
KUK 

Kulturní akce 

TONGO 

Již tradičně jsme v listopadu navštívili Tongo a užili si pohádkové, sportovní dopoledne. 

Děti skákaly na velkých trampolínách, prolézaly strašidelným hradem, hrály fotbal, jezdily na 

kolech i trojkolkách, zdolávaly vrchol sopky a některé se i nechaly spolknout obří rybou.  

    

Prostě paráda! Velký dík opět patří pracovníkům Tonga, kteří nám tento zážitkový areál 

pronajmou na celé dopoledne jen a jen pro naše děti.               Informuje Nora. Málková 

 

DĚTI DĚTEM 

Dne 23. listopadu připravili žáci z 8.A pro děti 

ze speciální a praktické školy tradiční akci Děti 

dětem. Na 10 stanovištích měly děti možnost si 

vyzkoušet své dovednosti či šikovnost. Některé 

úkoly byly s podzimní tematikou: např. počítání 

s ježkem, skládání draků, jiné se už blížily zimě 

či vánočním dnům – slalom mezi vločkami, 

stavění sněhuláka, pletení čepice, lov kapříků či 

zdobení vánočních stromečků. Bylo fajn, jak si 

osmáci rozumí se svými spolužáky. Bylo fajn, 

jak je bavilo, že se na chvíli stali učiteli. Ukazovali, vysvětlovali, radili, chválili. Všem 

zúčastněným děkujeme a těšíme se na další podobnou akci.          Informují 8.A a Marie Chmelařová 

 

 



 

VÁNOCE SE BLÍŽÍ – OSMÁCI PEČOU 

Podívejte se, jak se připravují perníčky. Do mísy se dají patřičné ingredience, zamíchá se to, 

nechá odpočinout a jupííí – mísíme, hněteme, mísíme, hněteme. A pak to přijde: po pečlivém 

vyválení vykrajujeme, vložíme do trouby. Ooo, už se line vůně úžasná. Podívejte se, jak se 

nám povedly… 

 
 

VÝSTAVA VE FLORISTICKÉ ŠKOLE 

Blíží se vánoční svátky – tak vzhůru 

pro inspiraci vánoční výzdoby. Kam? 

Přeci do Floristické školy 

v Jiráskových sadech. V pátek 25. 11. 

2016 jsme obdivovali nápaditost 

studentů, kteří se nebojí 

experimentovat s různými přírodními 

materiály. Jejich vánoční dekorace 

byly krásné a potěšily. Další hezkou 

vánoční výzdobu a milé prostředí 

jsme si užili u našich sousedů – na 

odborném učilišti 17. listopadu. Zašli 

jsme na Den otevřených dveří a 

nadšeně poslouchali výklad paní učitelky, která nás po celém učilišti provedla a všechno 

ukázala. Mnozí z nás už vědí, kam po základní škole nastoupí…             Informuje M. Chmelařová 

KNIHOVNA „VELRYBA“ 

Ve čtvrtek 1. 12. se třídy S2 a A1 vydaly na povídání o Mikulášovi  do knihovny Velryba. 

Přivítaly nás dvě krásně okřídlené Andělky, a slíbily, že když děti nebudou zlobit, čerta na nás 

dnes nepozvou. Obě třídy měly připravený krátký program, který ukázaly, a na oplátku si po 

poslechu pohádky a hledání postaviček mezi regály mohly samy udělat malého papírového 

andílka, a prohlédnout si knižní novinky. Někteří neodolali známým hračkám a stavebnicím, 



takže čas velmi rychle utekl a už jsme se zase vraceli do školy.  Děkujeme všem dětem za 

nacvičený program a paním knihovnicím za milé přijetí. Informuje Olga Slováková, Nora Málková 

  

 

Sportovní akce 

24. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE STOLNÍM TENISU 

Ve dnech 2. – 3. 11.2016 se konalo již 24. mistrovství České republiky ve stolním tenisu. 

Každoročně je pořádáno naší školou a sportovním klubem Integra, jehož jste mnozí 

členi.  Letos k nám přijelo 70 hráčů z celé republiky, ze 7 regionů a byli zde opravdu skoro 

všichni, kteří ve stolním tenisu něco znamenají. 

Atmosféra, byla tradičně vynikající, svědčící o 

vysoké sportovní a společenské úrovni 

zúčastněných. Letos byly opět základní skupiny 

odehrány v obou tělocvičnách. Ve středu byly 

odehrány základní skupiny ve všech kategoriích. 

Navazovalo kolo útěchy, které je zařazováno, 

aby si hráči zahráli co nejvíce a ideálně 

s rovnocennými soupeři. V soutěžích čtyřher 

(hraných od počátku vyřazovacím způsobem 

byly soutěže zakončeny finálovými boji. 

Ve čtvrtek již soutěže gradovaly vyřazovacím 

systémem.  

Finále letos byla odehrána v jednom čase, právě 

pro atraktivnost zápasů. 

