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Školní rok začal pro pedagogy 30. srpna. Na zahajovací poradě přivítali profesoři mezi sebou nové 
kolegy Aleše Horáka (M, Ch) a Věru Vlčkovou (Ch) a Jitku Fišerovou (Nj, D), která se vrátila po 
mateřské dovolené. Do nového školního roku vstoupily z novým příjmením kolegyně Hana 
Janušová, nyní Misarová, a Lenka Borůvková, nyní Hronková, neboť se vdaly. Během měsíce září 
přijela z Ameriky lektorka anglického jazyka Leslie Ramier, která vyučuje anglický jazyk. 
Pedagogickému sboru a některým studentům je známa již z dřívějšího působení na naší škole. 
Nastoupil také nový správce sítě pan Petr Nývlt. 

Ve dnech 30. a 31. srpna se konaly opravné zkoušky, tři z německého jazyka, jedna z anglického 
jazyka a dvě z matematiky. Jedna studentka u zkoušky neprospěla a bylo jí na její žádost povoleno 
na mimořádné pedagogické radě 1. září povoleno opakování ročníku. 

Ve dnech 31. srpna a 1. září probíhalo ve dvou skupinách školení učitelů v poskytování první 
pomoci. 

1. září tradičně přivítala žáky ve školních lavicích prostřednictvím rozhlasu ministryně školství paní 
Petra Buzková, ředitel školy Pavel Škoda a v jednotlivých třídách třídní profesoři. 2. září již 
probíhala výuka podle rozvrhu. Učitelé zahájili školní rok neformálně 1. září sportovně 
společenským odpolednem v Pekelském údolí “Na ostrovech”.  

12. září se naši studenti již po několikáté podíleli na celostátní sbírce Srdíčkový den pořádané 
občanským sdružením Život dětem. Deset dvojic studentů prodávalo v ulicích města magnetky 
z obrázky zvířátek. Výtěžek akce bude věnován dětským oddělením nemocnic v České republice. 

20. září byli na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje přijati hejtmanem ing. Pavlem Bradíkem 
vítězové krajských kol soutěží. z naší školy byli pozváni Petr Polák (6.V), vítěz krajského kola 
Fyzikální olympiády v kategorii D, Gustav Šourek (3.A), vítěz Fyzikální olympiády v kategorii C a 
Jakub Valtar (3.V), vítěz v soutěži Matematický klokan v kategorii Benjamín. Doprovodil je prof. 
Polák. 

20. září se v Novém Městě konalo okresní kolo atletického poháru družstev CORNY. Chlapci ve 
složení Jan Čimera (4.W), Tomáš Jaroš (4.A), Kamil Krunka (8.W), Jakub Nosek (1.A), Petr Polák 
(6.V), Dominik Prymš (8.W), Petr Ságner (2.A), Matouš Skořepa (2.A), Jáchym Škoda (7.V) a 
Marek Vít (4.A) obsadili 3. místo. Dívky Petra Celbová (6.W), Kateřina Dostálová (4.B), Petra 
Hablová (4.A), Adéla Jarkovská (3.A), Barbora Krtičková (4.W), Tereza Novotná (4.A), Martina 
Preclíková (7.W¨), Zuzana Rousková (3.B), Jana Syrovátková (3.B), Jana Vančáková (6.W), 
Markéta Voborníková (3.B), Eliška Vondráčková (1.A) a Lucie Zeinerová (5.W) zvítězily. Atlety 
z naší školy doprovodila prof. Rojtová. Dívky byly pozvány do krajského kola, které se konalo 3. 
října v Hradci Králové. Zde děvčata závodila ve stejném složení, nezúčastnila se pouze Krtičková, a 
vybojovala za doprovodu prof. Půlpánové 3. místo. 

Studenti primy a 1. ročníku měli příležitost se blíže poznat na školních výletech. 1.A byla ve dnech 
21.-23. září v Pecce u Nové Paky z prof. Fišerovou a Slavíkovou, 1.B ve Studené Vodě u Božanova 
ve dnech 4.-6. října z prof. Misarovou a Víchem, 1.V v Kamenci v Orlických horách ve dnech 3.-5. 
října z prof. Nývltovou a Rojtovou a 1.W rovněž v Kamenci ve dnech 5.-7. října z prof. Horákem a 
Klemencem. 

26. září byly zprovozněny šatny po druhé etapě rekonstrukce. Zbývá je ještě vybavit novými 
skříňkami, na což zatím nestačily finance. 

Ve dnech 23.-25. září se na naší škole konal již čtvrtý seminář Heuréky, tentokrát jako jedna 
z aktivit projektu “Teachers and Universities Together” podporovaného UNESCO. Při práci se sešlo 
74 učitelů fyziky ze základních, středních i vysokých škol, přijeli i zahraniční účastníci 



z Holandska, Slovinska a Slovenska. Akci organizačně zajistili pracovníci Katedry didaktiky fyziky 
Matematicko-fyzikální fakulty v Praze ve spolupráci z prof. Polákem. 

29. září vyslechli v aule studenti 4.A, 4.B a 8.W přednášku gynekologa MUDr. Doležala. 

30. září se studenti kvinty, sexty, 1. a 2. ročníku zúčastnili loutkového představení “Stará pověst”, 
které se konalo v rámci pouličního divadelního festivalu Na dlažbě. Pro nepřízeň počasí musela být 
produkce provedena v aule školy. 

4. října zhlédli studenti nižšího gymnázia a kvinty v kině Vesmír film “Příběh modré planety”. 

4. října přijeli hosté z partnerského gymnázia v Georgsmarienhuette. Navštívili nás 32 studenti a 2 
profesoři. Němečtí studenti se během pobytu u nás účastnili výuky, pracovali na společném 
projektu, sportovali a stali se na několik dní členy hostitelských rodin. Podnikli také řadu výletů, 
např. do Prahy, Liberce, Adršpašských skal nebo do pevnosti Březinka u Náchoda. Byli přijati na 
Městském úřadě v Náchodě. Domů se vraceli 14. října. 

Ve dnech 7.-8. října se konalo setkání bývalých členů gymnaziálního Sborečku u příležitosti 20. 
výročí existence. 7. října zazpívali v přízemí budovy současným profesorům a studentům a 
vyvrcholením tohoto setkání byl koncert všech generací Sborečku pro veřejnost, který se konal 
v Husově sboru církve československé 8. října. 

14. října vyslechli v aule koncert “Vývoj jazzu” studenti tercie a 1. ročníku. Ve stejný den se konalo 
tradiční setkání šesti gymnázií (Dvůr Králové nad Labem, Hostinné, Náchod, Trutnov, Úpice a 
Vrchlabí), tentokrát v Úpici. Delegace z naší školy se utkala ve společensko-sportovní soutěži 
z týmy ze spřátelených gymnázií a obsadila 4. místo. 

