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Kohezní pobyt žáků 6. C 
„Klucííí, to je nebe, těch párků…“ 
Již v páté třídě jsme využili mailovou nabídku PaeDr. Šmídové, která 

putovala po škole, a přihlásili jsme se do projektu hradeckého pracoviště PPP – 
tedy Kohezní pobyt pro 6. třídy v ZOO Dvůr Králové nad Labem ve dnech 23.-
24.9. 2019. 

 Byli jsme ubytováni v hotelu přímo v areálu zoologické zahrady. Pobytem 
nás provázela Mgr. Jana Kaplanová, metodik prevence PPP Trutnov, vytvářeli 
jsme pravidla „čupr supr třídy“, hráli výchovně vzdělávací hry a ve volných 
chvílích řádili mezi zvířaty jako výzkumníci i s pracovními listy, za jejichž správné 
zpracování (dohledávání informací na panelech) jsme získali pravé africké 
náramky.  

Projeli jsme se i safaritruckem a fotografování nemělo konce. Na večer si 
jednotlivci i paní učitelka s paní asistentkou připravili pro třídu bezva hry, a tak 
jsme fakt unaveni (Matěj usnul na židli) odcházeli do pokojů. Spokojenost 
zavládla i v restauraci ZOO, jak napovídá úvodní motto, odcházeli jsme vždy 
spokojeni. Litovali jsme jen, že vše končí, takže ještě poslední rozloučení se 
zvířaty, nákupy upomínek a hurá domů. 

Materiály, které jsme si z pobytu přivezli, nám slouží jako pomůcky 
k třídnickým hodinám. O celé akci jsme si pak ještě povídali druhý den ve třídě. 
Bylo to bezva. 

Žáci 6. C 
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Vesmírné putování naší galaxií  
 Na tento zeměpisný projekt se žáci 
6. tříd svědomitě připravovali již  
s předstihem v hodinách zeměpisu. Zvolili 
si planetu naší galaxie, rozhodli se, zda 
chtějí pracovat sami či ve skupině, a 
samostatně pak dohledávali informace 
nejen na internetu, ale i v encyklopediích 
nebo učebnici. Měli možnost zajít i 
do knihovny. Předem věděli, jaké údaje 
mají zjišťovat.  
 V pátek 11. 10. 2019 se všichni žáci shromáždili v počítačových učebnách, 
kde si ještě mohli dohledat poslední údaje či zajímavosti o své planetě, poté se 
odebrali do výtvarných učeben, kde pracovali s velkým nasazením na svém 
projektu, který pak prezentovali v kinosále naší školy.  
 Prezentace byly velmi zdařilé, žáci si vždy po částech společně zopakovali, 
co již znali, a rozpovídali se o tom, co nového se dozvěděli, co je překvapilo. 
Každou prezentaci také ohodnotili potleskem. V závěru byl ještě naplánován 
film. Výsledky jejich snažení nepřijdou nazmar, jejich prezentace jsou vystaveny 
v budově školy. 

                                              Mgr. S. Šubrová a  Mgr. J. Gécová 
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Etické dílny 8.tříd „Interaktivní dílna Komenský 2020“ 
 Protože si v roce 2020 připomeneme 350 let od úmrtí Jana Ámose 
Komenského, zúčastnili jsme v pátek 18.10.2020 v rámci etických dílen projektu 
Komenský 2020. Atraktivní a zábavnou formou jsme si připomněli Komenského 
jako významnou osobnost českých dějin, seznámili jsme se s fakty o jeho životě 
formou obrázků, nakreslili jsme si časovou osu svého života, bloudili jsme 
v labyrintu a zamysleli jsme se nad tím, jak můžeme překonávat různé životní 
překážky. 

                                                              Žáci 8.A a 8.B 

 

Logická olympiáda 2019 
 I letos se naši žáci zúčastnili v průběhu měsíce října Logické olympiády 
v kategoriích A, B, A1 a A2. Do soutěže se zaregistrovalo rekordních 
71 208  soutěžících  z 3 249  škol z celé České republiky. Z naší školy se soutěže 
zúčastnilo 26 žáků. Nejmladší Václav Stierand z 1.B se umístil na 28. – 34. místě 
v kraji v kategorii A1 (1. ročník ZŠ). V kategorii A2 (2. ročník ZŠ) soutěžil Vojtěch 
Kozlovský z 2. C. V kategorii A (3. - 5. ročník ZŠ) se nejlépe umístil Vojtěch 
Spíchal 3. B (69. – 75. místo v kraji). V poslední kategorii B (druhý stupeň ZŠ a 
odpovídající ročníky víceletých SŠ) se nejlépe umístil Gabriel Záruba z 9. A (181. 
– 193. místě v kraji). Do krajského kola letos nikdo nepostoupil. Všem ostatním 
soutěžícím děkujeme za účast.  

