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Netradiční oslavy 100letí České republiky 
 
„Jen pro ten dnešní den stojí za to žít…“ nejen tato slavná píseň 

hudebního skladatele Slávy Emana Nováčka pro film Martina Friče a 
kouzelné písně Karla Hašlera, ale i rytmy charlestonu roztočily sukénky 
děvčátek i paní učitelek v ten slavný pátek 26. 10., takřka v předvečer 
našeho státního svátku.  

Na chodbách se objevovaly ty 
nejroztodivnější klobouky a kloboučky, boa, 
ale i kostýmky a šatičky typické pro módu 1. 
republiky. A paní učitelky? Ty si celý 
Kloboukový den užívaly snad nejvíce. V 
patřičných kostýmech, které doplňovaly 
novou image, přijaly pozvánku i do 
„prvorepublikové kavárny“, kde nad kávičkou a jablečným závinem 
s písněmi podmalovávajícími atmosféru si s chichotáním vyměňovaly 
zkušenosti tohoto dne. A bylo opravdu co vyprávět. Kromě kloboučků 
si děti přinesly i barevná trička – jak jinak než červená, modrá a bílá a 
během třetí vyučovací hodiny proudily do tělocvičny, kde sestavovaly, 
za přítomností médií, v tělocvičně obrovskou vlajku České republiky. 
Ale to nebylo to jediné, čeho si žáci užili. Tento den proběhla i 
netradiční výuka, kde poznávali, jaké bylo vyučování před sto lety, na 

stanovištích plnili úkoly, sestavovali 
puzzle – portrét prezidenta 
Masaryka, na počítačích zjišťovali 
magickou sílu osmiček v naší 
historii, stoly si vyzdobili vlaječkami 
vyrobenými v předešlých hodinách, 
zazpívali si a zatančili typické tance a 
vůbec – tento předsvátek si náležitě 
užili! 
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Spolupráce prvňáčků a deváťáků v rámci BEDu 
 Za krásného podzimního dne 11.10.  vyrazili prvňáčci po značkách, které 
jim připravili žáci 9. tříd. Cestou plnili zajímavé úkoly a obdivovali krásnou pod-
zimní přírodu. Sladkou odměnou jim byl nalezený  poklad.  
 Mockrát děkujeme deváťákům a jejich třídním učitelkám za vzornou 
přípravu trasy a úkolů. Těšíme se na další spolupráci. 
          Třídní učitelky 1. tříd 
Barvy podzimu  

Barvy podzimu 
 Poslední říjnové dny nabízejí úchvatnou pod-
zimní scenérii. Krásné počasí přeje a podzim se uka-
zuje ve své největší síle. Všechny odstíny oranžové, 
hnědé a zelené jsou vidět na každém kroku. A proto 
se „děti z dílny“ vydaly do okolí školy a vyzkoušely si 
umělecký směr Land-art, který je uměleckým smě-
rem 60. let. Je nazýván, mimo jiné, jako krajinné 
umění. Výtvarná díla dětí se velice povedla a věřím, 
že se u toho děti dobře pobavily a něco nového si 
vyzkoušely.  
   Bc. Jiří Šembera – kab ČaSP 
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Bloková výuka – sluneční soustava   
 Při vyučování často není prostor, aby mohli žáci samostatně nebo ve sku-
pinkách tvořit. To si ale mohli vyzkoušet žáci 6. tříd při blokové výuce v rámci ze-
měpisu v pondělí 8. 10. Tématem byla sluneční soustava. Každá skupinka si 
mohla vybrat některou planetu ze sluneční soustavy, Slunce nebo Měsíc.  Hned 
po velké přestávce si skupinky mohly vyhledat ještě některé informace na počí-
tačích, vytisknout obrázky. Další vyučovací hodinu žáci zpracovávali informační 
plakát. Na závěr se všechny třídy sešly v zrcadlové místnosti a každá skupinka 
svůj výtvor prezentovala. 
                                                        S. Šubrová, P. Štosek 

