
KUK 

Kulturní akce 

Divadlo Kalich 

V sobotu 1. října 2016 se pražské divadlo 

Kalich stalo opět místem, které navštívili 

mladí umělci z divadelního souboru 

Slunovrat. Tentokrát zhlédli příběh lásky a 

ztraceného bájného města Atlantidy. 

Muzikálové písně „Atlantidy“ nás provázely 

celým představením. Známé písně Miro 

Žbirky, nás provázely dobrodružstvím, které 

zažívali hlavní hrdinové příběhu. Muzikál se 

opět stal neopakovatelným zážitkem pro 

hradecké publikum. Příjemně strávené 

odpoledne bylo pro všechny odměnou za divadelní práci v souboru.        Informuje Lenka Rybová 

ZÁKULISÍ ČESKÉ TELEVIZE 

 

V úterý 4. října 2016, se skupina žáků a učitelů, složená ze tříd 8. A, S 2 a PRŠ 3, vydala na 

výlet do Prahy. Impulsem byla nabídka od organizace, pořádající akci 72 hodin, k prohlídce 

zákulisí České televize na Kavčích horách. 

Ráno jsme se sešli v deštivém počasí na autobusovém nádraží a žlutým spojem se přesunuli 

na Černý Most. Metrem B a C jsme dojeli k autobusu MHD (121) a na druhé stanici 

vystoupili. Budovy televize jsou rozsáhlé už z venkovního pohledu, uvnitř pak je hotový 

labyrint chodeb (přes 40 km…), ale barevné značení, jako v některých nemocnicích, 

nenajdete. Ve vrátnici jsme se rychle občerstvili a dali si věci do šatny. Ujali se nás dva 

průvodci, kteří nám nejdříve řekli něco k historii a současnosti zpravodajského i kulturního a 

sportovního média, a pustili krátký film, který ukazoval průřez činnosti. Protože je to televize 

veřejnoprávní, která dle svých stanov patří všem českým občanům, klade důraz na to, aby 



pořady byly atraktivní pro každého z nás. Rozdělili jsme se na dvě skupiny, aby nás nebylo 

tolik, a vyrazili na prohlídku. Prohlédli jsme si hlavně dvě studia při pracovním natáčení – 

v jednom studiu byla (jako ve vlaku jedoucí) Aneta Langerová, ve druhém skřítek František a 

moderátorka Kouzelné školky. Po chodbách, kterými jsme se přesunovali, bylo vidět různé 

kulisy k dalším dětským i dospěláckým pořadům, neustále jsme míjeli kulisáky a kostyméry 

s vozíky a věcmi k natáčení. Schody nás vedly nahoru a dolů, byl to téměř turistický výkon. 

Na závěr prohlídky bylo možné vyzkoušet si jednoduchý kostým, kulisu nebo… práci 

kameramana!  

To se líbilo dětem nejvíc a hlavně kluci přecházeli od jedné kamery ke druhé, porovnávali, 

jestli se kamery v něčem liší, a bavili se i u moderátorského pultu se čtecím zařízením. Tady 

jsme se mohli všichni vyfotit. Před odchodem z televize jsme všichni dostali malý dárek – 

notes, propisku a gumový náramek na ruku, abychom si na tento výlet déle a raději 

pamatovali. Cesta zpátky už byla se sluníčkem, utekla v klidu, krásným zážitkem jsme se 

pochlubili všem rodičům, kteří k autobusu přišli vyzvednout své děti. Děkuji dětem za vzorné 

chování, výbornou reprezentaci školy, kolegům za pomoc s organizací, paní ŠIilingerové za 

nabídku účasti na akci.               Informuje Olga Slováková 

 

Labyrint divadla Drak 

 Pravý podzimní den, ve středu 5. října, jsme 

příjemně strávili ve studiu divadla Drak, 

v Labyrintu. Klasická pohádka „O dvanácti 

měsíčkách“ zaujala malé, velké diváky i 

dospělé. Vynikající výkon jedné herečky 

Ivany Bílkové, originální rekvizity a kulisy 

vytvořily přátelskou atmosféru a vzájemnou 

spolupráci mezi diváky a herečkou. Loutková 

hra po celou dobu představení neztrácela na 

intenzitě, dramatičnosti, ale i laskavosti a 

úsměvu. Po představení naši žáci ze speciálních tříd, nejvíce ocenili možnost zahrát si 

s loutkami a zblízka se podívat na originální rekvizity. Z divadla jsme si odnášeli inspiraci pro 

naši práci a těšení se na další vynikající představení divadla Drak.    Informuje Lenka Rybová 

http://specialnihk.rpdata.cz/?p=16565&future=all


Návštěva v divadle Drak 

Jak se stát nesmrtelným? Existuje na to trik! 