17. října se naši studenti opět podíleli na veřejné sbírce Bílá pastelka, kterou pořádá u příležitosti 
Mezinárodního dne bílé hole Tyfloservis. Výtěžek sbírky je věnován na podporu nevidomých a 
slabozrakých. Mezi 29 školami v Královéhradeckém a Pardubickém kraji se studenti naší školy výší 
vybrané částky umístili na 2. místě. 

18. října byli na exkurzi v Národním technickém muzeu a v Hrdličkově muzeu v Praze studenti 4.B 
z prof. Matěnovou a Klemencem. 

Ve dnech 17.-20. října se konaly v Náchodě Dny španělské kultury za přítomnosti hostů ze 
španělského velvyslanectví v Praze. Na organizaci se výrazně podílel prof. Pavlík, kterému pomohli 
někteří další kolegové a studenti. v programu byla přednáška o Španělsku a o pracovním uplatnění 
ve Španělsku, taneční škola flamenca, které ostatně provázelo celý průběh dnů, výstava fotografií a 
soutěžních studentských výtvarných prací, čtení španělských pohádek, večer poezie G. Lorca, 
degustace španělských vín, propagace španělských firem, promítání španělských filmů a módní 
přehlídka. Všechny akce probíhaly v Městském divadle Dr. Josefa Čížka a v prostorech naší školy. 
v rámci těchto dnů zhlédli naši studenti 19. října představení Malého vinohradského divadla “Don 
Quijote” a 20. října se studenti některých tříd vyššího gymnázia, ve kterých se vyučuje španělština, 
zúčastnili přednášky o Španělsku a o pracovním uplatnění zde. 

Ve dnech 17.-20. října se studenti 5.V a 1.A podrobili testování znalostí Vektor, kterou připravila 
agentura Scio. Vypracovávali testy z obecných studijních předpokladů, českého, anglického a 
německého jazyka, matematiky, přírodovědně-technického základu a občanského základu. Stejní 
studenti by měli být testováni i v posledním roce svého studia a výsledkem testů by mělo být 
zhodnocení školy v přínosu ke vzdělání studentů. z výsledky těchto testů byli studenti seznámeni 
během několika dalších dnů. 

25. října navštívili zájemci o informační technologie z prof. Preclíkem a Víchem brněnský veletrh 
INVEX. Ve stejný den byli na exkurzi v Malých Svatoňovicích studenti 4.A z prof. Macurou a 
v Národním technickém muzeu a v Hrdličkově muzeu v Praze studenti 8.V z prof. Brátem a 
Jaroušovou. 

Ve dnech 26.-27. října měli studenti podzimní prázdniny. 



2. listopadu byli na exkurzi v Planetáriu v Hradci Králové studenti primy z prof. Košvancem, 
Slavíkovou a G. Škodovou. Stejnou exkurzi absolvovali o týden později 9. listopadu studenti kvinty 
a někteří studenti zeměpisného semináře z prof. Klemencem, Košvancem a Sršňovou. 

3. listopadu se konala hodnotící pedagogická rada. Na exkurzi v Malých Svatoňovicích byli studenti 
8.V z prof. Nývltovou. 

Ve dnech 3.-4. listopadu probíhal ve škole sběr papíru, který organizuje SRPDŠ jako soutěž mezi 
jednotlivými třídami. Vítěznou třídou byla letos 6.W a dostala jako odměnu 1000,- Kč. 3.-4. 
listopadu se konal také volejbalový turnaj. 3. listopadu hrály dívky. Naše děvčata postavila dvě 
družstva. Družstvo ve složení Eliška Hedvíková (7.V), Alice Hornová (3.B), Adéla Jarkovská (3.A), 
Andrea Matysková (6.W), Alžběta Valtová (4.B) a Dana Vávrová (6.W) zvítězilo a postoupilo do 
krajského kola. Družstvo složené z dívek Zuzana Gieciová (2.B), Lucie Hepnarová (4.B), Iveta 
Raková (2.B), Eliška Rinnová (2.B), Lucie Rýdlová (6.W), Jitka Slavíková (4.B), Kristýna 
Slavíková (5.W) a Kamila Šichová (2.B) vybojovalo pěkné 3. místo. Organizace se ujala prof. 
Slavíková. Chlapci hráli 4. listopadu a rovněž postavili dvě družstva. Jakub Hejzlar (6.W), Petr 
Hornych (3.B), Petr Kafka (3.A), Jakub Kůrka (2.A), Jakub Nosek (1.A) a Jiří Svatoš (7.W) 
zvítězili a postoupili do krajského kola. Mužstvo ve složení Michal Cvejn (7.W), Boris Cvetanov 
(3.B), Štěpán Hejzlar (4.A), Ondřej Petr (6.W), Josef Schuma (2.A), Jáchym Škoda (7.V) a Marek 
Vít (4.A) obsadilo 4. místo. Organizaci zajistil prof. Košvanec. Krajské kolo se konalo 22. listopadu 
v Kostelci nad Orlicí. Chlapci vybojovali 5. místo a dívky opět zvítězily a postoupily do 
republikového kola, které se koná 10. ledna v Tavaldu. Do krajského kola doprovodili studenty opět 
prof. Košvanec a Slavíková. 

10. listopadu byli všichni studenti kromě primy a maturitního ročníku v Městském divadle Dr. 
Josefa Čížka na inscenaci Moliérova “Lakomce” v provedení Divadla AHA!. Odpoledne proběhly 
volby do Školské rady. Za pedagogy byli zvoleni prof. Milan Poutník a Dalibor Vích, za zákonné 
zástupce nezletilých studentů JUDr. Jiří Listoň a za zletilé studenty Miroslav Matějů (7.V). Konaly 
se také třídní schůzky. 

11. listopadu byli na exkurzi v Praze v Ústavu molekulární genetiky studenti biologického semináře 
maturitního ročníku z prof. Matěnovou. 15. listopadu byli v Praze v Hrdličkově muzeu a 
v Národním technickém muzeu studenti 7.V z prof. Klemencem a Matěnovou. 