Návštěva Hasičského záchranného sboru 
 V rámci výuky plnění branně-ekologického dne, navštívili 10. 10. 2018 žáci 
2. tříd stanici Hasičského záchranného sboru v Trutnově-Poříčí. Stali jsme se na 
celé dopoledne jeho součástí. Nejprve jsme si něco pověděli o tísňových čís-
lech, kam volat, kdy, proč. Dále jsme zažili, jak to vypadá, když se vyhlásí po-
plach. Profesionální hasiči nás seznámili s výstrojí a technikou, podívali jsme se, 
jak to vypadá v hasičském autě. Také nás zavedli na speciální místo – polygon – 
kde hasiči trénují. Jaké to je být hasičem? Připravili nám hadice a my jsme si 
zkusili pracovat s hadicí. Ne vždy to bylo snadné. 
 Návštěva HZS se nám velmi líbila. Za aktivitu a velký zájem dostali žáci od 
hasičů malý dárek. Už se všichni těšíme, jaká návštěva nás bude čekat příště. 
 

Třídní učitelky, asistenti pedagoga a žáci 2. tříd  
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Africká pohádka pro děti z  Mládežky 
 V úterý 23. 10. se naše děti z 1., 
2. a 3. tříd potěšily Africkou pohádkou 
z dílny Divadélka pro školy. Veselé pří-
hody cestovatele Holuba děti roze-
smály a rozezpívaly.  
 Malí žáčci se seznámili se zvířát-
ky z Afriky a připomněli si, že přírodu 
je třeba chránit. Moc děkujeme za 
pěkný kulturní zážitek. 
    Učitelky 1. tříd 

Čtenářské dílny 5. C  aneb „Jak přivést žáka opět k četbě knih“ 
 Dítě dnes už netráví většinu volného času čet-
bou, mnohem atraktivnější jsou pro něj počítače, tele-
vize, „mobilní zábava“, DVD… Neplatí to pochopitelně 
pro všechny žáky. Někteří s přehledem listují v nabídce 
edicí, pravidelně docházejí do knihovny, ale pak se tu-
díž ve třídě scházejí čtenáři s nečtenáři a velkou kom-
plikací je pak pro učitele rozdílnost v úrovni čtenář-
ských dovedností. Dílny čtení mohou výrazně napo-
moci při řešení tohoto problému k rozečtení a přive-
dení žáků k pravidelnější četbě, umožní pracovat záro-
veň individuálně i společně.  
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Pokusili jsme se o to i ve třídě 5. C. Zprvu nechápavé a poté zahlížející po-
hledy (ach jo, čtení) vystřídala zvědavost. Volný výběr zajímavých titulů, doporu-
čení spolužáků a posléze motivace, vlastní tempo tichého čtení vystřídala řada 
rozhovorů vylosovaných dvojic a zpracování čtenářských listů, které zdobí ná-
stěnku třídy.  

Čtenářské dílny se dají aplikovat i na vhodné texty literární výchovy, ale 
nás zatím baví pokračovat ve čtení vybrané knihy. 

          Třídní učitelka 5.C 

Špačkoš – soutěž 
      Zapojili jsme se do soutěžní sběrové akce KOH-I-NOORu a Týmu Českého  
olympijského výboru, v rámci kterého sbíráme zbyt-
ky pastelek a tužek tzv. špačků, ale i pastelek a tu-
žek, které se stále lámou. Připravili jsme „Špačkoš“, 
který je umístěn v místnosti, kde se schází parla-
ment. Akce probíhá do 31.ledna 2019. Po vypršení  
termínu dojde k vyhodnocení a 10 nejúspěšnějších 
škol obdrží výhru v podobě pomůcek na výtvarnou 
výchovu. Špačky budou využity v rámci relaxace pro 
pracovní činnosti osob s různým postižením. 
Z dodaných špačků budou vytvářet umělecká díla, 
která se budou dražit ve prospěch České olympijské 
nadace podporující zdravý pohyb dětí. PROTO SBÍ-
REJME A PODPOŘME TUTO AKCI! 

       ŽP Safari  
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Cestování vesmírem 
Nejen výtvarný projekt „Tulákem 

po hvězdách“, ale i návštěva Hvězdárny 
a planetária v Hradci Králové doplnily 
výuku tématu VESMÍR v 5. ročnících. Již 
od půl osmé dne 1. listopadu netrpělivě 
přešlapovaly hloučky našich natěšených 
žáčků před školou, pak autobus a hurá 
do Hradce.  