Divadelní představení, které je poctou světu 

kouzel, filmu a imaginace jsme zhlédli 

v divadle Drak dne 18. října 2016. 

Jmenovalo se Poslední trik Georgese 

Mélièse a určitě se na něj jděte podívat.        

Informuje 7.A, 8. A + M. Chmelařová 

 

Rozmarýnek - Dubínek          

Sobotní odpoledne 15. října 2016 jsme věnovali žákům mladšího školního věku s poruchami 

autistického spektra a jejich rodičům. Podzimní akce CESTA ZA POKLADEM aneb 

PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKEM DUBÍNKEM  pořádaná zájmovým kroužkem Rozmarýnek se 

konala v hradeckých malšovických lesích.  

  
Akce se zúčastnilo celkem 11 žáků naší školy v doprovodu svých rodičů a sourozenců. Přálo 

nám krásné počasí, které při putování lesem dokreslovalo kouzelnou atmosféru podzimní 

tématiky, do níž byla celá akce laděna. Děti se spolu s rodiči vydaly po asi 1,5 kilometrů 

dlouhé trase označené oranžovými fáborky. Po cestě děti hledaly 15 úkolů, při nichž 

poznávaly přírodu lesa v období podzimu. Úkoly se týkaly jak nejrůznějších teoretických 

znalostí, které děti poznávaly a prožívaly přímo v terénu, tak i kreativity, hudebních znalostí a 

dovedností i fyzické a motorické zdatnosti.  

V cíli je pak čekalo zasloužené překvapení – poklad skřítka Dubínka, který je po celou cestu 

provázel. Akce se nám líbila, děti si domů odnášely radost ze zážitků, pamětní medaili, 

skřítka Dubínka a jeho truhličku se sladkým pokladem.                          Informuje Lenka Lukešová 

 

    
 

 



Drakiáda 

V měsíci říjnu nám počasí nepřálo, vítr nefoukal a často pršelo. 

Několikrát jsme odložili pouštění draků v rámci školní drakiády. 

Přesto si někteří počkali na „správné“ počasí a své draky 

vyzkoušeli.        4.A + B. Novotná 

…V rámci sběru přírodnin jsme byli zkusit, jestli fouká vítr - 

nebyla to žádná sláva a kluci si zaběhali. Na trávě už bylo hodně 

listí, které klouzalo - zvolili jsme asfaltku za hasičským hřištěm a 

tam bylo dost prostoru pro všechny. Metůdkův drak se osvědčil 

nejlépe, vznášel se nám nad hlavami nejdéle, posíláme pozdrav 

všem na škole.                      S2 + O. Slováková 

 

   

Sportovní akce 

Malá kopaná – Nový Bydžov 

Chlapci 2. stupně odehráli turnaj malé 

kopané v Novém Bydžově a obsadili 2. 

místo. Turnaje se účastnilo celkem 4 

družstva (Nový Bydžov, Chlumec nad 

Cidlinou, Trutnov a Hradec Králové). Naši 

školu reprezentovali: Koloman Gábor, 

Patrik Bogol, Nikolas Ferenc, Daniel 

Ferenc, Samuel Ferenc, Petr Pajak. 

Informuje David Ninger 

 

Stolní tenis – školní kolo 

 

V úterý 4. 10. 2016 se v naší škole 

uskutečnilo školní kolo ve stolním tenise. 

Zúčastnilo se ho 6 hráčů a všem patří 

poděkování za bojovnost a vzorné 

chování. Nejlepší hráči postoupili do 

regionálního kola. 

                                         Informuje Leoš Palička 

 



Závody horských kol MČR – 7.- 8. 10. Sruby 

 Letošní rok byl zcela mimořádný. Nejenom, 

že jsme dostali od SK Integra zcela nová, 

krásná horská kola, ale navíc naši sportovci 

přistoupili k akci doslova se vzornou 

tréninkovou pílí. Jasné je, že za ten měsíc, co 

kluci chodili do školy, se zase tolik kilometrů 

nenajezdí, ale trénovalo se několikrát týdně a 

bylo to na výkonech hodně vidět. Řazení 

zvládali naši cyklisté bravurně, ale hlavně – 

točily se jim nohy a jelo to! 

Proto jsme s klidným svědomím vyrazili na 

republiku do Srubů, vesnice u Chocně, ubytováni jsme byli v blízkých Chroustovicích na 

učilišti. Ve Srubech nás čekaly opravdu nádherné tratě – v pátek časovka do vrchu a v sobotu 

hromadný závod. Přestože počasí tento víkend nebylo ideální, tak na závod vyšlo skvěle. Ani 

kapička! 