16. listopadu jsme měli bohaté zastoupení v Běhu do zámeckých schodů. Studenti vyššího 
gymnázia zvítězili. Školu reprezentovali dívky Petra Celbová (6.W), Nikol Kudrnáčová (2.A), 
Zuzana Rousková (3.B), Markéta Voborníková (3.B), Lucie Zeinerová (5.W) a chlapci Martin Hýbl 
(1.B), Jakub Nosek (1.A), Jáchym Škoda (7.V), Jakub Vlček (1.B) a Jan Vlček (3.B). Celbová a 
Škoda zvítězili rovněž mezi jednotlivci. v kategorii určené pro primu a sekundu závodili Lucie 
Barešová (2.W), Michal Ducháč (1.W), Michal Kopecký (1.W), Kateřina Kosinková (2.W), 
Barbora Koubková (2.W), Markéta Minaříková (2.W), Petr Pultar (1.W), Pavla Rousková (2.V), 
Filip Skácel (1.W) a Tomáš Vanický (1.W) a vybojovali 3. místo stejně jako běžci v kategorii 
určené pro tercii a kvartu. v ní soutěžili Petra Hájková (3.V), Adam Ludvík (3.V), Terezie Macková 
(3.V), Anna Málková (3.V), Klára Neštřilová (3.W), Ondřej Prchal (3.V), Taťána Rejlová (3.W), 
Jan Rohan (3.V), Jan Špatenka (3.V) a Jakub Valtar (3.V). Studenty doprovázela prof. Slavíková. 

23. listopadu byli na exkurzi v Praze v Národním technickém muzeu a v Hrdličkově muzeu studenti 
3.B z prof. Slavíkem a Sršňovou. 

24. listopadu pořádal prof. Košvanec okresní kolo Středoškolských her ve florbale. Mužstvo 
chlapců ve složení Filip Adler (5.V), Michal Hála (4.A), Štěpán Hejzlar (4.A), Lukáš Hornych 
(5.V), Zdeněk Hrnčíř (4.A), Michal Jánský (5.V), Miloslav Jára (6.V), Martin Jirman (5.V), Ondřej 
Oleják (6.V), Marek Vít (4.A), Jakub Vlček (1.B) a Jakub Vondráček (3.B) obsadilo 4. místo. Dívky 
Petra Hablová (4.A), Soňa Hrachová (4.A), Romana Karásková (4.A), Hana Mazancová (3.B), 
Aneta Novotná (3.B), Tereza Novotná (4.A), Lenka Rejtharová (3.B) a Radka Zeisková (2.B) 
sehrály finálové utkání z družstvem Obchodní akademie v Náchodě, zvítězily a postoupily do 



krajského kola, které se konalo 7. prosince v Trutnově. Zde Zeiskovou vystřídaly Irena Eimerová 
(8.W), Alice Hornová (3.B), Ludmila Rokošová (8.W) a Lucie Zeinerová (5.W). Dívky obsadily 
páté místo, doprovázela je prof. Půlpánová. 

25. listopadu se konalo okresní finále v plavání. Mladší žákyně Lenka Fialová (1.W), Barbora 
Houfková (1.W), Barbora Kocourková (1.V), Klára Prokopová (1.W), Kristýna Vláhová (1.V) a 
Kateřina Žibřidová (1.W) obsadily 4. místo, mladší žáci Jan Král (2.V), Šimon Král (1.V), Radim 
Kvirenc (1.V), Matěj Matoulek (2.V), Filip Skácel (1.W) a Jiří Valášek (1.W) 2. místo. Starší 
žákyně Martina Bošová (4.W), Andrea Gonáková (3.W), Anna Maixnerová (4.W), Klára 
Nešetřilová (3.W), Petra Šrůtková (3.W) a Tereza Vláhová (3.W) skončily na 4. místě a starší žáci 
Jan Čimera (4.W), Tomáš Dostál (4.W), Lukáš Halda (4.V), David Horník (4.V), Ondřej Janáček 
(4.V) a Jan Špatenka (3.V) vybojovali 3. místo. v dorostenecké kategorii soutěžili pouze studenti 
naší školy a to dívky Petra Antlová (3.A), Petra Celbová (6.W), Pavla Marková (2.A), Kateřina 
Maierová (1.B), Jana Maršíková (6.W) a Michaela Rojtová (6.W) a chlapci Filip Adler (5.V), 
Martin Hýbl (1.B), Pavel Mrověc (5.V), Jakub Nosek (1.A), Karel Petránek (7.V) a Václav Zídka 
(5.V). Krajské finále v plavání dorostenců se konalo 29. listopadu. Zde vystřídaly Maršíkovou a 
Rojtovou studentky Zuzana Rousková (3.B) a Lucie Zeinerová (5.W) a k chlapcům se připojil ještě 
Tomáš Hýbl (4.B). Dívky v soutěži zvítězily a chlapci byli třetí. Na plavecké soutěže doprovázel 
studenty prof. Slavík. 

26. listopadu se konal v Městském divadle Dr. Josefa Čížka stužkovací ples pro třídy 4.B a 8.V. Ples 
zahájil tradičně Sboreček studentskou hymnou Gaudeamus igitur a kromě samotného stužkování 
jsme měli možnost zhlédnout předtančení v podání maturantů a ukázky standardních tanců 
v provedení Ireny Kováříčkové (7.V) a Jiřího Jeřábka (8.V). k tanci a poslechu hrála hudební 
skupina Relax Band a v přednáškovém sále si účastníci plesu mohli zatančit na diskotéce. 

1. prosince se studenti zapojili do sbírky Červená stužka pořádané ve Světový den boje proti AIDS 
Českou společností AIDS pomoc a Společností pro plánování rodiny a sexuální výchovu. Jde o 
jednu z forem prevence sociálně-patologických jevů a sbírku zaštítila ministryně školství, mládeže a 
tělovýchovy JUDr. Petra Buzková.  

1. prosince byli na exkurzi v Národním technickém muzeu a v Hrdličkově muzeu v Praze studenti 
8.W a 4.A z prof. Ježkem a Polákem. Stejnou exkurzi absolvovali 6. prosince studenti 7.W z prof. 
Brátem a Slavíkem a 7. prosince studenti 3.A z prof. Polákem a Rojtovou. 

5. prosince vyslechli všichni studenti kromě studentů primy a maturitního ročníku v Městském 
divadle Dr. Josefa Čížka koncert symfonického orchestru ZUŠ v Novém Městě nad Metují. 

6. prosince se konalo školní kolo Matematické olympiády v kategorii A. O úspěšné řešení se 
pokoušelo 7 studentů. Zvítězil Antonín Špaček (7.W) a na druhém místě skončil Jakub Dundálek 
(3.A). Oba postupují do krajského kola. Ve stejný den navštívil některé žáky Mikuláš z čertem a 
andělem (prof. Ježek, Macura a Rojtová). 

7. prosince se konal jubilejní desátý ročník soutěže o nejlepší nakládané zelí ZelíCup. Zvítězili 
manželé Suchankovi, 2. místo vybojovala prof. Venclíková a 3. místo obsadil prof. Ježek. 

