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Kulturní akce 
Jičín – město pohádek je tradiční festival, který se koná na sklonku léta v měsíci září. 

Festival nabízí pestrý program pohádek nejen pro děti, ale i pro dospělé, různé soutěže, kvízy, 

atrakce a doprovodné programy. Letos jsme festival prožili neobvykle, nebyli jsme diváky, 

ale účinkující. 

   
Divadelní soubor Slunovrat přispěl svým tanečním vystoupením k obohacení zábavy a 

kultury. V pátek, 9. 9. v odpoledních hodinách, se na Valdštejnském náměstí na hlavním 

pódiu rozezněly písně Michala Hrůzy a jeho kapely Hrůzy. Soubor mladých tanečníků se 

představil ve vystoupení „Bílá velryba“. I když to byla již 3. repríza, nadšení, soustředění a 

profesionální výkon členů souboru ocenili diváci svým zaujetím a potleskem. Slunovratu se 

tak podařilo úspěšně reprezentovat svoji činnost v dalším českém městě. (dříve Hradec 

Králové, Praha).                 Informuje Lenka Rybová 

 

 

Pohádkový les 

 Dne 11. září se naše škola zúčastnila pořádání 

akce  

„Pohádkový les“ konané v hradeckých lesích 

pod záštitou Klubu invalidů. Startovalo se u 

„Lesního hřbitova“ a pro děti bylo připraveno 8 

stanovišť se zábavnou aktivitou přibližující 

problematiku zdravotních handicapů - 

zrakového, sluchového, pohybového, 

mentálního atd. U každého stanoviště 

návštěvníky přivítaly pohádkové bytosti, které měly děti za úkol poznat. Součástí programu 

bylo i malování na obličej, jízda na koloběžkách a hippoterapie. Celou akci zakončilo bohaté 

občerstvení u Rytířského hradiště.  

Informuje Nora Málková    

 

 

 



Divadlo DRAK  

Vyrazili jsme za kulturou do divadla Drak. Dne 14. září 

2016 jsme zhlédli nádhernou divadelní hru IKAROS. Hodně 

se tam zpívalo, herci hráli báječně. Vysvětlili nám, z jakých 

částí se skládá divadelní hra, prozradili nám, kdo vlastně 

vynalezl divadlo. Příběh to byl velkolepý, z dávné řecké 

minulosti. Ale také byl smutný. Malému Ikarovi umřela 

hned při narození maminka a tolik mu chybí… A jak to 

dopadlo? Musíte se jít podívat…                                   Diváci z 8.A 

 

 

 

 

Knihovna Malšovice 

V pátek 16. 9. 2016 se třídy S1 a S2 vydaly za dalším 

dobrodružstvím do knihovny v Malšovicích. Paní 

knihovnice nám opět připravila krásnou hodinu s 

českými dějinami - tentokrát z důležitého období 

knížecího: vyslechli jsme vyprávění o prababičce 

Ludmile, její zlé a mstivé snaše Drahomíře, jejím muži 

Bořivojovi a jejich povahově rozdílných synech - 

Václavovi a Boleslavovi.  

Václav měl povahu mírnou, nevýbojnou a snažil se věci 

řešit po dobrém; Boleslav byl oproti němu rozhodnější, 

neústupnější a řešil spory spíše vojenskou silou, než 

poplatky. Knížetem se stal Václav, ale jejich neshody 

nakonec vyústily do tragického konce. Během oslav 

křtin se spiklenci kolem Boleslava rozhodli Václava 

úkladně zabít ve chvíli, kdy šel na ranní mši, a nebyl 

tedy dostatečně ozbrojený. Událost, která se odehrála v tehdejší osadě Tetín, dnes známé jako 

Stará Boleslav, se každoročně připomíná 28. září - a v poslední době je naším státním 

svátkem. 

 

  



Boleslav svého činu následně litoval, dal Václavovy ostatku převézt do chrámu sv. Víta do 

Prahy, vybudoval mu důstojný oltář, a církev Václava svatořečila už v 10. století. Svatý 

Václav je také označován za patrona českých zemí, a podle pověsti je připraven, spolu s 

blanickými rytíři, zachránit naše národy v době ohrožení. 

Paní knihovnice nám pak přečetla krátké ukázky z dětských knížek, nechala nás prohlédnout 

obrázky a novinky ze svých dětských sbírek, a popřála všem úspěšný školní rok. 

Děkujeme za nahlédnutí do české historie, a těšíme se na další setkání na jaře. 
Informuje: Olga Slováková 

 

Prohlídka hasičské zbrojnice  

Ve čtvrtek 29. září se sedm žáků školy s doprovodem vyučujících 

vydalo do místní hasičské zbrojnice. Prohlídku jsme začali dotazy, 

jakou profesi vlastně hasič má mít? Základní vzdělání tady 

nestačí, je zapotřebí být nějak vzdělaným odborníkem – na opravu 

auta, na elektriku, na řízení nákladního vozu nebo autobusu… 

k tomu se přidává dobrá fyzická příprava (kliky, sedy, běh nebo 

plavání se testují každoročně), důležitá je psychická odolnost proti 

stresu a náročným situacím (při hromadných haváriích, požáru ve 

výšce apod.).  