Startovní pole bylo velmi početné a kvalitní, škoda, že s námi nejela žádná cyklistka, měla by 

šanci! 

A jak reprezentovali naši kluci? Skvěle! Nejenom, že prodali to, co měli natrénováno, ale 

především k závodům přistoupili zodpovědně a „makali“. Odměnou jim byly výsledky. Na 

první místo sice museli zapomenout, to si v obou dnech suverénně odnesl Robert Puddu 

z Prahy, kluk, který ročně nejezdí na kole 6.000 kilometrů!!!! Tak to je soupeř opravdu silný. 

S tím se bez podobného tréninku nedá závodit. 

Z našich byl nejlepší chlumecký Honza Čonka, který si vyjezdil nádherné 2. a 3. místo, 

celkově byl z obou závodů třetí. 

Z Hradečáků byl nejlepší Lukáš Pajak, který obsadil z 24 

závodníků krásné 6 a 4. místo, následován Markem 

Petružálkem, který zajel dvakrát 7. místo. Petr Pajak, který 

jel jako náhradník za Romana Repaše a tím nejméně natrénoval, 

si odvezl 11. a 12. místo, tedy v první polovině startovního pole. 

Výsledky skvělé na tak silnou kategorii – startovalo 24 

závodníků. Z pohledu trenéra naše reprezentanty musím 

pochválit za vzorný přístup k závodům a tréninkovou píli!            

Informuje Pavel Svoboda 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://specialnihk.rpdata.cz/?p=16617&future=all


Regionální přebor ve stolním tenise 

Naše škola, ve které jsou skvělé podmínky pro 

stolní tenis, opět organizovala dne 19.10.2016 

regionální přebor Východních Čech ve stolním 

tenisu – tentokrát již sedmnáctý ročník.  

Regionální přebor byl opět velmi dobře obsazen – 

přijelo k nám celkem 79 hráčů a hráček ze 17 

oddílů, kteří soutěžili v deseti kategoriích. S nimi 

přijelo i 18 trenérů. Celkem nás v tělocvičně bylo, 

včetně rozhodčích, neuvěřitelných 117 účastníků.  

Atmosféra, s ohledem na počet účastníků, byla velmi rušná, ale sportovní a korektní. Byli 

jsme svědky opravdu krásných sportovních utkání a 

zvláště finálové boje byly opravdu ukázkou velmi 

kvalitního sportu. Aby taky ne, když se u našich stolů 

představilo i několik reprezentantů, kteří za pár dnů 

po turnaji odjeli na mistrovství Evropy ve stolním 

tenisu do Ruska – naše žákyně Jana Feixová, bývalá 

Vaše spolužačka Květa Telváková, Denisa Macurová 

a Ondřej Vitvar. Do reprezentace patří i náš Filip 

Zahálka.  

Škoda, že naši školu již reprezentovali jen bráškové 

Pajakové, nikdo jiný se na regionální kolo nenominoval 

a ani neprojevil zájem. Je mi to líto, protože stolní tenis 

na naší škole má vynikající podmínky a trenéry, spoustu 

úspěchů za sebou a nejsou noví zájemci. Nechcete to 

zkusit? Navázat na Vaše předchůdce?  

Všem zúčastněným děkuji za účast, organizátorům a 

rozhodčím za vzorný průběh a zajištění turnaje. 

Finančně akci podpořil Magistrát města Hradec Králové.       

Informuje Pavel Svoboda 

 

   
 



EVVO akce 
 

72 hodin 

Jsme i ve městě spolu s přírodou – je název letošního projektu 72 hodin v naší škole. 

Podzimní úklidová akce v prostorách školy i v jejím okolí se opět rozběhla s polovinou října – 

bylo možné se zapojit v rámci pracovního nebo přírodovědného vyučování. Hlavní dny byly 

13. a 14. 10. 2016, ale aktivity se pochopitelně konaly před i po tomto termínu. Některé děti 

se byly podívat na výlovu rybníka Roudnička a některé šly venčit pejsky do útulku a donesly 

jim drobné pamlsky. 

 Do projektu 72 hodin bylo přihlášeno 100 

našich žáků a pedagogů. K úklidu jsme 

dostali 3 pytle a 3 páry rukavic, a jako 

odměnu náramky a možnost si pro tyto 

účastníky objednat tričko. 

Ráda děkuji všem kolegům za výbornou 

motivaci dětí a studentů, všem, kdo se 

zapojili, děkuje naše příroda. 