8. prosince proběhl na škole Den otevřených dveří. Zájemcům o studium a jejich rodičům podával 
v aule informace ředitel školy, v učebnách profesoři. Bylo možné navštívit všechny prostory školy. 
Ve stejný den se konal v odpoledních hodinách zájezd do Klicperova divadla v Hradci Králové na 
představení “Malá vánoční povídka”, kterého se zúčastnili zájemci z řad studentů a kromě 
organizátorky akce prof. Dvořáčkové i prof. Poutník. 

Ve dnech 9., 13. a 16. prosince prováděly dvě členky Ligy proti rakovině pro dívky posledních dvou 
ročníků a pro zájemkyně z řad pedagogického sboru instruktáž v samovyšetření prsu jako prevenci 
rakoviny prsu. 

12. prosince proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce. 

15. prosince se v jízdárně náchodského zámku konal Vánoční koncert Skřivánků pod vedením prof. 



Hronkové a Poutníka. Studenti 2.B z třídní prof. Dvořáčkovou zdramatizovali báseň K. J. Erbena 
“Štědrý večer” a jako host vystoupil pěvecký sbor Kvítek ze ZUŠ v Kostelci nad Orlicí. Podobné 
představení bez hostů, ale zase z vánočním vystoupením členů historického kroužku, se konalo 
v aule ve dnech 20.-22. prosince pro některé náchodské ZŠ a MŠ a pro naše studenty z primy až 
tercie. 

16. prosince byla v šatnách vyměněna polovina skříněk za nové. Další etapa výměny skříněk by 
měla proběhnout na jaře. 

20. prosince se konalo okresní kolo v halové kopané, kde chlapci Filip Adler (5.V), Martin Dostál 
(3.A), Petr Fucyman (4.B), Michal Geisler (4.A), David Hejna (4.A), Jan Králíček (4.B), Martin 
Lichter (8.V), Michal Lichter (6.W), Michal Müller (1.A), Ondřej Oleják (6.V), Marek Vít (4.A), 
Jakub Vlček (1.B) a Jan Vlček (3.B) vybojovali pod vedením prof. Košvance 3. místo. 

20. prosince se učitelé sešli na předvánočním posezení v klubovně školy, aby se společenským 
večerem rozloučili z končícím rokem. 22. prosince zpříjemnil adventní čas všem zájemcům 
Sboreček pod vedením ing. Čejpa svým tradičním vystoupením na schodech. 

Vánoční prázdniny probíhaly ve dnech 23. prosince – 2. ledna. 

5. ledna se konaly konzultační rodičovské schůzky. 

10. ledna reprezentovaly školu v kvalifikaci do republikového kola v dívčím volejbale dívky 
Zuzana Gieciová (2.B), Eliška Hedvíková (7.V), Alice Hornová (3.B), Adéla Jarkovská (3.A), 
Andrea Matysková (6.W), Lucie Rýdlová (6.W), Kristýna Slavíková (5.W), Alžběta Valtová (4.B) a 
Daniela Vávrová (6.W). Kvalifikace se konala v Tanvaldě, dívky skončily druhé a doprovázela je 
prof. Slavíková. Další dívčí sportovní turnaj se konal 12. ledna. Dívky Zuzana Gieciová (2.B), 
Michaela Hofmanová (8.W), Tereza Kroiherová (1.A), Lucie Mikšovská (7.W), Michaela Rojtová 
(6.W), Kateřina Svatoňová (2.B), Lucie Štěpová (2.A) a Jana Vančáková (6.W) vybojovaly pod 
vedením prof. Slavíkové v Jaroměři 2. místo v okresním kole v basketbale. 

10. ledna promítal v aule prof. Ježek pro studenty, kteří jsou zapojeni do charitativní akce Adopce 
na dálku, dokumentární film z touto tematikou. Jde o studenty tříd 5.W, 3.B, 7.V. 4.A a 4.B. 

13. ledna nacvičovali studenti 8.W a 4.A se svými třídními profesory v Beránku slavnostní nástup 
na stužkovací ples, který se konal 14. ledna. Po zahájení studentskou hymnou Gaudeamus igitur 
v provedení Sborečku hrála k tanci skupina Relax Band a v přednáškovém sále probíhala diskotéka. 
Maturanti přispěli do programu předtančením. 

18. ledna se konalo okresní kolo Dějepisné olympiády. v soutěži jsme měli dva zástupce: Václava 
Hrnčíře (4.W) a Ondřeje Janáčka (4.V). Hrnčíř vybojoval 2. místo a postoupil do krajského kola, 
které se konalo 16. března. 

Ve dnech 21. – 28. ledna absolvovali lyžařský kurz na chatě Labská na Bártlově lávce u Špindlerova 
Mlýna studenti 1.A z prof. Zikmundem a Víchem. 28. ledna je vystřídali studenti 5.W z prof. 
Slavíkovou a Víchem. Jejich kurz končil 4. února. Na chatě Borůvka se vystřídali studenti 2.W a 
2.V. Ve dnech 29. ledna – 5. února lyžovali studenti 2.W z prof. Půlpánovou a Košvancem a ve 
dnech 5. – 12. února studenti 2.V z prof. Rojtovou, Zikmundovou a Zikmundem. 

24. ledna se konalo krajské kolo MO v kategorii A. Jakub Dundálek (3.A) a Antonín Špaček (7.W) 
obsadili 9.-13. místo. Studenty doprovodil do Hradce Králové prof. Preclík 

25. ledna se studenti 1.V z prof. Nývltovou zúčastnili v Městské knihovně besedy se spisovatelkou 
Petrou Braunovou. Konalo se také okresní kolo Matematické olympiády pro kategorii Z9. Petr 
Kočička (4.V) a Ondřej Vydra (4.V) vybojovali 1.–4. místo, Tereza Beranová (4.V) obsadila 5. 
místo a Andrea Šulcová (4.W) 7. místo. 

26. ledna se konala v odpoledních hodinách klasifikační porada. Dopoledne proběhlo školní kolo 
Matematické olympiády pro kategorie B a C. v kategorii B získali maximální možný počet bodů 
Petr Polák (6.V) a Pavel Vydra (6.W). Na 3. místě se umístil Juraj Hartman (2.B), na 4.-5. místě Jan 