Hasič musí vědět, jak poskytnout první pomoc, jak vysvobodit 

zraněné z poškozeného auta. Hasič musí vydržet váhu své výstroje 

– helmy, ohnivzdorným kalhotám, botám a kabátu, bombě na kyslík. To si někteří žáci chtěli 

vyzkoušet, a oblečení jen v helmě a kabátu je už přešly legrácky. Sledovali jsme, jak se 

vysouvá nejdelší žebřík v okolí, který dosáhne až do výšky 54 metrů, prohlédli si přívěs 

s materiálem pro hromadné nehody a také si sedli do autobusu, který je určen pro převoz 

nezraněných účastníků jakéhokoli neštěstí, ke kterému hasiči vyjíždějí. Otázek by ještě bylo 

hodně, a techniky na ukázání také…. 

Čas, vymezený pro návštěvu, utekl rychle. Poděkovali jsme za zajímavou exkurzi a plní 

dojmů se vrátili do školy.                      Informuje: Olga Slováková 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Sportovní akce 

Školní kolo – přespolní běh 

Tak jako každoročně byl pro naše sportovce 

uspořádán přespolní běh 12.9.2016 po březích řeky 

Labe. Za velice teplého letního dne vyběhlo na trať 8 

dívek a 26 chlapců z 5. – 9. ročníku + PrŠ. Mnozí si 

vedli výborně, např. Lukáš a Petr Pajakovi dosáhli 

mimořádně výborných časů (pod 9 minut). Z dívek 

byla nejlepší Denisa Ferencová. Mistrovství ČR 

v přespolním běhu se blíží, snad si naši nejlepší borci 

povedou skvěle i tam.             Informuje Marie Chmelařová 

 

Přechod Krkonoš 2016 

Díky ČSMPS se letos v září ve dnech 14. - 16. opět uskutečnil přechod našich nejvyšších hor 

– Krkonoš. Akce se zúčastnili turisté Lukáš a Roman Konečný, Matěj Jirsa, Aneta Hejnová, 

Aneta Šimůnková, Jana Feixová a Adéla Šupíková. Bydleli jsme na Novopacké Boudě 

kousek pod zrovna rekonstruovanou Petrovou Boudou. První den jsme si vyšli jen na krátkou 

procházku na Špindlerovu Boudu a přes Davidovy Boudy zpět na Novopackou. Druhý den se 

nám podařila celodenní túra po trase: Novopacká Bouda – Petrova Bouda - Špindlerova 

Bouda – Malý Šišák – Obří sedlo – Sněžka – Luční Bouda – Údolí Bílého Labe – Bouda u 

Bílého Labe – Erlebachovy Boudy – Novopacká Bouda.           

              

Přímo na Sněžku se podařilo vystoupit klukům Konečným, Anetě Šimůnkové a Matějovi 

Jirsovi, ostatní šli s doprovodem rovnou na Luční boudu. V pátek jsme se pak z Novopacké 

Boudy prošli na Petrovu Boudu - Dívčí kameny – Mužské kameny – rozcestí Pod Smělcem – 

Martinova Bouda – Brádlerovy Boudy – Ptačí kámen – Petrova Bouda. Po celou dobu nám 

krásně svítilo slunce a bylo téměř bezvětří. Ideální počasí na turistiku. Nikdo neremcal, že 

jdeme takovou dálku a všichni si to užili. No a kolik jsme toho za celé tři dny nachodili? Jana 

Feixová , Aneta Hejnová a Adéla Šupíková ušly 35 kilometrů, Matěj Jirsa a Aneta Šimůnková 

37 kilometrů a kluci Koneční dokonce 40 kilometrů.                  Informuje Pavel Záleský 

 

 

 



 

MČR Přespolní běh 

Ve dnech 23. – 24. 9. se v Jablonci konalo tradiční MČR v přespolním běhu. Naši školu 

reprezentovali žáci z druhého stupně Základní školy Praktické: Lukáš Pajak, Koloman Gábor, 

Lukáš Kocourek, Adrian Duna, Denisa Ferencová a Klaudie Žigová.  

 

   
 

Dobrého umístění se podařilo dosáhnout pouze Denise Ferencové, která na obou tratích 

1000m a 3000m doběhla jako druhá. Ostatní naši závodníci skončili spíše v druhé polovině 

startovního pole. Za velký prohřešek bohužel musím považovat kouření během akce, kterého 

se dopustili Lukáš Pajak z osmé třídy a Adrian Duna z šesté třídy.               Informuje Pavel Záleský 

 

Malá kopaná 

Chlapci 2. stupně základní školy odehráli 30. září turnaj v 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 

 

 

 
 



EVVO akce 

Hrad Kost a údolí Plakánek 
                             

Výletním měsícem sice bývá většinou červen, ale my jsme se v úterý 13. 9. 2016 přesvědčili, 

že i v půlce září je dobré počasí na poznávání naší krásné země.  