I pro samotné hráče je nástup finalistů ke 

stolům, jejich jmenovité představení a 

doprovodný potlesk silný zážitek. Divácká 

kulisa a fandění, tento zážitek ještě umocnily. 

Ve většině kategorií, díky vyřazovacímu 

systému byly zápasy opravdu dramatické a 

kvalitní. 

Všichni zúčastnění reprezentanti, a byli zde 

opravdu všichni z rozšířeného reprezentačního 

výběru, prokázali oprávněnost svého postavení 

herními výkony. Kromě potenciálního 



reprezentanta Vládi Gittlera a Bedřicha Bulavy, se mezi ně nikdo nedokázal vklínit. A 

souboje mezi nimi samými byly opravdu velmi vyrovnané, nebyla nouze o překvapení. 

Zkrátka – velký sportovní svátek!  

 

 

I my jsme měli na MČR svoje zástupce! Integru a školu reprezentovali: 

Jana Feixová, Filip Zahálka, Denis Ksandr, Leo Matyáš, Ester Hájková z Chlumce n/C 

 

A jak se jim dařilo? Skvěle!!! 

Denis Ksandr            –          2. místo v kategorii juniorů 

Jana Feixová             –           3. místo v kategorii žen a    juniorek        

Ester Hájková           –          1. místo v kategorii žákyň 

„Pořadí národů“ s obrovským náskokem vyhrál Východočeský region, ale je potřeba si 

uvědomit, že to je důsledek koncepční práce a systematického tréninku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MČR V NOHEJBALE 

Dne 24. - 25. 11. se naši chlapci zúčastnili Mistroství 

České republiky v nohejbale v Kadani. Celkově se 

umístili na 4. místě. Naši školu reprezentovali: Nikolas 

Ferenc, Koloman Gábor, Patrik Bogol a Adrian Duna. 

 

 

 
 



EVVO akce 

TROPICKÝ DĚŠTNÝ LES 

V letošním školním roce se opět rozjely 

přednášky, které pro nás připravuje Společnost 

pro trvale udržitelný život (STUŽ). Jsou to 

smysluplná setkání našich žáků s lidmi, kteří nás 

chtějí vyburcovat k zamyšlení o tom, jak žijeme 

a jak budeme žít. Promítají nám obrázky 

zajímavých míst, ukazují, jak někde jinde chrání 

přírodu nebo žijí mezi odpadky. I máme na 

výběr. Můžeme se přidat k těm, kteří přírodu 

chrání nebo být těmi, kteří cokoliv kolem sebe 

odhodí a nezáleží jim na prostředí kolem nás. 

25. října a 8. listopadu 2016 naši školu navštívil biolog, cestovatel a ochranář p. Králíček se 

svojí přednáškou o tropickém deštném lesu.  

Promítal nám obrázky z Jižní Ameriky, ukazoval zvířata či rostlinné „poklady“, které žijí a 

rostou v tamějším pralese. Už víme, jak vypadá strom kakaovník a jeho plody, víme, jak se 

stromy splývá had křovinář, víme, jak obyvatelé malé vesnice v Kolumbii třídí odpady. Celý 

program byl nesmírně zajímavý a poučný. 

 

SBĚR KAŠTANŮ A ŽALUDŮ 

V měsících říjnu a listopadu  

probíhal sběr kaštanů a žaludů. Do 

sběru se zapojily bohužel jen 

některé třídy nebo jednotlivci. 

Přesto se nám podařilo nasbírat 250 

Kg lesních plodů, které jsme 

odevzdali lesníkovi pro divoká zvířata. A kdo si zaslouží 

odměnu a poděkování? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.A.                          Nikolas Miko 5 kg 

2.A. Adam Gotzl 80 kg 

3.B. Nikolas Bano 10 kg 

5.A. Tereza Nováková 6 kg 

 Jakub Drahušinec 7 kg 

 Romana 
Kačmariková 

3 kg 

7.A. Lukáš Konečný 13 kg 

 Roman Konečný 7 kg 

 Lukáš Kocourek 5 kg 

 Marek Petružálek 9 kg 

 Nikolas Horváth 3 kg 

 Nikolas Ferenc 7 kg 

 Marek Zubaj 3 kg 

 Vojtěch Kubeník 7 kg 

A 1 Matěj Kulič 20 kg 

 Barbora Mičudová 15 kg 

 Tadeáš Urban 10 kg 

A 5 Matěj Tuček  

R 3 Krupková 10 kg 

R 4  Lukáš Novák 2 kg 

 Celá třída při 
vycházkách 

3 kg 

PrŠ 3 Josef Vitvar 5 kg 



Přesmyčky 
Vylušti slova a spoj se správným obrázkem 

VKALOČ……………………………. 

 

ÍHSN………………………………….. 

 

SIPRONEC……………………………. 

 

EKDÁR………………………………… 

 

PRKA………………………………….. 

 

OBYAZDO……………………………….. 

 

STROČEKME…………………………… 

 

LÍJME…………………………………….. 

 

 

 