Šmída (6.V) a Martina Zajícová (6.W) a na 6. místě Michal Jansa (6.W). v kategorii C vybojovali 
1.-2. místo Michaela Kavková (5.W) a Vladimír Lambert (5.W), 3. místo Jakub Vlček (1.B), 4. 
místo Karel Vlček (1.B), 5. místo Jan Dundálek (1.B) a Jaroslav Stárek (1.A) a na dalších místech 
se ocitli Martin Heinzel (1.B), Adéla Erlebachová (1.B), Patrik Stonjek (1.B) a Jan Pitřinec (5.W). 
Další matematickou soutěží, která tento den proběhla, byla Pythagoriáda pro sekundu. Na 1.-2. 
místě skončili Josef Voborník (2.V) a Matěj Vydra (2.V), na 3.-4. místě Radim Darebník (2.W) a 
Otakar Pšenička (2.V), na 5.-6. místě Jakub Prouza (2.V) a Petr Rýgr (2.W), na 7. místě Ondřej Míl 
(2.W) a mezi úspěšné řešitele se zařadili ještě Daniel Matěna (2.W), Filip Mertlík (2.W), Klára 
Škodová (2.W), Alžběta Vláhová (2.W), Jan Král (2.V), Jan Matyska (2.V), Šimon Macek (2.W) a 
Michael Šimková (2.W). Pythagoriáda pro primu se konala 30. ledna z tímto výsledkem: 1.-3. místo 
Han Ngoc Nguyen (1.V), Iveta Papežová (1.W) a Radka Vlčková (1.W), 4. místo Anna 
Zikmundová (1.V), 5.-8. místo Radim Kvirenc (1.V), Jana Macková (1.V), Klára Prokopová (1.W) 
a Kateřina Žibřidová (1.W). Dalšími úspěšnými řešiteli byli Michael Balcar (1.V), Marek Bartoš 
(1.V), Barbora Houfková (1.W), Jakub Kosinka (1.V), Lenka Malinová (1.V), Filip Skácel (1.W), 
Sára Skovajsová (1.W), Kristýna Vláhová (1.V), Matěj Fanta (1.W), Ilona Kačerová (1.W), Šimon 
Král (1.V) a Jakub Zakouřil (1.V). 

26. ledna opět navštívil školu Martin Stiller se dvěma besedami . O Norsku se jeho prostřednictvím 
dověděli více studenti sekundy, tercie, sexty a 2. ročníku. Pobaltím provedl studenty zeměpisného 
semináře. 

2. února byli studenti fyzikálního semináře pro 3. ročník z prof. Polákem na Matematicko-fyzikální 
fakultě Univerzity Karlovy v Praze na Dni z fyzikou. 2. února se konalo školní kolo chemické 
olympiády pro kategorii B. Ze 12 účastníků byl nejlepší Jan Šimbera (3.W), 2. místo obsadil Václav 
Hrnčíř (4.W) a 3. místo Marie Pichová (4.W). První dva postoupili do okresního kola, které se 
konalo 7. března na naší škole. Jan Šimbera zde opět zvítězil a Václav Hrnčíř obsadil 4. místo. 
Organizace školního i okresního kola se zhostili prof. Horák a Zikmundová. 

3. února studenti užívali jednodenních pololetních prázdnin. 

7. února se většina tříd nechala na památku vyfotografovat. 9. února navštívil školu europoslanec 
Libor Rouček a besedoval se studenty společenskovědního semináře. 13. února měli studenti 
možnost zapsat se do tanečních na příští školní rok. 

16. února byli na exkurzi na geodézii studenti zeměpisného semináře z prof. Slavíkovou. 17. února 
zhlédli v kině Vesmír studenti maturitního ročníku program o Indonésii – zemi tisíce ostrovů. 

22. února se konalo okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Naši školu reprezentovali 
Heidi Hornáčková (2.V), Jana Matyášová (4.W) a Michal Cvejn (7.W). Hornáčková a Matyášová 
obsadily ve svých kategoriích 1. místo a Matyášová postoupila do krajského kola, které se konalo 
15. března. Zde vybojovala 2. místo. Doprovázela ji prof. Novotná. 

23. února vyslechli studenti dějepisného semináře přednášku ředitele muzea Dr. Sádla na téma 
“Náchodsko za protektorátu a osvobození”. Studenti sexty a 2. ročníku absolvovali informační 
schůzku k volitelným předmětům z prof. Javůrkovou a Nývltovou. 

Jarních prázdnin jsme užívali v týdnu 27. února – 3. března. 

Ve dnech 7.-17. března bylo na výměnném pobytu v Georgsmarienhuette v SRN 28 studentů z prof. 
Fišerovou a Š. Škodovou. 

15. března absolvovaly dívky z primy přednášku “Čas proměn” a dívky z kvinty a 1. ročníku “S 
Tebou o Tobě”. Obě přednášky byly o reprodukčním zdraví. 

17. března probíhala v celé republice soutěž Matematický klokan 2006, které se zúčastnili i naši 
studenti. Ve stejný den reprezentovali školu v okresním turnaji středních škol v basketbale 
v Jaroměři chlapci Boris Cvetanov (3.B), Michal Lichter (6.W), Petr Lindr (3.B), Martin Neuschl 
(3.A), Filip Peroutka (6.W), Ondřej Petr (6.W), Vratislav Simon (3.A), Václav Vecko (3.A) a Jan 
Vlček (3.B). Obsadili 5. místo, doprovázela je prof. Půlpánová. 



20. března vypracovávali studenti kvarty srovnávací testy z českého jazyka, matematiky a ze 
studijních předpokladů, které připravil CERMAT. 

21. března reprezentovali školu v krajském kole Matematické olympiády v kategorii C studenti 
Jaroslav Stárek (1.A), Jakub Vlček (1.B), Vladimír Lambert (5.W), Karel Vlček (1.B), Jan 
Dundálek (1.B) a Michaela Kavková (5.W). Mez úspěšné řešitele se probojovali Stárek a J. Vlček. 
v kategorii B obsadil Petr Polák (6.V) 4.-5. místo, Pavel Vydra (6.W) 7.-8. místo, Juraj Hartman 
(2.B) 12.-14. místo a Martina Zajícová (6.W) 15. místo. Všichni se zařadili mezi úspěšné řešitele, 
dalším účastníkem byl ještě Jan Šmída (6.V). Studenty doprovázel prof. Horák. 22. března řešili 
studenti úlohy krajského kola Matematické olympiády v kategorii Z9. Naše gymnázium 
reprezentovali Petr Kočička (4.V), Ondřej Vydra (4.V), Tereza Beranová (4.V) a Andrea Šulcová 
(4.W). První tři jmenovaní se zařadili mezi úspěšné řešitele. Do Hradce Králové je doprovodila 
prof. Gerda Škodová. 

23. března pořádal prof. Košvanec okresní kolo Středoškolských her ve florbale chlapců. Naši hoši 
vybojovali 3. místo. 

Ve dnech 24.-31. března proběhly poslední dva lyžařské kurzy. Na chatě Dakota trávili týden 
studenti 5.V z prof. Rojtovou a Slavíkem a studenti 1.B byli z prof. Košvancem a G. Škodovou na 
Sokolce. 

