3&id=9A4D19B17FD12E6E5D56AB02AEF914B9BFB4371E&selectedIndex=2&ccid=9B0xQ3Xm&simid=607998740913391193&thid=OIP.Mf41d314375e66f1cdbc16eb869808abco0
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Zeměpisný kvíz 

1. Vybarvi a pojmenuj kraj, ve kterém žijeme:  

 

2. Vyber řeku, která protéká Hradcem Králové: 

a) Labe a Orlice  

b) Labe a Vltava 

c) Sázava a Vltava 

 

3. Vyber pohoří, ve kterém se nachází hora Sněžka: 

 

n) Šumava 

o) Český les 

p) Krkonoše 

 

4. Vybarvi na mapě hlavní město ČR a pojmenuj: 

 
 

Vyber správnou odpověď a písmeno zapiš do tajenky: 

 

Tajenka:  ___  ___  ___  ___ 

l) pardubický 

m) královéhradecký 

n) zlínský 

a) Praha 

b) Brno 

c) Ostrava 

http://www.bing.com/images/search?q=mapa+%c4%8dr&view=detailv2&qft=+filterui%3alicense-L2_L3&id=1FC28AEA9F0519CC93389A5BDA03F4E17C08AE25&selectedIndex=28&ccid=XGU%2bM2aS&simid=608020980255427374&thid=OIP.M5c653e33669244df0f3ec24e75471ee5o0
http://www.bing.com/images/search?q=mapa+%c4%8dr&view=detailv2&qft=+filterui%3alicense-L2_L3&id=1FC28AEA9F0519CC93389A5BDA03F4E17C08AE25&selectedIndex=28&ccid=XGU%2bM2aS&simid=608020980255427374&thid=OIP.M5c653e33669244df0f3ec24e75471ee5o0
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Přírodovědný kvíz 

1. Který jehličnatý strom opadává? 

o) smrk 

p) modřín 

q) jedle 

 

2. Kteří ptáci na zimu odlétají? 

o) špaček, čáp, vlaštovka 

p) kos, vrabec, husa 

q) vrána, drozd, sýkora 

 

3. Vyber podzimní ovoce: 

b) jahoda, meruňka 

c) mandarinka, pomeranč 

d) jablka, švestky 

 

4. Na kterém obrázku je exotické ovoce mango: 

x)  y)   z)    

 

5. Na kterém obrázku je luční květina? 

i)    j)   k)  

6. Jak se jmenuje strom, na kterém rostou kaštany 

k) bříza bělokorá   

l) dub letní  

m) jírovec maďal 

 

Vyber správnou odpověď a písmeno zapiš do tajenky: 

 

Tajenka: ___  ___  ___  ___  ___  ___ 

 Autorka školního časopisu Mgr. Lenka Rybová. 

http://www.bing.com/images/search?q=exotick%c3%a9+ovoce&view=detailv2&qft=+filterui:license-L2_L3&id=D08FD75E8B1EFE7550E1D40BEA069DEF15F40639&selectedIndex=4&ccid=EJB5Igrq&simid=608022264458379955&thid=OIP.M109079220aea9b35380051d47c48c7b8o0
http://www.bing.com/images/search?q=exotick%c3%a9+ovoce&view=detailv2&qft=+filterui%3alicense-L2_L3&id=EAAA3C3D0602682E9EE88704BCE6ECEA6076D5CB&selectedIndex=7&ccid=55J%2fcY1Y&simid=607997095937967388&thid=OIP.Me7927f718d58e159178262e16e6172a3o0
http://www.bing.com/images/search?q=mango&view=detailv2&qft=+filterui%3alicense-L2_L3&id=2C9F7ADF526DB2D4754FDFF746251B0496E2371D&selectedIndex=1&ccid=dYXirHTD&simid=607991405114490884&thid=OIP.M7585e2ac74c3c62882c7478ad9b1146cH0
http://www.bing.com/images/search?q=lu%c4%8dn%c3%ad+zvonek&view=detailv2&qft=+filterui%3alicense-L2_L3_L5_L6&id=B2DADD982B1C490BF50003B2480D85EE5558AA14&selectedIndex=1&ccid=%2fjAh%2b0Qm&simid=608045775100641646&thid=OIP.Mfe3021fb442676ec33b17964b29425d5o0
http://www.bing.com/images/search?q=pampeli%c5%a1ka&view=detailv2&qft=+filterui%3alicense-L2_L3&id=E0696AF1928B2055AE0E5778FB6499FB7131CC5F&selectedIndex=7&ccid=S9jtjhpo&simid=608035531612292972&thid=OIP.M4bd8ed8e1a685a004eeb446d08b02ae6o0
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/06.2010a_white_Rosa_wp1.jpg