Ve hvězdárně na nás čekaly celkem 
tři výukové programy. Jako první jsme 
zhlédli promítání noční oblohy v rozličných ročních obdobích se spoustou 
souhvězdí, planetek, planet a hvězd; samozřejmě jsme viděli i planetu Zemi, 
hvězdu Slunce a Měsíc, poté jsme cestovali v projekci vesmírem a navštívili dvě 
pevné a dvě plynné planetky. Třetím programem bylo promítání filmu, ve 
kterém prováděli žáky populárně naučným programem Otáčení planety Země 
tučňák a medvěd.  

 
Po skončení programů Hvězdárny jsme se po malém rozchodu, kdy si 

mohli žáci zakoupit drobné suvenýry, vydali na planetární stezku, která měřila 
4,5 km  a žáci na ní poznávali jednotlivé planety naší sluneční soustavy, dozvídali 
se i spoustu zajímavých informací.  

Pak nás již čekala cesta domů. Cesta vesmírem se žákům líbila a vhodně 
doplnila znalosti dětí.       Učitelky 5. tříd  
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Naše úspěchy v logické olympiádě 
 I letos se naši žáci zúčastnili Logické olympiády v kategoriích A, B, A1 a A2. 
Do soutěže se zaregistrovalo rekordních 61 761  soutěžících  z 3 007  škol z celé 
České republiky. Naši žáci si vedli velmi dobře. Nejmladší Vojtěch Kozlovský 
z 1.C se umístil na 19. – 20. místě v kraji v kategorii A1 (1. ročník ZŠ). V kategorii 
A2 (2. ročník ZŠ) byla nejlepší Ema Čadová ze 2.C, umístila se v kraji na 6. – 11. 
místě v kraji. Žáci těchto kategoriích další kola nemají. V kategorii A (3. - 5. 
ročník ZŠ) se nejlépe umístily Eliška Machová 5.A (4. místo v kraji) a Barbora 
Spíchalová 5.C (23. – 26. místo v kraji). Obě se staly krajskými semifinalistkami a 
budou naši školu reprezentovat v krajském kole 2.11.2018 v Hradci Králové. 
Držíme jim palce. V poslední kategorii B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky 
víceletých SŠ) se nejlépe umístil Daniel Samek z 9.A (182. – 196. místě v kraji). 
Všem ostatním soutěžícím děkujeme za účast.  
          Mgr. Soňa Knapová 
 
Naše úspěchy v krajském kole Logické olympiády 
 V pátek 2.11.2018 proběhlo v Hradci Králové krajské kolo Logické 
olympiády. Naši školu reprezentovaly Eliška Machová  a Barbora 
Spíchalová.  Eliška skončila na pěkném  6. místě a Bára na 3. místě. Bára 
postupuje jako první z naší školy, v průběhu konání této soutěže, do 
celostátního kola. Budeme ji 26.11.2018 držet palce. Oběma děvčatům 
děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.  
          Mgr. Soňa Knapová 
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Cestovní kanceláře 5. tříd vydávají katalogy 
Jak zajímavě pojmout učivo vlastivědy 5. třídy - Královéhradecký kraj? 

Třídy 5. B a C si ve skupinách nashromáždily spoustu materiálů o našem kraji a 
v pátek 2. 11. se učebny proměnily v tvůrčí dílny.  

Z přinesených materiálů a s pomocí 
sešitů, příruček, encyklopedií, brožurek 
a učebnic žáci postupně sestavovali svůj 
katalog. Ke své práci si vypůjčili do 
každé skupiny i školní tablety. 
Podmínkou bylo doplnit obrazový 
materiál vlastními, nikoliv na PC 
vytištěnými, výpisky.  
A témata? Mapky, města a jejich erby i 
vlajky, pověsti, průmysl a zemědělství, 
spisovatelé našeho kraje a jejich 

nejznámější díla, krajové recepty a písničky, suvenýry kraje, nářečí 
podkerkonošské, pamětihodnosti, hrady, zámky a zříceniny, přírodní zajímavosti 
a chráněná území; no, prostě, výběr toho nejzajímavějšího z našeho 
Královéhradeckého kraje. To vše žáci stíhali během 4 vyučovacích hodin.  

Skupiny pracovaly na jedničku a báječné bylo, jak se žáci podivovali tomu, 
kolik zajímavostí lze o našem kraji vyhledat a napsat. Vydané katalogy se staly 
předmětem prezentací v hodinách vlastivědy. 