29. března organizoval prof. Klemenc na naší škole okresní kolo Fyzikální olympiády pro kategorie 
E a F. v kategorii F zvítězil Radek Papež (3.V), 2. místo obsadil Jakub Valtar (3.V) a 3. místo Petra 
Hájková (3.V). Mezi úspěšné řešitele se zařadili i Adéla Tomášová (3.V), Andrea Sodomková (3.V) 
a Dominika Nováková (3.W) a soutěžil také Chananel Sichrovský (3.W). v kategorii E určené pro 
studenty kvarty zvítězil tercián Jan Šimbera (3.W). Václav Hrnčíř (4.W) byl druhý, Petr Šedivý 
(4.W) třetí, Petr Kočička (4.V) čtvrtý, Jan Voborník (4.W) šestý a 7.-8. místo obsadil Ondřej Vydra 
(4.V). 

31. března studenti 8.V z prof. Nývltovou navštívili v Praze Židovské muzeum, Muzeum 
heydrichiády, Divadlo Na zábradlí a v Národním divadle zhlédli balet “Evžen Oněgin”. Profesoři 
oslavili Den učitelů exkurzí do zlatého dolu Zloty Stok v Polsku a společnou večeří v hotelu 
Bonato. Výlet pro kolegy zorganizoval prof. Horák. 

1. dubna se v Hradci Králové konalo krajské kolo Chemické olympiády v kategorii D. Jan Šimbera 
(3.W) obsadil 2. místo a Václav Hrnčíř (4.W) 9. místo. Studenty doprovázela prof. Zikmundová. 

Od 3. dubna ukončila z rodinných důvodů pracovní poměr lektorka anglického jazyka Leslie 
Ramier. Její úvazek byl rozdělen mezi ostatní učitele anglického jazyka. Tato změna vyvolala i 
změnu rozvrhu. 

3. dubna jsme zahájili maturitní zkoušky v letošním školním roce maturitní písemnou prací 
z českého jazyka a literatury. Kromě jedné dlouhodobě nemocné studentky ji absolvovali všichni 
studenti maturitního ročníku, tj. 107 studentů. 

5. dubna byli na exkurzi v Planetáriu v Hradci Králové studenti 1.A a 1.B z prof. Brátem, Ježkem a 
Klemencem. 

7. dubna zorganizovali prof. Preclík a Vích a student Igor Liebich (6.W) turnaj příznivců 
počítačových strategií ve hře StarCraft: Broodwar. Sešlo se na tři desítky účastníků z našeho 
gymnázia, Gymnázia Broumov, Obchodní akademie Náchod, Střední soukromé školy podnikatelské 
Náchod a SOU a SOŠ SČMSD Hronov. Náš student Jáchym Škoda (7.V) vybojoval 3. místo. 

12. dubna vyslechli studenti 2.W, 3.V, 1.A a 1.B v aule “Melodie z muzikálů” v provedení ZUŠ 
Hronov. Ve stejný den se konalo krajské kolo Zeměpisné olympiády. v kategorii A soutěžila Anna 
Zikmundová (1.V) a obsadila 7. místo, v kategorii B Daniel Prouza (2.V) vybojoval 4. místo, 
v kategorii C Jan Šimbera (3.W) zvítězil stejně jako v kategorii D Tomáš Burdych (2.B). Kategorie 
D se účastnil ještě Marek Fiala (7.W). Studenty nejen svou účastí podpořila prof. Slavíková. 
Vítězové v kategoriích C a D postoupili do celostátního kola, které se konalo 27. dubna 



v Libochovicích. Jan Šimbera byl ve své kategorii devátý a Tomáš Burdych desátý. 

Ve dnech 13.-14. dubna měli studenti velikonoční prázdniny. 

V polovině dubna proběhla druhá etapa výměny šatních skříněk za nové. Tím byla tato investice 
dokončena a všichni studenti mají k dispozici nové skříňky. 

Ve dnech 18.-21. dubna probíhal na Jiráskově gymnáziu Týden pro Zemi organizovaný prof. 
Ježkem. Kromě doprovodných výstav v prostorách celé školy viděli studenti ukázky sokolnického 
výcviku a vyslechli řadu přednášek a besed a zhlédli filmy z tematikou ochrany životního prostředí. 
z témat jmenujme alespoň “Národní parky USA”, “Tropické pralesy Indonésie”, “Ruské velehory” 
nebo “Lidská práva a obchod se zbraněmi”, “Severní Čechy a ČEZ”. 

19. dubna byli vybraní studenti maturitního ročníku z prof. Horákem, Půlpánovou a Štegerovou na 
exkurzi v Osvětimi. 

20. dubna proběhla hodnotící pedagogická rada. v tento den proběhly dvě další soutěže, recitační a 
okresní kolo Matematické olympiády pro kategorie Z6, Z7 a Z8. v kategorii Z6 vybojovala Anna 
Zikmundová (1.V) 2.-5. místo, Jakub Zakouřil (1.V) a Barbora Houfková (1.W) 6.-10. místo a 
všichni se zařadili mezi úspěšné řešitele. v soutěži nás reprezentovali ještě Jiří Valášek (1.W) a 
Tomáš Voborník (1.V). v kategorii Z7 byl Matěj Vydra (2.V) třetí, Radim Darebník (2.W), Barbora 
Hrabčuková (2.V) a Otakar Pšenička (2.V) 4.-12. a Ondřej Míl (2.W) 13.-18., mezi dalšími 
soutěžícími byl ještě Petr Rýgr (2.W). v kategorii Z8 se mezi úspěšné řešitele dostali Radek Papež 
(3.V) a Petra Hájková (3.V) 1.-2. místem, Jan Šimbera (3.W) 3.-5. místem a Andrea Sodomková 
(3.V). Dalšími řešitelkami byly Alena Dostálová (3.V) a Adéla Tomášová (3.V). v okresním kole 
recitační soutěže se o úspěch pokoušely dívky Lucie Schneiderová (1.W), Kristýna Vláhová (1.V) a 
Barbora Houfková (1.W). Obsadily první tři místa v tomto pořadí. Do okresního kola postoupily na 
základě výborných výkonů ve školním kole, které se konalo v březnu. Lucie Schneiderová 
postoupila i do krajského kola, kde získala čestné uznání. 

21. dubna absolvovali studenti chemického semináře z prof. Suchankovou exkurzi v Okresní 
hygienické stanici. 15 studentů nás reprezentovalo v krajském kole fyzikální olympiády. v kategorii 
B obsadili 3.-4. místo Jakub Dundálek (3.A) a Antonín Špaček (7.W), Karel Petránek (7.V) byl na 
7. místě. Dalšími řešiteli byli Miroslav Matějů (7.V), Miloslav Jára (7.V), Jiří Svatoš (7.W), Vojtěch 
Šubrt (7.V) a Jan Jeništa (7.V). v kategorii C zvítězil Petr Polák (6.V), 2.-3. místo obsadil Karel 
Jára (6.V), Juraj Hartman (2.B) byl sedmý. Dalšími řešiteli byli Tadeáš Umlauf (6.V), Michael 
Šimon (2.A) a Pavel Vydra (6.W). Studenty doprovázel prof. Polák. 