Mgr. Soňa Knapová 
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Kouzelník Reno opět u nás! 
      A opět to byla velmi veselá, vtipná show, kdy po celou dobu programu, 
který trval 45 minut, zněl kinosálem téměř nepřetržitý smích našich dětí. 
Nadšení a údiv malých diváků nad kouzly pana Šindeláře nebraly konce. Děti 
byly do kouzel opět zapojovány jako asistenti. Také pro nás, vychovatelky, 
připravil Reno efektní kouzlo s kartami, při kterém mu asistovala vychovatelka 
Danča. Efektní bylo zakončení celé show, kdy kouzelník vyčaroval živého 
králíčka. Všechny děti jásaly a kouzelníka odměnily velkým potleskem. Již teď se 
těšíme na další, již čtvrtou, návštěvu kouzelníka Rena. Slíbil nám, že se můžeme 
těšit na úplně nové kouzlení.  
                                                                                                      Gabriela Hofmanová 

 
 

 
Střelci v akci 
 V září byla prakticky ukončena sezóna střeleckých závodů ve střelbě 
z malorážných a velkorážných pistolí Mistrovstvím České republiky 2019, které 
se konalo v Plzni ve dnech 20. až 22. 9. 2019. Tohoto mistrovství se zúčastnil 
člen střeleckého kroužku Martin Stárek. Ve střelbě z libovolné pistole, která se 
střílí na mezinárodní terč o rozměru 50x50 cm na vzdálenost 50 metrů, se 
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Martin umístil mezi dorostenci na 4. místě. Ve střelbě z velkorážné pistole, kdy 
je střelba na stejný terč na vzdálenost 25 metrů, se umístil mezi muži 
na 13. místě a v této disciplíně byl v družstvu Královéhradeckého kraje, které se 
umístilo na 3. místě (viz diplom v příloze). Během prázdnin také probíhal Český 
pohár talentované mládeže zakončený dne 31. 8. 2019, kdy proběhlo finále. 
Do tohoto finále se ve střelbě ze vzduchové pistole nominoval další člen 
střeleckého kroužku Martin Suchý, který skončil na 14. místě, a ve střelbě z již 
výše uvedené libovolné pistole se Martin Stárek umístil na 1. místě (viz v příloze 
uvedený titul). 
 V měsíci říjnu 2019 začaly tréninky členů střeleckého kroužku a již druhý 
víkend 13. října jedou někteří členové střeleckého kroužku na zahájení sezóny 
2019-2020 ve střelbě ze vzduchových zbraní na 1. kolo vzduchovkové ligy 
do Liberce. Držme jim palce. 

Jaroslav Šmejda 
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Akce pořádané v říjnu a listopadu 
 26. 10. se naši střelci zúčastnili 1. kola Střelecké ligy Královéhradeckého a 

Pardubického kraje v disciplíně VzPi 40. V kategoii staršího dorostu 
dominoval Martin Stárek a získal zasloužené 1. místo. Členové našeho 
kroužku se neztratili ani v kategorii mladší dorost, kde Martin Suchý získal 
3. místo, Pavel Kotek 4. místo a Martin Jókala 7. místo. 

 2. 11. byl náš střelecký kroužek pořadatelem 1. kola Vrchlabsko-trutnovské 
vz. ligy. Martin Suchý vybojoval 4. místo, Pavel Kotek 6. místo, Martin Jókala 
7. místo a Jan Košátko 9. místo. 

 Akce pořádané v říjnu a listopadu 
 16. a 17. 11. čekají střelce dva závody v Semilech. Konkrétně se zapojí 

do GP Libereckého kraje a VC Semil.  
 Bez našich střelců se neobejdou ani závody 23. 11. v České Lípě. 
 7. a 8. 12 budou další nabité dny, ve kterých nebudou naši střelci chybět 

na třech závodech v Týništi n.O., Liberci a Trutnově. 
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Ubližuje někdo tobě nebo tvým spolužákům?  
Upozorni na to anonymně a rychle skrz NNTB. 

 
 Možná vás něco trápí a nemáte odvahu se na nás obrátit osobně. 
Ale všichni víme, že jediný problém, který se nedá vyřešit je ten, 
o kterém nikdo neví. 
 
 Rádi bychom vás informovali, že se naše škola zaregistrovala 
do projektu NENECH TO BÝT, nad kterým převzalo záštitu Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy a který funguje jako anonymní online 
schránka důvěry mezi žáky, rodiči a učiteli. Projekt podpořil na svém 
videu uznávaný youtuber NejFake a nápad vítá i Linka bezpečí. 
 
NNTB je projekt, kterým chceme řešit:  
 
 problémy ve třídách, se spolužáky 
 problémy s ubližováním, obtěžováním, vylučováním z kolektivu 
 problémy s kouřením 
 pokud něco ve škole postrádáš 
 pokud se chceš svěřit s něčím důležitým 
 pokud potřebuješ pomoci nebo poradit se školními záležitostmi  
 pokud máš dobrý nápad a nevíš, jak ho realizovat  
 

 

Odkaz: www.nntb.cz/s/24d86f5  
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Informativní schůzky pro rodiče 
Informativní schůzky proběhnou 26. 11. 2019, a to  
    1. - 5. třídy od 16:30 h 
    6. - 9. třídy od 18:00 h 
Tyto třídy budou mít informativní schůzky jinou formou: 
3. A, 3.C, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B a 5.C - formou individuálních pohovorů s rodiči - 
rozpisy s termíny a časy obdrží rodiče včas od třídních učitelů. 
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