           Učitelky 5. tříd 
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Společně na koš 
  Jak už bylo zvykem v předešlých letech, tak i letos jsme potvrdili 
spolupráci s trutnovským oddílem basketbalu. Společná spolupráce funguje již 
třetí rok a přináší zpestření hodin tělesné výchovy a novinky v tomto sportu. 
Letos se nám podařilo, společně s trenérem žen panem Martíškem, dohodnout 
a spojit naše představy z loňských tréninků a naplánovat lekce pro potřebu dětí. 
Velkým přínosem se stal nový trenér pan Martin Čermák, který hodiny vede ve 
svižném rytmu s novými tréninkovými prvky. Velkým překvapením se staly 
hráčky, které naši školu dosud navštívily. Jsou velmi samostatné, zábavné, mají 
kladný vztah k dětem a hlavně komunikují s dětmi pouze ve své rodné řeči - 
angličtině. Děti se díky těmto hodinám setkávají s Američankami, které neumí 
česky, a musí tedy navzájem mluvit pouze anglicky. Těšíme se na další hodiny 
basketbalu.  

      Bc. Jiří Šembera – kab TV 

Okresní finále ve stolním tenise  
 Krásný a bojovný výkon předvedli dnes naši žáci, kteří reprezentovali svou 
školu na okresním finále ve stolním tenise. Žáci předváděli úžasné výměny, 
které povětšinou končily vítěznými body. V prvním zápase nastoupili proti 
domácím žákům ze ZŠ Náchodská. Hned v prvních setech ukázali, že se 
konkurence nebojí a vyhráli 4:0. V následujícím druhém utkání narazili na dobře 
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připravené žáky ze ZŠ a MŠ Mladé Buky. 
V tomto zápase to byl boj o každý bod. 
Nakonec po dlouhé bitvě podlehli naši 
žáci 3:4. Ve výsledném součtu se naši 
žáci z osmých a devátých tříd umístili na 
krásném 2. místě. V ten samý den naši 
školu reprezentovali i mladší žáci, a to ze 
šestých a sedmých tříd. Naši stolní 
tenisté hráli taktéž pohledné zápasy a 
bylo vidět, že do toho dávají úplně 

všechno. Avšak konkurence v této kategorii byla vysoká. Proto naši žáci podlehli 
v každém zápase a nakonec si pověsili na krk bronzovou medaili. 
 Všem reprezentantům velké díky za vzornou reprezentaci naší školy. 
         Bc. Jiří Šembera - kab TV 
 
FLORBAL – SKVĚLÝ ZAČÁTEK 
 Školní sportovní soutěže se naplno rozjely. Naše děvčata nastoupila 
v úterý 23. října do florbalových turnajů. Na ZŠ R. Frimla se konalo okrskové 
kolo III. a IV. kategorie. Po skvělých výkonech si obě družstva vybojovala postup 
do dalších kol. Dívky 6. – 7. tříd obsadily druhé místo v konkurenci šesti týmů. O 
jedno družstvo méně bylo v kategorii 8. – 9. tříd, zato ale děvčata vybojovala 
vítězství v turnaji. Výkony byly okořeněné ještě vyhlášením nejlepší gólmanky, 

tou se stala Káťa Šťastná.  
 Všem dívkám patří dík 
za obětavý výkon a 
reprezentaci školy. 
Blahopřejeme a držíme 
palce do dalších bojů. 
     

     