Ve dnech 22.-30. dubna reprezentoval školu v Anglii Sboreček z ing. Vlastimilem Čejpem. 

24. dubna se konaly přijímací zkoušky. Na osmileté studium se hlásilo 103 žáků a na čtyřleté 72 
žáků. Do obou oborů bylo přijato po 60 žácích. Přijímací zkoušky konali písemně z českého jazyka, 
matematiky a všeobecných znalostí a studijních předpokladů. Spolu z uchazeči o studium 
vypracovali cvičně přijímací testy i studenti kvarty. Studenti primy, sekundy, tercie, kvinty a 1. 
ročníku navštívili v kině Vesmír besedu z Lucií Kovaříkovou a Michalem Jonem, kteří objeli na 
kolech celý svět bez doprovodného týmu. Ostatní studenti měli ředitelské volno. 

25. dubna byli na exkurzi v pivovaře studenti 8.W z prof. Suchankem, stejnou exkurzi absolvovali 
studenti 4.B 27. dubna. 

26. dubna zhlédli v kině Vesmír studenti kvinty, sexty, septimy a 2.-3. ročníku film “Toyen”. 

27. dubna se konaly schůzky rodičů. Ve dnech 27.-28. dubna probíhal již tradiční sběr starého 
papíru organizovaný SRPDŠ. 

28. dubna byli na exkurzi na hvězdárně v Úpici studenti 8.V a 4.B z prof. Brátem a Klemencem. 
Studenti 4.W byli z prof. Zikmundovou na exkurzi v Rubeně. 

2. května se některé třídy nechaly vyfotografovat panem Kleprlíkem. 



V prvním květnovém týdnu probíhal náchodský festival Prima sezóna. Naši studenti se podíleli na 
organizaci, zapojili se do některých soutěží a navštívili několik divadelních představení. 4.W viděla 
2. května představení “Mise 02” v provedení DS třeba i...s příchutí jablka. 3. května zhlédli studenti 
4.B a 8.W “Postel” v nastudování Divadla na kraji a studenti 2.A, 3.A a 3.B “Život jepičí” Divadla 
Vydýcháno. Představení “Átreovci” DS Masarykova gymnázia Vsetín zhlédli 4. května studenti 
5.W, 1.A a 1.B. Ve stejný den zhlédli studenti 7.V, 7.W a 2.A divadlo “Nemůže může (muže)” DS 
Vendelín a studenti 2.B, 5.V a 8.V představení “V bludišti mého srdce” v nastudování skupiny 
HOP-HOP. 

2. května reprezentovali školu v okresním finále atletického čtyřboje studenti Jan Čimera (4.W), 
Tomáš Dostál (4.W), Jan Matyska (2.W), Petr Šedivý (4.W), Jan Špatenka (3.V), Kristýna 
Kovaříčková (3.V), Barbora Krtičková (4.W), Klára Nešetřilová (3.W), Taťána Rejlová (3.W) a 
Andrea Sodomková (3.V). 

Obsadili 6. místo, doprovázela je prof. Půlpánová. 

3. května byli na exkurzi v Rubeně studenti 4.V z prof. Zikmundovou a studenti 1.V uklízeli z prof. 
Nývltovou a Ježkem břehy Metuje. 

4. května navštívili studenti 8.W a 4.A z prof. Klemencem a Polákem hvězdárnu v Úpici. 5. května 
byli na zeměpisné exkurzi v Adršpašských skalách studenti 3.W z prof. Slavíkovou. 

4. května organizovala prof. Slavíková na naší škole v rámci Prima sezóny volejbalový turnaj a 
prof. Zikmund turnaj ve stolním fotbale. 

5. května se konalo okrskové kolo v odbíjené. Naše studentky Tereza Beranová (4.V), Veronika 
Fišerová (4.V), Emílie Hlavatá (4.V), Renata Hnyková (4.V), Marta Hrubá (4.V), Dominika 
Nováková (4.W), Marie Pichová (4.W), Markéta Slavíková (1.V), Anežka Šimonová (4.W), Dita 
Šmejkalová (3.W), Nikola Thérová (3.V) a Tereza Urešová (4.V) vybojovaly 2. místo a postoupily 
do okresního kola. Doprovázel je prof. Nejman. 

9. května absolvovali exkurzi do Prahy studenti 4.A z prof. Macurou. v Národním divadle zhlédli 
představení “Tosca”. 

10. května se naši studenti podíleli na celorepublikové sbírce Květinový den, jejíž výtěžek je 
věnován na prevenci onemocnění rakovinou. 

11. května se konala pedagogická rada pro 4.A a 4.B, 18. května pro 8.V a 8.W. Posledním 
zvoněním se se studiem rozloučili 12. května studenti 4.A a 4.B a 19. května studenti 8.V a 8.W. 
Týden po posledním zvonění byl pro jednotlivé maturitní třídy svatým týdnem. Třídy 4.A a 4.B 
maturovali ve dnech 22.-25. května, slavnostní předávání maturitního vysvědčení proběhlo v aule 
26. května. Studenti 8.V maturovali ve dnech 29.-31. května, studenti 8.W 29. května - 1. června. 
Vysvědčení jim bylo předáno 2. června. Předsedou maturitní komise byl ve 4.A Jiří Mohelník 
z Gymnázia Broumov, ve 4.B Mgr. Zdeněk Tlučhoř z Gymnázia Trutnov, v 8.V RNDr. Veronika 
Sabolová z Gymnázia Úpice a v 8.W PhDr. Jaroslav Neumann z Gymnázia Dvůr Králové nad 
Labem. Ze 107 studentů maturitního ročníku jich maturovalo 105 a všichni prospěli. Jedna 
studentka neprospěla ve 4. ročníku a maturovat bude až po opravné zkoušce a jedna studentka bude 
opakovat ročník ze zdravotních důvodů. z našich učitelů byli předsedy maturitní komise jmenováni 
Pavel Škoda (Gymnázium Broumov), Blanka Dvořáčková (Gymnázium Dvůr Králové nad Labem), 
Gerda Škodová (Gymnázium Úpice) a Iva Sršňová (Gymnázium Trutnov). 

11. května se konalo regionální kolo Biologické olympiády. Mezi úspěšné řešitele se zařadil Petr 
Kočička (4.V) a obsadil 11. místo, dalším soutěžícím z naší školy byl Jan Šimbera (3.W). Soutěžící 
studenty doprovázel prof. Slavík. 