Díky grantu od města Hradec Králové, který nám významně pomohl s hrazením dopravy a 

vstupného na hrad Kost, jsme mohli vypravit dva autobusy. Zájem o cestu projevily všechny 

součásti naší školy, tedy žáci tříd základních, speciálních i studenti PRŠ. 

Vyráželi jsme sice dřív, než začala první vyučovací hodina, abychom byli na hradě včas - ale 

silničáři nám udělali objížďkou těsně před cílovým místem čáru přes (časový) rozpočet, a tak 

jsme museli průvodce na hradě poprosit telefonicky o pochopení. Rozdělili jsme se na tři 

skupiny - dvě odvážnější vyrazily na prohlídku kaple, nádvoří, zimní zahrady a hlavně 

expozice MUČÍRNY, mladší děti lákala možnost vidět a slyšet PRINCEZNU. Všichni naši 

průvodci nám velmi citlivě vysvětlili historii hradu, jeho postupné stavební proměny, 

rozšiřování staveb, a jeho současnost - dnešními majiteli jsou potomci rodu Kinských, kteří se 

na hrad jezdí alespoň jednou měsíčně podívat ze svého českého sídla v Chlumci nad Cidlinou. 

I přes mnohé přestavby hradu se zachovala jeho původní silueta, které dominují hranolová 

Bílá věž a menší válcová věž Lidomorka. Součástí areálu hradu Kost je dále původní hradní 

palác a později vystavěný renesanční  Bíbrštejnský a Lobkovický palác.  

 

  

Po úspěšné prohlídce jsme se všichni spokojeně nasvačili v místní prostorné restauraci s 

mnoha lavicemi a stoly - překvapilo nás mile, že je tu trvale nabízená možnost zahrát si 

deskové nebo míčové hry, děti zase zaujaly různé dřevěné sochy a hřiště pro nejmenší 

návštěvníky.  Ti starší "zkoumali" původně hlubokou studnu, s nyní nepříliš vábně 

vyhlížejícím dnem kalné vody, ovšem s mnoha drobnými mincemi. 



Následovala vycházka údolím Plakánek. Je to romantické údolí obklopené skalami, které 

směřuje od obce Střehom kolem rybníku Obora ke hradu Kost. Kvůli zpoždění ze začátku 

výletu jsme se nakonec rozdělili na zdatnější turisty, kteří vyrazili až k Vesci. Věděli jsme, že 

je tu řada pamětihodností, např. na dolním konci údolí je studánka Roubenka, připomínaná v 

básních Fráni Šrámka. Ke vsi Vesec u Sobotky odbočuje skalnatá rokle Vesecký Plakánek.  V 

jednom z místních rekreačních domků má svoje místo k relaxaci náš oblíbený herec Josef 

Dvořák - toho jsme ale bohužel nepotkali. 

Mladší děti si s pomocí vyučujících se zájmem pročítaly informace na tabulích, které jsou 

součástí místní naučné stezky, vedoucí po žluté turistické značce.  Dozvěděli jsme se tak, jak 

vlastně místní krajina vznikla, jaké druhy fauny a flóry jsou pro toto území charakteristické. 

Skály s otvory a jeskyněmi v nás vzbudily zvědavost, kdo a kdy je mohl využívat... Bohužel 

jsme z časových důvodů prošli jen menší část malebné krajiny, s možností sednout si na 

lavičku do stínu a prohlédnout si vysoké skály s borovicemi, rostoucími krkolomně na 

nejrůznějších místech. 

Příjemně unavení jsme se pak zase vrátili do autobusů a vydali se zpátky k naší škole, a mohli 

vyprávět čekajícím rodičům své zážitky. Děkujeme všem, kdo se zasloužili o báječný zážitek! 

Paní učitelky a žáci a studenti Speciálních škol Hradec Králové.  
Informuje Olga Slováková 

    

 

 
 



Zeměpisná křížovka 
 

1.            

    2.        

3.            

  4.          

  5.          

 6.           

   7.         

    8.        

  9.          

    10.        

   11.         

12.            

13.            
 

Legenda: 

1. Město v Čechách, kde se těžilo stříbro 

2. Hlavní město ČR 

3. Nejvyšší hora ČR 

4. Město, kde se vyrábějí perníky 

5. Řeka, která pramení v Krkonoších 

6. Řeka, která se rozděluje na tichou a divokou 

7. Nejvyšší pohoří ČR 

8. Největší město na Moravě 

9. Úrodná oblast na Moravě 

10. Řeka, která protéká Prahou 

11. Jihomoravské město, známé výrobou okurek 

12. Město, kde se těží černé uhlí 

13. Pohoří na západě Čech 

 

Tajenka:…………………………………………………….. 

 