 Mgr. V. Menzelová 
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NEJMLADŠÍ FLORBALISTKY NEZKLAMALY 
 V pátek 2. listopadu se v Hostinném konalo okresní kolo florbalového 
turnaje ČEPS Cup. Naše reprezentantky navázaly na úspěchy děvčat 6. – 9. tříd a 
postoupily v konkurenci pěti škol do krajského finále, které se bude konat 
v lednu 2019. Přestože některé dívky držely hokejku poprvé a postupně během 
turnaje si osvojovaly pravidla, ukázaly svoji sílu. Díky zkušeným spoluhráčkám 
nenašel tým z Mládežky přemožitele a postoupil z prvního místa. 
 Děkujeme za reprezentaci školy a přejeme hodně sil do dalších bojů. 
         Mgr. Věra Menzelová, uč. Tv 
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Kouzelník Reno v ŠD 
      To jsme se zase zasmáli. A smích nebral konce. Kde, kdy a proč? 
V kinosále, při akci školní družiny 8. října, a proto, že nás neskutečně bavil 
kouzelník Reno. Přijel za námi již potřetí a byl opět skvělý. 
      Dětí si získal od samého začátku své show, která byla nabitá velice 
humornými kouzly. Děti velmi bavilo být aspoň na chvíli kouzelníkovými 
asistenty. Jeho styl a komunikace s malými diváky jsou naprosto osobité. Děti se 
smály od začátku až do konce show. Nadšení a údiv malých diváků nad kouzly 
nebralo konce. Efektní bylo zakončení celé show, kdy kouzelník vyčaroval živého 
králíčka.  
      Těšíme se již teď na příští setkání. Kouzelník Reno nám totiž slíbil zbrusu 
nové kouzelnické kousky. 
                                                                                                       Gabriela Hofmanová  

DOMOV MŮJ 
 I ve školní družině jsme se hrdě zapojili do oslav 100. výročí vzniku 

samostatného Československa. Během týdne jsme se vrátili do prvorepublikové 

atmosféry, dozvěděli se spoustu zajímavých faktů, srovnávali život dříve a dnes 

a poznali významné osobnosti našich dějin. 

                                                                                 Ryšanová Š. 
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ŠIKOVNÉ RUCE PRO HOSPIC 
Děti z II. oddělení ŠD se již potřetí 

zúčastnily akce Oblastní charity Červený 
Kostelec o nejnápaditější vlastnoruční 
výrobek. Dětmi zaslané výrobky byly po 
ukončení soutěže vystaveny k prodeji ve 
výstavní síni  Městského úřadu 
v Červeném Kostelci.  

Výtěžek z akce bude věnován na 
obnovu vybavení kuchyně hospicu 
Anežky České. Jsme moc rádi, že 
můžeme tímto způsobem pomoci 
nemocným v Hospici. 

                                  Loupežníci z II. od. ŠD a vychovatelka Lada Zikmundová 

Zprávy ze ŠK Chobotnice 
 Říjen byl ve školním klubu ve znamení příprav na Halloween, který nás 
brzy čeká. Děti soutěžily ve vědomostních i postřehových soutěžích a získaly 
spoustu razítek, potřebných pro účast na noční akci klubu. Vstup nově střeží 
papírový Batman, namalovaný skupinou šikovných dívek, které vymyslely i text 
komiksových bublin, jejichž prostřednictvím k nám promlouvá.  
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 Sté výročí republiky jsme v klubu oslavili pomyslnou 
výsadbou lípy svobody. Strom jsme si vyrobili z papíru a na 
listy připsali narozeninová přání. Sešly se nám gratulace 
humorné, ale i dojemné! Na závěr našich oslav jsme se 
všichni shodli, že naší oslavenkyni přejeme minimálně 
dalších sto let pohody a prosperity. 
      Mgr. Anna Kasperová    

 

Rádi bychom touto cestou poděkovali firmě 

Talpa, která věnovala dřevěné odřezky dětem pro  

pracovní výchovu. 

         

  Bc. Jiří Šembera 
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Informativní schůzky pro rodiče 
 

I. stupeň  - třídy 2.C, 3.A, 3.B, 5.A, 5.C - 27. listopadu 2018 od 16:30 h 
   - třídy 1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B, 4.A, 4.B, 4.C, 5.B - formou 
  individuálních rozhovorů dle pokynů třídních učitelů 
II. stupeň - 27. listopadu od 18:00 h 
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 přijme na plný i částečný úvazek pracovníka na pozici: ekonom/ka.  
Požadujeme:  
 minimálně úplné středoškolské vzdělání ekonomického směru  
 znalost účetních postupů v příspěvkové organizaci 
 znalost problematiky DPH a pomocného analytického přehledu 

(PAP) 
 praxe v příspěvkové organizaci vítána 
Náplň práce:  
 účetnictví příspěvkových organizací 
 pomocný analytický přehled, kontrolní hlášení, výkazy DPH 
 účtování dotací s účastí EU, registr smluv a další agenda 

příspěvkové organizace 
 Nástup možný od 3. 12. 2018 nebo dle domluvy později, platové 
zařazení dle platových tarifů platných pro příspěvkové organizace 
(Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.) 
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