12. května reprezentovali naši školu studenti v krajském kole Fyzikální olympiády v kategorii E. 
Jan Šimbera (3.W) zvítězil, Ondřej Vydra (4.V) byl 6., Petr Kočička (4.V) 11.-12., Petr Šedivý 
(4.W) 16. a Václav Hrnčíř (4.W) 17. Všichni se zařadili mezi úspěšné řešitele. Doprovázela je prof. 
Zikmundová, na organizaci krajského kola se podílel také prof. Polák. 



Dny od 14. do 17. května trávili studenti 3.W z prof. Forejtem a Klemencem na školním výletě 
v rekreačním zařízení Astra u Nového Hrádku. Studenti 1.B si za cíl výletu vybrali Pecku u Nové 
Paky, kde se rekreovali ve dnech 15.-17. května z prof. Košvancem a Slavíkovou. Studenti 6.V 
zvolili vodácký školní výlet, ve dnech 16.-19. května sjížděli Vltavu z prof. Rojtovou, Víchem a 
Zikmundem. Do Orlických hor se ve dnech 17.-19. května vydali studenti 1.W z prof. Horákem a 
Hronkovou, pobývali v Těchoníně. Další třídou, která vyjela na Pecku u Nové Paky, byla 4.V 
z prof. G. Škodovou a Macurou. Jejich výlet se uskutečnil ve dnech 17.-19. května. 

15. května byli na exkurzi v Praze studenti 2.B a studenti dějepisného semináře z prof. 
Dvořáčkovou a Kolářskou. Tématem exkurze byla gotická Praha a v Divadle v Dlouhé zhlédli 
představení “Výlet pana Broučka do XV. století”. 16. května navštívili terezínský památník studenti 
4.V z prof. Macurou a Půlpánovou. Večer zhlédli v divadle Rubín divadelní představení “Sen noci 
svatojánské”. 16. května byli o studiu na gymnáziu v aule informováni přijatí studenti a jejich 
rodiče. Informace jim podával ředitel školy Škoda. 

17. května vystoupili v aule členové dramatického kroužku pod vedením prof. Dvořáčkové pro děti 
ze stacionáře. Studenti 8.V šli z prof. Nývltovou po stopách Škvoreckého “Zbabělců”. 18. května 
navštívili botanickou a zoologickou zahradu v Liberci a vystoupali na Ještěd studenti 1.A a 5.W 
z prof. Matěnovou, Košvancem a Slavíkem. 

22. května se všichni studenti kromě primy a sekundy zúčastnili v aule pořadu “Negativní vliv drog 
na kriminalitu mládeže”. v tentýž den se někteří studenti zapojili do sbírky na podporu 
handicapovaných dětí Svátek z Emilem. 

24. května se konalo okresní kolo ve volejbale dívek. Naše studentky Tereza Beranová (4.V), 
Veronika Fišerová (4.V), Emílie Hlavatá (4.V), Renata Hnyková (4.V), Marta Hrubá (4.V), 
Dominika Nováková (4.W), Marie Pichová (4.W), Markéta Slavíková (1.V), Anežka Šimonová 
(4.W), Dita Šmejkalová (3.W), Nikola Thérová (3.V) a Tereza Urešová (4.V) vybojovaly 2. místo. 
Doprovodila je prof. Slavíková. 

25. května byla literární exkurzi po okolí prof. Nývltová se studenty 2.A. 

26. května zorganizoval na naší škole prof. Klemenc okresní kolo Fyzikální olymiády pro kategorii 
G. Zvítězil Šimon Macek (2.W), 2. místo vybojoval Otakar Pšenička (2.V), na 7.-8. místě byli Petr 
Rýgr (2.W) a Tomáš Smola (2.W), na 9.-11. místě Pavla Němečková (2.V) a Alžběta Vláhová (2.V), 
na 13.-14. místě Daniel Matěna (2.W) a Daniel Prouza (2.V), 15. byla Kateřina Kosinková (2.W) a 
19. Zdislava Šplíchalová (2.V). 

26. května odjela první třída na cyklistický kurz na Pastvický rybník u Kutné Hory. z prof. 
Rojtovou, Zikmundem a Preclíkem odjeli studenti 7.W, 2. června je vystřídali studenti 7.V z prof. 
Půlpánovou a Matěnovou, 9. června studenti 3.A z prof. Slavíkem a Slavíkovou a kurzy uzavírali 
studenti 3.B z prof. Zikmundem a Macurou ve dnech 16.-23. června. 

Ve dnech 30. května – 2. června trávili dny školního výletu v Krkonoších studenti 4.W z prof. 
Slavíkem a Macurou. 

1. června se konaly konzultační rodičovské schůzky. Studenti primy a sekundy a děti z mateřských 
školek zhlédli v aule k Mezinárodnímu dni dětí vystoupení dramatického kroužku pod vedením 
prof. Dvořáčkové.  

2. června navštívili studenti 2.B a 5.V z prof. Dvořáčkovou a Sršňovou Státní vědeckou knihovnu 
v Hradci Králové a zhlédli představení “Prodaná nevěsta”. 

5. června vyslechli všichni studenti v Městském divadle Dr. Josefa Čížka koncert komorního 
souboru pardubické konzervatoře Barocco Sempre Giovane. 7. června navštívili studenti 3.V, 6.V, 
6.W, 2.B a 7.W v aule vystoupení Jana Kryla – bratra Karla Kryla. 

6. června byli na exkurzi v Praze studenti 1.V z prof. Nývltovou. 

Ve dnech 7.-10. června byli na školním výletě ve Vižňově studenti 1.A z prof. Fišerovou a Víchem. 



v Těchoníně v Orlických horách byli ve dnech 7.-9. června studenti 2.V z prof. Hronkovou. 
Studenti 3.B byli v Jinolicích ve dnech 7.-9. června z prof. Macurou. Na exkurzi v Archeologickém 
středisku ve Všestarech u Hradce Králové byli studenti primy z prof. Dvořáčkovou a Horákem 8. 
června. 

12. června zhlédli v kině Vesmír všichni studenti program agentury Media Pro “Indonésie – země 
tisíce ostrovů”. 

Studenti 1.V odjeli 12. června na školní výlet z prof. Nývltovou a Rojtovou do Českého ráje a 
vrátili se 14. června. Ve dnech 13.-15. června byli na výletě na Karlštejně studenti 2.B z prof. 
Dvořáčkovou a Preclíkem. 13. června absolvovali exkurzi do Malých Svatoňovic studenti 7.W 
z prof. Š. Škodovou. Ve dnech 13.-18. června se vydali 34 studenti z prof. Jirkovou a Novotnou do 
Anglie. Hlavní náplní programu byly pamětihodnosti Londýna, ale studenti navštívili také 
Winchester, Windsor, Brighton, Portsmouth a křídový útes Beach Head. 

 

Zapsala Martina Javůrková  