Doufám, že uklizená místa budou aspoň 

chvíli v čistotě a přibývat bude jen spadané 

barevné 

listí.                                                                                       Informuje Olga Slováková – koordinátorka EVVO 

Akce 72 hodin na II. stupni a Pršce – POMÁHÁM, PROTOŽE CHCI  

Počasí přálo –  rukavice, pytle i nářadí, jsme měli 

připraveny, tak se šlo na TO! 

Do letošní akce 72 hodin se děti II. stupně a studenti 

praktické školy zapojili s velikou vervou. Uklízeli 

odpadky válející se v blízkém i vzdálenějším okolí 

naší školy a jak je vidět z fotek, některé „úlovky“ 

byly velmi zajímavé. Zkrášlovala se školní zahrada. 

Některé přerostlé keře byly silnými „muži“ z 8. a 9. 

ročníků vyřezány a zcela odstraněny. Takže díky, 

díky – dětem i pedagogům! Informuje Marie Chmelařová

            

Akce 72 hodin na I. stupni a ZŠS 

Plakát ve vstupní hale sděluje všem rodičům a návštěvníkům, že nejsme lhostejní a zapojíme 

se do akce. Děti se statečně pustily do boje s nepořádkem v okolí ulice Hradecké a 

Heyrovského. Nejvíce nepořádku dělají asi kuřáci a také se nám to potvrdilo, kolem paneláků 

spolu se sáčky od pochutin. 

Pytle byly plné během krátké chvíle plné a přírodě se ulevilo, vždyť nejsme líní dojít ke koši. 

Velice jsme se divili, kolik odpadků se (i přes mnoho dostupných košů) našlo. Uklízení by 



nám nevadilo, kdyby se nenašli noví nepořádníci, shodli se všichni, kdo se zapojili.  My už 

dobře víme, jak si poradit s odpadky a ostatní to naučíme! 

   

Výlov rybníka Roudničky 

Ve čtvrtek 13. října jsme se třídy S2, A5 a A7 vydaly na pozorování výlovu rybníka 

Roudničky. Ráno bylo konečně bez deště, ale protože v noci ještě nějaká kapka spadla, došlo 

k zpoždění začátku. Využili jsme tedy čas ke krátkému povídání s panem Myslivcem z 

Městských lesů. Dozvěděli jsme se, že kromě Stříbrného rybníka jsou všechny ostatní místní 

rybníky chovné, a obvykle jednou za dva roky se vypustí a chované ryby se prodají. Většinou 

jsou to kapři, cejni, štiky nebo sumci, o přírůstek se starají porybní, kteří rybám dodávají 

plankton, pšenici nebo jiné krmivo. V zimě je nutné rybám zajistit přísun kyslíku, když je 

hladina rybníka zamrzlá. Dozvěděli jsme se, že kapr se může dožít kolem 15 -20 let, a největší 

místní úlovek měl asi 18 kg. Občas se tu povede vylovit i kapitální kus sumce, ti se ale pak 

převážejí na rybník u Karlových Varů, kde jich žije víc, a slouží jako úlovky pro sportovní 

rybáře (tedy „Chyť a pusť!“). Konečně se povedlo rybník dostatečně vypustit, rybáři a 

pomocníci si oblékli nepromokavé gumové kalhoty, kabáty, a s holemi se vydali po obvodu 

zbylé vodní hladin, pleskáním dřeva o vodní hladinu plašili ryby, aby se jich o nejvíce dostalo 

k připravené síti u kádí. Netrvalo dlouho, a viděli jsme důsledné třídění vylovených ryb podle 

druhu a velikosti, chystala se váha na vážení úlovku, a práce všech zúčastněných statných 

mužů zdaleka neskončila, když jsme už museli zase zpátky do školy. Bylo nám sice už trochu 

chladno, ale zážitek to byl skvělý. Děkujeme za možnost se přijít podívat!  

Informuje Olga Slováková 

   



Přírodovědné křížovky 

 

    1.        
2.            
    3.        
 4.           
   5.         
  6.          
   7.         
    8.        
 

1.  2. 3.  4.  

5.  6.  7.  

8.  

 



Úkol: 

Nakreslete (Tajenka) a vyhledejte o ní informace a napište je. 

 

     1.        

   2.     '     

3.             

      4.       

      5.       

   6.          

      7.       
 

 

1. Na podzim opadávají…………………..ze stromů. 

2. V lese najdeme jedovaté……………………………. 

3. Do teplých krajin odlétají…………………………… 

4. Opadavý jehličnatý strom je………………………… 

5. Na podzim ve větrném počasí pouštíme ……………. 

6. Z jabloní se sklízejí…………………………………… 

7. Plody kaštanů rostou na jírovci………………………. 

 

 

 

 

 



Slovní hádanky 
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